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325-27 Ekim 2018, Ankara

Değerli Hocalarım, Sevgili Meslektaşlarım, 

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) tarafından 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara Swiss Otel’de 
gerçekleştirilecek olan 17. Ulusal Aile Hekimliği Kongremize göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür 
ederiz. 

Aile hekimliği disiplininin eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında yer alan herkesi kucaklayan Ulusal 
Kongremizde bilimsel toplantılara ve sosyal buluşmalara ek olarak Cumhuriyet Bayramımızı da Türkiye’nin ve 
Cumhuriyetin kalbi Ankara’da birlikte kutlama mutluluğunu paylaşacağız.   

Ulusal Kongremizde, bu kitapçıkta özetlerini bulabileceğiniz 115 sözel ve 62 poster sunumunun yanı sıra 
camiamızın değerli üyeleri tarafından sunulacak olan konferanslar, paneller ve workshoplar bizleri aile hekimliği 
disiplinindeki  gelişmeler konusunda güncelleyecektir.

TAHUD olarak 100 asistan kayıt bursu vererek genç hekimlerimizin kongremize katılımlarını arttırmaktan ve onlara 
destek olabilmekten mutluluk duymaktayız. 

Güzel ülkemizin dört bir yanından gelecek meslektaşlarımızla buluşmanın heyecanını şimdiden hissederken 

hepimiz için başarılı, verimli ve keyifli bir kongre olması dileklerimizle en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Kongre Düzenleme Kurulu adına
Kongre Başkanı ve TAHUD Genel Başkanı

Prof. Dr. Esra Saatçı 

H O Ş  G E L D İ N İ Z . . .
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Prof. Dr. Mehmet Sargın
Prof. Dr. Turan Set
Prof. Dr. Erkan Melih Şahin
Prof. Dr. Hüseyin Avni Şahin
Prof. Dr. Ahmet Muhtar Şengül
Prof. Dr. Pınar Topsever
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Kongre Başkanı
Prof. Dr. Esra Saatçı

Kongre Bilimsel Sekreteri
Prof. Dr. Serdar Öztora

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Okay Başak
Prof. Dr. Nezih Dağdeviren (Edirne Şube Başkanı)
Prof. Dr. Cahit Özer
Prof. Dr. Dilek Toprak
Prof. Dr. Pemra Ünalan (İstanbul Şube Başkanı)
Doç. Dr. Süheyl Asma (Adana Şube Başkanı)
Doç. Dr. Yasemin Çayır (Erzurum Şube Başkanı)
Doç. Dr. Erdinç Yavuz
Uz. Dr. Erdem Birgül
Uz. Dr. Zehra Dağlı (Ankara Şube Başkanı)
Uz. Dr. Berk Geroğlu
Uz. Dr. Şehnaz Hatipoğlu 
Uz. Dr. Tanju Yılmazer (İzmir Şube Başkanı)

* Soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Bilimsel Danışma Kurulu
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B İ L İ M S E L  P RO G R A M

25 Ekim 2018, Perşembe

09.30-15.30 Kayıt

Saat A Salonu B Salonu C Salonu D Salonu

09.00-12.00

Kurs - 1

Motivasyonel Görüşme ve 
Transteorik Modele Dayalı 
Yaşam Tarzı Değişiklikleri 
 
Eğiticiler: 
Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, 
Uz. Dr. Işık Gönenç

Kurs - 2

Uzmanlık Eğitiminde 
Ölçme-Değerlendirme 
 
Eğiticiler: 
Prof. Dr. Süleyman 
Görpelioğlu, 
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, 
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu

Kurs - 3

Palyatif Bakım  
 
Eğitici: 
Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk  

Kurs - 4

Birinci Basamakta 
Spirometri Kullanımı 
 
Eğiticiler: 
Doç. Dr. Umut Gök Balcı, 
Uz. Dr. Abdulkadir Kaya

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-15.30

Vasco da Gama Movement 
Pre-conference Meeting  
 
Uz. Dr. Berk Geroğlu, 
Uz. Dr. Demet Yılmaz, 
Uz. Dr. Tuğba Çalışkan 

Kurs - 2 (Devam)

Uzmanlık Eğitiminde 
Ölçme-Değerlendirme 
 
Eğiticiler: 
Prof. Dr. Süleyman 
Görpelioğlu, 
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, 
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu

Kurs - 5

Aile Hekimliğinde 
Akupunktur Uygulamaları  
 
Eğitici: 
Doç. Dr. Yasemin Çayır

Kurs  - 6

Meditasyon ve Nefes 
Egzersizleri 
 
Eğitici:  
Prof. Dr. Erol Aktunç

Kurslara katılım ücretli ve kontenjan dahilindedir.

15.30-16.00     Açılış Töreni

16.00-17.00

Konferans-1

Açılış Konferansı: 
Aile Hekimliği Yolculuğu:  
Tarihsel Gelişim ve 
Akademik Hayat 
 
Oturum başkanları:  
Prof. Dr. Mehmet Ungan, 
Prof. Dr. Esra Saatçı, 
Dr. Şenol Atakan 
 
Konuşmacı:  
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu
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B İ L İ M S E L  P RO G R A M

26 Ekim 2018, Cuma

Saat A Salonu B Salonu C Salonu

08.30-09.15

Workshop 

E-ASM Deneyimleri

Moderatörler:  
Prof. Dr. Dilek Toprak, 
Prof. Dr. Seçil Günher Arıca, 
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan

Konferans

Akılcı İlaç Kullanımı

Oturum başkanları: 
Doç. Dr. Yasemin Çayır, 
Dr. Öğrt. Üyesi Dursun Çadırcı  
 
Konuşmacı: 
Doç. Dr. Uğur Bilge

Sözel Bildiriler 
 
Oturum başkanları:
Prof. Dr. Erkan Melih Şahin, 
Doç. Dr. Özlem Ciğerli  

09.15-10.30

Panel 

Aile Hekimliğinde Bağışıklama 

Oturum başkanları:  
Prof. Dr. Nezih Dağdeviren, 
Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan 
 
Aşı Karşıtı Hareket Nereye Gidiyor? 
Prof. Dr. Ersin Akpınar  
 
Erişkin ve Risk Gruplarında Pnömokok 
Aşılaması 
Prof. Dr. Dilek Toprak 

Panel

Kanser Taramaları

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz, 
Doç. Dr. Haluk Mergen 
 
Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Arzu Uzuner, 
Prof. Dr. Ertan Mert

Sözel Bildiriler 
 
Oturum başkanları:
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu, 
Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu

10.30-11.00 Kahve Molası

11.00-12.00

Konferans

Sağlıkta Şiddet ve İletişim

Oturum başkanları:  
Prof. Dr. Altuğ Kut, 
Doç. Dr. Berna Mergen 
 
Konuşmacı: 
Prof. Dr. Nezih Dağdeviren

Konferans

Çocuk İstismarı

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Yeşim Uncu, 
Doç. Dr. Nazlı Şensoy 
 
Konuşmacı:  
Prof. Dr. Züleyha Alper

Sözel Bildiriler  
 
Oturum başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Sargın, 
Doç. Dr. Engin Burak Selçuk

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13.00-14.00

Konferans

Aşırı Tanı Aile Hekimleri İçin Bir 
Tehdit mi?

Oturum başkanları:  
Prof. Dr. Mehmet Sargın, 
Prof. Dr. Serdar Öztora 
 
Konuşmacı: 
Prof. Dr. Mehmet Ungan

Konferans

Ambulatuvar Kan Basıncı 
Ölçümünün Birinci Basamakta 
Kullanımı

Oturum başkanları:  
Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın,  
Dr. Öğrt. Üyesi Gülsen Ceyhun Peker 
 
Konuşmacı:  
Prof. Dr. Selçuk Mıstık

Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu, 
Doç. Dr. Ekrem Orbay
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26 Ekim 2018, Cuma
Saat A Salonu B Salonu C Salonu

14.00-15.15

Forum

Aile Hekimliği Uygulamalarında  
Güncel Durum

Oturum başkanları:  
Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu, 
Prof. Dr. Mehmet Uğurlu 
 
Konuşmacılar:  
Dr. Hüseyin İlter  
Doç. Dr. Uğur Bilge , 
Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet Ali Oruç , 
Dr. Öğrt. Üyesi Ali Ramazan Benli, 
Uz. Dr. Berk Geroğlu, 
Uz. Dr. Saffet Yavuz

Panel 

Sanat ve Tıp

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Züleyha Alper,  
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Kayhan Tetik  
 
Konuşmacılar: 
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural, 
Doç. Dr. Hülya Parıldar, 
Doç. Dr. Mustafa Kürşat Şahin

Konferans

Akademik Gelişim Programı

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Cahit Özer, 
Dr. Öğrt. Üyesi Selda Tekiner 
 
Konuşmacı: 
Prof. Dr. Nazan Karaoğlu

15.15-15.45 Kahve Molası

15.45-16.45

Konferans

Tip 2 Diabetes Mellitus’da Oral 
Antidiyabetik Kullanımında Güncel 
Yaklaşımlar

Oturum başkanları:  
Prof. Dr. Müge Alvur, 
Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akca 
 
Konuşmacı:  
Prof. Dr. Mehmet Sargın

Konferans

Kronik Pelvik Ağrı ve 
Endometriosis

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Kamile Marakoğlu, 
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural 
 
Konuşmacı: 
Prof. Dr. Engin Oral

Sözel Bildiriler 

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Ersin Akpınar, 
Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk  

16.45-17.45

Forum

Aile Hekimliği ve Raporlar-
Sorunlar-Çözüm Önerileri

Moderatörler: 
Prof. Dr. Didem Adahan 
Doç. Dr. Erol Yayla 
Uz. Dr. Berk Geroğlu 
Av. Halil Şen

Konferans

Dördüncül ve Beşincil Koruma

Oturum başkanları:  
Prof. Dr. Ertan Mert, 
Prof. Dr. Mustafa Çelik 
 
Konuşmacı:  
Doç. Dr. Engin Burak Selçuk 

Sözel Bildiriler

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, 
Doç. Dr. Umut Gök Balcı

20.00-23.00   CUMHURİYET BALOSU
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B İ L İ M S E L  P RO G R A M

27 Ekim 2018, Cumartesi

Saat A Salonu B Salonu C Salonu

08.30-09.15

Workshop

Evde Sağlık Hizmetleri

Moderatörler: 
Prof. Dr. Okay Başak, 
Doç. Dr. Erdinç Yavuz

Evde Sağlık Hizmetlerinde Yasal 
Mevzuat 
Dr. Öğrt. Üyesi Muhammet Ali Oruç

Evde Sağlık Hizmetlerinde Bası Yarası 
Yönetimi  
Dr. Öğrt. Üyesi Hilal Özkaya

Evde Sağlık Hizmetlerinde Beslenme 
Uz. Dr. Hatice Temiz

Sözel Bildiriler 

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Serap Çifçili, 
Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan

Sözel Bildiriler 

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Ayşe Çaylan, 
Doç. Dr. Uğur Bilge   

09.15-10.30

Panel

Birinci Basamakta Kronik Hastalık 
Yönetimi

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Yeltekin Demirel, 
Doç. Dr. İsmet Tamer 
 
KOAH/Astım Yönetimi 
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan  
 
Aterosklerotik hastalıkların yönetimi 
Doç. Dr. Çiğdem Apaydın Kaya 
 
Diyabet yönetimi 
Prof. Dr. Ayfer Gemalmaz

Panel 

Yaşlılarda Antihipertansif 
Kullanımında Sık Karşılaşılan 
Sorunlar

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Selçuk Mıstık, 
Uz. Dr. Işık Gönenç 
 
Konuşmacılar: 
Uz. Dr. Erdem Birgül, 
Uz. Dr. Zehra Dağlı

Sözel Bildiriler

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Güzel Dişcigil  
Doç. Dr. Reşat Dabak 

10.30-11.00 Kahve Molası

11.00-12.00

Konferans

Dispeptik Hastaya Vakalarla 
Yaklaşım 

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Adem Özkara, 
Dr. Öğrt. Üyesi Füsun Sözen

Konuşmacı: 
Doç. Dr. Reşat Dabak 

Konferans

Obezite Salgını

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Alis Özçakır, 
Doç. Dr. Yusuf Çetin Doğaner

Konuşmacı: 
Prof. Dr. Seçil Günher Arıca

Sözel Bildiriler

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Füsun Artıran İğde, 
Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural  

12.00-13.00 Öğle Yemeği
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27 Ekim 2018, Cumartesi

Saat A Salonu B Salonu C Salonu

13.00-14.00

Konferans
Popüler Diyetler

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu, 
Doç. Dr. Güldal İzbırak

Konuşmacı:
Prof. Dr. Yeltekin Demirel

Konferans
Fıtıklı Hastanın Birinci Basamakta 
Yönetimi: Ne Zaman Sevk Edelim?

Oturum başkanları:
Prof. Dr. Mustafa Fevzi Dikici, 
Doç. Dr. Umut Gök Balcı

Konuşmacı:
Prof. Dr. Hakan Kulaçoğlu

Sözel Bildiriler
Oturum başkanları:
Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan 
Doç. Dr. Oktay Sarı

14.00-15.15

Panel
Kardiyak Risk Değerlendirme ve 
Statin Başlama: Güncel Kılavuzlar 
Ne Diyor?

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Serpil Demirağ, 
Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Tamer Edirne, 
Prof. Dr. Erkan Melih Şahin

Konferans
Sağlıklı Birey-Sağlıklı Toplum için 
Okul Çağının Önemi: Fırsatlar ve 
Tehditler

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Alis Özçakır, 
Doç. Dr. Ekrem Orbay

Konuşmacı:
Uz. Dr. Ali Cerrahoğlu 

Sözel Bildiriler
Oturum başkanları:
Prof. Dr. Züleyha Alper 
Doç. Dr. Ümit Aydoğan 

15.15-15.45 Kahve Molası

15.45-16.45

Panel

Yaşlı Sağlığına Kapsamlı Yaklaşım

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Berrin Telatar, 
Prof. Dr. Kurtuluş Öngel 

Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi; Erişkin 
Bireyden Farkları  
Prof. Dr. Güzel Dişcigil

Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesinde 
Kullanılan Farklı Fizik Muayene 
Yöntemleri (Uygulamalı) 
Uz. Dr. Şehnaz Hatipoğlu

Yaşlı Hastada Kronik Hastalık Takibinde 
Hedefler Değişmeli mi?  
Prof. Dr. Serap Çifçili

Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesinde 
Kullanılan Ölçekler (Uygulamalı) 
Uz. Dr. Tevfik Tanju Yılmazer

Panel

Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş 
Oturumu 

Geleneksel Tamamlayıcı Tıp 
Hayatımızın Neresinde?

Oturum başkanları: 
Prof. Dr. Arzu Uzuner, 
Dr. Öğrt. Üyesi Sanem Nemmezi Karaca

Konuşmacılar: 
Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu 
Prof. Dr. Alis Özçakır 
Prof. Dr. Serpil Demirağ 

Panel 

Aile Hekimliğinde Cinsel Sağlık 
Sorunlarına Yaklaşım

Oturum başkanı:
Prof. Dr. Erol Aktunç

Konuşmacılar:  
Doç. Dr. Özlem Ciğerli

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Doç. Dr. Elif Şafak Deniz 
 
LGBT Sağlığı 
Uz. Dr. Filiz Ak 

16.45-17.15 Kapanış
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SÖZEL BİLDİRİLER

26 Ekim 2018, Cuma

C Salonu

08.30-09.15 Sözel Bildiriler 
Oturum başkanları: Prof. Dr. Erkan Melih Şahin, Doç. Dr. Özlem Ciğerli 

 

OP-001 Web of Science’da birinci basamak sağlık hizmeti kategorisindeki dergilerde Türkiye 
adresli yayınların değerlendirilmesi Mustafa Kürşat Şahin

OP-002 Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Veren Akademisyenlerin Eğitimi Ölçme ve Değerlendirme 
Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Davranışları Süleyman Görpelioğlu

OP-003 Ölçme Değerlendirme Açısından Bir Sınavın İrdelenmesi: SBÜ Tıpta Uzmanlık Eğitimi 
Kuramsal Sınavı Dışkapı Sonuçları Süleyman Görpelioğlu

OP-004 Uzmanlık Saha Eğitiminde “Eğitim Aile Sağlığı Merkezi“ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Deneyimi Yağmur Gökseven

OP-005 Aile Hekimliği Asistan Doktorlarının Mesleki Gelişim Çalışmaları ve İş Doyumları Orhan Ayan

OP-006 Birinci Basamak Aile Hekimlerinde İletişim Becerileri Duygu Çiftetepe Öztürk

OP-007 Tenofovir’in Nadir Görülen Yan Etkisi: Stevens-Johnson Sendromu Deniz Öğütmen Koç

09.15-10.30 Sözel Bildiriler  
Oturum başkanları: Prof. Dr. Nazan Karaoğlu, Doç. Dr. Tahsin Çelepkolu

 

OP-008 Kendi Torunlarına Bakıcılık Yapan Büyükannelerde Depresyon, Yaşam Kalitesi ve Genel 
Sağlık Algısı Bektaş Murat Yalçin

OP-009 Edirne İl Merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerinde Görevli Sağlık Çalışanlarının Aile İçi 
Şiddet Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları Esra Uyar

OP-010 Çanakkale Onsekiz Mart Tıp Fakültesi Hastanesindeki Araştırma Görevlilerinin Empati 
Düzeylerinin Değerlendirilmesi Aylin Asa

OP-011 Trakya Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörleri Bilgi 
Düzeyleri Sule Ozdemir

OP-012 Aile Hekimliği Asistanlarına Yönelik Temel Batın Ultrasonografisi Eğitimi: Pilot Bir Çalışma Gökburak Atabay

OP-013 İstanbul’da Yaşayan İntörn ve Asistan Doktorların Yıldırma/Mobbing Konusundaki 
Düşünceleri Kübra Temel Aslan

OP-014 İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hekimlerin kanser riski açısından 
değerlendirilmesi Buğu Usanma Koban

OP-015 Araştırma Görevlilerinin (Branş) Akılcı İlaç Kullanımı Konusunda Bilgi Tutum ve Davranışları Gökhan Akkurt

OP-016 Aile Hekimliği Asistanlarının Kuduz Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Büşra Yazla

OP-017
Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Aşı Merkezine 
Kuduz Şüpheli Temas ile Başvuran Hastaların Kuduz Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin 
Değerlendirilmesi

Sema Kurtoğlu

OP-018
SB(Sağlık Bakanlığı)’nın ve USPSTF(United States Preventive Services Task Force)’nin 
Periyodik Sağlık Muayenesi Önerilerinin Karşılaştırılması ve Bir Web Tabanlı Sorgulama 
Modülünün Geliştirilmesi

Abdullah Teksan
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11.00-12.00 Sözel Bildiriler  
Oturum başkanları: Prof. Dr. Mehmet Sargın, Doç. Dr. Engin Burak Selçuk

 

OP-019 65 Yaş Üzeri Diyabeti Olan ve Olmayan Bireylerde Kırılganlığın Değerlendirilmesi Gülseren Pamuk

OP-020 Bir kamu kuruluşunda çalışan personele obezite ve diyabet hakkında verilen eğitimin 
etkinliğinin araştırılması Ezgi Ağadayı

OP-021 Deneysel Diyabet Modelinde Antilipidemik Rosuvastatin ve Pravastatin’in Etkileri SUNULMADI 

OP-022 Diyabetik Nefropatide Yağ Dokusunun Rolü SUNULMADI 

OP-023 Obezite ve Hiperinsülineminin Bilişsel Fonksiyonlar Üzerindeki Etkisi Cüneyt Ardıç

OP-024 Tip 2 Diyabet Riski ile Gece Yeme Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Burcu Kayhan Tetik

OP-025 OGTT de Artmış Birinci Saat Kan Glukoz Düzeyi Metabolik Profili Yansıtmada Yeni Bir 
Belirteç Olabilir mi? Nursel Muratoğlu Şahin

OP-026 Bazal Metabolik hız - Obezite İlişkisi Serpil Çeçen

OP-027 Obez adolesanlarda bazal kan şekeri ve insülin düzeyleri insülin direncini gösterebilir mi? 
HOMA-IR, FGIR VE QUICKI değerleri için kesme değeri (cut off ) önerileri Özge Yüce

OP-028 Evde Sağlık Hizmeti Alanlarda Bası Yarası Risk Değerlendirilmesi Mahcube Çubukçu

OP-029 Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin Uyku Kalitesini Etkileyen Faktörlerin 
Değerlendirilmesi Mahcube Çubukçu

OP-030 Samsun İli Evde Sağlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Mahcube Çubukçu

OP-031 Gebelerin sigaranın bebeğe zararları hakkındaki farkındalıkları - çok merkezli birinci 
basamak araştırması Onur Öztürk

13.00-14.00 Sözel Bildiriler 
Oturum başkanları: Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu, Doç. Dr. Ekrem Orbay

 

OP-032 Abdominal Obezitede Kullanılan Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması Yasemin Doğan Kaya

OP-033 İntralezyonel yöntem ile tedavi olgumuz: kutanöz layşmanyazis Tahsin Çelepkolu

OP-034 Doku Sertliği Ölçümü İntratiroidal Timus Dokusu –Nodül Ayırıcı Tanısında Katkı 
Sağlayabilir Mi ? Ayşe Gül Alımlı

OP-035 Öfke Kontrol ve Stresle Başa Çıkma Beceri Eğitimi Programı’nın Aurasız Migren Baş Ağrısı 
Hastalarının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkileri Bektaş Murat Yalçin

OP-036 İstanbul’daki Göçmen Sağlığı Merkezlerinin Özelliklerinin Değerlendirilmesi Hatice Keleşmehmet

OP-037 Birinci Basamakta Ottawa Ayak Bileği Kuralları; Hekimlerce bilinirliği, önemi ve kullanımı Hüsna Çevik

OP-038 Hemoroid Hastalığı Birinci Basamakta Tedavi Edilebilirmi? Yılmaz Ünal

OP-039 İstanbul’da bir eğitim ve araştırma hastanesinde hemşirelik hizmetlerinde çalışanların 
aşıyla önlenebilir hastalıklara karşı bağışıklık durumlarının araştırılması Buğu Usanma Koban

OP-040 Trakya Üniversiytesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrencilerinin 
Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Sedef Duran

15.45-16.45 Sözel Bildiriler  
Oturum başkanları: Prof. Dr. Ersin Akpınar, Doç. Dr. Yasemin Kılıç Öztürk  

 

OP-041 Hipoksik Beyin Hasarı Tanılı Hastanın Palyatif Bakımda Takibi Ve Semptomlarındaki 
İyileşme Nuray Kıvanç Terzi

OP-042 Palyatif Bakım Servisinde Yatan Hastaların Bası Yaralarında Üreyen Bakterilerin ve İnvitro 
Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi Cansu Kavrut

OP-043 Dekubit Ülseri Tedavisinde Gümüş İçerikli Hidrofiber Pansuman Materyalinin Kullanımı Efkan Kenan
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OP-044 Dicle Üniversitesi Aile Hekimliği Polikliniğe Başvuran 18-25 Yaş Arasındaki Kişilerde Akıllı 
Telefon Bağımlılığı ve Anksiyete-Depresyon Düzeylerine Etkisi Tahsin Çelepkolu

OP-045 Adölesan popülasyonda sosyal medya tutumları ile depresyon ilişkisinin incelenmesi Feyzanur Erdem

OP-046 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Tuğba Kartal

OP-047 Hemşirelerde Tükenmişlik Durumunun Yalnızlık ve Diğer Faktörlerle İlişkisi Elif Serap Esen

OP-048 Periyodik Sağlık Muayenesi Hakkında Hastaların Bilgi, Tutum ve Davranışları Duygu Ayhan Başer

OP-049 Çalışan Kadınların Emzirme Durumlarının Değerlendirilmesi: Çok Merkezli Çalışma Burcu Kayhan Tetik

16.45-17.45 Sözel Bildiriler  
Oturum başkanları: Prof. Dr. Mümtaz Mazıcıoğlu, Doç. Dr. Umut Gök Balcı

 

OP-050 Hastalarımızın kontrole gelme sıklıkları ile sigara bırakma davranışları ilişkisi: 
Polikliniğimizin ilk bir yıllık sonuçları Sebahat Gücük

OP-051 Tütün kontrolü kampanyaları bilgi durumları ve tütün kullanımının azaltılması önerileri: 
Kesitsel çalışma Sebahat Gücük

OP-052 Sigara Bırakmada Partner Etkileşim Sorgusu Ölçeğinin (Partner Interaction Questionnaire-
PIQ) Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Bektaş Murat Yalçin

OP-053 Kısa süreli sigara bırakılmasından sonra oksidatif stresde meydana gelen değişimler İbrahim Solak

OP-054 Türkiyede Tütün kullanma sıklığı ve Anti tütün yaptırımlarının etkinliği Ramazan Tetikçok

OP-055 Sigara Bırakma Polikliniğine 2015 ve 2016 yıllarında Başvuran Hastaların Tedavi Uyumu ve 
İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ayşe Didem Esen

OP-056 Good Sendromu: Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları ile seyirli olgu Gürsel Ersan

OP-057 Sigara İçen Doktorlarda Yetişkin Tip Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun 
Değerlendirilmesi Tevfik Tanju Yılmazer

OP-058 Düzce İlinde Bir Aile Hekimliği Polikliniğinde 5-18 yaş arası Çocuklarda Anti Hbs antikor 
düzeyleri Zerrin Gamsızkan

OP-059 Çocuklarda D vitamini düzeyinin değerlendirilmesinde laboratuvar normal değeri 
kullanılmalı mı? Nursel Muratoğlu Şahin

OP-060 Scabies insidansı genç nüfus artışına koşut olarak giderek artıyor: Karabük deneyimi Aybala Cebecik Özcan
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27 Ekim 2018, Cumartesi

B Salonu

08.30-09.15 Sözel Bildiriler 
Oturum başkanları:  Prof. Dr. Serap Çifçili, Doç. Dr. Fatma Gökşin Cihan

 

OP-061 Erzincan’a Yerleştirilen Ahıska Türkleri’nin Sağlık İhtiyaçlarının Belirlenmesi Selçuk Akturan

OP-062 Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Yabancı Uyruklu 
Hastalara Bir Bakış Canan Emiroğlu

OP-063 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Alan Hastaların Aile Sağlığı Merkezlerine Başvurma 
Durumları Sebahat Gücük

OP-064 Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığı Hastalarında Ürotensin ΙΙ ile Arteriyel 
Sertlik ve Ateroskleroz İlişkisi Remziye Nur Eke

OP-065 Kronik Böbrek Hastalığı Hastalarında İnsülin Direnci İle Fibroblast Büyüme Faktörü 23 
İlişkisi Remziye Nur Eke

OP-066 Hekimlerin, eczane çalışanlarının ve hastaların elektronik rapor ve reçete sisteminden 
memnuniyetinin değerlendirilmesi Özlem Suvak

OP-067 İleri evre akciğer kanseri hastalarında, palyatif ağrı tedavisinde hipnotik telkinlerin 
etkinliğinin vizüyel analog skala ile değerlendirilmesi Mükremin Er

OP-068 Yemek Fabrikası Çalışanlarının Portör Muayenelerinin Değerlendirilmesi İzzettin Toktaş

C Salonu

08.30-09.15 Sözel Bildiriler 
Oturum başkanları: Prof. Dr. Ayşe Çaylan, Doç. Dr. Uğur Bilge    

OP-069 Çocuklarda enkoprezis Fatma Saraç

OP-070 Polikistik Over Sendromlu Adolesanlarda Androjen Düzeyleri ile Tam Kan Sayımı 
Parametrelerinin Değerlendirilmesi SUNULMADI 

OP-071 Puberte prekoz tanısı alan çocukların psikolojik değerlendirilmesi SUNULMADI 

OP-072 Çocuklarda serum çinko ve alkalen fosfataz ilşkisi Kamil Şahin

OP-073 İki Yaş Altı Çocuklarda Riskli Durumların Lomber Ponksiyon ile Değerlendirilmesi Aysun Tekeli

OP-074 Tekrarlayan akciğer enfeksiyonu olan çocuklarda D vitamini ve  
ilişkili parametrelerin değerlendirilmesi SUNULMADI 

OP-075 Yetiştirme yurdunda kalan çocuklarda psikososyal destek ve ruh sağlığını koruma: 
özgüven ve aidiyetin pekiştirilmesi Derya İren Akbiyik

OP-076 Yaban İncirine Temasa Bağlı Fitodermatit Olgusu ve Ayırıcı Tanısı Ayşe Akay

09.15-10.30 Sözel Bildiriler 
Oturum başkanları: Prof. Dr. Güzel Dişcigil, Doç. Dr. Reşat Dabak

 

OP-077 Evde bakım hastalarına bakım verenlerin tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörler Yasemin Kaplan Say

OP-078 Kütahya İlinde Evde Sağlık Hizmetlerinde Görülen Ürolojik Problemler Efkan Kenan

OP-079 Evde Bakım Hizmetlerinin Tedavi Başlama ve İdamesindeki Yeri Umut Gök Balcı

OP-080 65 Yaş Üstü Evde Sağlık Hastalarında Anemi Görülme Sıklığı ve Malnütriyonla İlişkisi Canan Emiroğlu

OP-081
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne Başvuran 
60 Yaş Üzeri Bireylerde Başarılı Yaşlanma Ölçeği Uygulanması Ve Bu Ölçeğin Bireysel 
Faktörlerle İlişkisi

Gizem Akça
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OP-082 Kalça kırığının eve kapattığı hayatlar Özlem Suvak

OP-083 Günlük pratikte sık kullanılan antibiyotiklerin tahmin edilemez yan etkisi: İskemik kolit Sonay Özdemir

OP-084 Evde Sağlık Hastalarının Takip Sürecinde Beslenme Durumları ve Bunu Etkileyen 
Faktörlerin Değerlendirilmesi-İlk Veriler Zeynep Gizem Emir Yüce

OP-085 Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Midazolam ile Sedasyon Hıçkırık Sıklığını 
Artırır Mı? Tarık Akar

OP-086 Enjeksiyon Sonrası Gelişen Nöropatilerde Risk Faktörleri, Klinik ve Elektromiyografi 
Bulguları: Laboratuvarımızın Son Bir Yıllık Deneyimi Emel Oğuz Akarsu

11.00-12.00 Sözel Bildiriler  
Oturum başkanları: Prof. Dr. Füsun Artıran İğde, Doç. Dr. Zeynep Tuzcular Vural  

 

OP-087 Türk Kadınlarının Serviks Kanseri ve Pap smear Testi ile İlgili Farkındalıkları Yeterli mi? Hatice Tuba Akbayram

OP-088 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde peripartum depresyon 
yaygınlığı ve sosyodemografik faktörler ile ilişkisi Cihan Çelik

OP-089 Emzirme Döneminde Sadece Progesteron İçeren Oral Kontraseptif Kullanırken 
Gerçekleşen Gebelik: Bir Olgu Sunumu Emel Peker

OP-090 Gençlik merkezine başvuran adölesanların menarş duygu, mensturasyon algı-bilgi ve 
özbakım pratikleri Şule Özel

OP-091 Üçüncü basamak bir kadın sağlığı merkezinde doğum yapan adölesan annelerin 
değerlendirilmesi Şule Özel

OP-092 Serviks kanseri taraması bilgilendirmesinde aile hekimlerinin rolü Erhan Şimşek

OP-093 Prepubertal dönemde vulvovajinal enfeksiyonun değerlendirilmesi: 5 yıllık bir analiz Ümmügülsüm Kesler

OP-094 Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşuna Başvuran Kadınlarda Serviks Kanseri Taraması Oranları Erhan Şimşek

OP-095 Kadınlarda Demir Eksikliği veya Demir Eksikliği Anemisi tedavisinin Zihinsel Fonksiyonlar 
Üzerine Etkisi Şükran Doğan

13.00-14.00 Sözel Bildiriler 
Oturum başkanları: Prof. Dr. Pemra Cöbek Ünalan, Doç. Dr. Oktay Sarı

 

OP-096 Hemodiyaliz Hastalarında Diyaliz Öncesi ve Sonrası Ürik Asit Düzeyindeki Değişim ile 
Diyaliz Yeterliliği Arasındaki İlişki SUNULMADI 

OP-097 Romatoid Artrit Hastalarının İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması 
Kapsamında Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma Bahar Dernek

OP-098 Yeni Tanı Alan Hipertansiyon Hastalarında Tedaviye Uyumu Etkileyen Faktörler Savaş Aksuyek Çelebi

OP-099 Yaşlılarda proton pompa inhibitörü kullanımının proteinüri ve renal progresyonla ilişkisi: 
bir yıllık retrospektif analiz Sibel Ersan

OP-100 Warfarin kullanan hastalarda yeni kuşak oral antikoagülan kullanımına geçilmesi evde 
sağlık hizmetlerinin iş yükünü azaltabilir mi ? Yakup Alsancak

OP-101 KOAH(Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) tedavisinde rehberlere uyumun Aile 
Hekimliğinde değerlendirilmesi Öznur Kübra Odabaş

OP-102 Arteriyel Hipertansiyon Tanısında Hasta Eğitim Düzeyi Ve Aile Hekimliği Uygulamasının 
Rolü Mahmut Altuntaş

OP-103 Non-dipper ve dipper normotansif bireylerede SCORE kardiyovasküler risk puanlama 
sisteminin değerlendirilmesi Fatih Öksüz

OP-104 Kanser Hastalarında Benlik Saygısı, Üst Bilişler ve Başa Çıkma: Vaka-Kontrol Çalışması Didem Adahan
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14.00-15.15 Sözel Bildiriler
Oturum başkanları: Prof. Dr. Züleyha Alper, Doç. Dr. Ümit Aydoğan 

 

OP-105 Süperior mezenterik arter ve çölyak arter stenozuna bağlı akut iskemik bağırsak hastalığı 
ve invaziv perkütan tedavisi Mustafa Yolcu

OP-106 Akut hepatit A enfeksiyonunun nadir görülen komplikasyonları Derya Kalyoncu

OP-107 Aile Sağlığı Merkezine başvuran hastaların tamamlayıcı tıp hakkında bilgi, tutum ve 
kullanım durumları Berna Erdoğmuş Mergen

OP-108 Hacamat Tedavisinde Yaşam Kalitesindeki Artış Didem Adahan

OP-109 Ankara’nın Farklı Gelişmişlik Düzeyine Sahip Üç İlçesinde Yaşayan Bireylerin Sağlık Hizmeti 
Tercihleri ve Bunlara Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi SUNULMADI 

OP-110 Biliyorum!!! Uyguluyorum???: Sağlık Çalışanlarının Aşılar Konusundaki Bilgi ve Tutumları Sercan Bulut Çelik

OP-111 Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Aşı Polikliniği Verileri İlknur Demir

OP-112 Hekimlerin, gebelikte influenza enfeksiyonu ve aşısı hakkında bilgi düzeyleri, tutum ve 
davranışları Sibel Baktır Altuntaş

OP-113 Aile Hekimlerinin İrritabl Barsak Sendromuna Yaklaşımı: Ön Sonuçlar Mustafa Reşat Dabak

OP-114 Üçüncü basamak hastaneye başvuran 1998 sonrası doğumlularda Hepatit B aşısı ile 
bağışıklanma durumu

Mehmet Göktuğ 
Kılınçarslan

OP-115 Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp İle İlgili Bilgi Durumlarının Ve 
Davranışlarının Değerlendirilmesi Duygu Ayhan Başer
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[Abstract:0002]  OP-001

WEB OF SCIENCE’DA BİRİNCİ BASAMAK 
SAĞLIK HİZMETİ KATEGORİSİNDEKİ 
DERGİLERDE TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülay Şahin1, Mustafa Kürşat Şahin2

1Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun

AMAÇ: Web of Science’da (WOS) “Dergi Atıf Raporları” 
(Journal Citation Reports) sayfasında “Birinci Basamak Sağlık 
Hizmeti” (PRIMARY HEALTH CARE)kategorisindeki “Genişletil-
miş Bilim Atıf Endeksi” (Science Citation Index-Expanded;SCI-E) 
kapsamında yer alan dergilerde Türkiye adresli yayınların değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır.

YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışmada WOS üzerinde yer alan 
252 kategoriden biri olan “birinci basamak sağlık hizmeti” kate-
gorisinde yer alan dergiler dâhil edilmiştir. Dergilerin yayınlanma-
ya başladığı yıl, yayınlandığı ülke, yayın dili, yayınlanma sıklığı, 
varsa bağlantılı olduğu kurum ve yayıncısı değerlendirilmiştir. 
Dergilerde yer alan Türkiye adresli eserlerin aile hekimliği ve aile 
hekimliği dışı uzmanlık alanları tarafından yapılmasına göre ayrıl-
mıştır. Yayınlanan makaleler yıllara, türüne, çalışmanın oluşma-
sında destek veren üniversite ve ülkelere göre değerlendirilmiştir. 
Veriler sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma olarak sunulmuş-
tur.

BULGULAR: Birinci basamak sağlık hizmeti kategorisinde 
toplam 19 SCI-E dergi vardır. Bunların yayına başlama yılı 1953 
ile 2007 arasında değişmektedir. İngiltere’de 8, Amerika’da 6, 
Avustralya’da 2, Kanada, İspanya ve Norveç’te 1 dergi vardır. 
İngilizce 17, Fransızca ve İngilizce birlikte 1 ve İspanyolca 1 dergi-
nin yayın dilidir. Yayınlanma sıklığı yılda 24 sayı ile 1 sayı arasın-
da değişmektedir. 14 dergi çeşitli ulusal veya uluslararası birinci 
basamak kurum veya derneklerinin resmi yayın organıdır. Der-
giler ilk yayınlanmaya başladığı tarihten itibaren yapılan tarama-
da toplam 111 Türkiye adresli yayına ulaşılmıştır. Bunların 54’ü 
(%48,6) aile hekimliği dışı uzmanlık alanları tarafından yapılmıştır 
(dermatoloji, göz hastalıkları, farmakoloji, üroloji...). Geriye ka-
lan 57 (%51,4) yayının ilki 1995 yılında yazılmıştır. Dergilerin 
% 41’inde(n:7) ise şimdiye kadar hiç Türkiye adresli eser yayın-
lanmamıştır. Bu 57 eserin 45’i (%78,4) orijinal araştırma, 11’i 
(%19,3) editöryal materyal, 1’i derlemedir. European Journal of 
General Practice (n:16;%27,6) ve Family Practice (n:12;%20,7) 
en çok eserin yer aldığı dergilerdir. Yazılarda yer alan ilk üç üni-
versite sırasıyla Akdeniz(n:9), Acıbadem(n:7) ve Ondokuz Mayıs 
(n:6) Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dallarıdır. Ülke olarak 
Belçika, Hollanda, Fransa en çok birlikte çalışma yapılan ülkeler-
dir. 

SONUÇ: Aile hekimliği geniş bir araştırma yelpazesine sahip-
tir. Aile hekimliğinin üçlü sacayağı olarak akademi, dergi, dernek 
karşımıza çıkmaktadır. 1983’te Tababet Uzmanlık Tüzüğüne gir-
mesi, 1990’da AHUD’un kurulması, 1993’te YÖK kararı ile Aile 
Hekimliği Anabilim Dallarının kurulmasının uygun görülmesi, 
1993’te ilk kongrenin yapılması, 1997’de Türkiye Aile Hekimliği 
Dergisinin yayına başlaması, 1998’te AHUD’un TAHUD olma-
sı gibi birçok süreç bu sacayağını kuvvetlendirmiştir. Lakin bu 
süreçte birinci basamak sağlık hizmetleri kategorisinde yer alan 
dergilerde yeterince yer alınamamıştır. Bu konunun nedenlerinin 
değerlendirilmesinin gerektiği aşikârdır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, birinci basamak sağlık hiz-
meti, dergiler, Türkiye, yayınlar

[Abstract:0039]  OP-002

AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ VEREN 
AKADEMİSYENLERİN EĞİTİMİ ÖLÇME VE 
DEĞERLENDİRME KONUSUNDAKİ BİLGİ, 
TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Süleyman Görpelioğlu, Canan Emiroğlu, Özlem Suvak, Cenk Aypak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

AMAÇ: Eğitimde önceden belirlenmiş hedeflerle yola çıkılır, bu 
hedefler doğrultusunda eğitimler düzenlenir ve öğretim gerçekleşti-
rilir. Bundan sonra “Öğrencide beklenen davranış değişiklikleri ger-
çekleşti mi?” sorusuna yanıt aranır. Bu yanıt ancak değerlendirme 
ile verilebilir. Değerlendirmenin görevi, hedeflerin ne ölçüde ger-
çekleştiğini saptamak ve buna bağlı olarak düzenlenen eğitimlerin 
yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır. Değerlendirme yapılma-
dığı takdirde hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediğini, gerçekleş-
miş ise, ne ölçüde gerçekleştiğini saptamak, eğitimin yeterliliğine 
karar vermek mümkün olmaz. Eğitimi değerlendirirken kullanılan 
ölçme araçlarının bazıları, hazırlayıcıda bazı özel bilgi ve beceri-
ler bulunmasını gerektirir. Bu bilgi ve becerilere sahip olmayan 
eğiticilerin hazırladıkları araçlardan hatalı sonuçlar elde edilebilir.  
Bu çalışmada aile hekimliği uzmanlık eğitiminde görev alan aka-
demisyenlerin ölçme ve değerlendirmede kullanılan araçların 
oluşturulması ve kullanımı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışla-
rının ortaya konulması amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tanımlayıcı bir planla hazırlanan 
araştırmaya Türkiye genelinde uzmanlık eğitimi veren tüm akade-
misyenler (n=159) dahil edilerek kendilerine elektronik ortamda 
doldurabilecekleri bir anket gönderilmiştir. Anketi yanıtlayan 29 
akademisyenin sonuçları değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Anketi yanıtlayan 29 akademisyenin %62,1’i 
üniversite; %37,9’u EAH’de çalışıyordu. Eğitim konulu bir kursa 
katılanların oranı %93,1’di. Asistanların bilgi ve uygulama düzey-
lerini ölçerken her zaman belirli bir plan oluşturan akademisyen 
oranı sırasıyla %10,3 ve %13,8’di. Verilen örnek soruların hangi 
düzeyi ölçtüğü ile ilgili soruya en çok uygulama düzeyinde doğru 
yanıt verilirken (%75,9) en düşük oran analiz düzeyini ölçen soru 
için bulunmuştu (%6,9). Asistanları değerlendirirken çoğu zaman 
çoktan seçmeli soru kullananların oranı %44,8; açık uçlu soru kul-
lananların oranı %31,0; doğru-yanlış tipi soru kullananların oranı 
%37,9; sözlü soru kullananların oranı %51,7 idi. 

SONUÇ: Aile Hekimliği akademisyenlerinin eğiticilikle ilgili 
konularda kendilerini geliştirme isteğinde oldukları; ancak eğiti-
min ve eğiticiliğin uygulamasını etkileyen Bloom taksonomisi gibi 
teorik düzeydeki bilgilerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu 
durum kişisel faktörlere bağlı olabileceği gibi düzenlenen sertifika 
programlarında eğiticiliğin teorik yanı ve ölçme-değerlendirme ile 
ilgili konuların yeterince yer almamasına bağlı da olabilir. Eğiti-
lenlerin ve eğitim programlarının gelişiminde çok önemli bir yere 
sahip olan ölçme değerlendirme konulu eğitim programlarının 
aile hekimliği uzmanlık eğitimine çok olumlu katkıları olacağını 
düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Uzmanlık eğitimi, ölçme-değerlendirme, 
aile hekimliği
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[Abstract:0143]  OP-003

ÖLÇME DEĞERLENDİRME AÇISINDAN BİR 
SINAVIN İRDELENMESİ: SBÜ TIPTA UZMANLIK 
EĞİTİMİ KURAMSAL SINAVI DIŞKAPI 
SONUÇLARI
Süleyman Görpelioğlu, Canan Emiroğlu, Özlem Suvak, Cenk Aypak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

AMAÇ: Tüm eğitim programlarının, gerek kendilerini geliştir-
meleri gerekse yapılan eğitim sonunda öğrencilerinin istenen özel-
liklere sahip olup olmadıklarını belirlemek için bir değerlendirme 
yapmaları gerekir. Bu değerlendirmenin geçerli ve güvenilir olma-
sı için de değerlendirmede kullanılan ölçüm aracının incelenmesi 
esastır. Bu inceleme sırasında birçok konu test edilmekle birlikte 
en önemli ayraçlar soruların zorluk derecesi, bilenle bilmeyeni 
ayrıştırma gücü ve çeldiricilerin gücüdür. SBÜ Tıpta Uzmanlık 
Eğitimi Yönergesine göre uzmanlık öğrencilerinin değerlendiril-
mesi için merkezi kuramsal sınav yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı 
yapılan sınavın eğitim bilimleri açısından uzmanlık öğrencilerinin 
ve eğitim programının değerlendirilmesine uygunluğunun araştı-
rılmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: 7 Haziran 2018 tarihinde Dışkapı SU-
AM’da kıdemlerine göre hazırlanan çoktan seçmeli sorularla sına-
va giren 75 asistanın verdikleri yanıtlar; soruların eğitim hedefleri 
ile bağlantısı, soruların güçlüğü ve ayırt ediciliği yönünden ince-
lenmiştir. 

BULGULAR: Sınavda asistanlara kıdemlerine göre 50 soru-
dan oluşan 3 farklı sınav uygulanmıştır. 1.yıl asistanlarına sorulan 
sorulardan 8; 2.yıl asistanlarına sorulan sorulardan 7; 3.yıl asis-
tanlarına sorulan sorulardan 5 tanesi SBÜ Asistan Karnesindeki 
öğrenim hedeflerinde bulunamamıştır. Soruların güçlük analizi 
yapıldığında 1. yıl sorularının %68’inin (n=34); 2. yıl sorularının 
%66’sının (n=33) ve 3. yıl sorularının %82’sinin (n=41) olduğu 
görülmüştür. Soruların ayrıştırıcılık analizi yapıldığında 1. yıl soru-
larının %28’inin (n=14); 2. yıl sorularının %22’sinin (n=11) ve 
3. yıl sorularının %30’unun (n=15) olduğu görülmüştür. Sorular 
çeldiriciler yönünden incelendiğinde; 1. yıl sorularından %4’ünün 
(n=2); 2. yıl sorulardan %28’inin (n=14) ve 3. yıl sorularından 
%6’sının (n=3) tüm çeldiricilerinin çalıştığı görülmüştür.

SONUÇ: Yapılan sınavda formatif sınavda not verilmesi; so-
ruların çoğunlukla “kolay-çok kolay” olması; bilenle bilmeyeni 
ayrıştırabilen soruların azlığı ve sorularda kullanılan çeldiricilerin 
büyük bir çoğunlukla çalışmadığı dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği uzmanı, eğitim, ölçme-de-
ğerlendirme

[Abstract:0148]  OP-004

UZMANLIK SAHA EĞİTİMİNDE “EĞİTİM AİLE 
SAĞLIĞI MERKEZİ“ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DENEYİMİ
Memet Taşkın Egici, Yağmur Gökseven, Güzin Zeren Öztürk,  
Elif Serap Esen, Dilek Toprak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Türkiye’de Aile Hekimliği alanında uzmanlık eğitimi 
1983 yılında başlamıştır. Başlangıçta klinik rotasyon süresi 36 ay 
iken 2010 yılında bu süre 18 aya indirilmiş, kalan 18 ay ise saha 

eğitimi olarak planlanmıştır. Saha eğitiminin ihtiyacını karşılamak 
üzere 2014 yılında Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’nin(E-ASM) ku-
rulmasıyla ilgili mevzuat çıkarılmıştır. Bu yazımızda bünyesinde 
toplam 5 birimlik 2 ayrı E-ASM ile hizmet veren Şişli Hamidiye 
Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi(EAH) Aile Hekimliği Kliniği-
nin asistan eğitimine katkısı ile ilgili deneyimler ele alınmıştır.

BULGULAR: E-ASM açılmasıyla ilgili prosedürler tamamla-
dıktan sonra 2016 yılının Ağustos ayında toplam 5 birimli 2 ayrı 
E-ASM hizmete açılmıştır. Ağustos 2016 ile Ağustos 2018 tarihle-
ri arasında toplam 24 asistan E-ASM’ye görevlendirilmiştir. Tüm 
asistanların E-ASM’de eğitim görmesi açısından rotasyon süresi 
yaklaşık 8 ay olarak belirlenmiştir. Çalışacak olan asistanların asga-
ri olarak dahiliye, pediatri ve kadın doğum rotasyonlarını bitirmiş 
olmalarına özen gösterilmiştir. Şu an 1 nolu E-ASM toplam 7.969 
kişiye hizmet vermekte olup toplamda 45.784 poliklinik hizmeti ve-
rilmiş; 2 nolu E-ASM ise 8.971 kişiye hizmet vermekte ve 49.868 
poliklinik hizmeti verilmiştir. Toplamda 17.086 doz aşı yapılmış, 
2.071 gebe izlemi, 9.200 bebek ve çocuk izlemi, 1.770 defa 15-
49 yaş izlemi yapılmıştır. E-ASM’de görev süresince hastalarımıza 
verdiğimiz ve deneyim kazandığımız hizmetleri koruyucu sağlık hiz-
metleri, danışmanlık hizmetleri, tedavi edici hizmetler ve raporlar 
adı altında dört ana başlıkta toplayabiliriz. Bir buçuk yıllık süreç 
içinde hastane rotasyonlarında öğrenmiş olduğumuz acil müdaha-
le gerektiren çocuk ve erişkin hastaların tedavisini yönetmiş olup 
uygun hastaların hastaneye acil sevkini gerçekleştirdik. 3 defa TSM 
tarafından denetim yapılmıştır. Bu denetimler başlıca soğuk zincir 
güvenliği, malzeme eksikleri, demirbaş, cihaz kalibrasyonları ve 
mesai açısından yapılmıştır. Eğitici gözetiminde yapılan hasta başı 
eğitimler yanında çarşamba günleri saat 12.00-13.30 arası eğitim 
saati olarak belirlenmiş olup; eğitimler seminer anlatma, olgu tar-
tışmaları, makale sunumları şeklinde olmaktadır. Kliniğimize bağlı 
E- ASM’lerde toplamda 28 akademik çalışma yürütülmüştür.

SONUÇ: Bugün Türkiye’de E-ASM’ler kurulmuştur ancak 
bunların sayısı Türkiye’deki aile hekimliği asistanlarının saha eği-
timlerini karşılamaktan uzaktır. E-ASM’lerde hastane poliklinikle-
rinden farklı olarak bebek, çocuk ve gebe popülasyonu ile birebir 
iletişim kurulabilmesi sebebiyle aile hekimliği uzmanlık eğitimine 
önemli katkılar sağlamaktadır. Hasta çeşitliliği sayesinde daha ra-
hat akademik çalışmalar yürütülebilmektedir. Ayrıca E-ASM’de 
çalışmak hem klinik pratiği arttırıp hem de ASM işleyişinin ve 
yönetiminin öğrenilmesi açısından faydalı olmaktadır. Bu sebeple 
E-ASM eğitim sürecinin tamamlaması hem asistan eğitiminin hem 
de birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim aile sağlığı merkezi, saha eğitimi, 
aile hekimliği uzmanlık eğitimi

[Abstract:0152]  OP-005

AİLE HEKİMLİĞİ ASİSTAN DOKTORLARININ 
MESLEKİ GELİŞİM ÇALIŞMALARI VE İŞ 
DOYUMLARI
Orhan Ayan, Tahsin Çelepkolu, Pakize Gamze Erten Bucaktepe, 
Bekir Yakut

Dicle Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: İş doyumu, ilk olarak 1920 yılında öne sürülmüş olup 
çalışanların fiziksel ve çalışma ortamlarını da içine alacak şekilde 
işlerine dair duygu ve tatminlerini ifade etmektedir. İnsanın ya-
şamının önemli bir bölümünü geçirdiği işe dair doyumu, bireyin 
mutlu olabilmesi ve dolayısıyla biyopsikososyal olarak tam bir iyi-
lik haline sahip olması açısından şarttır. Yapılan çalışmalarda iş 
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doyumuna fiziksel ortamın, idari politikaların, bireysel sorumluluk 
miktarının yanı sıra mesleki gelişim amacıyla yapılan çalışmaların 
etki ettiği gösterilmiştir. Birinci basamakta sağlık hizmeti sunan 
aile hekimleri, hastaya daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak ama-
cıyla daima güncel kalmakta ve sürekli tıp eğitimi olanağı sunan 
yayınları takip etmektedirler. Bu çalışmayla Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi aile hekimliği asistan hekimlerinin mesleki gelişim çalış-
malarını ve iş doyumlarını ortaya koymayı amaçlamaktayız.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamız kesitsel tipte bir çalışma olup 
evrenini Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği 
Anabilim dalında görev yapan 47 araştırma görevlisi oluşturdu. 
Verilerin analizi için SPSS 18.0 programı kullanılmıştır. p≤0.05 
istatistiksel olarak anlamlı sonuç kabul edilmiştir.

BULGULAR: Çalışmamıza toplam 38 asistan aile hekimi ka-
tılmış olup, 24’ü (% 63,2) erkek, 14’ü (%36,8) kadındı. Katılımcı-
ların yaş ortalaması 29 bulundu. Katılımcıların aile hekimi asistanı 
olarak geçirdiği ortalama süre 17 aydı. Asistanların % 47,4’ü al-
dığı ücreti yetersiz görürken, sadece % 5,3’ü yeterli görmekteydi. 
Katılımcıların % 36,8’i aile hekimliğini uzmanlaşmak istediği branş 
olması nedeni ile tercih ettiğini belirtirken, %2,6’sı maddi getirisinin 
iyi olması nedeni ile tercih ettiğini belirtmiştir. Asistan hekimlerin 
%60,5’i branşın geleceğine dair kaygı beslerken, % 47,4’ü meslek 
hayatları boyunca en az bir defa şiddete maruz kalmıştır. Katılım-
cıların % 21,1’i en az haftalık tıbbi yayın okurken, %42,1’si en az 
bir kongreye katılmıştır. Katılımcıların iş doyumu anketinden aldığı 
genel doyum puan ortalaması 3,57’dir. Branşı tercih sebebi, bran-
şın geleceğine dair kaygı, alınan ücret ve kongreye katılım sayısı 
ile genel doyum arasında anlamlı ilişki bulunmazken, tıbbi yayın 
okuma sıklığı ile genel iş doyumu arasında anlamlı ilişki vardı.

SONUÇ: Aile hekimliği uzmanlık eğitiminde mesleki gelişim 
amacıyla yapılan aktivitelerin iş doyumuna etkisi değerlendiril-
miştir. Mesleki gelişim çalışmaları ve iş doyumu arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla hem asistan hekimlerde hem uzman hekim-
lerde daha geniş evrenler kullanılarak çalışmalar planlanmalı ve 
sürekli tıp eğitimi açısından hekimler motive edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Asistan doktor, iş doyumu, mesleki ge-
lişim

[Abstract:0071]  OP-006

BİRİNCİ BASAMAK AİLE HEKİMLERİNDE 
İLETİŞİM BECERİLERİ
Duygu Çiftetepe Öztürk, Hamdi Nezih Dağdeviren

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Aile hekimlerinin temel yetenekleri arasında olan dok-
tor hasta ilişkisinin kaliteli bir şekilde kurulması için hekimlerin et-
kili iletişim becerilerine sahip olması beklenir. Etkili iletişim beceri-
lerine sahip olan hekimlerin hastalarında; tedaviye uyum, hekime 
olan bağlılık ve memnuniyet düzeylerinde artış olduğu gözlenmiş-
tir.İletişimde zihinsel süreç, kişinin kendisi ve çevresi hakkındaki 
o andaki düşüncelerini, duygusal süreç bu düşüncelerin neden 
olduğu duygusal uyarıları ve davranışsal süreç bu uyarıların eyle-
me dökülmesini ifade eder. Edirne İl merkezindeki aile hekimlerin 
iletişim beceri düzeyleri ve iletişim becerilerini etkileyen faktörleri 
belirlemeyi amaçladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Edirne İl Merkezi’nde Aile Sağlığı Mer-
kezlerinde çalışmakta olan hekimlerde yapılan tanımlayıcı tipte-
ki çalışmada; İletişim Beceri Envanteri ile sosyodemografik bilgi 
anketi kullanılmıştır. Hekimlerin bulguları normal dağılıma uygun 
olup pearson korelasyon analizi, One Way ANOVA testi, bağımsız 
gruplar t testi kullanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmaya 49 aile hekimi katıldı. Katılımcıla-
rın %42,9’u (n=21) kadın, %57,1’i (n=28) erkek idi. Kadın ve 
erkeklerin zihinsel, duygusal, davranışsal ve genel iletişim beceri 
puanları arasında anlamlı ilişki saptanmadı (p≥0,05).Yaş ortala-
maları 45,18±5,87 yıl saptanmış olup; yaş ile zihinsel, duygu-
sal, davranışsal ve genel iletişim beceri puanları arasında yapılan 
korelasyon analizinde anlamlı ilişki saptanmadı (p≥0,05). Me-
deni durumları incelendiğinde %83,6’sı (n=41) evli, %8,2’si 
(n=4) bekar, %8,2’si (n=4) dul/boşanmış olduğu saptandı. Zi-
hinsel iletişim beceri puanları (p=0,006, F=5,825) bekarlarda, 
evli ve dul/boşanmışlara göre daha düşük saptandı. Duygusal, 
davranışsal ve genel iletişim becerisi puanlarıyla anlamlı fark 
saptanmadı (p≥0,05).Hekimlerin toplam çalışma süreleri ile zi-
hinsel, duygusal, davranışsal ve genel iletişim becerisi puanları 
arasında yapılan korelasyon analizinde anlamlı ilişki saptanmadı 
(p≥0,05). Hekimlerin aynı birimde çalışma süresi arttıkça duy-
gusal (p=0,010, r=-0,364) ve genel (p=0,25, r=-0,320) iletişim 
beceri puanlarıyla istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı ilişki 
saptanmışken davranışsal ve duygusal iletişim beceri puanlarıyla 
anlamlı fark saptanmadı (p≥0,05). Araştırmaya katılan hekim-
lerin görev unvanları incelendiğinde %83,7’si (n=41) pratisyen 
hekim, %16,3’ü (n=8) uzman hekim olduğu saptandı. Pratisyen 
hekimlerin davranışsal iletişim beceri puanları uzman hekimlere 
göre anlamlı olarak yüksek saptanmıştır (p=0,018, F=5,97). Zi-
hinsel, duygusal ve genel iletişim beceri puanıyla görev unvanı 
arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır (p>0,05).

SONUÇ: Hastaların sağlık sistemiyle ilk karşılaşma noktası 
olan aile hekimliği birimlerinde verilen hizmettin, daha kaliteli ol-
ması için hekimlerin iletişim becerilerinin başta tıp eğitimi süresin-
ce daha sonraki süreçte ise hizmet içi eğitimlerle ve bireysel olarak 
geliştirmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, iletişim, doktor hasta iliş-
kileri

[Abstract:0217]  OP-007

TENOFOVİR’İN NADİR GÖRÜLEN YAN ETKİSİ: 
STEVENS-JOHNSON SENDROMU
Deniz Öğütmen Koç1, Adnan Taş2, Sonay Özdemir3

1Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji, İstanbul 
2Adana Şehir Hastanesi, Gastroenteroloji, Adana 
3Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul

Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) nükleotid anoloğu olup 
HIV (“Human Immunodeficiency Virus”, insan Immun Yetmezlik 
Virusu) enfeksiyonu ve kronik hepatit B tedavisinde yaygın olarak 
kullanılmaktadır. TDF oldukça güvenilir ilaç olmakla beraber re-
nal yetmezlik ve osteoporoz gibi yan etkilere neden olmaktadır 
(1,2). Biz burada tenofovire bağlı Stevens- Johnson sendromlu 
bir vakayı sunduk. 60 yaş, erkek hasta. kronik hepatit B tedavisi 
için bir ay önce hastaya TDF başlanmış. Hasta tenofoviri aldık-
tan sonra cildinde kaşıntılı, kırmızı lezyonlar çıkmaya başlamış. 
Bu lezyonlar kısa süre içinde tüm vücudunu sarmış. Bu şikay-
etle hastanemiz acil servisine başvuran hastaya Stevens-John-
son sendromu tanısı konuldu. Fizik muayenede yüz, boyun ve 
gövdede yaygın eritemli ve purpurik maküller lezyonlar, ağızda 
seyrek erozyonlar saptandı. Laboratuvar bulguları normal olarak 
saptandı. Hasta servise yatırıldı. Hastanın kullandığı tenofovir 
kesildi, sıvı ve elektrolit replasmanı, yüksek kalorili, proteinden 
zengin diyet uygulanarak destek tedavisi verildi. Hastanın genel 
durumu düzeldi ve taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: İlaç yan etkisi, Stevens-Johnson sendro-
mu, tenofovir
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[Abstract:0012]  OP-008

KENDİ TORUNLARINA BAKICILIK YAPAN 
BÜYÜKANNELERDE DEPRESYON, YAŞAM 
KALİTESİ VE GENEL SAĞLIK ALGISI
Bektaş Murat Yalçin1, Mustafa Ünal1, Erkan Melih Şahin2,  
Onur Öztürk3

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
2Çanakkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
3Tekkeköy ASM

AMAÇ: Ülkemizde kadınların aile içindeki temel rolleri de-
ğişmekte ve çalışan annelerin oranı artmaktadır. Gerek doğum 
sonrası izinlerin kısalığı gerekse de okul öncesi çocuk bakımını 
sağlayan kurumlara ulaşımın sınırlı olması nedeniyle giderek çok 
sayıda büyükanne kendi torunlarının bakımının doğrudan katkı 
sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı kendi torunlarının bakımını 
doğrudan sağlayan büyükanneler arasında depresyon ve yaşam 
kalitesini araştırmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Türkiye’deki dört farklı şehirde 
(İzmir, Samsun, Amasya ve Çanakkale) görevli çalışmaya katıl-
maya gönüllü 64 Aile Hekimi tarafından yürütülmüştür. Aile He-
kimleri kendi nüfuslarına kayıtlı 65 yaşın üzerindeki 2859 kadını 
çalışmaya dâhil etmişlerdir. Bu kadınlara arasından 282’si (%9,8) 
çalışma yapıldığı esnada en az bir torununa bakıcılık yaptığını bil-
dirmiştir (Çalışma grubu). Geri kalan 2563 kadın (%89,6) kontrol 
grubu olarak belirlenmiştir. Her iki gruba BECK Depresyon En-
vanteri, SF-12 ve VAS Genel Sağlık Skoru uygulanmıştır. Çalışma 
grubundaki vakalar ayrıca torunlarına bakma koşulları ve özellik-
leri ile ilgili tarafımızdan hazırlanmış bir ankete cevap vermişlerdir. 

BULGULAR: Çalışma grubundaki vakalar (65,39±0,1 yıl) 
kontrol grubundan (72,03±0,1) daha gençti. Çalışma gru-
bundaki vakalar kontrol grubundakilerden her alanda daha iyi 
puan almışlardı. SF-12 (PSC=50.60±6.96 vs 48.24±8.12), 
(MCS=49.70±7.77 vs 45.48±7.61), VAS (60.44±23.5 vs 
54.16±19.5), ve BDI (13.97±0.3 vs 19.49±0.2) (p<0,001). 
Çalışma grubunda yapılan lineer regresyon modellerinde SF-12, 
VAS ve BID skorları ile yaş, aylık gelir, haftalık bakıma ayrılan za-
man, tam zamanlı bakım verme, aile içinde bakım verilen kronik 
bir hasta olması bağımsız risk faktörleri olarak izlenmektedir. 

SONUÇ: Torunlarına bakıcılık yapan kadınların daha düşük 
yaşam kalitesi skorları olmasına rağmen daha iyi depresyon ve 
Genel Sağlık Skorlarının olduğu izlenmiştir. Bu durumun açıklan-
ması daha detaylı veriye ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Büyükanne, torun bakıcılığı, depresyon, 
yaşam kalitesi, birinci basamak

[Abstract:0104]  OP-009

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ AİLE SAĞLIĞI 
MERKEZLERİNDE GÖREVLİ SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ AİLE İÇİ ŞİDDET HAKKINDA 
BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
-, Serdar Öztora, Hamdi Nezih Dağdeviren

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Aile içi şiddet bütün toplumlarda, her yaşta, her eği-
tim düzeyinde ve tüm sosyoekonomik gruplarda karşımıza çıkan 
yaygın bir problemdir. Şiddet sonucu kadınlarda sağlık durumu-

nun kötüleşmesi, yaşam kalitesinin düşmesi ve sağlık hizmetlerini 
kullanma oranlarındaki artma beklenen sonuçlardır. Ebeveyn-
lerinin arasındaki fiziksel şiddete tanıklık eden çocuklarda ken-
dilerine şiddet uygulanmasa dahi çok sayıda sağlık ve davranış 
sorunları görülebilmektedir. Sağlık çalışanları farkında olarak ya 
da olmadan bu sorunları yaşayan şiddet gören bireylerle sıklık-
la karşılaşmaktadırlar. Bu çalışmada Edirne il merkezindeki aile 
sağlığı merkezlerinde görevli sağlık çalışanlarının, bilgi, tutum ve 
davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamızın evrenini Edirne il merke-
zindeki 22 aile sağlığı merkezinde çalışmakta olan 52 aile hekimi 
ve 66 yardımcı sağlık personeli oluşturmaktadır. Araştırmayı ka-
bul eden sağlık çalışanları ile yüzyüze görüşülerek 48 hekim ve 
56 yardımcı sağlık personeli tarafından anketlerin doldurulması 
sağlandı. Anket; katılımcıların sosyodemografik ve meslekle ilgili 
bilgilerini, meslek yaşantısında kadın, çocuk, yaşlı ve diğer aile 
üyelerine karşı şiddetle karşılaşma durumlarını sorgulayan ve aile 
içi şiddet karşısındaki davranış özelliklerini sorgulayan sorulardan 
oluşturulmuştur. 

BULGULAR: Katılımcıların %15,4’ünün mezuniyet öncesin-
de, %87,5’inin ise mezuniyet sonrasında aile içi şiddet konusunda 
eğitim aldığı saptandı. Katılımcıların %54,8’i meslek yaşantısında 
kadına yönelik aile içi şiddet vakası veya şüphesi ile, %45,2’si 
aile içinde çocuğa yönelik istismar/ihmal vakası veya şüphesi ile 
karşılaştığını belirtmiştir. Katılımcıların %31,7’si meslek yaşantısı 
boyunca yaşlı aile üyelerine yönelik ihmal/istismar ile karşılaştığını 
belirtmiştir. Katılımcıların %94,2’si (n=97) aile içi şiddet olgusu 
veya şüphesi ile karşılaştığında bildirim yapacağını ve %94,2’si 
(n=97) aile içi şiddete tanık olan herkesin bunun bildirilmesinde 
yetkili ve sorumlu olduğundan haberdar olduğunu belirtmiştir. 
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %22,1’i (n=23) aile içi 
şiddetle karşılaştığında polise, %18,4’ü (n=19) Sosyal Hizmet 
Merkezi/Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü/Alo 183’üne bil-
dirim yapmıştır. Katılımcılara yeterince bildirim yapmamalarının 
sebebi sorulduğunda en sık verilen cevaplar sırasıyla, sosyal ser-
vislerin konuyla ilgilenmeyeceğinin düşünülmesi, mağdurun iste-
memesi ve yasal süreçlere ait bilginin olmamasıdır.

SONUÇ: Aile içi şiddet mağdurlarına tıbbi bakımın yanında, 
doğurganlık çağındaki kadınların aile içi şiddet açısından taran-
masında, destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesinde, bil-
diriminde birinci basamak sağlık çalışanları önemli bir konuma 
sahiptir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının gerek mezuniyet öncesi, 
gerekse hizmet içi eğitim programlarıyla bilgi ve farkındalıklarının 
arttırılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Aile içi şiddet, şiddet, ihmal, istismar

[Abstract:0113]  OP-010

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART TIP 
FAKÜLTESİ HASTANESİNDEKİ ARAŞTIRMA 
GÖREVLİLERİNİN EMPATİ DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Aylin Asa, Erkan Melih Şahin, Özge Kurtel, Süleyman Sakarya, 
Öznur Yeşil

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Çanakkale

AMAÇ: Empati iletişimin temel taşlarındandır. Mesleki olarak 
hastalarla sürekli birebir iletişim kurmakta olan hekimlerin bu ko-
nuda yetkinliğe ve farkındalığa sahip olması önemlidir. Böylece 
hasta memnuniyetinin artacağı, yanlış tanı tedavi olasılığının aza-
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lacağı, hatta buna bağlı olarak hekimlerin dava edilme oranlarının 
azalacağı öngörülmektedir. Çalışmamızda hastanemizde çalışan 
araştırma görevlisi hekimlerin empati düzeyini değerlendirmeyi 
amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza ÇOMÜ Sağlık Uygulama 
ve Araştırma Hastanesinde çalışan araştırma görevlisi hekimler 
alındı. Çalışmaya katılmak için onam veren katılımcılara çalışma 
yerlerinde ziyaret edilerek sosyodemografik veri formu, Jefferson 
Hekim Empati Ölçeği (JSPE) Sağlık Çalışanı versiyonu ve Temel 
Empati Ölçeği (TEÖ) uygulandı. 

BULGULAR: Çalışmamıza 51 kadın (%47,2) ve 57 erkek 
(%52,8) toplam 108 araştırma görevlisi katıldı. Katılımcıların 
87’si (%80,6) dahili, 21’i (%19,4) cerrahi branşlarda çalışmaktay-
dı. Katılımcıların yaş ortalaması 28,1±2,2 [25-37] idi ve ortala-
ma 3,2±1,8 yıldır [0-10] hekim olarak çalışmaktaydılar. JSPE’ye 
göre katılımcıların ortalama empati skoru 81,8±9,7 [57-105] idi. 
Dahili branşta çalışanlar ile cerrahi branşlarda çalışanlar arasında 
toplam ölçek skoru (sırasıyla 81,3±9,8 ve 84,3±8,7; p=0,202) 
ve ölçek alt başlıkları olan perspektif alma (p=0,540), şevkatle 
davranma (p=0,099) ve hastayı anlama (p=0,791) açısından 
anlamlı fark saptanmadı. Katılımcıların hekimlik süresi ile pers-
pektif alma skorları anlamlı pozitif korele bulundu (tau_b=0,154, 
p=0,031), şevkatle davranma (tau_b=-0,127, p=0,076) ve 
hastayı anlama ile (tau_b=0,058, p=0,431) anlamlı korelasyon 
saptanmadı. Katılımcıların TEÖ’ne göre ortalama empati skorla-
rı 59,0±5,1 [44-74] idi. Dahili branşta çalışanlarda (58,8±5,1) 
ve cerrahi branşlarda çalışanların (59,5±5,1) empati düzeyle-
ri arasında (p=0,587) ya da ölçek alt başlıkları bilişsel empati 
(p=0,521) ve duygusal empati (p=0,314) açısından anlamlı fark 
yoktu. Katılımcıların hekimlik süreleri ile bilişsel (tau_b=0,076, 
p=0,306) ya da duygusal empatileri (tau_b=-0,061, p=0,401) 
arasında anlamlı korelasyon yoktu.

SONUÇ: Kullanılan her iki empati ölçeği ile de araştırma gö-
revlisi hekimlerin orta ve üzerinde empati düzeylerinde oldukları 
saptanmıştır. Mesleki açıdan çok önemli olsa da eğitim süreçlerin-
de empati eğitimine yer verilmemektedir. Literatürde hekimlerde 
empatinin yaşa ve branşa göre değişebileceğini gösteren çalışma-
lar mevcut iken çalışmamızın sonuçları dahili ve cerrahi uzmanlık 
eğitimleri sırasında ya da hekimlik süresi ile empati düzeylerinde 
önemli fark oluşmadığını göstermiştir. Daha yüksek katılımcı sayı-
larıyla yapılacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Empati, hekim, sağlık çalışanları

[Abstract:0072]  OP-011

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN 
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR RİSK 
FAKTÖRLERİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Sule Ozdemir, Serdar Oztora, Hamdi Nezih Dagdeviren

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne

AMAÇ: Kardiyovasküler hastalıklar, özellikle koroner kalp has-
talığı, önleme ve erken tanı konusunda üzerinde en çok durulan 
hastalıklardır. Toplumun her kesiminden bireyler, kardiyovaskü-
ler risk faktörleri konusunda çok daha bilinçli olmaya başlamıştır. 
Çalışmamızda eğitim düzeyi yüksek bir kesim olan öğretim üyele-
rinin kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri ile ilgili bilgi düzey-
lerini değerlendirmeyi amaçladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Trakya Üniversitesi’nde görevli 698 öğre-
tim üyesinden çalışmamıza katılmayı kabul eden 349 kişiye sos-
yodemografik form ve ‘Kardiyovasküler Hastalıklar Risk Faktörle-

ri Bilgi Düzeyi Ölçeği’ (KARRİF-BD) uygulanmıştır. Veriler SPSS 
19 programında analiz edilmiştir. Veriler normal dağılıma uyma-
dığı için nonparametrik testler kullanılmış olup anlamlılık değeri 
p<0,05 olarak alınmıştır.

BULGULAR: Katılımcıların %44,4’ü (n=155) kadın, %55,6’sı 
(n=194) erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 44,92±7,41’di. 
Medeni durumları incelendiğinde en sık %73,6 (n=256) ile evli 
oldukları görüldü. Katılımcıların en sık %24,9 (n=87) ile tıp fa-
kültesinde çalıştığı saptandı. Akademik unvanları incelendiğinde 
%57,9 (n=201) ile yardımcı doçent, %21,6 (n=75) ile doçent, 
%20,5 (n=71) ile profesör oldukları görüldü. Katılımcıların KAR-
RİF-BD puan ortalaması: 21,04±3,92 (minimum 8, maksimum 
27) saptandı. Ölçekte en fazla doğru yanıtlanan soru ise %98,6 
ile ‘Sigara içmek kalp hastalığı için risk faktörüdür’ önermesiydi. 
Yaş ortalaması arttıkça KARRİF-BD ölçek puanının da anlam-
lı olarak arttığı görüldü (p=0,014). Çalışmamızda KARRİF-BD 
puanları ile cinsiyetleri ve medeni durumları arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmadı (p≥0,05). Sağlık bilimleri (24,75±1,39), diş 
hekimliği (23,45±1,69) ve tıp (23,85±2,49) fakültesinde görevli 
öğretim üyelerinin ölçekten daha yüksek puan aldıkları görüldü 
(p<0,001). Ölçek puanlarının profesörlerin doçentlerden, do-
çentlerin yardımcı doçentlerden daha yüksek olduğu saptandı 
(<0,001). Katılımcıların KARRİF-BD ölçek puanları ile beden kitle 
indeksleri ve sigara ve alkol kullanım durumları arasında anlamlı 
bir fark saptanmadı (p≥0,05).

SONUÇ: Çalışmamızda öğretim üyelerinin KARRİF-BD puan-
ları literatürle kıyaslandığında ortalamanın üzerinde bulunmuş-
tur. Özellikle sağlıkla ilgili alanlarda görev almakta olan öğretim 
üyelerinin puanlarının daha yüksek olduğu da göz önüne alınırsa 
eğitim düzeyi artışının kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleriyle 
ilgili bilgi düzeyini de artırdığı görülmektedir. Bu nedenle toplum 
genelinde eğitimlerin verilmesinin, aile hekimlerine başvuran her 
hastaya kardiyovasküler hastalıklar risk faktörlerine yönelik bilgi-
lendirme yapılmasının faydalı olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Kalp ve damar hastalıkları, kardiyovas-
küler sistem, risk azaltma davranışı

[Abstract:0074]  OP-012

AİLE HEKİMLİĞİ ASİSTANLARINA YÖNELİK 
TEMEL BATIN ULTRASONOGRAFİSİ EĞİTİMİ: 
PİLOT BİR ÇALIŞMA
Gökburak Atabay1, Serhat Kaya2, Gökhan Tonkaz2, Yasemin Çayır1, 
Fatih Alper2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Ultrasonografi (USG) düşük maliyetli olması, taşınabi-
lir özelliği ve noninvaziv olması nedeniyle birinci basamakta çalı-
şan hekimler için yararlı bir tanı aracı olarak öngörülmektedir. Aile 
hekimliğinde USG organların normalliğini doğrulamak, belirgin 
lezyonları gözden kaçırmamak ve yorumlanamayan şüpheli lez-
yonları veya tespit edilen patolojileri ileri tetkik ve araştırma için 
sevk etmek amacıyla kullanılabilir. Bu çalışmada aile hekimliği 
araştırma görevlilerine yönelik uygulanan temel batın USG eğiti-
minin etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma Ağustos 2018 tarihinde Ata-
türk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda 
halen eğitimine devam eden araştırma görevlilerinden daha önce 
herhangi bir USG eğitimi almamış ve çalışmaya katılmayı kabul 
edenlerle yürütüldü. Araştırmaya katılan araştırma görevlilerine 



SÖZEL BİLDİRİLER

24 17.  ULUSAL  AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

önceden hazırlanmış, özgün içerikli teorik ve pratik eğitim içeren 
bir günlük eğitim programı uygulandı. Eğitime başlamadan önce 
ve eğitimin sonunda katılımcıların temel batın USG konusunda-
ki temel bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla çoktan seçmeli 10 
soruluk teorik ve 5 soruluk pratik soru içeren bir test hazırlandı. 
Hazırlanan test araştırmaya katılmayan üç araştırma görevlisine 
uygulandı ve sorular anlaşılmış olup sorularda değişiklik yapılma-
dı. Test sorularının kursun öğrenim hedeflerini kapsayacak şekilde 
olmasına dikkat edildi. Ön test ve son testten 60 ve üzeri puan 
alanlar başarılı kabul edildi. Veriler SPSS.22 paket programına 
aktarılarak analiz edildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 ka-
bul edildi.

BULGULAR: Eğitime 20 araştırma görevlisi katıldı. Eğitime 
katılanların %45’i (n=9) erkek, %55’i (n=11) kadındı. Katı-
lımcıların yaş ortalaması 29,5±3,3 yıl idi. Katılımcılar ortalama 
4,5±2,4 yıldır hekimlik yapmaktaydılar. Katılımcıların haftada 
ortalama baktığı hasta sayısı 75±81,5 idi. Tüm katılımcıların eği-
tim sonunda yapılan son testteki ortalama puanları (92,0±10,5) 
ön testteki ortalama puanlarından (52,0±16,4) anlamlı derece-
de yüksek bulundu (p<0,001). Ön testte ve son testte kadınların 
puan ortalaması ile (sırasıyla 51,82±15,37; 94,55±5,22) erkek-
lerin (sırasıyla 52,22±18,55; 88,89±14,53) puan ortalaması ara-
sında herhangi bir fark gözlenmedi (p>0,05).

SONUÇ: Bu araştırmada aile hekimliği araştırma görevlilerine 
yönelik temel batın USG eğitiminin araştırma görevlilerinin bilgi 
ve becerisini artırdığı saptandı. Aile hekimliği pratiğinde tanısal 
yaklaşımda önemli bir yeri dolduracak olan USG kullanımının 
daha kapsamlı eğitimlerle yaygınlaştırılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, ultrasound, batın ult-
rasonografisi

[Abstract:0088]  OP-013

İSTANBUL’DA YAŞAYAN İNTÖRN VE ASİSTAN 
DOKTORLARIN YILDIRMA/MOBBİNG 
KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİ
Kübra Temel Aslan

Marmara Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: İş yerinde, bir veya daha fazla çalışan tarafından, diğer 
bir çalışana karşı, sistemli ve sürekli olarak yürütülen, bireyi sindir-
mek amacıyla yapılan, düşmanca ve ahlak dışı bir yaklaşımla uy-
gulanan her türlü kötü muamele, tehdit, aşağılama gibi psikolojik 
ve fiziksel saldırı eylemleri mobbing olarak kabul edilmektedir.Bu 
çalışma İstanbul’da yaşayan İntörn ve Asistan doktorların mob-
bing/yıldırma konusundaki düşüncelerini araştırmak amacıyla 
planlanmış olup mobbing algıları, mobbinge uğrayıp/uğramadık-
ları, mobbingi nasıl karşıladıkları ve mobbing yapıp/ yapmamaları 
sorgulanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız niteliksel tipte bir araştırma 
olup, yarı yapılandırılmış form eşliğinde birebir görüşme yöntemi 
kullanılmıştır.Örneklemimiz amaçlı örneklem yöntemiyle farklı tip-
teki 3 ayrı kurumdan seçilmiştir.Etik kurul tarafından onaylanan 
araştırma için her kurumdan da ayrıca izin alınmıştır.Görüşme-
lerin tamamı katılımcıların kendi istedikleri alanlarda gerçekleşti-
rilmiş ve en az 10dakika sürmesine özen gösterilmiştir.Yarı yapı-
landırılmış form eşliğinde ses kaydı alınarak yapılan görüşmelerin 
transkriptleri oluşturulmuştur.Toplam 38 görüşme yapılmıştır.Tri-
angulasyon dikkate alınarak araştırmacılar birbirinden bağımsız 
gruplar halinde çalışarak transkriptlerin üzerinden kodlar oluştu-
rularak çözümlemeler yapılmıştır.Araştırmacılar daha sonra bir 

araya gelerek listelerinde ortak olan kodlar konusunda uzlaşmıştır.
Daha sonra kodlardan alt temalar, alt temalardan ana temalar 
oluşturularak analiz tamamlanmıştır.

BULGULAR: Araştırmada 6 ana tema ortaya çıkmıştır.1-Mo-
bing Algısı, 2-Mobbing’e Gösterilen Reaksiyon, 3-Kıdem-Oto-
rite, 4-Mobbing ve Ortam, 5-Uygulayanın Tavrı (uslup, mizac), 
6-Mobbing’in Önlenmesi.Katılımcıların mobbing’in tanımı, nasıl 
başa çıkılabileceği, ne olduğu veya ne olmadığı hakkında çeşitli 
yorumları olmuştur.Bir çok katılımcının ifadesi kıdemli tarafından 
yapılan kötü muamelenin mobbing olduğu yönündedir.Katılım-
cıların bir çoğu mobbing’in üstlerinden gelen bir şey olduğunu, 
zamanla kıdem arttıkça herkesin üstlerinden öğrendiği gibi devam 
ettirdiğini söylediler.Katılımcılar mobbing’in kendilerine hissettir-
diği duygular için ‘duygusal çökkünlük’, ‘bezme’, ‘yetersizmiş gibi 
hissetme’, ‘çaresizlik’ gibi tanımları vurguladılar.Katılımcıların bir 
çoğunun genel tutumu otoritenin işleyiş için gerekli olduğu ama 
bunun mobbing olmadan da yapılabileceği yönündeydi.Bu sü-
recin sonunda katılımcıların bir kısmının mobbing’i normalleştir-
diği, iş hayatının bir parçası olarak görüp alıştığı ve kabullendiği 
görüldü.

SONUÇ: Araştırmamızın sonucunda hastane ortamında mob-
bing’in ciddi bir problem olduğu, mobbing’le başa çıkılmadan 
çalışanların duygusal durumlarının düzelmeyeceği görülmüştür.
Başa çıkma yöntemi olarak iş/görev sınırlarının belirlenmesi, ya-
sanın etkinliğinin arttırılması, mobbingi olabilir gibi kabul etmeyip 
bunların konuşulması, mobbingle savaşma yoluna gidilmesi gibi 
çözüm önerileri başı çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mobbing, yıldırma, sağlık sektörü, asis-
tan, intörn, kıdem

[Abstract:0188]  OP-014

İSTANBUL’DA BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN KANSER 
RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Buğu Usanma Koban1, Hilal Özkaya1, Muhammed Mustafa Yıldız2, 
Memet Taşkın Egici1, Suzan Kaşçatan3, Işık Gönenç1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Palyatif Bakım Merkezi, İstanbul 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Kurum Hekimliği, İstanbul

AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kanser, günü-
müzde mortalite nedenleri arasında 6. sırada yer almaktadır. 
Çeşitli çevresel faktörler ve yaşam tarzındaki değişiklikler nede-
niyle kanser sıklığı günden güne artmaktadır. Genetik faktörlerin 
yanı sıra tütün kullanımı, obezite, çeşitli kanserojen maddelere ve 
radyasyona maruziyetin değişik kanser tipleriyle ilişkisini bildiren 
çalışmalar mevcuttur. Sağlık çalışanları ve bu çalışmada ele aldığı-
mız hekimler de, bireysel, ailesel faktörlerin yanında iş hayatında 
karşılaştıkları bazı maruziyetler nedeniyle malignite riski taşımakta 
olup, kurumsal periyodik muayeneler ile bu faktörlerin bir kısmı 
araştırılmaktadır. Çalışmamızda hastanemiz kurum hekimliğinde 
sağlık taramasından geçen doktorların, kurum hekimliği kapsamı 
içinde elde edilen verilerinden olası kanser risklerini araştırmayı 
amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde 2018 yılında çalışmakta olan ve verilerine 
ulaşılabilen hekimlerin beyan ettikleri boy ve kiloları kaydedilerek 
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beden kitle indeksleri hesaplandı. Beden kitle indeksi Dünya Sağ-
lık Örgütü obezite sınıflamasına göre kategorize edilerek dağılımı 
hesaplandı. Sigara içip içmedikleri sorgulandı. Birinci derece ak-
rabalarında kanser öyküsü varlığı kaydedildi. Akciğer direkt grafi-
leri kotrol edilerek patolojik bulgular belirlendi. 

BULGULAR: Sağlık taraması esnasında başvuran 227 heki-
min yaş ortalaması 35,1 bulundu. Bireylerin 63’ü (%27,8) boy ve 
kilo sorusunu yanıtlamadı. Beden kitle indeksi hesaplanabilen 164 
kişinin 108’i zayıf veya normal kilolu (%65,9), 47’si fazla kilolu 
(%20,7), 9’u ise obezdi (%4). Tütün kullanımı ile ilgili soru 9 (%4) 
kişi tarafından cevaplanmadı. Soruyu cevaplayanların %14,7’si 
sigara içiyordu, %7,3’ü sigarayı bırakmıştı ve %78’i hiç sigara 
içmediğini söyledi. Sigara içme miktarı ortalama 6,75 paket/yıl 
olarak hesaplandı; bu değer yapılan çalışmalarda sınır alınan 15 
paket/yıl miktarına göre düşük risk düzeyinde bulundu. Çekilen 
akciğer grafilerinden sadece bir kişide patolojik bulguya rastlandı 
ve bu bulgu geçirilmiş tüberküloz sekeli olarak yorumlandı. Ailede 
kanser öyküsü ile ilgili 46 kişi (%20,3) bilgi vermezken, 14 kişinin 
(%6,2) birinci derece akrabalarında malignite olduğu belirlendi.

SONUÇ: Araştırma sonucunda, hekimlerde gerek genetik yük 
gerekse çevresel faktörlerin irdelenmesi sonucunda maligniteye 
zemin hazırlayan etmenlerin varlığı beklenen düzeyin altında bu-
lunmuştur. Bu sonuca ulaşılmasında yaş ortalamasının düşük ol-
masının etkili olduğu düşünülmüştür. Bununla birlikte hekimlerin 
bir kısmının tarama esnasında konuyla ilgili soruları cevaplamak-
tan kaçınmış olması yorumlamayı zorlaştırarak verilerin güveni-
lirliğini azaltmıştır. Bu konuda daha geniş kapsamlı ve yüz yüze 
görüşme yöntemiyle yapılacak araştırmalar, sağlık çalışanlarının 
kanser gelişiminde değiştirilebilir faktörlere bakış açısını geliştir-
mede ve çevresel tetikleyicilerin azaltılması noktasında adım atıl-
masında kolaylaştırıcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kurum hekimliği, Malignite, Sağlık çalı-
şanları, Tarama

[Abstract:0218]  OP-015

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN (BRANŞ) AKILCI 
İLAÇ KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİ TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI
Burcu Akkurt1, Gökhan Akkurt2, Yusuf Üstü1

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara 
2Numune Eğitim Araştırma Hastanesi, Ankara

AMAÇ: Akılcı ilaç kullanımı, ilaçların hem bireysel hem de top-
lumsal düzeyde hastalıkların önlemesindeki rolünden dolayı ayrı 
bir öneme sahiptir. Bu çalışma Ankara İl Merkezinde bulunan eği-
tim ve araştırma hastanelerinde (EAH) eğitim almakta olan aile 
hekimliği branşı dışındaki araştırma görevlilerinin akılcı ilaç kul-
lanımı konusundaki bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi 
amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Ankara da bulunanEAH’de 
görevli aile hekimliği branşı dışındaki 180 araştırma görevlisi 
dahil edilmiştir. Hekimlere akılcı ilaç kullanımı ile bilgi düzeyi ve 
tutumlarını değerlendirmek üzere 27 soruluk bir anket uygulan-
mıştır. Çalışmamızdan elde edilen Veriler IBM SPSS Statistics 23 
programına aktarılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar yorumlanırken 
anlamlılık düzeyi olarak; p< 0,05 alınmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 180 hekimin %56,1’i 
(n=101) kadın, %43,9’u (n=79) erkektir. Hekimlerin%51,7’si 
(n=93) 26-30 yaş grubunda yer almaktadır. Çalışmaya katılan 
hekimlerin %63,3’ü (n=114) dahili branşlarda çalışmakta iken 

%36,7’si (n=66) ise cerrahi branşlarda çalışmaktadır. İlaç reçete 
ederken hekimlerin %65,6’sı (n=118) hastalara hastalığın tedavi-
ye cevabının nasıl ve ne şekilde olabileceğini anlatmaktadır. He-
kimlerin %41,7’si (n=75) ise hiçbir zaman hastalarını muayene 
etmeden reçete yazmamaktadır. Hekimlerin ilaçlar konusundaki 
bilgi düzeylerini ölçen şıklar arasında kendilerini çok yeterli bul-
dukları şıklar ilaç endikasyonları %18,9 (n=31) ve ilaçların gün-
lük dozları (n=30) % 18, 3 iken, hiç yeterli bulmadıkları şık ise 
ilaçların fiyatları %10,4 (n=17) şeklindedir. Hekimlerin en sık 
yazdığı 3 ilaç grubu; %35,3 ile antibiyotik, %18,7’ile analjezik ve 
%12,8 ile PPI’dır. Hekimler %83,1’i (n=147) ilacın etkinliğini en 
önemli kriter olarak düşünmekte iken %20,2’si (n=35) ilacın fi-
yatını en önemli kriter olarak düşünmektedir. Hekimlerin %2,2’si 
(n=4) akılcı ilaç kullanımında çok yeterli olduğunu düşünmek-
te iken %35,8’i (n=64) yeterli olduğunu düşünmekte, %54,2’si 
(n=97) orta yeterlilikte olduğunu düşünmekte ve %7,8’i (n=14) 
ise akılcı ilaç kullanımında yetersiz olduğunu düşünmektedir.

SONUÇ: Akılcı ilaç kullanımı konusunda dünyada ve ülke-
mizde belli bir yol alınsa da ilaçların kullanım sorunları devam 
etmektedir. Akılcı ilaç kullanımı bilincinin aşılanması için örgün 
ve yaygın eğitim olanakları kullanılmaya ve geliştirilmeye devam 
edilmelidir. Eğitim yanında, kazanılan tutum ve davranışların ko-
runması ve desteklenmesi için gerekli idari düzenlemeler yapıl-
malıdır. Bu yüzden hekimlerin objektif bilgiye ulaşabilmesi için 
ülkemizde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim gözden geçirilmeli-
dir. Hekimlerin akılcı ilaç kullanımın çoğu bileşenleri konusunda, 
bilgi düzeylerini yetersiz görmeleri, ülkemizde mezuniyet öncesi 
ve sonrasında bu konuda ciddi sorunların olduğunu ortaya koy-
maktadır.

Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanımı, araştırma görevlisi, 
ilaç kullanımı bilgi düzeyi

[Abstract:0231]  OP-016

AİLE HEKİMLİĞİ ASİSTANLARININ KUDUZ 
HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Büşra Yazla, Elif Serap Esen, Güzin Zeren Öztürk, Memet Taşkın Egici

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi,  
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Kuduz insan ve memeli hayvanların çoğunda ensefalit 
tablosu meydana getiren viral, zoonotik öldürücü bir hastalık olup 
her yıl 15 milyondan fazla kişiye kuduz şüpheli temas nedeniyle 
temas sonrası koruma önlemleri uygulanmaktadır. Birinci basa-
makta da bu vakalarla karşılaşma olasılığı nedeniyle; çalışmamız-
da aile hekimliği asistanlarının kuduz hakkındaki eğitim durum-
ları, hastalık ve korunma önlemleri hakkındaki bilgi düzeylerini 
değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: İstanbul’da aile hekimliği asistanlığı ya-
pan bireylere sözlü onamları alındıktan sonra sosyodemografik 
verileri, kuduz eğitimi alma durumları, kuduz şüpheli hayvan te-
masına yaklaşım, aşılama, antibiyotik profilasisi, immunglobulin 
uygulama hakkındaki bilgilerinin sorgulandığı anket yüz yüze uy-
gulandı. Veriler istatistiksel programla analiz edildi, p<0,05 an-
lamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 103 kişinin yaş ortalaması 
29,72±5,34(min:25, max:52) idi. Katılımcılar; kadın 69(%67);er-
kek 34(%33)kişiden oluşmaktaydı. Kişilerin asistanlık sürele-
ri ortalama 20,10±11,39(min:0, max:36) aydı. Asistanların 
%69,9(n=72)’u kuduz hakkında eğitim aldığını belirtti. Eğitimi 
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nereden aldığını sorguladığımızda; en fazla üniversiteden şeklinde 
cevaplanmıştı(n=62;%91,66). Katılımcıların %77,7’si aile sağlı-
ğı merkezinde kuduz aşısı yapılmadığını biliyordu. Kuduz eğiti-
mi alanlar almayanlara göre; yüzden yaralanmalarda (p:0,01), 
genital bölge yaralanmasında (p:0,05) ve protez ekleme yakın 
bölge yaralanmalarında (p:0,02) antibiyotik profilaksi gerektiğini 
anlamlı olarak daha yüksek oranda doğru bilirlerken; tüm insan 
ısırıkları, elden ısırılma, kemik-eklem penetrasyonu olasılığı olan 
yaralanmalar ve immun yetmezlikli kişilerde antibiyotik profilaksi-
si gerekliliğini bilme açısından iki grup arasında fark saptanmadı. 
Fare, sıçan, hamster gibi kemirgenlerle yaralanma sonucu kuduz 
profilaksisine gerek olmadığı asistanların %33(n:34)’ü tarafından 
bilinmiş olup,%19,4 (n:20)’ü ise fikri olmadığını belirtmiştir. Ku-
duz eğitimi alan asistanlarla almayanlar arasında kemirgenlerle 
yaralanma sonrası profilaksiye gerek olmadığı bilgisinde anlamlı 
bir farklılık yoktu(p≥0,05). Kuduzda inkübasyon süresinin orta-
lama 1-3 ay olduğu asistanların %33(n:34)’ü tarafından bilinmiş, 
%19,4(n:20)’ü ise fikri olmadığını belirtmiştir. Kuduz immung-
lobulinin sinir dokusundan zengin bölgelerden yaralanmalarda 
uygulanması gerektiği asistanların çoğu tarafından (n=72;%69,9) 
bilinirken; antibiyotik profilaksisinin çocuk ve erişkinlerde 3 gün 
planlanması gerektiği asistanların ancak %35(n:36)’i tarafından 
bilinmiştir.

SONUÇ: Aile hekimlerinin kuduz şüpheli temas sonrası pro-
filaksi,immunglobulin uygulaması,kemirgenlerden kuduz bulaşı 
açısından bazı bilgilerinin yetersiz olduğu tespit edilmiş olup bu-
nun nedeninin eğitimin daha çok üniversite yıllarında alınmasın-
dan dolayı unutulmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu 
nedenle uzmanlık eğitimi sürecinde de gerekli eğitim programları-
nın düzenlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, kuduz, kuduz aşıları

[Abstract:0234]  OP-017

ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ AŞI 
MERKEZİNE KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS İLE 
BAŞVURAN HASTALARIN KUDUZ HAKKINDAKİ 
BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sema Kurtoğlu, Elif Serap Esen, Güzin Zeren Öztürk,  
Memet Taşkın Egici

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu Çalışmada Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi(ŞHEEAH)Aile Hekimliği Kliniği Aşı Merkezi’ne başvu-
ran şüpheli hayvan temaslı hastaların, kuduz hastalığı ile ilgili bilgi 
düzeylerini değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Eylül 2018 ayı içerisinde ŞHE-
EAH Aile Hekimliği Kliniği Aşı Merkezi’ne başvuran ve çalışmaya 
katılmayı kabul eden bireyler dahil edildi. Kişilerin sosyodemog-
rafik özelliklerinin yanı sıra, kuduz hastalığı ve aşısı hakkında bil-
gilerini sorgulayan tarafımızdan yapılandırılmış anketler yüz yüze 
olarak uygulandı. Uygun istatistik yöntemler uygulandı. Anlamlı-
lık seviyesi p<0.05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan 113 hastanın yaş ortalaması 
34,00±13,1 (min=14, max=80) olup, çalışmada %46.9 (n=53) 
kadın, %53.1(n=60) erkek hastaya ulaşılmıştır. Çalışmada %49.6 
(n=56) kedi, %48.7 (n=55) köpek tarafından yaralandığı tespit 
edilen hastaların ilk başvurduğu sağlık kuruluşu %70.8 (n=80) ile 
acil servistir. Yaralanan kişilerin %31 (n=35)’i evcil hayvan sahibi 

iken %69 (n=65) ’ unun olmadığı gözlenmiştir. Yaralanma sonra-
sında hastaların %53.1 (n=60) ’ i yarayı bol sabunlu su ile yıka-
dığını belirtirken, %29.2 (n=33) ’ si herhangi bir işlem yapmadan 
sağlık kuruluşuna başvurmuştur. Evde hayvan beslemenin temas 
sonrası ilk müdahalede yarayı bol sabunlu suyla yıkamak gerek-
tiğinin bilinmesi üzerine anlamlı bir etkisi bulunamadı (p≥0.05). 
Kuduz hastalığının %100 ölümcül olduğu bilgisini hastaların 
%65.5 (n=74)’ i biliyordu. Hastaların %43.4 (n=49)’ ü sağlam 
derinin hayvan salyası ile temas etmesinin kuduz bulaştırmadığını 
düşünürken, %29.2 (n=30)’ si fikri olmadığını, %27.4 (n=31)’ 
ü bulaş olabileceğini belirtmiştir. Evde hayvan besleyenler besle-
meyenlere oranla son yıllarda kuduz hastalığından ölüm vakası 
bildirildiğini anlamlı olarak daha yüksek oranda doğru cevapla-
mışlardı (p=0.02). Hastaların %39.8 (n=45)’ i tüm hayvanların 
kuduz bulaştırabileceğini düşünüyordu. Hayvanlara yönelik aşı 
yapıldığını çalışmaya alınan hastaların %90.3 (n=102)’ ü biliyor-
du. Hastaların %14.2 (n=16)’ si bu temastan sonra hayvanlardan 
uzak durmayı tercih edeceğini belirtti. Evde hayvan beslemeyen-
ler besleyenlere oranla temas sonrası ‘’Hayvanlardan uzak dura-
cağım.’’ ibaresini anlamlı olarak daha çok kullandı (p=0.001).

SONUÇ: Çalışmamızda bireylerin temas sonrası ilk müdahale 
ve ilk başvuru yeri ile ilgili bilgi eksikliği olduğunu tespit ettik. Bu-
nun için birinci basamak sağlık kuruluşlarından aile sağlığı mer-
kezleri toplum bilgilendirilmesinde daha aktif kullanılmalı, gerekli 
bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, aşılama, hastalar, kuduz

[Abstract:0123]  OP-018

SB(SAĞLIK BAKANLIĞI)’NIN VE 
USPSTF(UNİTED STATES PREVENTİVE 
SERVİCES TASK FORCE)’NİN PERİYODİK 
SAĞLIK MUAYENESİ ÖNERİLERİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR WEB TABANLI 
SORGULAMA MODÜLÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ
Abdullah Teksan1, Melahat Akdeniz2

1Bünyan 1 no’lu Aile Sağlığı Merkezi, Kayseri 
2Akdeniz Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Antalya

AMAÇ: Periyodik sağlık muayeneleri sağlıklı görünen bireylere 
asemptomatik bir hastalık ya da risk faktörü için uyglulanan yaşa, 
cinsiyete ve risk gruplarına göre belli aralıklarla değerlendirilme-
lerini öngören görüşme, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri ve 
radyolojik incelemeler gibi yöntemleri içeren bir dizi standart iş-
lemlerlen oluşur. Bu araştırmanın amacı SB’nin ve USPSTF ‘nin 
bu konudaki önerilerini karşılaştırmak, benzerlikleri ve farklılıkları 
belirlemek, web tabanlı bir sorgulama modülü oluşturarak hekim-
lerin bu önerilere daha kolay ulaşabilmelerini sağlamaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmaya SB’nin 2015 yılında yayım-
lamış olduğu Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Kla-
vuzundaki öneriler ile USPSTF’nin web sitesinden erişilen A ve 
B grubu tarama önerileri dahil edilmiştir. Tarama konuları önce 
konu başlıkları düzeyinde sonra hitap ettiği cinsiyet, yaş grubu, 
risk fatörü ve önerilen girişim yöntemine göre kıyaslanarak tablo 
haline getirilmiştir. Öneriler yaş, cinsiyet, gebelik durumu, cinsel 
aktivite durumu ve sigara içiciliği girdilerine göre listenmek üzere 
html,css, javascipt,php programlama dilleri kullanılarak oluşturu-
lan bir sorgulama modülünün veritabanına entegre edilmiştir.

BULGULAR: Her iki kaynakta da tüm yaş grupları için 50’şer 
konu başlığında öneri bulunmaktadır. Bebeklik, çocukluk ve adö-
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lesan dönemi için SB önerilerinde 20, USPSTF önerilerinde 12, 
erişkin dönem için SB önerilerinde 30, USPSTF önerilerinde 41 
adet konu başlığı bulunmaktadır. USPSTF önerilerinin 32’si SB 
önerilerinde bulunmaktadır. SB önerilerinin 26’sı USPSTF öneri-
lerinde de bulunmaktadır. SB’nin genel bir biçimde sunduğu bazı 
konu başlıkları (kan yoluyla bulaşan hastalıklar gibi) USPSTF’de 
ayrı konu başlıkları (HIV taraması, erişkinde hepatit C taraması 
gibi) halinde yer almaktadır. Bazı konu başlıkları ortak olmasına 
karşın önerilerin yönelimleri(yaş grubu, cinsiyet) farklılık göster-
mektedir. Sadece SB’de bulunan başlıca öneriler Çocukluk çağın-
da arteriyel tansiyon ölçümü, Yaygın gelişimsel bozukluk taraması, 
İskemik inmeden korunmada aspirin kullanımı, Tiroid fonksiyon 
anomalileri, Prostat kanseri ve Çok yönlü geriatrik değerlendirme 
olarak göze çarpmaktadır. Sadece USPSTF’de bulunan başlıca 
öneriler ise BRCA risk değerlendirmesi ve genetik danışmanlık, 
Akciğer kanseri taraması, Preeklampsi taraması, Yenidoğanda he-
moglobinopati taraması olarak göze çapmaktadır. 

SONUÇ: Toplumun genel sağlık göstergelerinin iyileştirilme-
si ve sağlık harcamalarına aktarılan kaynakların doğru ve etkin 
kullanılabilmesini hedefleyen bu tarama önerileri sağlık sistemi-
nin koşullarına göre değişiklik gösterebilmektedir. USPSTF ve SB 
önerilerinin önemli kısmı ortak olsa da bazı ciddi farlıllıklar da bu-
lunmaktadır. Hekimlerin bu önerilere daha kolay ulaşması, içsel-
leştirmesi ve uygulaması uzun vadede toplum sağlığını iyi yönde 
etkileyebilir. Oluşturulan sorgulama modülüne www.asmrehberi.
com/oneriler adresinden ulaşılabilir.

Anahtar Kelimeler: Periyodik sağlık muayenesi, ikincil koru-
ma, web uygulaması, sağlık bakanlığı, USPSTF

[Abstract:0048]  OP-019

65 YAŞ ÜZERİ DİYABETİ OLAN VE 
OLMAYAN BİREYLERDE KIRILGANLIĞIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Zühre Karslı, Gülseren Pamuk, Kurtuluş Öngel

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Sağlık alanındaki gelişmeler ile insanların ortalama 
yaşam süreleri artmıştır. Ülkemizde, 65 yaş üstü kişilerin toplam 
nüfusa oranı 2013 yılında %7,7 iken beş yıl içinde bu oran %0,9 
artarak 2017 yılında %8,5 olmuştur. Yaşla beraber kırılganlık gibi 
yaşlılığa özgü sendromlarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Kırıl-
ganlık, yaşın ilerlemesiyle beraber vücuttaki organ ve sistemlerin 
fonksiyonlarının yetersizliği sebebiyle, günlük aktivitelerin deva-
mı ve stresörlere karşı vermeleri gereken yanıtta fizyolojik rezerv 
düşüklüğü olarak tanımlanmaktadır. Farklı toplumlarda diyabet 
insidansı 65-75 yaşlarında %20, 80 yaşın üzerinde %40 olarak 
saptanmıştır. Kırılganlık sendromları gibi yaşlanma ile ilişkili bir 
hastalık olarak kabul edilen diabetes mellitus prevalansı da yaşla 
birlikte artmaktadır. Literatürde kırılganlık ve diyabet arasındaki 
ilişkiyi değerlendiren sınırlı sayıda çalışma vardır Bu çalışmanın 
amacı diyabeti olan ve olmayanlarda kırılganlığın değerlendirme-
sidir

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı kesitsel tipte planlanan bu 
çalışmaya 01.03.2018-01.08.2018 tarihleri arasında İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi polk-
liniklerine ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Narlıdere 4 No’ lu 
Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ ne başvuran 65 yaş üzeri yaşlı bireyler 
alındı.  İlk olarak katılımcılara araştırmacılar tarafından geliştiren 
sosyo-demografik verilere yönelik 33 soruluk anket ve yaşlılar-
da kırılganlığı ölçmek için kullanılan Edmonton kırılganlık ölçeği 

uygulandı. Edmonton Kırılganlık ölçeği, 2006 yılında Rolfson ve 
arkadaşları tarafından geliştirilmiş kısa sürede ve kolay uygulanı-
labilen bir ölçekti. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan 298 kişinin yaş ortalaması 
70.68±5.45, median değeri 69.00 (min: 65, max: 89) idi. Katı-
lımcıların %63.4 (n=189)’ ü kadın idi. %68.1 (n=203)’ i evliydi. 
Çalışmamıza katılan 298 kişinin %31,5’ i kırılgan, %21,1’i kırıl-
ganlığa yatkın olarak tespit edildi. Yaş ile kırılganlık arasında ista-
tistiksel anlamlı ilişki tespit edilmedi. Diyabeti ile kırılganlık arasın-
daki ilişki değerlendirildiğinde diyabeti olanların %40.9 (n=61’ 
unu kırılgan olarak, %27.5 (n=27)’ ini de kırılganlığa yatkın 
olarak tespit ettik. Bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 
Benzer şekilde diyabete bağlı komplikasyonu olanlar ile kırılganlık 
arasında da istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. 

SONUÇ: Çalışmamızda diyabet ile kırılganlık arasında ista-
tistiksel olarak anlamlı ilişki tespit ettik ve bu durum literatür ile 
uyumlu idi. Sonuç olarak, birinci basamakta yaşlı diyabetli birey-
ler diyabet açısından tetkik edilirken, kırılganlık açısından da de-
ğerlendirilmelidir. Aynı zaman da aile hekimlerinin bu konudaki 
farkındalığının arttırılması, söz konusu bireylerin mortalite ve mor-
biditelerinin azaltılması açısından önemli olacaktır

Anahtar Kelimeler: Diyabet, kırılganlık, yaşlılık

[Abstract:0055]  OP-020

BİR KAMU KURULUŞUNDA ÇALIŞAN 
PERSONELE OBEZİTE VE DİYABET 
HAKKINDA VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI
Ezgi Ağadayı1, Selma Aydın2, Sanem Nemmezi Karaca3,  
Hatice Küçükceran4

1Sivas Akıncılar İlçe Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Polikliniği, Sivas 
2Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Sivas 
3Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sivas 
4Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Bir kamu kuruluşunda çalışan personele obezite ve di-
yabet hakkında verilen eğitimin etkinliğinin araştırılmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmamız Sivas ilinde bir ilçede 60 kişi-
lik kaymakamlık personelinden çalışmaya katılmayı kabul eden 36 
kişiyle yürütüldü. Katılımcılara obezite ve ilişkili olduğu hastalıklar, 
sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve egzersiz arasındaki fark, egzer-
sizin faydaları ve örnek program, diyabet hastalığının sebepleri, ko-
runma yolları ve tehlike işaretleri konularını içeren ortalama 2 saat-
lik bir eğitim verildi. Boy, kilo ve bel çevresi ölçümleri yapılıp beden 
kitle indeksleri hesaplandı. Değerlendirilme için Kirkpatrick’in dört 
seviyeli eğitim değerlendirme modelinin ilk iki aşaması kullanıldı. 
Üçüncü aşama davranışları ölçme 6. Ayda yapılacak değerlendir-
me ile ölçülecektir. Eğitimin öncesinde ve sonrasında soruları litera-
tür derlemesi ile oluşturduğumuz sosyodemografik verileri, egzersiz 
yapma sıklığını, bu konuda daha önce eğitim alıp almadığını, ken-
disi ve ailesinin kilosunu nasıl değerlendirdiğini ve konu ile ilgili 
bilgi düzeylerini ölçen 23 soruluk anket uygulandı.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 36 kişinin %52,8’i (n:19) 
erkek, %47,2’si (n:17) kadındı. Yaş ortalamaları 34,8±1,5 idi. 
Katılımcıların çoğunun lise ve üniversite mezunu olduğu gözlendi 
(sırasıyla %22,2 ve %72,2). Beden kitle indeksine göre %36,4’ü 
normal, %39,4’ü fazla kilolu ve %24,2’si obez olarak saptandı. 
Daha önce obezite ile ilgili bir eğitim aldıklarını ifade edenlerin 
oranı %19,4 idi. Katılımcıların %38,9’u hemen hemen hiç egzer-
siz yapmadığını belirtirken, sadece %2,8’si haftada 3 gün düzenli 
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egzersiz yaptığını belirtti.  Çalışma için kullandığımız ön test ve son 
test anketlerinin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları sırasıyla 0,894 
ve 0,864 olarak saptandı. Eğitim öncesinde obezite tespiti için 
kullanılan parametreleri tam bilenlerin oranı %63,6 iken; eğitim 
sonrasında bu oran %97,0’a yükseldi (p=0,002). Obezitenin en 
sık sebep olduğu 10 hastalığı bilme ortancaları eğitim öncesinde 
4,0 (min:0, maks:10) iken; eğitim sonrasında 10,0 (min:1, mak-
s:10)’a yükseldi (p<0,001). Katılımcıların hepsi eğitimden önce 
de sonrada obezitenin çocuklarda zararlı olduğunu düşünmek-
teydi. Egzersizin faydaları ile ilgili 5 önermeyi bilme ortancaları 
eğitimden önce 4,0 (min:1, maks:5) iken; eğitimden sonra arta-
rak 5,0 (min:2, maks:5) olarak hesaplandı (p<0,001). Diyabetes 
mellitusun sebebi, klinik bulguları, korunma yolları ve tanısı ile 
ilgili sorularda eğitim öncesi ve sonrası doğru sayıları arasında an-
lamlı fark gözlendi (p değeri sıra ile 0,005; 0,002; 0,039; 0,002). 
Bununla birlikte diyabet hastalığının ailesel yatkınlığı olduğunu 
bilme oranında yükselme tespit edilmesine rağmen anlamlı fark 
bulunmadı. Bilgilerinin ölçüldüğü sorulardan ön test ve son testte 
aldıkları puanlar arasında anlamlı fark mevcuttu (p<0,001). Katı-
lımcıların tümünün son testte puanlarını yükselttiği gözlendi. 

SONUÇ: Çalışmamızda verilen eğitimin etkin olduğu sonucu-
na varıldı.

Anahtar Kelimeler: Eğitim etkinliğinin değerlendirilmesi, 
obezite, diyabet, egzersiz

[Abstract:0057]  OP-021

DENEYSEL DİYABET MODELİNDE 
ANTİLİPİDEMİK ROSUVASTATİN VE 
PRAVASTATİN’İN ETKİLERİ
Ezel Taşdemir

Medical Park Hastaneleri İç Hastalıkları Kliniği, Antalyla

AMAÇ: Diyabetik ve diyabetik olmayan hastalarda lipit dü-
zeylerini düşürmek ve kardiyovasküler komplikasyonları önlemek 
için statinler yaygın olarak kullanılmaktadır. Klinik kullanımının 
artmasıyla birlikte statin tedavisinin DM riskini arttırabileceği ve 
glikoz homeostazını olumsuz olarak etkileyebileceği bildirilmiş-
tir. Bazı araştımacılar statin tedavisinin diyabet riskini arttırdığı, 
bazıları diyabet parametrelerine herhangi bir etkisinin olmadığı, 
diğerleri ise glikoz metabolizmasına olumlu etkilerinin olduğunu 
ileri sürmüştür. Böylece, statinlerin kullanımıyla ilgili endişeler 
gündeme gelmiştir. Statinlerin kullanımı ile DM riski arasında aynı 
statinin farklı dozları arasında bile birbirine zıt etkiler olduğu gös-
terilmiştir. Diyabetojeniklik sırasına göre Atorvastatin, simvastatin 
ve rosuvastatin en diyabetojenik, lovastatin ve fluvastatin orta de-
recede ve pravastatin ile pitavastatin ise en düşük diyabetojenik 
özellik gösterenlerdir. Bazı verilere göre en az diyabetojenik statin-
ler, glikoz metabolizmasına olumlu etkiler göstermektedir. Ancak 
başka araştırmacılar aksi yönünde sonuç bildirmiştir. Örneğin, 
en diyabetojenik statin olarak gösterilen atorvastatinin diyabeti 
önlediği gösterilmiştir. Statinlerin olumlu veya olumsuz etkileri 
karmaşık bir durumdur ve bu konuda geniş kapsamlı çalışmalara 
ihtiyaç vardır. Kan kolestrolünü düşürürken neden aynı zaman-
da DM riskini arttırdığı yanıtlamayı bekleyen önemli bir sorudur. 
Diyabet oluşturduğumuz sıçanlarda en diyabetojenik statinlerden 
Rosuvastatin ve en az diyabetojeniklerden Pravastatinin lipit me-
tabolizması,diyabet parametreleri ve glikoz metabolizmasıyla ilgili 
karaciğer enzimlerine etkilerini araştırdık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Wistar Albino sıçanlar herbirinde 10 adet 
olacak şekilde bir kontrol ve 5 diyabetik gruba ayrıldı. Diyabet 

oluşturmak için sıçanlara i.p tek doz 60 mg/kg streptozotosin uy-
gulandı. 48 saat sonra kuyruk veninden alınan kan örneklerinde 
açlık kan glikoz düzeyi ölçüldü ve glikoz düzeyi 250 mg/dl den 
yüksek olanlar diyabetik oalarak kabul edildi. Kontrol ve 1.Di-
yabetik gruba tedavi uygulanmadı. 2.Diyabetik gruba 10 mg/kg, 
3.Gruba 20 mg/kg rosuvastatin, 4.Gruba10 mg/kg ve 5.Gruba 20 
mg/kg pravastatin intragastrik olarak uygulandı. Sekiz hafta son-
ra feda edilen sıçanların karaciğer örneklerinde glikoz metaboliz-
maıyla ilgili enzimler, Kan örneklerinde açlık kan şekeri, insülin, 
glikolize hemoglobin ve lipit metabolizmasıyla ilgili parametreler 
ölçüldü. Elde edilen sonuçlar SPSS paket programı kullanılarak 
uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi.

BULGULAR: Statin tedavisi, diyabetik sıçanların lipit meta-
bolizmasını iyileştirici etkiler gösterdi. Ancak düşük ve yüksek doz 
rosuvastatin, glikoz metabolizmasıyla ilgili karaciğer enzimlerini 
olumsuz etkileyip insülin direnci ve glisemik durumu kötüleştirir-
ken Pravastatin iyileştirici etki gösterdi.

SONUÇ: Diyabet hastalarına glisemik kontrolü iyileştiren veya 
kötüleştirmeyen uygun statinler uygun dozlarda verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, rosuvastatin, pravastatin

[Abstract:0082]  OP-022

DİYABETİK NEFROPATİDE YAĞ DOKUSUNUN 
ROLÜ
Ezel Taşdemir

Medical Park Hastaneleri İç Hastalıkları Kliniği, Antalyla

AMAÇ: Vücudun en büyük endokrin organı olarak yağ do-
kusunun salgıladığı biyoaktif moleküllere adipokin denilmektedir. 
Bazı hastalıkların patogenezinden sorumlu oldukları ve biyomar-
kır özellikleriyle bazı hastalıkların tanısında kullanılabileceklerine 
ilişkin sonuçlar elde edilmiştir. Bir kısmı diyabeti ağırlaştırırken 
diğer bir kısmının antidiyabetik ve antihiperglisemik özellikleriyle 
diyabetik komplikasyonları azalttığı veya önlediği ortaya atılmış-
tır. Deneysel diyabetik nefropati modeli oluşturduğumuz sıçan-
larda bazı adipokinlerin(adiponektin, visfatin ve adipsin) böbrek 
yetmezliği kriterleriyle ilişkilerini araştırdık. Amacımız, diyabetik 
nefropati patogenezinde adipokinlerin rolünü incelemek ve diya-
bet tedavisinde yeni stratejilerin oluşturulmasına katkıda bulun-
maktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Wistar albino sıçanlar herbirinde 10 adet 
olacak şekilde kontrol ve deney grubuna ayrıldı. Diyabet oluştur-
mak için deney grubu sıçanlara tek doz i.p 60 mg/kg streptozotosin 
kontrol grubuna plasebo uygulandı. Üç gün sonra kuyruk veninden 
alınan kan örneklerinde açlık glikoz düzeyleri belirlendi. Kan şekeri 
300 mg/dl ve daha yüksek olanlar diyabetik gruba dahil edildiler. 
Diyabetik Nefropati(DN) oluşumu için sıçanlar 8 hafta kalori kısıt-
laması ve tedavi uygulanmadan laboratuvar yemiyle beslendiler. 
8.hafta sonunda 24 saatlik idrar örnekleri toplandı ve kardiyak 
ponksiyonla feda edildikten sonra böbrekleri alındı. Kan örnekle-
rinde açlık kan şekeri, insülin, BUN, kreatinin, adiponektin, visfatin 
ve adipsin düzeyleri uygun rat kitleriyle spektrofotometrik yöntem-
le ölçüldü. İdrar örneklerinde glikoz, kreatinin, albumin düzeyleri 
ve böbrek harabiyetinin göstergelerinden γ-Glutamiltransferaz ve 
β-N-Asetilglukozaminidaz aktiviteleri kitler kullanılarak belirlendi. 
Böbrek homojenatlarında antioksidan enzimlerden SOD ve katalaz 
aktiviteleri ve lipit peroksidasyonu ölçüldü.

BULGULAR: Diyabetik sıçanlarda su ve yem tüketimi, günlük 
idrar hacmi, açlık kan glikoz, BUN, kreatinin, plazma adiponektin 
ve visfatin düzeyleri yükseldi. Ancak, adipsin düzeyi değişmedi. 
Ayrıca, idrar örneklerinde γ-Glutamiltransferaz, β-N-Asetilgluko-
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zaminidaz aktiviteleri ve glikoz ve protein kaybı da önemli ölçüde 
yüksekti. Diyabetik nefropatili sıçanların adiponektin ve visfatin 
düzeyleriyle kan glikoz düzeyi, insülin direnci ve kreatinin klirensi 
arasında önemli doğrusal ilişkiler bulundu. 

SONUÇ: Yağ dokusundan salgılanan bazı adipokinler, DN nin 
patogenezinde rol oynayabilir veya DN nin göstergesi olabilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, nefropati, adipokinler

[Abstract:0135]  OP-023

OBEZİTE VE HİPERİNSÜLİNEMİNİN BİLİŞSEL 
FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Oğuzer Usta, Cüneyt Ardıç

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Rize

AMAÇ: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre obezite, insan 
sağlığını bozabilecek ölçüde anormal ve aşırı yağ birikmesi so-
nucu oluşan bir hastalıktır. Obezitenin belirlenmesinde en yaygın 
olan yöntem vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplamasıdır. Bu bağlam-
da VKİ’si 25’e eşit veya daha fazla olanlar aşırı kilolu; 30’a eşit 
veya daha fazla olanlar ise obez olarak tanımlanmaktır. 2010 yı-
lında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre obezite 
sıklığı %30.3’tür. Hipergliseminin, bilişsel bozuklukta risk faktörü 
olduğu çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur. Biz de bu çalışmada 
hastalarda obezite ve hiperinsülineminin bilişsel fonksiyonlar üze-
rindeki etkisi etkisini incelemeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 2018 yılı Nisan-Haziran ay-
ları arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Aile Hekimliği 
polikliniğine başvuran 50 yaş üzerinde 88 hasta katılmıştır. Öl-
çüm yöntemi: Katılımcılara sosyodemografik özelliklere yöne-
lik bir anket ile kognitif fonksiyonları değerlendirmeye yönelik 
Mini Mental Test(MMT) ve Rey İşitsel Sözel Öğrenme Testi uy-
gulanmıştır. Görüşme sırasında hastaların bel ve kalça çevreleri,-
boy, kilo, tansiyon ölçümleri ve insülin seviyeleri kaydedilmiştir. 
Demans veya Alzheimer Hastalığı (AH) tanısı olan olgular, anti-
depresan ilaç kullanan hastalar, sorulacak sorulara cevap vere-
meyecek düzeyde hastalar, günlük aktivitelerinde zorluk yaşayan 
hastalar çalışmaya alınmadı. Rey İşitsel Sözel Öğrenme Testi: Bu 
testte, kişinin sözel öğrenme, yakın ve uzak bellek fonksiyonları 
değerlendirilir. 15 farklı kelime kişiye 5 kez aynı sırayla okunur ve 
her defasında kelimelerin, sırasıyla olmasına bakılmaksızın, tekrar 
söylemesi istenir. Hasta kaç kelime hatırladıysa tekrarlarda not 
edilir. Sonrasında karıştırma listesindeki kelimeler okunur ve tek 
sefer için tekrar edilmesi istenir. Bunlar bittikten sonra 30 dakika 
ara verilir ve 5 kere okunan ilk listeden hatırladığı kelimeleri say-
ması istenir. İlk tekrardan sonra söylediği kelime sayısı anlık bellek 
skoru olarak, 15 kelimeden hatırladığı en fazla kelime sayısı mak-
simum öğrenme puanı olarak değerlendirilir. Uzun süre hatırlama 
skoru 30 dakika aradan sonra ilk listeden hatırladığı kelime sayısı 
olarak kabul edilir.

BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 65.4 tü. Hastaların 
VKİ’leri ile MMT değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark saptanmamıştır (p>0.05). VKİ 30’un üstü ve hiperinsüline-
mik hastaların Rey anlık bellek skoru ve Rey maksimum öğren-
me skoru VKİ 25’in altında olanlara göre anlamlı olarak düşüktü 
(p<0.05). Rey uzun süre hatırlama skoru açısından gruplar ara-
sında anlamlı fark yoktu. (p>0.05)

SONUÇ: Tıbbi literatürde, obezitenin kognitif fonksiyonlar 
üzerine etkisinin olduğuna dair çalışmalar mevcuttur. Beyin otop-
silerinin yapıldığı araştırmalarda morbid obezlerde hipokampal 
bölgede Alzheimer benzeri nörolojik değişiklikler gözlenmiştir. Biz 
de çalışmamızda  VKİ 30’un üstü olanların Rey anlık bellek skoru 

ve Rey maksimum öğrenme skorunun anlamlı olarak düşük oldu-
ğunu saptadık.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel fonksiyon, hiperinsülinemi, obe-
zite

[Abstract:0164]  OP-024

TİP 2 DİYABET RİSKİ İLE GECE YEME DAVRANIŞI 
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Burcu Kayhan Tetik1, Burak Mete2, Serdar Derya3

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya 
2Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, Bingöl 
3Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Malatya

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı toplumda gece yeme davranışı 
ile tanı almamış tip 2 diyabet risk prevalansını saptamak ve arala-
rında varsa ilişkiyi belirlemektir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Şubat-Mart 2018 tarihleri arasın-
da Malatya il merkezinde yaşayan 18-80 yaş aralığındaki 1381 
bireye uygulandı. Sosyodemografik özellikler, FINDRISK ölçeği 
ve Gce Yeme Ölçeğinden oluşan anket yüzyüze görüşme tekni-
ğiyle uygulandı. Veriler SPSS 22.0 programı ile değerlendirildi. 
Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alındı.

BULGULAR: 1381 bireyin FINDRİSK ölçeğinden alınan or-
talama puan 11.17, gece yeme ölçeğinden alınan ortalama puan 
ise 26.93 idi. Çalışmada erkeklerin, düzenli spor ve kahvaltı yap-
mayanların, günlük tüketilen su miktarı açısından günde 2 lt ve 
altında tüketenlerin ve sigara içenlerin 10 yıllık diyabet gelişim 
riskinin daha yüksek olduğu ve FINDRISK ölçeği ile gece yeme 
davranışı ölçeğinin kıyaslanmasında gece yeme davranışı olma-
yanlarda yüksek düzeyde diyabet gelişme riski olduğu görüldü.

SONUÇ: Sonuç olarak Gece yeme davranışının FINDRISK 
ölçeğiyle belirlene diyabet riski arasında bir ilişki bulunamamıştır. 
Bu konuda ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: FINDRISK ölçeği, Gece Yeme Ölçeği, 
diyabet riski

[Abstract:0192]  OP-025

OGTT DE ARTMIŞ BİRİNCİ SAAT KAN GLUKOZ 
DÜZEYİ METABOLİK PROFİLİ YANSITMADA 
YENİ BİR BELİRTEÇ OLABİLİR Mİ?
Nursel Muratoğlu Şahin, Aslıhan Araslı Yılmaz, Zehra Aycan

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara

AMAÇ: Son çalışmalar normal glukoz toleransına (NGT) sa-
hip yetişkinlerde oral glikoz tolerans testinde (OGTT) birinci saat 
glukoz konsantrasyonunun ≥155mg/dL olmasının diyabet gelişi-
mi için güçlü bir belirteç olabileceğini ayrıca bu grupta subklinik 
inflamasyon, insülin direnci, dislipidemi ve serum transaminazla-
rında artış görüldüğünü ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar NGT’ı-
na sahip yetişkinlerde sadece tip 2 diyabet değil, kardiyovasküler 
hastalık ve alkolik olmayan karaciğer hastalığı gelişme riskinin de 
arttığını göstermektedir. Günümüzde çocuklar üzerinde yapılmış 
araştırmalar sınırlı olup, çalışmamızda, NGT’ına sahip çocuklar-
da OGTT sırasında artmış birinci saat glukoz konsantrasyonunun 
metabolik parametrelerle olan ilişkisinin araştırılması amaçlandı
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GEREÇ-YÖNTEM: OGTT uygulanan 9-18 yaşları arasındaki 
193 obez/aşırı kilolu çocuğun kayıtları retrospektif olarak değerlen-
dirildi. NGT:Açlık plazma glukozu <100mg/dl, ikinci saat kan gluko-
zu <140 mg/dl olması olarak tanımlandı. NGT’ına sahip 143 olgu 
çalışmaya alındı.OGTT birinci saat glikoz konsantrasyonu<155mg/
dLolanlar grup1, birinci saat glikoz konsantrasyonu≥155mg/ dL 
olanlar ise grup 2 olarak belirlendi.Gruplar arasında VKİ, hipertan-
siyon, lipidprofili, insülin direnci, serum transaminazları, ürik asit 
düzeyi ve hepatosteatoz varlığı karşılaştırıldı.

BULGULAR: Olgularımızın yaş ortalaması 13,6±2,2 yıl 
iken,%64,3 ü kız, %35,7 si erkeklerden oluşmaktaydı.%8,4 üTan-
ner evre1 %49,7’si Tanner evre5 idi. OGTT birinci saat glukoz de-
ğeri akantosis nigrikans, trigliserid, ürik asit,ALT,hepatosteatoz,H-
bA1C ve HOMA-IR ile pozitif,HDL ile negatif köreleydi (p<0,05).
Grup 2 de sistolik, diastolik kan basıncı, serum trigliserid, ürik asit, 
ALT, HbA1C ve HOMA-IR düzeyleri anlamlı olarak daha yüksek 
iken, HDL düzeyi belirgin olarak düşüktü(p<0,05). Grup 2 de bir 
hasta dışında tüm olgularda hepatosteatoz saptanırken; grup 1 de 
hepatosteatoz oranı anlamlı olarak daha düşüktü.

SONUÇ: ADA(Amerikan Diyabet Derneği) kriterlerine göre 
normal olarak tanımlanmasına rağmen birinci saat plazma glukoz 
konsantrasyonu ≥155mg/dl olan çocuklar kardiyovasküler has-
talık ve tip 2 diyabet gelişimi açısından daha kötü bir metabolik 
profile sahiptir. OGTT birinci saat glukoz konsantrasyonu, NGT‘ı-
na sahip olsalar bile riskli çocukların belirlenmesinde değerli bir 
belirteç olarak dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obesite, diyabet, OGTT 1. saat

[Abstract:0026]  OP-026

BAZAL METABOLİK HIZ - OBEZİTE İLİŞKİSİ
Serpil Çeçen

Marmara Üniversitesi Pendik EAH Spor Fizyolojisi

AMAÇ: Obezite vücutta yağ dokusunun artması ile karakterize 
olup, günlük alınan ve harcanılan kalori miktarı obezitede etkili 
önemli faktörlerdir. Bu çalışmanın amacı harcanılan kalori mikta-
rının obezitede değişimlerini göstermektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Polikliniğimize obezite nedeniyle baş-
vuran hastaların bioimpedans cihazında kilo, beden kitle indexi 
(BMI), yağ yüzdesi (%F), yağ ağırlığı (FM), yağsız ağırlık (FFM) 
tesbit edildi. Yağ ağırlığı indexi (FMI= FM/ m2 boy ), yağsız ağırlık 
indexi FFMI (FFM/ m2 boy ) hesaplandı. Fitmate cihazı kullanı-
larak bazal metabolik hız ölçümü yapıldı. RMR (resting metabolic 
rate), % RMR (yüzde resting metabolic rate) belirlendi.

BULGULAR: RMR ile kilo (R= 0,4, p<0,00001), BMI (R= 
0,3, p<0,01), FM (R= 0,31, p<0,01), FFM (R= 0,36, p<0,01), 
FMI (R= 0,22 p<0,05), FFMI (R= 0,27, p<0,01) arasında pozitif 
ilişki olduğu, bu paramaterelerin artmasıyla RMR nin arttığı tesbit 
edilmiştir. RMR % ile BMI (R= 0,12, p<0,05), FMI (R= 0,115, 
p<0,05) arasında pozitif bir korelasyon olduğu yani BMI ve FMI 
arttıkça RMR % nin arttığı tesbit edilmiştir.

SONUÇ: Çalışmamızda kilo, BMI, FM, FFM, FMI, FFMI ile 
RMR nin artmış olması, vücuttta yağ ve yağsız ağırlık arttıkça vü-
cudun harcadığı kalorinin de arttığını göstermektedir. Bu şekilde 
bir artışın olması alınan kalorinin de artmasını düşündürür. Yani 
harcanılan kaloriyi karşılamak için yeme miktarı ve alınan kalori 
de ona göre artacaktır. BMI ve FMI arttıkça % RMR nin artması 
harcanılan kalorinin artmasında yağ dokusunun daha önemlı ol-
duğunu, kiİo verme de yağ dokusunu azaltmanın daha anlamlı 
olduğunu göstermektedır.

Anahtar Kelimeler: Bazal metabolik hız, kas ağırlığı, yağ 
ağırlığı

[Abstract:0027]  OP-027

OBEZ ADOLESANLARDA BAZAL KAN ŞEKERİ 
VE İNSÜLİN DÜZEYLERİ İNSÜLİN DİRENCİNİ 
GÖSTEREBİLİR Mİ? HOMA-IR, FGIR VE QUICKI 
DEĞERLERİ İÇİN KESME DEĞERİ (CUT OFF) 
ÖNERİLERİ
Özge Yüce1, Nurullah Çelik2

1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Ankara 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Sivas

AMAÇ: İnsülin direnci (IR), başta Tip 2 Diyabet olmak üzere, 
obeziteye bağlı metabolik komplikasyonların patogenezinde rol 
alan en önemli faktörlerden birisidir. “Öglisemik hiperinsülinemik 
klemp” yöntemi insulin duyarlılığının değerlendirilmesinde altın 
standarttır. Ancak uygulama zorluğu ve tecrübe gerektirmesi ne-
deni ile akademik amaçlı çalışmalar dışında rutin de uygulanmaz. 
Daha az zahmetli bir yontem oral glukoz tolerans testi (OGTT) ise 
en az 5 kez kan almak gerektiği için hem hasta hem de uygulayı-
cılar açısından kolay uygulanabilir değildir. Bu çalışmanın amacı 
bazal glukoz ve insülin değerleri kullanılarak IR’nin ön görülebilir-
liğini test etmektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Daha önce OGTT uygulanan (n=119) 
pubertal obez adolesanlara ait veriler retrospektif olarak değerlen-
dirildi. OGTT sonucuna göre, 0-30-60-90 ve 120. dakika insülin 
düzeyleri toplamının >300 IU/mL olması ya da 120. dakika in-
sülin değerinin >75 IU/mL olması durumunda IR tanısı konuldu. 
HOMA-IR, FGIR ve QUICKI değerleri aşağıda verilen formüller 
ile hesaplandı. 

• FGIR= Açlık Kan Şekeri (mg/dL) /İnsülin (μU/mL)
• HOMA-IR= Açlık Kan şekeri (mg/dL) X Açlık insulin (μU/

mL)/405
• QUICKI = 1 / [log(Açlık insulin μU/mL) + log(Açlık Kan 

şekeri mg/dL)] Her bir değer için ROC eğrileri çizdirilerek IR’yi 
gösterebilecek kesme değeri oluşturuldu. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan 10-18 yaş arası (14.08±2 yıl) 
119 olgu, insülin direnci olan (n=89) ve olmayan (n=39) olmak 
üzere 2 gruba ayırıldığında; gruplar arasında yaş, cinsiyet, vücut 
kitle indeksi, doğum haftası ve doğum kiloları bakımından fark 
yoktu (p>0,05). HOMAIR değeri 3,85 alındığında IR için sensiti-
vite %80 ve spesifite %53 iken, FGIR için 4,02 (%38 ve %25 sıra-
sı ile) QUICKI için 0,30 (%47 ve %45 sırası ile) değerleri bulundu. 
Kız ve erkek olarak ayrı ayrı hesaplamalar yapıldığında da benzer 
değerlere ulaşıldı.

SONUÇ: HOMAIR formülü ile hesaplanan 3,85 değeri puber-
tal obez kız ve erkekler için kullanılabilir. FGIR ve QUICKI formül-
leri insülin direnci göstergesi olarak kullanılamaz. Çalışmamızda 
saptadığımız 3,85 değeri daha önce Keskin ve ark. önerisi olan 
3,16 değerine yakın bir değerdir.

Anahtar Kelimeler: İnsülin direnci, HOMAIR, FGIR, QUICKI
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[Abstract:0035]  OP-028

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALANLARDA BASI 
YARASI RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ
Mahcube Çubukçu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, Samsun

AMAÇ: Evde sağlık hizmeti alanlarda bası yarası sıklığı % 0-29 
arasında değişmektedir.¹ Bu çalışma, Samsun Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Birimi’ne kayıtlı hastalarda 
bası yarası prevalansını ve bası yarasını etkileyen faktörleri belir-
lemek amacı ile yapılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışma, 01.01.2016-
31.04.2016 tarihleri arasında, 786 hasta Samsun Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi’nce evlerinde zi-
yaret edilerek gerçekleştirildi. Hasta ve yakınlarının aydınlatılmış 
onamı alındıktan sonra bireyler sosyo demografik bilgilerini içe-
ren anket ve Braden risk değerlendirme ölçeği uygulanmıştır. Bası 
yarası evresi NPUAP (National Pressure Ulcer Advisory Panel ) 
sınıflamasına göre belirlenmiştir. Veriler SPSS 20.00 programı ile 
değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde Pearson Ki-Kare ve 
Student t testi uygulandı. p<0,05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: 786 hastanın % 51,3’ü kadındı. Yaş ortalaması 
71.22± 16.23 (min:18 max:93) idi. Evde Sağlık Hizmeti alan-
larda bası yarası sıklığı % 29,8 idi. Hastalarımızın % 10,4’ünün 
bası yarası için yüksek risk (10-12), %5,8’inin çok yüksek risk (9 
ve altı) taşıdığı saptanmıştır. Bası yarası en sık % 40,8 ile sakrum 
bölgesinde görülmüştür. Braden Risk Değerlendirme Ölçeği puan 
ortalamaları 11,9 ±3,0 olanlarda bası yarası geliştiği, 21,1 ± 3,4 
olanlarda bası yarası gelişmediği (t = 14,6, p=0,001) görülmüş-
tür. Yaş artışında, kronik hastalığı olanlarda ve enteral yoldan bes-
lenenlerde bası yarası daha sık görülmektedir (p<0,01).

SONUÇ: Evde Sağlık Hizmeti alanlarda bası yarası riski yük-
sektir. Kronik hastalığı olanlarda, enteral yoldan beslenenlerde, 
yaşı olanlarda bası yarası sıklığı artmıştır. Evde Sağlık Hizmeti 
hastaları belli aralıklarla bası yarası riski açısından değerlendi-
rilmeli, bası yarası oluşumunu engellemek için gerekli önlemler 
alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bası yarası, braden, prevalans, evde sağ-
lık hizmetleri

[Abstract:0241]  OP-029

HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN 
UYKU KALİTESİNİ ATKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mahcube Çubukçu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

AMAÇ: Yaşlılık, “Çevresel faktörlere uyum sağlayabilme ye-
teneğinin azalması” olarak tanımlamıştır. 1Yaşlanma ile birlikte 
uyku kalitesinin düştüğü ve uykusuzluk yakınmalarında artış ol-
maktadır.2 Bu çalışma, huzurevinde yaşayan yaşlıların uyku kali-
tesini etkileyen faktörleri tespit etme amacı ile yapılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışma, 01.03.2018-
30.04.2018 tarihleri arasında Samsun Büyükşehir Belediyesi 
Huzurevinde ve Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezinde yapılmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Etik kurul onayı alındıktan sonra, aydınlatıl-

mış onamı alınan, okuma-yazma bilen,65 yaş üstü, oryente-koo-
pere 86 kişi çalışmaya dahil edilmiştir. Bireylere sosyo-demografik 
verileri içeren anket, Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) ve Pitts-
burgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) uygulanmıştır. Veriler SPSS 
20.00 programı ile değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde 
Pearson Ki-Kare ve Spearman’s testi uygulandı. p<0,05 anlamlı 
kabul edildi.

BULGULAR: 86 kişinin % 51,4 (n=44)’ü kadındı. Yaş orta-
laması 69,75±6,80 idi. Toplam Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi 
puan ortalaması 7.16±3.07 idi..Uyku kalitesi kötü olanların oranı 
%52,8 (n=45) idi. Epworth Uykululuk Ölçeği puan ortalaması 
4.51±3.75 olup, yaşlıların %42,4 (n=36) bireyin gündüz aşırı 
uyku hali durumu vardı. İleri yaş, kadın cinsiyet, kronik hastalık 
varlığında, geçirilmiş uyku bozukluğu olanlarda ve sigara içen-
lerde uyku kalitesi anlamlı düzeyde daha düşük bulunmuştur 
(p<0,05).

SONUÇ: Huzurevinde kalan yaşlıların çoğunun uyku kalitesi 
düşüktür. Kadınlarda, kronik hastalığı olanlarda, ileri yaş duru-
munda, geçirilmiş uyku bozukluğu öyküsü olanlarda, sigara içen-
lerde uykusu kalitesi belirgin olarak bozulmuştur. Bu nedenle, 
huzurevinde kalan yaşlıların klinik izlemlerinde uyku kalitesinin 
sorgulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Uyku kalitesi, yaşlı, uyku

[Abstract:0216]  OP-030

SAMSUN İLİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Mahcube Çubukçu1, Muhammet Ali Oruç2, Eda Türe1, Erdinç Yavuz1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, Samsun 
2İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun

AMAÇ: Evde Sağlık Hizmetleri, hekimlerin önerileri doğrultu-
sunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi 
tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil 
tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hiz-
metlerinin sunulmasıdır 1. 2017 yılı Samsun İli Evde Sağlık Hiz-
metleri’ne kayıtlı hastaların sosyo-demografik özelliklerini, günlük 
yaşam aktivitelerini, verilen hizmetleri değerlendirmek ve bu yolla 
hizmet kalitesini artırmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın evre-
ni, Samsun İli Evde Sağlık Hizmetlerine kayıtlı, tüm hastalardır. 
Çalışmada örneklem seçilmemiş, tüm hastalar değerlendirmeye 
alınmıştır. Veriler bilgisayar kayıtlarından elde edilmiştir. Bağımlı-
lık durumu için Katz’ın Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi (GYA) 
kullanılmıştır. 01.12.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Samsun 
İli Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlı 194 hastaya Katz’ın GYA öl-
çeği uygulanmıştır. Bu ölçek hastanın günlük yaşam aktivitelerini 
bağımsız olarak gerçekleştirme yeteneğini ölçerek işlevsel duru-
munu tamamlamada kullanılan bir araçtır. 

BULGULAR: Ocak 2017 sonu itibariyle 5017 aktif hasta sa-
yımızdır. 2016 yılından devredilen hasta 4218, 2017 yılında yeni 
kayıt edilen hasta 3341 idi. Yaş ortalaması 81,60 ± 4,21 yıl idi. 
En çok gördüğümüz 66-85 (%51,32) yaş grubundaki hastalar-
dır. En çok kadın(%59,44) hastalarımız vardır. GYA ölçeğine göre 
%51,4’ü yatağa tam bağımlıydı.. En çok gördüğümüz hastalık ( 
%22,4) Alzheimer hastalarıdır Pansuman sayımız 8952 dir. Bası 
yarası prevalansı %27,8 idi. Yardımcı sağlık personelimiz tara-
fından yapılan ziyaret sayımız 24.410 idi. İnvaziv girişim olarak 
en çok foley sonda takılmıştır.2373 hastaya kan tetkiki yapılmış-
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tır.385 hastaya diğer branşlardan konsültasyon istenmiştir.1777 
hasta ileri tetkik amaçlı 2.ve 3.basamak sağlık kuruluşlarına nakil 
edilmiştir.

SONUÇ: Evde sağlık hizmeti sunulan kişilerin sosyo-demog-
rafik özellikleri, hastalık durumları ve bağımlılık durumu toplum 
popülasyonundan farklıdır. En sık gördüğümüz hasta grubu Alz-
heimer idi. Hastalarımızın çoğu yatağa tam bağımlıydı. Yaşlı nüfu-
sun gittikçe arttığı göz önünde bulundurulduğunda, kamusal dü-
zeydeki sağlık hizmetlerinin, evde sağlığı da içerecek şekilde daha 
kapsamlı verilmesi uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Evde sağlık hizmetleri, sağlık hizmetleri, 
yaşlılar

[Abstract:0016]  OP-031

GEBELERİN SİGARANIN BEBEĞE ZARARLARI 
HAKKINDAKİ FARKINDALIKLARI - ÇOK 
MERKEZLİ BİRİNCİ BASAMAK ARAŞTIRMASI
Onur Öztürk1, Mustafa Ünal2, Gülşah Öztürk3, İzzet Fidancı4,  
Özlem Kızıltaş5

1Asarcik Meydan Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun 
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Departmanı, Samsun 
3Asarcik Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun 
4Mamak Kıbrıs Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara 
5Haliliye Bağlarbaşı Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, Şanlıurfa

AMAÇ: Gebenin sigara alışkanlığı yalnızca kendisini etkile-
mekle kalmaz, doğacak bebeğin de sağlığını riske sokar. Gebe-
likte sigara içimi, gebelik ile ilişkili mortalite ve morbidite için 
önlenebilir bir risk faktörüdür. Bu çalışmada gebelerin, sigaranın 
bebeklerde yol açabileceği sağlık problemlerini ne düzeyde bildiği 
sorgulanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma tanımlayıcı, kesitsel tipte saha 
çalışması olup farklı il ve ilçelerden toplam dört aile sağlığı mer-
kezi dahil edilmiştir. Literatür derlemesi ile oluşturulan, 6’sı kişisel 
veriyi, 7’si de sigara içimini sorgulayan, toplam 13 soruluk bir 
anketle gebeler sorgulanmış, sigaranın bebeklerde yol açabileceği 
sağlık problemlerini ne düzeyde bildikleri ölçülmüştür.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen katılımcıların (n=124) 
yaş ortalaması 27,4±5,8 idi. Mevcut gebeliklerin %84,7’i istemli 
oluşmuştur. Gebelerin %2,4’ü sigara içiyordu ve %48,4’ünün eşi 
veya yakınındakilerin kendilerinin yanında sigara içtiği görüldü. 
Günlük kaç sigaranın bebeğe zarar verebileceği sorulduğunda, 
%87,1’inin günde 1 tane içmelerinin bile yeterli olacağını dü-
şündüğü gözlendi. Sigaranın yol açacağı problemlerden bilinirlik 
oranı en yüksek olanı ölü/ erken doğum idi (%59). Eğitim düzeyi 
arttıkça, gelişebilecek problemler konusunda bilgili olma düzeyi 
artmaktaydı fakat sigara içicisi olma oranı değişmemekteydi. İste-
yerek gebe kalanlarda bilgili olma düzeyi çok daha yüksekti.

SONUÇ: Gebelerimizin sigara içiciliğinin çok düşük düzeyde 
olduğu fakat sigaranın bebek üzerindeki olumsuz etkileri konu-
sunda yeterli bilgi düzeyine sahip olmadıkları görüldü. Özellikle 
aile sağlığı merkezlerinde görev yapan sağlık personelinin gebeleri 
aktif ya da pasif sigara maruziyetinin sonuçları konusunda bilgi-
lendirmeleri gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gebe, sigara, zarar, farkındalık, bebek

[Abstract:0195]  OP-032

ABDOMİNAL OBEZİTEDE KULLANILAN TANI 
YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yasemin Doğan Kaya1, Arzu Uzuner1, Sabah Tüzün2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
İstanbul

AMAÇ: Abdominal obezite karında artmış merkezi yağ oranı-
nı ifade etmekte olup, artmış morbidite ve mortalite oranlarıyla 
ilişkilidir. Dünya Sağlık örgütü, bel çevresi ve bel/kalça oranı öl-
çümünün abdominal obezite tanısında kullanılmasını önermek-
tedir. Ancak son yıllarda abdominal obeziteyi daha doğru tespit 
edebilmek için yeni yöntem ve/veya formül oluşturmaya yönelik 
çalışmalar yapılmış, vücut şekil indeksi(VŞİ), vücut yuvarlaklık in-
deksi(VYİ), yağ kitle indeksi(YKİ) gibi yeni indeksler geliştirilmiştir.
İndekslerin kullanımının abdominal obeziteye tanı koymada ne 
düzeyde başarılı olduğunu inceleyen araştırmaların sayısı sınırlı-
dır. Abdominal obeziteyi tespit etmede kullanılan yöntemler ile 
indeksleri karşılaştırarak,sonuçlarla literatüre katkıda bulunmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Gözleme dayalı, kesitsel tanımlayıcı bir 
çalışma olarak tasarlanmıştır. Marmara Üniversitesi Pendik EAH 
Aile Hekimliği poliklinikleri ve Eğitim ASM’ye başvuran ve ka-
tılmayı kabul eden 487 bireyin sosyodemografik özelliklerini ve 
sağlık özelliklerini içeren bir anket uygulanmış sonrasında antro-
pometrik ölçümleri alınmış olup; bel çevresi, bel/kalça oranı, bel/
boy oranı ve biyoimpedans analiz yöntemi ile abdominal obezite 
durumu tespit edilmiş ve indeksler hesaplanmıştır.Bu indekslerin 
kesme değerleri olmadığından indirekt ölçüm yöntemleri olan bel 
çevresi, bel/kalça oranı, bel/boy oranı ve vücut kitle indeksi ve 
birbirirleriyle korelasyonu yapılmıştır. 

BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 33,71 ± 8,59 ve 
%77’ si kadınlardan oluşmaktadır. Bel çevresi, bel/kalça oranı, 
bel/boy oranı, biyoimpedans analiz(BİA) yöntemine göre abdo-
minal obezite sıklığı sırasıyla %31,2; 34,7; 69,4; 76,8 olarak sap-
tanmıştır. Vücut şekil indeksinin diğer parametrelerle pozitif yönde 
düşük/orta düzeyde; yağ kitle indeksinin pozitif yönde yüksek dü-
zeyde; vücut yuvarlaklık indeksinin pozitif yönde yüksek düzeyde 
korele olduğu saptanmış olup, istatistiksel olarak anlamlı tespit 
edilmiştir(p<0,001).

SONUÇ: Elde edilen sonuçlar ışığında, YKİ’nin daha çok vü-
cut yağı ile ilgili olduğu bölgesel yağlanmayı göstermede zayıf bir 
kriter olacağı söylenebilir. VYİ’nin bölgesel yağlanmayı gösterme 
açısından YKİ’ye göre daha belirleyici olabileceğini düşündür-
mektedir.Vücut şekil indeksi (VŞİ), incelenen üç indeks arasında, 
istatistiksel anlamlı olmakla birlikte diğer parametrelerle en az ko-
rele olanıdır. Muhtemelen VŞİ’nin, vücut yağıyla ilgisi olmayan 
ancak vücudun şekliyle ilgili farklı parametrelerle ilişkili olduğu 
söylenebilir. Abdominal obezite giderek sıklığı artan ve birçok 
hastalığı beraberinde getiren veya birçok hastalığa eşlik eden bir 
klinik durumdur. Aynı zamanda birinci basamakta koruyucu sağ-
lık hizmetlerinin son zamanlardaki en önemli konularından biridir. 
Basit, ucuz ve kolay ulaşılabilir yöntemlerle (mezura, baskül, boy 
ölçer gibi) tespit edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal obezite, a body shape index, 
body roundness index
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[Abstract:0014]  OP-033

İNTRALEZYONEL YÖNTEM İLE TEDAVİ 
OLGUMUZ: KUTANÖZ LAYŞMANYAZİS
Mustafa Aksoy1, Ahmet Yılmaz2, Tahsin Çelepkolu2,  
Hamza Aslanhan2

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Urfa 
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır

Kutanöz layşmanyazis, dünya çapında sıklığı 1.5 milyon olarak 
tahmin edilen ve infekte kum sineklerinin ısırıkları ile bulaştırılan 
parazitik bir infeksiyondur. Tedavisinde sistemik veya intralezyo-
nel beş değerlikli antimon bileşikleri başta olmak üzere kriyotera-
pi, termoterapi, fotodinamik tedavi ve topikal ilaç kullanımı gibi 
çeşitli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Komplike olmayan 
kutanöz layşmanyazis olgularında primer tedavi yaklaşımı lokal 
tedavi olup, en fazla tercih edilen ilaçlar pentavalent antimon 
bileşikleridir. Mukozalara ve fonksiyon bozukluğuna yol açma ris-
ki olan anatomik bölgelere (dudak, gözkapağı vs.) yerleşmemiş, 
çok büyük ve inflamatuar olmayan (çapı 4 cm den küçük), akut 
(süresi 2 yıldan kısa) lezyonlarda, toksik etkilerinin daha sınırlı ol-
ması nedeniyle intralezyonel tedavi tercih edilmelidir. İntralezyo-
nel tedavi, ilacın herhangi bir sulandırma yapılmadan, tüm lezyon 
beyazlayıncaya kadar doğrudan lezyonun içine enjekte edilmesi 
prensibine dayanır. Burada, intralezyonel antimon bileşikleri ile 
tedavisi başarılı bir şekilde uygulanmış bir kutanöz layşmanyazis 
olgusu sunulmaktadır.Altı yaşında erkek hasta, yaklaşık 6 aydan 
beri burun kökü ile burun ucunda mevcut olan yara şikayeti ile 
polikliniğimize başvurdu. Ailesi tarafından, yarasının küçük bir 
kızarıklık şeklinde başlayıp yavaşça büyüdüğü, kaşıntısız ve ağrısız 
olduğu, çeşitli topikal antibakteriyel tedaviler kullanıldığı halde 
lezyonda iyileşme olmadığı, kardeşinde de benzer bir yaranın 
olduğu belirtilmekteydi. Dermatolojik fizik muayenede burun 
kökü ve burun ucunda, yaklaşık 2*2 cm çaplı, sarı krutlu plak 
tarzda 2 adet lezyon izlendi. Öyküsünde ek bir rahatsızlığı bu-
lunmayan, hemogram ve kan biyokimyası normal olan hastada, 
lenfadenopati ve organomegali saptanmadı. Lezyondan alınan 
sürüntünün Giemsa ile boyamasında amastigotlar saptandı. 
Lezyona İL antimon bileşiği uygulandı. Hasta 1 ay sonra kon-
trole çağrıldı. Kontrole iyileştiği için ailesi tarafından zamanında 
getirilmeyen hastanın 6 ay sonraki dermatolojik fizik muayene-
sinde eritem, ödem ve endurasyonun kaybolduğu, lezyonun skar 
ile iyileştiği gözlendi). Hasta, tedavisiz takibe alındı. KL; leish-
mania cinsi protozoonların neden olduğu, enfekte kum sinekleri 
tarafından kan emme sırasında insanlara bulaştırılan ve dünyanın 
tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaygın olarak görülmek-
te olan paraziter bir hastalıktır. Tedavi; iyileşmeyi hızlandırmak, 
özellikle kozmetik bölgelerdeki skarlaşmayı azaltmak, relapsı 
ve mukozal hastalıkta yayılımı önlemek üzere verilmektedir. 
Ülkemizde çok yaygın olarak görülen KL’nin, intralezyonel tedavi 
ile başarılı şekilde tedavi edilebileceğine dikkati çekmek amacıyla 
olgumuzu sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: İntralezyonel tedavi, kutanöz layşman-
yazis, endemi

[Abstract:0042]  OP-034

DOKU SERTLİĞİ ÖLÇÜMÜ İNTRATİROİDAL 
TİMUS DOKUSU –NODÜL AYIRICI TANISINDA 
KATKI SAĞLAYABİLİR Mİ ?
Ayşe Gül Alımlı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Radyoloji, Ankara

AMAÇ: İntratiroidal timus dokusu(İTT) infant ve erken ço-
cukluk çağında görülen, tiroid nodülleri ile karışabilen nadir bir 
lezyondur. Bu çalışmada Shear wave Elastografi(SWE) tekniği ile 
pediatrik yaş grubunda intratiroidal timus dokusu sertliğinin nor-
mal timus dokusu ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi ve 
doku sertliğinin ayırıcı tanıya katkısını belirlemek hedeflenmiştir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Şubat-Mayıs 2018 tarihinde bölümümüze 
ultrason (US) tetkiki için başvuran ve insidental olarak İTT sapta-
nan pediatrik yaş grubu 10 olgu, 11 lezyonun Toshiba Aplio 500 
US cihazında kayıtlı SWE ve US incelemeleri retrospektif olarak 
değerlendirilmiştir. SPSS programı ile tanımlayıcı ve karşılaştır-
malı istatistiksel analiz yapılmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 10 hastanın beşi kız beşi 
erkek idi. Yaş ortalaması 9,6±3,8 (1-14) idi. Vücut kitle indek-
si ortalaması 18,4±5,6 idi. Bir olguda her iki lobda İTT tespit 
edildi. Beş lezyon sağ lobda, altı lezyon ise sol lobda idi. Bütün 
lezyonların boyutu 10 mm altında idi. Tüm lezyonlarda sonog-
rafik olarak gölge vermeyen milimetrik ekojeniteler izlendi. Tüm 
lezyonlar hastaların normal timus dokusu ile izoekoik karakterde 
idi. İTT SWE değeri 1,6±0,32 m/sn; normal timus dokusunda 
ise 1,41±0,18 idi. İTT ve normal yerleşimli timus dokusu SWE 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı 
(p>0,05). 

SONUÇ: SWE tekniği hafif prob kompresyonu ile kullanıcı 
değişkenliği olmaksızın doku sertliğini ölçen bir ultrason yönte-
midir. ‘Shear wave” hızı, dokunun sertliği ile doğru orantılıdır 
(m/s veya kilopaskal). Doku sertliği ölçümü benign malign lez-
yon ayırımında katkı sağlayabilir. Tiroid nodülleri erişkine kıyasla 
çocuklarda nadir olmakla birlikte %20-73 sıklıkla malign olabilir. 
İTT da benign veya malign tiroid nodülleri ile karışabilmekte ve 
hastalar gereksiz biyopsi ya da ameliyat gibi invaziv yöntemlerle 
karşı karşıya gelebilmektedir. Ancak benign bir antite olan ve izle-
min yeterli olduğu İTT nin tanısında SWE tekniği ek bilgi verebilir. 
Hasta sayımız referans değerler saptamak için az olmakla birlikte 
bildiğimiz kadarıyla literatürde ektopik timus dokusunun sertliği 
ile ilgili ilk çalışmadır. İTT da biyopsi endikasyonu olmadığı için 
patolojik korelasyon yapılamaması çalışmamızın limitasyonudur. 
İntratiroidal timus dokusu ile normal yerleşimli timus dokusunun 
SWE değerleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemekte-
dir. İTT ayırıcı tanısında ultrason bulgularına ek olarak SWE de-
ğerleri tanıya katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Elastografi, ektopik timus, pediatri, ult-
rason
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[Abstract:0046]  OP-035

ÖFKE KONTROL VE STRESLE BAŞA ÇIKMA 
BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI’NIN AURASIZ 
MİGREN BAŞ AĞRISI HASTALARININ YAŞAM 
KALİTESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Bektaş Murat Yalçın1, Esra Yalçın2

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
2Gazi Devlet Hastanesi

AMAÇ: Araştırmacı tarafından geliştirilen Bilişsel Davranışçı 
Terapi Yönelimli Öfke Kontrol ve Stresle Başa çıkma Beceri Eğiti-
mi Programının aurasız migren hastalarında yaşam kalitesinin ar-
tırılması, ağrı şiddeti ve frekansının düşürülmesi ile dolaylı yoldan 
ilaç kullanma alışkanlığı/sıklığı üzerindeki etkisinin araştırılması 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma evrenini Gazi Devlet Hastanesi 
Nöroloji Departmanına Ocak 2010 ile Haziran 2010 tarihleri ara-
sında baş ağrısı şikâyeti ile başvuran hastalar oluşturmuştur. Bu 
hastalar arasından çalışma kıstaslarına uyan 18 ile 60 yaş arası, 
138 migren hastası randomize iki gruba ayrılmıştır (Çalışma ve 
kontrol). Çalışma grubundaki vakalar (n= 69) Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniğine 5 seanslık 
öfke kontrol ve stresle başa çıkma eğitimi programı almak üzere 
sevk edilmiştir. Her iki gruba da toplam üç kez (çalışma öncesi, 
sonrası ve üç ay sonra) Medical Outcomes Study 36-item Health 
Survey (SF-36), Visual Analoque Scale (VAS), ve MIDAS ölçekleri 
uygulanmıştır. 

BULGULAR: Çalışma ve kontrol grubunun yaş ortalama-
ları arasında bir fark yoktu (47,35 ve 45, 65, p>0,005). Yapı-
lan analizlerde program öncesi çalışma ve kontrol gruplarının 
anketlerinden aldıkları skorlar arasında anlamlı bir ilişki bulu-
namamıştır (p>0,05). Çalışma grubunun Sf-36 yaşam kalitesi 
skorlarının programın hemen sonunda ve üç ay sonrasında art-
tığı (ön test=52,70, son test= 67,84, İzlem= 68, 64 F=12, 257, 
p<0,001), VAS (ön test=54,2, son test= 40,25, İzlem= 38, 10 
F=11,159, p<0,001) ve MIDAS skorlarının (ön test=14,45, 
son test= 10,05, İzlem= 10,71, F=10,247, p<0,001) düştüğü 
izlenmiştir. Kontrol grubunda ön test, son test ve izlem anket so-
nuçlarında herhangi bir fark izlenememiştir (p<0,05).  Program 
sonunda, hastaların kazanması beklenen öfke kontrol ve stresle 
başa çıkma becerilerinin, kalıcı olup olmadığı da araştırılmıştır. 
Programın sonlanmasından üç ay sonra yapılan testlerden yaşam 
kalitesi ve hastalık özellikleri üzerindeki olumlu etkinin sürmekte 
olduğu izlenmiştir. 

SONUÇ: Araştırmacı tarafından geliştirilen Bilişsel Davranışçı 
Terapi Yönelimli Öfke Kontrol ve Stresle Başa çıkma Beceri Eğiti-
mi Programı aurasız migren hastalarının yaşam kalitesi ve morbi-
ditesi üzerinde olumlu etkileri olabilir.

Anahtar Kelimeler: Baş ağrısı, öfke, stres

[Abstract:0091]  OP-036

İSTANBUL’DAKİ GÖÇMEN SAĞLIĞI 
MERKEZLERİNİN ÖZELLİKLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Hatice Keleşmehmet, Arzu Uzuner, Mehmet Akman

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

Suriyeli göçmenlere yönelik sağlık hizmeti sunumu kapsamın-
da; 2015 yılından itibaren göçmenlerin yoğun olarak yaşadıkları 
yerlerde birinci basamak sağlık hizmeti sunan göçmen sağlığı 
merkezleri (GSM) açılmaya başlanmıştır.Sağlık Bakanlığı ve Avru-
pa Birliği iş birliği ile geliştirilen“SIHHAT”Projesi ile de merkezler-
in sayısı ve hizmet sunum kapasitesi arttırılmaktadır. 

Araştırmamızın amacı; GSM’leri fiziksel özellikler,hizmet sunu-
mu,sağlık çalışanları temelinde çok yönlü olarak değerlendirmek 
ve böylece sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bu-
lunmaktır. Araştırmamız;tanımlayıcı nitelikte olup Mayıs-Haziran 
2018 tarihlerinde yürütülmüştür ve bu tarihte İstanbul’da bulunan 
tüm GSM’ler araştırma kapsamına alınmıştır.Merkez ile ilgili özel-
likler;araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formunun sağlık 
çalışanlarına yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanması sureti-
yle değerlendirilmiştir. Araştırmaya toplam 20 merkez alınmıştır.
Bu merkezlerden 17’si başka sağlık kurumu binasında,3’ü baş-
ka kurumlara ait binalarda hizmet vermektedir.On altı merkezde 
Temmuz 2017’den bu yana Suriyeli sağlık çalışanları görev yap-
makta,18’inde Suriyeli doktor ve hemşireler çalışmaktadır.Tüm 
merkezlerde toplam 30 Suriyeli doktor görev yapmakta olup 7’si 
pratisyen hekimdir.On yedi hekimin uzmanlık alanı pediatri ve 
dahiliye,6’sının kadın doğum, ortopedi,aile hekimliği,acil tıptır.
Uzmanlık alanı olan hekimlerden sadece üçü uzman kadrosun-
da çalışmaktadır.On dokuz merkezin bünyesinde bir ya da iki 
poliklinik yer almakta,bir merkez biri acil olmak üzere toplam 10 
poliklinikle hizmet vermektedir.On merkezde eğitim/danışman-
lık,merkezlerin tamamında erişkin/bebek/çocuk bağışıklama 
hizmetleri verilmektedir.Merkezlerin hiçbirinde kanser taramaları 
yapılmamaktadır.Merkezlerden 14’ünde kan/idrar tetkiki,5’in-
de sadece kan tetkiki,17’sinde enjeksiyon/pansuman,1’inde sa-
dece enjeksiyon yapılmaktadır.Bebek/çocuk izlemi kapsamında 
merkezlerin tamamında topuk kanı alınmakta,ücretsiz vitamin 
ilaçları verilmekte,aşılama yapılmakta iken 9.ay Hb taraması 
yapılmamaktadır.Gebe/lohusa izlemi kapsamında rutin izlem 
yapılmamakla birlikte 10 merkezde fetal kalp atımı bakılmak-
ta,merkezlerin tamamında tetanoz aşısı uygulanmakta,vitamin 
desteği sağlanmaktadır.Üreme sağlığı hizmetleri kapsamında;10 
merkezde RİA uygulanmakta,14’ünde ücretsiz OKS/enjektabl 
kontraseptif/kondom,5’inde sadece OKS/kondom verilmektedir. 
Merkezlere ortalama aylık başvuru,bölgede yaşayan göçmenlerin 
yoğunluğuna göre 200-7700 arasında değişmekte olup başvuran-
ların %69,8’i kadın,%76’sı 18-44 yaş aralığında bulunmaktadır. 
İstanbul’daki GSM’lerde başta temel ve koruyucu sağlık hizmetleri 
olmak üzere,tanı,tedavi hizmetleri,binanın özellikleri ve sağlık 
çalışanlarının nitelikleri doğrultusunda değişen koşullara göre 
sunulmaktadır.Hizmet kalitesinin standardizasyonu ve tüm 
göçmenlerin birinci basamak sağlık hizmetlerine ulaşımlarının 
sağlanması için merkezler geliştirilirken farklı çözüm yolları üze-
rinde de çalışılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen sağlığı, göçmen sağlığı merkez-
leri, Suriyeli göçmenler
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[Abstract:0101]  OP-037

BİRİNCİ BASAMAKTA OTTAWA AYAK BİLEĞİ 
KURALLARI; HEKİMLERCE BİLİNİRLİĞİ, ÖNEMİ 
VE KULLANIMI
Hüsna Çevik1, Hüseyin Bilgehan Çevik2, Arzu Uzuner1

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, 
İstanbul

AMAÇ: Klinik karar kuralları, hekimlere tanı ve tedavi süreç-
lerinde kanıta dayalı ve sistematik karar vermelerinde yol göste-
rici kurallardır. Bu kuralların algoritmik olması, akademik olarak 
yaygın kabul görmesi, basit olması, yapılacak tetkiklerin fiyat per-
formans dengesine göre kullanımını sağlaması gibi nedenler uy-
gulanırlıklarını artırmaktadır. Aile hekimleri tarafından ayak bileği 
travması için bir klinik karar kuralı olan Ottawa Ayak Bileği Kural-
ları’nın (OAK) (sensitivite:%98-100, spesifite:%26-48) uygun va-
kalarda kullanılması, ikinci basamak hastanelere sevk oranlarını 
düşürebilir ve bu hastaların sorunlarının birinci basamakta büyük 
çoğunluğunu çözebilir. Bu çalışmanın amacı, OAK’nın birinci ba-
samak hekimlerince farkındalık düzeyini belirlemek ve önemini 
ortaya koymaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma aile hekimi olarak çalışan 
hekimlerin gönüllülük esasına dayanan tanımlayıcı bir anket ça-
lışması olarak planlanmıştır. Aile hekimliği derneklerinin e-posta 
grupları aracılığıyla katılımcılara online anket uygulanmıştır. Ça-
lışma 3 ay boyunca gerçekleştirilmiş ve çalışmaya toplam 456 
hekim katılmıştır. Tanımlayıcı istatistiksel metotların yanı sıra ni-
celiksel verilerin karşılaştırılmasında normal dağılım göstermeyen 
değişkenlerin iki grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi 
kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen üç ve üzeri grupların 
karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Niteliksel 
verilerin karşılaştırılmasında Fisher-Freeman-Halton testi kullanıl-
mıştır. Anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya %67,3’ü(n=307) kadın, 
%32,7’si(n=149) erkek olmak üzere 456 hekim katılmıştır. He-
kimlerin yaşları 24 ile 57 arasında değişmekte olup (median:30), 
ortalama 31,76±6,96 yıldır. Mezuniyet süreleri yeni mezun-33 yıl 
arasında değişmekte olup (median:5), ortalama 7,28±6,87 yıldır. 
Katılımcıların yalnızca % 10,7’si OAK’yı bilerek uygulamaktadır. 
OAK’dan haberdar olma durumu ile mezuniyet yılı (p=0,786), 
çalışılan yer (p=0,691) ve unvan (p=0,253) açısından istatistik-
sel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,5). Katılımcıların 
çoğu OAK’nın kanıta dayalı tıbba uygun olduğunu (% 94,5), 
radyografi endikasyonlarının netleştirilmesinde (% 95) ve sağlık 
hizmetlerinin maliyetinin azaltılmasında (% 94,3) yararlı olabile-
ceğini düşünmektedir.

SONUÇ: Literatürde sağlık harcamalarının ve hasta bekleme 
sürelerinin azaltılması, hasta tatminini azaltmaksızın tanıya hızlı 
ulaşılmasına yardımcı olduğu gibi olumlu etkilerinden bahsedilen 
OAK’nın daha çok acil hekimlerince bilinmekte ve uygulanmak-
ta olduğu bildirilmiştir. Araştırmamızda OAK’nın birinci basamak 
hekimleri arasında bilinirliğinin ve uygulamalarının sınırlı olduğu 
saptandığından, ülkemizin sağlık sistemi göz önünde bulunduru-
larak tüm birinci basamak hekimlerinin bu kurallardan haberdar 
edilmesi ve bu konuda farkındalık yaratılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ottawa ayak bileği kuralları, aile hekim-
liği, travma

[Abstract:0141]  OP-038

HEMOROİD HASTALIĞI BİRİNCİ BASAMAKTA 
TEDAVİ EDİLEBİLİRMİ?
Yılmaz Ünal

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği, 
Ankara

AMAÇ: Hemoroid hastalğı genel populasyonun %5’ini etkile-
yen, hastaların yaşam konforunu bozan ve iş gücü kaybına sebep 
olan bir hastalık olarak güncelliğini hala korumaktadır. Toplumun 
en az %50’si hayatlarının bir döneminde hemoroid yakınmala-
rı ile sağlık kurumlarına başvurmaktadır. İleri evre hemoroidin 
semptomatik tedavisi de dahil hemoroidin tüm evrelerinde me-
dikal tedavi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada genel cerra-
hi polikliniğine başvuran hemoroid hastalarının birinci basamak 
sağlık kurumlarında da tedavi edilebileceğini vurgulamayı amaç-
ladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma Mayıs 2018 - Temmuz 2018 
tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi polikliniğine başvuran top-
lam 5135 hastadan hemoroid teşhisi konan 523(%10,2) hasta 
üzerinde yapıldı. Hemoroide ek olarak perianal apse,fistül, fissür 
gibi hastalığı olanlar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların demografik 
verileri ve yapılan tedavi yöntemleri hastane kayıtlarından retros-
pektif olarak analiz edildi. Hastalar yapılan tedaviye göre medikal 
tedavi ve cerrahi tedavi grubu olarak ikiye ayrıldı. 

BULGULAR: Üç aylık sürede toplam 523 hemoroid hasta-
sının 509’una (%97,3) medikal tedavi, sadece 14’üne (%2,7) 
cerrahi tedavi uygulandı. 523 hastanın 352’si (%67) erkek, 171’i 
(%33) kadın idi. Erkek hastalarda en küçük yaş 18, en büyük yaş 
69, ortalama yaş 41,8 idi. Kadın hastalarda en küçük yaş 24, en 
büyük yaş 66 olup ortalama yaş 43 idi. Tüm hastaların ortalama 
yaşı 42,4 idi. Hemoroid hastalığı literatürde ve bu çalışmada er-
keklerde daha fazla görülmesine rağmen bu çalışmada cerrahi te-
davi uygulanan 14 hastanın 10’u (%71) kadın, 4’ü (%29) erkekti. 

SONUÇ: Bu çalışmanın sonuçlarına dayanarak hemoroid ya-
kınmalarıyla genel cerrahi polikliniğine başvuran hastaların büyük 
çoğunluğuna medikal tedavi verildiğini söyleyebiliriz. Bu nedenle 
gerek tıp eğitimleri gerekse uzmanlık eğitimleri sürecinde genel 
cerrahi eğitimi alan aile hekimliği uzmanlarının, birinci basamakta 
hemoroid teşhis ve tadavisini rahatlıkla yapabilecekleri kanaatin-
deyiz. Ancak medikal tedaviye cevap vermeyen komplike ve ileri 
evre hemoroid hastalarının genel cerrahi polikliniğine yönlendir-
melerii uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemoroid,medikal tedavi,cerrahi tedavi
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[Abstract:0175]  OP-039

İSTANBUL’DA BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİNDE HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE 
ÇALIŞANLARIN AŞIYLA ÖNLENEBİLİR 
HASTALIKLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK 
DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Buğu Usanma Koban1, Memet Taşkın Egici1, Müge Özgül1, 
Muhammed Mustafa Yıldız2, Hilal Özkaya1,  
Emine Zeynep Tuzcular Vural1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
Aile Hekimliği, İstanbul 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Palyatif Bakım Merkezi, İstanbul

AMAÇ: Sağlık çalışanları, enfeksiyonla karşılaşma ve enfek-
siyonun özellikle duyarlı hasta grubuna bulaşı açısından büyük 
bir risk taşımaktadır. Bu bakımdan aşılanma bu meslek grubunda 
kritik önem arz etmektedir. Bu çalışmada, hastanemizde hemşire-
lik hizmetlerinde çalışan ve kurum hekimliğince sağlık taramasına 
katılan bireylerin aşıyla önlenebilir hastalıkların bağışıklık düzey-
leri incelenmiş, hepatit, tetanoz ve grip aşısı öyküleri sorgulanmış 
ve sonuçları branşlara göre kategorize edilerek hemşirelerin bu 
konudaki bilinç düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi’nde 2018 yılında çalışmakta olan ve verileri yeterli 
olan hemşirelerin sağlık taraması esnasında bakılmış olan Hepatit 
A, Hepatit B, Hepatit C, HIV, Kızamık, Kabakulak, Rubella antikor 
değerleri ile; kulak burun boğaz ve pediatri bölümlerinde çalışan-
ların Varicella seropozitifiği araştırılmıştır. Hepatit A ve B, tetanoz, 
grip aşısı öyküleri taramada kullanılan formdaki beyanları dikkate 
alınarak kaydedilmiştir. Sonuçlar, yaş grupları ve çalıştıkları birim-
lere göre karşılaştırılarak analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Hastanemiz kurum hekimliğinde dosyaları bu-
lunan 214 hemşirenin 79’u dahili branşlarda, 84’ü cerrahi branş-
larda, 17’si yoğun bakım ve palyatif bakım servisinde, 202’si acil 
serviste, üçü diyaliz ünitesinde ve kalan 11 kişi idari birimde çalı-
şıyordu. AntiHBsIgG 209’unda (%97,7) pozitifti ve bunların 12’si, 
(%5,6) doğal bağışıktı. AntiHAVIgG ise 111 kişide (%51,9) pozitif 
bulundu. 112 (%52,3) kişi tetanoz aşısı yaptırmıştı fakat 49 kişi 
(%22,9) aşılanma durumunu bilmiyordu. Tetanoz aşısı olanların 
%41,96’sı dahili, %41,07’si cerrahi bölümlerde, %6,25’i, yoğun 
bakım ve palyatif servisinde ve %7,14’ü acil servislerde çalışıyor-
du. Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı olduğunu belirten 208 kişi 
olup bunların üçünde Rubella IgG, dokuzunda Kabakulak IgG ve 
20’sinde Kızamık IgG negatif bulundu. Hepatit B açısından sero-
pozitif olanlardan 70 kişi (%32,71) cerrahi branşlarda, endoskopi 
ünitesinde ve ameliyathanede, 77 kişi (%35,98) dahili branşlar-
da ve polikliniklerde, dört kişi (%1,86) diyaliz ünitesinde, 19 kişi 
(%8,87) acil serviste ve 16 kişi (%7,47) hastayla ve ona ait mater-
yalle temas etmeyen idari bölümlerde görev yapmaktaydı. Genel 
seropozitiflik yüzdelerine bakıldığında bireylerin tetanoz ve Hepa-
tit A yönünden bağışıklık yüzdeleri; Hepatit B ve kızamık-kızamık-
çık-kabakulak yüzdelerine göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). 

SONUÇ: Aşılanma hem mesleki maruziyet hem de hastala-
rın korunması bakımından büyük önem taşımakla beraber halen 
sağlık çalışanları tarafından göz ardı edilebilen bir önlemdir. Riskli 
birimler başta olmak üzere geniş çaplı taramalarla immünizasyon 
düzeyinin belirlenmesi ve sağlık çalışanlarının aşılama hakkında 
bilinçlendirilmesi faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bağışıklama, farkındalık, mesleki maruzi-
yet, sağlık çalışanı, tarama

[Abstract:0178]  OP-040

TRAKYA ÜNİVERSİYTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK 
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME 
ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
Sedef Duran, Süheyla Altay, Fatme Veli Amet, Semra Yavuz

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Edirne

AMAÇ: Beslenme; bireyin yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel 
durumuna göre ihtiyacı olan enerji ve besin öğelerinin her birinin 
yeterli miktarlarda alınmasıdır. Gençlerin ve öğrencilerin beslen-
me alışkanlıkları ile ilgili yapılan araştırmalarda bu dönemde bes-
lenme ile ilgili çok ciddi sorunların yaşandığı görülmektedir. Bu 
çalışmada, beslenme ve diyetetik öğrencilerinin beslenme alışkan-
lıkları ve bunları etkileyen faktörler belirlenmesi amaçlanmıştır..

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Trakya Üniversitesi Sağlık Bilim-
leri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nde okuyan, yaşları 
18-24 arasında beslenmeyi etkileyecek bir hastalığı olmayan top-
lam 129 öğrenci ile yapılmıştır. Bireylere beslenme alışkanlıkları 
ve antropometrik ölçümlerini sorgulayan bir anket uygulanmıştır. 
Bu ankette öğrencilerin antropometrik ölçümleri, beslenme alış-
kanlıkları, besinleri tükettikleri yer, öğün atlama durumları ve si-
gara alkol tüketim durumları sorgulanmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 129 öğrencinin 107’si kız, 
22’si erkektir. Erkeklerle kızlar arasında vücut kitle indeksi yö-
nünden bakıldığında erkeklerde daha yüksek olmasına rağmen 
iki grup arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Erkeklerin 
kızlara göre anlamlı bir şekilde yüksek oranda ana öğün atladık-
ları saptanmıştır. Cinsiyete göre ana öğünü atlama sebepleri so-
rulduğunda erkekler vakitlerinin, kızlar ise iştahlarının olmadığını 
belirtmişlerdir. Erkekler ara öğünlerde sıklıkla fastfood ürünleri, 
kızlar ise süt ve süt ürünleri tüketmişlerdir. Sütlü ve hamur tatlıları 
kızların erkeklere oranla anlamlı bir şekilde fazla tükettikleri sap-
tanmıştır. Kızların günlük asitli içecekler ve meyve sularının erkek-
lere göre daha yüksek oranda tükettikleri tespit edilmiştir. Kızlarda 
yağ, erkeklerde ise karbonhidrat tüketim oranlarının daha yüksek 
olduğu saptanmıştır.

SONUÇ: Sonuç olarak cinsiyet farkının besin tüketiminde, 
tercihinde ve öğün sçiminde bir etken olduğu görülmüştür. Bu 
konuda daha güvenilir sonuçlar elde etmek için bireylerin antro-
pometrik değerler ve laboratuvar bulguları da kullanılarak daha 
fazla sayıda kişi ile geniş ve kapsamlı çalışmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, beslenme alışkanlıkları, cinsiyet

[Abstract:0090]  OP-041

HİPOKSİK BEYİN HASARI TANILI 
HASTANIN PALYATİF BAKIMDA TAKİBİ VE 
SEMPTOMLARINDAKİ İYİLEŞME
Nuray Kıvanç Terzi, Dursun Çadırcı, Şenay Koçakoğlu

Harran Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ: Kafa travması sonrasında beyne oksijen iletimi ve bey-
nin oksijeni kullanması arasında dengesizlik oluşur, beyin doku-
sunda hipoksi meydana gelir ve hasar tablosu oluşur. Bu vaka 
sunumundaki amaç, hipoksik beyin hasarı tanılı bir hastaya pal-
yatif bakım kliniğimizde uygulanan bakım ve hasta yakınları ile 
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kurduğumuz iletişim sonucunda hastanın semptomlarında görü-
len değişiklikleri aktarmaktır.

OLGU: 31 yaşındaki erkek hasta bir ay önce motorsiklet ka-
zası geçirmiş ve yoğun bakımda takip edilmiş. Daha sonra,genel 
durum bozukluğu ve oral alım güçlüğü nedeniyle palyatif bakım 
servisimize yatışı yapıldı. Hastanın yapılan ilk muayenesinde bi-
linci kapalı, gözleri spontan açıktı. Sadece ağrılı uyarana yanıt ve-
riyordu. Sol klavikulasında kırık ve tüm extremitelerinde spastisi-
teler mevcuttu. Hastanın beyin bilgisayarli tomoğrafisinde enfarkt 
alanları vardı. Yutma güçlüğü olan hastanın beslenmesi nazo-
gastrik sonda ile sağlandı. Spastisiteleri için baklofen 10mg 4x1’e 
çıkarıldı. Karaciğer fonksiyon testleri ve hipotansiyon açısından 
takibe alındı. Haloperidol 2mg 3x5 damla başlandı. Günde 3 kere 
pasif rom (range of motion) hareketlerine başlandı. Kilo kaybı ge-
lişen hastaya 100cc saatten yüksek enerjili mama başlandı. Mul-
tivitamin desteği 5 gün süre ile verilmesi planlandi. Tedavinin 28. 
gününde hastanın bilinci açıldı, göz teması kurmaya başladı. 52. 
gününde Rejim1’e başlanan hastanın çevresine ilgisi arttı. Basit 
komutlara yanıt vermeye ve basit kelimeler söylemeye başladı. 
Birkaç gün içinde kontrollu olarak Rejim 2’ye geçildi.İlerleyen 
günlerde destek ile yürümeye ve anlamlı cümleler kurmaya baş-
ladı. Glasgow koma skoru 8 ile servisimize yatışı yapılan hastanın 
yatışının 72. gününde glasgow koma skoru 15 olarak ilgili servise 
devri yapıldı.

SONUÇ: Bu olguda hasta yakınları ile kurduğumuz etkin ileti-
şimin ve sağladığımız desteğin neticesini, hastamızın semptomla-
rında olan iyilik hali ile görmüş olduk.  Yıllar içinde önemi daha 
da belirginleşen palyatif bakım, multidisipliner bir yaklaşımdır. 
Palyatif bakımda; hastaya özgü bakım, aile desteği, multidisipli-
ner ekip çalışması ve hem hasta hem hasta yakını ile etkili iletişim 
önemli olmaktadır. Bu ekibin içinde; algolog, onkolog, nörolog, 
cerrah, palyatif bakım hemşiresi, din görevlisi, sosyal yardım hiz-
metlerinden insanların birarada bulunmasının yanı sıra psikolog 
ve sivil gönüllüler de bulunmaktadır. Bizim hastamızda da bu 
yöntem etkin olarak uygulandı ve bir çok ekip ile koordineli ola-
rak çalışıldı.  Multidisipliner bir yaklaşım, etkin bir palyatif bakım 
ve hasta yakını desteği neticesinde hastaların sağkalımları artmak-
ta ve yaşam kaliteleri yükseltilmektedir. Palyatif bakım kliniğinde, 
hastanın iyi bir semptomatik kontrol ile geri kalan yaşamını en iyi 
sekilde geçirmesi ve hasta yakınlarının tüm süreç boyunca destek-
lenmesi gereklidir. Düzenli olarak hasta yakınlarına danışmanlık 
sağlanmalı ve hasta yakınları hastanın rehabilitasyon sürecine 
dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hipoksik beyin hasarı,palyatif bakım,-
multidisipliner yaklaşım.

[Abstract:0176]  OP-042

PALYATİF BAKIM SERVİSİNDE YATAN 
HASTALARIN BASI YARALARINDA ÜREYEN 
BAKTERİLERİN VE İNVİTRO ANTİBİYOTİK 
DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Elçin Kal Çakmakoğulları1, Cansu Kavrut2, Süleyman Ersoy2,  
Habibe İnci2, Aybala Cebecik Özcan2, Cansu Şerifoğlu2,  
Didem Adahan2

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Karabük 
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabük

AMAÇ: Palyatif bakım hizmeti alan hastalar yatağa bağımlılı-
ğı oldukça yüksek olup çoğunda bası yaraları gelişebilmektedir. 
Bası yaralarında oluşan enfeksiyonlar ise bu yaraların iyileşme-

sinde gecikmeye ve hospitalizasyon süresinin uzamasına sebep 
olmaktadır. Dolayısıyla bu enfeksiyonların etkin antibiyotiklerle 
zamanında tedavi edilmesi önemlidir. Bu çalışmada amacımız, 
palyatif bakım servisinde takip edilen ve bası yarası olan hasta-
ların kültür ve antibiyotik sonuçlarını değerlendirmek ve sonuçlar 
çıkana kadar en etkin antibiyotikle tedaviye başlanmasında yol 
gösterici olmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel nitelikteki çalışmaya Nisan 
2016-Aralık 2017 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Servisinde yatan hastala-
rın bası yaralarından gönderilen örneklerde üreyen bakteriler ve 
invitro antibiyotik duyarlılıkları retrospektif olarak değerlendirildi. 
Kültür ortamında üreyen bakteri kolonileri tanımlandı ve antibiyo-
tik duyarlılıkları değerlendirilerek duyarlılık yüzdeleri hesaplandı.

BULGULAR: Palyatif Bakım Servisinde yatan hastaların bası 
yaralarından mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen 172 ör-
neğin 140’ında üreme saptandı. Bu 140 üremenin; 104’ü gram 
negatif bakterilerden (Acinetobacterbaumanni n=30, Pseudo-
monasaeruginosa n=32,Escherichiacoli=14, Klepsiellapneumo-
niae n=10 ve diğer Enterobacteriacealar n=18); 36’sı ise gram 
pozitif bakterilerden (Corneobacteriumspp. n=27,Koagülaz ne-
gatif stafilokoklar n=4,Streptococcusspp. =3, Stafphylococcu-
saureus=2) oluşmaktaydı.Gram negatif bakterilerin antibiyotik 
duyarlılıkları sırasıyla; Amikacin%74,04, Colistin %73,79, Mero-
penem %57,28, Imipenem %55,88 iken gram pozitif bakterilerin 
antibiyotik duyarlılıkları; Daptomycin %80,00, Linezolid%77,78, 
Teicoplanin %77,78 olarak saptandı. Diğer antibiyotiklerin duyar-
lılıkları ise %50’nin altında bulundu.

SONUÇ: Bası yarası enfeksiyonlarının tedavisi oldukça güç ve 
hastanın yaşam süresini ve kalitesini azaltabilen bir durumdur. Bu 
nedenle hastaya kültür sonuçları çıkana kadar geçen sürede etkin 
antibiyotik başlamak çok önemlidir. Bu çalışmada, palyatif bakım 
servisinde yatan hastaların bası yarası enfeksiyonlarında en sık 
üreyen bakterileri ve en yüksek duyarlılıkla kullanabileceğimiz 
antibiyotikleri tespit ederek uygun ampirik tedavi seçeneklerini 
belirlediğimiz kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, bası yarası, kültür, palyatif 
bakım

[Abstract:0179]  OP-043

DEKUBİT ÜLSERİ TEDAVİSİNDE GÜMÜŞ 
İÇERİKLİ HİDROFİBER PANSUMAN 
MATERYALİNİN KULLANIMI
Yasemin Korkut1, Efkan Kenan1, Burcu Özdemir2,  
Nazlı Dizen Namdar3, Bekir Aras4

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aile Hekimliği, Kütahya 
2DPU Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi,Palyatif Servisi, Kütahya 
3Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dermatoloji, Kütahya
4Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kütahya

AMAÇ: Bası yaraları dengesiz basınç dağılımı sonrasında iske-
miye maruz kalan alanlarda meydana gelen doku hasarıdır. Bası 
yarasının oluşumundaki temel patoloji etkilenen bölgedeki basınca 
bağlı kan akımının kesilmesi ve hipoksidir. Bası nedeniyle kapiller 
dolaşımın bozulması, hipoksiye neden olarak yara oluşumunda te-
tiği çekmektedir. 70 mmHg değerinde basının 2 saat uygulanması 
doku hasarı gelişimi için yeterlidir. Uzamış immobilizasyon, duyu 
eksikliği, dolaşım bozuklukları ve kötü beslenme bası yarası oluşu-
munda önemli risk faktörleri olarak tespit edilmiştir.
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OLGU: 69 yaşında kadın hasta, genel durum bozukluğu nede-
niyle başvuran hastanın özgeçmişinde 15 yıl önce renal transplan-
tasyon öyküsü ve 4 yıldır Alzheimer tanısı vardı. Hastanın 3 yıl-
dır genel durumunun aynı şekilde stabil seyrettiği öğrenildi. Fizik 
muayenesinde sol gluteal bölgede 10x6 cm boyutlarında, 4 cm 
derinliğinde evre 3 bası yarası tespit edildi. Yapılan tahlillerinde 
özellikli olarak CRP:188 mg/L, WBC:22.45 ve kreatinin:2.0 mg/
dL olarak tespit edildi.  Yara kültüründe Escherichia coli ve Mor-
ganella morgani üredi. Antibiyogram sonucuna göre Tazocin 4.5 
gr/gün başlandı. Ayrıca günlük yara bakımı ve pansumanı yapıl-
dı. Pansumanda günlük gümüş sulfadiazin krem kullanıldı. Ayrıca 
üç günde bir gümüş örtü (gümüş içerikli hidrofiber materyal) ve 
köpük (Hidropolimer) örtü değiştirilerek toplamda üçer kez kulla-
nıldı. 21 günlük antibiyotik tedavisi ve 25 günlük bakım sonunda 
hastanın mevcut bası yarasının 6x3 cm boyutlarına ve 2 cm de-
rinliğine gerilediği görüldü. Tedavi sonunda labaratuar değerleri 
CRP:21.6 mg/L, WBC:5.86, kreatinin:1.32 gr/dL ye gerileyen 
hastanın tedavisi sonlandırılarak externe edildi.

SONUÇ: Ağrıyı azaltma ve tedavi süresini hızlandırma amacıy-
la geliştirilen sentetik pansuman materyallerinden biri de yüksek 
emici özelliği olan hidrofibrille birleştirilmiş sodyum karboksime-
tilsellüloz yapıda ve % 1.2 oranında gümüş içeren, yara ortamı-
na iki hafta süresince salınım gösteren Aquacel Ag®’dir. Aquacel 
Ag eksudayı emerken yara için nemli bir ortam oluşturmakta ve 
hidrofibrillerden 14 gün süresince, enfeksiyonun önlenmesinde 
önemli rolü olan gümüş, devamlı tarzda yaraya salınmaktadır. Bu 
da bu materyalin önemli avantajlarından birisidir. Bu vaka, genel-
likle yanık tedavisinde kullanılan ve dekubit ülserlerinde kullanımı 
çok yaygın olmayan gümüş içerikli hidrofiber materyal ve Hidro-
polimer örtü tedavisinin çok kısa süredeki etkinliğini göstermek 
amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dekubit, ülser, gümüş örtü

[Abstract:0124]  OP-044

DİCLE ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ 
POLİKLİNİĞE BAŞVURAN 18-25 YAŞ 
ARASINDAKİ KİŞİLERDE AKILLI TELEFON 
BAĞIMLILIĞI VE ANKSİYETE-DEPRESYON 
DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Abdullah Erkul, Ahmet Yilmaz, Hamza Aslanhan, Tahsin Çelepkolu, 
Pakize Gamze Bucaktepe Erten

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aİle Hekimliği Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Son yıllarda mobil cihazlar hayatımıza büyük ölçüde 
yön vermeye başlamıştır. Mobil telefon bağımlılığı ile ilgili araştır-
maların internet bağımlılığı araştırmalarına dayandığı görülmek-
tedir. Bu çalışmalarda sosyal beceri problemleri, ruhsal birtakım 
sorunlar internet ve mobil telefon bağımlılığında ortaya çıkan 
temel sorunlar olarak görülmektedir.  Polikliniğimize başvuran 18-
25 yaş arasındaki kişilerde ile akıllı telefon bağımlılık düzeylerini 
belirlemek anksiyete-depresyon düzeylerine etkisini araştırmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız tanımlayıcı kesitsel, analitik 
bir çalışma olarak planlanmıştır. Aile hekimliği polikliniğimize baş-
vuran ( 01/7/2018-01/09/2018 tarihleri arasında) hastalara hasta-
ne anksiyete-depresyon ölçeği (HAD) ve akıllı telefon bağımlılığı 
ölçeği (ATBÖ) uygulanmıştır. 

BULGULAR: Çalışmamızda 120(%48) kadın, 130 (%52) er-
kek akıllı telefon kullanan toplam 250 kişi katıldı. Katılımcıların 
27(%11) devlet memuru, 167(%67) özel sektör çalışanı, 56 (%22) 
sı düzenli iş sahibi olmadıklarını beyan etti. Depresyon ortalama 

puanları açısından memur 7,89(±4,06 ), özel sektör çalışanları 
8,55 (±3,7), iş sahibi olmayanlar için 9,36 (±4,4) aralarında an-
lamlı ilişki vardı (p=0,027). Katılımcıların toplam anksiyete puan 
ortalaması; 8,66 ±3,92, depresyon puan ortalaması; 7,14 ±3,75, 
ATBÖ puan ortalaması; 31,18± 14,59 olarak bulundu. Cinsi-
yet ile HAD ve ATBÖ puanları arasında anlamlı farklılık yoktu( 
p=0,087, p=0,887, p=0,13). Katılımcılardan 64(% 25,6) ü siga-
ra kullanırken, 29(%11,6) sı alkol kullanıyordu, sigara alkol kulla-
nımı ile ATBÖ puanları arasında anlamlı ilişki yoktu. Günlük akıllı 
telefon kullanım ile vakit geçirme süreleri açısından 3-5 saat olan-
lar 104(%41,6), 6-10 saat olanlar 68(%27,2) idi. Yapılan korelas-
yon analizinde anksiyete ile ATBÖ puanı ve depresyon ile ATBÖ 
puanları arasında korelasyon vardı (r=+0,319, r=+0,546).

SONUÇ: Akıllı telefonlar insan yaşamına sağladığkları kolay-
lıkların artması ile birlikte gündelik yaşamın ayrılmaz bir parçası 
olmuştur. Sağladıkları bu kolaylıkların yanında aşırı ve bilinçsiz 
kullanıma bağlı olarak gelişebilen akıllı telefon bağımlılığı, tıpkı al-
kol, sigara, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi üzerinde ciddiyetle 
durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genç 
yaş grubunda uyguladığımız çalışma ile cinsiyet,yaş gibi demog-
rafik verilerin akıllı telefon kullanımında doğrudan etkili olmadığı 
görülmüş, akıllı telefon kullanımının kişilerin anksiyete-depresyon 
düzeyleri üzerinde arttırıcı etki yaptıkları öngörülmüştür. Akıllı te-
lefon bağımlılığının genç yetişkinler üzerindeki olası varlığı, psiko-
lojik olarak etkileri ayrıntılı olarak geniş popülasyonlar üzerinde 
incelenmesini, olası gelişimsel tehdit edici yönlerinin belirlenmesi 
gerektiğini önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Akıllı telefon, bağımlılık, anksiyete, dep-
resyon

[Abstract:0173]  OP-045

ADÖLESAN POPÜLASYONDA SOSYAL MEDYA 
TUTUMLARI İLE DEPRESYON İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ
Feyzanur Erdem, Erva Üçüncü, Halime Dilber Balcı, Seçil Arıca

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haseki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi,  
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ-YÖNTEM: Günümüzde internet ve bilgi işlem tekno-
lojileri büyük bir hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişim 
eğitim, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamı, kişilerarası etkileşimi 
ve iletişimi de etkilemektedir. Bu çalışmada lise dönemi öğrencile-
rinde depresyon durumu ve sosyal medya tutumları incelenerek, 
bu iki durumun birbiriyle ilişkisinin incelenmesi amaçlandı. Şubat 
2018 – Nisan 2018 arasında Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli 
izinler alınarak Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrenci-
lerine kişisel bilgi formu, ergen popülasyonda uygulanabilen ve 
Türkçe güvenirliği yapılmış olan birinci basamak için beck dep-
resyon ölçeği (BB-BDÖ) ve öğrencilere yönelik geliştirilmiş olan 
sosyal medya tutum ölçeği (SMTÖ) anketleri uygulandı. BB-DBÖ 
‘de 4 puan ve üzeri alanlar depresyon riski yüksek olarak değer-
lendirildi. SMTÖ’de dört faktör altında toplanmış olan maddelere 
verilen yanıtlar incelendi(sosyal izolasyon, sosyal yetkinlik, payla-
şım ihtiyacı ve öğretmenlerle ilişki). 

BULGULAR: Çalışmamıza 14 ile 19 yaş aralığında 284 öğren-
ci katıldı, katılımcıların %43.7’si erkek, %56.3’ü kadındı. Öğrenci-
lerin yaş ortalaması 16,23 idi. Katılımcıların %97.5’inin telefonu, 
%95.8’inin akıllı telefonu vardı. Katılımcıların ortalama sosyal 
medya kullanım süreleri günde 2.5 saatti (min:0, max:10 saat). 
BB-BDÖ değerlendirmesinde olası depresyonda olabilecek olan 
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katılımcılar (4 puan ve üzeri) %53.4 oranında saptandı. Çalışma-
mızda kullanılan SMTÖ’nün değerlendirmesinde öğrencilerin en 
yüksek düzeyde katılım gösterdikleri faktörün sosyal medyaya iliş-
kin olumsuz ifadelerin yer aldığı “sosyal izolasyon” olduğu, en dü-
şük faktörün “sosyal yetkinlik” olduğu, diğer faktörlere katılımın 
ise azalan oranda “paylaşım ihtiyacı” ve “öğretmenlerle ilişki” 
olduğu bulunmuştur. Sosyal medyaya genel yaklaşımın olumlu 
olduğu söylenebilir(faktörlerin ortalaması:2.87), cinsiyete ve yaşa 
göre alt boyutlar incelendiğinde anlamlı ilişki saptanmamıştır. 
BBDÖ puanı 4 ve üzerinde olan katılımcıların sosyal medya kul-
lanım süreleri anlamlı olarak yüksektir(p<0.005). BBDÖ’ye göre 
depresyon riskinin yüksek olması ile SMTÖ alt faktörleri incelen-
diğinde, sosyal izolasyon ile depresyon riski anlamlı ölçüde ilişkili 
bulunmuştur.(p<0.005)

SONUÇ: Çalışmamızda depresyon riski oldukça yüksek bulun-
muştur, bunun seçilen yaş grubu ile ilgili olduğu düşünülmektedir. 
Sosyal medyaya ilişkin tutum genel anlamda olumlu bulunup öğ-
rencilerin hayatında oldukça yer kapladığı gerçeği kaçınılmazdır. 
İlerleyen teknolojiyle beraber hayatımıza girmiş olan sosyal med-
ya hayatı kolaylaştırmanın yanı sıra, bağımlılığa kadar ilerleyebil-
mektedir. Aile hekimleri oldukça hassas olan ergen popülasyonu 
değerlendirirken dikkatli olmalı ergenlerle doğru iletişim kurarak 
oldukça sık görülen depresyon ve her tür bağımlılık riskini akılla-
rından çıkarmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, depresyon, ergen, öğren-
ci, lise

[Abstract:0092]  OP-046

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI
Tuğba Kartal1, Kamber Kaşali2, Yasemin Çayır1

1Atatürk Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum 
2Atatürk Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: İnternet bağımlılığı, internet başında uzun zaman ge-
çirme ve interneti kullanmayı kontrol edememektir (1). Ülkemiz-
de internet kullanan bireylerin oranı her geçen gün artmaktadır. 
TÜİK verilerine göre 2018 yılında bu oran %72,9’a yükselmiştir 
(2). Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin 
internet bağımlılığı araştırılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza Mart-Haziran 2018 tarihleri 
arasında Atatürk Üniversitesi tıp fakültesi öğrencileri katılmıştır. 
Katılımcılara Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği (YİBÖ) uygulan-
mıştır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri; Atatürk Üniversitesi’ne 
kayıtlı tıp fakültesi öğrencisi olmak, internet kullanıcısı olmak, 18 
yaşından büyük, 28 yaşından küçük olmak, çalışmaya katılmaya 
gönüllü olmak şeklinde belirlenmiştir. Herhangi bir bağımlık tanısı 
almış olanlar, 18 yaş altı ve 28 yaş üstünde olanlar ile çalışmaya 
katılmaya gönüllü olmayanlar çalışmaya dahil edilmemiştir. Ve-
riler SPSS.23 ile analiz edilip; istatiksel olarak p<0,05 anlamlı 
olarak kabul edilmiştir.

BULGULAR: Çalışmaya 275 tıp fakültesi öğrencisi katılmıştır. 
Çalışmaya katılan öğrencilerin %57,8’i ( n=159 ) kadın, %42,2’si 
( n=116 ) erkektir. Katılımcıların günlük ortalama internet kulla-
nım süresi 3,7±2,9 saattir. Katılımcıların YİBÖ puanı ortalama-
sı 37,6±11,7 idi. Katılımcıların %82,5’i (n=227) normal inter-
net kullanıcısı, %17,1’i (n=47) riskli internet kullanıcısı, %0,4’ü 
(n=1) internet bağımlısı olarak değerlendirildi. Kadınlar ve er-
kekler arasında internet bağımlılığı ölçeğinden aldıkları puanlar 
yönüyle istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (sırasıyla; 

37,9±12,8, 37,2±10,0 ) (p=0,586). Evli katılımcıların YİBÖ pu-
anı (51,2±17,6) bekarlara göre (37,1±11,1) anlamlı derecede 
yüksekti (p=0,013). Yurtta kalan öğrenciler ölçekten 39,8±11,4 
puan, evde ailesi ile beraber yaşayan öğrenciler ise 36,6±10,9 
puan almıştır. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
idi (p=0,048). 

SONUÇ: Literatürde internet bağımlılığı prevelansı ile ilgili ya-
pılmış çok sayıda çalışmanın sonuçları belirgin derecede farklılık 
göstermektedir. Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinin riskli 
internet kullanımının literatüre göre daha düşük olduğu saptan-
mıştır. Bu durumu tıp öğrencilerinin yoğun müfredat ve çalışma 
programına bağlayabiliriz. İnternet bağımlılığı sıklığı ve internet 
bağımlılığını etkileyen faktörlerin belirlenmesi için daha çok kişi-
nin katıldığı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, internet bağımlılığı, ba-
ğımlılık

[Abstract:0225]  OP-047

HEMŞİRELERDE TÜKENMİŞLİK DURUMUNUN 
YALNIZLIK VE DİĞER FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ
Elif Serap Esen, Memet Taşkın Egici

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi; Aile Hekimliği 
Anabilimdalı; İstanbul

AMAÇ: Günümüzde sağlık çalışanları çalıştıkları ortamların 
stresleri nedeniyle kendilerini yalnız ve tükenmiş hissedebilmek-
tedirler. Bu durum sadece çalışanı değil aynı zamanda hizmet 
alan toplumun da sağlığını etkileyen bir durumdur. Sağlık Bilim-
leri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma 
Hastanesinde çalışmakta olan hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri-
ni etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla bu çalışmayı yaptık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Eylül 2018 tarihinde SBÜ Şişli 
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışmakta olan 
hemşirelerden katılmayı kabul edenler dahil edildi. Hemşirelere 
sosyodemografik özelliklerini, UCLA yalnızlık ölçeğini ve Maslach 
Tükenmişlik Envanterini (MTE) içeren anket yüz yüze görüşme 
yöntemiyle uygulandı. Veriler SPSS 17.0 programında analiz edil-
di. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmamıza katılmayı kabul eden 99 hemşire-
den; 77 (%77.8)’si kadın, 22 (%22.2) ‘si erkekti. Yaş ortalamaları 
24.67±3.40 (min=19, max=39) olarak bulundu. Katılımcıların 
85 (%85.9)’ i bekar, 14 (%14.1)’ ü evliydi. Hemşirelerin UCLA 
yalnızlık ölçeğinden ortalama 36.63±7.55 (min=25, max=59); 
MTE alt gruplarından duygusal tükenmeden (DT) 13.94±6.16 
(min=1, max=33), duyarsızlaşmadan (DYS) 4.9±4.0 (min=0, 
max=16) ve kişisel başarıdan (KB) 21.64±5.60 (min=5, 
max=32) puan aldıklarını tespit ettik. Son bir yılda kongreye ka-
tılmış olan hemşireler MTE KB alt ölçeğinden kongreye katılma-
yanlara göre anlamlı olarak daha yüksek puan aldıklarını bulduk 
(p=0.017). Diğer ölçeklerle kongreye katılmış olmak arasında 
anlamlı bir farklılık bulunamadı (p≥0.05). UCLA yalnızlık ölçe-
ğinden alınan toplam puan arttıkça anlamlı bir şekilde MTE DT 
alt ölçeğinden (p=0.002) ve DYS alt ölçeğinden (p=0.001)alınan 
puanında arttığını ama KB alt ölçeği (p≥0.05) arasında anlamlı 
bir ilişki olmadığını tespit ettik.

SONUÇ: Çalışmamızdan elde edilen bulgular; hemşirele-
rin yalnızlık düzeyleri arttıkça tükenmişlik düzeylerinin de arttığı 
ve kongre gibi bilimsel ortamlarda bulunmalarının kişisel başarı 
düzeylerini olumlu yönde arttırdığını göstermektedir. Bu veriler 
doğrultusunda bilimsel aktiviteler için desteklenmeleri gerektiği-
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ni düşünüyoruz. Kendilerini yalnız hissetmelerinin altında yatan 
sebeplerin incelenmesi için daha geniş araştırmaların yapılması 
önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, tükenmişlik, yalnızlık

[Abstract:0163]  OP-048

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ HAKKINDA 
HASTALARIN BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Cemil Işık Sönmez1, Damla Dinçer2, Hüseyin Nejat Küçükdağ2, 
Duygu Ayhan Başer1, Ali Ramazan Benli3

1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara 
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce 
3Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabük

AMAÇ: Periyodik sağlık muayenesinin amacı, aktif şikayeti ol-
mayan bireylerin, cinsiyet ve yaş gruplarına uygun olarak, önle-
nebilir ve tedavi edilebilir hastalıklarının erken belirtilerini ve risk 
faktörü olup olmadığını tanımlayarak morbidite ve mortalitelerini 
azaltmaktır. Bu çalışma ile amaçlanan hastaların periyodik sağlık 
muayenesi hakkında bilgi, tutum ve davranışlarını tespit ederek 
kişilerin periyodik sağlık muayenesi için hastaneye başvurmasının 
önündeki engelleri kaldıracak çalışmalara ışık tutmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki çalışmamızda; Düzce 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalına bağlı 3 
polikliniğe herhangi bir nedenle başvuran 18-90 yaş aralığındaki 
137 kişiye 17 sorudan oluşan anket formu uygulanmıştır. Anket 
ile hastaların sosyodemografik bilgilerinin yanında, kronik hasta-
lık varlığı, ailelerinde kronik hastalık varlığı, periyodik sağlık mua-
yenesi yaptırıp yaptırmadıkları, nedenleri, cinsiyet ve yaş grubuna 
göre en çok yapılmasını istedikleri periyodik sağlık muayeneleri-
nin neler olduğu gibi özellikler sorgulanmıştır.

BULGULAR: Hastaların %33,8’i periyodik sağlık muayene-
sine başvuru sorusuna “evet”,%66’sı ise “hayır” yanıtı vermiştir. 
Periyodik sağlık muayenesine başvurma durumu ile eğitim du-
rumları, birinci derece akrabasında kronik hastalık olma durumu 
arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p>0,05).

SONUÇ: Bu çalışma ile katılımcıların periyodik sağlık mua-
yenesi ile ilgili yeterli bilgilerinin olmadığı saptanmış olup, eğer 
kişilere gerekli bilgilendirilme yapılırsa periyodik sağlık muayenesi 
için başvuru oranlarının artacağı düşünülmektedir. Bu konuda 
toplumun büyük çoğunluğuna ulaşma imkanı olan; özellikle de 
aktif şikayeti olmayan kesime ulaşma imkanı diğer sağlık kuru-
luşlarına göre çok daha yüksek olan aile hekimlerine büyük yük 
düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, fizik muayene, önleyici 
sağlık hizmetleri, risk faktörleri, tutum.

[Abstract:0165]  OP-049

ÇALIŞAN KADINLARIN EMZİRME 
DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:  
ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA
Burcu Kayhan Tetik1, Hatice Durğun2, Şeyma Yaşar3, Melek Kılıç4

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya 
2Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Çocuk Ergen Üreme Sağlığı Şubesi, Erzincan 
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı, Malatya 
4Sağlık Bakanlığı Çocuk Ergen Üreme Sağlığı Şubesi, Ankara

AMAÇ: Anne sütü ve emzirmenin bebeğe ve anneye pek çok 
yararı gösterilmesine rağmen, dünya genelinde 0-6 ay arası yal-
nızca anne sütü ile beslenen bebeklerin oranı %38 civarındadır. 
Bu durumun pek çok nedeni olmasına rağmen özellikle sanayileş-
menin artması ve kadınların çalışma hayatına girmesinin de etkisi 
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma ile çalışma hayatında eskiye 
nazaran daha aktif rol alan kadınların, emzirme durumlarını de-
ğerlendirmek ve çalışma hayatına bağlı emzirme sorunları varsa 
belirlemek ve çalışma verilerini ilgili birimlerle paylaşmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel olan çalışma Malatya ve Erzincan 
il merkezinde yer alan Aile Sağlığı Merkezlerine müracaat eden ve 
doğumunu son 5 yıl içinde gerçekleştirmiş çalışan anneler alın-
mıştır. Veriler sayı (%) ve ortalama ± standart sapma ile verildi. 
Değişkenler arası istatistiksel değerlendirme için Pearson Ki- Kare 
testi ve Mann Whitney-U testi uygun olan yerlerde kullanıldı. 
p<0,05 değeri istatistiksel açıdan anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya katılan 343 (222 Erzincan, 121 Ma-
latya) annenin yaş ortalamaları 31.9±4.8 yıl idi. İlk 6 ay anne 
sütü dışında ek besin başlama durumlarının, işe başladıktan sonra 
süt izni kullanma (p= 0,260) veya iş yerinde emzirme süt sağma 
(p=0,503) ve sağdığı sütü bebeğe verme durumları (p=0,116) 
aralasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır. İlk 
6 ay anne sütü dışında ek besin başlama durumlarının, doğum 
öncesi izin kullanımı (p=0.911) ve doğum sonrası izin kullanımı 
(p=0.238) açısından da istatistiksel anlamlı bir farka rastlanma-
mıştır.

SONUÇ: Çalışmamızın verilerine göre çalışan annelerin iş ha-
yatına geri dönmesinin, ilk 6 ay emzirme oranları üzerine olumsuz 
bir etkisine rastlanmamıştır. Doğum sonrası annelerin iş yaşamın-
dan ayrılmamalarının teşvik edilmesi ancak annelerin motivas-
yonlarının artırılması için işyerlerinde bebeklerini emzirmelerini 
veya sütünü sağabilmeleri için uygun ortamların sağlanması ge-
rekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, çalışan kadın, anne sütü

[Abstract:0037]  OP-050

HASTALARIMIZIN KONTROLE GELME 
SIKLIKLARI İLE SİGARA BIRAKMA 
DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: POLİKLİNİĞİMİZİN İLK 
BİR YILLIK SONUÇLARI
Sebahat Gücük, Mehmet Kayhan

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bolu

AMAÇ: Sigara ile ilgili sağlık sorunlarını azaltmada en etkili 
yöntem sigara bırakmadır ve bu konudaki çalışmalar sigara içen-
lerin %70’inin sigara bırakma isteğinde olduklarını, %46’sının ise 
sadece bir günde olsa sigara bırakma girişiminde bulunduklarını 
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göstermiştir. Sigara bırakma sırasında yardım almayanların yalnız-
ca %7,5’inin beş aylık bir sürede sigarasız kalabildiği, davranışsal 
ya da farmakolojik bir desteğin ise başarı oranlarını %15-30 düze-
yine kadar arttırdığı gösterilmiştir. Ülkemizde oluşan bilinçlenme, 
kapalı ortamlarda sigara kullanım yasağı, sigara kullanımına bağlı 
oluşan hastalıklar ve getirdiği ekonomik yük nedeniyle sigara kul-
lanan kişilerin sigarayı bırakmak için sigara bırakma poliklinikleri-
ne başvuru sayısı günden güne artmaktadır. Bu çalışmada sigara 
bırakma polikliniğimize başvuran hastaların poliklinik kontrolüne 
gelme davranışları ve sigara bırakmaları ile ilişkili faktörlerin araş-
tırılması amaçlanmıştır

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma Ocak 2017- Temmuz2017 
arasında sigara bırakma polikliniğine başvuran hastalar alınarak 
yapıldı. Sigara bırakma amaçlı belirlenen günden sonra en az 12 
ay süre ile sigara içmeyenler sigarayı bırakmış kabul edilerek(12)
hastalarımızın (farmakolojik tedavi başlanmayan hastalar da dâ-
hil olmak üzere)dosyaları geriye dönük olarak değerlendirildi. 
Çalışma sırasında başvuran hastalarımıza sırayla telefon edilerek, 
çalışmaya katılmak isteyenlerin mevcut sigara içme davranışları, 
tedavi verildi ise yeterli kullanıp kullanmadıkları, sigara kullanma-
ya devam etme nedenleri öğrenilerek kayıt altına alındı. 

BULGULAR: Çalışmamıza katılan 223 kişinin %61,9’u 
(n:138) erkek, %38,1’ (n:85) kadındı. Bir yıl sonraki sigara bı-
rakma oranları %13,5 (n:30) idi. Sigara içilen süre 23,9±15,3 
(min:1;maks:64 ) paket/yıl, günlük içilen sigara 18,3±8,2 (min:3;-
maks:50) adet/gün idi. Ölçüm yapılan CO seviyesi 11,3±2,9 ppm 
(min:3;maks:18) olarak saptandı. Bir yıl sonraki sigara bırakma 
oranları %13,5 (n:30) idi. Sağlık çalışanı tarafından sigara bırak-
ma polikliniğine yönlendirilenlerde kontrole gelme sayısı daha 
yüksekti (p:0,02). Verilen farmakolojik tedaviyi yeterli kullanan-
larda kontrole gelme sayısı, yeterli kullanmayanlara göre (p:0,02), 
farmakolojik tedavi verilenlerden devlet desteği ile ilaç tedavisi 
alanlarda (%78;n:78) 2 ve üzeri poliklinik kontrolüne gelme oranı 
diğerlerine göre anlamlı derecede yüksekti (p:0,01)

SONUÇ: Tütünle mücadelede başarı verilen tedavinin çe-
şidiyle birlikte yoğunluğu ile de alakalı görünmektedir. Özellikle 
birinci basamak başvurularında çeşitli nedenlerle de olsa daha sık 
karşılaştığımız hastalarımıza tütün ve tütün ürünleri kullanma du-
rumları sorularak kullananlarda bırakma, başlamamış olanlarda 
da çevresindekilere nasıl destek olabilecekleri yönünde yapılacak 
görüşmelerin ve sigara bırakma poliklinikleri çalışma düzenleri 
hakkında bilgilendirme ile buralara yönlendirme yapılmasının, 
mevcut durumun iyileştirebilmesi yönünden motivasyon sağlaya-
cağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Sigarayı bırakma, poliklinik, tedavi

[Abstract:0040]  OP-051

TÜTÜN KONTROLÜ KAMPANYALARI BİLGİ 
DURUMLARI VE TÜTÜN KULLANIMININ 
AZALTILMASI ÖNERİLERİ: KESİTSEL ÇALIŞMA
Sebahat Gücük1, İbrahim Levent Yıldırmaz2

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bolu 
2İzzet Baysal Aile Sağlığı Merkezi, Bolu

AMAÇ: Aile Sağlığı Merkezimize kayıtlı bulunan kişilerin ülke-
mizdeki tütün kontrol kampanyaları hakkındaki bilgi durumlarının 
belirlenmesidir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Katılımcılara 38 soruluk bir anket uygu-
lanmıştır. Anketin ilk bölümünde sosyodemografik özellikleri ve 
sigara içme durumları, ikinci bölümünde Tütün Ürünlerinin Zarar-

larının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ile ilgili bilgi du-
rumları ve yapılan kampanyalara yönelik görüşleri sorgulanmıştır.

BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 38,4 ±13,0 
(min.= 18 max.= 73) yıl idi. Katılımcıların %53,8’i (n=231) er-
kek, %46,2’sı (n=198) kadın ve %55’i (n=236) evli olarak sap-
tandı. Katılımcıların %35,2’si (n:151) halen düzenli olarak her 
gün sigara içmekte idi. Sigara içen bu vakalar FNBT’den ortala-
ma 6,0±2,2 (min=2; max.= 10) puan almışlardı. Sigara içenlere, 
‘’Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkın-
da Kanun’’ile ilgili ilk düşünceleri sorulduğunda %86,8’i (n=131) 
olumlu olarak karşıladıklarını belirtmişlerdi.‘Tütün Ürünlerinin 
Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’’ hakkında 
duydukları bilgiyi nereden öğrendikleri sorulduğunda %39,6’i 
(n=170) yalnızca medya, %38,7’si (n=166) birden fazla kaynak-
tan duymuş olabileceğini,%19,8’i (n=85) sağlık kurumları olarak 
cevap vermişlerdi. ‘’Sigara ile ilgili uyarıların sizdeki etkisi’’ nedir 
diye sorulduğunda %20,3’ü (n=87) hiçbir şekilde etkilemediğini, 
%37,5’i de (n=161) etkilendiğini ve içmediğini fakat bu konuda 
etrafındaki insanlarda bir değişiklik oluşturamadığını belirtmişti. 
‘’Kapalı alanlarda ve işyerlerinde sigara içilmesini yasaklayan bu 
kanun ile ilgili bir şey duydunuz mu?’’ sorusuna %35’i (n=151) 
yeterince bilgim var cevabını verdi. % 53,3’ü (n=247) bu uya-
rılar beni rahatsız ediyor demişken, %40,3’ü (n=173) en az bir 
kere uyarı yazılarına rağmen kapalı mekânda sigara içmişti. Bü-
tün bunlara rağmen %65,7 ‘si (n=282) yasanın uygulanabilmesi-
ni tamamen destekliyordu. Katılımcıların %92,5’i (n=397) tütün 
kontrol uygulamalarının gençlere yönelik verilecek eğitimlerde 
daha yoğun anlatılmasını isterken, %93,2’si (n=400) çocukların 
eğitiminde önemli rol üstlenen kadınlara yönelik yaygın eğitim 
programlarının düzenlenmesi önerisinde bulunmuşlardı. 

SONUÇ: Bölgemizde sigara kullanımı oldukça sık görülmekte-
dir. Önerilerin çok büyük bölümü aslında mevcut kanunlarımızın 
içinde bulunmakta ve geniş kitlelere ulaşılması ve yönünde ça-
lışılmaktadır. Bu mevcut sonuçlarla; aile hekimleri olarak aileye 
ve yakın çevresine tütün ve tütün ürünleri hakkındaki mevcut 
kanunlar, sigaraya başlamama ve başlanmışsa bırakma konusun-
da verilecek destek ve takiple, kişilerin mevcut işleyiş hakkındaki 
farkındalıklarının artırılması sağlanarak hem kendilerinde hem de 
çevrelerinde olumlu etkiler oluşturulmasında yardımcı olabiliriz.

Anahtar Kelimeler: Sigara, birinci basamak, kesitsel

[Abstract:0047]  OP-052

SİGARA BIRAKMADA PARTNER ETKİLEŞİM 
SORGUSU ÖLÇEĞİNİN (PARTNER INTERACTİON 
QUESTİONNAİRE-PIQ) TÜRKÇE GEÇERLİK VE 
GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Bektaş Murat Yalçın

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Cohen ve ark. tarafından geliştirilen Sigara Bırakmada 
Partner Etkileşim Sorgusu Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik 
çalışmasının gerçekleştirilmesi. 

GEREÇ-YÖNTEM: Cohen ve ark. tarafından geliştirilen sorgu 
20 sorudan ibarettir. Her bir soruya katılımcılar beşli bir Likeert 
ölçeği ile cevap verirler (hiçbir zaman= 0, çok az= 1, bazen= 
2, sık= 3, oldukça sık= 4). Anketin yarısı olumlu (motivasyon 
arttırıcı) diğer yarısı ise olumsuz (motivasyon azaltıcı) yaklaşımları 
sorgular. Sorgunun orijinalinde beklenen olumlu skor ortalama 
28,70 ve olumsuz 17,35’tir. Ölçeğin iç geçerlilik kat sayısı (Cron-
bach Alpha) olumlu kısım için 0,89 ve olumsuz kısım için 0,82’dir. 
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Anket ilk önce sigara bıraktırma konusunda çalışan ve İngilizce 
dili düzeyi yüksek akademisyenlerce Türkçeye çevrildi. Maddele-
rin sosyolojik ve kültürel uygunluğu güncel literatürlerin eşliğinde 
gözden geçirildi. Daha sonra anket Türkçeden İngilizceye tekrar 
çevrildi ve Anadili İngilizce olan akademisyenlerce ilk anketle uy-
gunluğu karşılaştırıldı. Hazırlanan anket Ondokuz Mayıs Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Sigara Bırakma Po-
likliniğine başvuran 450 vaka üzerinde uygulanmıştır. Bu anketler 
SSPS 15.0 programına girilerek analizleri gerçekleştirilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen vakaların %62’i erkekti 
(n= 279). Katılımcıların ortalama yaşları 40,74±10,3 idi. Bu ka-
tılımcıların verdikleri cevaplara göre olumlu soruların ortalaması 
2,8±1,7, olumsuz 2,1±0,9 olarak bulunmuştur. Olumlu sorular 
arası korelasyon 0,297 olumsuzlar arasında 0,278’dir. Spear-
man-Brown iki yarı test korelasyon analizi değeri 0,7901 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin genel güvenirliği (Cronbach Alpha değeri) 
0,768 olarak tespit edilmiştir. Olumlu sorular için 0,799, olumsuz 
sorular için ise 0,7601 değeri bulunmuştur. 

SONUÇ: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan Part-
ner Etkileşim Sorgusu (PIQ) sigara bırakma girişimlerinde kulla-
nılabilir.

Anahtar Kelimeler: Partner etkileşim sorgusu, sigara bırak-
ma, aile

[Abstract:0087]  OP-053

KISA SÜRELİ SİGARA BIRAKILMASINDAN 
SONRA OKSİDATİF STRESDE MEYDANA GELEN 
DEĞİŞİMLER
İbrahim Solak

Aile Hekimliği Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Oksidatif stres, oksidan seviyesinin antioksidanlardan 
daha yüksek olduğu, oksidan ile antioksidan sistemler arasında 
bir dengesizlik meydana getiren ve serbest radikal hasarına neden 
olan bir durum olarak tanımlanır.Serbest radikallerin oluşturacağı 
hasarı sınırlamak oksidatif dengenin korunması ile mümkündür. 
Tiyol önemli bir antioksidandır ve enzimatik ve nonenzimatik 
mekanizmalar ile reaktif oksijen radikallerinin eradikasyonunda 
anahtar rol oynar. Sigara dumanı oksidatif strese ve serbest ra-
dikal oluşumuna neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sigara 
bırakan hastalarda oksidatif stresde ve tiyol disulfit dengesinde 
(TDH) meydanda gelen değişimleri bulmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma SBÜ. Konya EAH. Sigara Bı-
rakma Polikliniğinde yapılmıştır. Çalışma başlangıcında tüm katı-
lımcılardan sosyodemografik özelliklerini içeren bir anket formu 
doldurmaları istendi. Katılımcılardan sigarayı bırakma tedavisine 
başlamadan önce ve sigarayı bıraktıktan 2 ay sonra total thiol, 
native thiol ve disulfide düzeyleri için kan alındı. Gönüllülerin si-
garayı bırakıp bırakmadıkları ekspiryum havasında CO değerine 
göre karar verilmiştir. Hastalara sigara bırakma tedavisi olarak va-
reniklin kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışmada 18 (%40) bayan, 27 (%60) erkek 
olmak üzere toplam 41 gönüllü alındı. Gönüllülerin yaş ortala-
ması 36.86+13.36 yıl, ortalama içilen paket yıl 19.66+12.74, 
ortalama günlük içilen sigara tanesi 21.17+11.92, ortalama 
içilen yıl 19.75+12.80, fagerström nikotin bağımlılık testi puanı 
6.02+1.80 ve ortalama ekspiryum havasında CO 7.84+2.89 
ppm idi. Gönüllülerin başlangıçtaki ve sigarayı bıraktıktan son-
raki CO (p=<0.001), disulfide (p=0.002)düzeyleri ile, disulfide/
native thiol (p=0.004), disulfide/total thiol (p=0.007) oranları 

arasında istatistiki olarak anlamlı azalma, native thiol/total thiol 
(p=0.007) oranında istatistiki olarak anlamlı artma varken; total 
thiol (p=0.280) ve native thiol (p=0.117) değerlerinde istatistiki 
olarak anlamlı fark yoktur.

SONUÇ: Bildiğimiz kadarıyla, bu çalışma, sigara bırakanlarda 
TDH araştıran ilk literatür çalışmasıdır. Sigara bırakanlarda baş-
langıca göre TDH’de tiyol tarafına doğru bir kayma olduğu ve 
oksidatif stresde azalma olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, thiol disulfide homeosta-
sis, sigara bırakma

[Abstract:0120]  OP-054

TÜRKİYEDE TÜTÜN KULLANMA SIKLIĞI VE 
ANTİ TÜTÜN YAPTIRIMLARININ ETKİNLİĞİ
Ramazan Tetikçok, Nagihan Yıldız Çeltek, Gülseren Oktay

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Türkiyede tütün ve tütün ürünleri kullanılmasının sık-
lığını ve etki eden faktörler ile anti tütün yaptırımlarının etkinliğini 
belirlemektir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu-
nun (TUİK) herkese açık internet sitesinden 2010 -2016 yıllarına 
ait ‘’Küresel Yetişkin Tütün Araştırması’’nın Türkiye geneli istatis-
tik bilgileri ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAP-
DK) ‘nun verilerinden yararlanılmıştır. Bireylerin Tütün kullanma 
durumları, kullanmaya başlama nedenleri ve kullanan bireylerin 
yaş ve cinsiyet grupları ile bazı sosyodemografik verileri incelen-
miştir. 

BULGULAR VE SONUÇ: Türkiyede Tütün ve tütün ürün-
lerine bağımlılık artarak devam etmektedir. Bağımlı kadınların 
sayıları da artmaktadır. Tütün karşıtı kampanyalarla 2012 yılında 
azalma olmuştur. 2014 yılında ise artma meydana gelmiştir. 2016 
yılında tütün kullanan bireylerin sayısında 2014 yılına oranla % 
0,8 azalma olduğu tesbit edilmiştir. Tütün ve tütün ürünü kulla-
nımına en çok merak ve arkadaş etkisi ile başlanırken en az ne-
densiz olarak başlanmaktadır. Anti tütün kampanyalarının sürekli 
olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bağımlılık, sigara, tütün

[Abstract:0137]  OP-055

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE 2015 VE 
2016 YILLARINDA BAŞVURAN HASTALARIN 
TEDAVİ UYUMU VE İZLEM SONUÇLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ayşe Didem Esen, Yüksel Söylem, Seçil Arıca, Nadire Gönültaş, 
Gülten Belgin

SBÜ Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Tütün kullanımı tüm dünyada önlenebilir hastalıkların 
önemli sebeplerinden biridir. Özelleşmiş sigara bıraktırma polik-
linikleri son yıllarda ülkemizde de önem kazanmıştır. Sigara bı-
rakma polikliniklerinde aylık, 3 aylık ve yıllık istatistiklerle sigara 
bırakma oranları belirlenmektedir. Çalışmamızda sigara bırakma 
polikliniğimizde en az bir yıl sonra sigara bırakma oranlarını, iz-
lemlerin ve farmakolojik tedavilerin sigara bırakma üzerinde etki-
lerini etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
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GEREÇ-YÖNTEM: Polikliniğimize 2015 ve 2016 yılları ara-
sında toplam 5271 hasta sigara bırakmak için ilk başvurusunu 
yapmış ve tedavi başlangıçlarından en az bir yıl süre geçmiştir. 
Bunlar içinden rastgele seçilecek 505 hasta çalışmaya dahil edil-
miştir. Seçilen katılımcılara hasta dosyasında kayıtlı telefon nu-
marası yoluyla ulaşıldı. Katılımcılara telefonda çalışma hakkında 
bilgi verilerek ve sözlü onamları alındı. Çalışmaya katılmayı kabul 
eden kişilere sigara bırakma durumu sigaraya tekrar başlayıp baş-
lamadığı, tedaviyi ne kadar sürdürdüğü, sigarayı bıraktıysa sağ-
lık durumundaki değişiklikler hakkında kişisel görüşleri gibi bazı 
anket soruları soruldu. Veriler, hasta dosyalarında bulunan yaş, 
cinsiyet, eğitim durumu, Fagerström nikotin bağımlılık testi puanı, 
günde içilen sigara sayısı, sigara içme yılı, sigaraya başlama yaşı 
gibi bazı bilgilerle birlikte istatistiksel analiz için elektronik ortama 
kaydedildi. Analitik ve tanımlayıcı istatistikler yapıldı. İstatistiksel 
analiz için IBM SPSS 22 Programı kullanıldı.

BULGULAR: Toplam 505 katılımcının 309’u erkek, 196’sı 
kadın idi. Yaş ortalaması 38,85±10,31 olarak bulundu. Katılım-
cıların 347’si evli, 158’i bekardı. Eğitim durumuna göre katılımcı-
ların 184’ü ilkokul, 101’i ortaokul, 127’si lise ve 93’ü yüksekokul 
mezunuydu. Günde içilen sigara sayısı ortalaması 26,98±10,19, 
sigaraya başlama yaşı ortalaması 17,57±4,99, sigara içilen yıl 
ortalaması 20,86±10,29, Fagerström nikotin bağımlılık puanı 
ortalaması 6,49±2,16 olarak bulundu. Hastaların 305’ine bupro-
pion, 196’sına vareniklin, 4’üne ise nikotin bandı tedavi olarak 
başlanmış ve 68’inde yan etki oluşmuş. Hastaların 30’unda yan 
etki, ilacın etkisiz olması veya ilaç bulunamaması nedeniyle tedavi 
değiştirilmişti. Hastaların 253’ünün(%50.1) kontrole hiç gelmedi-
ği gözlendi. Katılımcıların 313’ü (%61,9) tedavi sonrası sigarayı 
bırakmış, 229’u (%45,3) ise halen sigara içmiyor.

SONUÇ: Polikliniğimizde hastalarımızın %45,3’ünün sigarayı 
bıraktığı gözlenmiştir ve diğer çalışmalarla uyumludur. Tedavi so-
nunda sigarayı belli bir süre bıraktıktan sonra tekrar başlayanların 
oranı ise 26,8 olarak bulundu. Hastaların 13.5’inde ilaca bağlı 
yan etki gözlenmiştir. Katılımcıların yaklaşık yarısının hiç kontrole 
gelmemiştir. Bu oran dikkate alınarak sigara bırakma poliklini-
ğinde hastaların kontrole gelmelerinin teşvik edilmesi ile tedavi 
başarısı artırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Fagerström nikotin bağımlılık testi, niko-
tin bağımlılığı, sigara bırakma

[Abstract:0127]  OP-056

GOOD SENDROMU: TEKRARLAYAN ALT 
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI İLE SEYİRLİ 
OLGU
Gürsel Ersan

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir

AMAÇ: Hipoglobulinemi ve timoma birlikteliği ilk olarak 1954 
yılında Dr Robert Good tarafından tanımlanmış ve Good sendro-
mu olarak adlandırılmıştır. Good sendromu; hipogamaglobuline-
mi, azalmış B ve T hücre sayıları ile birlikte CD4+/CD8+ oranının 
tersine dönmesi ile karakterizedir. Timomalara diğer otoimmün 
bozukluklar [myasthenia gravis, saf eritroid hücre aplazisi (PRCA) 
gibi] da eşlik edebilmektedir. On üç yıl önce PRCA nedeniyle ti-
moma tanısı konulan ve hipogamaglobulinemi (Good sendromu) 
saptanan bu olguda tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları-
nın yönetimi ve antimikrobiyal profilaksi tartışılmıştır. 

OLGU: 82 yaşında tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları 
öyküsü olan erkek olguda tam kan sayımında anemi saptanması 
üzerine kemik iliği aspirasyonu yapılmış ve PRCA tanısı konul-
muştur. PRCA için yapılan magnetik rezonans görüntülemesinde 
(MRG) üst mediastende timüs bezinde kitle saptanmıştır. Timo-
ma düşünülen ve timektomi yapılan hastanın ileri tetkiklerinde 
hipogamaglobulinemi de saptanmış ve Good sendromu tanısı 
konulmuştur. Timektomi ile PRCA düzelmeyen hastada humoral 
immünite desteği ile birlikte tedavi amacıyla periyodik intravenöz 
immünglobulin (İVİG) tedavisi başlanmıştır. Enfeksiyon sıklığı 
belirgin olarak azalan hastaya herpes virüslere ve Pneumocystis 
jiroveci’ye yönelik antimikrobiyal profilaksi başlanmış ve kap-
süllü bakterilere karşı aşılama yapılmıştır. İVİG tedavisine yanıt 
vermeyen PRCA nedeniyle çoklu eritrosit transfüzyonları ihtiyacı 
olan hastaya oral kortikosteroid tedavisi başlanmıştır. Yanıt alınan 
ve steroid tedavisi azaltılarak kesilen hasta on üç yıldır sistemik 
steroid ihtiyacı olmadan PRCA açısından remisyondadır. Halen 
senede 2-3 alt solunum yolu enfeksiyon atağı geçiren olguda bal-
gamda en sık levofloksasine duyarlı Pseudomonas aeruginosa 
saptanmaktadır. 

SONUÇ: Literatürde nadir olarak bildirilen ve en uzun takip 
edilen olgulardan biri olduğu düşünülen hastamızda antimikrobi-
yal tedavi ve profilaksi tecrübemiz paylaşılmıştır. Solunum yolları 
enfeksiyonuna yönelik semptom ve bulguların yakın takibi ve er-
ken tedavinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Timoma, hipogamaglobulinemi, respira-
tuvar enfeksiyonlar

[Abstract:0229]  OP-057

SİGARA İÇEN DOKTORLARDA YETİŞKİN 
TİP DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Tolga Kadıoğlu, Tevfik Tanju Yılmazer, Haluk Mergen

SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir

AMAÇ: “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”nda 
(DEHB) sigara kullanımı genel toplumdan daha yaygın olarak 
görülür ve bu bozukluk durumunda sigara bırakma konusun-
da da sıkıntılar görülür. Çalışmamızın amacı Tepecik Eğitim ve 
Araştırma hastanesinde çalışan sigara içen doktorlarda yetişkin 
tip DEHB sıklığını Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yetişkin tip 
DEHB kendi bildirim ölçeği ile değerlendirmek ve DEHB’nu or-
taya çıkaran ortak mekanizmalar nedeniyle sigara bıraktırmada 
DEHB tanı ve tedavisinin yerini belirlemektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya İzmir Tepecik Eğitim Araştırma 
Hastanesi’nde araştırma süresince (Kasım 2017 – Haziran 2018) 
çalışmış ve çalışmakta olan sigara içen doktorlar alınmış ve sigara 
içmeyen doktorlardan da kontrol grubu oluşturulmuştur. Toplam 
128 doktora DSÖ’nün 18 sorudan oluşan, Türkçe formunun ge-
çerlik ve güvenilirliği yapılmış olan, yetişkin tip DEHB kendi bildi-
rim ölçeği uygulanmıştır (60 sigara içen, 68 sigara içmeyen dok-
tor). Tüm istatistiksel analizlerle p<0,05 anlamlılık düzeyi olarak 
kabul edilmiş ve ilişkiler %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. 
Analizlerde t- testi, khi kare testi, pearson korelasyon katsayısı kul-
lanılmıştır. Veriler SPSS Statistical Package® 24.0 paket programı 
kullanılarak analiz edilmiştir

BULGULAR: Çalışmaya katılanların %44.5’ini (n=57) kadın-
lar, %55,5’ini (n=71) erkekler oluşturuyordu. Cinsiyet ve DEHB 
ihtimali arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.
Sigara içenlerde DEHB ihtimali düşük-yüksek olanlar 11 kişi, çok 
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yüksek olanlar 49 kişi bulundu. Sigara içmeyenlerde DEHB ih-
timali düşük-yüksek olanlar 25 kişi, DEHB ihtimali çok yüksek 
olanlar 43 kişiydi. Sigara içme ile DEHB ihtimali arasında istatis-
tiksel olarak anlamlı ilişki mevcut (p<0,05) bulundu.

SONUÇ: Bağımlılığı olan erişkinlerde DEHB oranları daha 
yüksektir. DEHB olan sigara kullanıcılarının sigarayı bırakmakta 
daha çok zorlandığına ve bu konuda genel topluma göre daha 
düşük oranda başarılı olduğuna dair çalışmalar mevcuttur.  Sigara 
bıraktırma sürecinde hastanın DEHB yönünden de değerlendiril-
mesi ve ilişkili bulgular varsa sigara bıraktırma sürecinde bu du-
ruma yönelik psikiyatrik değerlendirme yapılması uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozuklu-
ğu, sigara bağımlılığı, sigara bırakma

[Abstract:0182]  OP-058

DÜZCE İLİNDE BİR AİLE HEKİMLİĞİ 
POLİKLİNİĞİNDE 5-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA 
ANTİ HBS ANTİKOR DÜZEYLERİ
Zerrin Gamsızkan1, Mehmet Ali Sungur2, Ersen Çekirge3

1Düzce Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Düzce 
2Düzce Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Düzce 
3Düzce 7 Nolu ASM, Düzce

AMAÇ: Bu çalışma; periyodik muayene taraması için aile he-
kimliği polikliniğine başvuran 18 yaş altı çocuklarda serum An-
ti-Hbs düzeyleri ile hepatit B aşılanma durumlarını araştırmak için 
yapılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu araştırma; sağlık taraması için polik-
liniğimize başvuran 5-18 yaş arası çocuklarda Anti Hbs antikor 
düzeyleri değerlendirilerek yapılmıştır. Çocukların ailelerinin sos-
yodemografik özellikleri ve hepatit B aşılanma durumları, araştır-
macılar tarafından daha önce hazırlanan formlara kaydedilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmamızda; ailelerinin çalışmaya katılma 
konusundaki onamları alınan 5-18 yaş arası 84 çocuğun verileri 
kullanılmıştır. Anti Hbs düzeyi 10 mlU/ml’nin üzerinde olanlar se-
ropozitif kabul edildi. Çalışmamıza alınan çocukların 45’i (%53,6) 
erkek, 39’u (%46,4) kız idi. Cinsiyete göre anti-HBs seropozitifliği 
arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Çalışmamızda çocukların 
yaşı arttıkça aşı yapılmamış olma durumu daha küçük yaştaki-
lere göre anlamlı olarak yüksek çıkmıştır (p<0.001). Aşı yapıldığı 
anamnezi alınan 62 çocuğun 29’unda (%46,7) anti HBs serone-
gatif olarak tespit edilmiştir. 

SONUÇ: Hepatit B tüm dünyada ve ülkemizde en yaygın gö-
rülen enfeksiyon hastalıklarından biridir. HBV enfeksiyonundan 
korunma yollarından biri olan aktif immün koruma; ülkemizde 
aile hekimliği hizmeti kapsamında titizlikle uygulanmaktadır. Aşı-
lanan çocukların antikor düzeylerinin tespiti; aşı etkinliği ve koru-
yuculuk düzeyinin ilişkili olduğu faktörleri tespit etmek açısından 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anti- HBs, aşılama, çocuk

[Abstract:0191]  OP-059

ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİNDE LABORATUVAR 
NORMAL DEĞERİ KULLANILMALI MI?
Nursel Muratoğlu Şahin

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi, 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Ankara

AMAÇ: Ülkemizde bebek ve çocuklarda D vitamini eksikliği 
ve nütrisyonel rikets sıklığı %1,67-19 arasında değişmektedir. 
Sağlık Bakanlığı’nın gebe ve bebeklere D vitamini desteği çalış-
maları ile ilk bir yaşta D vitamini eksikliği azalmış olmakla birlikte 
halen önemli bir sağlık sorunudur. Fakat D vitaminini düzeyinin 
değerlendirilmesi için kullanılan uluslararası kılavuzda önerilen 
eşik değerlerin zaman içinde değişmesi bu değerlendirmeyi bü-
yük ölçüde etkilemektedir. Maalesef laboratuvarlarda halen eski 
kılavuzun önerdiği normal aralıklar kullanılmaktadır. Bu çalışma-
da çocukların D vitamini düzeyini değerlendirmede eski ve yeni 
kılavuz kullanımının klinik uygulamaya getireceği farklılığı araştır-
mak amaçlandı. 

GEREÇ-YÖNTEM: 01.04.2017–31.03.2018 tarihleri arasın-
da hastanemize çeşitli sebeplerle başvuran ve 25OHD vitamini 
düzeyi değerlendirilen 0-2 yaş arası bebeklerin D vitamini düzey-
leri Uluslararası Endokrin Derneği’nin eski (2011) ve yeni kılavu-
zuna (2016) göre değerlendirildi.

BULGULAR: Toplam 1797 kan örneği sonucu incelendi. Mü-
kerrer ölçümü olan hastalarda sadece ilk ölçüm sonuçları değer-
lendirmeye alındı. D vitamini profilaksisinin yanlış dozda kulla-
nımına bağlı 25OHD düzeyi >100 olanlar çalışma dışı bırakıldı. 
Sonuç olarak toplam 1433 hastanın verisi değerlendirildi. Hasta-
ların median 25OHD düzeyi 39,2 ng/ml(3,9-99,8) idi. Hastaların 
%54,5’i(n:781) erkek, %45,5’i(n:652) kızdı. Erkeklerin 25OHD 
vit düzeyi (median 39,7ng/ml min:3,9 max 99,8) kızlardan (me-
dian 41,7ng/ml min:4,1 max 99,2) anlamlı olarak daha düşük 
saptandı.  2011 kılavuzuna göre hastaların %64,3’ünün 25OHD 
düzeyi yeterliyken; %15,7’sininki yetersiz, %20 hastanınki ise ek-
sik olarak değerlendirildi. 2016 kılavuzuna göre ise %80 hastanın 
25OHD düzeyi yeterliyken; %9,3’ününkü yetersiz, %10,7 has-
tanınki ise eksik olarak değerlendirildi. Bu durumda eski kılavu-
zun kullanılması durumunda %15,7 hastanın gereksiz tedavisine 
sebep olacaktı. Bu hastanemizde muayene olan hasta sayısına 
uyarlandığında 1 yılda yaklaşık 225 hastanın gereksiz yere tedavi 
alması sonucunu doğurmaktadır. 

SONUÇ: Ülkemizde D vitamini eksikliği halen önemli boyut-
tadır. D vitamini düzeyinin değerlendirilmesi için kullanılan kıla-
vuzların zaman içinde değişmesi hastaların değerlendirilmesinde 
ve tedavi başlanmasında belirgin farklılığa yol açmıştır. Yeni kıla-
vuzun pediatri pratiğinde kullanılması gereksiz tedavilerin önüne 
geçecektir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini normal sınırı, D vitamini ek-
sikliği, D vitamini yetersizliği
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[Abstract:0203]  OP-060

SCABİES İNSİDANSI GENÇ NÜFUS ARTIŞINA 
KOŞUT OLARAK GİDEREK ARTIYOR: KARABÜK 
DENEYİMİ
Habibullah Aktaş1, Aybala Cebecik Özcan2

1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Karabük 
2Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Karabük

AMAÇ: Scabies sarkoptes scabies var hominis adlı bir ektopa-
razitin neden olduğu kaşıntılı bir deri hastalığıdır. Zaman zaman 
değişen hayat tarzlarına bağlı olarak endemiler yapmaktadır.

GEREÇ-YÖNTEM: Karabük Eğitim ve Araştırma Hastane-
si Dermatoloji polikliniğinde 2013 yılından itibaren, her yıl tanı 
konulan scabies olguları yaş, cinsiyet, görüldüğü mevsim ve yıl 
olarak incelendi. Bu parametrelere göre farklılıkları ve muhtemel 
artış durumu incelendi.

BULGULAR: 5.5 yılı içeren çalışmamızda, hastaların %56 
sının kadın, %44 ünün erkek olduğunu, ortalama yaşın 41.1 ol-
duğunu, kadın hastaların daha yaşlı olduğunu (44 vs37) sapta-
dık. Scabies 2013 yılında her 1000 dermatoloji hastasının 4’ ünü 
oluştururken, bu rakam 2017’ de 7 ‘ye, 2018 ‘in ilk 6.5 ayı için 
ise 10’ a yükseldi. Scabies hastalarının ortalama yaşı 5 yıl içinde 
49,7’ den 31,4’ e düştü.

SONUÇ: Scabies olgularının giderek artış gösterdiğini, görül-
me yaşının düştüğünü, kadınlarda daha fazla görüldüğünü, kadın 
hastaların daha yaşlı olduğunu gözledik. Bu farklılıkların nedeni 
çalışmanın yapıldığı şehirde genç nüfus oranının artması ve kala-
balık yaşam tarzına bağlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Scabies, cinsiyet, genç nüfus

[Abstract:0058]  OP-061

ERZİNCAN’A YERLEŞTİRİLEN AHISKA 
TÜRKLERİ’NİN SAĞLIK İHTİYAÇLARININ 
BELİRLENMESİ
Selçuk Akturan1, Arif Caner Erdoğan3, Aybeniz Şenay2,  
Göksu Açabay2, Bilge Tuncel1

1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Trabzon 
2Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İntorn Doktor, Erzincan 
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, İntörn Doktor, Erzurum

AMAÇ: Dünyanın çeşitli coğrafyalarında doğal afetler ve sa-
vaş gibi nedenlerle insanlar daha güvenli, sosyoekonomik düze-
yi yüksek ülkelere göç etmek zorunda kalmaktadırlar. Mülteci ve 
göçmenlerin gittikleri ülkelerde en çok tartışılan konuların başın-
da sağlık sorunları gelmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm 
mültecilerin ve göçmenlerin sağlık açısından ihtiyaç duydukları 
ilgili hizmetlere ulaşmasını sağlama adına sağlık kontrollerinin 
önerilmesini desteklemektedir.  Araştırmamızdaki amacımız Er-
zincan Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin sağlık du-
rumlarının ve sağlık ihtiyaçlarının tespit etmek, elde edilen veriler 
ışığında sağlık politikalarının gözden geçirilerek iyileştirilmesine 
katkı sunmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Erzincan’nın Üzümlü ilçesine yerleştirilen 
18 yaş üstü 1188 Ahıska Türkleri arasından dahil etme kriterleri-
ne uyan 200 kişiye sosyodemografik özelliklerini, aşı geçmişlerini, 
hastalıklarını, geçmiş taramalarını, sağlık hizmeti alımında karşı-
laştıkları sorunları ve çözüm önerilerini içeren anket formu araştır-
macılar tarafından yüzyüze uygulanmıştır. 

BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 43,08+14,5 olarak 
saptandı. Katılımcıların sadece %8,4’ü kendisine yapılan aşılarla 
ilgili bilgi sahibiydi. Katılımcıların %46,8’sinde kronik hastalıklar 
mevcuttu. Kronik hastalıkların oranları; %19,4 hipertansiyon, 
%11,4 kalp hastalığı, %7,6 diyabet olarak saptandı. Kronik has-
talığı olanların %54’ü hastalıklarının kontrol altında olmadığını 
belirtti. Katılılcıların %53,2’si kronik hastalıklardan korunma, 
%56,5’i hastalıkların taranması, %33,5’i sahip olduğu kronik 
hastalıkların yönetimi konularında destek almak istemektedirler. 
Sağlık hizmetlerini alırken %60,8’i sorunlar yaşadığını, bunların 
da %19,3’ü en çok karşılaştırları sorunu dil/iletişim sorunu olarak 
nitelendirmişlerdir. 

SONUÇ: Ahıska Türkleri’nin kronik hastalık oranları Türkiye 
toplumuna göre daha düşük orandadır. Kronik hastalıklardan ko-
runma, kronik hastalıkların yönetimi ve hastalıkların taranmasına 
yönelik isteklerin yüksek oranda çıkması, Aile Hekimliği temel 
prensipleri kapsamında değerlendirildiğinde göçmenlere yönelik 
birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin gereklili-
ğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen sağlığı, aile hekimliği, koruyucu 
hekimlik

[Abstract:0095]  OP-062

DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT SUAM AİLE 
HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 
YABANCI UYRUKLU HASTALARA BİR BAKIŞ
Canan Emiroğlu, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak, Özlem Suvak, 
Ekim Özge Gökçe

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

AMAÇ: Türkiye, çok sayıda farklı ülkeden göç almaktadır. 
Geldikleri ülkelerde farklı sağlık sistem ve koşullarında yaşayan 
kişilerin Türkiye’deki sağlık kurumlarına başvuruları son zaman-
larda giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sayıları giderek 
artan, yabancı uyruklu sığınmacıların, sağlık kurumuna başvurma 
sebeplerini değerlendirmek, geldikleri bölgelere göre farklı yakla-
şım ya da koruyucu önlem alınmasını gerektirebilecek durumları 
tespit etmektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma retrospektif, kesitsel ve tanımla-
yıcı olarak planlandı. 1 Mayıs-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında 
Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Aile Hekimliği Merkez Polikliniği-
ne başvuran hastalar arasında yabancı uyruklu olan 291 hastanın 
kayıtları çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların cinsiyet, yaş uyruk, 
başvuru sıklığı, başvuru sebepleri, mevcut tanıları ve bu hasta-
lardan istenen laboratuar ve görüntüleme yöntemlerinin neler 
olduğu değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 
istatistiksel yöntemler (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) 
kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya alınan 291 hastanın 149’u (%51.2) 
erkek, 142’si (%48,8) kadın ve yaş ortalaması 38,9± 15,9 (min 
16 max 88) idi. Uyruklarına göre dağılımları; Suriye 158 (%54,3), 
Irak 92 (%31.6), Afganistan 17 (%5,8) idi. Ayrıca sayıları az ol-
makla birlikte Somali, Libya, Özbekistan, Mısır, Sudan, Ürdün, 
Fildişi Sahilleri, Azerbeycan ve Tacikistan uyruklular da başvur-
muştu. İlk 10 başvuru nedeni, kırgınlık-yorgunluk (n=45; %15,5), 
tetkik amaçlı genel muayene (n=30; %10.3), karın ağrısı (n=15; 
%5,2),kas ağrısı (n=14; %4,8), baş dönmesi (n=9; %3,1), bel ağ-
rısı (n=9; %3,1), baş ağrısı (n=9; %3,1), eklem ağrısı (n=3; %1), 
öksürük (n=3; %1), ishal (n=2; %1) şeklindeydi. Başvuranlara 
en sık konulan ilk 10 tanı sırasıyla Tip II DM (n=35; %12), ÜSYE 
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(n=30; %10,3), Esansiyel Hipertansiyon (n=20; %6,9), Gastrit 
(n=13; %4,5), Vitamin D Eksikliği (n=9; %3,1), hipotiroidi (n=7; 
%2,4), Demir eksikliği Anemisi (n=7; %2,4), Üriner Enfeksiyon 
(n=6; %2,1), Hiperlipidemi (n=6; %2,1) ve Vitamin B12 (n=5; 
%1,7) şeklindeydi. 291 hastanın 139’dan (%47,8) Hemogram, 
131’inden (%45) Biokimya, 117’sinden (%40,2) Tiroid Fonk-
siyon Testleri, 125’inden (%43) vitaminler, 63’ünden (%21,6) 
TİT, 57’sinden (%19,6) radyolojik inceleme, 31’inden (%10,7) 
USG istenmişti. Yapılan muayene ve tetkikler sonrası hastaların 
146’sına (%50,2) tanı konularak reçete yazılmıştı. 

SONUÇ: Çalışmamızda hipotiroidi tanısı konulan hastaların 
demir eksikliği anemisi tanısı konulanlarla aynı oranda görülmesi 
ilgi çekicidir. Bunun dışında başvuranların yaş ortalamasının genç 
erişkin yaş grubunda olması da polikliniğimize başvuran Türk 
hasta populasyonu ile farklılık arz etmektedir. Dikkate değer bir 
diğer bulgumuz ise hataların yaklaşık yarısında herhangi bir tanı 
konulamamış ve bu nedenle tedavi düzenlenmemiş olmasıdır. 
Bunun nedeninin yabancı uyruklulara tanınan ücretsiz başvuru 
hakkının kötüye kullanımı olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Göçmenler, aile hekimliği, sağlık hizmeti 
maliyeti

[Abstract:0062]  OP-063

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ALAN 
HASTALARIN AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE 
BAŞVURMA DURUMLARI
Erdal Dilekçi1, Mehmet Kayhan2, Sebahat Gücük2

1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Bolu 
2Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bolu

GİRİŞ: Bu çalışma, kronik hastalığı olan ve sağlık hizmeti alım-
larının yoğun olduğu hastalarımızın Aile Sağlığı Merkezlerinde 
(ASM) verilen sağlık hizmetlerini kullanma durumlarını tanımla-
mayı amaçlamaktadır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Nisan-Temmuz 2018 tarihle-
ri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’nde çeşitli tanılarla yatarak fizik tedavi ve/veya 
rehabilitasyon uygulanan çalışma şartlarına uygun 18 yaş üzeri 
400 hasta dahil edilmiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü hastalarla 
sosyodemografik özellikleri ve aile sağlığı merkezinde verilen sağ-
lık hizmetleriyle ilgili bilgi düzeylerine yönelik 26 sorudan oluşan 
anket formu yüzyüze görüşme şeklinde doldurulmuştur.

BULGULAR: Katılımcılarımızın yaş ortalaması 59,6 ± 13,2 
yıl idi. Katılımcılarımızın %71’i (n:284) evliydi. %52,8’i (n:211) 
ilköğretim mezunu olup, %15 ‘i (n:60) sigara içmekteydi. Has-
tanede yatış nedenleri %40,6’sının (n:162) öncelikle omurga ile 
ilgili idi. Katılımcılarımızın %70,3’ü ailesiyle birlikte yaşamaktaydı. 
Katılımcılarımızın %83,8’i (n:335) en az bir kez ASM’ye gitmiş-
ti ve hastalıklarıyla ilgili olarak %75’i (n: 300) aile hekimleriyle 
görüşmüştü. Katılımcılarımızın yalnızca %54,3’ü (n:217) aile 
hekiminin adını söyleyebildi. Aile sağlığı merkezine en sık gitme 
nedeni olarak %73,8’i (n:295) ilaç yazdırma, %16,5’i (n:66) mu-
ayene olmak olarak ifade etti. %6,3’ü (n:25) kanser taramaları 
en sıklıkla olmak üzere ebe tarafından danışmalık hizmeti alırken, 
%8,5’u en az bir kez evde ziyaret edilmişti. Aile hekimlerinden 
memnuniyetleri sorulduğunda %36’sı (n:144) ‘iyi’ olarak tanımla-
mıştı. Eğitim seviyesi arttıkça ASM’lerden memnun olma durumu 
azalmaktaydı (p:0,02). Mevcut hastalıkla ilgili tanı konma süresi 

arttıkça ASM’lerden memnuniyet durumları artmaktaydı (p:0,02). 
Düzenli ilaç kullananlarda ASM’ den memnuniyet daha fazlaydı 
(p:0,01).

SONUÇ: Tanı konmuş uzun süreli tedavi almakta olan hasta-
larımızın hastalıkları ile ilgili aile hekimleriyle görüştükleri saptan-
mıştır. Eğitim, ilaç kullanma durumları, tanı konma süresi gibi bazı 
değişkenler aldıkları hizmetlerden memnuniyetlerini etkilemekte-
dir. Hastalarımızın aldıkları hizmetten memnun olma durumlarını 
artırmaya yönelik durum saptaması ve bu konudaki yapacağımız 
düzenlemelerin hastalarımızın memnuniyet oranlarını artıracağını 
ve bununda sağlık parametrelerini olumlu yönde iyileştireceğini 
düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aile Sağlığı Merkezi, kronik hastalık, sağ-
lık hizmeti

[Abstract:0064]  OP-064

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK 
HASTALIĞI HASTALARINDA ÜROTENSİN II 
İLE ARTERİYEL SERTLİK VE ATEROSKLEROZ 
İLİŞKİSİ
Remziye Nur Eke1, Melahat Çoban2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji

AMAÇ: Ürotensin II (ÜT II) bilinen en potent vasokonstriktör 
ajandır. ÜT II periferik vasküler yatak düz kas hücrelerindeki re-
septörlerine bağlanarak vazokonstriktör, pulmoner ve mezenter 
arter endotelindeki reseptörlerine bağlanarak vazodilatör etki 
gösterir. ÜT II’nin endotel hücreleri, düz kas hücreleri ve aterosk-
lerotik lezyonlardaki infiltre makrofajlardan sentezlenir, periferik 
damarlarda ateroskleroz ve arteriyel sertlik (AS) gelişiminde rol 
oynadığı düşünülmektedir. Sağlıklı bireyler, hipertansif, diyabetik 
hastalar ve değişik etyolojilere sekonder kronik böbrek hastalığı 
(KBH) gelişen hastalarda ÜT II ile periferik damar komplikasyon-
ları arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmalar olmasına rağmen, veri-
lerimize göre ODPBH hastalarında yapılan çalışmaya rastlanma-
dı. Bu nedenle çalışmamızın amacı ODPBH hastalarında ÜT II ile 
ateroskleroz ve AS arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel çalışma 22 (40%) erkek ve 33 
(60%) kadın olan 55 ODPBH hastası ile yapıldı. Hastalar yaş ve 
cinsiyet benzer 45 sağlıklı bireyle karşılaştırıldı. Ateroskleroz varlığı 
karotis arter intima-media kalınlığı (KA-IMK) ve AS varlığı bra-
kiyal-ayak bileği nabız dalga hızı (baNDH) ile belirlendi. Serum 
ÜT II düzeyi ELİSA ile belirlendi. Değişkenlerin dağınık dağılımı 
nedeniyle ÜT II düzeylerinin istatiksel hesaplaması log10 ile be-
lirlendi.

BULGULAR: 39 (%70.9) hasta hipertansifti. Ortalama log10 
ÜT II 0.92 ± 0.16 ng/mL idi. Ortalama baNDH, KA-IMK sırasıyla 
7.65 ± 1.5 m/sn ve 0.63 ± 0.13 mm idi. Hastalarda sağlıklı birey-
lere göre log10 ÜT II (p = 0.009), baNDH (p < 0.001), KA-IMK 
(p = 0.001) yüksek ve eGFH (p < 0.001) düşüktü. Çok değiş-
kenli analizde log10 ÜT II ile tahmini glomerüler filtrasyon hızı 
(eGFH) (p = 0.048) arasında ters ilişki gözlendi, log10 ÜT II ile 
baNDH ve KA-IMK arasında ilişki gözlenmedi.

SONUÇ: Çalışmamızda ODPBH hastalarında sağlıklı bireylere 
göre yüksek serum ÜT II düzeyleri ve artmış ateroskleroz ve AS 
gelişimi gözlendi. Böbrek yetmezliği evresi ilerledikçe serum ÜT II 
düzeylerinde artış gözlendi. ÜT II ile ateroskleroz ve AS gelişimi 
patogenezinde rolü olan hiperlipidemi ve inflamasyon arasında 
ilişki gözlenmedi. ÜT II ile ateroskleroz ve AS arasında ilişki göz-
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lenmedi. ODPBH hastalarında yüksek serum ÜT II düzeylerinin 
vasküloprotektif etkisi vardır.

Anahtar Kelimeler: Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığı, ürotensin II, ateroskleroz, arteriyel sertlik

[Abstract:0065]  OP-065

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI HASTALARINDA 
İNSÜLİN DİRENCİ İLE FİBROBLAST BÜYÜME 
FAKTÖRÜ 23 İLİŞKİSİ
Remziye Nur Eke1, Melahat Çoban2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji

AMAÇ: İnsülin direnci (İD), periferik dokulardaki insülin resep-
törlerindeki azalmaya bağlı insülinin fizyolojik etkisindeki bozulma 
ile karekterizedir. Kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında me-
tabolik asidoz gelişimi, insülinin böbrekten atılımının azalması so-
nucu yarı ömrünün uzaması veya artan serum insülin düzeylerine 
karşı hedef organ cevabının azalmasına bağlı İD gelişir. Fibroblast 
büyüme faktör-23 (FGF-23) koreseptörü soluble (s-KL) varlığın-
da, proksimal tübüldeki sodyum (Na) fosfat (P)-II taşıyıcılarının 
sayısını azaltarak, renal P geri emilimini inhibe ederek antifosfatü-
rik etki gösterir. KBH hastalarında böbrek fonksiyonları bozulduk-
ça serum FGF-23 düzeyleri artar. Literatürde KBH hastalarında 
İD ile FGF-23 arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sonuçları 
halen çelişkilidir. Çalışmamızın amacı prediyaliz orta-ileri KBH 
hastalarında İD ile FGF-23 arasındaki ilişkiyi incelemekti.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel çalışma KBH tanısıyla takipli 54 
(%60) erkek ve 36 (%40) kadın hasta ile yapıldı. FGF-23 ve s-KL 
düzeyleri ELISA ile belirlendi. İD tanısında homeostasis model 
assessment of insulin rezistansı (HOMA-IR) formülü kullanıldı. 
Değişkenlerin dağınık dağılımları nedeniyle istatiksel hesaplama-
larda log10 kullanıldı.

BULGULAR: 48 (%53.3) hasta evre 3, 26 (%28.9) hasta evre 
4 ve 16 (%17.8) hasta evre 5 idi. Hastalarda sağlıklı bireylere göre 
kreatinin, spot idrar protein-kreatinin oranı (SPKO), log10 FGF-
23, HOMA-IR (p < 0.001) yüksek, log10 s-KL (p = 0.003) düşük-
tü. Çok değişkenli analizde HOMA-IR ile kreatinin (p = 0.001), 
SPKO (p = 0.003) arasında ilişki saptandı. HOMA-IR ile log10 
FGF-23 (p = 0.008) arasında ters ilişki saptandı.

SONUÇ: KBH hastalarında böbrek yetmezliği evresi ilerledik-
çe serum serum FGF-23 düzeyleri artarken, s-KL düzeyleri azal-
dı. Hastalarda, sağlıklı bireylere göre HOMA-IR ile belirlenen İD 
gelişiminde artış olduğu belirlendi. HOMA-IR ile belirlenen İD ile 
serum FGF-23 arasında ters ilişki saptandı. İnsülin reseptörleri, 
periferik dokuların yanı sıra böbreklerden de sentezlenir ve in-
sülin, FGF-23 etkisine benzer şekilde renal Na-P II taşıyıcılarını 
uyararak antifosfatürik etki gösterir. KBH hastalarında böbrek yet-
mezliği ilerledikçe artan serum serum FGF-23 düzeylerinin etkisiy-
le gelişebilecek aşırı hipofosfatemiyi önleyen fizyolojik bir cevap 
ortaya çıkıyor ve artan serum insülin düzeyleri hücre içine P geri 
alımını arttırarak serum FGF-23 düzeylerinde baskılanmaya ne-
den oluyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, İnsülin direnci, 
Fibroblast büyüme faktörü 23, Homeostasis model assessment of 
insulin rezistansı

[Abstract:0111]  OP-066

HEKİMLERİN, ECZANE ÇALIŞANLARININ 
VE HASTALARIN ELEKTRONİK RAPOR VE 
REÇETE SİSTEMİNDEN MEMNUNİYETİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Merve Çerkezoğlu, Özlem Suvak, Cenk Aypak,  
Süleyman Görpelioğlu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

AMAÇ: Günümüzde sağlık kuruluşları Sağlık Bilişim Sistemle-
ri(SBS) adı verilen, muayene, randevu, hasta kabulü ve taburcu 
işlemleri, muayene, tedavi, faturalama, personel bilgi takibi gibi 
konularda ciddi kolaylıklar ve avantajlar sağlayan sistemi kullan-
maktadır. Türkiye’de 2012’de başlayıp 15.01.2013’ten itibaren 
de reçete yazılan tüm kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale gel-
miştir. Sistemden memnuniyetin yüksek olmasına rağmen hem 
hizmet alan hem de hizmet vereni kapsayan objektif çalışmalara 
literatürde rastlanmamıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemizde çalışan 100 hekim, 
100 hasta ve hastane içi ile etrafındaki 100 eczane çalışanına 
01.01.2018-01.07.2018 tarihleri arasında yüz yüze 5’li Likert ti-
pinde hazırlanan anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde 
edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS V.15 kullanılmıştır. 

BULGULAR: Hekimler: Çalışmaya dahil edilen 100 heki-
min 75 i (%75) asistan, kalanı uzman doktordu. Hekimlerin 33 
ü (%33) e-reçete sisteminin reçeteleme hatalarını azalttığını dü-
şünmekte, yine 32 si (%32) e-reçete sisteminin reçete müdaha-
lelerini azalttığını düşünmekteydi Hekimlerin bilgisayar kullanma 
becerisi iyi olduğunda yeni sistemdeki becerilerinin de, memnu-
niyetlerinin de yüksek olduğu; eski reçete ve raporları görmekten 
memnun oldukları ancak, yeni rapor ve reçete yazma konusunda 
ve sistemin hızı konusunda memnuniyetsiz oldukları; sisteme geç-
meden verilen eğitimin yetersiz olduğunu düşündükleri, sistemin 
reçete hata oranlarını azaltmadığını, tüm bu nedenlerden dolayı 
kağıt reçete/rapora tekrar dönme isteğinin %39 oranında olduğu 
saptanmıştır. Hastaların ise 57 si (%57) kadın, 43 ü (%43) erkekti. 
31 i (%31) 18-25 yaş arasında, 32 si (%32) 26-45 yaş arasında, 
25 i (%25) 46-65 yaş arasında ve 12 si (%12) 65 yaş üstündey-
di. Hastaların yeni reçete ve rapor yazım süresinden, eczanede 
bekleme süresinden, eczaneden aynı ilaçları alabilmekten, yazım 
hatalarının azalmasından memnun olduğu ve %49’unun kağıt re-
çeteye tekrar dönmek istemediği görülmüştür. Bununla birlikte, 
reçetede yazılanları görememekten yakındığı ve sadece %46’sının 
bu sistemi desteklediği öğrenilmiştir. Eczacı/Eczane Personeli: 38 
i (%38) eczacı ve 62 si (%62) eczane personeliydi. Genel olarak 
sistemden ve sistem becerilerinden memnun oldukları, kağıt re-
çeteye dönme isteğinin olmadığı ve diğer eczane çalışanlarına da 
önerdikleri anlaşılmıştır.

SONUÇ: Elektronik sistemlerle reçete ve rapor düzenlenmesi 
ve kurumlar arası bilgi paylaşımı sağlıkta döşüm projesinin önemli 
bir getirisidir. Bu sistemin kullanımından daha çok hasta ve ec-
zacı/eczane çalışanlarının memnun olduğu, bilgisayar becerisi ve 
e-reçete/e-rapor sistem eğitimi verildiğinde hekimlerin de mem-
nuniyet oranının artabileceği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Elektronik reçete ve rapor sistemi, eczacı, 
hekim, hasta memnuniyeti
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[Abstract:0194]  OP-067

İLERİ EVRE AKCİĞER KANSERİ HASTALARINDA, 
PALYATİF AĞRI TEDAVİSİNDE HİPNOTİK 
TELKİNLERİN ETKİNLİĞİNİN VİZÜYEL ANALOG 
SKALA İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Mükremin Er

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Ankara

AMAÇ: Günümüzde kanser, insidansı giderek artan ve te-
davi edilmediğinde ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Tüm 
kanser türlerinde özellikle ileri evre metastatik kanserlerde ağrı 
beklenen bir semptomdur ve yalnızca etkilenen organdan dolayı 
değil, aynı zamanda hastalıklarının olası olumsuz sonuçlarını dü-
şündükleri ve ölüm korkusu nedeniyle ağrı eşikleri düştüğünden 
ağrıyı daha yoğun hissederler. Hipnoterapi, hipnoz’un bir tedavi 
yöntemi olarak kullanımıdır. Hipnozla tedavi tıbbın birçok da-
lında özellikle de depresyon, fobi, kronik ağrılar ve bağımlılıklar 
gibi psikosomatik bozukluklarda etkisi kanıtlanmış bir yöntemdir.  
Bu çalışma, hipnoterapinin kanser hastalarında ağrıyı azaltma 
veya tamamen gidermedeki etkinliğini araştırmak amacıyla plan-
landı. 

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma, 2004-2014 yılları arasında 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Klini-
ğinde akciğer kanseri tanısı konulan, kemik metastazları nedeniyle 
vucut ağrıları bulunan ve uzun süredir NSAID tedavisine ragmen 
ağrıları devam eden 33 ileri evre kanser hastası ile gerçekleşti-
rilmiştir. Bu 33 katılımcıya NSAID içeren medikal tedavi ile bir-
likte 1’er haftalık aralarla toplam 3 seans hipnoterapi uygulandı. 
Hipnoterapi yöntemi olarak a)İndüksiyon, b)Gevşeme, c) Derin-
leştirme d)Olumlu telkinler ve e) Uyandırma aşamalarını içeren 
standart hipnoz prosedürü uygulandı. Çalışmaya alınan kanser 
hastalarında başlangıçta ve 3 seanslık hipnoterapi sonrasında ağrı 
derecesi için VAS (Görsel analog değerlendirme ölçeği) ile ağrıla-
rının şiddetini işaretlemeleri istendi. İstatistik hesaplamalar, SPSS 
v 17.0 istatistik programı ile yapıldı. İşlem öncesi ve sonrasındaki 
ağrı skorlarının karşılaştırılması ve hipnoterapinin hastaların ağ-
rılarının azalmasına olan etkisinin analizi için bağımlı örneklem 
paired t-testi ve pearson Ki-kare testi kullanıldı. 

BULGULAR: Başlangıç VAS skoru ortalaması: 7,31(SS±3,15) 
iken 3 seans hipnoterapi sonrası VAS skoru: 3,23 (SS±1.36), bu-
lundu. Başlangıca göre ağrı azalması, istatistiksel olarak anlamlı 
olarak hesaplandı (p<0.002). 

SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları, hipnoterapinin, kanser 
hastalarında ağrı tedavisinde ve ağrıyı azaltmada etkili olduğu-
nu göstermektedir. Özellikle şiddetli ağrıdan mustarip olan ileri 
evre kanser hastalarında, narkotik analjeziklerin zamanla etkisinin 
azalması (taşifilaksi) nedeniyle etkisizleşmesi ve konstipasyon gibi 
yan etkileri düşünüldüğünde, bilinen bir yan etkisi bulunmayan 
ve üstelik te psikolojik yönden de hastayı rahatlatan, hipnoterapi 
gibi bir alternatifin olması palyatif bakım hekim ve hemşirelerinin 
elini güçlendirecektir. Sağlık bakanlığı tarafından hipnoz artık bir 
tedavi yöntemi olarak kabul edilmekte ve hipnoz kursunu tamam-
layarak sertifikalandırılan bir çok hekim bulunmaktadır. Olgu sa-
yımızın azlığı ve karşılaştırma grubumuzun olmayışı çalışmamızın 
eksik yönü ve sınırlaması olduğunu kabul etmemize rağmen, bu 
çalışmanın ileride yapılacak çalışmalara ışık tutacağını düşünmek-
teyiz.

Anahtar Kelimeler: Hipnoterapi, görsel analog skala, kanser 
ağrısı, palyatif bakım

[Abstract:0131]  OP-068

YEMEK FABRİKASI ÇALIŞANLARININ PORTÖR 
MUAYENELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İzzettin Toktaş1, Ali Ceylan2

1Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır 
2Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Diyarbakır

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Diyarbakır il merkezindeki ye-
mek fabrikası çalışanlarında; gaitada salmonella, shigella ve para-
zit, burunda ise stafilokok yönünden taşıyıcılık sıklığını belirlemek 
ve saptanan taşıyıcıların sağaltımını yaparak hastalıkların yayıl-
masını engellemektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı Kesitsel tipteki araştırma, 15 
Kasım – 30 Aralık 2009 tarihleri arasında yürütüldü. Diyarbakır 
il merkezinde, İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre 15 yemek 
fabrikası bulunmakta ve bu yemek fabrikalarında toplam 568 
personel çalışmaktaydı. Örnek seçiminde ildeki yemek fabrikası 
çalışanlarının %50’sine ulaşmayı hedefledik. Toplam 13 yemek 
fabrikası çalışanlarından araştırmaya katılmayı kabul eden 252 
(Hedefin %88.7’si) kişiye anket uygulanmıştır. 237 kişiden burun 
veya gaita örnekleri alınmıştır. ( 237 kişinin tamamından burun 
sürüntüsü örneği alınmıştır, ancak 20 kişi gaita numunesi vereme-
diğinden 217 kişiden gaita örneği alınmıştır.) Araştırmaya katılan 
bireylerden yazılı onam alınmıştır. Yemek fabrikasında ışıklı ve 
rahat bir ortam temin edildikten sonra burun sürüntü örnekleri 
alındı. Çalışanlara plastik kaşıklı gaita kabı dağıtıldı ve içine nasıl 
gaita bırakacakları anlatıldı. Deneklerin gaita numuneleri yarım 
saat içinde mikrobiyoloji laboratuvarına ulaştırıldı ve mikrobiyo-
loji uzmanı tarafından örnekler değerlendirildi. Elde edilen veriler 
SPSS programı kullanılarak frekans, yüzde ve ortalama değerleri 
hesaplandı. İstatistiksel analizde Ki-kare testi kullanıldı. P <0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Araştırma grubunun yaş ortalaması 31.1±9.0 
olup, %93.7’sini erkek çalışanlardan oluşmaktaydı. Tuvaleti kana-
lizasyona bağlı olmayan veya tuvaleti evin dışında olan çalışanlar-
da gaitada parazit görülme sıklığı daha yüksek bulundu (p<0.05). 
Staphylococcus aureus taşıyıcılığı aşçılarda, diğer çalışanlarına 
göre 5.49 kat daha yüksek bulundu. Burunda S. aureus taşıyıcılı-
ğı %7.6 ve bağırsakta parazit taşıyıcılığı ise %7.4 olarak saptandı. 
Gaita kültüründe ise salmonella ve shigella bakılmış ancak hiçbi-
rinde üreme olmamıştır.

SONUÇ: Yemek fabrikası çalışanlarında bağırsakta parazit ta-
şıyıcılığının ve S.aureus taşıyıcılığının yüksek olması, çalışanlarda 
kişisel hijyenin eksik olduğunu göstermektedir. Aşçılarda burunda 
S. aureus taşıyıcılığı diğer çalışanlara göre daha yüksek bulun-
muştur. Aşçılar mutfakta neme daha fazla maruz kaldıklarından 
diğer çalışanlara göre S. aureus taşıyıcılığının daha yüksek bulun-
duğu düşünüldü. Portör muayenesinde taşıyıcı veya hasta olduğu 
tespit edilenlerin tedavileri sağlandı ve çalışanlara hijyen eğitim-
leri verildi.

Anahtar Kelimeler: Aşçı, parazitik intestinal hastalıklar, stap-
hylococcus aureus
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[Abstract:0069]  OP-069

ÇOCUKLARDA ENKOPREZİS
Fatma Saraç

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi 
Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Kabızlık, enkoprezis, soiling çocuklarda sık görülen ve 
birbiriyle içiçe geçmiş semptomlardır. Biz bu çalışmamızda polikli-
niğimize sadece enkoprezis nedeni ile başvuran hastaların retros-
pektif değerlendirmesini yaptık.

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2017 ile Aralık 2017 arasında Ço-
cuk Cerrahisi Polikliniğine ‘’kaka kaçırma’’ şikayeti ile başvuran, 
yaşları 3-14 (ort. 7,1) arasında olan 13 hasta çalışmaya dahil edil-
di. Tüm hastalara genel fizik muayene, batın muayenesi ve rektal 
tuşe (RT) mutlaka uygulandı. RT’de ampullası fekalom ile dolu 
olan 2 hastaya sadece birkaç gün uygulamak üzere rektal lavman 
verildi, diğer hastalara herhangi bir ilaç tedavisi verilmedi. Hasta-
lara beslenme önerileri ve tuvalet eğitimi ayrıntılı şekilde anlatılıp, 
günlük dışkılama ve kaçırmalarını not ettikleri bir çizelge verildi. 
Tüm hastalar 1 aylık kontrollerle en az 6 ay takip edildi.

BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların 11’i (%84,6) erkek, 
2’si (%15,4) kız idi. Sadece 2 hastanın RT’sinde ampulla fekalom 
ile dolu, 11 hastanın RT’i normal bulundu. Tüm hastalarda ana 
şikayet kaka kaçırma idi, sadece 1 hasta (3 yaş) kaka kaçırmanın 
yanında kabızlığı olduğunu da belirtti. 1 hastada ek olarak idrar 
kaçırma şikayeti de mevcuttu. Hastaların tümünde, kaçırmadık-
ları, tuvalet eğitimlerinin olduğu dönem mevcut. Hastalar sorgu-
landığında haftada 1-2 kez az az dışkılama olduğu, tuvalete otur-
maktan kaçındığı görüldü. Takip sonrasında 3. Ayın sonunda tüm 
hastalarda kaçırma sıklığı, günde birkaç kereden, haftada 1-2’ye 
geriledi, 6. Ayın sonunda 1 hasta dışında tümünde kaçırma şika-
yeti tamamen düzeldi. 1 hasta 6 aydan daha uzun takip edildi.

SONUÇ: Enkoprezis çocuklarda kabızlığa eşlik eden semp-
tomlardan biridir ancak kabızlık şikayeti olmadan da ana başvuru 
nedeni olabilmektedir. Bu hastalarda mutlaka karın muayenesi 
ve rektal tuşe yapılmalı, dışkılama şekli, sıklığı, kıvamı vs. ayrıntılı 
şekilde sorgulanmalıdır. Sadece diyet düzenlemesi ve tuvalet eği-
timi ile,ek tetkik ve tedaviye gerek kalmadan, enkoprezis tedavi 
edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kabızlık, enkoprezis

[Abstract:0081]  OP-070

POLİKİSTİK OVER SENDROMLU 
ADOLESANLARDA ANDROJEN DÜZEYLERİ 
İLE TAM KAN SAYIMI PARAMETRELERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Eda Mengen

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Endokrinolojisi, Ankara

AMAÇ: Polikistik over sendromu (PKOS), artmış androjen se-
viyeleri ve bozulmuş ovülasyon ile karakterizedir. İnsulin direnci 
ve buna bağlı olarak gelişlen fazla insulin salınımı androjen ya-
pımının artmasına, fazla androjen ise menstürel bozukluklara, 
over kistlerinin gelişlimine ve hirsutizme neden olmaktadır. Diğer 
taraftan androjenlerin eritropoezi arttırıcı etkisi bilinmektedir. Ke-
mik iliğinde eritropoezi stimule ederler, eritrosit yapımını arttırırlar 
ve hematokriti yükseltirler. Bu çalışmada PKOS’lu adolesanlarda, 

artmış androjen düzeyleri ile tam kan sayımı parameterleri arasın-
daki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma grubu, yüksek androjen düzeyle-
ri olan 51 adolesan PKOS hastası ve benzer yaş ve kiloya sahip 
51 sağlıklı adolesandan oluşmaktaydı. Grupların tam kan sayımı 
parametreleri karşılaştırdı. PKOS’lu hastaların androjen düzeyleri 
ile tam kan sayımı değerleri arasındaki ilişki değerlendirildi.

BULGULAR: PKOS’lu hastaların %45’inde (23/51) hirsutiz-
m,%78’inde (40/51) oligomenore ve %74’ünde (38/51) sonogra-
fik polikistik over görünümü vardı. PKOS’lu hastalarda androjen 
düzeyleri; total testosterone: 0.76±0.15 ng/mL, serbest testoste-
rone 3.39±0.82 pg/ml ve DHEAS 322.2±152.9 μg/dL olarak 
ölçüldü. Her iki grubun kan eritrosit sayısı, Hb ve hematokrit de-
ğerleri karşılaştırıldığında, PKOS grubunda bu değerlerin tamamı-
nın konsantrasyonları, kontrol grubuna göre daha yüksekti (kan 
eritrosit sayısı: 5.0±0.6 106/μL; 4.8±0.3 106/μL, p=0.035, he-
moglobin: 14.0±0.8 g/dl; 13.6±1.0 g/dl, p=0.015 ve hematokrit: 
%42.0±2.1; %40.6±2.7, p=0.005). Total testosteron ile Hb (r = 
0.13; p = 0.93) ve eritrosit sayısı (r = 0.12; p = 0.39) arasında 
korelasyon saptanmadı. Ayrıca, DHEAS düzeyi ile Hb (r = -0.14; 
p = 0.30) ve eritrosit sayımı (r = -0.43; p = 0.76) arsında herhan-
gi bir korelasyon göstermedi. 

SONUÇ: Sonuç olarak, yüksek androjen düzeyleri PKOS’lu 
hastalarda eritropoezi etkilemeyebilir. Yüksek androjen düzeyleri 
olan hasta gruplarında eritropoetik aktiviteyi karşılaştıran daha 
büyük örneklerle yapılan prospektif çalışmalar etyolojiyi aydınlat-
maya yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Eritropoezis, hiperandrojenizm, polikistik 
over sendromu

[Abstract:0083]  OP-071

PUBERTE PREKOZ TANISI ALAN ÇOCUKLARIN 
PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Pınar Kocaay

Ankara SBÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi

GİRİŞ: Puberte prekoz; kız çocuklarında 8 yaşından, erkek 
çocuklarında ise 9 yaşından önce ergenlik bulgularının ortaya 
çıkması olarak özetlenebilir. Bu durum endokrin polikliniklerinde 
çok sıkça görülen bozukluklardan biridir, kız çocuklarında daha 
sıklıkla karşılaşılır. Yapılan çalışmalar ailelerin ve çocukların bu 
durumdan kaygı duydukları ve psikolojik olarak çalkantı yaşadık-
larını ortaya koymuştur.Bizim çalışmamızda puberte prekoz tanısı 
konulup tedavi başlanan çocukların psikolojik olarak değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışma SBU Hematoloji Onkoloji 
Çocuk Hastanesi Çocuk endokrin polikliniğine başvuran hasta-
lar arasında yapıldı. Toplam 120 olgu çalışmaya dahil edildi. Bu 
olguların 56’ sı puberte prekoz tanısı alan, 64 olgu ise aynı yaş 
grubunda herhangi bir hastalığı olmayan kontrol hasta grubu idi.
Her bir çocukla görüşülerek;vücut algı ölçeği, Piers Harris benlik 
kavramı ölçeği, CPRS, CTRS, CDS gibi metodlarla değerlendirdi 

BULGULAR: CPRS, CTRS, CDS ve Pier-Harris ben-
lik kavramı ölçek dağılımları açısından iki grup benzerdi. 
(p> 0.05). Puberte prekoz grubunun Vücut Duyarlılığı Ölçeği pu-
anları anlamlı düzeyde daha düşük ( p = 0.011) bulundu. En az 
bir psikiyatrik bozukluk puberte prekoz grubunda anlamlı olarak 
daha yüksek bulundu ( p = 0.004). Benzer şekilde, içselleştirme 
veya dışsallaşma bozukluğu puberte prekoz olgularında kontrol 
grubu olgularına göre daha yüksek bulundu.
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SONUÇ: Puberte prekoz tanısı alan çocuklarda psikiyatrik bo-
zukluklar kendi sağlıklı yaş grubuna kıyasla daha sık görülür. Bu 
nedenle bu hastalar psikolojik durumu göz önüne alınarak tedavi 
edilmelidirler. Bu olgular psikiyatrik hastalıklara daha yatkındırlar. 
Bu hastaların endokrin polikliniklerinde takibi tedavisi sırasında 
bu konular unutulmamalı ve psikiyatrik olarakta destek alınma-
lıdır.

Anahtar Kelimeler: Puberte prekoz, psikolojik değerlendir-
me,vücut algısı

[Abstract:0086]  OP-072

ÇOCUKLARDA SERUM ÇİNKO VE ALKALEN 
FOSFATAZ İLŞKİSİ
Kamil Şahin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Hastalıkları 
Kliniği,İstanbul

AMAÇ: Alkalen fosfataz (ALP), glikoprotein yapıda, dört farklı 
izoenzimi olan bir enzimdir. ALP nin kofaktörleri çinko ve mag-
nezyumdur. ALP serum değerini yükselten 3 kaynak karaciğer, 
kemik ve bazı hastalarda gastrointestinal sistemdir. Çinko protein, 
lipid ve nükleik asit sentezinde görevleri olan esansiyel bir besin 
olup protein alımıyla yakından ilişkilidir. Bilindiği gibi çinko kır-
mızı et, kuruyemiş ve kabuklu deniz ürünlerinde mevcuttur. Çin-
konun günlük önerilen alınması gereken miktar 4-14 mg/gün dür. 
Çinko karbonik anhidraz, alkalen fosfataz, dehidrogenaz ve kar-
boksipeptidazlar başta olmak üzere 70 ten fazla enzimin kofaktö-
rüdür. Serum alkalen fosfataz düzeyindeki yaşa göre düşüklükle-
rin çinko eksikliğini destekleyen bir bulgu olduğu belirtilmektedir.  
Biz de çalışmamızda, çocuk polikliniğine başvurup ve eşzamanlı 
çinko ve ALP bakılmış hastalarda, aralarındaki ilişkiyi saptamayı 
amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz genel çocuk polikliniklerine 
1.1.2016 ile 31.12.2017 tarihleri arasında herhangi bir nedenle 
başvurmuş ve çinko ve ALP eşzamanlı bakılmış hastalarda, tet-
kikler arasındaki ilişki incelenmiştir.

BULGULAR: Plazma çinkosu düşük 90 ve çinkosu normal 92 
hastadan oluşan 2 grup vardı. Çinkosu düşük grubun 5 (%6) has-
tasında ALP yaşa referans değerlerin altında bulunmuştur. Çinko 
düzeyi düşük ve normal olan hastaların cinsiyet oranlarında ve 
yaş ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı 
(p=0,753 p=0,946). Çinko düzeyi düşük olan hastaların çinko 
düzeyi ve ALP ortalaması, çinko düzeyi normal olan hastalara 
göre istatistiksel olarak anlamlı düşüktü (her ikisi için p<0,001). 
Tüm hasta grubu ve çinko düzeyi normal olan hasta grubunda 
çinko düzeyi ALP ile pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ilişkili 
saptandı (p<0,001). Çinko düzeyi düşüklüğünü belirlemede ALP 
düzeyi istatistiksel olarak anlamlı saptandı (p=0,001). ROC ana-
lizinde çinko düzeyinin normal olmasını belirlemede ALP düzeyi 
için anlamlı bir kesim değeri saptanmadı ALP AUC:0,651 (%95 
CI:0,571-0,731).
TARTIŞMA: Çinko düzeyi düşük hastaların çinko ve ALP or-

talamaları, çinko düzeyi normal hastaların çinko ve ALP ortala-
malarıyla karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı 
fark bulundu. Çinko düşük grupta 5 (%6) hastada yaşa göre dü-
şük ALP değeri saptandı. Yine çinko düzeyi normal grup ile top-
lam 2 grubun hastaları değerlendirildiğinde çinko ile ALP arasın-
da pozitif yönde bir ilişki saptanırken, çinko düşük grupta bu ilişki 
saptanmamıştır. Bu da, çinko düşük olduğunda ALP nin yaş ve 
cinsiyete göre yeterli düzeye çıkamadığını göstermektedir. Yine li-

teratürde ALP nin çinko eksikliğinde düşük çıktığı belirtilmektedir. 
Çinko düzeyi düşüklüğünü belirlemede, serum ALP değerlerinde-
ki düşme anlamlı derecede ilişkili idi. Literatürde çinko replasmanı 
ile ALP’ı çok yükselen olgular bildirilmiştir.

SONUÇ:, ALP nin, yaş ve cinse göre referans değerin altında 
veya beklenenden daha düşük olduğu durumlarda çinko eksikliği 
akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler: Alkalen fosfataz, çinko, çocuk

[Abstract:0125]  OP-073

2 YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA RİSKLİ DURUMLARIN 
LOMBER PONKSİYON İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Aysun Tekeli, Ayla Akca Çağlar

Sağlık Bakanlığı SBÜ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ: Süt çocukluğunda menenjit tanısı, meningial irritasyon 
bulgularının güvenirliğinin az olması nedeniyle ancak klinik şüphe 
ile yapılan lomber ponksiyon (LP) ile doğrulanabilir. Odağı ol-
mayan ateşli bebekler veya bir enfeksiyon odağı saptanan ancak 
hastanın genel durum bozukluğunu tek başına açıklayamayan kli-
nik durumlarda LP’nin ne zaman yapılacağı tartışmalıdır. Bireysel 
olarak hastanın özelliklerine göre değişebilmektedir. Bu çalışmada 
Çocuk Acil Kliniğimizde LP girişimi uygulanan 1ay-24 ay arası 
hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerini ve LP so-
nuçlarını araştırmayı amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çocuk Acil Kliniğimize Ocak 2017-Ocak 
2018 tarihleri arasında başvuran 1ay-24 ay arası LP yapılan has-
taların kayıtları geriye dönük incelendi. Demografik ve laboratu-
var bulguları, klinik bulguları, beyin omurilik sıvısı (BOS) sonuç-
ları incelendi. 

BULGULAR: Lomber ponksiyon yapılan 164 hastanın yaş 
ortalaması 148±159 gün (30-700 gün), 105 (%64) hasta erkek 
idi. Hastaların 150’sinde (%91.4) ateş mevcuttu. Ateşi olmayan 
9 hastada pürülan otit mevcuttu. Ateşi olan hastaların 104’ü 
(%63.4) odağı olmayan ateş nedeniyle tetkik edildi. Hastaların 
13’ünde (% 7.9) ürosepsis, 12’sinde (%7.3) alt ve üst solunum 
yolu enfeksiyonu, %10’unda (%6.1) akut gastroenterit mevcut-
tu. Hastaların beyaz küre değerleri ortalama 12.0±8.05x103/μL 
(2.1x103/μL-50.0x103/μL), CRP ortalama 32.7±53.8 (1-305 
mg/L) idi. BOS bulgularıyla menenjit tanısı 6 (%3.6) hastada 
kondu. BOS PCR 59 hastada çalışıldı. 4 hastada HSV-1, 1 has-
tada enterovirüs tespit edildi. BOS kültürü 1, kan kültürü 2, idrar 
kültürü 26 hastada pozitifti. 

SONUÇ: Süt çocuklarında genişletilmiş bağışıklama progra-
mından sonra akut bakteriyel menenjit oranlarında belirgin azal-
ma mevcuttur. Ancak henüz bağışıklanması tamamlanmayan 1-3 
ay arası bebekler ayrı olarak değerlendirilmelidir. Viral menenjit-
lerin ön plana çıkmaya başladığını görmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: 2 yaş altı, lomber ponksiyon, menenjit
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[Abstract:0204]  OP-074

TEKRARLAYAN AKCİĞER ENFEKSİYONU 
OLAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ VE İLİŞKİLİ 
PARAMETRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Rıdvan Çelik, Tahsin Çelepkolu, Pakize Gamze Erten Bucaktepe, 
Orhan Ayan, Ahmet Yosunkaya, Ebru Çiçek

Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Diyarbakır

AMAÇ: Tekrarlayan Pnömoni son bir yıl içinde arada radyolo-
jik düzelmelerin olduğu en az iki pnömoni atağı veya tüm yaşamı 
boyunca arada radyolojik düzelmelerin olduğu en az üç pnömo-
ni atağı geçirilmesidir. D vitamininin, başta immün sistem olmak 
üzere pek çok ekstraslkeletal dokuda önemli görevler üstlendiğine 
dair önemli çalışmalar yapılmıştır. D vitamini immün sistem üze-
rindeki etkilerini antimikrobiyal peptid ( AMP ) denilen moleküller 
aracılığı ile göstermektedir. Bizde yaptığımız çalışma ile rekürrent 
pnömonileri tanılı hastalarda serum vitamin D, defensin, katelsi-
din değerlerini inceledik.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmamızda, tekrarlayan pnömoni 
ile vitamin D ve beta defensin, katelisidin düzeyleri arassındaki 
ilişki incelenmiştir. 1 Mayıs 2018 – 1 Eylül 2018 tarihleri arasında 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Polikli-
niğine başvuran 6 ay-72 ay yaş aralığındaki tekrarlayan pnömoni 
tanılı 50 çocuk çalışmaya dahil edilmiştir.İstatistiksel analizler için 
SPSS 18.0 programı kullanılmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya aldığımız hastaların %58’i kız, %42’si 
erkekti. Vaka grubunda ortalama yaş 31,14±21,9 ay idi.. Vaka 
grubundaki hastaların serum vitamin D seviyelerinin medyan de-
ğeri 580,10 nmol/L, serum katelisidin değerlerinin medyan değeri 
9,8 ng/mL ve serum defensin düzeylerinin medyan değeri 12,02 
ng/mL idi. Kontrol grubundaki hastaların serum vitamin D değe-
rinin medyan değeri 484,376 nmol/L, serum katelisidin düzeyle-
rinin medyan değeri 15,59 ng/mL, serum defensin düzeylerinin 
medyan değeri ise 7,79 ng/mL olarak ölçüldü.Vaka grubunda 
serum vitamin D ve serum Defensin düzeyleri kontrol grubuna 
göre anlamlı derecede yüksek bulundu.Serum katelisidin değerle-
ri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark yoktu. Ve hem vaka 
hem kontrol grubunda serumvitamin D serum defensin ve serum 
katelisidin değerleri arasında pozitif bir korelasyon var iken bu üç 
parametre de vakaların yaşları ile ters korele idi. Ayrıca tüm has-
talarda sigara dumanı maruziyeti çok yüksekti ve gruplar arsında 
anlamlı bir farklılık yoktu. Çalışmamızda değerlendirilen çevresel 
etmenlerden ailede atopi öyküsünün olması arasında anlamlı bir 
ilişki saptanmış olup,atopi öyküsü olan ailelerde çocuklarda tek-
rarlayan pnömoni insidansı yüksek olarak ölçülmüştür. 

SONUÇ: Vitamin D replasmanı koruyucu hekimliğin önemli 
bir uygulaması olup doğru uygulamalarla çocuklarda hem sağlıklı 
bir iskelet dokusu hem de sağlıklı bir immün sistem gelişimi sağ-
lanabilir. vitamin D önemli bir prognosik faktör olup d vitamini 
replasmanının Beslenmede yapılacak vitamin desteğinin atakla-
rı önlemedeki yararı araştırılmalıdır. Ayrıca klasik antibiyotiklere 
karşı gelişen bakteriyel direncin yüksek olduğu günümüzde geniş 
aktivite spektrumları olan antimikrobiyal peptitlerin pnömoni ve 
diğer ASYE patogenezinde yer alan patojenler üzerine etkileri 
önemlidir. Bu AMP’ler ile ilgili daha büyük çaplı ve daha çok ça-
lışmaya ihtiyacımız vardır.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal peptid, çocukluk çağı, D 
vitamini, tekrarlayan pnömoni

[Abstract:0187]  OP-075

YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN ÇOCUKLARDA 
PSİKOSOSYAL DESTEK VE RUH SAĞLIĞINI 
KORUMA: ÖZGÜVEN VE AİDİYETİN 
PEKİŞTİRİLMESİ
Derya İren Akbıyık1, Meltem Uysal Baytimur3, Burcu İnsal2

1Dışkapı Yıldırım Beyazit Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
2Ankara Universitesi Veterinerlik Fakültesi Temel Bilimler 
3Küçük Akademi Çocuk Gelişimi Eğitim Merkezi

AMAÇ: yetiştirme yurdunda kalan çocukların ruhsal gelişimle-
rini desteklemek için özgüven ve aidiyet konularında farkındalık-
larının artırılması, güçlendirilmeleri amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Yetiştirme yurdu çocuklarında çevre bilin-
cini geliştirmeye yönelik, TUBİTAK destekli bir projenin parçası 
olarak kurgulanan çalışmada Ankara’da yetiştirme yurtlarında 
kalan 14-17 yaşlarında 150 çocuk 15’er kişilik gruplara bölüne-
rek psikodrama çalışmasına dahil edilmişlerdir. Her bir grupla 90 
dakikalık çalışmalar sürdürülmüştür. çalışmalarda her çocuk için 
özgüven ve aidiyet pekiştirilmesi, ruh sağlığı açısından destek-
lenmelerini sağlayacak uygulamalar yer almıştır. Grup süreçleri-
nin başında ve sonunda çocuklardaki değişimler psikodramatik 
yöntemlerle ölçülmüştür. Aile ve aidiyet kavramları, bunların ruh 
sağlıkları üzerindeki etkileri oyunlaştırma yolu ile gözden geçiril-
miştir.6 hafta süren çalışma çocukların çevre bilincini artırmayı 
ve barınak hayvanları ile tanışmalarını içeren başka aktivitelerle 
devam etmiştir. 

BULGULAR: çalışmaya başlarken çekingen ve uzak duruş ser-
gileyen çocukların tutumlarında belirgin değişimler gözlenmiştir. 
Çalışmanın başında içe kapanık ve çekingen ifadeleri, “kimsenin 
duymayacağı” konusunda güvence aldıktan sonra fikir paylaşma 
eğilimleri, güvensizlik dikkat çeken en önemli özelliklerdi. Ruh 
sağlığı, “biz” olma, grup aidiyeti ve gelecekte kurmak istedikleri 
aileler konuları dramatizasyon ve oyunlaştırma ile çalışıldıktan 
sonra çocukların belirgin olarak daha katılımcı, sorgulayıcı ve 
yaratıcı oldukları gözlemlendi. Benlik saygılarında artışa yönelik 
tutumları, grup yöneticileri tarafından ortak olarak kaydedilen en 
belirgin değişimdi. 

SONUÇ: Bu tür grup çalışmaları ve oyunlaştırma, çocuklar-
da özgüven ve benlik saygısında artışa neden olan, aidiyet kav-
ramlarının tartışılması ile geleceğe dair planları güçlendiren ve bu 
özelliklerle ruhsal sağlık ve gelişimi destekleyen adımlardır. Aile 
hekimleri tarafından günlük pratikte çocuk izleminde kısa yöner-
gelerle de uygulanabilecek etkili adımlardır.

Anahtar Kelimeler: Aile, aidiyet, benlik saygısı, ruh sağlığı

[Abstract:0134]  OP-076

YABAN İNCİRİNE TEMASA BAĞLI 
FİTOFOTODERMATİT OLGUSU VE AYIRICI 
TANISI
Ayşe Akay, Nevzat Güleç

Bayramiç Menderes Aile Sağlığı Merkezi

GİRİŞ: Bazı bitkilere temas ciltte farklı mekanizmaları tetikleye-
rek alerjik kontakt, irritan kontakt veya fototoksik dermatit nedeni 
olabilir. Fotosensitif bileşikleri bulunan bitkilere ve güneş ışınları-
na maruz kalınmasıyla ortaya çıkan erüpsiyonlar fitofotodermatit 
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olarak tanımlanmaktadır. Olgu sunumunda yaban inciri nedeniy-
le oluşan bu dermatit türünün klinik özellikleri ve olgunun ayırıcı 
tanısı tartışılacaktır.

OLGU: 37 yaşında, bitki bakımı işlerinde çalışan hasta ellerinde 
önkola uzanan kızarıklık, yanma, kaşıntı, su toplaması şikayeti ile 
başvurdu. Lezyonların hastanın yabani incir reçeli yapmasından 
2-3 gün sonra başladığı öğrenildi. İncirlerle direk temas etmediği 
lateks eldiven kullandığı fakat sıkarken incir sularının eldivenin-
den içeriye girdiği öğrenildi. İlk iki gün hafif kızarıklık olduğunu, 
3. gün gelişen su toplaması ve kaşıntıdan ziyade ısırmaya benzer 
şikayetleri olduğunu ifade etti. Lateks eldiveni başka zamanlarda 
da kullandığını ama şikayeti olmadığını, bunun dışında bir madde 
veya besinden ötürü alerjisi öyküsü olmadığını söyledi. Hastanın 
kronik hastalığı ve ilaç kullanımı olmadığı, anaflaksi geliştirmediği 
öğrenildi.Her iki elde ön kola uzanan eldiven hizasında yaygın 
eritem, ödem, sol el dorsalinde geniş olmak üzere yer yer bül olu-
şumu bulgusu ve kaşıntı, yanma hissi dışında semptomu olmayan 
hastaya mevcut muayene bulguları ile fitofotodermatit ön tanısı 
ile sistemik, lokal antihistaminik ve lokal kortikosteroid tedavisi 
başlandı.
TARTIŞMA: Fitodermatitte eritema-vezikülo-büllöz lezyonlar 

36-72 saat içinde en şiddetli halini almaktadır.İncirde bulunan 
proteolitik enzimlerin neden olduğu irritasyon fototoksik etkileri 
artırmaktadır. Yanık, sellülit, alerjik veya irritan kontakt dermatit 
ile karıştıralabilmektedir. Fototoksik reaksiyonlar, non-immünolo-
jik olduğu için primer sensitizasyon gerekli değildir. ancak incir 
yedikten sonra anafilaksi gelişen olgularda lateks ile çapraz reak-
siyon olabileceği bildirilmektedir. Lateks eldivenler temastan kısa 
süre sonra ortaya çıkan irritan kontakt ve alerjik kontakt ürtikere 
neden olabilir. Hastanın fototoksik maddeler içerdiği bilinen in-
cir teması,lezyonlarının biçimi, ortaya çıkışı ve zamanlaması fi-
tofotodermatit tanısını güçlendirmektedir. Ancak çok allerjen bir 
madde olan lateksin meydana gelen irritasyona ne derece katkıda 
bulunduğu, bu irrite zeminde alerjik sensitizasyona neden olup 
olmadığı bilinmemektedir. Fitofotodermatit de lateksin irritan et-
kileri de immünolojik reaksiyonlar olmadığı için sistemik bulgular 
beklenmemektedir. Ancak lateksin yüksek antijenitesi, anafilaksi 
riski ve meyvelerle çapraz reaksiyonu düşünüldüğünde hastaya 
iyileştikten sonra lateks sensitizasyonu açısından deri-yama testi 
önerilmesi uygun görülmüştür. 

SONUÇ: Fitofotodermatit sık görülen ancak benzer durumlar 
ile de sık karıştırılan bir tablodur. Etyolojinin kırsalda sık bulunma-
sı nedeniyle Aile Hekimleri tarafından tanıması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Işığa duyarlı kontakt dermatit, incir, la-
teks allerjisi

[Abstract:0112]  OP-077

EVDE BAKIM HASTALARINA BAKIM 
VERENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Yasemin Kaplan Say, Özlem Suvak, Cenk Aypak, Derya İren Akbıyık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

AMAÇ: Evde Bakım Hizmeti, hekimlerin önerileri doğrultusun-
da yaşlı, engelli ve hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, 
sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi 
de dahil tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile 
takip hizmetlerinin sunulmasını ifade eder. Yaşlanan toplumun bir 
gerçeği olan Evde sağlık hizmeti, evde sağlık hastasının ailesinin 

büyük oranda kaygı, stres, suçluluk, depresyon ve çeşitli psiko-
lojik sıkıntılar ile mücadele ettiğini görmemizi ve bakım yüküyle 
baş etmek zorunda kalan bakımverenlerin sorunlarıyla da yüzleş-
memizi sağlamıştır. Bu şekilde bakım verenlerde meslek hastalığı 
sayılablecek şekilde sık kronik ağrılar, psikolojik rahatsızlıklar ve 
tükenmişlik oluştuğu görülmektedir. Maslach’a göre tükenmişlik 
“İşi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olanlarda görülen 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma, ve düşük kişisel başarı hissi” 
şeklinde tanımlanmaktadır. Çalışmamızda bakımverenlerde (BV) 
tükenmişlik sendromu varlığını ve etkileyen faktörleri belirlemek-
tir.

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz Evde Sağlık Birimince takip 
edilen hastalara bakım veren 400 kişiye, yüz yüze görüşülerek, 
anket ve Maslach Tükenmişlik ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 
21.V ile analiz edilmiştir. 

BULGULAR: Hastaların %64 ü tam bağımlı ve ortalama 
yaşı 80’di. En sık tanı Serebrovasküler Hastalık (%35) olarak 
bulunmuştur. BV’lerin ortalama yaşı 53 ve %75’i kadın ve ak-
rabaydı. %36’sı kronik bir hastalığı vardı ve %20’si psikolojik 
tedavi görmektedir. BV’in sadece %29’unda evde yardımcı kişi 
ve %60’ının kendi geliri vardır. BV’in %11’i bakım verdiği için 
ücret almakta olup sadece %22’si engelli yardımı almaktadır. 
Evde sağlık hizmetlerinden faydalanan hastalarının ailelerine 
ekonomik yükü yaklaşık olarak ailenin yıllık toplam giderinin 
%10’u kadardır. BV’in ortalama Maslach Tükenmişlik Ölçeği 
puanı 62’dir.Tam bağımlı hastaların bakım verenlerinde masla-
ch tükenmişlik ölçek puanı anlamlı olarak yarı bağımlılara göre 
yüksek bulunmuştır(p<0,002). Psikolojik tedavi alan bakım ve-
renlerin maslach tükenmişlik ölçek puanı anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur(p<0,001). Bakım verdiği için ücret almayan bakım 
verenlerde maslach tükenmişlik ölçeği puanı anlamlı olarak yük-
sek bulunmuştur(p<0,006). 

SONUÇ: Evde sağlık hizmetinin hastalara ciddi getirisi olmuş-
tur ancak bakım veren kişilerin ihtiyaçları hastane ve ev ortamın-
da genellikle göz ardı edilmektedir. Oysa ciddi sosyal, ekonomik, 
sağlık açısından yükle karşı karşıya olan bu kişilerde ciddi şeklide 
tükenmişlik sendromu geliştiği gözlenmiştir. BV’ler de Evde sağlık 
hizmetinin önemli bir ayağı olduğundan, sağlık çalışanlarının has-
tayı ve bakım vereni biyopsikososyal yaklaşımla değerlendirme-
leri; Evde sağlık hizmetinin kapsamının bakım verenleri de içine 
alacak şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyo-
ruz.

Anahtar Kelimeler: Bakım veren, Evde bakım, tükenmişlik

[Abstract:0140]  OP-078

KÜTAHYA İLİNDE EVDE SAĞLIK 
HİZMETLERİNDE GÖRÜLEN ÜROLOJİK 
PROBLEMLER
Bekir Aras1, Efkan Kenan2, Yasemin Korkut2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Üroloji Anabilim Dalı, Kütahya 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kütahya

AMAÇ: Kütahya İli evde sağlık hizmeti verilen hastalardaki 
ürolojik problemlerin değerlendirilmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, son 3 ay içerisinde kayıtları 
düzenli tutulan Kütahya ili Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafın-
dan evde sağlık hizmeti sunulan 62 hasta dahil edildi. Hastala-
rın ve sağlık personelinin karşılaştığı problemler, bu problemler 
ile baş edilme yöntemleri ve üroloji uzmanına başvuru nedenleri 
kayıt edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi. 
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BULGULAR: Çalışmaya alınan hastaların ortalama yaşları 
75,9 (48-90) idi. Hastaların 28’i erkek 34’ü kadın idi. Evde bakım 
hastaların primer hastalıkları sırasıyla 35 hasta nörolojik, 6 hasta 
kardiak, 5 hastada ürolojik ve 16 hastada senilite idi. Altmış iki 
hastanın 21 ‘inde (% 33,8) ürolojik sorunlar ile karşılaşıldı. Karşı-
laşılan ürolojik sorunlar sırası ile 4 hastada sonda takılamaması, 
8 hastada sondanın enkruste olmasına bağlı sondanın çıkarılama-
ması, 3 hastada hematüri, 6 hastada (orşit,sistit, sepsis vb) üriner 
enfeksiyon gibi sorunlar idi. Hematüri irrigasyon ile yerinde te-
davi edilirken, üriner enfeksiyon uygun vakalarda antibiyoterapi 
uygulandı. Sonda takılamayan ve sonda alınamayan 12 hastada 
(% 19,3) üroloji uzmanına danışılmak üzere hastaneye getirildi ve 
sonda alınamayan hastalarda sonda girişimsel işlemler uygulana-
rak (üretral veya suprapubik) çıkarıldı.

SONUÇ: Evde bakım hastaların karşılaştıı sorunlar içerisinde 
ürolojik problemler 1/3 oranında görülmekte olup, bu problemle-
rin düşük bir oranı üroloji uzman desteği gerektirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Üretral sonda, üroloji, evde bakım

[Abstract:0142]  OP-079

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN TEDAVİ 
BAŞLAMA VE İDAMESİNDEKİ YERİ
Hande İleri, Umut Gök Balcı

SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İzmir

AMAÇ: Tüm dünyada artan teknolojik gelişmeler ve beklenen 
yaşam süresinin uzamasıyla birlikte, engelliliğe bağlı atfedilen ya-
şam yılı ve hastalık yükü giderek artmakta ve sonuçta hastalık ve 
engellilikle kaybedilen yaşam yılları olumsuz etkilenmektedir Bu 
durum bireylerin hastalık süreciyle ilgili tedavi ve bakım gereklili-
ğini ortaya çıkarmaktadır. Ülkemizde hastane tabanlı evde bakım 
modelleri uygulanmaya 2005 yılından sonra Sağlık Bakanlığı ta-
rafından çıkarılan ilgili yasa uyarınca başlanmış olup yaşlı ve ya-
talak hastalara tıbbi yardım ve bakım hizmeti başvuru sonrasında 
yapılan değerlendirmede uygun görülen yaşlılara verilmektedir. 
Immobilitesi olan ve kronik hastalıkları için hastaneye ulaşmakta 
zorluk çeken hastalar sıklıkla zor durumlarla karşılaşmaktadır. Ça-
lışmamızda evde bakım hizmetlerinin hastanın tedavisini düzen-
lenmesi ve idamesindeki yeri incelenmiştir.

GEREÇ-YÖNTEM: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi Evde Bakım Hizmetleri’ne 01/01/18-01/09/18 tarihleri ara-
sında başvuran hastalar retrospektif olarak incelenmiştir. Evde 
bakım alan hastaların tanıları doktor muayene sayıları, konsül-
tasyon, sağlık kurulu (tedavi ve malzeme) ve uzman hekim ilaç 
raporu sayıları, yapılan tedaviler incelenmiştir.

BULGULAR: 8 aylık ulaşılan toplam hasta sayısı 5960 sap-
tanmış olup, aktif hasta sayısı 1283 olarak saptanmıştır. Yatağa 
bağımlı hasta sayısı 280 olarak gözlemlenmiştir. Hizmet verilen 
hastaların %64’ü nörolojik ve psikiyatrik hastalık, %1 hematoloji 
ve onkoloji hastalıkları, %5 ortopedi ve travmatoloji hastalıkları, 
%6 akciğer ve solunum sistemi hastalıkları, %11’i kardiyovasküler 
hastalık, %13’ü kronik ve endokrin hastalıklar nedeniyle izlenmiş-
tir. Aktif hastaların %24’ü hekim tarafından muayene edilmiştir. 
Hekim tarafından muayene edilen kişilerden %21’ine branş kon-
sultasyonu istenmiştir. 280 hastaya nazogastrik sonda, nebulaza-
tör ile ilaç, yara pansumanı, kan alma ve eğitim gibi çeşitli uygu-
lamalar gerçekleştirilmiştir. %7 hastaya tıbbi cihaz sağlık kurulu 
raporu, %10 hastaya tedavi sağlık kurulu raporu ve %24 hastaya 
ilaç uzman hekim raporu hazırlanmıştır.

SONUÇ: Kendi alanında uzman olan personelin sunacağı bu 
hizmetler multidisipliner ekip anlayışı ile evde bakım hizmetleri 

içerisine entegre edilerek sunulmalıdır. Hizmetin sağlanmasında 
tedavinin ve idamenin düzenlenmesini sağlayacak hekimin bu-
lunmasının gerekliliği giderek artmaktadır. Hekimlerin evde ba-
kım hizmetlerinde aktif yer alması hastanın takip ve tedavilerinde 
pozitif etkisinin olması yanında hastane yatış sayısında ve sağlık 
harcamalarında düşüş sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Evde bakım, doktor, tedavi

[Abstract:0151]  OP-080

65 YAŞ ÜSTÜ EVDE SAĞLIK HASTALARINDA 
ANEMİ GÖRÜLME SIKLIĞI VE  
MALNÜTRİYONLA İLİŞKİSİ
Canan Emiroğlu, Süleyman Görpelioğlu, Cenk Aypak,  
Yasemin Kaplan Say

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

AMAÇ: Anemi yaşlılarda sıklıkla görülmekte, görülme sıklığı 
yaş ilerledikçe artmakta,mortalite ve morbidite artışları ile bera-
berlik göstermektedir.Etiyolojisi, multifaktöriyel ve komplekstir.
Çok sayıdaki çalışmada, yaşlı hastalarda görülen anemilerin 
üçte birinde etiyolojinin tam olarak belli olmadığı belirtilmiştir.
Malnütrisyon; vitamin B12, folat veya demir eksikliğine yol aça-
rak anemiye sebep olabilir. Serum ferritin düzeyinin <30 ng/ml 
olması “kesin demir eksikliği”; Ferritin>50 ng/ml ve transferin 
saturasyonu>20 ng/ml ise Fonksiyonel demir eksikliği, olarak 
tanımlanır. Fonksiyonel demir eksikliği, transferin saturasyonu 
ve ferritin düzeylerine göre hafif ve orta olarak sınıflandırılabilir. 
Çalışmamızda 65 yaş üstü Evde Sağlık Hastalarında anemi ve 
diğer vitamin eksikliklerinin görülme sıklığı, anemilerin sebepleri 
ve malnütrisyonun katkı sağlayan bir faktör olarak etkisinin ince-
lenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Evde 
Sağlık Biriminde kayıtlı hastalardan Ocak 2016 ve Aralık 2017 ta-
rihleri arasında evinde ziyaret edilmiş olan 65 yaş üzeri 600 hasta 
değerlendirilmeye alındı. Verileri eksiksiz olan 472 hasta çalışma-
ya dahil edildi. Bu hastaların hematolojik ve biokimyasal verileri 
incelendi. Malnutrisyon, Mini Nutrisyonel Assesment (MNA) testi 
ile değerlendirildi, puanı 17’nin altında olanlar malnutre kabul 
edildi. Demografik verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı is-
tatistiksel yöntemler; Frekans, yüzde, ortalama, standard sapma 
kullanıldı.T üm istatistiksel analizler, SPSS Windows 11,5 softwa-
re programı (SPSS Inc, Chicago,IL,USA) ile yapıldı. P < 0,05 de-
ğeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 472 hastanın yaş ortala-
ması 81,39 ±7,24 (min65, max 99, median 82); %33,5’i erkek 
(n:158), %66,5’i kadın (n:314) ve %38’i anemikti (n: 179).  Ane-
misi olan hastaların %43,02’sinde (n:77) ferritin< 50ng/ml (or-
talama: 24,49± 13,79; min: 3,60, max: 49,90) olarak belirlendi. 
Malnutrisyonu olanların %26,4’ünde (n= 12) Ferritin değeri < 50 
ng/ml’den azdı (ort.28,31±11,84 ng/ml). Ferritini 50 den büyük 
olanların (n:38, %73,6) ortalama ferritin değeri 239,41±379,19 
(min 57,60 max 1500; median 125,8) idi. Malnutrisyon ile Fer-
ritin değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu 
(p<0.001).

SONUÇ: Malnutrisyonun 65 yaş üstü hastalarda anemi etiyo-
lojisinde önemli bir rol oynayabileceğini, ancak bunun yanı sıra 
malnütrisyonu olmayan ya da ferritin ve transferin saturasyon de-
ğerleri, demir eksikliği anemisi tanı kriterlerine göre normal olan 
hastalarda da anemi görülebildiğini tesbit ettik. Bu fonksiyonel 
anemilerin daha ayrıntılı tetkik edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Anemi, malnutrisyon, evde bakım
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[Abstract:0196]  OP-081

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİ’NE 
BAŞVURAN 60 YAŞ ÜZERİ BİREYLERDE 
BAŞARILI YAŞLANMA ÖLÇEĞİ UYGULANMASI 
VE BU ÖLÇEĞİN BİREYSEL FAKTÖRLERLE 
İLİŞKİSİ
Gizem Akça, Hilal Özkaya, Emine Zeynep Tuzcular Vural,  
Memet Taşkın Egici

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Yaşlılık fizyolojik bir süreç olup, başarılı bir yaşlanma 
sağlamak için yaşlılığı etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin bi-
limsel olarak analiz edilmesi önemlidir. Bu çalışmada Hastanemiz 
Aile Hekimliği Polikliniği’ne başvuran 60 yaş üstü bireylerin ba-
şarılı yaşlanma ile ilgili bireysel özellikleri ile başarılı yaşlanma öl-
çeğindeki sonuçlarının analizi ve bu bireysel faktörlerin yaşlanma 
sürecine etkisini araştırmak amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Haydarpaşa Numune Eğitim 
Ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği’ne ayaktan her-
hangi bir nedenle başvuran 60 yaş ve üzeri 55 hasta (25 erkek-30 
kadın) dahil edildi. Çalışmaya katılmaya onam veren katılımcıla-
ra demografik bilgilerin sorgulandığı ve Başarılı Yaşlanma Ölçeği 
(Reker 2009) (2)’nin yer aldığı bir anket formu, yüz yüze görüşme 
metodu ile uygulandı. Katılımcılar Başarılı Yaşlanma Ölçeği’ne 
uygun olarak 4 kategoride değerlendirilip bu kategoriler katılım-
cıların demografik özellikleriyle karşılaştırıldı. Elde edilen veriler 
IBM SPSS V23 programında istatistiksel olarak analiz edildi. İsta-
tistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 alındı. 

BULGULAR: Çalışmaya katılan 60 yaş üzeri gönüllü 55 katı-
lımcının %55’i kadın (n:30), %45’i ise erkekti (n:25). Bunlardan 
41’i evli 15’i bekar-eşi vefat etmiş idi. 2009 yılında Reker tarafın-
dan geliştirilen Başarılı Yaşlanma Ölçeği uygulanan katılımcılar-
da, değerlendirme sonucu; Sorunlarla mücadele etme medyanı 
evliler için 42, bekar-eşi vefat etmişler için 35 (p=0,027), hayata 
bağlılık medyanı evliler için 24, bekarlar için ise 20 (p=0,012) 
bulundu. Gönüllü katılımcıların 53’ü kendi evinde 3’ü çocuğu-
nun evinde yaşamaktaydı. Sorunlarla mücadele etme medyanı 
kendi evinde yaşayanlar için 41.5, çocuğunun evinde yaşayan-
lar için 21 (p=0,020), uyumsal başa çıkma medyanı kendi evin-
de yaşayanlar için 17.5, çocuğunun evinde yaşayanlar için 11 
(p=0,029), hayata bağlılık medyanı kendi evinde yaşayanlar için 
23, çocuğunun evinde yaşayanlar için ise 11(p=0,034) bulundu.

SONUÇ: 60 yaş üzeri bireylerde sorunlarla mücadeleyi ve 
hayata bağlılığı; bekar olmak, eşinin vefat etmesi gibi faktörler 
olumsuz etkilerken, evli olmak olumlu etkilemektedir. Sorunlarla 
mücadele etme, uyumsal başa çıkma ve hayata bağlılığı kendi 
evinde yaşamak olumlu etkilerken, çocuğunun evinde yaşamak 
olumsuz etkilemektedir. Çalışmamız, bir uzmanlık tezinin ön çalış-
ması olup, ilerleyen tarihte daha fazla sayıda katılımcıya ulaşılma-
sı ve istatistiksel anlamlılık gücünün artırılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, başarılı yaşlanma, sağlıklı 
yaşlanma, yaşlanma

[Abstract:0201] OP-082

KALÇA KIRIĞININ EVE KAPATTIĞI HAYATLAR
Özlem Suvak, Derya İren Akbıyık, Cenk Aypak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

AMAÇ: Düşme, yaşlılıkta hastaları anksiyeteye neden olup 
eve kapatan; femur ve vertebra kırıklarına neden olarak yatağa 
bağımlı hale getirip Evde Sağlık Hizmeti(ESH) alma zorunlulu-
ğuna yönlendiren ciddi bir sağlık sorunudur. Dünya Sağlık Ör-
gütü’nün 2017 yılı raporuna göre, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin 
yaklaşık %28-35’i her yıl en az bir kez düşer ve bunların %50’si 
tekrar düşer. 70 yaş üzerindekilerde yaş arttıkça, düşmelerin sık-
lığı, şiddeti ve komplikasyonları %32-42’lere kadar çıkmaktadır. 
Burada Hastanemiz ESH Birimince takip edilen hastalarda kalça 
kırığı prevelansını belirlemeyi ve morbiditenin ciddiyetine dikkat 
çekmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz ESHB tarafından takip edilen 
hastaların geriye yönelik olarak son 2 yıllık verileri analiz edilerek 
kalça kırığı(femur, femur boynu ve subtrokanterik femur kırığı) 
olan hastaların oranları ve özellikleri incelenmiştir. Veriler Win-
dows Excel programında analiz edilmiştir.

BULGULAR: Hastanemiz ESHB tarafından son 2 yılda taki-
be alınan 307 (%62,4)’si kadın olmak üzere 492 hasta incelendi. 
Hastaların yaş ortancası 73,7 (min-max:18-99). Bu hastaların 
158 (%32,1)’i tamamen yatağa bağımlıydı. 35(%66)’i kadın ol-
mak üzere, 53(%10,8) hasta primer tanısı kalça kırığı olup evde 
bakım alma ihtiyacı olmuştur. Kırığı olan hastaların yaş ortancası 
ise 72,51(23-99) 17(%3,4) hasta ise evde bakım almasına neden 
olan asıl tanısı başka sistemik veya nörolojik hastalıklar olup, kı-
rıklar nedeniyle oluşan ortopedik engeli ek morbidite olarak ka-
bul edilerek takip edilmiştir. Tam bağımlı olmak 1, evde yardımla 
mobilize olanlar 3. derece bağımlı kabul edildiğinde, kırığı olan-
ların bağımlılık derecesi 2,17 olarak bulundu. Kalça kırığı olan 
hastaların 3(%5,6)’ünde Diyabetes Mellitus ve 3(%5,6)’ünde kar-
diyovasküler hastalık eşlik etmekle beraber, geri kalanında yatağa 
veya eve bağımlı hale getirebilecek diğer nörolojik ya da sistemik 
hastalıkları olan hastalığa rastlanmadı.

SONUÇ: Çoğunluğu 65 yaş üstü kişiler olan evde bakım has-
talarının osteoporoz ve ek morbiditeler eklendiğinde düşme ve 
kırık riskleri yüksektir. Kırık oluşması yatağa ve bakıma bağımlılı-
ğa neden olmaktadır. Aile hekimliğindeki birincil koruma ilkesiyle 
düşme ve kolayca kırık oluşma riski olan kişilere ve yakınlarına 
eğitim verip önerilerde bulunarak düşme ve kırık prevelansının 
azaltılabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Düşme, kalça kırığı, evde bakım

[Abstract:0180]  OP-083

GÜNLÜK PRATİKTE SIK KULLANILAN 
ANTİBİYOTİKLERİN TAHMİN EDİLEMEZ YAN 
ETKİSİ: İSKEMİK KOLİT
Sonay Özdemir1, Eylem Karatay2

1GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, İstanbul 
2GOP Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji, İstanbul

GİRİŞ:İskemik kolit (İK ) intestinal iskemimin en sık sebebidir. 
Kolonik küçük arteriolerdeki azalan kan akımına bağlıdır Sıklık-
la non okluzivdir.Ensık kalp yetmezliği, miyakard infartüsü, akut 
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hemoroji, sepsis,kardiyak aritmi,hipotansiyon ve dehidrratasyon 
sonucu ortaya çıkar.Genellikle ileri yaştaki bireylerde görülür. İs-
kemi atakları geçicidir, spontan düzelir.Ancak olguların çok azında 
kolonik perforasyona kadar giden kolon duvar nekrozuna kadar 
ilerleyebilir.Klasik prezentasyon ani başlayan karın ağrısı,diyare ve 
rektal kanamadır.Tablonun ciddiyetine göre tedavi seçenekleri pa-
renterel sıvı desteğinden cerrahi operasyona kadar değişir.

OLGU: Özgeçmişinde özellik olmayan 45 yaşındaki kadın has-
ta ani başlayan karın ağrsı ve kanlı ishal şikayeti ile acil servise 
başvurdu.Öyküsünden dental abse nedeniyle 8 saat önce oral 1 
gram amoksisilin aldığı öğrenildi. Fizik muayenede vücutta yaygın 
eritematöz döküntü,sol alt kadranda hassasiyet ve rektal tuşe de 
hematokezya saptandı.. Vital bulguları hasta hipotansif, taşikardik 
ve takipneikti. Hastaya anaflaktik şok ön tanısyla parenterel destek, 
iv kartikosteroid ve H1 reseptör blokörü uygulandı. Vital bulguları 
stabileşen hasta kolonoskopik değerlendirmeye alındı. Kolonosko-
pide rektum mukozasının normal olduğu, sigmoid kolon ve inen 
kolonda derin ülserler ve frajil alanların olduğu izlendi. Perforasyon 
riski nedeniyle işlem sonlandırıldı. Kolonoskopi bulguları iskemik 
kolit ile uyumlu olan hastaya bilgisayarlı tomografi ile anjiografi uy-
gulandı. Aorta ve dallarının dolmadığı görüldü. Kan ve gayta kül-
türü C. difficile açısından negatifti.Hasta parenterel destek tedavisi 
ve barsak istirahati ile 7 gün sonunda taburcu edildi. 2 ay sonraki 
kolonoskopide kolon mukozası tümüyle normal saptandı. 
TARTIŞMA: Kolonik iskemi genellikle ileri yaştaki populas-

yonda görülen bir tablodur.Ancak genç populasyonunda altta ya-
tan herhangi bir hastalık olmadan da görülebilir Biz burada gün-
lük pratikte sıklıkla kullanılan amoksisiline bağlı geşilen anaflaktik 
şoka sekonder gelişen kolonik iskemi vakasını sunduk. Anaflaktik 
şok tüm organ sitemlerini etkileyen klinik tablodur.Gastrointes-
tinal mukozal hasar immünolojik reaksiyon ve anaflaktik şoka 
sekonder hipoperfüzyon nedeni ile gelişebilir.Bizim vakamızda 
oluşum mekazanizması iki hipoteze de bağlı olabilir. Sonuç olarak 
anfalaktik şok gelişen bir hastada predizpozan bir faktör olmasa 
da iskemik kolit gelişebileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: İskemik kolit, anaflaktik şok, kolonoskopi

[Abstract:0185]  OP-084

EVDE SAĞLIK HASTALARININ TAKİP 
SÜRECİNDE BESLENME DURUMLARI 
VE BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ-İLK VERİLER
Zeynep Gizem Emir Yüce, Süleyman Görpelioğlu, Özlem Suvak, 
Canan Emiroğlu, Cenk Aypak

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

AMAÇ: Evde bakım hizmetleri her ne kadar tüm yaş gurupla-
rına sunulsa da önemli ölçüde ileri yaş döneminde ihtiyaç haline 
gelmektedir. Tamamen sağlıklı olsa bile yaşlıların %37-40›ı günlük 
enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde beslenememekte, üç yaşlı-
dan ikisi bir öğün atlamakta ve bu durum son yıllarda «Anorexia 
of aging» olarak nitelendirilmektedir. Yaşlılıkta herhangi bir sebep-
le kilo kaybının başlangıcını takip eden 1-2.5 yıl içinde, sadece bu 
sebeple mortalite oranı %9-38 artmaktadır. Bu çalışmada ama-
cımız; evde sağlık hizmeti alan hastaların, bakım hizmeti aldıkları 
süre içerisinde, Mini Nütrisyonel Değerlendirme testinde oluşan 
değişiklikleri ve bu değişime etki eden faktörleri saptayarak risk 
gruplarını tespit etmektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Prospektif saha çalışması olarak planla-
nan çalışma Kasım 2017 tarihinde başlatılmış ve Eylül 2018 ta-

rihine kadar 331 hastaya ulaşılmıştır. Hastalar evinde ziyaret edi-
lerek Mini Nütrisyonel Değerlendirme Testi hasta ve/veya bakım 
verenden yüzyüze görüşme tekniği ile bilgi alınarak doldurulmak-
tadır. Teste yer alan hastanın kol çevresi ve baldır çevresi ölçüsü 
araştırıcı tarafından mezura ile ölçülerek kaydedilmektedir. Aynı 
ölçümleri 1 yıl sonra tekrar alınarak iki değer arasında karşılaştır-
ma yapılacaktır.

BULGULAR: İncelenen 331 hastanın 109’u erkek, 222’si ka-
dın, yaş ortalaması 77,50±18,14; %31,4’ü tamamen, %15,4’te-
kerlekli sandalye ve %53,2’si yardımla mobilize idi. Hastaların 
%38,1’inde son üç ayda besin alımında orta ya da şiddetli de-
rece düşüş; %31,1’inde son 3 ayda kilo kaybı vardı. Hastaların 
%54,7’sinin vücut kitle indeksi 22,9 ve altında idi. Hastaların 
tarama puanı ortalaması 9,0±3,61 idi. Tarama puanına göre 
%33,5’i malnütre, %34,1’i malnütrisyon riski altında idi. Hasta-
ların değerlendirme puanı ortalaması 9,20±3,27 bulundu. Bu 2 
veriden elde edilen ilk muayenedeki malnutrisyon gösterge puanı 
ortalaması ise 14,06±6,56 idi. 

SONUÇ: Evde sağlık hizmeti ihtiyacı olan yaşlı hastalar, özel-
likle kronik mental veya fiziksel hastalıklara sahip oldukları zaman 
yetersiz beslenmeye yatkın bir gruptur. Hastaların uygun ölcekler 
ile taranmaları ve malnütrisyon saptananların daha ileri incele-
melerle tanılanması ve uygun girişimlerle beslenme durumlarının 
düzeltilmesi genel sağlık durumları ve yaşam kalitelerini ve hasta-
lıklarına bağlı komplikasyonları olumlu yönde etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, evde bakım, malnütrisyon

[Abstract:0155]  OP-085

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM 
ENDOSKOPİSİNDE MİDAZOLAM İLE SEDASYON 
HIÇKIRIK SIKLIĞINI ARTIRIR MI?
Tarık Akar

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı

AMAÇ: Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de endoskopik 
işlemlerde en sık Midazolam ile sedasyon tercih edilir. Midazolam 
ile sadasyon güvenilir olmasına rağmen işlem sırasında bazı has-
talarda hıçkırık sorununa neden olur ve buda kritik öneme en-
doskopik işlemlerde doktora sorun çıkarmaya aday bir konudur. 
Bu çalışmada asıl amaç; üst gastrointestinal sistem endoskopik iş-
lemlerde midazolam sedasyonu ile sedasyonsuz işlemlerin hıçkırık 
yapma oranı ile buna etki eden faktörlerin bulunmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: 2017-2018 tarihleri arasında üst gastroin-
testinal sistem işlemi yapılan toplam 106 hasta (Grup A: 57 hasta 
Midazolam sedasyonlu, Grup B: 49 sedasyonsuz) retrospektif ta-
ranarak çalışmaya kabul edildi. Yaş, cinsiyet, beden kitle indek-
si, sigara, ilaç kullanımı, ek hastalıklar kaydedildi. Her iki grup 
endoskopik bulgular, hıçkırık sıklığı, midazolam dozları ve işlem 
süresi açısından değerlendirildi. P<0,05 ise anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: Hıçkırık sıklığı Midazolam(Grup A) grubunda 
Sedasyonsuz(Grup B) gruba göre anlamlı düzeyde fazla idi (%38 
vs. %12) (p<0,005). Midazolam sedayonun hıçkırık riskini 7,8 
kat arttırdığı saptandı. Değişkenlere bakıldığında: alt özofagus 
sfinkter gevşekliği, hiatal herni, kadın cinsiyet, midazolam mikta-
rını 5 mg dan fazla olması, uzayan işlem süresi (5 dakikadan fazla) 
hıçkırığı artıran bağımsız faktörleri idi.
TARTIŞMA: Üst gastrointestinal sistem endoskopik işlem sıra-

sında Midazolam tip sedasyon hıçkırık sıklığını arttırır. Bulgularda 
bahsedilen risk faktörü bulunan hastalarda başka sedasyon yön-
temlerinin denenmesi daha uygun olabilir.

Anahtar Kelimeler: Midazolam, endoskopi, hıçkırık
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[Abstract:0168]  OP-086

ENJEKSİYON SONRASI GELİŞEN 
NÖROPATİLERDE RİSK FAKTÖRLERİ, KLİNİK 
VE ELEKTROMİYOGRAFİ BULGULARI: 
LABORATUVARIMIZIN SON BİR YILLIK 
DENEYİMİ
Emel Oğuz Akarsu

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji ve Klinik Nörofizyoloji 
Bölümü

AMAÇ: Enjeksiyon nöropatileri morbiditeye neden olabilen 
ciddi sağlık sorunlarından biridir. Enjeksiyonlar sırasında başta 
siyatik sinir olmak üzere bir çok sinirin hasarı görülebilmektedir. 
Bu çalışmada son bir yıl içinde elektromiyografi (EMG) labora-
tuvarımıza enjeksiyon nöropatisi şüphesi ile başvuran hastaların 
klinik özellikleri, nörolojik muayene bulguları ve EMG inceleme-
leri değerlendirildi.

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz ilimizin en büyük hastanesi 
olup, EMG laboratuvarımızda günde 20- 25 EMG incelemesi ya-
pılmaktadır ve il içinde adli vakaların da sıklıkla değerlendirildiği 
bir merkezdir. Çalışmamıza son bir yıl içinde enjeksiyon nöropati-
si şüphesi ile EMG laboratuvarımıza yönlendirilen bütün hastalar 
dahil edildi. Tüm vakalarda klinik ve nörolojik muayene bulguları 
ile EMG bulguları değerlendirildi. 

BULGULAR: Son bir yıl içinde toplam 20 hasta intramusku-
ler enjeksiyon sonrası nöropati öntanısıyla EMG laboratuvarımıza 
yönlendirilmişti. Onyedi hastanın gluteal bölgeye enjeksiyon, 2 
hastanın deltoid kasına enjeksiyon, 1 hastanın rektus femoris ka-
sına enjeksiyon sonrasında şikayetleri başlamıştı. Gluteal bölgeye 
enjeksiyon yapılan 17 hastanın 9’unda ağrı ve subjektif duysal ya-
kınmalar ön planda olup, bu hastaların nörolojik muayeneleri ve 
EMG incelemeleri normal olarak değerlendirilmişti. Diğer 8 has-
tanın 3’ünde siyatik sinirin peroneal bileşeninde, 3’ünde tibial ve 
peroneal bileşeninde, 2 hastada ise siyatik sinirin tibial dalında etki-
lenme gözlenmişti. Nörolojik muayenede en sık düşük ayak dikkati 
çekmişti. EMG incelemesinde incelenen sinirler içerisinde en çok 
ileti anormallikleri superfisyal peroneal sinirde saptandı. Nörolojik 
muayenede ve EMG incelemesinde anormallik saptanan bu hasta-
lar değerlendirildiğinde 1 hastaya enjeksiyonun iş yerinin revirinde, 
1 hastaya aile sağlığı merkezinde, 2 hastaya hastane içi servislerde, 
4 hastaya da enjeksiyonun acil tıp kliniğinde yapıldığı öğrenildi. 
Dört hastada sadece diklofenak sodyum enjekte edildiği, 2 hasta-
da ise kombine ilaç enjeksiyonu yapıldığı (diklofenak sodyum ve 
tiyokolşisid) görüldü. Diğer 2 hastada enjeksiyon yapılan ilaç be-
lirlenemedi. Enjeksiyon nöropatisi saptanmış olan bu 8 hastanın 
vücut kitle indeksi (VKİ) ortalaması düşüktü (18.6 kg/m2). Deltoid 
kasına enjeksiyon yapıldığı öğrenilen 2 hastanın muayene ve EMG 
bulguları normaldi. Rektus femoris kasına enjeksiyon 4 yaşında bir 
çocuk hastaya yapılmıştı ve EMG incelemesinde femoral sinirde 
kısmi aksonal dejenerasyon düşündüren bulgular saptandı.

SONUÇ: Enjeksiyon nöropatisi sıklıkla gluteal bölgeye enjeksi-
yon sonrasında görülmekte ve sıklıkla siyatik sinirin peroneal dalı 
etkilenmektedir. VKI’ni enjeksiyon nöropati gelişen olgularda dü-
şük bulmamız enjeksiyon nöropatisi gelişme riskinin arttığını des-
teklemektedir. Özellikle risk grubunda olabilecek zayıf hastalarda 
enjeksiyon uygulamadan önce onam alınmasının, komplikasyon-
lar açısından bilgilendirilmesinin ve sağlık ekiplerinin bu konuda 
eğitilmesinin önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Enjeksiyon nöropatisi, siyatik sinir, vücut 
kitle indeksi

[Abstract:0050]  OP-087

TÜRK KADINLARININ SERVİKS KANSERİ VE 
PAP SMEAR TESTİ İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARI 
YETERLİ Mİ?
Hatice Tuba Akbayram

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Tüm dünyada kadınlarda yaygın olarak görülen ve 
uzun bir preinvaziv sürece sahip olan serviks kanserinin Pap sme-
ar tarama testiyle erken teşhisi ve tedavisi mümkündür. Bu çalış-
ma kadınların serviks kanseri risk faktörleri ve Pap smear testi ile 
ilgili bilgi ve farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma 01.03.2018 ile 01.06.2018 ta-
rihleri arasında Gaziantep ilinde bulunan farklı bölgelerdeki beş 
aile sağlığı merkezine başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden, 
30-65 yaş arası evli veya dul 350 kadın üzerinde kesitsel olarak 
yapılmıştır.Veriler sosyo-demografik özellikler, serviks kanseri be-
lirtileri, risk faktörleri, Pap smear testi ile bilgileri ile ilgili 24 soru-
dan oluşan anket formu ile yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak 
toplanmıştır.

BULGULAR: Kadınların %79.1’i Pap smear testini daha önce 
duymuş olmasına rağmen, yaklaşık yarısı %54.2’si Pap smear 
testini yaptırmıştır. Kadınların %62,8’i Pap smear testinin kanser 
tarama amacıyla yapıldığını bilmesine rağmen, yaklaşık yarısının 
Pap smear testi yaptırmak için gerekli koşulları ve hangi sıklıkla 
yapılması gerektiğini bilmediği veya yanlış bildiği saptanmıştır. 
Kadınların Pap smear yaptırmama nedenleri içinde kanser riski 
taşımama %29.4 ve test hakkında yeterli bilgi sahibi olmama 
%24.8 olarak en önemli nedenler olarak belirlenmiştir. Bu çalış-
mada Pap smear yaptırma oranının yaş, evlilik süresi ve doğum 
sayısı ile anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir. Kansere sebep olan 
başlıca sebebin cinsel yolla geçen HPV enfeksiyonu olmasını 
%24.8’i, HPV aşısını %30.2’si, serviks kanserinin belirtilerini ise 
kadınların %38.2’si bildiği saptanmıştır.

SONUÇ: Çalışmaya katılanların yaklaşık yarısının Pap sme-
ar testini yaptırmadığı, serviks kanseri ve Pap smear testi ile ilgili 
bilgilerinin yetersiz olduğu saptanmıştır.Pap smear yaptırmama 
nedenleri içinde kanser riski taşımama ve yeterli bilgiye sahip ol-
mama en önemli nedenler olarak gösterilmiştir. Ülkemizde ve tüm 
dünyada kadınların serviks kanseri farkındalığının artırılması için 
eğitimler yapılmalı ve kanser tarama testlerinin etkinliği arttırılma-
lıdır.

Anahtar Kelimeler: Serviks kanseri, risk faktörleri, pap-sme-
ar testi, bilgi, farkındalık

[Abstract:0161]  OP-088

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNDE 
PERİPARTUM DEPRESYON YAYGINLIĞI VE 
SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ
Cihan Çelik, Erkan Melih Şahin

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çanakkale

AMAÇ: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği,Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Yenidoğan Polikliniği’ne başvuran yeni doğum yap-
mış kadınlarda peripartum depresyonun yaygınlığını saptamak ve 
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bunun sosyodemografik parametreler ile olan ilişkisini araştırmak-
tır. Peripartum depresyon DSM-5 kılavuzunda gebelik sırasında 
veya doğum sonrasındaki dört hafta içerisinde başlayan majör 
depresyon olarak tanımlanmıştır. Doğum sonrası depresyonun 
nedenleri genel olarak hormonal, genetik, immünolojik, psikosos-
yokültürel faktörler olarak görülebilir. Doğum sonrası depresyon 
yaygınlığının saptanması için yapılan çalışmalarda kullanılan yön-
temlerdeki farklılıklara bağlı farklı sonuçlarla karşılaşılabilmekte-
dir. PPD yaygınlığının, öz değerlendirme ölçekleriyle tarandığın-
da %20-30 oranlarında elde edildiği ancak yapılandırılmış klinik 
görüşme teknikleri ve tanı ölçütleri kullanıldığı zaman bu oranın 
düştüğü bildirilmektedir. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde, öz değer-
lendirme ölçekleriyle farklı zaman dilimlerinde yapılan kesitsel ça-
lışmalarda PPD yaygınlığı %14 ile %74 arasında değişen oranlar-
da bulunmuştur. Ülkemizde yapılan SCID-I temelli çalışmalarda 
ise PPD yaygınlığı %6,3 ile %26,1 arasında değişen oranlarda 
bulunmuştur. Doğum sonrası depresyonun klinik belirtileri; uy-
kuda yetersizlik ya da fazla uyuma, duygudurum dalgalanmaları, 
iştah değişikliği, bebek hakkında aşırı kaygı ve endişe duyguları, 
zarar verme korkusu, üzüntü ya da aşırı ağlama, şüphe, suçluluk 
ve umutsuzluk hissi, odaklanma ve hatırlamada zorluk, hobilere 
ve olağan etkinliklere karşı ilgi kaybı, tekrarlayan ölüm ve intihar 
düşüncelerini içerebilir. Semptomlar çoğunlukla doğum sonrası ilk 
6 hafta içinde ortaya çıkmaktadır,bu süre ilk 1 yıla kadar sürebil-
mektedir. Uyku, iştah ve libido değişikliklerinin normal gebelik ve 
doğum sonrası değişikliklere bağlı da görülebilmesi, doğum son-
rası depresyon tanısının atlanmasına neden olabilir. Klinisyenlerin 
bu belirtileri atlaması dışında, kadınlar da ruh değişikliklerini bil-
dirmeleri açısından isteksiz olabilirler. Bu nedenle klinisyenlerin, 
gebelik veya doğum sonrası dönemde olan kadınların duygudu-
rumu değişikliklerini sorgulaması önemlidir. Yenidoğan bakımı ve 
kontrolleri de annelere ruh halini sormak için bir fırsat olabilir. Do-
ğum sonrası depresyonun etiyolojisi halen net olarak bilinmese de 
bu klinik tabloya yol açabilecek bazı risk faktörleri tanımlanmıştır. 

SONUÇ: Bu risk faktörlerinin tespit edilmesi, doğum sonra-
sı depresyonun erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesine 
böylece hastalığın uzun vadeli olumsuz etkilerinin en aza indiril-
mesine yarar sağlayacaktır. PPD gelişimindeki risk faktörleri; sos-
yo-demografik, fiziksel ve biyolojik, psikolojik, obstetrik-pediatrik 
ve kültürel risk faktörleri olarak kategorize edilebilir.Çalışmamızda 
özellikle sosyodemografik faktörler ile peripartum depresyon ara-
sındaki ilişki araştırılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Depresyon, peripartum, yenidoğan

[Abstract:0132]  OP-089

EMZİRME DÖNEMİNDE SADECE PROGESTERON 
İÇEREN ORAL KONTRASEPTİF KULLANIRKEN 
GERÇEKLEŞEN GEBELİK: BİR OLGU SUNUMU
Emel Peker1, Ayşe Akay2

1Esentepe Aile Sağlığı Merkezi, Edirne 
2Menderes Aile Sağlığı Merkezi, Bayramiç,Çanakkale

AMAÇ: Doğum sonrası emzirme dönemi; aile planlanması 
yöntemlerinin seçimi için zor bir dönemdir. Kadınların kontrasep-
tif yöntemler hakkında bilgi sahibi olması, onların hangi yöntemi 
kullanacaklarına karar vermelerinde ve etkili yöntemlere ulaşma-
larında önemlidir. Buradan hareketle doğum sonrası emzirme 
döneminde aile planlaması yöntemi olarak sadece progesteron 
içeren oral kontraseptif (POP) kullanan hasta sunularak; danış-
manlık hizmetinin önemi tartışılacaktır.

OLGU: 28 yaşında evli lise mezunu bankada memur olan 
hasta aile hekimliği polikliniğine mide bulantısı kusma yiyecek-
lere karşı hassasiyet şikayeti ile başvurdu. Hastanın hikayesinde 
emzirdiği, 1 gebelik, 1 canlı doğumu olduğu düşük küretajının 
olmadığı bilgileri alındı. Gebelik sonlanma tarihi 26.5.2017 olan 
hastanın ikinci gebeliği düşünmediği için kadın doğum doktorun-
dan danışmanlık hizmeti alarak emzirme dönemine uygun ağus-
tos 2017’de POP kullanmaya başladığı öğrenildi. İlacını her gün 
düzenli aldığını son zamanlarda sadece ilaç alım saatlerine özen 
göstermediğini belirten hasta temmuz ayındaki mensturasyonun 
lekelenme tarzında olduğunu söyledi. Hastadan gebelik şüphesi 
ile Bhcg istendi, sonucu 110.930IU/Ml gelen hasta gebelik tanısıy-
la kadın doğum polikliniğine yönlendirildi. Ultrasonda 9 hafta ile 
uyumlu gebelik tespit edilen hasta aile sağlığı merkezi tarafından 
gebelik takibine alındı.
TARTIŞMA: Doğumun hemen sonrası, eşlerin kısa zaman içe-

risinde bir çocuk sahibi olmayı düşünmedikleri ve dolayısıyla aile 
planlamasıyla ilgili arayışlar içinde oldukları, kadınların kontra-
septif yöntemlere en sıcak baktığı, kontraseptif yöntemlere yüksek 
uyum gösterdiği dönem olarak belirtilmektedir. Çeliker Sağıroğlu 
ve ark. kontraseptif yöntem kullanan kadınlarda yaptıkları çalış-
mada katılımcıların %29,67’si yöntem kullanırken gebe kaldığını 
ifade etmiş ve bunların %46,71’i geleneksel yöntemlerin kullanı-
mı sırasında gebelik yaşamıştır. Budak M.Ş ve ark.yaptığı çalışma-
da isteğe bağlı küretaj olan kadınlarda, kadınların gebe kalırken 
%58.3’nün korunma yöntemi kullandığı, ilk üç sırada yer alan 
yöntemlerin geri çekme %53, kondom %28 ve oks%14.2 oldu-
ğu belirtilmiştir(4)Bizim vakamızda da hasta emzirme döneminde 
modern yöntemlerden POP kullanımı sırasında gebe kalmıştır.
Emzirme dönemi istemsiz gebeliklerin oldukça fazla yaşandığı bir 
dönemdir.POP emzirme döneminde de kullanılabilmesi nedeniy-
le bu dönem için uygun bir modern aile planlaması yöntemidir,-
yüksek derecede etkilidir, ancak günün aynı saatinde düzenli kul-
lanım çok önemlidir, saat gecikmelerinde etkinlikleri azalır(5,6).

SONUÇ: Aile sağlığı merkezleri birinci basamak sağlık hizmeti 
sunucuları olarak aile planlaması danışmanlık hizmetlerinde ki-
lit rol oynamaktadır. Aile hekimleri ve ebe/hemşirelerin bakım 
verdikleri kişilerin aile planlaması hizmetlerine ilişkin tutumlarını 
ve davranışlarını etkileyen faktörleri belirleme ve yöntemi doğru 
biçimde kullanıp kullanmadıklarını takip etme sorumlulukları bu-
lunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, aile planlaması, danışmanlık

[Abstract:0084]  OP-090

GENÇLİK MERKEZİNE BAŞVURAN 
ADÖLESANLARIN MENARŞ DUYGU, 
MENSTURASYON ALGI-BİLGİ VE ÖZBAKIM 
PRATİKLERİ
Şule Özel1, Aslı Oskovi1, Sabriye Korkut2, Tuba Memur1,  
Yaprak Engin Üstün1

1Ankara, Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 
Kadın Hastalıkları ve Doğum 
2Ankara, Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 
Yenidoğan

AMAÇ: Adölesan kızların menarş duygu, mensturasyon algı, 
bilgiyi aldıkları kaynak, mensturasyon sırasındaki öz bakım dav-
ranışlarını tanımlayarak bu konuda geliştirilecek politikalara reh-
berlik etmektir. 
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GEREÇ-YÖNTEM: Bu tanımlayıcı kesitsel çalışma, hasta-
nemizin gençlik merkezine başvuran menarş sonrası, 10-19 yaş 
aralığındaki adölesan kızlar üzerinde yapıldı. Gençlerin yaş, baba 
mesleklerinin ne olduğu, annelerin çalışma durumları, okul du-
rumları, menarş yaşı, mensturasyon süresi, menarşta duygusal re-
aksiyonları, mensturasyon hakkında bilgi alıp almadıkları, bilgiyi 
aldıkları kaynak (Okul:Group 1,Diger kaynaklar:Group 2), mens-
turasyondaki kanın kaynağı hakkındaki bilgileri, mensturasyon 
sırasında hijyenik ped kullanımı ve imhası, banyo alışkanlıkları 
sorgulandı. 

BULGULAR: Çalışmaya gençlik merkezine başvuran 10-19 
yaş aralığındaki 306 genç kız katıldı. Gençlerin yaş ortalaması 
16,54±2,1 (min 10-max 19) idi. Gençlerin menarş yaş ortala-
ması 12.89±1.4 (min9-max17), mensturasyon uzunlukları orta-
lama 6.19±3.6 gün (min1-max15) idi. Menarş sırasında olumsuz 
duygu deneyimleyen %45,4 genç vardı. Gençlerin %98’i kanama 
tamponu olarak hijyenik ped kullandığını ve hijyenik pedleri evsel 
atıklarla beraber attığını, %80.7’i mensturasyon sırasında banyo 
aldığını, %50’si mensturasyon ile ilgili bilgiyi okuldan aldığını ifa-
de etti. %66,33 genç ‘Mensturasyon sırasında gelen kanın kayna-
ğı neresidir?’ sorusuna ‘rahim’ cevabını verdi. Gençlerin %29,08’i 
mensturasyon sırasında iştahta artış olduğunu, %57.18’i menar-
ştan önce mensturasyon ile ilgili bilgi aldıklarını ifade etti. (Tablo 
2) Menarş öncesi bilgisi olanların %59,42’si ilk mensturasyonda 
olumlu duygulanım içinde idi ve menarştan önce bilgi alan ve 
almayan gençlerin cevapları duygu durumuna göre karşılaştırıl-
dığında menarştan önce bilgi alanların menarşta pozitif duygusal 
reaksiyon verme olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulduk (p 
= 0,049). Grup 1’deki adölesanların %64,70’i menarştan önce 
okuldan bilgi almış idi ve bu grupta menarş öncesi bilgi alma ola-
sılığı, Grup 2’den istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur 
(p=0.008). Grup 1’deki adölesanların %17,64’ü mensturasyon 
sırasında banyo alışkanlığının olmadığını ve mensturasyon ka-
nının kaynağı olarak rahim cevabı verme oranının %64,05 ol-
duğunu ve bu oranın Grup 2’den farklı olmadığını tespit ettik ( 
p=0,46, p=0,39) (Tablo 3).

SONUÇ: Toplum sağlığı açısından mensturasyon sırasında 
kullanılan hijyenik pedlerin imhasının tıbbi atık kapsamında ya-
pılmasının halk sağlığının korunması açısından önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Fertil dönemdeki kadınların aylık deneyimledikleri 
mensturasyona yönelik algı ve davranışları Adölesan döneminde 
şekillenmektedir. Bu bağlamda doğru ve kontrollü bilginin kayna-
ğı olan okullarda adölesanlara yönelik verilen üreme sağlığı eği-
timlerinin içeriğinin, zamanlamasının ve etkinliğinin gözden geçi-
rilerek yapılan düzenlemeler fertil dönemdeki kadınların sağlıklı 
mensturasyon pratikleri geliştirmelerine yol açacaktır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan kızlar, Menarş, mensturasyon 
bilgi, mensturasyon hijyen

[Abstract:0110]  OP-091

ÜÇÜNCÜ BASAMAK BİR KADIN SAĞLIĞI 
MERKEZİNDE DOĞUM YAPAN ADÖLESAN 
ANNELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şule Özel

Ankara,Dr.Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum

AMAÇ: Gebelik adölesanda ciddi sağlık problemleri oluştur-
masının yanında, gencin eğitimini sekteye uğratarak sosyal ve 
ekonomik fırsatlarının sınırlanmasına yol açar. Amacımız hasta-

nemizdeki adölesan doğum oranını tespit etmek ve adölesan an-
nelerin sosyo-demografik özelliklerini ve gebeliklerini analiz ede-
rek, gençleri adölesan anneliğe sürükleyen etkenleri ve adölesan 
gebeliğin gençlere ve bebeklerine getirdiği riskleri analiz etmektir.

GEREÇ-YÖNTEM: 2017 yılında hastanemizde 10-19 yaş 
aralığında doğum yapan adölesan gebelerin tamamının kayıtları-
na ulaşılarak hastanemizdeki adolesan doğum oranı hesaplandı. 
Haziran-Temmuz 2018’de doğum yapan adölesan annelere ise 
sosyo demografik özelliklerini, obstetrik hikayelerini, antenatal 
takip bulgularını ve ebeveynlerinin özelliklerini içeren bir anket 
doldurtuldu. Bu adölesan annelere postpartum 1.günde 3 kez 
LATCH emzirmeyi tanılama ve değerlendirme ölçeği uygulanarak 
emzirme başarıları değerlendirildi. 

BULGULAR: 2017 yılında adölesan doğum oranımız 
645/16.000 (% 4) idi. 44 adolesan annenin anket sorularına ver-
dikleri cevaplar ve LATCH ölçeği sonuçları analiz edildi. Adöle-
san annelerin yaş ortalaması 17,06±0,78 (min15-max18), res-
mi evlilik oranı % 81 idi. Bu anneler arasında gebelik süresince 
sigara kullanımı % 13,3, madde kullanım oranı % 4,6 bulundu. 
Adölesanlardaki partnerinden şiddet görme oranı %4,6, tanısı 
koyulmuş depresyon hikayesi % 13,6 bulundu. Okuma-yazması 
olmayanlar %4,5 idi. % 3.8’i gebeliği sırasında eğitimine devam 
etmekteydi. % 77,3’ü eğitimini kendi isteği ile bıraktığını ifade 
etti. % 18,2’i boşanmış aile çocuğu ve % 6,8’i ebeveynlerinden 
birini kaybetmiş idi. Gebelikte alınan ortalama kilo 13,12±4,8 
kg, bebeklerin ortalama kilosu 3109±482 gram idi. Bebeklerin 
%4,6’sında fetal anomali mevcuttu. Annelerin % 63,6’sı gebelik-
te tarama testi yaptırmış, gebelik süresince % 43,2’si folik asit, 
% 88,6’sı demir kullanmış idi. Erken doğum % 9, doğum öncesi 
anemi % 29,5, doğum sonrası anemi ise % 61,4 idi. Sezaryan 
doğum oranı % 31,8 bulundu. % 11 genç gebe okuluna devam 
etmiş, % 40’ı emzirme eğitimi almıştı. Gençlere uygulanan LAT-
CH emzirme ölçeği ortalama skoru 1.gözlem 5,59±1,8, 2.gözlem 
7,099±1,5, 3.gözlem 7,8 ±1,4 idi. % 34.1’inin modern korunma 
yöntemlerinden hiçbiriyle ilgili bilgisi yoktu. Adölesanların anne-
lerinin %34.1’i, babalarının %6,8’i okuma yazma bilmiyor idi. 
Sigara bağımlılığı oranı annelerde % 43,2, babalarda % 61,3 idi. 

SONUÇ: Anne ve babaların sosyoekonomik problemleri, gen-
ci annelik ve sonrasındaki olumsuz koşullara sürükler. Adölesan 
anneler ve bebekleri, gebelik sürecinde, emzirme döneminde ve 
sonrasında yetişkinler tarafından doğru yönlendirilip takip edil-
meye ihtiyaç duyarlar. Aynı zamanda adölesan gebeler artmış 
sezaryen doğum olasılığına sahip olduklarından dolayı sezaryen 
ile mücadele politikalarının içerisinde adölesan gebeliklerin ön-
lenmesi de yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan gebe, sezaryen doğum, LAT-
CH emzirme ölçeği, antenatal takip
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[Abstract:0118]  OP-092

SERVİKS KANSERİ TARAMASI 
BİLGİLENDİRMESİNDE AİLE HEKİMLERİNİN 
ROLÜ
Raziye Desdicioğlu1, Erhan Şimşek2, Ömer Faruk Kuran3,  
Halil Alper Aslan2, Ahmet Keskin2, Ayşe Filiz Yavuz1

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara 
3Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

AMAÇ: Serviks kanseri gelişmekte olan ülkelerde kadınlar-
da en sık görülen jinekolojik kanserdir. Taramada kullanılan 
Pap-smear testinin birinci basamakta da kullanımı giderek yay-
gınlaşmaktadır. Buna karşılık Pap-smear testinin uygun kullanımı 
hastanın ve hekimin bilinçli olması ile mümkündür. Ülkemizde 
smear taramaları kadın doğum uzmanları ve aile hekimleri tara-
fından yapılmaktadır. Smear testinin koruyucu sağlık hizmetleri 
kapsamında birinci basamak kuruluşlarda yapılabiliyor olması 
tarama dolayısı ile de erken tanı oranını artırmaktadır. Kadınların 
kendi aile hekimleri ile daha sık ve yakın diyalog kurabildikleri 
gerçeği, tarama bilinçlendirmesi konusunda aile hekiminin öne-
mini göstermektedir. Fakat smear alınma aralıklarının kılavuzlarda 
sık aralıklarla güncellenmesi hekimlerde ve toplumda bilgilenme 
sürecini olumsuz etkilemektedir. Çalışmamızda hastaların bilgilen-
me düzeyini etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık. Bilgilenme 
sürecinde aile hekimlerinin rolünü ortaya koymayı amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda 21 ile 65 yaşları arasında 
332 kadın katıldı. Gönüllülük esası ile onam alınarak hastalara 
anket niteliğinde sorular yöneltildi. Hastaların demografik verileri 
ve eğitim durumları da kaydedildi. İstatistiksel olarak yüzde ve 
oranlar,karşılaştırmalarda ise t test kullanıldı.

BULGULAR: Hastalarımızın yaş ortalaması 41,58 ±10,81 
idi. Yaş gruplarına göre hastalar 4 gruba ayrıldı. Hastalarımız-
dan 269(%81) en az bir kez smear taraması yaptırdığı görüldü. 
Hastalarımızdan smear aralıkları hakkında doğru bilgi sahibi 
olan hasta sayısı 139(%41,9) olduğu görüldü. Hastalarımızdan 
91 tanesi(27,4) postmenopozal dönemde, 241(%72,6) hasta ise 
reprodüktif dönemdeydi. Hastalarımızdan hastanede bilgilenen 
hastalardan 101 kadının(%72,66) bilgilenmesini hastaneden, 
38(%27,33)kadının ise aile hekiminden aldığı görüldü. Aile he-
kiminden bilgilendiğini ifade eden 53 kadından 26(%49,1) doğ-
ru bilgilenme düzeyine sahip iken 27 kadın ise( 50,9) eksik bilgi 
düzeyine sahipti. Doğru bilgilenmeye etkili en önemli faktörlerin 
artan yaş, artan evlilik süresi ve doğum yapmış olmak olduğu gö-
rüldü. 

SONUÇ: Çalışmamıza dahil olan kadınlarda smear alınmış 
olma oranı %81 gibi oldukça yüksek olduğu görülmüştür. Fakat 
doğru bilgilenmiş olma düzeyi ise %41 oranında kalmaktadır. 
Tarama programlarının amacı işlemin yapılmış olması nedeniy-
le başarı sağlanmış görünse de bilgilenmenin aynı oranda sağ-
lanmadığı dikkati çekmektedir. Hasta yaşı ve doğurganlığı ile de 
bilgilenmenin arttığı düşünülürse hastanın hekimle karşılaşması 
sayısının artması hem bilgi düzeyini hem de tarama oranlarını ar-
tırmaktadır. Birinci basamakta smear aldırmış hastalarda bilgilen-
me oranının(%49,1) hastanede smear alınan hastalardaki orana 
göre(%46,8) yüksek olması istatistiksel olarak anlamlı olmasa da 
doğru bilgilenmenin 1. basamakta daha fazla olduğunu göster-
mektedir. Bu da birinci basamakta koruyucu sağlık hizmetlerinin 
smear taraması özelinde olumlu yolda ilerlediğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, koruyucu, serviks, smear, tarama

[Abstract:0010]  OP-093

PREPUBERTAL DÖNEMDE VULVOVAJİNAL 
ENFEKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİ: 5 YILLIK 
BİR ANALİZ
Ahu Aksay1, Ümmügülsüm Kesler2

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Sivas 
2Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Sivas

AMAÇ: Çocuklarda vulvovajinal enfeksiyonlar, gerek etken 
patojenler ve gerekse klinik bulgular ve tedavi açısından erişkin 
kadınlardan farklı ele alınmalıdır. Yapılan çalışmalarla prepubertal 
dönemde vulvovajinitin en sık nedeni üst solunum yolu enfeksi-
yon etkenleriyle aynı olduğu ortaya çıkmıştır. Kandida vulvovaji-
niti prepubertal kız çocuklarında çok nadir görülmesine rağmen 
klinisyenler vulvovajinit semptomları olan çocuklara ilk aşama-
da antifungal tedavi verme eğilimindedirler. Biz bu çalışmamız-
da hastanemize başvuran prepubertal kız çocuklarında görülen 
vulvovajinal enfeksiyonların klinik ve mikrobiyolojik özelliklerini 
incelemeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Haziran 2013-Haziran 2018 tarihleri 
arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları poliklini-
ğine vulvovajinit semptomları ile başvuran ve vajinal kültür alınan 
2-12 yaş arası tüm prepubertal kız çocuk hastaların klinik özellik-
leri ve vajinal, boğaz ve idrar kültür sonuçları retrospektif olarak 
değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmaya 143 hasta dahil edildi. Hastaların 
ortalama yaşı 6,84±3 (median yaş: 6) idi. En sık başvuru şika-
yeti olarak vajinal akıntı ve kızarıklık saptandı (sırasıyla %77.6; 
%14.7). Vajinal kültür alınan hastaların 81’inin (%56.6) kültürün-
de üreme gözlendi. En sık izole edilen mikroorganizma Escheric-
hia coli, Stafilococcus aureus Enterococcus türleri olarak saptandı 
(sırasıyla %37; %25.9; %18.5). Hastaların sadece 3’ünde (%3.7) 
Candida albicans üremesi mevcuttu. Toplam 143 hastanın 82’si-
nin idrar kültür sonucuna ulaşıldı. 82 hastanın sonucu incelendi-
ğinde 12 hastanın idrarında Escherichia Coli üremesi olduğu sap-
tandı. Vajinal kültür sonucunda A grubu beta hemolitik streptokok 
üremesi olan 6 hastanın boğaz kültür sonuçları incelendiğinde 4 
hastanın boğaz kültüründe eş zamanlı A grubu beta hemolitik 
streptokok üremesi olduğu görüldü.

SONUÇ: Sonuç olarak çocuklarda görülen vulvovajinal en-
feksiyonlar klinik bulgular ve etken patojenler açısından, erişkin 
kadınlardan ve puberte sonrası yaş grubundan farklı ele alınmalı 
ve tedavi edilmelidir. Bu yaş grubunda vajinal kültür sonuçlarının 
büyük kısmında üreme olmamakta, en sık izole edilen etken de 
solunum yolları patojenleri olmaktadır. Perine hijyeninin düzel-
tilmesinin semptomların giderilmesi ve nükslerin önlenmesindeki 
önemi unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kandida, vajinal akıntı, vajinal 
kültür
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[Abstract:0109]  OP-094

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNA 
BAŞVURAN KADINLARDA SERVİKS KANSERİ 
TARAMASI ORANLARI
Raziye Desdicioğlu1, Erhan Şimşek2

1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Anabilim Dalı, Ankara 
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Serviks kanseri dünyada ikinci en sık görülen jinekolo-
jik kanserdir,kanserden ölüm nedenleri arasında altıncı sıradadır.
Serviks kanseri sıklığını azaltmakta smear taraması etkindir.Son kı-
lavuza göre 21-65 yaş arası sağlıklı kadınlarda smear taramasının 
3 yılda bir yapılması yeterlidir.Tarama sıklığının artması maliyeti 
artırıp sağlığa katkı sunmayacağı gibi daha uzun aralıklarla smear 
aldırmak kanser olgularını önlemede eksik kalacaktır.Bu neden-
le smear taramasında toplum bilinçlenmesi önemlidir.Ülkemizde 
smear tarama bilincini değerlendirmek amacıyla 3.basamak sağ-
lık kuruluşuna başvuran kadınlarda smear aldırma durumlarını ve 
bunu etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Polikliniğimize başvuran 21 ile yaş 65 ara-
lığındaki 283 kadına çeşitli sorular soruldu.Kadınların demografik 
verileri kaydedildi. İstatistiksel yöntem olarak % ve dağılımlar ve 
Ki-kare testi kullanıldı.Gruplar arası karşılaştırmada t-test kullanıl-
dı.

BULGULAR: Hastalarımızın yaş ortalaması;41,16±10,81, 
en az bir kez smear aldırmış olan kadın sayısı 228(%80,6),smear 
aldırmamış olanların sayısı 55(%19,4)idi. Hastaların yaş grupları-
na, eğitim durumlarına, doğum yapmış olma, doğum şekli, evlilik 
süresi ve menopozal duruma göre smear aldırma durumlarındaki 
farklılıklar değerlendirildi.Veriler tabloda özetlendi.Smear aldırma 
oranının 41-50 yaş grubunda,postmenopozal grupta ve evlilik sü-
resi 10 yıldan fazla olan grupta anlamlı olarak yüksek olduğu gö-
rüldü.Eğitim durumlarına göre ise en fazla smear alınma oranının 
ilkokul mezunu hasta grubunda olduğu fakat bu farkın anlamlı 
olmadığı görüldü.

SONUÇ: Servikal smear taramalarını yaptırma oranı Viet-
nam’da %76,İspanya’da %69,Kore’de %74, ABD’de %99 olarak 
bulunmuştur.Ülkemizde farklı grup ve farklı bölgelerde yapılan 
çalışmalarda ise bu oranlar %12-51 arasındadır.Bizim popü-
lasyonumuzda birçok ülke ve ülkemizdeki diğer araştırmaların 
ortalamalarına göre yüksek tarama yaptırma oranları(% 80,6)
görülmüştür.Bu farkın altta yatan sebebinin hastanemizin konu-
mu,eğitim ve bilgilenme açısından güncel bilgilerin takip edilip,p-
ratik uygulamalara kısa sürede geçilmesi olduğu düşünülmüştür.
Tarama testlerinin toplumda istenen etkisinin görülebilmesi için 
hasta bilinçlenmesi önemlidir.Daha önce yapılan araştırmalarda 
eğitim,gelir düzeyi,kültürel faktörler gibi birçok faktörün smear 
aldırma oranlarını etkilediği gösterilmiştir.Bizim araştırmamızda 
ise eğitim seviyesinden ziyade hekim ile karşılaşma ve bilgilenme 
fırsatı olan kadınların daha fazla oranda smear aldırdıkları görül-
müştür.Doğurganlık ile smear alınma oranının artış göstermesi 
bunu destekleyen bir bulgudur.Ayrıca menopozda artan jineko-
lojik yakınmalar ve kanser olma korkusunun bu yaş grubunda ta-
rama testlerine başvuruyu artırdığı düşünülmektedir.Bu sonuçlar 
hastanın eğitim düzeyinin artışı sağlanamasa da koruyucu sağlık 
hizmetlerine ağırlık verilmesi,hastanın hekimle karşılaşma oranı-
nın artması ile tarama testlerinin etkin kullanımının artırılabileceği 
düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kanser,serviks,smear,tarama

[Abstract:0166]  OP-095

KADINLARDA DEMİR EKSİKLİĞİ VEYA DEMİR 
EKSİKLİĞİ ANEMİSİ TEDAVİSİNİN ZİHİNSEL 
FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Şükran Doğan, Özlem Suvak,

Cenk Aypak, Süleyman Görpelioğlu 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

AMAÇ: Demir nöral ağ mimarisi, miyelinizasyon, enerji meta-
bolizması ve nörotransmitter biyokimyasındaki kritik rollerinden 
dolayı özel ilgi çekmiş bir besin ögesidir. Demir eksikliğine bağlı 
olarak henüz anemi gelişmeden merkezi sinir sistemindeki demir 
düzeyinin düşmesine bağlı olarak demir bağımlı enzimlerin (mo-
noamin oksidaz) aktivitesi bozulmakta ve zihinsel fonksiyonlarda 
azalma meydana gelmektedir. Merkezi sinir sistemindeki bu etki-
lere bağlı olarak dikkat, bellek, konsantrasyonda azalma, apati, 
uykululuk ve irritabilite gibi belirtiler oluşabilmektedir. Literatürde 
bu konuda çocuk ve adölesanlarda yapılmış çok sayıda çalışma 
olmasına rağmen,kadınlarda işlevselliğin en yüksek olduğu dö-
nem reprodüktif çağda(15-50 yaş) yapılmış yeterince çalışma 
yoktur. Literatüre bu alanda katkı sağlamak ve geleceği yetiştiren 
kadınların zihinsel performasında demirin etkisini ortaya koymak 
adına çalışmamamız planlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırma, Bilimsel Araştırma Projesi ola-
rak hastanemizden etik kurul onayı alındı.Çalışmada poliklinik-
te demir eksikliği/anemisi tespit edilen 15-51 yaş arasında 165 
kadın hasta yer aldı. Mental ve duygudurum bozukluğu olanlar 
dahil edilmedi. Hastalara 8 hafta süresince demir replasmanı ru-
tin tedavi şemasıyla verildi. Tedavi öncesi ve sonrasında Montreal 
Bilişsel Ölçek uygulandı. Veriler SPSS V 20.00 ile değerlendirildi. 
İstatistiksel olarak anlamlılık düzeyi <0,05 olarak kabul edildi. 

BULGULAR: Çalışma halen yürütme aşamasındadır. Elde 
edilen ön verileri şöyledir: Hastaların ortanca yaşı 35 (15-51) idi. 
Hastaların 118 (%71,5)’ i evli, 44 (%26,7) hasta üniversite ve 
üstü mezundu.Hastaların 38 (%23)’i çalışıyor ve 21 (%12,7)’inin 
ek kronik hastalığı vardı. Hastaların 84 (%50,9)’ü normal, 
75(%45,4)’i fazla kilolu idi. Demir replasmanı yapılan toplam 81 
hastanın replasman öncesi Hg (11,9±2,70), MCV (78±8,5) ve 
ferritin (6±2,9) değerlerinin, replasman sonrasında belirgin ola-
rak yükseldiği gösterildi (p <0,001). Demir eksikliği/anemisi olan 
kadınlarda, yaş, medeni hal, eğitim düzeyi, kronik hastalık varlı-
ğı, çalışma durumu, obezite durumu zihinsel fonksiyonlarla ilişkili 
bulundu. Demir replasmanı öncesi ve sonrası zihinsel fonksiyon 
skorları, toplam zihinsel fonksiyon ve tüm alt grup puanlarının 
replasman sonrasında replasman öncesine kıyasla belirgin olarak 
yüksek olduğu saptandı (p<0,001).

SONUÇ: Kadınların en yoğun ve verimli olduğu 15-50 yaş 
döneminde, demir eksikliği sık görülmektedir. Çalışmamızda de-
mir eksikliği/anemisi olan kadınlarda demir yerine koyma tedavisi 
verildiğinde 8 hafta gibi kısa dönemde bile zihinsel fonksiyonlarda 
anlamlı düzeyde iyileşme olduğu saptanmıştır. Çalışmanın, Aile 
hekimlerine demir eksikliği düzeltmenin aslında kişinin hayatın-
da önemli kazanımlar sağlanacağını fark etmeleri ve eksiği yerine 
koyma tedavisini daha çok önemsemeleri konusunda aydınlatıcı 
olduğunu düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Reproduktif dönem, kadın, zihinsel fonk-
siyon, demir
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[Abstract:0006]  OP-096

HEMODİYALİZ HASTALARINDA DİYALİZ 
ÖNCESİ VE SONRASI ÜRİK ASİT DÜZEYİNDEKİ 
DEĞİŞİM İLE DİYALİZ YETERLİLİĞİ ARASINDAKİ 
İLİŞKİ
Oktay Bozkurt1, Cevat Topal2

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı 
2Trabzon Medikal Park Hastanesi, Nefroloji Bilim Dalı

AMAÇ: Biz çalışmamızda hemodiyaliz ile üreye benzer bir yol 
ile temizlenen ürik asitin diyaliz öncesi ve sonrası değişim oranına 
bakarak diyaliz yeterliliğini değerlendirmede kullanılan üre azal-
ma oranı(URR) ve KT/V ile arasındaki ilişkiyi araştırdık

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızda Trabzon Numune Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz merkezi ve özel diyaliz 
merkezinde Mart 2010 ile Eylül 2010 tarihleri arasında böbrek 
yetmezliği nedeniyle hemodiyaliz tedavisi alan toplam 133 has-
ta retrospektif olarak değerlendirildi. Diyaliz yeterliliğini ortaya 
koymak için üre kinetik modelleme yapıldı. Bunun için Kt/V=–
ln(R–0.008xt)+(4– 3.5xR)xUF/W([R=diyaliz sonrası blood ure-
anitrogen (BUN) / diyaliz öncesi BUN, t= diyaliz seansının süre-
si (saat), UF= diyalizde yapılan toplam ultrafiltrasyon (L), W= 
diyaliz sonrası hasta ağırlığı (kg)] formülü kullanıldı. ÜRR(%) = 
100 x (1- BUNsonra / BUNönce) formülü kullanıldı. Daha sonra 
ürik asit düzeylerinde azalma oranları ile diyaliz yeterliliğini de-
ğerlendirmede kullanılan URR ve Kt/V oranları arasındaki ilişki 
değerlendirildi. Verilerin analizi SPSS for Windows 11.5 paket 
programında yapıldı. Sürekli değişkenlerin dağılımının normale 
yakın olup olmadığı ShapiroWilk testi ile araştırıldı. Giriş ve çıkış 
laboratuar ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişimin olup 
olmadığı Wilcoxon İşaret testiyle değerlendirildi. Sürekli değişken-
ler arasında anlamlı korelasyon olup olmadığı Spearman’ın Kore-
lasyon testiyle incelendi.

BULGULAR: Çalışma 48’i kadın (% 36,1), 85’i erkek (% 
63,9) toplam 133 hasta ile gerçekleştirildi. Hastaların ortalama 
yaşı 58 olarak tespit edildi. Hastalarımızın ortalama Kt/V, hemog-
lobin, hemotokrit ve albumin değerleri sırasıile 1,3, 11,3 g/dl, % 
34,8, 3,9 g/dl olarak saptanmış ve bu parametreler açısından has-
taların büyük çoğunluğunda diyaliz hastalarında önerilen hedef 
değerlere ulaşılmıştır. Yapmış olduğumuz çalışmada üre azalma 
oranı, ürik asit azalma oranı ve kreatinin azalma oranı sırası ile 
%70.77, %73,77, %63,41 olarak bulunmuştur. Ürik asit, kreati-
nin ve ürenin diyaliz sonrası azalma oranları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı korelasyon saptandı. Çalışmamızda ürik asit azal-
ma oranı ile diyaliz yeterliliğini değerlendirmede kullanılan Kt/V 
ve URR arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,001). Kt/V, URR 
ve ürik asit azalma oranı ile diyaliz yeterliliğini değerlendirmede 
kullanılan laboratuar paremetreleri olan hemoglobin, hemotokrit 
ve albumin arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanma-
mıştır..

SONUÇ: Ürik asit azalma oranı ile URR ve Kt/V oranları ara-
sında anlamlı ilişki olması nedeniyle diyalizyeterliliğini değerlen-
dirmede diyaliz öncesi ve diyaliz sonrası ürik asit düzeylerindeki-
değişim oranının kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Bu konuyla 
ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır ve yeterli diyalizin teminini 
belirlemede yeni standartlar geliştirmek için, yeni araştırmalara ve 
bilgilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Diyaliz yeterliliği, üre kinetik model, Kt/V, 
ürik asit

[Abstract:0021]  OP-097

ROMATOİD ARTRİT HASTALARININ 
İŞLEVSELLİK, YETİYİTİMİ VE SAĞLIĞIN 
ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASI 
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT 
ÇALIŞMA
Bahar Dernek

İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Romatoid Artrit (RA), dünyada ve ülkemizde en sık 
rastlanılan kronik enflamatuar hastalıklardan biridir. Özellikle ek-
lemleri tutması yanında sistemik bulgulara da yol açması morta-
lite ve morbidite açısından oldukça önemlidir. Bu durum, has-
talarda işlevsellik-fonksiyonellik alanlarında çeşitli bozukluklara 
yol açabilmektedir. Hastaların, primer hastalığın medikal tedavisi 
yanında, ortaya çıkan problemlerin çözümü için genel, ayrıntılı 
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İşlevsellik, Yetiyitimi 
ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması, ICF (International Clas-
sification Of Functioning Disability And Health) kapsamında oluş-
turulmuş ICF Çekirdek Dizisi (ICF Core Set), bireyin fonksiyonel-
liği ve yetiyitimi hakkında bilgi sağlamak ve bu bilgileri kaydetmek 
açısından pratik bir değerlendirme aracıdır. Elde edilen bilgi olgu 
kayıtlarının tutulması için özetlenebilir niteliktedir (örneğin klinik 
pratikte veya sosyal hizmetlerle ilgili durumlarda). Bu çalışmada 
amacımız RA’lı hastalarda sık rastlanılan sağlık sorunlarının ICF 
kapsamında değerlendirilmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız, prospektif, kesitsel bir ön ça-
lışma olarak planlanmıştır. Çalışma için Ağustos 2017-Mart 2018 
tarihleri arasında fiziksel tıp ve rehabilitasyon polikliniğine başvu-
ran yeni tanı konulmuş RA hastalarına 16 ayrı kategoride (vücut 
işlevleri için 6, etkinlikler ve katılım için 8 ve çevresel faktörler için 
2 kategori) hastaların değerlendirilmesini sağlayan ICF Çekirdek 
Dizisi uygulandı. ICF içeriğinde yer alan yapısal faktörler görün-
tüleme tekniklerini gerektirdiğinden çalışma kapsamına alınmadı. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan kadın hasta sayısı 103 
(%76,9), erkek hasta sayısı 31 (%23,1) idi. Vücut işlev bozukluk-
larına bakıldığında orta ve ciddi bozukluk tespit edilen durumlar 
b280 (ağrı), b455 (egzersiz tolerans), b710 (eklem mobilitesi), 
b730 (kas kuvveti),b780 (kas hareket algısı) olarak belirlendi. Et-
kinlikler ve katılım açısından yapılan değerlendirmede d230 (gün-
lük yaşam aktivitelerini yerine getirme), d410 (yer değiştirme), 
d440 (el kullanımı), d450 (yürüme), d850 (işe başlama) alanla-
rında orta ve ciddi düzeylerde problemler tespit edildi. 

SONUÇ: Çalışmamız RA’lı hastalardaki işlevsellik ve yetiyitimi-
ninin genel değerlendirilmesine olanak sağlamış ve sorunlarının 
kısa sürede özetlenmesine yardımcı olmuştur. Hastaların genel 
tedavisinin düzenlenmesinde belirlenen sorunların tek tek ayrıntı-
landırmasının ve çözümünün hastanın yaşam kalitesini artıracağı 
kanaatineyiz.

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, işlevsellik ve yetiyitimi, 
ICF
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[Abstract:0020]  OP-098

YENİ TANI ALAN HİPERTANSİYON 
HASTALARINDA TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER
Savaş Aksuyek Çelebi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Hipertansiyon kardiyovasküler hastalıklar için en 
önemli risk faktörlerinden biridir. hipertansiyon tanısı alan has-
taların yaklaşık %47’si ilaç kullanmaktadır. Tedavi alan hastala-
rın yaklaşık %53’ünde kontrol sağlanabilmektedir. Hipertansiyon 
hastalarında kontrol oranının düşük olmasının en önemli sebebi 
tedavi önerilerine uyum oranının düşük olmasıdır. Biz bu çalışma-
da yeni tanı hipertansiyon hastalarında tedaviye uyum oranını ve 
bunu etkileyen faktörleri araştırmayı amaçladık. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Aralık 2016-Ağustos 2017 ta-
rihleri arasında polikliniğimizde hipertansiyon tanısı alan ve teda-
vi başlanan 142 hasta dahil edildi. Hipertansiyon tanısı poliklinik 
vizitinde ardışık ölçülen 3 kan basıncı değerinin ortalamasının 
140/90 mmhg ve üzerinde olması ve 10 günlük ev kan basıncı 
takibinde kan basıncı ortalamasının 140/90 mmhg ve üzerinde 
olması ile konuldu. Hastaların tümüne yaşam tarzı değişikliği ve/
veya antihipertansif ilaç tedavisi başlandı. Hastalara tedavi baş-
lanması sonrasında 1. hafta, 1 ay ve 3. ay kontrolleri ile takipleri 
yapıldı. 

BULGULAR: Çalışmaya alınan 142 hastanın yaş ortalama-
sı 52±27 idi. Hastaların temel karakteristik özellikleri tablo-1 de 
gösterilmiştir. Hastaların ortalama kan basıncı 158.3±10 /95,7±3 
mmhg idi. Hastaların %85.9’una ilaç tedavisi başlandı. 3. ay so-
nunda ilaç tedavisi başlanan hastaların %42’sinin ilaç tedavisine 
devam ettiği %58’inin ise ilaç tedavisini bıraktığı veya düzenli kul-
lanmadığı tespit edildi (Tablo 2). Yaşam tarzı önerilerine uyum 
ise %51,2 idi (Tablo 3). Hastaların ilaç kullanımını bırakmasının 
nedenleri yan etkiler (%36,2), kan basıncının normal değerlere 
gelmesi veya kan basıncı yüksekliğinin zarar vermeyeceği inanı-
şı(%32,1), ilacın faydasına inanmamak (%20.2), alternatif ilaç te-
davisi kullanımı (%11,5) olarak belirlendi (Tablo 4). İlacı düzenli 
kullanmama nedenleri ise unutkanlık(%41,8), alternatif tedavile-
rin kullanımı (%24,2), kendini iyi hissetme (%21,2), ilacın fay-
dasına inanmama (%5,5), düzenli kullanımda yan etki veya ilaç 
bağımlılığı gelişeceği düşüncesi (%7,3) olarak tespit edildi.

SONUÇ: Hipertansiyon tüm dünyada risk faktörlerine bağlı 
ölüm oranlarına bakıldığında en önemli nedendir. Tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de hipertansiyon hastalarının %50’sinden 
fazlasında kan basıncı kontrolü sağlanamamaktadır.Biz bu çalış-
mada kan basıncı kontrolünde yaşanan en önemli problemlerin 
ilaç tedavisine bağlı yan etkiler ve hipertansiyonun asemptomatik 
seyretmesiyle ilişkili olduğunu tespit ettik.

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, ilaç uyumu, ilaç tedavisi

[Abstract:0122]  OP-099

YAŞLILARDA PROTON POMPA İNHİBİTÖRÜ 
KULLANIMININ PROTEİNÜRİ VE RENAL 
PROGRESYONLA İLİŞKİSİ: BİR YILLIK 
RETROSPEKTİF ANALİZ
Sibel Ersan

Sağlık Bakanlığı Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı, Nefroloji Bölümü, İzmir

AMAÇ: Proton pompa inhibitörleri (PPİ) sık reçetelenen ilaçla-
rın başında gelmektedir. Sıklıkla kanıta dayalı olmadan kullanılan 
bu ilaçların akut interstisyel nefrit, kronik böbrek hasarına neden 
olabildiği ve altta yatan böbrek hastalığı olanlarda renal progres-
yona olumsuz katkı sağladığı bildirilmektedir. Bu çalışmada yaşlı 
popülasyonda PPİ kullanım sıklığı, proteinüri ilişkisi ve renal prog-
resyona etkisi incelenmiştir. 

GEREÇ-YÖNTEM: Ocak-2017 ile Aralık-2017 tarihleri ara-
sında nefroloji polikliniğine başvuran yetmiş beş yaş ve üzeri has-
talarda hastane işletim sistemi üzerinden tetkik kodları girilerek, 
spot idrar protein/kreatinin oranı (SiP/K) ve/veya 24-saatlik idrar-
da protein miktarı araştırılanlar belirlenmiştir. Kronik böbrek has-
talığı yapabilecek diğer etiyolojiler tanı kodları girilerek belirlen-
miştir. Hastalara ait protokol numaraları ile tetkik öncesinde ≥30 
gün PPİ reçetelenen hastaların sıklığı saptanmıştır. Hastalar tanı-
ları ve/veya PPİ kullanımlarına göre dört gruba ayrılmıştır; kronik 
böbrek hastalığı olup PPİ kullanmayan (KBH), KBH olup PPİ kul-
lanan (KBH+ PPİ+), sadece PPİ kullanan (PPİ+), KBH olmayan 
ve PPİ kullanmayan (KBH-PPİ-). Gruplar arasında demografik ve 
biyokimyasal veriler istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

BULGULAR: 1730 hastanın 146’sından (%8.4,80 kadın, 
66 erkek) proteinüri tetkiki istenmiştir. Yaş ve cinsiyet dağılımla-
rı tüm gruplarda benzer bulunmuştur. Hastaların yaş ortalaması 
79,6±3,72 yıl, proteinüri (≥ 150 mg/gün ve/veya SiP/K ≥ 200 
mg/gram kreatinin) saptanan hasta sıklığı %70,54 (103 hasta) ve 
PPİ kullanım sıklığı %61,6 (90 hasta) olarak bulunmuştur. Grup-
lara göre ortalama proteinüri ve kreatinin düzeyleri sırasıyla: KBH 
grubunda (32 hasta) 1241,24±1282,35 mg/gr, 1,99 ±0,84 mg/
dl; KBH+PPİ+ grubunda (56 hasta) 1114,26±1183,54 mg/gr, 
2,42±1,27 mg/dl; PPİ+ grubunda (34 hasta) 463,61±611,26 
mg/gr, 1,45±0,65 mg/dl ve KBH-PPİ- grubunda (24 hasta) 
170,86±229,55 mg/gr, 1,30±0,29 mg/dl saptanmıştır. İstatistiksel 
analizlerde tüm gruplar arasında proteinüri ve kreatinin değerleri 
anlamlı olarak farklı bulunmuştur (p<0.05). İkili karşılaştırmalar-
da; KBH ve KBH+PPİ+ grupları arasında proteinüri ve kreati-
nin düzeylerinde anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.86, p=0,14). 
KBH+/KBH+PPİ+ grupları ile PPİ+/KBH-PPİ- grupları arasında 
kreatinin ve proteinüri düzeyleri PPİ+/KBH-PPİ- gruplara göre 
anlamlı yüksek bulunmuştur (p<0.05). PPİ+ ile KBH-PPİ- grup-
ların karşılaştırılmasında PPİ+ grupta proteinüri düzeyi anlamı 
yüksek (p=0.049), kreatinin düzeyleri PPİ+ grupta yüksek olma-
sına rağmen anlamlı fark saptanmamıştır. 

SONUÇ: Bu çalışmada yaşlılarda PPİ reçetelenme oranının 
yüksek olduğu ve tek başına PPİ kullanımının proteinüri riskini 
arttırdığı gösterilmiştir. Renal hastalığı olanlarda PPİ kullanımının 
renal progresyona olumsuz katkısı gösterilmemiş olmakla beraber 
uzun dönem etkileri bilinmemektedir. Proteinüri ve artmış kardi-
yovasküler mortalite ilişkisi nedeniyle kanıta dayalı olmayan PPİ 
kullanımından kaçınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, proteinüri, proton pompa inhibi-
törü, kronik böbrek hasarı
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[Abstract:0133]  OP-100

WARFARİN KULLANAN HASTALARDA YENİ 
KUŞAK ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMINA 
GEÇİLMESİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞ 
YÜKÜNÜ AZALTABİLİR Mİ ?
Aybüke Demir Alsancak1, Yakup Alsancak2

1Konya İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: evde sağlık hizmetleri (esh) hastaneye başvuramayan 
kişilere sağlık profesyonellerince ev ortamında sağlanan sağlık 
hizmetidir. Bu hasta grubunun önemli bir kısmını inme geçiren ve 
atriyal fibrilasyon (af) bulunan hastalar oluşturur. Bu hastalarda 
bilindiği üzere uzun yıllardır kullanılan warfarinin inme oranını 
%60 a varan oranlarda azalttığı ortaya konulmuştur.Son yıllar-
da kardiyo-farmasi alanında yaşanan gelişmelerle kapağa bağlı 
olmayan af hastalarında kullanılmaya başlanan yeni kuşak oral 
antikoagulan (yoak) kullanım sıklığı giderek artmaktadır. Bu bildi-
rimizde esh’nin önemli bir yükünü oluşturan warfarin doz ayarımı 
gerektiren bir hastada yoak kullanımının önemini vurgulamaya 
çalıştık.

OLGU: geçirilmiş svo nedeniyle hemiplejik olan, esh birimin-
ce takip edilen hastanın; evinde yapılan muayene sonucunda 
hipertansiyon, koroner arter hastalığı ve karotis arter hastalığı 
nedeniyle takipte olduğu öğrenilmiş, son 6 aydır düzenli olarak 
kontrollerine gidememesi nedeniyle kardiyoloji polikliniğine yön-
lendirilmiş. Hastanın günlük olarak valsartan, aspirin, atorvasta-
tin, warfarin, metoprolol ve lansoprozol tedavisi aldığı görüldü. 
Hastanın alınan elektrokardiyografisinde ritmin atriyal fibrilasyon 
olduğu ve kalp hızının yüksek olduğu görüldü. Yapılan tetkikleri 
sonucunda kreatinin değeri 1.1, Gfr: 59, tam kan sayımı normal 
izlenirken, ınr değeri 1.6 Olarak saptandı. Yapılan ekokardiyogra-
fisinin ise normal olarak kaydedildi. Hastanın almış olduğu warfa-
rin ve aspirin tedavisi kesilerek, rivaroksaban başlandı. 

SONUÇ: af, toplumda geçirilmiş inmenin engellenebilir sebep-
lerinin başında gelmektedir. İnme riskini tespit etme ve af hasta-
larında kronik antikoagülan tedavinin devamına karar vermede 
kılavuzlar cha2ds2-vasc (kalp yetersizliği, ht, yaş > 75, dm, inme, 
vasküler hastalık) skorlamasının birinci basamakta kullanılması 
önermektedir. Buna göre 1 ve üzeri puan alan hastaların kronik 
olarak oral antikoagulan tedavi alması gerekmektedir. Warfarinin 
doz aralığı son derece dardır, tüketilen gıda ve ilaçlarla etkileşebi-
lir. Bu nedenle bu hastaların yakın takibi ve ınr değerlerinin koru-
yucu aralıkta tutulması (2-3) gerekir. Yoak tedavisi (rivaroksaban, 
apiksaban, dabigatran, edoxaban) özellikle takibinde problem 
olan, etkin koruyucu aralığı sağlanamayan hastalarda morbitide-
nin azaltılmasında warfarine alternatif olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Protez kalp kapağı olan, kronik böbrek hastalığı olan (gfr < 
15) ve ciddi romatizmal mitral kapağı olan hastalarda kullanımları 
kontrendikedir. Düzenli olarak ınr takibi gerekmese de, özellikle 
yaşlı, oral alımı zayıf ve yatağa bağımlı hastalarda 3-6 ay aralıklar-
la gfr kontrolü gerekir. Özetle, esh başvuran ya da sadece warfarin 
tedavisi için evde bakım hizmeti alan hastalarda, yoak tedavisi-
ne geçilmesinin planlanması hem iş yükünün azalması açısından 
hem de hastanın tekrarlayan inmelerden korunmasında etkin rol 
oynayabilir. Bu konu hakkında maliyet-etkinliğini de içeren çalış-
malara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Atriyal fibrilasyon, evde sağlık, warfarin, 
yeni kuşak oral antikoagülan

[Abstract:0198]  OP-101

KOAH(KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER 
HASTALIĞI) TEDAVİSİNDE REHBERLERE 
UYUMUN AİLE HEKİMLİĞİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Öznur Kübra Odabaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Göğüs Hastalıkları rehberlerine göre stabil KOAH has-
talarının klinik değerlendirmesinde CAT(COPD Assessment Test) 
ve mMRC(Modified British Medical Research Council) ölçekleri 
kullanılmaktadır. GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease) klavuzuna göre CAT ve mMRC ölçekleri hastalara 
uygulanarak ve son 1 yıl içerisindeki acil başvuru ve hastane yatış 
sayısı da göz önüne alınarak KOAH hastalarının tedavileri plan-
lanmaktadır. Biz bu çalışma ile stabil dönem KOAH hastalarının 
kullandıkları tedavilerinin GOLD kılavuzu önerileri ile uyumunu 
belirlemeyi amaçladık. Stabil KOAH hastalarının birinci basama-
ğa muayene veya reçete yazdırma amaçlı başvurusu sırasında 
klinik durumlarının daha iyi anlaşılabilmesi, grubu dışında ilaç 
kullanımı tespit edildiğinde ise ileri basamağa erken yönlendiri-
lebimesi için bu iki KOAH değerlendirme testini aile hekimliğine 
kazandırmak ve rehberlerin stabil KOAH a yaklaşımını incelemek 
ve diğer bir amaçtır.

GEREÇ-YÖNTEM: Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı işbirli-
ğinde taslağı hazırlanan anket akademik konseylerde tartışılarak 
çalışmaya özgün hale getirildi.Stabil KOAH tanısı ile son üç ayda 
tedavi değişikliğine gidilmemiş toplam 218 hastaya yüz yüze gö-
rüşülerek boy, kilo, ek hastalık gibi demografik özellikleri sorgulan-
dı ve tüm hastalara CAT ve mMRC anketleri yapıldı. Hastaların 
son bir yıl içerisindeki KOAH nedenli acil başvuruları ve hastane 
yatışları sorgulandı. Hastalar hastalık ağırlık derecelerine göre A, 
B, C, ve D gruplarına ayrıldı. Kullanmış oldukları tedavileri kay-
dedilerek tedavi grupları belirlendi. Hastaların kullandıkları te-
davilere göre hastalık ağırlık grupları ile yapılan görüşme sonrası 
belirlenen ağırlık dereceleri karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Çalışmanın kriterlerine uyan toplam 218 has-
tanın verileri kullanıldı. Hastaların yaş ortalaması 62.5±10.7 yıl, 
BMI 26.7±5.3 olup 164’ü erkek 54’ü kadınlardan oluşmaktaydı.
Erkeklerde yaş ve BMI 61.8±11’e karşılık 26.9±5.5,bayanlarda 
yaş ve BMI 64.6±9.7 ye krşılık 26.2±4.8 idi. Hastalar aldıkları 
tedavilere göre gruplandığında 28 kişi (%12.8) A grubu hasta-
lar için önerilen tedaviyi, 36 kişi (%16.5) B grubu hastalar için 
önerilen tedaviyi, 34 kişi (%15.6) C grubu hastalar için önerilen 
tedaviyi, 120 kişi (%55) ise D grubu hastalar için önerilen tedavi-
yi almaktaydı. mMRC skalasına göre hastalardan 40 kişi(%18.3) 
A grubuna,98 (%45)kişi B grubuna,7 kişi (%3.2) C grubuna,73 
kişi (%33.5) D grubu, CAT skalasına göre ise 71 kişi(%32.6) A 
grubuna,67 kişi (%30.7) B grubuna, 17 kişi (%7.8) C grubuna, 
63 kişi (%28.9) D grubuna girmekteydi.Hastaların çoğunluğu A 
ve B gruplarında bulunuyorken yarısından fazlasının D grubu te-
davi almakta oldukları görülmüştür.En yüksek tedavi uyumu B 
grubunda saptandı.

SONUÇ: Çalışmamızda hasta popülasyonumuzun yaklaşık 
yarısından fazlasında gereksiz yere daha yüksek bir gruba göre 
tedavi aldıkları sonucuna ulaştık.

Anahtar Kelimeler: KOAH, kronik obstruktif akciğer hastalı-
ğı, aile hekimliği, CAT, mMRC, GOLD
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[Abstract:0223]  OP-102

ARTERİYEL HİPERTANSİYON TANISINDA 
HASTA EĞİTİM DÜZEYİ VE AİLE HEKİMLİĞİ 
UYGULAMASININ ROLÜ
Mahmut Altuntaş

40 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, Meram, Konya

AMAÇ: Hipertansiyon (HT), başta kalp damar hastalıkları ol-
mak üzere birçok ciddi hastalığın risk faktöründe olan kontrol edi-
lebilir ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Semptomları nadi-
ren farkedilen, sessiz ve öldürücü olabilen hipertansiyon pek çok 
kişide teşhis edilememektedir. HT, birinci basamak hekimliğinin 
günlük pratiğinin oldukça önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Aile 
hekimliği ise birinci basamakta uygulama yapan bir tıp disiplini-
dir ve bugün Türkiye’deki Sağlık Sistemi’nin birinci basamağını 
oluşturmaktadır Çalışmamızda, aile hekimliği uygulamasının baş-
laması ile, HT tanısı konulma ve hasta eğitim düzeyleri arasındaki 
ilişki araştırıldı. Aile hekimliğimin ilk HT tanısı koymadaki etkinliği 
incelendi. 

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı tipte tasarlanan bu araştırma 
Konya/Meram 40 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde 2017-2018 ta-
rihleri arasında bir yıllık geriye dönük bir tarama yapılarak ger-
çekleştirildi. Aile hekimliği birimimizde verilerine ulaşılabilen kesin 
kayıtları mevcut 18 yaş ve üzerindeki 286 kişi araştırmanın örnek-
lemini oluşturdu Kişisel bilgiler bölümü “yaş, cinsiyet ve eğitim 
düzeyini belirten üç soru, hastalık tanımlama bilgileri ise kaç yıldır 
hipertansiyon tanısı aldığı, başlangıç semptomu, hipertansiyon 
tanısı ilk nerede ve nasıl konulduğunu içeren dört soru toplamda 
7(yedi) soruya verilen cevaplar Aile Hekimliği Bilgi Sisteminden 
geriye dönük incelenerek yapıldı. Araştırmadan elde edilen veri-
ler, SPSS (Statistical Package For Socia lSciences) 20.0 programı 
ile değerlendirildi.

BULGULAR: Araştırmaya % 62,2 ‘si kadın(178), % 37,8’i 
erkek (108) toplam 286 hasta dahil edildi.Araştırmaya katılanla-
rın %5,9’u okur-yazar olmayan kesim, okur yazar(%7), ilköğre-
tim(%59,8), lise(%10,5), ve lisans üzeri(%16,8) toplam (%94,1) 
okur-yazar olan gruptan oluşmuştu. Araştırmaya katılanların % 
7.7’si aile hekimliği polikliniğinde, geri kalan % 92.3’ü ise aile 
hekimliği dışında ikinci basamak sağlık kuruluşlarında ve diğer 
yerlerde tanı almışlardı. Eğitim düzeylerine göre %7,7’si aile he-
kimliğinde, % 92.3’ü ise aile hekimliği dışında ikinci basamak sağ-
lık kuruluşlarında ve diğer yerlerde arteriyel HT tanısı almışlardı.

SONUÇ: Çalışmamızda, hastaların eğitim düzeyi ne olursa ol-
sun, Aile Hekimliğinde tanı almadan ziyade ikinci basamak sağlık 
kuruluşlarında daha sık tanı aldıkları gözlenmiştir. Konya ilimizde 
aile hekimliği uygulamasının başlamasından sonra, aile hekimli-
ğinde HT tanısı alan hasta sayısı %1,5’ten %16,3’ e yükselmiştir. 
Ancak aile hekimliği uygulamasının arteriyel HT tanısı alma üze-
rindeki rolünün arttırılarak daha da etkin hale getirilmesi gerektiği 
kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Arteriyel hipertansiyonda tanı koyma, 
hasta eğitim düzeyi, aile hekimliği uygulaması

[Abstract:0117]  OP-103

NON-DİPPER VE DİPPER NORMOTANSİF 
BİREYLEREDE SCORE KARDİYOVASKÜLER RİSK 
PUANLAMA SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatih Öksüz

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Normotansif veya komplike olmayan esansiyel hi-
pertansiyonlu (HT) birçok kimsede sistolik kan basıncı (SKB) ve 
diyastolik kan basıncı (DKB) gece uykusu sırasında en düşük sevi-
yelere iner, en yüksek değere sabah ulaşır ve gün içinde yavaş bir 
azalma gösterir. Kan basıncının (KB) uyku süresi boyunca gündüz 
ölçümlerine göre % 10’dan fazla azalması sirkadiyen değişimin 
olduğunu gösterir. Bu günlük değişimin bulunması normal bir 
bulgu olan dipper KB paterni olarak tanımlanırken, olmaması ise 
non-dipper olarak tanımlanır. Non-dipper KB uç organ hasarı ve 
ölümcül - ölümcül olmayan kardiyovasküler hastalıklarla (KVH) 
anlamlı şekilde ilişkili olduğu gösterilmiştir. Çok sayıda AKBİ ça-
lışmasında sadece hipertansif hastalarda değil, normotansif birey-
lerde de non-dipper KB uç organ hasarı ve ölümcül ve ölümcül 
olmayan KV olaylarla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Kardiyovaskü-
ler (KV) olay riskinde artış bulunan bireylerde sistematik KV risk 
değerlendirmesi önerilir. SCORE risk sistemi, ilk ölümcül aterosk-
lerotik olayın 10 yıllık riskini değerlendirir. Bu çalışmanın amacı 
normotansif bireylerde non-dipper KB ile SCORE risk sistemi ara-
sındaki bir ilişki olup olmadığının araştırılmasıdır.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu çalışmada, normotansif olan ardışık 
100 kişi prospektif olarak değerlendirildi. Bu kişilerden 52 tanesi 
normotansif non-dipper grubunda ve 48 tanesi normotansif dip-
per grubundaydı. Non-dipper ve dipper hasta grupları 24 saatlik 
ambulatuar kan basıncı izlemine (AKBİ) göre belirlendi. SCORE 
sistemine göre yaş, cinsiyet, sigara kullanımı, SKB total kolesterol 
(TK) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol gibi risk 
faktörleri kullanılarak 10 yıllık ölümcül KV olay riski hesaplandı.

BULGULAR: Non dipper normotansif çalışma grubunda 
SCORE risk sistemi anlamlı olarak yüksek saptandı (p=0.005). 
Ayrıca LDL ve TK değerleri non dipper HT’li hasta grubunda 
anlamlı olarak daha yükseti. Kreatinin klirensi ise dipper normo-
tansif çalışma grubunda daha yüksek saptandı. Diğer demogra-
fik, klinik ve laboratuvar parametreler iki grup arasında benzerdi. 
AKBİ’de ise gece SKB ve DKB anlamlı olarak non-dipper normo-
tansif çalışma grubunda yüksek saptandı (p<0.001). SCORE risk 
oranı ile gündüz-gece SKB değişim oranı arasında orta derecede 
olmasına rağmen anlamlı negatif korelasyon, gündüz-gece DKB 
değişim oranı ile ise zayıf ama anlamlı negatif korelasyon izlendi 
(r = 0.-386, p < 0.001; r = -0.294, p=0.004; sırasıyla)

SONUÇ: Bu çalışmada ilk defa non-dipper HT ile SCORE risk 
sistemi arasında önemli bir ilişki olduğu gösterilmiştir. SCORE 
risk sistemi ile hesaplanan 10 yıllık fatal KV olay ihtimalinin non 
dipper hasta grubunda daha yüksek saptanması, normotansif bi-
reylerinde AKBİ ile takibinin önemini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, 
non-dipper HT, SCORE risk sisteminin içinde ek bir risk faktö-
rü olması açısından değerlendirilebilir. Bunun için prospektif ve 
daha çok hasta üzerinde yapılan uzun dönemli takip çalışmaları-
na ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Ambulatuar kan basıncı izlemi, kardiyo-
vasküler hastalık, non-dipper normotansif, SCORE risk sistemi
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[Abstract:0162]  OP-104

KANSER HASTALARINDA BENLİK SAYGISI, ÜST 
BİLİŞLER VE BAŞA ÇIKMA: VAKA-KONTROL 
ÇALIŞMASI
Habibe İnci1, Fatih İnci2, Süleyman Ersoy1, Fatih Karataş2,  
Didem Adahan1

1Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Karabük 
2Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Karabük

AMAÇ: Benlik saygısı kişinin kendine karşı pozitif veya negatif 
tavrı ya da kendini yeterli, güvenli, önemli olarak algılama de-
recesi, üst biliş kendi zihnindeki olayların ve işlevlerin farkında 
olmasını, zihin olaylarını ve işlevlerini amaçlı yönlendirebilmesini 
sağlayan bir üst sistemdir. Başa çıkma tutumları ise, stres doğuru-
cu olaylar ya da etkenlerin olumsuz etkileri ile mücadele etmek 
için kullanılan özgül davranışsal ve psikolojik çabaları içerir. Bu 
çalışmada kanser hastalarında benlik saygısı, üst biliş durumu ve 
başa çıkma tutumlarını sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırarak de-
ğerlendirmek amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya 0cak-Temmuz 2017 tarihle-
ri arasında Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Onkoloji polikliniğinde takip ve tedavi edilen kanser hastaları ve 
Aile Hekimliği polikliniğine herhangi bir nedenle başvuran, kro-
nik hastalığı olmayan aynı yaş ve cinsiyetteki sağlıklı hastalar da-
hil edildi. Katılımcılara sosyo-demografik veri formu, Rosenberg 
Benlik Saygısı Ölçeği, Üst Bilişler Ölçeği ve Başa Çıkma Tutumla-
rını Değerlendirme Ölçeği (COPE) uygulandı. 

BULGULAR: Grupların %46’sı kadın, %54’ü erkekti, yaş or-
talaması 58.6±12.7 yıldı. Hasta grubunda benlik saygısı, kendilik 
kavramının sürekliliği, kişiler arası ilişkilerde tehdit hissetme, tar-
tışmalara katılma anlamlı olarak daha düşük, hayalperestlik yük-
sekti (p<0.05). Üst biliş değerlendirmesinde toplam puan, olumlu 
inançlar, olumsuz inançlar ve bilişsel güvensizlik puanları hasta gru-
bunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Başa çıkma tutumlarında 
ise toplam puanda gruplar arasında fark yokken, sorun odaklı başa 
çıkma durumu hasta grubunda, fonksiyonel olmayan başa çıkma 
kontrol grubunda anlamlı olarak daha düşüktü (p<0.05).

SONUÇ: Kanser hastalarının benlik saygısının düşük olduğu, 
üst düzey bilişsel fonksiyonların ve sorun odaklı başa çıkma duru-
munun bozuk olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kanser hastaları, benlik saygısı, başa çık-
ma, üst bilişler ölçeği

[Abstract:0051]  OP-105

SÜPERİYOR MEZENTERİK ARTER VE ÇÖLYAK 
ARTER STENOZUNA BAĞLI AKUT İSKEMİK 
BARSAK HASTALIĞI VE İNVAZİV PERKÜTAN 
TEDAVİSİ
Mustafa Yolcu, Göksel Güz, Sebahattin Ateşal

Özel Medicana International İstanbul Hastanesi

OLGU: 56 yaşında erkek hasta, 4-5 gündür giderek artan bes-
lenme ile ortaya çıkan karın ağrısı ve 1 gündür hiçbirşey yiyememe, 
en ufak oral alım ile kusma şikayeti ile başvurdu. Hikayesinde 1 
yıldır olan eforla sağ bacak ağrısı ve özgeçmişinde de sigara dışında 

özellik yoktu. Yapılan fizik muayenesinde ekspiratuar ronküs, üst 
batın hassasiyeti ve sağ iliacta nabız yokluğu tespit edildi. Hasta-
da akut iskemik barsak hastalığı ön tanısı ile abdominal bilgisayarlı 
tomografik (BT) anjiyografi yapıldı. BT’de süperiyor mezenterik ar-
terin (SMA) total tıkalı olduğu ve çölyak arterde (ÇA) ciddi stenoz 
olduğu tespit edildi. Aynı zamanda sağ iliac arterinde total tıkalı 
olduğu izlendi. Hasta revaskülarizayon için kateter lab alındı. Sol fe-
moral yoldan girildi. Yapılan koroner anjiyografide her üç koroner 
arterde de yaygın nonkritik ateroskleroz tespit edildi. SMA ve ÇA 
anjiyografilerinde de SMA’nın total tıkalı olduğu (Zayıf kollateral 
kollateral doluş) ve ÇA de de ciddi darlık olduğu izlendi. AL1 gu-
iding ile oturulup SMA’daki total darlık guidewire geçilip perkütan 
transluminal anjioplasti (PTA) sonrası ve 5x24 mm Invatec Hippo-
campus stent implante edildi. ÇA deki darlık içinde PTA sonrası 
7x20 mm Invatec Hippocampus stent implante edildi ve her iki 
damarda da revaskülarizasyon sağlandı. Aynı gün akşam hastanın 
semptomaları tamamen düzeldi ve yemek intoleransı olmadı.
TARTIŞMA: Proksimal çölyak ve mezenterik arterlerin ciddi 

stenoz/oklüzyonu ateroskleroz, pankreatit ve tümoral invazyon 
gibi etyolojik sebeplere bağlı olarak görülebilen akut iskemik bar-
sak hastalığı tanının geçikmesi ile mortalitenin belirigin olarak 
arttığı nadir görülen klinik durumlardır. İntestinal arterlerin steno-
tik hastalıklarında çölyak after, mezentrik afterler ve internal iliac 
arterler arasında sıklıkla zengin kollteraller gelişebilmekte olup bu 
kollateraller varlığı nedeniyle yalnızca SMA yada ÇA darlığı du-
rumunda iskemik barsak hastalığı belirtileri daha az olarak görül-
mektedir. SMA oklüzyonu olan hastaların üçte birinde ciddi ÇA 
stenozu görülmekte ve önzellikle akut iskemik barsak hastalığı 
belirtileri bu grupta ortaya çıkmaktadır. Tanıda BT ve manyetik 
rezonans görüntüleme stenotikm segmentleri göstermede önemli 
noninvaziv tetkiklerdir. Mezenterik arterlerin aterosklerozu sıklıkla 
yaygın ateroskleroz şeklindedir. Bizim hastamızda da SMA ve ÇA 
ile birlikte total tıkalı iliac arter ve koroner aterosklerozda eşlik 
etmekteydi. Akut iskemik baarsak hastalığında klinik semptom-
ların spesifik olmaması ve semptomların diğer birçok gastroin-
testinal sistem hastalıkları ile benzer olması tanı geçikmesi yada 
atlanmasına neden olmaktadır. Morbidite ve mortalite riski çok 
yüksek olan bu hastalarda erken tanı bu nedenle çok önemlidir. 
Hastaların yaşamını normal olarak devam ettirmesi için erken tanı 
ve nekroz gelişmeden yapılan perkütan anjioplasti yada cerrahi 
revaskülarizasyon bu hastalar için hayati öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı, akut mezenter iskemisi, re-
vaskülarizasyon

[Abstract:0054]  OP-106

AKUT HEPATİT A ENFEKSİYONUNUN NADİR 
GÖRÜLEN KOMPLİKASYONLARI
Derya Kalyoncu1, Nafiye Urgancı2, Seda Geylani Güleç3

1İstinye Devlet Hastanesi, İstanbul 
2SBÜ Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
3SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

AMAÇ: Hepatit A virüs (HAV) enfeksiyonu, gelişmekte olan 
ülkelerde sık görülen, önemli morbidite ve ileri yaşlarda morta-
lite nedeni olabilen bir hastalıktır. Genellikle çocukluk dönemin-
de asemptomatik ya da nonspesifik semptomlarla seyrettiğinden 
çoğu kez tanı konamaz. Gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altın-
daki vakaların %90’ı sessiz seyreder, ileri yaşlarda semptomlar 
artar. Çoğunlukla kronikleşmeden, komplikasyonsuz ve spontan 
iyileşme görülmekle birlikte atipik seyir (kütanöz vaskülit, kriyog-
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lobülinemi, hemofagositik sendrom, akalküloz kolesistit, aplastik 
anemi, pankreatit, Guillain-Barre sendromu, transversmyelit, akut 
tubuler nekroz, nefrotik sendrom) %7 oranında gözlenmektedir. 
Çalışmamızda komplikasyon olarak nitelendirebileceğimiz atipik 
HAV enfeksiyonu olan vakaları sunmayı amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Çocuk Gastroenteroloji Bölümü tarafın-
dan 2003-2011 yılları arasında takip edilen 130 HAV enfeksiyonu 
tanılı olgunun 21’inde atipik seyir gözlenmiştir. 

BULGULAR: Atipik seyirli olguların yaş ortalaması 6.47±3.2 
(yaş aralığı 1-16) ve erkek/kız oranı 0.31 idi. Hiçbir olguya hepatit 
A aşısı yaptırılmamıştı. 21 olgu immun trombositopenik purpura 
(1), plevral effüzyon (1), otoimmun hepatit-hemolitik anemi (1), 
nefrotik sendrom (2), meningoensefalit (2), otoimmun hepatit (2), 
akalküloz kolesistit (3), tekrarlayan hepatit (4), fulminan hepatit 
(5) tanılarıyla takip edilmiştir. Fulminan hepatit tanılı 3 hasta ve 
meningoensefalit tanılı 1 hasta kaybedilmiştir. Mortalite oranı % 
3 olarak saptanmıştır.

SONUÇ: Ülkemizde hepatit A aşısının rutin kullanımı 2012’de 
başlatılmıştır. Çalışmalar çocuklarda 1.dozdan 1 ay sonra immü-
nitenin %99, rapel dozdan sonra %100 olduğunu göstermiştir. 
HAV enfeksiyon sıklığı hepatit A aşısının rutin uygulanmaya baş-
lanması ile azalmakla birlikte, günümüzde ailelerin aşılara karşı 
direnci ve aşılanmama oranının giderek artması göz önüne alın-
dığında, nadir görülse de atipik seyirli hepatit A vakaları da unu-
tulmamalı ve aileler bulaşıcı hastalıklar ve olası komplikasyonları 
açısından aile hekimleri tarafından bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, hepatit A, komplikasyon,morta-
lite

[Abstract:0079]  OP-107

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNE BAŞVURAN 
HASTALARIN TAMAMLAYICI TIP HAKKINDA 
BİLGİ, TUTUM VE KULLANIM DURUMLARI
Berna Erdoğmuş Mergen1, Gizem Dağ1, Kurtuluş Öngel1,  
Haluk Mergen2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği

AMAÇ: Bu çalışma; aile sağlığı merkezine başvuran hastaların 
tamamlayıcı tıbbi uygulamalar hakkındaki bilgi, tutum ve kulla-
nım durumlarının saptanması amacıyla planlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 
Narlıdere Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’ne 1 Ocak-31 Mart tarihleri 
arasında 18 yaş üzeri başvuran 400 kişide yürütülmüştür. Sos-
yo-demografik özellikler ile tamamalayıcı tıpla ilgili bilgi durumu, 
tutum ve kullanım durumunu içeren, literatüre uygun olarak ta-
rafımızca hazırlanan 26 soruluk bir anket formu katılımcılara yüz 
yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. 

BULGULAR: Çalışmada tamamlayıcı tıp yöntemleri uygula-
maları hakkında bilgi durumu %48,5 saptanmıştır. Bilgi kaynak-
larının başında %37,5 ile ‘televizyon, radyo, internet vb.’ gelmek-
tedir. En çok bilinen tamamlayıcı tıp uygulaması %72,3 ile sülük 
uygulamasıdır. Çalışmada tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkında 
daha çok bilgi sahibi olmak isteyen %79,5’tir ve %71,3’ü aile 
hekimi ve ilgili branş uzmanından tamamlayıcı tıp uygulamaları 
hakkında bilgi almak istemektedir. Katılımcıların tamamlayıcı tıp 
uygulamaları hakkında bilgi durumu ile cinsiyet, öğrenim duru-
mu ve gelir düzeyi arasında anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). 
Çalışmada tamamlayıcı tıp uygulamalarını kullanma oranı 

%46,5’dir.Tamamlayıcı tıp uygulamalarından en çok kullanılanı 
%20 ile ‘kupa uygulamasıdır. Tamamlayıcı tıp kullanma durumu, 
46-60 yaş grubunda, dul/boşanmış olan kesimde ve kronik has-
talığı olanlarda anlamlı oranda yüksek tespit edilmiştir (p<0,05). 
Tamamlayıcı tıp kullananların bu uygulamaları tercih etme ne-
denlerin başında %69,9 ile ‘çevresindekilerin yarar görmesi ve 
tavsiyeleri üzerine denemek istenmesi’ gelmektedir. Çalışmada 
tamamlayıcı tıp kullanma durumu ile uygulamaları tercih etme-
me nedenleri arasındaki ‘tedavi edici olabileceğini düşünmeme’, 
‘uygulama hakkında yeterince bilgi sahibi olmama’, ‘tedavi ücret-
lerini pahalı bulma’ ile anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

SONUÇ: Katılımcıların yarısına yakınının tamamlayıcı tıp hak-
kında bilgisinin olduğu ve uygulamaları kullandığı saptanmıştır. 
Katılımcıların üçte ikisi uygulamalar hakkında aile hekimlerinden 
daha çok bilgi almak istemektedir. Bu sebeple, sağlık çalışanları-
nın tamamlayıcı tıp yöntemleri ile ilgili bilgilerinin arttırılmasına 
yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı tıp, Aile Hekimliği

[Abstract:0210]  OP-108

HACAMAT TEDAVİSİNDE YAŞAM 
KALİTESİNDEKİ ARTIŞ
Süleyman Ersoy1, Habibe İnci1, Fatih İnci2, Didem Adahan1

1Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Karabük 
2Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Karabük

AMAÇ: Geleneksel ve tamamlayıcı tıp(GETAT) uygulamaları 
son yıllarda popülaritesini arttırma eğilimindedir.İlgili yönetmelik-
lerde Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan ve uygulama ve eğitim 
esasları belirlenen GETAT uygulamalarından biri de Kupa Tera-
pisidir. Çalışmamızda ülkemizde süregelen bir gelenek doğrultu-
sunda koruyucu maksatla yaş kupa terapisi; hacamat yaptırmak 
için başvuran sağlıklı bireylerde, hacamatın genel sağlık üzerine 
etkilerinin araştırılması amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Kendinden kontrollü girişimsel nitelikteki 
çalışmaya Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
GETAT merkezine Ağustos 2017-Ağustos 2018 tarihleri arasın-
da başvuran, sağlığın korunması amacıyla hacamat yaptırmak 
isteyen 18-60 yaş arası sağlıklı gönüllüler dâhil edildi. Herhangi 
bir kronik hastalığı veya sürekli kullandığı bir ilacı bulunan, son 
3 ayda hacamat yaptırmış olan ve herhangi bir klinik yakınması 
için hacamat olmak isteyen hastalar ve uygulama öncesi yapılan 
rutin tetkiklerinde hacamat yapılması kontrendike durumu olan-
lar çalışma dışı bırakıldı. Gönüllülere DU 14: Servikal 7.verteb-
ra,UB 42: Torakal 3.Vertebranın sağ ve sol 3’er jun laterali, UB 
46:Torakal 7. Vertebranın Sağ ve sol 3’er jun laterali olmak üzere 
toplam 5 noktadan, birer ay arayla üç seans hacamat uygulan-
dı. Çalışmaya katılan tüm gönüllülere girişim öncesi ve 3.seansın 
bir hafta sonrasında Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği 
(WHOQOL-BREF) uygulandı. 

BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen 51hastanın 25’i erkek, 
26’sı kadındı, yaş ortalaması 43,3 yıldı. Girişim öncesi ve sonrası 
WHOQOL-BREF ölçeğinin genel, fiziksel, psikolojik, sağlık, sos-
yal ilişkiler ve çevre faktör skorlarının hepsinde istatistiksel anlamlı 
olarak olumlu yönde artış saptandı (p<0.001).

SONUÇ: Çalışmamızda sağlığın korunması amacıyla gönüllü 
olarak hacamat uygulanan bireylerde girişim sonrası yaşam kali-
tesinin anlamlı olarak arttığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: Hacamat, WHOQOL-BREF, yaşam ka-
litesi
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[Abstract:0226]  OP-109

ANKARA’NIN FARKLI GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE 
SAHİP ÜÇ İLÇESİNDE YAŞAYAN BİREYLERİN 
SAĞLIK HİZMETİ TERCİHLERİ VE BUNLARA ETKİ 
EDEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Nazlı Aksoy, Aylin Baydar Artantaş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Ankara

AMAÇ: Sağlık, insanlığın sağlıklı olma arayışı ile birlikte ta-
nımlanmaya ve geliştirilmeye çalışılan bir olgu olmuş ve hizmet 
sunulan bir alana dönüşmüştür. Sağlık alanında dünyadaki algı ve 
dönüşümlerle, hasta odaklı hizmet anlayışı, dolayısıyla da hasta-
ların tercihleri ve memnuniyeti önem kazanmıştır. Bu araştırmada 
Ankara’nın üç farklı ilçesinde yaşayan bireylerin sağlık hizmetleri 
tercihleri ve bunlara etkili eden faktörlerin incelenmesi amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu kesitsel araştırmanın veri toplama sü-
reci 01.04.2018-01.06.2018 tarihleri arasında, Ankara’nın farklı 
gelişmişlik seviyesine sahip üç ilçesinde (Çankaya, Mamak, Polat-
lı), her ilçeden 3’er aile hekimliği biriminde, toplam 9 aile hekimli-
ği biriminde yürütüldü. Belirtilen tarihler arasında, söz konusu aile 
hekimlerine başvuranlardan gönüllü olanlar çalışmaya dahil edil-
di. Katılımcılara literatürden faydalanarak oluşturulan 32 soruluk 
anket formu uygulandı. İstatistiksel analizler ve hesaplamalar için 
IBM SPSS Statistics 21.0 programı kullanıldı.

BULGULAR: Çalışmaya toplamda 532 kişi katıldı. Çalışma-
da yer alan bireylerin yaş ortalaması 40,31±15,13 yıl(min. yaş 
18, maks. yaş 88) saptandı. Katılımcıların %41,7’si (n=222) çok 
yüksek insani gelişmişlik endeksindeki ilçede (Çankaya), %35,3’ü 
(n=188) orta insani gelişmişlik endeksindeki ilçede (Mamak), 
%23’ü (n=122) ise yüksek insani gelişmişlik endeksindeki ilçede 
(Polatlı) ikamet etmekteydi. Kişilerin %50,9’u (n=271) kadın, % 
49,1’i (n=261) erkekti. Herhangi bir sağlık problemi olduğunda 
bireylerin %52,4’si aile sağlığı merkez (ASM) lerini, %23,3’ü dev-
let hastanelerini, %9,3’ü eğitim ve araştırma hastanelerini, %4,9’ü 
üniversite hastanelerini, %8,5 özel hastaneleri, %0,8 özel mua-
yenehaneleri, %0,6’sı eczaneleri tercih ediyordu. Çalışmamızda 
sağlık hizmetleri tercih nedenlerine bakıldığında, ilk sıraları sosyal 
güvence, ulaşım kolaylığı, güvenilirlik, aynı doktora muayene ol-
mak aldı. Sağlık kurumu bazında sağlık hizmetleri tercih nedenleri 
incelendiğinde ASM’lerin tercih nedenleri arasında sosyal güven-
ce, ulaşım kolaylığı, hasta yaklaşımının iyi olması, bekletilmeme 
gibi nedenlerin istatistiksel olarak anlamlı şekilde tercih sebebi 
olduğu görüldü (p<0,05). Kurumun tanı ve tedavi imkanlarının 
geniş olması, uzman doktora muayene olmak gibi nedenler devlet 
hastaneleri için (p<0,05), doçent ve/veya profesöre muayene ol-
mak özel sağlık hizmetleri için gösterilen nedenlerdendi (p<0,05).

SONUÇ: Bu araştırmada katılımcıların sağlık hizmeti tercihle-
rinin birinci basamak ağırlıklı olduğu görülmekle beraber, genel 
olarak sağlık sistemi içinde birinci basamağın öncelikli olarak ter-
cih edilme oranının beklenen ve istenen değerden düşük olduğu 
görülmektedir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha fazla ter-
cih edilmesinin sağlanması için neler yapılması gerektiği üzerine 
düşünülmeli ve eyleme geçilmelidir. Bu konuda daha kapsamlı ve 
nedenlerin irdelenmesine yönelik kalitatif çalışmalara ağırlık veril-
mesinin daha yararlı olacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Sağlık hizmetleri tercihleri, insani gelişme 
endeksi, birinci basamak sağlık hizmetleri

[Abstract:0089]  OP-110

BİLİYORUM!!! UYGULUYORUM???: SAĞLIK 
ÇALIŞANLARININ AŞILAR KONUSUNDAKİ BİLGİ 
VE TUTUMLARI
Sercan Bulut Çelik1, Pakize Gamze Erten Bucaktepe2,  
Melahat Akdeniz3

1Batman GAP (11 nolu) ASM 
2Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

AMAÇ: Sağlık çalışanları diğer sektörlerle karşılaştırıldığında 
çok fazla ve farklı iş riskleriyle karşı karşıya kalmakta, bu da iş 
performanslarını olduğu kadar hasta güvenliğini de olumsuz et-
kilemekte, iş gücü kaybına ve ekonomik yüke neden olmaktadır. 
Böylece sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği konusu günde-
me gelmektedir. Aşı ile önlenebilir hastalıklar bu sorunların en 
önemlilerinden biri olarak oldukça fazla morbidite ve mortalite 
kaynağıdır. Aşılama oranlarının arttırılması ve sağlık çalışanlarının 
enfeksiyöz hastalıklara karşı etkin birer bariyere dönüştürülmesi 
için gerekli optimal yaklaşımların oluşturulması çokça tartışılan 
konulardan biri olmayı sürdürmektedir. Yeni ve gerçekçi aşılama 
öneri ve stratejilerinin oluşturulabilmesi için sağlık personelinin bu 
konudaki bilgi ve tutumlarını araştırma önem arz etmektedir. Bu 
çalışmadaki amacımız da Batman ilindeki sağlık çalışanlarının aşı-
lar konusundaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmektir.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel tipteki çalışmada, Nisan 2018’de 
Batman Merkez’de birinci basamakta görev yapan sağlık çalışan-
larına, erişkin dönemde yapılan aşılar konusunda bilgi ve tutum-
larının sorulduğu bir anketi doldurmaları istenmiş, bunların 139’u 
kabul etmiştir. Veriler SPSS 18.0 programı ile analiz edilmiştir.

BULGULAR: Katılımcıların 39’u doktor ve diş hekimi, 61’i 
hemşire ve ebe, 39’u diğer sağlık çalışanlarıdır. Aşılar konusun-
da %81.3’ü bilgisinin olduğunu belirtmiştir. Grip aşısını %10.8’i, 
tetanozu %53.2’si düzenli yaptırmıştır. Hepatit B aşısının yaptırıl-
ma oranı ise %58.3’tür. Zona ve HPV aşılarını yaptıran bulunma-
maktadır. Yaptırmama nedeni olarak en sık (%30.9) “istememe” 
gösterilmiştir. Aşılar konusunda bilgi almak için en sık tercih edilen 
yolun basılı materyal olduğu belirtilmiştir (%35.9). Diğer sağlık 
çalışanlarının doktor, diş hekimi ve hemşirelerden daha az bilgili 
oldukları (p<0.001) tespit edilmişse de yaptırma konusunda te-
tanoz (p<0.001) ve hepatit B (p<0.001) hariç istatistiksel bir fark 
saptanmamıştır.

SONUÇ: Çalışmamızda aşılanma oranları Dünya Sağlık örgü-
tünün sağlıklı kişiler 2020 hedefinden düşük bulunmuştur. Sağlık 
çalışanlarının gözünde aşılamanın kabulü bir sorun teşkil etmekte, 
her aşı ile önlenebilir hastalık için ayrı değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Sağlık politikaları geliştirilirken hastalık farklılıkları, risk 
altındaki hasta ve sağlık çalışanı grupları ve uygun, ulaşılabilir aşı-
lar göz önüne alınarak sağlık çalışanları için zorunlu aşılama prog-
ramları oluşturulmalıdır. Sağlık çalışanlarının sağlığı, toplumun 
sağlığını yakından etkilediği için başta yardımcı sağlık personelleri 
olmak üzere aşılama konusunda özellikle hizmet içi eğitimler ve 
basılı materyallerle bilgilendirilmeleri gerekmekte; bu konuda biz 
aile hekimlerine önemli görevler düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Aşılar, Bilgi ve tutum, Sağlık çalışanları
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[Abstract:0221]  OP-111

BİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ AŞI 
POLİKLİNİĞİ VERİLERİ
İlknur Demir, Güzin Zeren Öztürk, Elif Serap Esen,  
Memet Taşkın Egici

SBÜ Şişli Hamidye Etfal SUAM, Aile Hekimliği Kliniği

AMAÇ: Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Şişli Hamidiye Etfal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Aşı Polikliniği 
2018 yılı ilk yarı poliklinik hasta başvurularının ve yapılmış aşılar 
ile sağlanmış bağışıklama verilerinin incelenmesidir.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Aşı Polikliniğine 
01/01/2018- 30/06/2018 tarihleri arasında başvurmuş hastaların 
dosyaları retrospektif olarak tarandı. Dosyasında yaş (1 yaş altın-
da katılanların yaşları 0 olarak kabul edildi), cinsiyet, uygulan-
mış aşı, polikliniğe başvuru şekli (direkt başvuru, konsültasyon ile 
başvuru) gibi bilgiler kayıt edildi. Veriler SPSS 20.0 programında 
analiz edildi. İstatistiksel alfa anlamlılık seviyesi p<0,05 olarak ka-
bul edildi.

BULGULAR: SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Aile Hekimliği Aşı Polikliniğinin 01/01/2018- 
30/06/2018 tarihleri arasında 6729 hastanın başvurduğu tespit 
edildi. Başvuranların %54.3 (n=3657)’ ünü erkekler %45.7 
(n=3072)’sini kadınlar oluşturmaktaydı. Katılımcıların yaşları 
0-97 arasında değişmekte iken; yaş ortalaması 34.96±18.73 idi. 
Poliklinik başvurularından 893 (%13.3)’ ü diğer kliniklerden isten-
miş konsültasyonlar sonucu yapılmıştı. Toplam 7138 doz aşı yapıl-
mış olup aşıların 4787 (%67.06) tanesi kuduz aşısı, 883 (%12.37) 
tanesi konjuge pnomokok aşısı (KPA), 1234 (%17.28) tanesi te-
tanoz aşısı, 191(%2.67) tanesi hepatit B aşısı idi. KPA uygulanan-
ların yaş ortalaması 42.59±20.68 idi. KPA aşısı uygulananların 
yaş ortalaması uygulanmayanlardan yüksek (p=0.00) ve kuduz 
aşısı olanların yaş ortalaması kuduz aşısı olmayanlardan yüksek 
(p=0.005)olması istatistiksel olarak anlamlı idi. KPA yaptıranların 
cinsiyete göre dağılımına baktığımızda kadınlar %51.9 (n= 458) 
olup bu yüksek oran istatistiki açıdan anlamlı idi(p=0.00). KPA 
aşılarının %59.8 (n=528) ’i konsültasyon ile başvuranlara uygu-
lanmıştı. Bu oran istatistiksel anlamlı idi (p=0.00). Tetanoz aşıla-
rının ise %88.7 (n=1094)’si konsültasyon sonrası başvuranlara 
uygulanmıştı. Bu oran da istatistiksel anlamlı idi (p=0.028).

SONUÇ: Polikliniğimizde kuduz aşısından sonra ikinci sıra-
da KPA aşısı uygulanmıştı. Aşı polikliniğine erkekler kadınlardan 
daha sık başvurmuştu. Kadın cinsiyetin ve artan yaş ortalaması-
nın KPA aşısı uygulanmasına etkisi istatistiksel anlamlı idi. Kpa ve 
tetanoz aşılarının konsültasyon sonrası daha yüksek oranda uygu-
lanmış olması istatistiksel anlamlı olup; erişkin aşılamada doktor 
bilgilendirmesinin ve yönlendirmesinin oldukça etkili olduğunu 
destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Aşı, aile hekimliği, pnomokok aşısı, ku-
duz aşısı

[Abstract:0094]  OP-112

HEKİMLERİN, GEBELİKTE İNFLUENZA 
ENFEKSİYONU VE AŞISI HAKKINDA BİLGİ 
DÜZEYLERİ, TUTUM VE DAVRANIŞLARI
Sibel Baktır Altuntaş1, Dilek Toprak2, Bülent Altuntaş1

1Esenyurt Merkez Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul 
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ

AMAÇ: İnfluenza sezonu olarak bilinen ekim-mayıs ayları ara-
sında risk grubu olarak kabul edilen gebe kadınların inaktive inf-
luenza aşısı ile aşılanmaları önerilmektedir. Hekimlerin gebelikte 
influenza enfeksiyonu ve aşısı hakkındaki bilgi, tutum ve davra-
nışlarını saptamak amacıyla bu çalışma planlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: 2018 yılında Aile Hekimliği ve Kadın 
Hastalıkları ve Doğum branşlarından 419 hekim çalışmaya alındı. 
Katılımcılar, sosyodemografik özelliklerini ve grip aşısı ile ilgili bil-
gi, tutum ve davranışlarını ölçmeye yönelik tarafımızca hazırlanan 
anket sorularını yanıtladı. Veriler SPSS 23.0 istatistik programı ile 
analiz edildi; p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: 419 katılımcının ortalama yaşı 39,56 ± 8,14 
olup, %72,1’si (n=302) kadın idi. Evli olan 349 (%83,3) hekim 
vardı. Ortalama çalışma süresi 13,63 ± 8,62 yıldı ve %53,2’si 11 
yıl ve daha fazla süredir çalışmaktaydı. Daha önce influenza aşısı 
yaptıran 44 (%10,5) gebe vardı. Hekimlerin %48,7’si (n=204) 
gebe takibi süresince influenza aşısı öneriyordu. 116 (%39,5) he-
kim rutin aşı programında olmadığından, 99 (%33,7) hekim ise 
gebelikte influenza aşısı uygulaması hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmamasını “Aşı önermeme sebebi” olarak belirtti. “Gebelikte 
influenza aşısı yapılmamalıdır” seçeneğini hiçbir hekim seçmedi. 
Aile hekimlerinin gebelikte influenza aşısı önerme oranları %46,2 
(n=168) idi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları, Aile He-
kimlerinden daha fazla aşı önermekteydi. (p=0,008) İnfluenza aşısı 
öneren hekimlerin %56,5’inin (n=87) ayda 20’ den fazla gebe ta-
kibi yapmaktadır. Takip sayısı fazla olan hekimler daha fazla oranda 
influenza aşısı önermektedirler. (p=0.010) Hekimlerin influenza 
enfeksiyonu hakkında bilgi düzeyini ölçmeye yönelik sorulara bü-
yük çoğunluğu doğru cevap verdi. En fazla bilinen sorular %80,9 
(n=339) ile “Hospitalizasyon süresi gebelerde influenza enfeksiyo-
nu komplikasyonları geliştiğinde daha uzundur” ve %80 (n=335) 
ile “Gebelikte de influenza aynı belirtilerle (Ateş, burun akıntısı, 
kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı) kendini gösterir” sorularıydı. 
İnfluenza aşısı hakkında sorulara ise daha az oranda doğru ce-
vap verildiği görüldü. Aşı ilk 6 ayda bebeği influenza enfeksiyo-
nundan korur cevabını veren sadece 140 (%33,4) hekim vardı. 
Sadece 81 (%19,3) hekim gebelikte influenza enfeksiyonu ve aşısı 
hakkında eğitim almıştı.

SONUÇ: Hekimlerin gebelikte influenza aşısı yaptırma ve 
önerme oranları literatüre benzer şekilde düşük bulunmuştur. 
Özellikle influenza sezonu öncesi hekimlere influenza enfeksiyo-
nu, aşısı hakkında bilgilerini artırmaya yönelik daha fazla eğitim-
ler planlanmalı ve aşı yapılması için teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aşı, bilgi, gebelik, grip, hekim, influenza
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[Abstract:0157]  OP-113

AİLE HEKİMLERİNİN İRRİTABL BARSAK 
SENDROMUNA YAKLAŞIMI: ÖN SONUÇLAR
Mustafa Reşat Dabak1, Sabah Tüzün1, Oya Uygur Bayramiçli2

1Kartal Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul 
2Özel Muayenehane, İstanbul

AMAÇ: İrritabl barsak sendromu (İBS), birinci basamakta sık 
rastlanan ve etyolojisi tam olarak bilinmeyen, multifaktöriyel ne-
denlere bağlı bir durumdur. Dolayısıyla İBS tanı ve tedavisinde 
pozitif tanı kriterleri ile biyopsikososyal yaklaşım gereklidir. Bu ça-
lışmada aile hekimlerinin İBS’ye yaklaşımlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya birinci basamağa yönelik dü-
zenlenen eğitim toplantılarına katılan aile hekimleri dahil edil-
mektedir. Tüm katılımcılara araştırmacılar tarafından hazırlanan 
ve İBS’ye yönelik yaklaşımları ile ilgili soruları içeren anket formu 
uygulanmıştır. 

BULGULAR: Çalışmaya toplam 156 aile hekimi dahil 
edilmiştir. Hekimlerin 47 (%30.13)’i Marmara bölgesinde ve 
109(%69.87)’i Akdeniz bölgesinde görev yaptığı saptanmıştır. 
Çalışmaya katılan hekimlerin 28 (%17.95)’i Aile hekimliği uz-
manı, 118 (%75.64)’i pratisyen hekim, 8 (%5.13)’i uzmanlık 
öğrencisi ve 2 (%1.28)’i akademisyen olarak tespit edilmiştir. 
Çalışmaya katılan aile hekimlerinin özellikleri Tablo 1’de özet-
lenmiştir. Yaş gruplarına göre 45 yaş ve altı hekimlerin İBS tanısı 
amacıyla gastroskopi ve kolonoskopiye yönlendirmeleri anlamlı 
olarak düşük gözlenmiştir (sırasıyla p=0.013 ve p=0.013). İBS 
tanısında ROMA kriterlerinin kullanımı 45 yaş ve altı hekimlerde 
daha yüksek saptanmıştır (p=0.005). Ayırca tanı ve tedavide in-
ternet kullanımı da 45 yaş ve altı hekimlerde daha yüksek saptan-
mıştır (p=0.006). Eğitim ihtiyacı açısından hekimler arasında yaş 
grupları ve hekimlik sürelerine göre anlamlı fark saptanmamıştır 
(p>0.05). 

SONUÇ: Halihazırda devam etmekte olan bu çalışmanın er-
ken verilerinde aile hekimlerinin İBS tanısında tanı kriterlerini kul-
landığı ve tedavisini üstlendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, irritabl barsak sendromu, 
hastalık yönetimi

[Abstract: 0154]  OP-114

ÜÇÜNCÜ BASMAK HASTANEYE BAŞVURAN 
1998 SONRASI DOĞUMLULARDA HEPATİT B 
AŞISI İLE BAĞIŞIKLANMA DURUMU
Mehmet Göktuğ Kılınçarslan, Banu Sarıgül, Erkan Melih Şahin

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Çanakkale

AMAÇ: HBV (Hepatit B virüs), insandan insana kan ve vücut 
salgıları ile bulaşabilen bir DNA virüsüdür. Her yaşta mortalite ve 
morbidite nedeni olmakla birlikte özellikle erken yaşlarda bulaş-
tığında kronik enfeksiyon oluşturma ve taşıyıcılık riski yüksektir. 
HBV enfeksiyonunun ve komplikasyonlarının önlenmesi ama-
cıyla 1998 yılında ülkemizde rutin HBV aşılama programı başla-
tılmıştır. HBV aşısı, enfeksiyondan ve komplikasyonlarından ko-
runmada etkilidir. Bu çalışmada ÇOMÜ (Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi) Hastanesine başvuran anti-HBc total ve anti-HBs 

düzeyi bakılmış 1998 yılı ve sonrası doğumlu bireylerin HBV aşısı 
ile bağışıklanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki bu çalış-
manın verilerini 1998 ve daha sonraki yıllarda doğmuş ve ÇOMÜ 
Hastanesi mikrobiyoloji laboratuarında 1 Temmuz 2018 tarihine 
kadar anti-HBs ± anti-HBc total testleri çalışılmış bireylerin so-
nuçları oluşturmaktadır. Veriler otomasyon sistemi üzerinden ge-
riye dönük taranarak elde edildi. 1702 antiHbs ve test sonucuna 
ulaşıldı. 156 test sonucu tekrar nedeni ile çalışma dışı bırakıldı. 
Anti-Hbs ≥ 10 mIU/ml olanlar aşı ile bağışıklanmış olarak kabul 
edildi. AntiHBs ≥ 10 mIU/mL saptanmışken anti-HBc total pozitif 
olanlar ise geçirilmiş enfeksiyon ile bağışık kabul edilerek aşı ile 
bağışıklanmamış grubuna dahil edildi.

BULGULAR: Anti-HBc total pozitif ve anti-HBs ≥ 10 mIU/
mL olan 6 birey doğal bağışık olduğundan aşılanmamış grubuna 
dahil edildiğinde değerlendirilen 1546 bireyin 1081’inde (%69,9) 
anti-HBs ≥ 10 mIU/mL idi ve bu grup aşı ile bağışıklanmış olarak 
kabul edildi. Kadın ve erkeklerin aşı bağışıklanma durumları ara-
sında anlamlı fark yoktu (X²= 2,112, p=0,146). Aşı ile bağışık-
lanma durumu ile bireylerin 1 Temmuz 2018’deki yaşları arasında 
istatistkseli olarak anlamlı korelasyon saptanmadı (rho=-0,035, 
p=0,170). Aşı ile bağışıklanma oranları 2002 yılında %42,0 ile en 
düşük, 2014 yılında %84,4 ile en yüksek saptanmıştır.

SONUÇ: Çalışmamızdaki aşı bağışıklanma oranı diğer çalış-
malar ile uyumludur. HBV enfeksiyonuna karşı bireyleri korumak 
için Ulusal HBV aşılama programı etkin bir şekilde uygulanmalı-
dır. Aşının etkinliğini artırmak için ek doz aşılama düşünülebilir. 
Ek doz HBV aşı uygulamasının rutin olarak mı yoksa serolojik 
markerların kontrol edilip yetersiz immün yanıt saptandığında mı 
uygulanmasının daha efektif ve maliyet etkin olduğunun açıklığa 
kavuşturulması için daha çok araştırmaya ihtiyaç bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit B, aşılama, Türkiye

[Abstract: 0238]  OP-115

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL 
VE TAMAMLAYICI TIP İLE İLGİLİ BİLGİ 
DURUMLARININ VE DAVRANIŞLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Cemil Işık Sönmez1, Duygu Ayhan Başer2,  
Hüseyin Nejat Küçükdağ1, Okan Kayar1, İdris Acar1,  
Pınar Döner Güner3

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara 
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kilis

AMAÇ: Günümüzde, toplumdaki birçok birey gerek tedavi, 
gerek koruyucu amaçlı, gerekse kültürel olarak geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerine gittikçe artan oranlarda 
başvurmaktadır. İnsan sağlığının korunmasında birincil derecede 
sorumlu olan hekimlerin modern tıp kadar geleneksel ve tamam-
layıcı tıbbın da esas uygulayıcıları olması gereklidir. Bu nedenle 
GETAT’ın tıp eğitimi müfredatında sağlıklı bir şekilde planlanma-
sına katkıda bulunmak için; bu çalışmamızda tıp fakültesi öğrenci-
lerinin GETAT uygulamaları hakkındaki bilgi, tutum ve davranış-
larını değerlendirmeyi amaçladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Ni-
san 2018- Haziran 2018 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde okuyan dönem I, II, III, IV, V ve VI öğrencileriyle 
yapılmıştır. Çalışmaya katılmak istemeyen ve ulaşılamayan öğren-
ciler hariç gönüllü olan toplamda 276 öğrenciye (183 kadın, 93 
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erkek) tarafımızca hazırlanan 22 soruluk anket internet yoluyla 
uygulanmıştır.

BULGULAR: Çalışmamıza katılan tıp fakültesi öğrencilerinin 
arasında en sık bilinen GETAT yöntemleri; akupunktur (%77,5), 
kupa uygulaması (%75,3), fitoterapi (%67,3) iken en sık kul-
landıkları yöntemler; fitoterapi (%33,3) ve kupa uygulamasıydı 
(%11,5). GETAT hakkındaki bilgiye nereden ulaştıkları sorgulan-
dığında sadece %31,8’inin (n:85) tıp fakültesi eğitiminden ulaştığı 
saptandı ve %94,2’si (n:242) GETAT uygulamaları hakkında tıp 
fakültesinde yeterli eğitim verilmediğini düşünmekteydi. Katılım-
cıların % 82,6’si (n:218) GETAT uygulamalarının modern tıbbın 
içine entegre olması ve hekimlerce uygulanmasının gerekli olduğu 
kanısındaydı. 

SONUÇ: Çalışmamızda tıp fakültesi öğrencilerinin GETAT uy-
gulamaları ile ilgili bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı ve bu bilgileri 
çoğunlukla tıp fakültesinden öğrenmedikleri ancak tıp eğitiminde 
de yer verilmesini ve modern tıp ile entegre olarak kullanılma-
sını istedikleri saptanmıştır. Tıp fakültesi müfredatında yapılacak 
düzenlemeler ve tıp fakültesi öğrencilerini de kapsayacak şekilde 
topluma yönelik yapılacak olan GETAT eğitimleri bu konudaki 
boşluğu dolduracaktır.

Anahtar Kelimeler: Geleneksel tıp, tamamlayıcı tıp, tıp eği-
timi
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[Abstract:0008]  PP-001

TEE SIRASINDA GELİŞEN NADİR BİR 
KOMPLİKASYON: ATRİAL MİKSOMA RÜPTÜRÜ
Arif Gülmez1, Türkan Paşalı Kilit2

1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kütahya 
2Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kütahya

Transözofageal Ekokardiografi (TEE) Klinikte tanı ve tedavi 
amacıyla sıklıkla başvurulan bir tetkiktir. Biz bu vakamızda Eko-
kardiografi ile tespit edilen Sol atriumda mitral küspise yapışık 2*4 
cm boyutlarındaki kitlenin ayırıcı tanısı için yapılan TEE sırasında 
gelişen Miksoma rüptürü ve buna bağlı İskemik Serebrovasküler 
Olayı bildirdik 

57 Yaş Erkek hasta polikliniğimize halsizlik, kilo kaybı ned-
eniyle polikliniğimize başvurdu. Hasta melena ve hematokezya 
tanımlamıyordu. Annesini Pankreas Kanseri, babasını ise Akciğer 
Kanseri nedeniyle kaybettiği öğrenildi.Fizik Muayenesinde Özellik 
yoktu.Yapılan tetkiklerinde Hgb: 11.2 Hct:35.7. Ferritin:256 TU-
IBC:234 PLT:367 MCH: 27.3 MCHC:32.9 MCV:83.2 CRP:45.8 
LDH: 315 Olarak bulundu. Derinleştirilen anamnezinde Hgb 
düşüklüğünü açıklayacak bir neden bulunamaması üzerine 
Demir Eksikliği Anemisinin etyolojisinin araştırılması amacıyla İç 
Hastalıkları Servisimize yatırıldı. Gaitada gizli kan Negatif olarak 
görüldü. PSA:6.7 CA125:7 CA19.9:22 CA 15-3: 18 olarak bu-
lundu yapılan ek tetkiklerde de (AKG,TİT,Seroloji vs. ) etyolojiyi 
açıklayacak veri elde edilemedi.Hastada Malignite araştırılması 
için çekilen IV-oral kontrastlı batın ve Torax BT sinde patoloji 
raporlanmadı. Batın USG sinde akut patolojik düşündürecek bul-
guya rastlanmadı. Hematolojiye danışılan hastada Hematolojik 
bir hastalık düşünülmedi. Endoskopi ve Kolonoskopi planlanan 
hasta Pre-op değerlendirme amacıyla Anestezi ve de Kardiyolo-
ji A.B.D’na konsulte edildi. Burada Çekilen EKO da Sol atrium 
içinde mitral ön küspise yapışık 2*4 cm boyutlarında kenarları 
düzensiz kitle tespit edildi. Kitlenin Trombüs ve Atrial Miksoma 
açısından ayırıcı tanısının yapılabilmesi için Kardiyoloji tarafın-
dan hastaya Transözofageal Ekokardiografi(TEE) önerildi.TEE 
sırasında emboli? görülen hastada bilinç bulanıklığı ve sağ eks-
tremitelerde güç kaybı gelişmesi üzerine acil Diffüzyon MR ve MR 
Anjiografi çekildi.Hasta Nörolojiye danışıldı. Nöroloji tarafından 
Sol İnternal Karotis Arterin ve MCA’in Trombüs ile tam tıkalı old-
uğu ve ileri tedavi için sevkinin uygun olduğu belirtilmesi üzerine 
Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D ile görüşüldü 
ve hasta sevk edildi. Hastanın dış merkezdeki trombektomisi ve 
Miksomanın cerrahi rezeksiyonu sonrası minimum sekel ile tabur-
cu olduğu öğrenildi.

Halsizlik yorgunluk şikayeti İç Hastalıkları ve Aile Hekimliği 
polikliniklerine sık başvuru şikayetlerinden biridir. Bu olgumuzda 
görüldüğü üzere altta yatan hastalıklar ve bu hastalığın seviyesi 
çok çeşitli olabilmektedir. Başvurunun gecikmesi tanı ve tedavi 
için yapılacak işlemleri daha da zorlaştırabilmekte ve bu işlem-
lerin komplikasyon riskini de artırabilmektedir. Biz de bu nadir 
miksoma vakamızda hekimlerimizin halsizlik, yorgunluk şikay-
etiyle başvuran hastaya bakış açısını genişletmek tanının erken 
konulmasının ve etyolojinin iyi tespit edilmesinin ve dolayısıyla 
tedavinin tam ve zamanında yapılabilmesinin önemini göster-
meyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anemi, halsizlik, atrial miksoma, transö-
zofageal ekokardiografi

[Abstract:0011]  PP-002

ABDOMİNAL AĞRI İLE BAŞVURAN ADÖLESAN 
KIZ ÇOCUKTA GÖZDEN KAÇABİLEN BİR TANI: 
İMPERFORE HİMEN
Gaye Çelikcan

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa

İmperfore himen kadın genital sisteminin az görülen anomal-
ilerinden biridir. Çoğu vakada pubertal dönemde sekonder seks 
karakterleri geliştiği halde menarşın başlamaması ve beraberinde 
eşlik eden siklik karın ağrılarıyla başvuru yapılmaktadır. Tanı 
genellikle geç konur ancak böyle bir durumda akla getiriliyor ol-
ması bile tanı konma yaşını öne çekmeye yetebilir. Yapılan basit 
bir genital muayene neticesinde vestibüler açıklığın yerinde mor 
röfle veren şişkinliğin olmasıyla tanı konulabilir.

Olgumuz 15 yaşında kız hasta 3 gündür devam eden karın 
ağrısı ve alt karında olan şişkinlik şikayetleriyle Aile Hekimliği Po-
likliniğine başvurdu. Hastanın öyküsünde bu ağrısının yaklaşık 3 
yıldır ara ara olduğu, başvurduğu dış merkezlerde kan ve idrar 
tetkikleri yapıldığı ve hiçbir patolojik bulguya raslanmadığı öğre-
nildi. Hastaya ağrılı dönemlerde intramüsküler analjezik yapıldığı 
kaydedildi. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde son adet tari-
hi sorulması üzerine hastanın şimdiye kadar hiç adet görmediği 
öğrenildi.

Yapılan sekonder seks karakterlerinin muayenesinde meme 
gelişimi, aksiller ve pubik kıllanma Tanner evrelemesine göre evre 
3 ile uyumluydu.

Batın muayenesinde alt batında ele gelen sert ve düzgün sınırlı 
kitle palpe edildi. Jinekolojik muayenede ise dış genital organlar 
normal ancak vestibüler açıklığın olması gereken yerde hema-
tokolposu düşündüren bombeleşme saptandı.zHasta, imperfore 
himene bağlı oluşan hematokolpos ön tanısıyla Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Polikliniğine acil olarak konsülte edildi.

Hastaya kadın hastalıkları ve doğum tarafından genel anestezi 
altında litotomi pozisyonunda parsiyel himenektomi yapıldı ve 
yaklaşık olarak 500 cc koyu kıvamlı hematom ile uyumlu mayi 
aspire edildi himen kenarlarında hemostaz sağlanarak eversiyon 
uygulandı.

Sonuç olarak, imperfore himen ayrıntılı anamnez ve dikkatli 
bir fizik muayene ile kolaylıkla tanı konulabilecek bir durumdur. 
Ancak genellikle adolesan dönemde akut üriner retansiyondan, 
malignite ile karışabilen pelvik kitlelere kadar pek çok klinik tab-
lo ile karşımıza çıkabilmektedir. Tedavisinin basit bir insizyonla 
yapılabilmesine rağmen uygulanacak yöntemin doğru seçilmesi 
hastanın gelecekteki sosyo-kültürel durumu ve cinsel yaşamı için 
önemlidir.

Anahtar Kelimeler: İmperfore himen, menarş, pubertal dö-
nem
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[Abstract:0013]  PP-003

ANABİLİM DALIMIZIN UZMANLIK EĞİTİM 
SÜRECİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ
İlhami Ünlüoğlu, Hüseyin Balcıoğlu, Uğur Bilge

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 1994 yılında 
kurulmuş ve ilk öğretim üyesi, aynı zamanda ülkemizin ilk aile hekimliği uzmanı 
öğretim üyesi olarak, 27.05.1994 tarihinde göreve başlamıştır. 

Anabilim Dalımıza ilk araştırma görevlisi 21.10.2003 tarihinde 
başlamıştır. 31.07.2018 tarihine kadar asistan sayımız 66 olmuş-
tur. Asistanlarımızın 3’ü Acil Tıp, biri Çocuk Cerrahisi, biri de 
Kadın Hastalıkları ve Doğum anabilim dallarından ayrılarak Aile 
hekimliğini ve anabilim dalımızı tercih etmişlerdir. İki asistanımız 
da ailevi nedenlerden dolayı diğer üniversitelerden anabilim 
dalımıza geçiş yapmışlardır. Anabilim dalımızdan yetişen uzman 
sayısı 35’dir. Halen mevcut asistan sayımız 19’dur. Kalan 12 
(%18.2) asistanımız anabilim dalımızdan ayrılmışlardır. Ayrılan-
ları 3’ü ailevi nedenlerle diğer eğitim kurumlarında aile hekimliği 
uzmanlık eğitimlerini tamamlarken, 8’i Acil Tıp, Adli Tıp, FTR, 
İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, KBB, Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları anabilim dallarında uzmanlık eğitimi almaya karar 
vermişlerdir. Anabilim dalımızdan ayrılarak diğer disiplinlerde iht-
isasa başlayan arkadaşlarımızın ikisi birkaç kez alan değiştirmişle-
rdir. 

35 uzmanımızın 21’i kadın, 14’ü erkektir. Uzmanlarımızın asis-
tanlık süre ortalaması 3 yıl 6 ay 27 gündür. En kısa süre 3 yıl 8 gün 
iken en uzun süre 5 yıl 14 gündür. Asistanlık süreleri: erkeklerde 3 
yıl 5 ay 7 gün, kadınlarda ise; 3 yıl 7 ay 24 gündür. Süre uzama ned-
eni genellikle uzmanlık tezinin zamanında tamamlanamamasıdır.  
Uzmanlarımızın 30’u (%85.7) asistanlık dönemlerinde katıldıkları 
araştırmaların bildiri sunumlarında yer almışlardır. Bildiri sayıları 
1-17 arasında değişmekte olup, asistanlarımızın 23’ü uluslararası 
bildirilerde yer almışlardır. Sekiz uzmanımız asistanlık dönem-
lerindeki bildiri sunumlarından ödül kazanmışlardır. 16 (%45.7) 
asistanımız ise; çalışmaların makale olarak yayınlanmasında yer 
almış olup; beş asistanımız SCI-Exp indeksinde makale sahibi 
olurken, en fazla makale sayısı 7’dir. Bir asistanımız SCI-Exp in-
deksinde taranan dergilerde toplam 6 makale yazarı olarak uz-
man olmuştur. En az bir yılını tamamlamış olan 29 uzmanımızın 
11’inin tezleri (7’si SCI-Exp., ikisi Ulakbim ve ikisi de diğer uluslar-
arası indekslerde taranan dergilerde) yayımlanmıştır. 14 uzmanlık 
tezimizin yayınlanma süreci devam etmektedir.

Uzmanlarımızın 4’ü (%11.8) öğretim üyeliğine atanmış olup, 
2’si doçentlik sınavında başarılı olmuştur. Diğer uzmanlarımızın; 
9’u (%26.5) Eskişehir’de olmak üzere, ülkemizin 20 ilinde, çoğun-
luğu sözleşmeli Aile Hekimliği Uygulaması’nda çalışmaktadırlar.  
Anabilim dalımız asistanlarımızı sahaya iyi bir uzman olarak hazır-
larken, araştırma yapmaya istekli olanların yeteneklerini geliştire-
rek mezun olmalarını hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, değerlendirme, uzmanlık 
eğitimi

[Abstract:0015]  PP-004

SERUM TAKTIRMADAN İYİLEŞEMEDİĞİNİ 
DÜŞÜNEN BİR MUNCHAUSEN SENDROMU 
OLGUSU
İzzet Fidancı1, Onur Ozturk2

1Atakum Toplum Sağlığı Merkezi, Samsun 
2Asarcik Meydan Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, Samsun

GİRİŞ: Bir yapay bozukluk olan Munchausen Sendromunda 
hasta, kendine ya da başkasına ikincil kazanç gözetmeksizin zarar 
verebilmektedir.

VAKA: Bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle aile sağlığı merke-
zimize başvurmuş olan 79 yaşındaki kadın hastanın 09.03.2007 
tarihinden itibaren birimimize toplam 562 başvurusu olmuştur. 
Hasta hipertansiyon, hiperlipidemi ve unipolar depresyon tanılı 
olup; raporlu olarak kullandığı ilaçlar; Losartan potasyum 100mg 
+ hidroklorotiazid 25mg 1x1, Barnidipin HCL 10mg 1x1, Asetil-
salisilik Asit 100mg 1x1, Atorvastatin Kalsiyum 10 mg 1x1, Keti-
apin 50mg 1x1, Lansoprazol 30mg 1x1, Duloksetin 30mg 1x1 
idi. Ara ara bulantı ve nefes darlığı şikayetleriyle serum taktırma 
talebinde bulunan hastaya 12.09.2011 tarihinde hastaya ilk kez 
%10 Dekstroz içeren serum reçete edilmiş olup 08.10.2012 tari-
hinden itibaren düzenli olarak %5 Dextroz içeren 500cc serum, 
Ranitidin HCI 25 mg/ml içeren 2ml ampul ve Hiyosin-N-butil 
bromür (Skopolaminbutil bromür) 20 mg/ml içeren 1ml ampul 
reçete edilmeye başlanmış. Çeşitli sağlık merkezlerinde bulantı ve 
nefes darlığı şikayetlerinin sadece serum takılarak iyileşeceğine 
inanan ve sağlık çalışanlarını hizmet sunumu konusunda zorlayan 
hasta yaklaşık üç buçuk yıldır haftada üç gün serum taktırmak-
taydı. Kayıtlarımıza göre hastaya üç buçuk yılda toplam 346 defa 
serum takılmıştır. Hastanın sonu gelmeyen yakınmaları nedeniy-
le ailesi ve sağlık çalışanları hastadan şikayetçi olduklarını ancak 
çözüm bulamadıklarını belirtmektedirler. Hastanın belli aralıklarla 
yapılan fizik ve laboratuar incelemelerinde belirgin bir özellik bu-
lunmamaktaydı. Hastanın öncesindeki hastane yatış kayıtlarına 
ulaşılamamış olup, aile sağlığı merkezinin kapalı olduğu günlerde 
merkez ilçe devlet hastanesi acil servisine başvurularının olduğu 
ve bu sağlık kuruluşlarında da her seferinde serum taktırmak için 
ısrarcı olduğu bilgisine ilgili acil servis çalışanları ile görüşülerek 
ulaşıldı. Hasta her seferinde serum takılırken çok dikkatli bir şe-
kilde hemşireyi takip etmekte ve serumun aktığını belli aralıklar-
la izlemekte idi. Serumun içine ilaç koyulmadığı durumlarda da 
hastanın iyileştiğinin gözlenmesi üzerine seruma ilaç koyulmasın-
dan vazgeçilmiş olup, hastaya artık sadece %5 Dekstroz 500cc 
takılmaya başlanmış ve hasta içinde ilaç bulunmamasına rağmen 
iyileştiğini öne sürmekte ve bir sonraki geliş tarihini söylemeden 
sağlık kurumundan ayrılmamaktaydı. Psikiyatri bölümüne sevki 
gerçekleştirilen hastaya Munchausen Sendromu tanısı koyulmuş-
tur.

SONUÇ: Anamnez, fizik ve laboratuar muayenesi uyumsuz 
olan kişiler değerlendirilirken bu nadir hastalık için uyanık olun-
malıdır. Bununla beraber olası gereksiz müdahalelerden kaçınıla-
rak, bu hastaların psikiyatri kliniğine yönlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Munchausen Sendromu, yapay bozuk-
luk, serum
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[Abstract:0017]  PP-005

BİRİNCİ BASAMAKTA PERİYODİK ATEŞ 
SENDROMLARINDAN MUCKLE WELLS: OLGU 
SUNUMU
Rabia Ruşen, Gaye Çelikcan

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bursa

Muckle Wells Sendromu; özellikle progresif işitme kaybı ve böbrek 
hasarının eşlik edebildiği bir durum olduğu için birinci basamak-
ta tanı konulmasının son derece önemli olduğu bir sendromdur. 
Hastalardaki tekrarlayan alevlenmeler bebeklik ve erken çocukluk 
döneminde başlar. Ataklar spontan ortaya çıkabileceği gibi soğuk, 
sıcak, yorgunluk ve diğer stres faktörleriyle de tetiklenebilir. Et-
kilenmiş bireylerde kaşıntısız döküntü, hafif-orta şiddette ateş, şiş 
ve ağrılı eklemler ve bazı bireylerde konjunktivit tipiktir.

Birinci basamakta özellikle ateş ve eklem ağrılarıyla başvu-
ran bir hastada akla gelmesi gereken ve ayırıcı tanıda mutlaka 
düşünülmesi uygun olan bir durum olarak Muckle Wells sendro-
munu hatırlamak amacıyla bu olguya yer verdik.

41 yaşında kadın hasta ateş, eklem ağrısı ve halsizlik şikayetleri-
yle aile hekimliği polikliniğine başvurdu. 2 gündür var olan şikay-
etlerinin aslında yaklaşık 8 yaşından beri ara ara olduğu, bu ateşli 
dönemlerinde ayrıca eklemlerinde şişme, gözlerinde kızarıklık ve 
vücudunda yer yer döküntülerin de eşlik ettiğini belirtti. Atakların 
bazen 2 -3 saat kadar sürdüğünü, bazen de 2 gün sürdüğünü 
ifade etti. Anamnez derinleştirildiğinde ailesinde 13 kişide benzer 
şekilde ataklar olduğu, bu atakların soğukla tetiklendiğini söyle-
di. Ağızda veya genital bölgede tekrarlayan aft öyküsü yoktu. Ek 
sistemik hastalığı olmayan hastanın yapılan laboratuvar incele-
melerinde minimal sedimantasyon yüksekliği haricinde anormal 
bulgu gözlenmedi. Hasta periyodik ateş sendromu düşünülerek 
ileri tetkik ve tedavi amacıyla Romatoloji Polikliniğine yönlendiril-
di. Yapılan ileri incelemeler sonucu Muckle Wells Sendromu tanısı 
konulan hastaya Kolşisin ve rekombinan human IL-1 reseptör 
antagonisti olan Anakinra başlandı. Anakinra sonrası anafilaksi 
gelişen hastada Kanakinumab tedavisine geçildi. Hastanın atak-
ları Kolşisin ve Kanakinumab ile kontol altına alındı.

Tedavide anti-inflamatuar ilaçlar bazı hastalarda yararlı olmak-
tadır. Yapılan bir çalışmada, soğuğa maruz kalmadan önce IL-1 
reseptör antagonisti verilmesi; döküntü, artralji ve ateş gibi semp-
tomları engellediği ve lökosit sayısıyla IL-6 miktarlarını da azalttığı 
gösterilmiştir.

Sonuç olarak birinci basamak hekimleri tarafından özellikle 
ateş yüksekliği ile beraber eklem ağrıları ve bazen de döküntü 
ile seyreden durumlarda Muckle Wells Sendromu mutlaka ayırıcı 
tanılar içerisinde düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Periyodik ateş, progresif, döküntü

[Abstract:0018]  PP-006

E-REÇETE TAKİP SİSTEMİNİN HASTA 
İZLEMİNDEKİ ÖNEMİ: METOTREKSAT 
TOKSİSİTESİ GELİŞMİŞ OLAN BİR OLGU 
SUNUMU
Yasin Öztürk, Başak Delikanlı Çorakçı, Muammer Bilici

İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Genel Dahiliye Bilim dalı, Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Zonguldak, Türkiye.

AMAÇ: Ülkemizde e-reçete uygulaması yaygın bir şekilde tüm 
hekimler tarafından uygulanmaktadır. Bununla birlikte hastaların 
çeşitli basamak sağlık merkezlerine başvuruyor olması nedenli ge-
riye dönük ilaç kullanımı bilgilerine hekimlerin sağlıklı bir yolla 
ulaşabilirliği önem arz etmektedir. Bu yazıda Metotreksat (MTX) 
toksisitesi gelişmiş bir olgu sunulacaktır.

OLGU: Seksen yaşında kadın hasta 2 hafta önce başlayan 
bacaklarda şişlik, kızarıklık ve ağızda yara şikayetiyle başvurdu. 
Özgeçmişinde 4 yıldır hipertansiyon tanısı olan hasta halsizlik ve 
yaygın vücut ağrısı nedeniyle son bir yıldır değişik merkezlere baş-
vurmuş ve ismini bilmediği bir çok ilaç tedavisi kullanmış. En son 
bir ay önce dış merkezde önerilen tedaviyi uyguladıktan sonra 
şikayetleri ortaya çıkmaya başlamış. Hasta ve yakınlarının uygu-
lanmış olan tedavi ve tanı hakkında yeterli bilgileri yoktu. E-reçete 
takip sisteminden hastaya romatoid artrit tanısıyla MTX başlandı-
ğı görüldü. Hastanın fizik muayenesinde ağız içinde ve dudaklar-
da multiple aftöz ülser, bacaklarda keskin sınırlı hiperemik alanlar 
mevcuttu. Serum biyokimyasında ALT: 38 U/L, AST: 48 U/L, Üre: 
92 (mg/dL), Kreatinin: 1,2(mg/dL), C-Reaktif Protein: 442(mg/l) 
ve Sedimantasyon: 120 olarak tespit edildi. Tam kan sayımında 
trombosit sayısı 81 x 103/μL, Hgb: 6,9 mg/dl ve beyaz küre: 1100 
(μL/ml) olan hasta MTX toksisitesi olarak değerlendirildi. MTX 
stoplandı, folinik asit 4X50 mg IV, lenograstim 34 M.U subkutan, 
metilprednisolon 40 mg IV ve kolestram 3X8 gr oral başlandı. 
Nötropenik olan ve ateşi çıkan hastaya, nötropenik ateş nedeni ile 
meropenem ve teikoplanin tedavisi başlandı. Tedavinin 5. günün-
de ateşleri devam eden ve PA akciğer grafisinde infiltrasyon artışı 
olan hastanın tedavisine varikonazol ve trimetoprim-tulfometok-
sazol eklendi. Folinik asit desteği doz azaltılarak 9. Gün sonunda, 
kolestram ve lenogtastim tedavisi ise 8. Gün sonunda stoplandı. 
Antibiyotik ve antifungal tedavisi 14. Gün sonunda kesildi. Tedavi 
sonrası kan tablosu ve vücuttaki tüm lezyonlar normale döndü.

SONUÇ: İlaç kullanımına bağlı yan etkiler hasta takibinde sık 
karşılaşılan ve hayatı tehdit edebilen önemli bir durumdur. İlaç 
kullanım öyküsünde sağlıklı verilere hekimlerin ulaşabilmesinde 
e-reçete takip sisteminin kullanılması ilaç toksisitesinin tanı ve te-
davisinin düzenlenmesi için oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: E-reçete, ilaç toksisitesi, metotreksat,
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[Abstract:0022]  PP-007

SÜLÜK TERAPİSİNE BAĞLI KUTANÖZ LENFOİD 
REAKSİYON
Ayşe Mıdık Özpak1, Emine Vildan Şahin1, Ismail Arslan2

1Elife Mehmet Kahraman Aile Sağlığı Merkezi 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Medikal sülük tedavisi eskiden beri çeşitli hastalıkların teda-
visinde kullanılmaktadır. Günümüzde popüler hale gelen bu te-
davi konusunda zaman zaman hastalar kendi hastalıklarının teda-
visi için kullanıp kullanamayacakları konusunda klinisyenlerden 
tavsiye istemektedir. Medikal sülük tedavisi faydalı olduğu kadar 
bu terapinin çeşitli komplikasyonları da olabilir. En sık rastlanılan 
komplikasyon sülük yapışma yerlerinde kaşıntı olması ve kana-
madır. Enfeksiyon ve alerjik reaksiyonlar ise daha nadir gözüken 
ama daha ciddi komplikasyonlardır.Bu komplikasyonlar ve yan 
etkiler konusunda hastalara muhakkak bilgi verilmelidir. Hastalar-
dan mutlaka aydınlatılmış onam alınmalıdır.

Bu olguda hashimato tiroiditine faydalı olacağına inanarak 
tavsiye üzerine sülük terapisi yaptıran bayan hasta tartışılacak-
tır. Hastanın daha önce sülük terapisinin yan etkileri konusun-
da bilgi sahibi olmadığı, uygulayan merkezden de herhangi bir 
uyarı yapılmadığını bildirmiştir. Hastanın boyun bölgesinde 
sülük yapışma yerlerinde sülük terapisinden hemen sonra pem-
be makula papuler tarzda döküntüleri olmuştur. Bu şikayeti için 
çeşitli merkezlere başvurmuş antibiyotik ve steroidli merhemlerle 
ve oral antibiyotikler almıştır ancak netice alamamıştır. Hastanın 
cildindeki lezyonlardan iki defa biyopsi yapılmış eozinofilden ze-
ngin lenfoid reaksiyon olarak raporlanmıştır. Bu süreçte psikolojisi 
bozulan hasta şu an psikiyatrik tedavi görmektedir. Bu olgu aile 
hekimliği polikliniğimizde değerlendirildi hastanın kutanöz psödo-
lenfoma olabileceği düşünüldü bunun için histolojik incelemelerin 
gerekli olduğu hastaya anlatıldı. Hastaya intralezyoner steroid ve 
intralezyoner interferon yapılmasının fayda edebileceği belirtil-
di. Hastaya lazer yada cerrahi girişimler önerildi. Bu olgu sunu-
munun amacı sülük terapisinin yan etkileri ve komplikasyonları ile 
ilgili farkındalık yaratmaktır.

Anahtar Kelimeler: tıbbi sülük, alternatif tıp, dermatit

[Abstract:0023]  PP-008

DİYABETİN İLK SEMPTOMU OLARAK  
YAYGIN KAŞINTI
Emine Vildan Şahin1, Ayşe Mıdık Özpak1, Ismail Arslan2

1Elife Mehmet Kahraman Aile Sağlığı Merkezi 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kaşıntı hastaların yaşam kalitesini ve psikolojisini olumsuz et-
kileyen, uykusuzluğa depresyona ve anksiyeteye neden olabilen 
bir durumdur. Dermatolojik hastalıklar dışında bir çok sistemik 
hastalığın da kaşıntıya yol açtığı bilinmektedir. Iyi bir anamnez 
ve fizik muayene tanı koymada anahtar role sahiptir. Kaşıntının 
ne kadar süredir var olduğu, lokalize mi yaygın mı olduğu sor-
gulanmalıdır. Jeneralize kaşıntı çoğu kez sistemik bir hastalığa 
işaret ederken lokalize kaşıntılar daha çok dermatolojik durum-
lara bağlıdır. Altta yatan sistemik hastalıklar üremi, hepatobiliyer 
sistem hastalıkları, polistemia vera ve lenfoma gibi hematolojik 
problemler, maligniteler, endokrin sistemi ilgilendiren hormonal 
bozukluklar ve infeksiyon hastalıkları kapsayan büyük bir yelpaze 

içerisindedir. Ayrıca Ilaç yan etkilerine, dermatolojik bir duruma, 
nöropatik veya psikiyatrik bir duruma da bağlı olabilirler.Diabe-
tes Mellitus renal, vasküler ve oftalmik komplikasyonları yanın-
da çeşitli deri hastalıklarına da yol açmaktadır. Klinik gözlemler 
diabette stratum korneumun hidrasyonunun azaldığını sebase 
glandların aktivitelerini azalttığını göstermiştir. Hipergliseminin 
deri homestazını bozduğu bildirilmiştir. Glisemik kontrol ve jen-
eralize kaşıntının ilişkisinin ortaya koyulduğu çalışmalarda diabe-
tik hastaların %27.5’inin jenaralize kaşıntıdan muzdarip olduğu 
özellikle post pirandial hiperglisemisi olan vakalarda kaşıntıya 
daha sık rastlandığı bildirilmiştir. Bu olguda 52 yaşında erkek 
hasta sadece kaşıntı nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Kaşıntısı 
özellikle geceleri artan jenaralize bir kaşıntıydı kullandığı ilacı 
ve ek hastalığı yoktu. Tahlillerinde Açlık kan şekeri:268 Tokluk 
kan şekeri:363 ve hbA1c ise 8,3 olarak bulundu hasta yeni 
tanı diabetes mellitus olarak kabul edildi. Bu olgu sunumunun 
amacı jenaralize kaşıntı nedeniyle başvuran hastalarda sistemik 
hastalıkları araştırmak üzere tam kan sayımı, tiroid fonksiyon tes-
tleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kan şekeri ve ferritin 
ölçümünün yapılması gerekmektedir. Diabetes mellitus sadece 
yaygın kaşıntıyla belirti verebilir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetes mellitus, kaşıntı, kan şekeri

[Abstract:0024]  PP-009

ÇÖREK OTU YAĞI VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİNİN 
TEDAVİSİNDE KULLANILABİLİR Mİ?
Emine Vildan Şahin1, Ayşe Mıdık Özpak1, Ismail Arslan2

1Elife Mehmet Kahraman Aile Sağlığı Merkezi,Yenimahalle, Ankara 
2Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Nigella Sativa ya da yaygın olarak bilinen ismiyle çörek otu iyi 
bilinen ve çok kullanılan tıbbi bir bitkidir. Geleneksel tıpta hiper-
tansiyon, astım, sindirim sistemi hastalıklarında, diyare, iştahsızlık, 
karaciğer hastalıkları ve cilt problemlerinin tedavisinde kullanılır. 
Yapılan çalışmalar anti bakteriyel ve anti oksidan etkileri old-
uğunu kanıtlamıştır. 

Burada 69 yaşında çörek otu yağı kullanımına bağlı vitamin 
B12 yüksekliği olan bayan hasta irdelenecektir. Aktif bir şikayeti 
olmayan rutin kontrolleri için polikliniğimize başvuran hastanın 
tahlillerinde vitamin B12 seviyesi 2000 çıkmıştır. Vitamin B12 
kullanıp kullanmadığı sorulan hasta sadece yüksek kan basıncı 
için antihipertansif tedavi aldığını bundan başka bir ilaç kullan-
madığını belirtmiştir. Anamnez detaylandırıldığında hasta 2 aydır 
haftada 3 gün sabahları bir yemek kaşığı çörek otu yağı içtiğini be-
lirtti. B12 eksikliği yaşla birlikte artış göstermektedir. Eksikliğinde 
anemi, nörolojik belirtiler görülebilmektedir. Çoğu doktor vitamin 
B12 eksikliğinde oral yada intramüsküler yoldan vitamin B12 re-
plasmanı için tedavi verir. Eğer çörek otu yağı vitamin B12 seviye-
lerini bu denli yükseltiyorsa vitamin B12 eksikliğinin tedavisinde 
kullanılabilir mi? Çörek otu yağı bu denli B12 vitaminin yük-
selmesine neden oluyorsa B12 vitamin eksikliğinin tedavisinde 
doğal, ucuz ve yan etkisiz bir ürün olarak tercih edilebilir gibi 
görünmektedir.Tavsiye edilen tüketim miktarı her gün kahvaltıdan 
sonra 11 gr (bir yemek kaşığı) dır. Yapılan çalışmalarda çörek otu 
yağının (9 hafta boyunca günde iki kez 500 mg kapsül şeklinde 
kullanıldığında) sağlıklı gönüllülerde bellek durumunu, dikkati art-
tırdığı ve kognitif fonksiyonları geliştirdiği gösterilmiştir.

Başka çalışmalarda da aynı şekilde çörek otu yağının (4 
hafta boyunca günde bir kez 500 mg kullanıldığında) plaseboy-
la karşılaştırıldığında, sağlıklı ergen erkeklerde duygudurumun 
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dengelenmesini sağladığını, kaygı düzeyini düşürdüğü ve algıyı 
olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Çörek otunun öğrenme 
ve bellek yetenekleri üzerindeki yararlı etkilerini sağlıklı yetişkin 
erkek ratlarda yaptığı çalışmalarla başka bir araştırmacı da doğru-
lamıştır. Çörek otunun daha çok sinir sistemi, bellek, kognitif 
fonksiyonlarda üzerinde olumlu etkiler göstermesi B12 vitamin 
seviyesini yükseltmesi nedeniyle olabilir. Bu konuda yapılacak 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nigella sativa, vitamin B12, alternatif tıp

[Abstract:0025]  PP-010

B12 VE CRP DÜZEYLERİNİN YAŞLA İLİŞKİSİ
Emine Vildan Şahin1, Ayşe Mıdık Özpak1, Ismail Arslan2

1Elife Mehmet kahraman Aile sağlığı merkezi 
2Ankara Eğitim ve araştırma hastanesi

GİRİŞ: Vitamin B12 eksikliğinin anemi ve nöropsikiyatrik has-
talıklarla ilişkisi uzun zamandır bilinmektedir. Fakat B12 seviye-
sinin yüksekliği düşüklüğünden daha da tehlikeli bir durumdur. 
Vitamin B12 yüksekliği; Hayatı tehdit edebilen ciddi mortalite-
si olan hastalıklarla ilişkili bulunmuştur. En başta kanser olmak 
üzere, ciddi karaciğer ve böbrek hastalıklarında vitamin B12 se-
viyeleri yüksek çıkmaktadır. Vitamin B12 düzeylerinin 950 pg/
ml (701 pmol/l) den fazla olması yüksek değer olarak kabul edil-
mektedir. Literatüre bakıldığında yapılan prospektif bir çalışmada 
son dönem kanser hastalarının 5 yıl süreyle takibi yapılmış ve bu 
hastaların serum vitamin B12 ve CRP seviyelerinin prognozlarını 
öngörmede kullanılıp kullanılamayacağını araştırılmıştır. Bu saye-
de serum vitamin B12 seviyesi ve CRP seviyelerinin çarpımıyla 
B12/C-reaktif protein indeksi (BCI)geliştirilmiştir. Hastaların prog-
nozunu belirlemede ve yaşam sürelerini öngörmede BCI seviye-
lerini kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı BCI’nin yaşla ilişkisini 
araştırmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Ankara Elife Mehmet Kahraman aile sağ-
lığı merkezimizde son bir senede herhangi bir nedenle kan tahlili 
yapılan 216 hasta çalışmaya alındı. 65 yaş ve üstü grup 1,64 ve 
altı grup 2 olarak ayrıldı. Hastaların vitamin B12 düzeyleri pmol/L 
CRP düzeyleri mg/L’ye çevrildi. Bu değerler çarpılarak BMI değer-
leri hesaplandı.Grup 1 ve grup 2 arasında anlamlı farklılık olup 
olmadığı Mann-Whitney U testi ile araştırıldı. 

BULGULAR: Araştırmaya grup 1’den 68 grup 2’den 148 has-
ta alındı. BMI değerleri ve vitamin B12 düzeyleri Mann-Whitney 
U testiyle araştırıldığında gruplar arasında anlamlı farklılık tespit 
edildi. ilişkinin yönü Spearman korelasyon analizi ile incelendi-
ğinde pozitif korelasyon tespit edildi.Grup 1’de BMI değerleri ve 
vitamin B12 düzeyleri daha yüksekti.(p<0,01).Yani yaş arttıkça 
vitamin B12 düzeyleri ve BMI skorları artıyordu.CRP değerleri 
açısından iki grup arasında anlamlı farklılık bulunamadı. 

SONUÇ: Vitamin B12 düzeylerinin düşüklüğü kadar yüksekli-
ğine de önem verilmelidir. B12 yüksekliğinin bilhassa 65 yaşından 
büyük hastalarda malignite dahil olmak üzere hayatı ciddi dere-
cede tehdit edecek durumlardan kaynaklanabileceği bilinmeli bu 
durumdaki yaşlı hastaların vitamin B12 replasmanı tedavisi görüp 
görmedikleri sorgulanmalı eğer bu vitamin B12 yüksekliği açıkla-
namıyorsa ileri testler için hasta büyük merkezlere refere edilme-
lidir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin B12, yaşlı, kanser

[Abstract:0036]  PP-011

VARENİKLİN DEPRESİF NÖBETİ TETİKLER Mİ?: 
OLGU SUNUMU
Özge Göçer İnal, Burcu Kayhan Tetik, Engin Burak Selçuk

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Malatya

GİRİŞ: Tütün bağımlılığının birçok hastalığa neden olduğu 
için son yıllarda sigara bıraktırma tedavileri daha da da önem 
kazanmıştır. Vareniklin sigara bırakma amacı ile kullanılan farma-
koterapiler arasında yer almaktadır. Vareniklin kullanımını takiben 
nöropsikiyatrik semptomların, ajitasyon ve depresif nöbetlerin 
hatta intihat düşüncelerinin artabileceği prospektüsünde belirtil-
miştir (1-2).

OLGU: Yirmi yaşında erkek hasta polikliniğimize sigara bı-
rakma isteğiyle müracaat etti. Hastanın ilk değerlendirmesinde 5 
paket/yıl sigara kullandığı ve 4 ay önce sigara bırakma deneyimi 
olduğu öğrenildi. En son bırakma deneyiminde Vareniklin kulla-
nan hastanın ilaca başlandıktan bir hafta sonra yaşadığı yoğun 
stresli olaylar nedeniyle ilacı bırakarak sigara içmeye devam et-
tiği öğrenildi. Hatta bu dönemde intihar teşebbüsü dahi olduğu 
öğrenildi. Şuan ki müracaatında Fagerström Bağımlılık skoru 8 
olarak hesaplanan hasta detaylı olarak değerlendirildi herhangi 
bir psikiyatrik öykü ve ilaç kullanma öyküsünden bahsetmeyen 
hastaya vareniklin tedavisi tekrar başlandı. Tedavinin 5. Gününde 
sinir krizi geçirerek cama yumruk attığı ve bir önceki dönemde 
olan duyguların aynısını yaşadığını söyleyen hasta ilacı bırakmak 
istediğini söyledi. Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde bir yıl-
dır unipolar depresyon ve obsessif kompülsif bozukluk nedeniyle 
Aripiprazol ve Fluoksetin, tedavisi aldığı öğrenildi. Psikiyatri klini-
ğinin görüşleri de alınarak hasta tekrar değerlendirildi. Hasta ile 
alınan ortak karar sonrası vareniklin tedavisi yerine nikotin replas-
man tedavilerinden nikotin bandı başlandı. Her iki ilaç kullanımı 
sırasında yaşadığı olayların ilaca bağlı yan etki olarak görülebi-
leceği anlatılarak motivasyonel görüşme tamamlandı ve sigara 
bırakma tarihi 2 gün sonrası olarak belirlendi. Bir hafta sonraki 
kontrolünde sigarayı şimdiye kadar 1-2 tane içtiği ancak önceki 
şikayetlerinin olmadığı öğrenildi.

SONUÇ: Vareniklin sigara bırakma tedavisinde oldukça sık 
kullanılan ancak nöro-psikiyatrik semptomlara neden olabilen bir 
ilaçtır. Bu nedenle olgumuzda olduğu gibi vareniklin başlanacak 
hastalarda anamnezin dikkatli alınması, oluşabilecek kontrendi-
kasyon ve yan etkiler hakkında hastalar bilgilendirilerek gizlemeye 
çalıştıkları rahatsızlıklarını anlatmaları konusunda teşvik edilmele-
ri oldukça önem arzetmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sigara bırakma tedavisi, vareniklin, sui-
cidal düşünce
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[Abstract:0038]  PP-012

BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNE SEKONDER 
GELİŞEN GENERALİZE ÖDEM VE PORTAL 
HİPERTANSİYON
Mustafa Küçükyangöz1, Sebahat Gücük2, Adnan Gücük1,  
Belgin Küçükyangöz3

1Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Bolu 
2Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Bolu 
3Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Bolu

AMAÇ: Bu olgu sunumunda benign prostat hiperplazisi (BPH) 
tanısı alan 63 yaşında erkek hastanın jeneralize ödem ve portal 
hipertansiyon kliniği ile başvurusunu paylaşmayı amaçladık.

OLGU: 63 yaşında erkek hasta, idrar yapmada zorluk, ba-
caklarda, karında, genital bölgede şişlik yakınmasıyla aile sağlığı 
merkezinden yönlendirilerek üroloji polikliniğinde görüldü. Hasta 
ileri tetkik ve tedavi amacıyla yatırıldı. Hastanın özgeçmişinde ve 
soygeçmişinde özellik yoktu. Hastanın fizik muayenesinde bilate-
ral alt extremitelerde gode bırakan diffüz ödem, skrotum ve pe-
niste ödem, abdominal muayenede palpasyonda şişlik mevcuttu. 
Hastanın laboratuar tetkiklerinde; Üre:225mg/dl Kreatinin:12,45 
mg/dl AST:9 U/L ALT:11U/L CRP:61,3 mg/l Sedim:54mm/sa, 
Total PSA:6,66 ng/ml, FPSA:1,63 ng/ml, TİT: protein+++, blo-
od+++, idrar mikroskopisi: eritrosit bol, parathormon:282,2 pg/
ml idi. Hastanın diğer elektrolitleri ve arteryal kan gazı normal 
sınırlardaydı. Hastaya yapılan karın usg’de bilateral evre 3 hid-
roüreteronefroz, mesanede 37mm lik taş ve 1250cc idrar bulun-
maktaydı. Skrotal usg’ de skrotal ve penil cilt altı ödem mevcuttu. 
Portal sistem RDUS’ da, portal hipertansiyon açısından anlamlı 
bulgular tesbit edildi. Genel durumu iyi, vitalleri stabil,elektrolit 
imbalansı yoktu. Hastaya 16 f 2 yollu üretral sonda takıldı. Has-
ta günlük elekrolit takibine alındı. Hastanın sondalı olarak klinik 
takiplerinde 1 ay içerisinde ödemi geriledi. Hastaya transüretral 
protat rezeksiyonu açık prostatektomi ve sistolitotomi yapıldı. 
Kontrol portal ven RDUS incelemesinde portal hipertansiyon 
bulgularının gerilediği izlendi. Hastanın ödemi tamamen gerile-
di. BPH’lı hastalar kliniğe genellikle alt üriner sistem semptomları 
(LUTS) ile başvurur. İşeme semptomları: idrar akışında güçsüz-
lük, tutukluk, aralıklı akım, rezidü idrar hissi, işeme zorluğudur. 
Depolama semptomları ise: sık idrara çıkma, gece idrara çıkma 
ve ani idrara sıkışma hissidir. BPH tanısı konulurken öncelikle 
hastanın anamnezi sorgulanmalı hastanı medikal geçmişini sor-
gulamadaki amaç LUTS’un potansiyel nedenlerini ve eşlik eden 
komorbiditeleri ortaya çıkarmaktır. Fizik muayene olan digital rek-
tal muayenede (DRM) nodul, asimetri, yüzey düzensizliği ve diğer 
değişimler değerlendirilir. BPH tanısında işeme günlüğü LUTS’u 
değerlendirmede kullanılan basit non invaziv ucuz bir metottur. 
Laboratuar tetkiki olarak prostat spesifik antijen bakılması ve tam 
idrar tetkiki yapılması önerilmektedir. Gerekli durumlarda diğer 
görüntüleme metotlarına başvurulabilir. BPH tedavisinde; izlem 
tedavisi, medikal tedavi, minimal girişimler ve cerrahi tedavi me-
totları mevcuttur. 

SONUÇ: BPH genellikle semptomsuz olabileceği gibi renal 
yetmezliğe varan komplikasyonlara da yol açabilir. Erken tanı ve 
tedavi için hastalarımızın periyodik muayeneleri düzenli yapılma-
lı, BPH’ın hastalarımızda nadir de olsa generalize ödem ve portal 
hipertansiyon ile de presente olabileceği akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Alt üriner sistem semptomları, benign 
prostat hiperplazi, fizik muayene, tanı

[Abstract:0052]  PP-013

AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN 65 
YAŞ ÜZERİ HASTALARDA UYKU BOZUKLUĞU 
SIKLIĞININ ARAŞTIRILMASI VE SAĞLIKLI 
YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNE 
ETKİSİNİN DEĞERLENDİİRLMESİ
Kerem Turgut, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç,  
Memet Taşkın Egici, Hilal Özkaya

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
İstanbul

AMAÇ: Çalışmamız aile hekimliğine başvuran 65 yaş üzeri 
hastaların uyku kalitelerini ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını 
etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızın materyalini Haydarpaşa 
Numune EAH Aile Hekimliği Polikliniklerine 11 Ekim-11 Aralık 
2017 tarihleri arasında başvuran 65 yaş üzeri 251 gönüllü oluştur-
du. Çalışmamıza katılanlara araştırmacılar tarafından geliştirilen 
anket formu,sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının değerlendiril-
mesi için Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBD) ve 
uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi 
(PUKİ) uygulandı. SYBD ve PUKİ skorlaması yapılarak sosyode-
mografik bilgiler ve birbirleri ile karşılaştırıldı. İstatistiksel analizler 
için IBM SPSS Statistics 22 kullanıldı.Çalışma verileri değerlendi-
rilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların yanı sıra parametrelerin 
normal dağılıma uygunluğu Shapiro Wilks testi, niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametrelerin karşı-
laştırmaları Oneway Anova testi ve farklılığa neden olan grubun 
tespitinde Tukey HDS testi, göstermeyen parametrelerin gruplar 
arası karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi ve farklılığa neden 
olan grubun tespitinde Mann Whitney U test kullanıldı. Normal 
dağılım gösteren parametrelerin iki grup arası karşılaştırmalarında 
Student t test, göstermeyen parametrelerin iki grup arası karşı-
laştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. Normal dağılıma 
uygunluk gösteren parametreler arasındaki ilişkilerin incelen-
mesinde Pearson korelasyon analizi, göstermeyen parametreler 
arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spearman’s rho korelasyon 
analizi kullanıldı. Anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirildi.

BULGULAR: Çalışmamızda yaş ve VKİ artışının uyku kalitesi-
ni ve sağlıklı yaşam biçimi davranışını olumsuz etkilediği, medeni 
durum, beslenme düzeni ve eğitim durumunun uyku kalitesini ve 
sağlıklı yaşam biçimi davranışını etkilemediği bulunmuştur. Kişi-
nin 75 yaş üzeri olması, bekar olması, içilen çay sayısı, ek hasta-
lık bulunması, ek medikal tedavi alması, sigara-alkol kullanması, 
öğünlerin sayısı, sağlık taraması yaptırması, egzersiz yapmama-
sının uyku bozukluğu ve/veya sağlıklı yaşam biçimi davranışları 
parametrelerinden en az birinin olumsuz etkilendiği bulunmuştur.

SONUÇ: Yaş,sigara-alkol kullanımı, VKİ, ek hastalık bulun-
ması, egzersiz yapılmamasının uyku kalitesini ve sağlıklı yaşam 
biçimini etkileyen en önemli unsurlar olduğu tespit edildi. Uyku 
kalitesi ve sağlıklı yaşam biçimi, yaşlıların toplum içinden soyut-
lanmamaları, kişisel ve sosyal açıdan sorumluluklarını yerine ge-
tirmeleri için gerekli olan unsurlardan birkaçıdır. Bu nedenle aile 
hekimleri, yaşlıların uyku kalitelerini ve sağlıklı yaşam biçimlerini 
olumsuz etkileyecek faktörlerin farkında olmalı ve bu nedenleri 
önlemeye yönelik olarak: gerekli bireysel, tıbbi ve sosyal yardımın 
sağlanması, egzersizin teşvik edilmesi gibi olanakların sağlanması-
na gereken önemi vermelidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, uyku kalitesi, sağlıklı yaşam biçimi



POSTER BİLDİRİLER

8325-27 Ekim 2018, Ankara

[Abstract:0053]  PP-014

HUZUREVİ VE EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA 
ÜRİNER İNKONTİNANSIN YAŞAM KALİTESİNE 
ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nurver Turfaner Sipahioğlu, Tuğba Durdu, Tuğba Yıldız,  
Fikret Sipahioğlu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı evde ve huzurevinde yaşayan 
yaşlı kişilerde üriner inkontinansın yaşam kalitesine etkisinin kar-
şılaştırılmasıdır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Aralık 2015 ve Haziran 2016 ta-
rihleri arasında yapılmıştır. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları 
Anabilim Dalı Geriatri polikliniğine başvuran kendi evinde yaşa-
yan hastalardan rasgele örneklem yoluyla seçilen 65 yaş ve üstü 
25 kişi, Darülacezede yaşayan 65 yaş üstü kişilerden ise aynı yön-
temle 25 kişi seçilerek yazılı onam alınmış üriner inkontinansı olan 
toplam 50 kişi çalışmaya dahil edildi. İnkontinons Değerlendirme 
Testi (ICIQ-SF), İnkontinans Yaşam kalitesi Ölçeği (I-QOL) ve 
Katz’s Günlük Temel Yaşam Aktiviteleri Testi uygulandı. Demogra-
fik özellikler ve diğer parametreler hazırlanan anket ile sorgulandı.  
Analizde SPSS.22. programı kullanılmıştır. 

SONUÇ: Yaşam kalitesi ölçeğinde iki grup arasında anlamlı bir 
fark saptanmadı. Her iki grupta da yaşam kalitesi alt ölçeklerinden 
en çok etkilenen alanın sosyal hayatı kısıtlama olduğu görüldü. 
Üriner inkontinans 65-75 yaş arası bireyleri 75 yaş üstü bireylere 
göre psikolojik olarak daha fazla etkiledi. 75 yaş üstü grupta ge-
nel ölçek puanı ve davranış kısıtlama puanı daha düşüktü. Her 
iki grupta da inkontinans epizodları sık olanlar olmayanlara göre, 
kaçırılan idrar miktarı fazla olanlar az olanlara göre daha düşük 
yaşam kalitesine sahiplerdi. Üriner inkontinans tipi ile grupların 
yaşam kalitesi düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. 
Ancak her iki grupta da miks tip inkontinans, stres ve erge inkon-
tinansa göre yaşam kalitesini daha çok etkilemekteydi.
TARTIŞMA: ICIQ-SF, çok sorulu bir yaşam kalitesi ölçeği for-

mu yerine üriner inkontinansın yaşam kalitesi üzerine etkisini sor-
gulamada tek başına kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: inkontinans, darülaceze, ev, yaşlı birey-
ler, yaşam kalitesi

[Abstract:0061]  PP-015

ASEMPTOMATİK SEYREDEN HİPOTİROİDİ VE 
ÇÖLYAK OLGU SUNUMU
Tuğba Arpa, Ayşegül İlbaş Ertuğrul, İyigün Gedik,  
Nurver Turfaner Sipahioğlu

CerrahpaşaTıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ: Hipotiroidi,doku düzeyinde tiroid hormon yetersizliği 
veya nadiren etkisizliği sonucu ortaya çıkan,metabolik yavaşlama 
ile giden bir hastalıktır.Hipotiroidi görülme sıklığı popülasyona ve 
tanı kriterlerine göre değişmektedir.ABD ‘de yapılan “NHANES 
III “ çalışmasına göre;12 yaş üzerinde hipotiroidi prevalansı aşikar 
hipotiroidi için %0.3,subklinik hipotiroidi de %4.3 ‘tür.Hipotiroidi 
insidansı yıllık;kadınlarda % 35,erkeklerde %6 olarak verilmek-
tedir.

OLGU: Bursa/Nilüfer doğumlu 23 Yaşında kadın hasta İstan-
bulda yaşıyor,Tıp Fakültesi öğrencisi.17 Mayıs 2018 tarihinde 
sağlık raporu almak için polikliniğimize başvurdu. Saç dökülmesi 

ve adet düzensizliği dışında bir şikayeti yoktu.Adet düzensizliği 
için bir yıl önce bir yıl süre ile oral kontraseptif kullandığını ve in-
sülin direnci nedeniyle üç yıl önce bir yıl süre ile metformin 1000 
mg 1X1 kullandığını ifade etti.Bize başvurduğunda kullandığı ilaç 
yoktu. Soygeçmişinde Annede çölyak hastalığı var.

Fizik Muayenesinde; Boy: 161 cm KİLO:51 kg VKI:20.1 
kg/m2 TA:120/70 mmHg Genel durum iyi,turgor tonus normal.
Tiroid nonpalpable. Tiroid haricinde diğer sistem muayeneleri 
normaldi. 

Laboratuvar Tetkiklerinde; TSH:100 μlU/ml (0.27-4.2)
Serbest T4:0.43 μlU/ml (0.93-1.7) Serbest T3:2.35 μlU/ml (2-4.4) 
Total kolesterol:175 mg/dl (50-200),Trigliserit:63 mg/dl (<200), 
HDL Kolesterol:69 mg/dl (>60),LDL Kolesterol:117 mg/dl(<100 
Hgb:13.1 g/dl(12-16), Hct:37.9 %(36-48),MCV:90.9 fl (80-99)
Plt:181 103 mm3 (156-373),ferritin:31.8 ng/ml(15-150) Vitamin 
B 12:645 pg/ml (180-900),Folik asit:4.54ng/ml (4.6-18.7),25 hid-
roksi vit d:16 ng/ml(>30)AKŞ:76 mg/dl(74-109),insülin:8.99 μU/
ml (0-17) HOMA –IR:1.6 EKG normaldi. Hastadan kontrol tiroid 
fonksiyon testleri,tiroid otoantikorları,boyun usg istendi. Kontrol 
Tiroid fonksiyon testlerinde; TSH:100 μLu/ml (0.27-4.2),Anti 
tiroglobulin:92 Lu/ml(<115),Anti TPO:11lU/ml(<34)  Boyun 
USG’sinde kronik tiroidit veya tiroid nodülü lehine patolojik bul-
gu saptanmadı. Hasta bu sonuçlarla endokrinoloji polikliniğine 
yönlendirildi.Endokrinoloji polikliniğinde hipotiroidi için levoti-
roksin 100mg 1x1 başlandı. Hipotiroidiye eşlik edebilecek otoim-
mün hastalıklar açısından araştırılıp anti doku transglutaminaz A 
değerinin yüksek olması nedeniyle yapılan ince bağırsak biyopsisi 
ile çölyak tanısı doğrulandı ve glütensiz diyet önerildi.
TARTIŞMA: Bu olguda rastlantısal olarak öğrenci taramaları 

sırasında saptanan hipotiroidi oluşunu irdeledik.Bu hastanın özel-
liği TSH 100 μlU/ml gibi yüksek bir değer olmasına rağmen adet 
düzensizliği ve saç dökülmesi dışında herhangi bir klinik bulgusu 
olmamasıydı. Genç popülasyonda tiroid hastalıklarının başlangıç 
aşamasında belirgin klinik belirti vermeden de var olabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır.Ailesinde tiroid hastalığı bulunan has-
talarda ilk muayenede,35 yaş üzeri tüm erişkinlerdire 5 yılda bir 
tiroid fonksiyon testlerinin yapılması kuvvetle önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hipotiroidi, asemptomatik, Çölyak has-
talığı, tarama testleri

[Abstract:0066]  PP-016

OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK 
HASTALIĞI HASTALARINDA ÜROTENSİN ΙΙ İLE 
RENAL FONKSİYON İLİŞKİSİ
Remziye Nur Eke1, Melahat Çoban2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji

AMAÇ: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODP-
BH) böbreklerde çok sayıdaki kistlere bağlı son dönem böbrek 
yetmezliği (SDBY) gelişimi ile karekterize en sık genetik hastalık-
tır. Ürotensin II (ÜT II) bilinen en potent vasokonstriktör peptittir. 
ÜT II böbrekte renal medulla, distal tübül, toplayıcı tübül ve renal 
arter endotel ve düz kas hücrelerinden, böbrekler dışında kalp, 
karaciğer, pankreas ve adrenal bezden sentezlenir. Yüksek serum 
ÜT II düzeylerinin kalp yetmezliği, hipertansiyon, siroz gibi hasta-
lıkların patogenezinde rol oynadığı bilinmesine rağmen, böbrek 
yetmezliği gelişimindeki rolü bilinmemektedir. Renal transplantas-
yon alıcısı, diyabetik nefropati ve renal replasman tedavisi alan 
SDBY hastalarında ÜT II ile renal fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi 
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inceleyen çalışmalar olmasına rağmen verilerimize göre ODPBH 
hastalarında yapılan çalışmaya henüz rastlanmadı. Bu nedenle 
çalışmamızın amacı ODPBH hastalarında serum ÜT II ile renal 
fonksiyonlar arasındaki ilişkiyi araştırmaktı.

GEREÇ-YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya 55 (22 (40%) er-
kek/33 (60%) kadın) ODPBH hastası alındı. Hastalar yaş ve cin-
siyet benzer 45 sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldı. Renal fonk-
siyon; tahmini glomerüler filtrasyon hızı (eGFH), serum kreatinin 
ve spot idrar protein/kreatinin oranı (SPKO) ile belirlendi. Serum 
ÜT II düzeyi ELİSA ile belirlendi. Verilerin dağınık dağılımları ne-
deniyle ÜT II’nin istatistiksel hesaplaması log10 ile belirlendi.

BULGULAR: Hastalarda sağlıklı bireylere göre kreatinin, 
SPKO, log10 ÜT II (p = 0.008) yüksekti. Böbrek yetmezliği ilerle-
dikçe log10 ÜT II yükseldi. Log10 ÜT II > 0.84 olanlarda, log10 
ÜT II <= 0.84 olanlara göre kreatinin (p = 0.025), SPKO (p = 
0.018) yüksekti. Çok değişkenli analizde log10 ÜT II ile kreatinin 
(p = 0.018), SPKO (p = 0.026) arasında doğru ilişki gözlendi.

SONUÇ: Hastalarda sağlıklı bireylere göre yüksek serum ÜT 
II düzeyleri gözlendi. Böbrek yetmezliği evresi ilerledikçe serum 
ÜT II düzeylerinde artış saptandı. ÜT II ile kreatinin ve proteinüri 
arasında ilişki olduğu gözlendi. ODPBH hastalarında böbrek yet-
mezliği evresi ilerledikçe artan serum ÜT II düzeyleri fibroblast-
lardan kollajen sentezini arttırarak renal fibrozise neden oluyor 
olabilir veya ileri böbrek yetmezliği olan ODPBH hastalarında ge-
lişen fibrotik ve sklerotik alanlardan ÜT II sentezi artıyor olabilir. 
ODPBH hastalarında yüksek serum ÜT II düzeyleri olumsuz renal 
sonuçlarla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığı, ürotensin II, kreatinin, tahmini glomerüler filtrasyon hızı

[Abstract:0067]  PP-017

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI HASTALARINDA 
ANJİOGENİK BÜYÜME FAKTÖRLERİ İLE 
ARTERİYEL SERTLİK VE ATEROSKLEROZ 
İLİŞKİSİ
Remziye Nur Eke1, Melahat Çoban2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji

AMAÇ: Kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında aterosk-
leroz ve arteriyel sertlik (AS) gelişimi en sık görülen damarsal 
komplikasyonlardandır. Anjiopoietin-1 (Anjiopoietin-1), Anjiopo-
ietin-2 (Ang-2) ve vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) 
yeni damar oluşumuna etki eden endotelyal büyüme faktörleri 
ailesindendir. Yüksek serum anjiogenik büyüme faktörleri düzey-
lerindeki bozuklukların artmış KV komplikasyonlarla ilişkili olduğu 
düşünülmektedir. Literatürde sağlıklı bireyler ve diyabetik hasta-
larda anjiogenik büyüme faktörleri ile ateroskleroz ve AS gelişimi 
arasında ilişkiyi gösteren çalışmalar olmasına rağmen KBH has-
talarında yapılan çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Çalışmamızın 
amacı bilinen periferik damar hastalığı olmayan prediyaliz KBH 
hastalarında serum anjiogenik büyüme faktörleri ile ateroskleroz 
ve arteriyel sertlik (AS) arasında ilişkiyi incelemekti.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel çalışma Antalya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi Nefroloji polikliniğinde KBH tanısı ile takipli 52 
(%43.4) erkek ve 68 (%56.6) kadın hasta ile yapıldı. AS varlı-
ğı brakiyal ayak bileği nabız dalga hızı (baNDH) ve ateroskleroz 
varlığı karotis arter intima-media kalınlığı (KA-IMK) ile belirlendi.
Ang-1, Ang-2 and VEGFdüzeyleri ELİSA ile belirlendi.

BULGULAR: Hastalarda sağlıklı bireylere gore yüksek hs-CRP 
(p = 0.003), Ang-2 (p = 0.005), KA-IMK (p = 0.001) ve baNDH 
(p < 0.001) saptandı. Her iki grup arasında Ang-1 and VEGF 
düzeyleri açısından farklılık saptanmadı (p > 0.05). Korelasyon 
analizi ve çok değişkenli analizde Ang-1, Ang-2, VEGF ile KA-IMK 
ve baNDH arasında anlamlı ilişki gözlenmedi.

SONUÇ: Hastalarda sağlıklı bireylere göre artmış ateroskleroz, 
AS ve yüksek serum Ang-2 dzüeyleri gözlendi. Anjiogenik büyü-
me faktörleri ile ateroskleroz ve AS arasında ilişki saptanmadı. 
KBH hastalarında böbrek yetmezliği evresi ilerledikçe intertisyel 
alandaki damarlarda gerileme, glomerüllerde hasar gelişimi, kor-
tikal kapiller ağ kaybının yanısıra inflamatuvar belirteçlerde artış 
gözlenir. KBH hastalarında gelişen inflamasyon, anjiogenik büyü-
me faktörlerinin sentezini inhibe ederek neoanjiogenezisi bozuyor 
olabilir veya böbrek yetmezliği ilerledikçe sayısı artan sklerotik 
glomerüllere bağlı damarlardan anjiogenik büyüme faktörlerinin 
sentezi azalıyor olabilir. KBH hastalarında zamanla sentezi azalan 
serum anjiogenik büyüme faktörlerinin olumsuz KV olaylarla iliş-
kisi görülmüyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kronik böbrek hastalığı, anjiogenik bü-
yüme faktörleri, ateroskleroz, arteriyel sertlik

[Abstract:0068]  PP-018

SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONU 
KORUNMUŞ OTOZOMAL DOMİNANT 
POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI 
HASTALARINDA ÜROTENSİN ΙΙ İLE SOL 
VENTRİKÜL HİPERTROFİSİ İLİŞKİSİ
Remziye Nur Eke1, Melahat Çoban2

1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimi 
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji

AMAÇ: Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı (ODP-
BH) hastalarında sol ventrikül (SV) hipertrofisi (SVH) erken ev-
relerden tibaren gelişmeye başlamaktadır. Ürotensin II (UT II) 
bilinen en potent vasokonstriktör peptittir. Böbreklerde distal ve 
toplayıcı tübülden, böbrekler dışında kardiyak myositlerden sen-
tezlenir. Kalp yetmezliği olan hastalarda yüksek serum ÜT II dü-
zeylerinin miyokard hücre hipertrofisini indüklediği ve fibrogene-
zisi aktive ettiği gösterilmiştir. Diğer bazı çalışmalarda ise yüksek 
serum ÜT II düzeyleri ile KV olaylar arasında ters ilişkinin görüldü-
ğünü ve ÜT II’nin kardiyoprotektif etkili olduğu ileri sürülmekte-
dir. Kronik böbrek hastalığı (KBH) hastalarında artan üretim veya 
azalan klirense bağlı yüksek serum ÜT II düzeylerinin görülmekte-
dir. Literatürde sağlıklı popülasyonda ve farklı hasta gruplarında 
ÜT II ile hipertansiyon, konjestif kalp hastalığı ve SVH ilişkisini 
gösteren çalışmalar olmasına rağmen, ODPBH hastalarında ÜT II 
ile KV olayların ilişkisini inceleyen çalışmaya henüz rastlanmadı. 
Çalışmamızın amacı SV ejeksiyon fraksiyonu korunmuş ODPBH 
hastalarında ÜT II ile SVH arasındaki ilişkiyi incelemekti.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel çalışmaya 25 (%41.6) erkek ve 
35(%58.4) kadın ODPBH hastası alındı. Ekokardiyografi ile SV 
ejeksiyon fraksiyonu (SVEF), sol atrium çapı (SAÇ), SV end-di-
yastolik çapı (LVEDÇ), SV end-sistolik çap (SVESÇ), SV mass 
kütle indeksi (SVKI) belirlendi. Serum ÜT II düzeyleri ELİSA ile 
belirlendi. 

BULGULAR: Ortalama log10 ÜT II 0.92 ± 0.16 ng/mL idi. 
Ortalama SVEF 563.33 ± 2.89, SAÇ 35.15 ± 5.45 mm, SVEDÇ 
44.02 ± 4.46 mm, SVESÇ 28.69 ± 5.4 mm idi. Ortalama SVKİ 
99 ± 25.5 g/m2 idi. 6 (%10.9) hastada SVH saptandı. Hastalarda 
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sağlıklı bireylere göre log10 ÜT II (p = 0.009), SVKI (p < 0.001), 
SVH (p = 0.031) yüksekti. Çok değişkenli analizde log10 ÜT II ile 
SVKI ve SVH arasında anlamlı ilişki gözlenmedi.

SONUÇ: Çalışmamızda ÜT II ile SVH arasında ilişkinin olma-
dığı gözlendi. Bu durumun nedeni yüksek serum ÜT II düzeyleri-
nin natriürez ve diüreze neden olarak hipervolemi ve kan basın-
cında azalmaya neden oluyor olması ile açıklanabilir. Diğer bir 
nedense ÜT II ile KV olayların gelişimi arasındaki ilişki altta yatan 
hastalığa spesifik olabilir ve kalp yetmezlikli hastalardan farklı ola-
rak ODPBH hastalarında yüksek serum ÜT II düzeylerinin olum-
suz KV olaylar ile arasında ilişki görülmüyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Otozomal dominant polikistik böbrek 
hastalığı, Ürotensin II, Sol ventrikül hipertrofisi

[Abstract:0073]  PP-020

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AİLE HEKİMLİĞİ 
ANABİLİM DALI EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ 
DENEYİMİ
Tuğba Kartal, Sibel Şeker

Atatürk Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum

Aile hekimi; yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, ailel-
ere ve belirli bir topluluğa kişisel, kapsamlı ve sürekli birinci basa-
mak sağlık hizmeti veren uzmanlık eğitimi almış tıp doktorudur. 
Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından Aile Hekimliği eğitim süresinin 
yarısının Aile Hekimliği uygulamaları ile geçmesi beklenir. Bu süre 
içerisinde uzmanlık eğitimi alanların birinci basamak yönetimi, 
kişi merkezli bakım, özgün problem çözme becerileri, kapsamlı 
yaklaşım, toplum yönelimli olma ve bütüncül yaklaşım açısından 
yeterlilik kazanmaları amaçlanır. Aile Hekimliği uzmanlık eğiti-
minin sahada da devam ettirilmesi yeterliliklerin geliştirilmesi 
açısından elzemdir. 2015 yılında Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri 
Yönetmeliği’nin yayınlanması ile Atatürk Üniversitesi Aile Hek-
imliği Anabilim Dalı ülkemizde Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri’nin 
(EASM) kurulmasına öncülük etmiştir. 

Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı 
2015 Eylül ayında bölümümüzün ilk eğitim aile sağlığı merkezi 
olan Saltuklu EASM iki birim olarak hizmete açıldı. 2016 yılı 
başlarında üniversitemiz kampüsü içinde üç birim olarak Üniver-
site EASM hizmete girdi. Saltuklu EASM’deki iki birimin toplam 
nüfusu 6766, kadın nüfusu 3430, erkek nüfusu 3336, 65 yaş üstü 
kişi sayısı 329, 15-49 yaş arası kadın sayısı 1954, çocuk sayısı 
703, bebek sayısı 154, gebe sayısı 60, lohusa sayısı 9 olarak tespit 
edilmiştir. Günlük ortalama muayene sayısı 80’dir. Bu EASM’de 
en çok kullanılan ilk üç tanı D vitamini eksikliği, demir eksikliği ve 
işe giriş muayenesi raporudur. Üniversite EASM’deki üç birimin 
toplam nüfusu 8472, kadın nüfusu 4771, erkek nüfusu 3700, 65 
yaş üstü kişi sayısı 163, 15-49 yaş arası kadın sayısı 3974, çocuk 
sayısı 204, bebek sayısı 38, gebe sayısı 30, lohusa sayısı 4’tür. Bu 
EASM’deki günlük ortalama muayene sayısı 45’dir. Sık kullanılan 
ilk üç tanı ise ehliyet raporu, spora katılım için sağlık raporu ve 
reçete tekrarı olduğu görülmüştür.

Saltuklu EASM; gebe, çocuk izlemleri, aşılar ve muayene sayısı 
olarak bölgedeki diğer ASM’lerle benzerdir. Üniversite EASM 
kampüs içi yerleşimi dolayısıyla çoğunlukla personele yönelik 
hizmet verdiğinden izlem ve muayene sayısının azlığı yönüyle 
farklılık göstermiştir. Üniversite EASM’ye başvuruların oransal 
olarak çoğunluğunu rapor muayeneleri ve reçete tekrarı oluşturu-
rken, Saltuklu EASM saha ile uyumluluk göstermiştir. Verilen 
hizmetler nüfusa ve coğrafik yerleşime göre farklılık arz etse de, 

EASM’ler aile hekimliği uzmanlık eğitiminde önemli bir yere sa-
hiptir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim asm, aile hekimliği uzmanlığı, bi-
rinci basamak

[Abstract:0085]  PP-021

AİLE HEKİMLİĞİ VE AKUPUNKTUR
Pınar Gürsoy Güven

Atatürk Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum

Aile hekimliği;yaş,hastalık,cinsiyet ayırt etmeksizin birey-
sel,kapsamlı,sürekli ve bütüncül sağlık hizmeti veren birinci basa-
mak yönelimli klinik bir uzmanlıktır.Aile hekimliğinde esas olan 
hastayı kendi uzmanlık alanına hitap eden organ veya sistemle-
rden ibaret gören ve kendi ilgi alanı dışında ise onu dışlayan bir 
anlayışın aksine,hastanın yakınmasını,fiziksel özelliklerini,ruhsal 
durumunu,sosyal boyutunu ele alarak hastayı tüm yönleriyle 
kucaklayan bir davranış sergilemesidir.Aile hekimliğinin varoluş 
amaçlarından biri,hiçbir uzmanlık alanında kendine yer bulama-
mış,hekime ihtiyaç duyan hastanın ihtiyaçlarına cevap vermesidir.
Aile hekimliğinin temel ilkelerinden biri olan bütüncül yaklaşımın-
da hastanın sağlık sorunları,fiziksel,ruhsal,toplumsal,kültürel ve 
varoluşsal boyutlarıyla ele alınır.Hastaların tüm bu yönleri ile 
birlikte değerlendirilmesi gerektiği üzerinde durulur.Bu özellikleri 
ile günümüz aile hekimliği,tüm dünyada ve ülkemizde popülerliği 
gittikçe artan ve tarihi çağlar öncesine dayanan ‘akupunktur’ te-
davisinin genel anlayışı ile oldukça paralel bir seyir sergiler.

Akupunktur;organizmadaki bozuklukların önlenmesi veya dü-
zeltilmesi amacıyla,belirlenmiş özel noktalara iğne uygulanması 
temeline dayanan,bilimsel ve tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir.
Başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere bütün dünyada uygulan-
maktadır.Tüm dünyada gittikçe artan bir şekilde hastalıkların 
tedavisinde başarılı sonuçlar elde edilen,günümüzde etkili olup 
olmadığı değil,esas olarak etki mekanizmaları tartışılan bir tedavi 
yöntemidir.Akupunktur tedavisi de bütüncül bir yaklaşımla insanı 
ve tedavisini ele alır.Bütünü oluşturan her parçanın tek başına 
önemli olduğu fakat her parçanın birbiri ile etkileşimde olduğunu 
ve tedavide esas olanın bütünlüğün korunması olduğu gerçeğini 
vurgular.Akupunktur için esas olan organ değil insandır.İnsanı or-
ganlardan oluşan bir meta değil,ruhsal ve psikolojik boyutları olan 
çok yönlü bir canlı olduğu gerçeği ile ele alır.Akupunktur uzun 
yıllar boyunca,doğru olmayan bir anlayışla modern tıbbın alter-
natifi veya rakibi olarak değerlendirilmiştir.Gerçekte ise akupunk-
tur mevcut tıbbın bir rakibi değil aksine onunla bütünleşen bir 
tamamlayıcısıdır.Bazı ülkelerde hekim olmayanlarca uygulandığı 
için hekimlerin tepkisini çekmiştir.Ancak ülkemizde akupunktur 
uygulaması için Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlere,kendi al-
anlarında kullanmak üzere diş hekimlerine ve veteriner hekimlere 
izin verilmiştir.Bu yönden ülkemiz için böyle bir çatışma durumu 
söz konusu değildir.

Sonuç olarak günümüzde Sağlık Bakanlığımız tarafından da 
birçok endikasyonda uygun görülen akupunktur tedavisinin 
bütüncül yaklaşımı prensip edinmiş,hasta ayırt etmeden kapsam-
lı yaklaşımı benimsemiş bir disiplinle yetişen aile hekimlerince 
uygulanması,hastalara sunulan hizmet alanlarında genişlemelere 
ve iyileşmelere sebep olacak,başarılı uygulamalar hastanın sağlık 
kazanımı ile beraber toplum ve ülke için maddi ve manevi olum-
lamalara sebep olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, akupunktur, bütüncül 
yaklaşım
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[Abstract:0093]  PP-022

AİLE HEKİMLİĞİNDE KLİNİK ŞÜPHECİLİĞİN 
ÖNEMİ VE PROZON FENOMENİ
Meltem Kaplan, Burcu Toklu, Ersin Akpınar

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adana

GİRİŞ: Bruselloz; zorunlu intraselüler bir bakteri olan Brucella 
türünün neden olduğu, yaygın görülen, vücudun tüm sistemle-
rini etkileyerek farklı klinik tablolarla karşımıza çıkan morbiditesi 
yüksek zoonotik bir hastalıktır.Başlıca semptom ve bulguları ateş, 
artralji, baş ağrısı, terleme, kilo kaybıdır.Hastalığın patognomo-
nik bir semptom veya bulgusu olmadığından tanı için öncelikle 
klinik şüphe duyulması ve bunun laboratuvar ve tutulan sisteme 
göre görüntüleme yöntemleriyle desteklenmesi gerekir. Hastalığın 
erken döneminde en sık kullanılan serolojik testlerden biri olan 
serum aglütinasyon testinde yalancı negatiflik görülebilir(Prozon 
fenomeni). İlk aşamada yapılan serolojik testler negatif çıksa bile 
bruselloz şüphesi olduğunda invazif, pahalı ve zaman kaybettirici 
tetkiklerden önce mutlaka prozon fenomeni düşünülmeli ve sero-
loji tekrarlanmalıdır. Bu olgu, bruselloz düşünüldüğünde prozon 
fenomeninin akılda bulundurulması gerektiğini ve tanıda klinik 
şüpheciliğin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

OLGU: Polikliniğimize başvuran 42 yaşında erkek hasta yakla-
şık 1 ay önce halsizlik,baş ağrısı,terleme,eklem ağrısı,göğüs ağrısı 
nedeniyle farklı günlerde dahiliye,nöroloji, ortopedi,gastroentero-
loji,kardiyoloji polikliniklerinde değerlendirilmiş, laboratuvar tet-
kiklerinde WBC:14.460/μL,CRP:12.84mg/dL, sedimentasyon:56/
saat,kreatinin:0.86mg/dL, AST:72U/L, ALT:87U/L,GGT 103U/L, 
ALP:142U/L, Brusella tüp aglütinasyonu negatif,troponin negatif, 
Batın USG normal, Beyin BT normal, EKG:normal olarak de-
ğerlendirilmiş.Sık analjezik kullanım öyküsü olan hasta şikayet-
leri gerilemeyince polikliniğimize başvurdu.FM’de TA:110/70, 
ateş:37.5˚C, ksifoid kemikte ve dizde palpasyonla hassasiyet sap-
tandı.Kreatinin: 1.25 mg/dL,RF:12 IU/L, ANA:negatif, HLAB27:-
negatif, Brusella tüp aglütinasyon testi titrede 1/1280 (+) olarak 
geldi. Sakroiliak MR: normaldi. Bruselloz tanısıyla hastaya 6 hafta 
oral doksisiklin 2x100mg, rifampisin 2x300mg başlandı.Hasta-
ya analjezik kullanmaması önerildi.Takiplerinde kreatinin düzeyi 
normal sınırlarda saptandı.

SONUÇ: Bruselloz; klinik spektrumu oldukça geniş bir has-
talıktır ve diğer birçok hastalıkla kolayca karışabilir.Klinik şüphe; 
tanı ve tedavinin gecikmemesi nedeniyle önemlidir. Aile Hekimle-
ri; özgün karar verme sürecini kullanarak, yaklaşarak semptomları 
farklılaşmamış ve organize olmamış prodromal dönemdeki hasta-
yı en iyi şekilde yönetir, sağlık bakımını koordine eder.Savunman-
lık göreviyle hastayı gereksiz tetkik ve tedavilerin yol açabileceği 
zararlardan korur.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, Bruselloz, Prozon feno-
meni

[Abstract:0097]  PP-023

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AKUPUNKTUR 
POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN 
DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ
Mehmet Akif Nas, Gökburak Atabay, Yasemin Çayır

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Erzurum

AMAÇ: Akupunktur vücutta belli noktalara iğne batırarak, 
enerji akışının düzeltilmesi temeline dayanan tamamlayıcı tedavi 
yöntemidir. Geleneksel Çin tıbbına göre akupunktur vücutta var 
olan enerjinin belli enerji kanalları (meridyen) aracılığıyla düzen-
lenmesi temeline dayanır. Aile hekimliğinde akut ve kronik hasta-
lıkların tedavisinde bir seçenek olarak kullanılabilmektedir.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmada 30.01.2013-18.09.2018 
tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Akupunktur Ve Tamamla-
yıcı Tıp Yöntemleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi (ATYAM) 
akupunktur polikliniğine başvuran ve akupunktur tedavisi uygu-
lanan 419 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi. Veriler 
SPSS.22 paket programına aktarılarak analiz edildi.

BULGULAR: Başvuran hastaların %31’i (n=130) erkek, 
%69’u (n=289) kadın idi. Hastaların yaş ortalaması 42,80±14,85 
(min:5; ort:41; max:89) ve katıldıkları seans sayısı 8,86±8,26 
(min:1; ort:7; max:57) idi. Başvuran hastaların %96,8’i (n=406) 
il merkezinden, %3,2’si (n=13) il dışından başvurmakta idi. Has-
taların %41,3’ü (n=173) ev hanımı, %28,6’sı (n=120) memur, 
%11,7’si (n=49) serbest meslek, %9,8’i (n=41) emekli, %8,6’sı 
(n=36) öğrenci idi. Hastaların %36,5’inin (n=153) başvuru şi-
kayetine ek en az bir sistemik hastalığı mevcuttu. Hastaların baş-
vurma nedenleri incelendiğinde %37,2’sini (n=156) kas-iskelet 
hastalıkları, %33,4’ünü (n=140) nörolojik hastalıklar, %3,3’ünü 
(n=14) psikiyatrik hastalıklar, %4,7’sini (n=20) kulak burun 
boğaz ile ilgili hastalıklar ve 21,4’ünü (n=89) diğer hastalıklar 
oluşturmakta idi. En fazla başvuru nedenlerinden bazıları %25 
(n=105) bel, boyun ve eklem ağrısı, %22,9 (n=96) migren, %6,9 
(n=29) fibromiyalji, %6 (n=25) sigara bırakma olarak sıralan-
makta idi.

SONUÇ: Akupunktur tedavisinin en çok ağrı tedavisinde ter-
cih edildiği ve kadınların daha çok rağbet ettiği görüldü. Birinci 
basamakta akut ve kronik hastalıkların tedavisinde Geleneksel 
Çin Tıbbı’na uygun şekilde yapılacak akupunktur tedavisi birinci 
basamakta bir seçenek olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, akupunktur, vücut aku-
punkturu

[Abstract:0100]  PP-024

6.BALEARİC ADALARI AİLE HEKİMLERİ 
BULUŞMASI KONFERANS ÖNCESİ DEĞİŞİM 
PROGRAMI VE KONFERANS DENEYİMİ
Bilge Enekçi1, Tuğba Çalışkan2, Yasemin Kılıç Öztürk1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı, İzmir 
2Mardin İl Sağlık Müdürlüğü,Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı,Aile Hekimi Uzmanı,Mardin

AMAÇ: Aile hekimliği uzmanlık öğrencileri ve uzmanlığının ilk 
beş yılındaki aile hekimlerini desteklemeyi amaçlayan Vasco da 
Gama Hareketi fikri 2004 yılında Amsterdam’da başlatılmıştır.
Vasco da Gama Hareketi programlarından birisi de evrensel eği-
tim ve kültür platformu oluşturarak genç aile hekimlerinin bilimsel 
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ve kültürel paylaşımlarda bulunmasını sağlayan konferans öncesi 
değişim programlarıdır.Bu bildiride 10 Eylül -15 Eylül 2018 tarih-
leri arasında İspanya’nın Palma de Mallorca kentinde düzenlenen 
“6.Balearic Adaları Aile Hekimleri Buluşması” kapsamında ger-
çekleştirilen değişim programı deneyimlerimizi paylaşmayı amaç-
ladık.

GEREÇ-YÖNTEM: Değişim programında konferans öncesi 
dört gün boyunca onüç genel pratisyen, dört pediyatrist, onbir 
hemşire, yedi idari personel, bir kadın doğum uzmanı, iki ebe, 
onbir hemşire, iki hemşire yardımcısı, bir sosyal hizmet uzmanı 
ve bir toplum sağlığı hemşiresi olan Centre De Salut merkezinde 
çalışma fırsatımız oldu. Farklı ülkelerden gelen genç aile hekim-
leri ile sağlık sistemlerimizi kıyaslama ve tartışma fırsatı edindik.
Akşam düzenlenen aktivite programlarında kaynaşma fırsatı bu-
lurken “thinging outside the box” (kutunun dışında düşün) sloga-
nıyla bizlere çok farklı pencereler kazandıran bilimsel programda 
bütüncül olmayan yaklaşımla aşırı tanı, hastalığın ötesinde empati 
ve saygı, chemsex uyuşturucu ve sonsuz yalnızlık, dünyada yeni 
gelişen bulaşıcı hastalıklar gibi farklı ilgi çekici konuları dinleme 
fırsatı edindik. Dünyanın birçok ülkesinden katılan genç aile he-
kimleri ile uluslararası tartışma oturumu ile her ülkede ortak ve 
sık görülen sorunlara değinmek, sağlık sistemlerimizi kıyaslamak, 
tartışmak, çözümler aramak ve iyi klinik uygulamalara yönelik 
yaklaşımlar geliştirmeyi amaçladık. Farklı ülkelerinden gelen genç 
aile hekimlerinin hazırladığı altı sözel bildiri, ondokuz poster bildiri 
ve kırkdört elektronik posterin olduğu uluslararası kongre bizlere 
yeni ufuklar açtı. Biraraya gelip deneyimlerini paylaşabileceğimiz, 
kişisel ve profesyonel hedeflerimizi karşılayabileceğimiz, bilgi ve 
becerilerimizi geliştireceğimiz bir ortam yaşadık. Bilimsel eğitim 
programı ve oturum sonrası ultrason tarama ve pratik, spiromet-
ri ve solunum terapileri, kardiyopulmoner resüsitasyon,zor hasta 
nasıl tedavi edilir, farkındalık, çoklu ilaç kullanımı ve ilaç azaltma 
konularını içeren birçok çalışma gruplarından birini seçme şansı-
mız oldu. İspanyol aile hekimliği uzmanları tarafından rutin uy-
gulamada kullanılan ultrason tarama programını seçtik.Ultrason 
tarama programı içeriğinde, ultrason ve bileşenleri, temel ultrason 
görüntüleri, ultrason anotomisi, ultrason ile klinik karın ve pelvis 
senaryoları, abdomen ve organların değerlendirilmesi şeklinde üç 
uzman doktor tarafından sözel sunum sonrası yedişerli üç gruba 
ayrılarak bir uzman doktor eşliğinde yedi genç aile hekimi arka-
daşlarımızla tek tek batın pelvis ve tiroid ultrasonu pratiği yapma 
fırsatı bulduk.

SONUÇ: Genç meslektaşlarımızın programa katılmalarını öne-
ririz.

Anahtar Kelimeler: 6.Balearic Adaları Aile Hekimleri Buluş-
ması, Konferans Öncesi Değişim Programı, Vasco da Gama Ha-
reketi

[Abstract:0102]  PP-025

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA NADİR GÖRÜLEN BİR 
ALOPESİ NEDENİ: TEMPORAL TRİANGULER 
ALOPESİ
Hüsna Çevik1, Ayşe Deniz Yücelten2

1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, İstanbul 
2Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Temporal trianguler alopesi frontotemporal bölge-
ye sınırlı, çoğunlukla unilateral yerleşimli, bebeklik/çocukluk 

döneminde ortaya çıkan ve zemininde eritem, skuam, atrofik 
alan izlenmeyen, terminal kıllar yerine ince vellüs kılların bulun-
duğu, oval-üçgen şekilli skar bırakmayan bir alopesi çeşididir.  
Çocukluk döneminde saç dökülmesi birinci basamakta sık rastla-
nan semptomlardan biridir. Bu olgu üzerinden alopesinin ayırıcı 
tanılarının tartışılması amaçlanmıştır.

OLGU: 5 yaşında kız hasta, dermatoloji polikliniğine ailesi ta-
rafından bebeklik döneminde fark edilen saç dökülmesi nedeni 
ile başvurdu. Hastanın bilinen kronik hastalığı yoktu. Soygeçmi-
şinde akraba evliliği ve benzer saç anomalisi yoktu.  Öyküsünde 
aile sağlığı merkezi ve dış merkezlerde tinea kapitis ön tanısı ile 
antifungal tedaviler; alopesi areata ön tanısı ile topikal steroid te-
davileri aldığı ancak fayda görmediği ve alopesik alan boyutların-
da yıllar içinde değişim olmadığı öğrenildi. Hastanın tetkiklerinde 
hemogram, biyokimya ve demir parametreleri, tiroid fonksiyon 
testleri ve çölyak antikorları normal olarak saptandı. Fizik muaye-
nesinde unilateral, sol temporal bölgeye sınırlı, yaklaşık 4 cm’lik 
vellüs kılların olduğu oval şekilli alopesik yama tespit edildi.

SONUÇ: Saç dökülmesi ile başvuran çocuk hastada en sık 
neden tinea kapitis olmakla birlikte ayırıcı tanıda alopesi areata, 
traksiyonel alopesi, trikotillomani, telogen effluvium, temporal tri-
anguler alopesi, aplazia kutis konjenita alınmalıdır. 

Tinea kapitis: Çocukluk dönemindeki en yaygın fungal en-
feksiyon olup, alopesik alanlarda eritem, skuam, tuz-karabiber 
görünümü bulunmaktadır. 

Telogen Effluvium: Çocuklarda non-inflamatuar yaygın saç 
dökülmesinin en sık nedeni olup, genellikle tiroid fonksiyon bo-
zukluğu, vitamin ve mineral eksiklikleri, protein-enerji malnutris-
yonu gibi nedenlerle ortaya çıkar. Geçici bir tablo olup destekleyi-
ci ve nedene yönelik tedavi verilmelidir. 

Alopesi areata: Keskin sınırlı, çevreye doğru ilerleme göstere-
bilen bir alopesi nedenidir ve saçlı derinin herhangi bir bölgesin-
de, birden çok alanda görülebilir. 

Temporal trianguler alopesi: Etrafa doğru genişleme gös-
termez ve alopesi areatadaki gibi net sınırlı değildir. Lezyonun yıl-
larca sınırlı kalması tanıyı destekler. Tedavide topikal minoksidil, 
saç greft transplantasyonu önerilir. 

Traksiyonel alopesi: Progresif bir alopesi tipi olup tekrarla-
yan travmaya sekonder saç yoğunluğu azalır. Saç toplama alış-
kanlığının değiştirilmesi tedavide önemli rol oynar. 

Trikotillomani: Bir dürtü bozukluğu olup, muayenede farklı 
uzunlukta ve kırık saçlar gözlenir. Tırnak yeme, parmak emme 
alışkanlığıyla birlikteliği sıktır. Tedavisinde psikoterapi önemli yer 
tutar. 

Tipik hikaye ve fizik muayene bulguları sonucu laboratuvar 
bulgularını da normal olarak görülen hastaya temporal triangul-
er alopesi tanısı konuldu ve topikal minoksidil tedavisi verildi. 
Hastanın takipleri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Alopesi, saç dökülmesi, temporal trian-
guler alopesi

[Abstract:0106]  PP-026

SESSİZ SALGIN; D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Fatma Güçlü Saltık, Mustafa Karaman, Serdar Öztora,  
Hamdi Nezih Dağdeviren

Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne

GİRİŞ-AMAÇ: D vitamini eksikliği günümüzde yaygın bir 
sağlık sorunu olarak kabul edilmektedir. D vitamini, kalsiyum 
absorbsiyonu ve kemik metabolizmasında etkilidir. Ayrıca düşük 
D vitamini düzeyleri DM, HT, kanser ve otoimmün hastalıkların 
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yer aldığı çoğu kronik hastalık ile de ilişkili bulunmuştur. Edirne 
ilindeki D vitamini eksikliği prevalansı ile ilgili bir çalışma bulun-
mamaktadır. Çalışmamızda, son bir yıl içinde Trakya Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniğine başvuran ve D vitamini 
düzeyi bakılan hastalarda D vitamini eksikliği olup olmadığının 
belirlenmesi, yaşa, cinsiyete, mevsimlere ve aylara göre serum 
25(OH) Vitamin D düzeylerinin dağılımının incelenmesi amaçlan-
mıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya, 13.09.17- 12.09.18 tarihleri 
arasında TÜTF Aile Hekimliği polikliniğine başvuran ve D vitami-
ni düzeyleri ölçülen 424 hasta dahil edildi. Hastane enformasyon 
sistemi retrospektif olarak taranıp, Vitamin D sonuçları yaş, cinsi-
yet mevsimler ve aylara göre gruplandırıldı. 

BULGULAR: Çalışmamızda 490 D vitamini düzeyi ölçümü 
olan 424 hasta yer aldı. Katılımcıların %77,18’i (n=324) ka-
dın ve %22,82’si (n= 97) erkekti. Katılımcıların yaş ortalaması 
31,35±14,25 yıl idi. Hastaların D vitamini düzeylerinin ortala-
ması 20,07±10,61 ng/mL, kadınlarda 20,11±18,84 ng/mL, er-
keklerde 19,88±9,77 ng/mL idi. Hastaların %58,0’inde (kadın-
larda 56,1%, erkeklerde 64,8%) D vitamini eksikliği (<20 ng/mL) 
%30’unda D vitamini yetersizliği izlendi. D vitamini yetersizliğinde 
ay ve mevsimsel değişiklikleri incelemek için D vitamini düzeyleri 
karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (p<0,001). D vitamini eksikliği en fazla %41,2 (n=117) 
sıklıkta kış mevsiminde görülmekteydi. Cinsiyet ile D vitamini dü-
zeyi arasında anlamlı fark bulunamadı, yaş ile D vitamini düzeyi 
arasında korelasyon saptanmadı.

SONUÇ: Çalışmamızda %88 gibi çok yüksek sıklıkta D vita-
mini eksikliği ve yetersizliği tespit edilmiştir. Hastalar, aylara ve 
mevsimlere göre karşılaştırıldığında, D vitamini düzeyleri arasın-
da önemli bir fark olduğu görülmüştür. Ülkemizde yapılan benzer 
çalışmalar ile uyumlu sonuçlar elde edilmiştir. D vitamini eksikliği 
önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Periyodik sağlık muayenele-
rine dahil edilmesi tartışılabilir.

Anahtar Kelimeler: D vitamini, mevsim, ay, Aile Hekimliği

[Abstract:0108]  PP-027

ÇOCUK ACİLE ZEHİRLENME NEDENİ İLE 
BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK 
VERİLERİNİN İNCELENMESİ
Mehmet Mustafa Özaslan

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 
Kahramanmaraş

Kahramanamaraş Sütçü Imam Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk 
acil polikliğine ocak 2013-temmuz 2107 tarihleri arasında zehir-
lenme nedeni ile başvuran 1-18 yaş arasında ki 300 hastanın 
yaş,cinsiyet, aldığı ajanın cinsi,tedavi,semptomlar açısından in-
celendi. Cinsiyete göre kız-erkek, yaş grupları açısından 4 gruba 
ayrıldı,alınan ajanın açısından farmakolojik ve non-farmakolojik 
olarak 2 ye ayrılarak zehirlenme vakaları incelendi.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, çocukluk çağı, demografik 
özeliikler

[Abstract:0116]  PP-028

HASTANEDE YATAN HASTALARIN 
YAKINLARININ HEKİMLİK VE SAĞLIK 
HİZMETİ ALGILAMA DURUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Müberra Atatorun, Oğuz Tekin, Ayşeğül Arık Boğatekin,  
Murat Orkun Yücel, Gizem Söğütlük

Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Aile hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Çalışmamızın amacı değişik servislerde yatan hastala-
rın yakınlarının hekimlere ve verilen sağlık hizmetlerine yönelik al-
gılarını değerlendirmek ve bu konuda bir bakış açısı tespit ederek 
yapılacak hizmetlere ve alınacak önlemlere katkıda bulunmaktır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız, prospektif, gözlemsel ve ana-
litik çalışmadır. Ankara Keçiören Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde, 01.11.2016 – 01.05.2017 tarihleri arasında, Dahi-
liye, Genel Cerrahi, Pediatri ve Kadın Doğum servislerindeki 18 
yaş ve üzeri 183 hasta yakını çalışmaya dahil edildi. Bu kişilere 
(Heybet-Hekim İlişkili Sağlık Hizmeti Algılama Ölçeği) uygulan-
dı. Sonuçlar, 5’li Likert ile skorlandı. Veriler, SPSS istatistik paket 
programı 20. versiyonu ile değerlendirildi.

BULGULAR: Servislerde Kadın cinsiyet; Dahiliyede: %73, 
Genel Cerrahide: %81, Pediatride: %98 ve Kadın Doğumda: 
%90 oranında idi. Hasta yakınlarının tahsilleri: Dahiliye servisinde 
%53,3, Genel Cerrahi servisinde %33,3, Kadın Doğum servisin-
de %50,0 ile ilkokul mezunları, Pediatri servisinde %33,3 ile lise 
mezunları önde idi. Hasta yakınlarının çoğu (119/183 =%65) ev 
hanımı idi. Hasta yakını olarak %37,9 (n:69) ile en çok hastanın 
annesi, %17 (n:31) ile ikinci sıklıkta hastanın kızı yer almaktadır. 
Servislere göre “Hekimlik Hakkında Bilgi” skorları en yüksek olan 
Genel Cerrahi servisi, en düşük olan ise Pediatri servisi idi. “He-
kimlik Hakkında Bilgi” skorları üzerine eğitim yılı anlamlı olarak 
etkili idi. (p<0,001) Hasta yakınlarının eğitim yılı arttıkça hekimlik 
mesleği hakkında bilgi düzeyleri de artmakta idi. Servislere göre 
“Güven” skorları en yüksek Dahiliye servisinde idi. (Ort:4,6556). 
Hasta yakınının yaşı ile “Güven” faktörü arasında pozitif kore-
lasyon saptandı (n:175 r:0,247 p:0,001). Hastanın yaşı arttıkça 
doktora güven düzeyi artmakta idi. “İletişim” faktörü skorları, 
en yüksek Genel Cerrahi servisinde, en düşük ise Kadın Doğum 
servisinde saptanmıştır. Ancak, bu farklılığın, servisler arasındaki 
eğitim yılındaki farklılıklardan kaynaklandığı gözlenmiştir. Eğitim 
yılı ile “İletişim” faktörü arasında pozitif korelasyon olup (n:175 
r:0,31 p:0,001), hasta yakınlarının eğitim düzeyi yükseldikçe he-
kim ile iletişimi artmaktadır. Servislere göre “Hekime Karşı Şidde-
te İlişkin Düşünceler” skorları, Pediatri servisinde en düşük, Genel 
Cerrahi servisinde ise en yüksek olduğu bulunmuştur. İleri ana-
lizlerde cinsiyet, eğitim yılı ve hastanın yattığı servisin bu faktör 
üzerine etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

SONUÇ: Hastanelerde hasta yakınlarının hekim ilişkili sağlık 
hizmeti algılamalarında problemlere sebep olabilecek durumlara 
yönelik iyileştirmeler yapılması, servislerin ve hastanenin fiziki ko-
şullarının daha olumlu hale getirilmesi, hekimlerin iletişim bece-
rilerinin geliştirilmesi adına hizmet içi eğitimlerin yapılması, hem 
hastane şartlarından kaynaklanan hem de sağlık hizmetinin yapısı 
ve hasta-hekim ilişkisinden kaynaklanan şiddete karşı tedbir ola-
rak işe yarayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hasta-hekim ilişkisi, hasta yakınlarının 
tutumu, hekim algısı, sağlık hizmetiSU
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[Abstract:0121]  PP-029

AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNDE BİR OLGU İLE 
GUİLLAİN BARRE SENDROMU FARKINDALIĞI
Ece Oğuz1, Berna Erdoğmuş Mergen1, Kurtuluş Öngel1,  
Haluk Mergen2

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir

GİRİŞ: Guillain-Barré Sendromunun(GBS) insidansı yaklaşık 
1/100.000 olup ekstremitelerde simetrik kuvvetsizlik ve hiporef-
leksi veya arefleksi ile karakterize,hayatı tehdit edebilecek genel-
likle postenfeksiyöz bir hastalıktır.En sık tespit edilen ajan cam-
pylobacter jejunidir.Bu olguda birinci basamakta saptanan bir 
Guillain-Barré sendromu sunulmuştur.

OLGU: Başvuru sırasında 10 gündür ellerde ve ayaklarda 
uyuşma hissi,kramp,yürümekte ve merdiven çıkmakta zorlanma 
şikayetleri olan hastanın ayrıntılı anamnezinde 20 gün önce kanlı 
ishal geçirdiği öğrenildi.Bilinen bir kronik hastalığı yoktu.Hastanın 
nörolojik muayenesinde kranial sinirler intakttı.Kas gücü üst eks-
tremitede proksimalde 4/5, distalde 3/5, el fleksiyonu ve ekstan-
siyonu normal bulundu.Alt ekstremitede ise proksimal kas gücü 
4/5,distal kas gücü ise 2/5 ve her 2 ayak dorsofleksiyonu zayıftı.
Derin tendon refleksleri(DTR) üst ekstremitede hipoaktif olmakla 
beraber alt ekstremitede normoaktifti.Hastada duyu kusuru sap-
tanmadı.Diğer nörolojik muayene bulguları olağandı.Tetkikleri 
normal bulundu.Guillain-Barré sendromu ön tanısıyla nöroloji 
polikliniğine konsulte edilen hasta ileri tetkik ve tedavi amacıy-
la nöroloji kliniğine yatırıldı.Hastanın beyin omurilik sıvısında 
proteini yüksek bulundu,glukoz ve klor değerleri normaldi,hüc-
re saptanmadı. EMG (Elektromiyografi) incelemesi motor poli-
nöropatiyle uyumlu raporlandı.Hastaya GBS tanısıyla intravenöz 
immünoglobilin+pregabalin tedavisi başlandı.Hastanın tedavisi 
sürmektedir.
TARTIŞMA: Guillain-Barré sendromu hastalarının yaklaşık 

üçte ikisinde öncesinde geçirilmiş üst solunum yolu veya gastroin-
testinal sistem enfeksiyonu tanımlanmaktadır.Olgumuzda 20 gün 
önce gastroenterit öyküsü mevcuttu.GBS,ekstremitelerde simetrik 
kuvvetsizlik ve hiporefleksi veya arefleksi ile karakterize bir hasta-
lıktır.Olgumuzda üst ekstremite distalde kuvvet kaybı mevcuttu ve 
hiporefleksi eşlik ediyordu.Alt ekstremitede distalde belirgin güç 
kaybı olmakla beraber DTR korunmuştu.Kraniyal sinir tutulumla-
rı hastalık sırasında görülebilir.Olgumuzda kranial sinirler intakttı.
Şüphelenilen GBS’ nin saf motor formu olan AMAN(akut motor 
aksonal nöropati) subtipi Asya,Orta ve Güney Amerika ülkele-
rinde daha sık görülmektedir.Bu ülkemizin coğrafik konumuyla 
uygundur.Hastamızın genç erişkin erkek olması da literatürde yer 
alan sosyodemografik özelliklerle örtüşmektedir.Sinir iletim çalış-
malarında demiyelinizasyon bulgusu olmamalıdır.Olgumuzda da 
demiyelinizasyon bulgusu saptanmamıştı.

SONUÇ: Erken dönemde GBS olgusunun hastanede takibi 
gerekmektedir.Multidisipliner yaklaşımla tedavi görmelidir.Aile 
hekimliğinin temel özellikleri arasında yer alan özgün karar verme 
sürecini kullanabilmesi,birinci basamakta daha az sıklıkta görülen 
ciddi hastalıkların erken tanısıyla kişiye yönelik komplikasyonların 
önlemesini daha olanaklı kılabilmektedir.Bu olguyla beraber aile 
hekimliğinin prensiplerinden olan özgün karar verme, erken tanı 
ve koordineli bakımın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut motor aksonal nöropati,guilla-
in-barré sendromu,ishal

[Abstract:0126]  PP-030

FARKLI TANILAR ALAN HİPERTOFİK PİLOR 
STENOZLU OLGU
Aysun Tekeli, Ayla Akca Çağlar, Halit Halil, Nilden Tuygun,  
Can Demir Karacan

TC Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ: İnfantil hipertrofik pilor stenozu (İHPS), süt çocukların-
da kusmaya bağlı cerrahi nedenler içinde önemli yer tutar. 1000 
canlı doğumda 1,5-5,0 arasında görülür. Hastalık tipik olarak; 
daha önce sağlıklı 4-8 haftalık bebeklerde beslenmeyi izleyen fış-
kırır şekilde ve safrasız kusma ile kendini gösterir. Zamanında tanı 
alıp tedavi edilmediği takdirde ciddi beslenme bozukluğu, dehid-
ratasyon ve asit-baz dengesizliği ile seyreder. Tanı sıklıkla yalnız 
öykü ve dikkatli bir klinik muayene ile konabilir. Batın ultrasonu 
ile kesin tanı konur. 

OLGU: 36 yaşındaki annenin 3. gebeliğinden 3. yaşayanı 
olarak 41 haftalık, 3400gr normal spontan vajinal yolla doğan 
25 günlük kız hasta çocuk acil polikliniğine 1 haftadır beslenme 
sonrası kusma yakınması ile başvurdu. Hastanın 3 gün önce dış 
merkezde idrar yolu enfeksiyonu (İYE) tanısıyla yatarak parente-
ral antibiyotik tedavisi aldığı; ancak kusmalarının devam etmesi 
nedeniyle gastroözefageal reflü düşünülerek tedavisine ani-reflü 
ilaçların eklendiği öğrenildi. Fizik incelemede vital bulguları stabil, 
sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar bulgularında tam kan 
sayımı, CRP, biyokimyasal parametreleri, tam idrar tetkiki ve kan 
gazı normal saptandı. Ayakta direkt batın grafisinde yaygın gaz 
gölgeleri mevcuttu. Batın ultrasonunda hipertrofik pilor stenozu 
saptandı. Çocuk cerrahisine devredilen hastaya laparoskopik pi-
loromiyotomi uygulandı.
TARTIŞMA: İnfantil hipertrofik pilor stenozu, kas yapısının 

pilor kanalından geçişi engelleyecek şekilde anormal derecede 
kalınlaşması ve hipertrofisi ile karakterize edinsel bir hastalıktır. 
Tekrarlayan kusmalarla kendini gösterir ve hipokalemik, hipo-
natremik, hipokloremik metabolik alkaloz görülür. Olgumuzda, 
4 haftanın altında olması nedeniyle henüz klinik tablonun tam 
oturmadığı; elektrolit ve kan gazı bozukluğunun gelişmemesi ne-
deniyle de hastada İYE ve gastroözofageal reflü gibi kusmanın 
diğer ayırıcı tanıları üzerinde durulduğu düşünüldü. Klinik şüphe 
duyulan olgularda ultrason ile İHPS tanısı konarak gelişebilecek 
komplikasyonlar önlenebilir. 

Bu olgu ile kusma ile başvuran yenidoğan bebeklerde dikkatli 
bir öykü ve fizik muayene ile ayırıcı tanı yapılamadığında İHPS 
olasılığı için ultrason yapılmasının önemi vurgulandı.

Anahtar Kelimeler: Kusma,ultrason, pilor stenozu

[Abstract:0128]  PP-031

OLGU SUNUMU: DEMİR ZEHİRLENMESİ
Aysun Tekeli, Ayla Akca Çağlar, Halit Halil, Nilden Tuygun,  
Can Demir Karacan

TC Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve 
Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

GİRİŞ: Akut demir zehirlenmesi en sık 5 yaş altındaki çocuk-
larda kaza ile, adölesanlarda özkıyım amaçlı alınmasına bağlı 
görülür. Zehirlenmenin şiddeti alınan demir miktarına bağlıdır. 
Gastrointestinal irritasyondan şok, asidoz, karaciğer nekrozu ve 
akut tübüler nekroz gibi geniş bir yelpazede bulgular gelişebilir. 
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OLGU: 15 yaşında kız hasta demir eksikliği anemisi nedeniyle 
kullandığı 100 mg demir içeren kapsülden 8 adet içtikten 4 saat 
sonra karın ağrısı yakınmaları ile acil servise başvurdu. 17 mg/
kg’dan ferröz demir almıştı. Genel durumu iyi, vital bulguları stabil 
ve sistem muayeneleri doğaldı. Mide lavajı yapıldı. Hemogram, 
biyokimya ve kanama parametreleri normaldi. 4. saat bakılan se-
rum demir düzeyi 415 μg/dL tespit edilen hasta yoğun bakıma 
devredilerek desferoksamin ile şelasyon tedavisi uygulandı. 12. 
saatindeki demir 98 μg/dL gerileyen hastanın şelasyon tedavisi 
kesildi. 24 saatinde demir düzeyi 48 μg/dLolan, yakınması olma-
yan, muayenesi doğal olan hasta önerilerle taburcu edildi. 

SONUÇ: Demir kolay ulaşılabilir olması nedeniyle sık görülen 
zehirlenme nedenlerindendir. 20 mg/kg’ın üzerinde elementer de-
mirin alınması doz aşımına, 40 mg/kg’ın üzerinde alınması ise cid-
di demir zehirlenmesine sebep olmaktadır. 60 mg/kg’ın üzerinde 
alınması ile fatal sonuçlar görülebilir. İlaç alındıktan 4-6 saat sonra 
ölçülen serum demir düzeyi zehirlenmenin derecesi hakkında bilgi 
verir. Tedavide mide yıkanması, polietilen glikol ile tamponlanmış 
elektrolit çözeltisiyle tüm bağırsak yıkanması ve desferoksamin ile 
şelasyon tedavisi yapılmaktadır. Olgumuzda beyan edilen alım 
miktarı toksik dozun altında olmasına rağmen serum demir dü-
zeyi şelasyon tedavisi gerektirmiştir. Bu olgu ile demir gibi ciddi 
olabilecek ilaç zehirlenmelerinde bakılabiliyorsa serum düzeyi ile 
zehirlenmenin ciddiyetinin saptanmasının hastanın prognozu yö-
nünden önemli olduğu vurgulamak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Demir, zehirlenme, şelasyon

[Abstract:0129]  PP-032

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HEKİMLERİN 
KANSER TARAMA HAKKINDAKİ TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI
Başak Korkmazer, Özgün Arslan, Büşra Nur Sualp, Demet Şafak, 
Erkan Melih Şahin

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Çanakkale

GİRİŞ-AMAÇ: Kanserler, kardiyovasküler hastalıklardan son-
ra dünyada en sık mortalite sebebidir. Kanser taramaları, ilgili 
kanserin tedavisinin kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde ta-
nınabilmesi için uygulanan test ve muayeneleri içermekte olup; 
erken tanı, tedavi başarısını arttırmaktadır. Bu çalışma ile araş-
tırma görevlisi hekimlerin kanser tarama ile ilgili bilgi, tutum ve 
davranışlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Kesitsel-tanımlayıcı desende planlanmış 
olan çalışma 15 Temmuz-15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ça-
nakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi polikliniklerinde çalışmakta olan araştırma görevlisi 
hekimlere araştırmacılar tarafından oluşturulmuş, katılımcıların 
sosyodemografik özellikleri, mesleki tecrübe süreleri, kanser ta-
nılı yakın sahibi olup olmadıkları ve kanser taraması hakkında-
ki düşünce-tutum sorularını içeren anket formu uygulanmıştır. 
Buna ek olarak hekimlerin American Academy of Family Phy-
sicians (AAFP) ve United States Preventive Services Task Force 
(USPSTF) kılavuzlarınca A ve B düzeyde tarama önerilen kolo-
rektal, meme, serviks ve akciğer kanserlerine yönelik tarama ya-
pıp yapmadıkları sorgulanmıştır.

BULGULAR: Çalışmaya yaşları 25-36 (28±2,0) arasında de-
ğişen, aktif hekimlik süreleri ortalama 3,0±1,8 (0-10) olan, 51 
(%47,2) kadın, 57 ( %52,8) erkek toplam 108 araştırma görevlisi 
hekim katıldı. Hekimlerin %74,1’i “Kanser erken tanısı için rutin 

tarama programları uygulanmadır”; %25,0’i “ Kanser taramaları 
sadece takip ve tedaviyi yapabilecek olan hekimler tarafından ya-
pılmalıdır”; %58,3’ü “Kanser tarama birinci basamakta yapılma-
lıdır” ifadelerine katılmaktaydı. Hekimlerin %37’si ise “Toplumda 
daha sık görülen hastalıkların taranması kanser taramalarından 
daha önemlidir” ifadesini desteklemekteydi. Hekimlerin %90’ı 
hastalarına kanser tarama önerdiğini belirtmekteydi. Herhangi bir 
yakınının kanser tanısı aldığını belirten 66 (%65,3) hekim mev-
cuttu; bu özellik, kanser taraması önerme açısından anlamlı fark 
oluşturmuyordu (p=0,708). Hekimler’in %55,6’sı kolorektal kan-
ser, %57,4’ü meme kanseri, %57,4’ü serviks kanseri ve %14,8’i 
akciğer kanseri için tarama önerisinde bulunduğunu belirtmişti. 
Hekimlerin tarama önerilerinin kolorektal kanser için %31,7, 
meme kanseri için %62,9, serviks kanseri için %21, akciğer kan-
seri için %12,5 oranında kılavuzlara uygun olduğu belirlendi.

SONUÇ: Çalışmamıza dahil olan hekimlerin kanser tarama 
tutumlarının orta düzeyde olduğu, yarıya yakınının uygulama-
sında kanser taramasına yer vermedikleri, önemli oranda tarama 
uygulamasının kılavuzlara uygun olmadığı belirlenmiştir. Meme 
kanseri ile ilgili tarama uygulamaları diğerlerinden daha fazla ka-
bul görürken kılavuzlara yeni dahil olmuş akciğer kanseri tarama 
uygulamalarının, diğerlerinden geride olduğu dikkat çekmektedir. 
Bu konuda yapılan benzer çalışmalarda sıklıkla benzer sonuçlara 
ulaşılmış olup,hekimlerin uzmanlık eğitim süreçlerinde bu konu-
daki farkındalıklarının artması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kanser tarama, tutum, araştırma görev-
lisi

[Abstract:0138]  PP-033

BİTKİSEL ÇAY KULLANIMI VE TOKSİK HEPATİT
Sibel Baktır Altuntaş, Bülent Altuntaş

Esenyurt Merkez Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul

AMAÇ: Karın ağrısı etyolojisinde akut hepatit; virüsler, ilaçlar, 
alkol, metabolik hastalıklar, toksinler gibi değişik nedenlerle olu-
şan klinik bir tablodur. Son zamanlarda birçok bitkisel ürün çeşitli 
hastalıklara iyi geldiği düşüncesiyle yaygın olarak kullanılmakta-
dır. Birçok aktif biyolojik bileşeni olan bu ürünlerin yan etkileri 
konusunda ise literatürde bilgi eksikliği vardır. Bu vakada bitkisel 
çay kullanımı sonucu toksik hepatit gelişen olgu sunuldu.

OLGU: 45 yaşında evli, 2 çocuk sahibi kadın hasta karın ağrısı 
şikayeti ile Aile Hekimliği polikliniğimize başvurdu. Bilinen kronik 
bir hastalığı bulunmayan, annesinde KOAH olan, alkol ve siga-
ra kullanmayan, son bir hafta içinde ilaç alma öyküsü olmayan, 
bir şirkette sekreter olarak çalışan hastanın özgeçmişinde 15 gün-
dür bitkisel çay içme hikayesi vardı. Nane, ıhlamur ve papatya 
içeriği olduğu bilinen paket halindeki karışım çaydan günde iki 
kez olmak üzere sıcak suda demleyerek içtiği öğrenildi. Bulantı, 
kusma ve ishal şikayeti yoktu. Fizik muayenede sağ üst kadran 
hassasiyeti dışında özellik yoktu. Dahiliye polikliniğine sevkedildi. 
Laboratuvar incelemesinde AST:1714 U/L, ALT: 1230 U/L, GGT: 
113 U/L, ALP:131 U/L, T/D BİLİRUBİN: 1,63/0,68 gr/dl olması 
üzerine dahiliye servisine yatırıldığı öğrenildi. Serviste Anti Hbs: 
2.0 IU/L, HbsAg: Negatif, Anti HCV: Negatif, Amilaz:51 U/L, Li-
paz: 21 U/L Na:141 mmol/L, K: 3,88 mmol/L, Cl: 104.4 mmol/L, 
Üre: 19.8mg/dl, Kreatinin: 0,52 mg/dl, koagülasyon parametrele-
ri normal olduğu, tam idrar tetkikinde özellik olmadığı öğrenildi. 
Ultrasonografisinde safra kesesi distandü, multipl kalkül ve sludge 
görülmesi üzerine yapılan genel cerrahi konsültasyonunda akut 
kolesistit ve acil cerrahi patoloji düşünülmediği bilgisine ulaşıldı. 
Yatışının 3. Gününde AST:90 U/L, ALT: 391 U/L, GGT:105 U/L, 
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ALP:102 U/L. fizik muayenede sağ üst kadran hassasiyeti kay-
bolan hastanın genel durumu iyi olması üzerine şifa ile taburcu 
olduğu öğrenildi. Hastanın 1. ve 2. Hafta kontrollerinde karaciğer 
enzimleri normaldi.

SONUÇ: Karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalarda özellikle 
sağ üst kadran hassasiyeti ile bitkisel ürün kullanım hikayesi var-
lığında toksik hepatit akla gelmelidir. Toksik hepatitler karaciğer 
disfonksiyonu ile giden veya karaciğer enzim yükselmesi olan her 
durumda ayırıcı tanıya alınmalıdır. Olgumuzda bitkisel çay kulla-
nımı ile hepatit oluşumu arasında geçen sürenin bir hafta-üç ay 
arasında olması ve çay kullanımını bıraktıktan sonra laboratuar 
bulgularının gerilemesi, ALT nin normalin 2 kat üstünde olması, 
ALT/ALP>5 (1230/131) olması sitotoksik hasarın karaciğer kay-
naklı olduğunu göstermektedir. Aile hekimliğinde sıkça karşılaş-
tığımız alternatif tedavi yöntemi olarak bitkisel çay kullanımının 
karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma yapabileceği bilinmeli, 
hastalarda karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma görüldüğünde 
ayırıcı tanıda toksik hepatitinde düşünülmesi ve bitkisel çay kulla-
nımının hemen kesilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bitkisel çay, toksik hepatit, karın ağrısı

[Abstract:0144]  PP-034

MİGRENDE ATAK ESNASINDA HASTALARIN 
İLAÇ KULLANIM ÖZELLİKLERİ
Başak Korkmazer, Demet Şafak, Mehmet Göktuğ Kılınçarslan,  
Cihan Coşkuntuncel, Damla Anar, Erkan Melih Şahin

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dallı, Çanakkale

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Aile Hekimliği poliklinik-
lerine başvuran 18-65 yaş aralığındaki migren hastalarının atak 
esnasında ilaç kullanım özelliklerini belirlemek, en sık kullanılan 
ilaçları ve ilaç kullanımlarının basamaklı tedaviye uygunluğunu 
saptamaktır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Kesitsel-tanımlayıcı desendeki bu ça-
lışma ÇOMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Aile He-
kimliği Polikliniği’ne başvuran hastalarda yürütüldü. Çalışmanın 
veri toplama aşamasını oluşturan 15.07.2018-15.08.2018 tarih-
leri arasında, migreni olan 150 bireye anket uygulandı. Tanı için 
ID migren testi ve sonrasında International Headache Society 
(IHS) migren tanı kriterleri sorgulaması yapıldı. Katılımcıların sos-
yodemografik özellikleri ve migren atağında ilaç kullanım özellik-
leri sorgulandı. Aylık atak sayısına göre hafif, orta, ağır ve kronik 
migren olarak 4 gruba ayrıldı.

BULGULAR: Katılımcıları oluşturan 150 migren hastasından 
121’i (%80,7) kadındı, yaş ortalamaları 40,4±11,8 yıl, eğitim 
süreleri ortalama 11,8±4,2 yıldı. Hafif migren grubunda 91 has-
tadan 80’i (%87,9) ilaç kullanmaktaydı, 8 hasta (%8,8) triptan 
ve 8 (%8,8) hasta ergotamin, bir hasta her iki ilacı birlikte kul-
lanmaktaydı. Orta migren grubundaki 36 hastadan 4’ü (%11,1), 
ağır migren grubundaki 10 hastadan 1’i (%10,0) ve kronik migren 
grubundaki 13 hastadan 1’i (%7,7) ergotamin kullanmaktaydı. 
Tüm migren hastaları birlikte değerlendirildiğinde en sık kullanı-
lan ilaçlar parasetamol (%34,0), diklofenak (%17,3) ve dekske-
toprofen (%16,7) idi. Hastaların 16’sınde (%10,7) kullandıkları 
tedavi önerilen basamaklı tedavi şemasına uymamaktaydı, 14 
hastada (%9,3) ergotamin kullanımı hafif migren grubunda 8 
(%8,8) hastada sumatriptan kullanımı mevcuttu.

SONUÇ: Migren hastalarında analjezik kullanımı ülke genelin-
den yüksekti. Dikici S. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada migren 
hastalarında tek başına NSAİİ ilaç kullanımı (%25,8) ve tek başı-

na parasetamol kullanımı (%20,6) iken bizim çalışmamızda oran 
NSAİİ için %51,4 ve parasetamol için %34,0 idi. Hastaların ilaç 
kullanım oranı yüksekti. American Headache Society (AHS)’nin 
2016 tedavi rehberinde hiçbir hastaya ergotamin önerilmemekte, 
triptan ve diğer migren spesifik ilaçlar da hafif ve bazı orta migren 
hastalarına önerilmemektedir. Hastalarımızın önemli bölümünde 
bu önerilere uymayan ilaç kullanımı mevcuttu. Migren hastaları-
nın ilaç tedavilerini düzenlerken basamaklı tedavi dikkate alınmalı 
ve hastalara ilaç kullanımı konusunda bilgi verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Migren, migren atağı, ilaç kullanımı

[Abstract:0169]  PP-035

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HEKİMLERİN ERİŞKİN 
BAĞIŞIKLAMA HAKKINDAKİ TUTUM VE 
DAVRANIŞLARI
Başak Korkmazer, Banu Sarıgül, Mehmet Göktuğ Kılınçarslan, 
Cansu Demiral, Erkan Melih Şahin

Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çanakkale

AMAÇ: Bu çalışma ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 
(ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan araştırma görevlisi 
hekimlerin erişkin aşılaması hakkındaki tutum ve davranışlarının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışma kesitsel, tanımlayıcı de-
sende planlanmıştır ve evrenini ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesin-
de çalışan araştırma görevlisi hekimler oluşturmaktadır. Veriler 
araştırmacılarca hazırlanan sosyodemografik özellikler, aşı hak-
kında tutum ve davranışlarla ilgili 17 adet soru içeren anket formu 
ile toplanmıştır.Çalışma yerlerinde ziyaret edilen katılımcılar çalış-
ma hakkında bilgilendirilmiş, kabul edenlere anket uygulanmıştır. 
Toplam 3 ziyaret sonrası ulaşılamayanlar çalışma dışı tutulmuş-
lardır.

BULGULAR: Hastanemizde çalışan 156 araştırma görevli-
si hekimin 110’una(%70,5) ulaşıldı. Katılımcıların 51’i (%46,4) 
kadın, 59’u (%53,6) erkekti. Ortalama yaş 28,1±2,1, ortalama 
görev süresi 3,2±1,9 idi. Katılımcıların 22’si (%20,0) cerrahi, 88’i 
(%80,0) dahili branşlardandı. 18 yaş sonrası aşı yaptıran katılımcı 
sayısı 76 (%69,1) idi. Bunların %50,0’si bir tip aşı yaptırmıştı, en 
çok yaptırılan aşılar hepatit B (%46,4) ve tetanoz aşısı (%24,5) 
idi. Katılımcıların 93’ü (%84,5) erişkin hastalarına aşı yaptırma-
larını önerdiklerini belirtti. Hekimlerin özel hasta gruplarına aşı 
önerileri sorulduğunda %30,1’i tüm gruplara, %19,4’ü immün-
suprese hastalara, %12,9’u 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 
erişkinlere aşı yaptırmalarını önerdiğini belirtti. Diğer seçeneğini 
işaretleyen %7,3 katılımcı ise en çok gebelere aşı önereceklerini 
belirtti. Anketimizdeki en güçlü tepki verilen tutum ifadeleri “Eriş-
kin aşılaması da en az çocuk aşılaması kadar önemlidir”, “Ailem 
ve çevremdeki erişkinlere aşı öneririm”, “Gebe hastalarımı yap-
tırmaları gereken aşılar konusunda bilgilendiririm”, “Aşı içerikleri 
sağlığı tehdit eden maddeler içermektedir” idi. Hasta grupları ile 
önerilmesi gereken aşılar hakkındaki bilgi düzeyi incelendiğinde; 
gebelere en sık tetanoz (%42,7), 65 yaş üstüne influenza (%65,5), 
özel hastalık gruplarına pnömokok (%62,7), sağlık çalışanlarına 
HBV (%79,1), genç erişkinlere HPV (%50,9) aşısının önerilme-
si gerektiği belirtilmişti. Gebelere kontrendike olan canlı aşılar 
%19,1 katılımcı tarafından önerilir şeklinde işaretlenmişti.

SONUÇ: Ülkemizde erişkin aşılaması oranı %10-20’dir ve 
oldukça düşüktür. Çalışmamızda hekimlerimizin erişkin dönem 
aşılarını yaptırma oranları ülkemiz aşılanma oranlarının üzerinde-
dir, hastalara aşı önerme oranı ise %84.5’tir. Önerilmesi gereken 
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aşılar konusunda bilgi düzeyleri incelendiğinde ise bu konuda ek-
siklikler vardır. Yüksek mortalite ve morbiditeye neden olan en-
feksiyon hastalıklarından korunmak sağlıklı yaşam ve yaşlanma 
için önemlidir.Bu konuda erişkin dönem aşıları elimizdeki güçlü 
silahlardandır. Aşılama oranını artırmak, doğru hastaya uygun 
aşıyı önermek için erişkin aşılama hakkında hekimlerimizde far-
kındalık oluşturmak, bilgi düzeylerini artırmak ve motivasyon ka-
zandırmak önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hekim, aşı, erişkin, bağışıklama

[Abstract:0171]  PP-036

EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNE KAYITLI 65 
YAŞ VE ÜZERİ HASTALARDA POLİFARMASİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahar Aydoğdu Kocadağ1, Emine Neşe Yeniçeri2

1Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu çalışmada, Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlı, 65 yaş ve üze-
ri hastalarda, polifarmasi sıklığının değerlendirilmesi amaçlandı. 
Çalışmaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi, Evde Sağlık Hizmetleri’ne kayıtlı 65 yaş 
ve üzeri hastalar alındı. Çalışmamız araştırmacılar tarafından bu 
çalışma için literatür bilgileri taranarak düzenlenmiş bir anket for-
mu ile yapıldı. Anket formu, Evde Sağlık Hizmetleri’ndeki hasta-
ların dosyaları taranarak, bilgileri alındıktan sonra, araştırmacıların 
kendi telefonları ile aranarak, hasta ve/veya bakımıyla ilgilenen 
kişilerle görüşülerek, dosya bilgileri güncellenerek, doğrulanarak 
ve ek bilgiler alınarak dolduruldu. Bu anket formu, araştırmaya 
katılan hastaların kişisel bilgilerinin (yaş, cinsiyet, medeni du-
rum, eğitim, gelir vs.), eşlik eden hastalıklarının, kullandıkları 
ilaçların adlarının, kullanım şeklinin, dozunun, reçetesiz kullanılan 
ilaçlarının, ilaç dışı alternatif tedavilerinin sorgulandığı formdur. 
Çalışmaya 183 (%71,8)’ü kadın, 72 (%28,2)’si erkek toplam 255 
hasta alındı. Yaş ortalaması 82.19±7,61, yaş aralığı 65-104 idi. 
Hastaların Evde Sağlık Hizmetleri’ne en sık başvuru nedeni seni-
lite ve serebrovasküler hastalıklardı. Hastalarda ortalama kronik 
hastalık sayısı 3,54±1,6 olarak bulundu. En sık eşlik eden kronik 
hastalıklar hipertansiyon, serebrovasküler hastalık, demans-alz-
heimerdı. 255 hastanın 247 tanesinin sürekli kullandığı ilacı vardı. 
Hastaların sürekli kullandıkları ilaç sayısı ortalama 4,51±2,58 idi. 
En sık kullanılan ilaç grupları kardiyovasküler sistem ilaçları, nöro-
loji ilaçları ve psikiyatri ilaçlarıydı. Hastalarda polifarmasi oranı 
%48,6 (n=120) bulundu ve 75-84 yaş aralığında fazlaydı.

Sonuç olarak, bu çalışmada 65 yaş ve üzerindeki hastaların 
tamamına kronik hastalıkların eşlik ettiği, yaş ve kronik hastalık 
sayısı ile polifarmasi sıklığının arttığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, polifarmasi, evde sağlık.

[Abstract:0172]  PP-037

65 YAŞ ÜZERİ EVDE SAĞLIK HASTALARININ 
BESLENME DURUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Emine Neşe Yeniçeri1, Betül Battaloğlu İnanç2, Berna Kılıç Özen3, 
Cem Şahin4

1Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Muğla 
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Birimi 
4Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

AMAÇ: Bu çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Birimine kayıtlı 65 yaş ve 
üzeri kişilerin beslenme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Veriler Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Birimine kayıtlı 65 yaş 
üzeri kişilerden görüşme ve antropometrik ölçüm yolu ile toplan-
mıştır. 65 yaş üzeri hastaların beslenme durumları, “Mini Nutris-
yonel Değerlendirme Testi” (MNDT) ile değerlendirilmiştir (1). 
MNDT, 15 i sözle sorgulama ve 3 ü antropometrik ölçüme dayalı 
toplam 18 sorudan oluşmaktadır. Tüm nutrisyonel skorlama 30 
puan üzerinden yapılmıştır. 15 sözel soru ile hastanın nutrisyonel 
açıdan genel değerlendirilmesi ve diyet alışkanlıkları sorgulanmış, 
antropometrik olarak da beden kitle indeksi, üst kol çevresi ve 
baldır çevresi ölçülmüştür. Ayrıca, araştırmacılar tarafından litera-
tür baz alınarak geliştirilen sosyodemografik değerlendirme formu 
kullanılmıştır. Veriler, SPSS 19.00 paket programında tanımlayıcı 
istatistik ve korelasyon testleri ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Araştırmaya 65 yaş üzerinde 143 hasta katılmış-
tır. Yaş ortalaması 82.1 ±7.4 (Min:65, max:103) olarak saptan-
mıştır. Hastaların 21 (14.7%) inin 65-74 yaş, 62 (43.4%) sinin 
75-84 yaş ve 60 (42.0%) ının, ≥ 85 yaş üzerinde olduğu, hasta-
ların 46 (32.2%) sının erkek ve 97 (67.8%) sinin kadın olduğu, 
hastaların 76 (53.1) sının okuma yazma bilmediği, 2 (1.4%) sinin 
bekar, 67 (46.9%) sinin evli ve 74 (51.7%) ünün dul olduğu ve 31 
(21.7%) inin sigara içtiği saptanmıştır. Malnutrisyon oranı 26.6% 
ve malnutrisyon riski 57.3% olarak saptanmıştır (Tablo 1). MNDT 
puanları sosyodemografik verilerle karşılaştırıldığında gelirini kul-
lanmak açısından kendisi karar veren yaşlıların MNDT puanları-
nın daha iyi olduğu saptanmıştır (Tablo 2). 

SONUÇ: Türkiye genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2000 
yılında %5.7 iken 2014 de %8 oranına ulaşmıştır (2). Ege böl-
gesinde %9.6 dır. Muğla’da %10 dur. Türkiye ‘de yaşlı (65 yaş 
ve üzeri) bağımlılık oranı(65 yaş üzeri nüfusun 15-64 yaş arası 
nüfusa oranı) %11.1 iken bu oran Muğla’da ise %14.3 dür. İli-
mizde 65 yaş nüfus oranının Türkiye ortalamasından yüksek ol-
ması ve yaşlı bağımlılık oranının yüksek olması nedeniyle yaşlıla-
rın beslenme durumlarını bilmek daha da önem kazanmaktadır.  
Verilerimiz 65 yaş üzeri evde sağlık hastalarında malnutrisyon ve 
malnutrisyon riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. 65 yaş üzeri 
evde sağlık hastalarının beslenme durumlarının değerlendirilmesi 
sonucunda hastanın durumuna göre müdehale edilebileceği bes-
lenme uzmanı tarafından değerlendirilebileceği düşünülmektedir. 
Ayrıca gelirinin kullanımı konusunda kendisi karar verenlerin bes-
lenme düzeylerinin daha iyi olması, gelirini bir başkası tarafından 
kullananların yaşlının gelirini yaşlı için kullanmadığı olasılığını 
düşündürmektedir. Bu sosyal problemle ilgili daha derinlemesine 
araştırmaların gerekli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, evde sağlık, beslenme
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[Abstract:0174]  PP-038

ÜLKEMİZDE MOBİL İLETİŞİMİN SAĞLIK 
SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ BİR ÖRNEĞİ 
OLARAK E-NABIZ KULLANIMI
Zerrin Gamsızkan1, Yasemin Gülbahar Güven2

1Düzce Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce 
2Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara

AMAÇ: Mobil iletişim teknolojileri; toplumdaki bireylerin 
sağlık durumlarının yükseltilmesi, iyileştirilmesine yönelik kişisel 
kullanıma açık verilerin kullanılmasını sağlayan teknolojilerdir. 
Uygulamaları çeşitli yöntemlerle olduğu gibi ülkeden ülkeye fark-
lılıklar gösterebilmektedir. Çalışmamızın amacı; ülkemizde sağlık 
kullanıcılarına hizmet amaçlı tasarlanmış, kişisel sağlık verilerinin 
takip edilebileceği bir sistem olan e-nabız kullanımının oranını tes-
pit edebilmek, hangi kullanım alanlarının daha çok kullanıldığını 
görmek ve kullanımını etkileyebilecek faktörleri tespit edebilmek.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamızı planlarken e- nabız kullanı-
mının teknolojik bir araç olmasından dolayı veri toplamada sosyal 
iletişim araçlarını kullanabileceğimiz düşünüldü. Bu açıdan birey-
lerin demografik özelliklerini içeren, e-nabız kullanım sorusunun 
ardından, uygulamanın kullanım özelliklerini tespit etmek amaçlı 
21 sorudan oluşan bir anket sosyal iletişim ağları üzerinden kulla-
nıcılara gönderilerek doldurulması istendi.

BULGULAR: Çalışmamıza 203 kişi anketimizi cevaplamış-
tır. Anketimizi cevaplayan bireylerin 130(%64)’u kadın iken 
73(%36)’ü erkek olarak tespit edilmiştir. Ankete katılan 48 kişi 
sağlık çalışanı, 43 kişi memur, 51 kişi özel işyerinde çalışan, 33 
kişi ev hanımı, 18’i işçi, 10 öğrenci idi. Çalışmamıza katılan 147 
kişi e-nabız uygulamasını kullanmıyorken, 56 (%27,5) kişi e-nabız 
kullandığını belirtmiştir. E-nabız uygulamasında en sık kullanılan 
alanlar, reçete bilgileri, tetkik bilgileri ve muayene bilgileri ile ilgili 
alanlar olarak tespit edilmiştir. Anketi cevaplayanlardan sadece 1’i 
e-nabızda kendisi ile ilgili doğru olmayan bir bilgi tespit etmesine 
rağmen 37 kullanıcı e-nabızla ilgili güvenlik şüpheleri olduğunu 
belirtmişlerdir. Ayrıca e-nabız kullananların %39’u bu uygulama 
ile hastaneye gitme oranlarının azaldığını belirtmiştir.

SONUÇ: Mobil uygulamalar, sağlık sisteminde hizmet sunu-
mu açısından alternatif yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kullanım oranının artması; kişilerin konforunun arttırılması, bilgi-
lendirilme hakları açısından ve sağlık sunucu kurumların çalışma 
yoğunluğuna katkı olarak faydalı uygulamalar olarak değerlen-
dirilmektedir. Çalışmamızda da tespit ettiğimiz gibi uygulamanın 
farkındalığı henüz istenen düzeyde olmaması bu konuda daha 
etkili kamu spotlarının oluşturulması açısından değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: E-nabız, sağlık hizmeti, kişisel sağlık ve-
rileri

[Abstract:0177]  PP-039

AŞI İLE ÖNLENEBİLİR ÖNEMLİ BİR 
KOMPLİKASYON: RAMSAY HUNT SENDROMU
Abdullah Teksan

Bünyan 1 no’lu Aile Sağlığı Merkezi, Kayseri

AMAÇ: Herpes zoster oticus, veziküler döküntüyle seyreden 
akut kulak ağrısı tablosuna işaret eder. Tabloya facial paralizi de 
eşlik ederse Ramsay Hunt Sendromu olarak adlandırılır. Facial 
paralizinin ikinci en sık nedenidir. Bell’s paraliziye kıyasla Ramsey 

Hunt Sendromlu hastalar daha şiddetli semptomlar, daha fazla 
ağrı ve daha düşük fonksiyonel geri dönüş oranlarına maruz kalır-
lar. Veziküler döküntüler başlangıçta bulunmayabilir, paraliziden 
sonraki 3-5 gün içerisinde genellikle ortaya çıkarlar. Veziküler 
lezyonlar kulak kanalı, konka, kulak arkası deride ve timpanik 
membranda bulunabilirler. Tedavisinde sistemik kortikosteroidler 
ve antiviral ajanların beraber kullanımının paralizinin geri dön-
me olasılığını %75’e kadar artırabildiğine işaret eden araştırmalar 
mevcuttur. 

OLGU: 63 yaşında tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, hi-
perlipidemi nedeniyle takipte olan, insülin tedavisi gören, 6 ay 
önce mesane malign neoplazmı nedeniyle opere olmuş ve kemo-
terapi almış hasta yüzünün sağ tarafında ağrı şikayetiyle polikli-
niğimize başvurdu. Anamnezinde ağrının 2 haftadır var olduğu, 
ağrının başlangıcında kulağının arkasında cilt leyonları bulunduğu 
öğrenildi. Sistem sorgulamasında özellik yoktu. Fizik muayene-
sinde vital bulguları normal sınırlardaydı. Sağ dış kulak yolunda 
iyileşmekte olan lezyonlar mevcuttu. Nörolojik muayenesinde sağ 
periferik facial paralizi tespit edildi. Diğer nörolojik ve sistem mu-
ayenesinde ek patolojiye rastlanılmadı. Hasta diyabetik olduğu ve 
komplikasyon geliştiğinden dolayı üst merkeze sevk edildi. Hasta-
yı nöroloji ve dermatoloji bölümleri değerlendirdi. İlgili bölümler 
tarafından hastaya oral valasiklovir, tramadol, gabapentin, oktoti-
amin tadavisi başlandı. Takibinde 20.ay itibariyle paralizinin tam 
geri döndüğü görüldü. Hasta, yüzündeki ağrının başlangıçtaki en 
şiddetli ağrıya kıyasla yarı yarıya hafiflediğini fakat tam olarak 
geçmediğini ifade etti.

SONUÇ: Tedavisiz kalan inkomplet paralizili hastalarda reco-
very oranı %66 iken tedavisiz kalan komplet paralizili hastaların 
recovery oranı çok düşük(%10) olabilmektedir. Herpes Zoster 
aşısının kullanımının herpes zoster insidansını %51.3, postherpe-
tik nevralji insidansını %66.5 oranında düşürdüğü saptanmıştır. 
American Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi(CDC) 50 yaş 
üzeri herkesin rekombinant zoster aşısı(RZV) ile iki doz ya da canlı 
zoster aşısı(ZVL) ile tek doz aşılanmalarını önermektedir. Ülke-
mizde de Türkiye Enfeksiyon Hastaliklari ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanlik Derneği(EKMUD) daha önce suçiçeği ve zona zoster 
geçirip geçirmemiş olmasına bakılmaksızın 60 yaş üzerindeki tüm 
bireylere aşı önermektedir. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini son 
derece olumsuz etkileyen bu hastalığın önlenmesinde aile hekim-
lerinin rolü önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Herpes zoster, zona, ramsay hunt send-
romu

[Abstract:0183]  PP-040

TEK ABY ATAĞI İLE SDBY
Gizem Şen1, Sinan Kazan2, Memnune Sena Ulu2

1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar 
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Nefroloji Bilim Dalı, Afyonkarahisar

AMAÇ: Türk nefroloji derneği 2016 registry raporlarına göre 
ülkemizde diyabetik nefropati son dönem böbrek yetmezliği 
(SDBY) etyolojileri arasında birinci sırada gelmektedir. Diyabetik 
nefropatinin ilk evresi olarak kabul edilen hiperfiltrasyon evresi 
çoğu hekim tarafından göz ardı edilmekte, bu evredeki nefropatili 
hastalara gereken önem gösterilmemektedir. Burada 3 ay önce 
kreatinini normal olan, rutin hemodiyaliz programı ile taburcu 
edilen bir diyabetik nefropati vakası sunuyoruz.

OLGU: 78 yaşında erkek hasta. Bilinen diyabetes mellitus 
(DM) tanısı dışında kronik hastalık öyküsü yok. 10 yıldır DM tanısı 
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mevcut ve son 2 yıldır diyabetik nefropati ile de takip edilmekte. 
Diyabeti için bazal-bolus insülin tedavisi kullanıyordu. 6 aydır sağ 
ayak baş parmağında grade 3 diyabetik ayak gelişmesi üzerine 
ortopedi tarafından amputasyon planlanmış. Hastanın pre-opera-
tif tetkiklerinde üre: 36 mg/dl, kreatinin 0,51 mg/dl, eGFR: 99 ml/
dk/1.73m2. Post-operatif 3. gün hasta taburcu ediliyor. Çıkışında 
da böbrek fonksiyon testleri normal sınırlar içerisinde. Hasta evde 
yoğun non-steroid antiinflamatuar ilaç kullanıyor. Post-operatif 
14. gün geldiği ortopedi polikliniğinde üre: 141 mg/dl, kreatinin: 
5,7 mg/dl ve eGFR 8,7 ml/dk/1.73m2 saptanıyor. Hasta nefroloji 
bölümüne konsulte edildi ve nefroloji servisine yatırıldı. Hasta int-
ravenöz hidrasyon ile takip edildi ancak böbrek fonksiyonlarında 
düzelme olmadı. 24 saatlik idrarında 2300 mg proteinüri tespit 
edilidi. Hastaya yapılan böbrek biyopsisinde diyabetik nefropati 
zemininde ilaca bağlı şiddetli akut tübülointerstisyel nefrit (TİN) 
tanısı kondu. Hastaya 0,5mg/kg’dan metilprednizolon tedavisi 
başlandı. Diyabeti için kullanmakta olduğu insülin dozları artırıldı. 
Takiplerinde metabolik asidozu da gelişmesi ve böbrek fonksiyon-
larında düzelme olmaması üzerine hastaya hemodiyaliz başlandı. 
TİN için başlanan steroid dozu tedricen azaltılarak kesildi. 3 ayın 
sonunda hastanın diyaliz ihtiyacı devam etti ve hasta rutin he-
modiyaliz hastası olarak nefroloji kliniğinde halen takip ve tedavi 
edilmektedir.
TARTIŞMA-SONUÇ: Kronik böbrek yetmezliği (KBY) ciddi 

morbidite ve mortaliteye sahip hastalıklardan birisidir. KBY do-
ğasında progresif bir hastalıktır ve KBY progresyonunu hızlandı-
ran en önemli klinik durum akut böbrek yetmezliğidir (ABY). Her 
ABY atağı bir miktar nefronun skleroza gitmesine neden olmakta 
ve sonuç olarak SDBY gelişebilmektedir. Ancak şu unutulmama-
lıdır ki Evre 1’den Evre 5’e gidiş basamaklı şekilde olmamaktadır. 
Evre 1 KBY hastası tek ABY atağında Evre 5 KBY olarak kalabil-
mektedir. Bu nedenle Evre 1 KBY hastalarının takip ve tedavisi 
daha büyük önem taşımaktadır. 2018 TEMD; DM ve komplikas-
yonları tanı, tedavi ve izlem klavuzuna göre Tip 2 diyabetlilerde 
tanıdan başlayarak yılda bir kez eGFR ve idrar albumin/kreatinin 
oranı ile diyabetik nefropati taraması yapılmalıdır. Bu anlamda 
Evre 1 KBY’nin iyi bilinmesi, progresyona neden olabilecek du-
rumlardan kaçınılması büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek hasarı, diyabet, diyabetik 
nefropati, tübülointerstisyel nefrit

[Abstract:0190]  PP-041

AİLE HEKİMLERİNİN KENDİ PERİYODİK SAĞLIK 
MUAYENELERİNİ YAPTIRMA DURUMU
Pinar İçel Çepe, Derya İren Akbıyık

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Aile Hekimliği Kliniği, Ankara

AMAÇ: Bu araştırma ile Ankara ilindeki pratisyen ve uzman 
aile hekimleri ve uzmanlık eğitimi alan aile hekimliği asistanlarının 
aile hekimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının bir parçası ola-
rak tanımlanmış olan kendi periyodik sağlık muayenelerini yaptır-
ma durumunu tespit etmek amaçlanmaktadır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, 1 Ka-
sım-30 Kasım 2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışma; Tür-
kiye Halk Sağlığı Kurumu serviks kanseri tarama programı ulusal 
standartlar, HPV numune alımına başlanması, kolorektal kanser 
taramaları, meme kanseri tarama programı ulusal standartlar te-
mel alınarak geliştirilmiş soru formları ile gerçekleştirilmiştir. An-
kara ilindeki aile hekimleri ve aile hekimliği asistanlarına e-mail 

grupları üzerinden ulaşılıp bağlantı kurulmuş ve araştırmaya katıl-
mayı kabul edenlere Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Aile Hekimliği 
Kliniği’nde, yaş gruplarına göre ayırarak hazırlanmış anket form-
ları doldurtulmuştur. Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki aile 
hekimleri/aile hekimliği asistanları oluşturmuş, araştırmaya dahil 
olmanın tek ölçütü Ankara ilinde aile hekimi olarak çalışmak/aile 
hekimliği asistanı olmak olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonun-
da 34 aile hekimi ve 39 aile hekimliği uzmanlık öğrencisi anket 
formunu tamamen yanıtlamıştır. 

BULGULAR: Araştırmaya katılan 73 aile hekimi ve aile he-
kimliği uzmanlık öğrencisinin %37’si erkek, %63’ü kadındır. Aile 
hekimlerinin periyodik sağlık muayenelerini yaptırma davranışları 
unvana, cinsiyete, yaşa, medeni duruma, kronik hastalığının var 
olup olmamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05). 

SONUÇ: Aile hekimlerinin periyodik sağlık muayenelerinin 
önemi konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması ve periyodik sağ-
lık muayenelerini yaptırmaları konusunda teşvik edilmeleri gerek-
mektedir.

Anahtar Kelimeler: Aile Hekimliği, periyodik sağlık muaye-
nesi, koruyucu sağlık

[Abstract:0193]  PP-042

FAST İLE TANI KOYMAK MÜMKÜN
Onur Polat, Tevfik Tanju Yılmazer

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği, 
İzmir

AMAÇ: Künt batın yaralanmalarında karın bütünlüğü bozul-
madan batın içi organları yaralanabilir. En sıklıkla künt batın yara-
lanmalarına sebep olan olaylar; trafik kazaları, yüksekten düşme 
ve darptır. En sık yaralanan organlar ise dalak, karaciğer ve böb-
reklerdir. İnce bağırsaklar yer değiştirebilme yetenekleri nedeni 
ile daha az yaralanmaktadır. Batın travmalarında yüksek enerjili 
yaralanmaya maruz kalan kişilerde batın içi organ yaralanması ih-
timali her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. “Focused assess-
ment with sonography” (FAST) (Odaklanmış Travma Ultrasonu), 
yatak başında yapılıp hedefi; intraperitoneal, torasik, perikardiyal 
serbest sıvının saptanması olan bir görüntüleme yöntemidir. Hız-
lı, tekrarlanabilir, invaziv olmayan ve doğru sonuç veren ve hem 
erişkin hem de pediatrik yaş grubunda, özellikle künt yaralanma-
larda yararlı olmaktadır. Künt batın travmalarında, fizik muayene-
nin abdominal yaralanmayı saptama oranı %50-60 civarındadır. 
Sonografi ise, travmatik hemoperitonium saptanmasında %90 
duyarlılık ve %99’a varan özgüllüğe sahiptir. Hemotoraks ve pnö-
motoraks saptanmasında ise akciğer grafisinden daha üstündür. 
Hemotoraks için grafide 200 cc mayi gerekirken, ultrasonografide 
20 cc mayi saptanabilmektedir.

OLGU: Sekiz yaşında erkek hasta bisikletten düşme sonrası 
karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. GKS 15, kan basıncı 100/70 
mmHg, SaO2 99, nabız 100/dk olan hastanın yapılan fizik mu-
ayenesinde karın sağ üst kısmı ve epigastrik bölgesinde ağrı ve 
hassasiyet tespit edildi. Tetkiklerinde; AST 259 mg/dL, ALT 270 
mg/dL, HGB 9,6g/L, HCT %28,3, PLT 329000, WBC 22300, 
NEU%84 saptandı. PAAC VE ADBG de özellik yoktu. Hastaya 
yatak başı FAST yapıldı. Suprapubik bakıda mesane arkasında 
serbest mayi saptandı. Sağda morrison aralığında, karaciğer-böb-
rek arasında mayi ve solda, dalak böbrek arasında da yine mayi 
saptandı. Subkostal bakıda perikardiyal mayi saptanmamış olup 
kalp duvar hareketlerinin normal olduğu görüldü. Yaptırılan kont-
rastlı torakoabdominal BT de karaciğer segment 8 de 4X2,5 cm 
boyutunda grade 2 laserasyonla uyumlu hipodens alan saptan-SU
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dı. Çocuk cerrahisi servisine yatırılan hastaya günlük kan tetkiki 
yaptırıldı. Takiplerinde HGB 7.8 gr/dL, HCT %23 olması üzerine 
transfüzyonla desteklendi. Hastanın on günlük izlem sonrasında 
HGB11.8 gr/dL, HCT %34.5, AST 39 mg/dL, ALT 66 mg/dL öl-
çüldü. Kontrol BT de tablonun gerilemiş olduğu tespit edilerek 
hasta vitalleri stabil biçimde taburcu edildi.

SONUÇ: Uygun olan birimlerde ve birinci basamak dahil künt 
batın travmasında FAST yapılması invaziv olmadan tanıya gitme-
yi sağlar. BT-MRI gibi daha ileri ve kompleks görüntüleme yolla-
rından daha ucuz ve uygulanabilir olan FAST yöntemi hemen her 
yerde yapılabilir. Özellikle ilk değerlendirmelerin yapıldığı birimler 
olan birinci sağlık birimlerinde hekimler için büyük kolaylık sağ-
lamakta ve öğrenilip yaygın kullanılır hale getirilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Batın, FAST, künt, travma

[Abstract:0197]  PP-043

GENÇLERİMİZİ BEKLEYEN YENİ TEHLİKE:  
SİBER ZORBALIK
Seyide Tetik, Önder Sezer, H. Nezih Dağdeviren

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Edirne

Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey 
ya da gruba, özel ya da tüzel bir kişiliğe karşı yapılan teknik ya da 
ilişkisel tarzda zarar verme davranışlarının tümü olarak tanımlan-
maktadır Elektronik iletişim araçları ile tehdit edilmek ya da kötü 
sözler içeren mesajlar gönderilmesi, hakaret ve rahatsız etme, 
cinsel içerikli tehdit içeren konuşmalar, taciz mesajları gönderme 
gibi örnekler farklı siber zorbalık eylemleri arasında sayılabilir.
Bilgisayar,cep telefonu kullanımının ve internet ulaşımının çok 
hızlı bir şekilde yaygınlaşması teknolojinin faydaları kadar zarar-
larının da olabileceğini gözler önüne sermektedir. Siber zorbalık 
eylemine en fazla maruz kalma riskine sahip hedef kitlenin 16-
24 yaş aralığında yer alan lise ve üniversite öğrencileri olduğu 
söylenebilir. Siber zorbalık eyleminin oluşumuna neden olan du-
rumların okullarda ortaya çıkması ve daha sonrasında okul içinde 
ve dışında devam etmesi beklenen bir durum haline gelmektedir.
Yapılan çalışmalarda sanal zorbalığa maruz kalanların oranı %4,8 
den %30’a kadar farklılık göstermektedir.Aynı şekilde siber zor-
balık yapanların oranı ise %7,4’den %28’e kadar değişmektedir.
Yapılan araştırmalar, siber zorbalık davranışlarına maruz kalan 
öğrencilerin okullarında ve sosyal yaşamlarında ciddi problemler-
le karşılaştıklarını ortaya koymaktadır. Okuldan soğuma, okuldan 
kaçma, okul başarısında düşüşler yaşama, derse odaklanamama, 
arkadaş ilişkilerinde sorunlar yaşama,stres,üzüntü, depresyon gibi 
sorunlara neden olmaktadır.Son zamanlarda ‘Mavi Balina’ vb 
gibi oyunların azımsanmayacak kadar çok intihara neden olduğu 
bilinmektedir.Tüm bunlar göz önüne alındığında siber zorbalığa 
ilişkin bireysel ve toplumsal bir farkındalık yaratılması kaçınıl-
maz olmaktadır.Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun bir 
biçimde kullanan genç bireyler için siber zorbalığa yönelik du-
yarlılık düzeyinin arttırılması ve korunma yöntemlerinin belirlen-
mesi gerekmektedir.Son yıllarda yapılan çalışmaların logaritmik 
olarak artması da bu konunun toplum için ne kadar önemli old-
uğunu vurgulamakta ve çözüm gerekliliğini aciliyet sırasında üst 
sıralara taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Siber zorbalık, internet bağımlılığı, tek-
noloji

[Abstract:0199]  PP-044

MANKEN/MODELLERDE YEME TUTUMU VE 
İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
R Kekeç1, MA. Mergen1, Y. Ayvaz1, M. Yıldız1, İH. Acar1, A. Yazkan2,  
P. Cöbek Ünalan2

1M.Ü Tıp Fakültesi Dönem 3 Öğrencisi 
2Marmara Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Sağlıklı yaşamak için önemli bir kriter olan yeme tu-
tumu ile ilgili bozukluklarda son 50 yılda artış olduğu bilinmekte-
dir. Önemli fiziksel komplikasyonlarla ilişkili olan yeme bozukluğu 
için manken/modellerin risk altında olduğu düşünülmektedir. Bu 
araştırmada manken/modellerde yeme tutumu ve ilişkili faktörle-
rin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmanın ör-
neklemini 18-30 yaş grubundaki manken/modeller oluşturmuştur. 
Örnekleme; modellik ajanslarıyla, fuarlara katılımla ve internette 
oluşturulan anket formuyla ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak 
yaş, cinsiyet gibi bilgileri tarayan 12 demografik sorudan, 6’lı li-
kert tipinde 40 soruluk Yeme Tutumu Testi’nden ve 5’li likert ti-
pinde 14 soruluk Mental İyi Oluş ölçeğinden oluşan anket formu 
kullanılmıştır. Veriler SPSS 20.0 programı ile ki-kare, sıklık dağı-
lımları, korelasyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR: Araştırmamıza %87,1’i kadın, %12,9’u erkek 
olmak üzere 124 kişi katılmıştır ve 124 kişinin %68,5’i TC va-
tandaşı iken %31,5’i TC dışı bir uyruktandır. Katılımcılar 18-30 
yaş aralığındadır ve katılımcıların yaş ortalaması 24,4±4 dir.Ka-
tılımcıların %16,1’inin Yeme Tutumu Testi (YTT)’ne göre yeme 
bozukluğuna yatkın olduğu saptanmıştır. “Kilonuzu nasıl koruyor-
sunuz?” sorusunun cevapları arasında en çok işaretlenmiş olan 
şık (%50,8) “Metabolizmam hızlı.” seçeneği iken risk grubunda-
kilerin %55’i (n=11) “Kendi bildiklerim doğrultusunda bir diyet 
uyguluyorum.” şeklinde cevaplamıştır.Veri toplama sırasında ka-
tılımcılardan biri uyguladığı diyetin aslında yememek olduğunu 
bildirmiştir. Katılımcıların aldıkları puan yükseldikçe daha olumlu 
ruhsal durumları olduğunu gösteren mental iyi oluş ölçeğinden 
aldıkları puan ile boy kilo oranlarını değerlendirmeleri arasında 
pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0.0001). YTT’de “Şiş-
manlıktan ödüm kopar.” ifadesine sıklıkla ve her zaman katıldığı-
nı belirten kişilerin kendi boy/kilo oranlarını değerlendirmelerinin 
anlamlı olarak daha olumsuz olduğu bulunmuştur (p=0,039). 
YTT’e göre riskli grupta olan katılımcıların %60’ı “şişmanlıktan 
ödüm kopar” ifadesine tamamen katıldıklarını belirtmiştir.

SONUÇ: Katılımcıların yarısından azının yeme bozukluğuna 
yatkın olduğu, kişilerin kendi boy/kilo oranlarını değerlendirme-
leri ile YTT’de bulunan bazı ifadeler ve Mental İyi Oluş puanları 
arasında ilişkiler olduğu görülmüştür. Manken/modeller gibi yeme 
tutumu açısından risk taşıyan gruplara biyopsikososyal yaklaşım-
da bulunulmasına gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Anoreksiya nevroza, yeme bozuklukları, 
mental iyi oluş
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[Abstract:0206]  PP-045

POSTMENOPOZAL DÖNEMDEKİ KADINLARIN 
OSTEOPOROZ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE 
DAVRANIŞ DÜZEYLERİ
Hazal Saltik1, Cenk Aypak1, Baki Hekimoğlu2, Derya Akbıyık1, 
Süleyman Görpelioğlu1, Özlem Suvak Suvak1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Ankara 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma 
hastanesi Radyoloji Ana Blim Dalı,Ankara

Dünyada en sık görülen metabolik kemik hastalığı olan oste-
oporoz (OP) kemik kütlesinde azalma ve kemiğin mikro mimari 
yapısında bozulma ve günlük yaşam aktiviteleri sırasında küçük 
travmalarla bile kırık oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. Oste-
oporoz, (Dual enerji X-ray) DXA ile T-skoru’nun -2,5 SD (Stand-
art deviasyon)’un altında olması ile tanımlanır. OP’de kırık riskini 
önlemenin en önemli yolu ulaşılabilen en yüksek kemik kütlesine 
ulaşmaktır. Ergenlik dönemi doruk kemik kütlesinin kazanılmasın-
da en önemli zaman dilimidir. 30’lu yaşların sonlarında kemik 
kütlesinde azalma başlamaktadır. Dünyada yaşlılarda başta gelen 
morbidite ve mortalite nedenlerinden biri olan osteoporoz kadın-
larda erkeklerden üç kat daha yaygındır.

Osteoporoz yüksek maliyetli bir hastalıktır ve ülkelerin sağlık 
harcamaları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Toplumda os-
teoporoz gelişiminin ve Osteoporoza bağlı kırık ve komplikasyon-
ların önlenmesi öncelikli sağlık uygulamaları arasında yer al-
malıdır. Asım Koç tarafından OP bilgi düzeyi ile ilgili kliniğimizde 
yapılan çalışmada, 18-35 yaş arası bayanlarda osteoporoz ile ilgili 
bilgi tutum ve davranış düzeyi konulu çalışmalarda gösterilmiştir 
ki OP farkındalık düzeyi düşük ve önlemeye yönelik uygulamalar 
yetersizdir. Gülpınar ASLAN ve arkadaşlarının bir çalışmasında 
ise, OP için cinsiyet, yaş ve ilaç kullanımı risk fakötür olarak bu-
lunmuştur. Kadınlarda eğitim seviyesi, bilinçsizlik, okuma yazma 
bilmeme, ilaç kullanma, ailede osteoporoz hikayesi ve 4 veya daha 
fazla doğumun en önemli risk faktörleri olduğu belirlenmiştir. Bi-
zim çalışmamızda ise postmenapozal dönemi yaşayan kadınların 
bilgi, tutum düzeyi ve davranış şekillerini ortaya koyarak literatüre 
katkıda bulunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Postmenozal dönem, osteoporoz, bilinç 
düzeyi

[Abstract:0207]  PP-046

ÇOCUK AYRILMA KAYGISI İLE ANNE 
AYRILMA KAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ: BİRİNCİ BASAMAĞI 
NEDEN İLGİLENDİRİYOR?
Fatma Güçlü Saltık, Serdar Öztora

Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı,Edirne

AMAÇ: Ayrılma anksiyetesi, kişinin bağlanma figüründen ay-
rılma durumunda veya ayrılma beklentisine girdiği durumlarda 
endişe duyması halidir. Genel popülasyonda ayrılma anksiyetesi 
sıklığı %4 ile %6,6 arasında bildirilmiştir. Literatürde annenin aşırı 
korumacı tutumunun ve bağlanma biçiminin ayrılma kaygısının 
gelişiminde anahtar etkenler olduğu öne sürülmüştür. Anne kay-
naklı diğer faktörler (anne yaşı, medeni durum, çalışma duru-

mu, psikiyatrik hastalık öyküsü), yetersiz sosyal destek ve düşük 
sosyoekonomik durum erken dönemde anne ve çocuk ilişkisine 
zarar vererek, çocukta kaygı gelişimine neden olabilmektedir. Ay-
rıca annedeki ayrılma kaygısı tepkileri, gözlem aracılığıyla çocuk 
tarafından öğrenilebilmekte ve yaşam boyu süren koşullanmala-
rı doğurabilmektedir. Bu durum da sosyal, mesleki ve akademik 
alanlarda dikkate değer bozulmaya neden olmaktadır. Amacımız, 
anne ayrılma anksiyetesi ile çocuk ayrılma anksiyetesi arasındaki 
ilişkiyi inceleyen çalışmaları, koruyucu hekimlik gözüyle değerlen-
direrek, birinci basamakta farkındalık oluşturmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Amacımız doğrultusunda pubmed, web 
of science, Google scholar veri tabanlarında “separation anxiety”, 
“maternal separation anxiety “,” ayrılma kaygısı”, “anne ayrılma 
kaygısı” anahtar kelimeleri arandı. Mükerrer çalışmalar elenerek 
ulaşılabilen literatür gözden geçirildi.

BULGULAR: Pubmed ve Web of Science veri tabanlarında 
“separation anxiety” şeklinde arama yapıldığında toplam 146 
adet sonuç bulundu. Aramayı “maternal separation anxiety” şek-
linde daralttığımızda ise toplam 53 adet sonuç bulundu, “separa-
tion anxiety” ve “primary care” anahtar kelimeleri birlikte aran-
dığında ise her iki veritabanında da sonuç bulunamadı. Google 
Scholar’da “ayrılma kaygısı” olarak arandığında 102 adet sonuç 
bulundu, “anne ayrılma kaygısı” olarak arandığında ise 1 adet 
çalışmaya ulaşıldı.

SONUÇ: Ulaşılabilen literatür gözden geçirildiğinde, annelerin 
ayrılma kaygısının çocuklarındaki ayrılma kaygısı ile ilişkili olabi-
leceğini bildiren çalışmalar mevcuttur ancak hiçbiri birinci basa-
mağa yönelik değildir. Ayrılma kaygısı yaşayan çocukların okul 
öncesi dönemde tanınmasının koruyucu hekimlik adına önemli 
olduğu düşünülmektedir. Birinci basamak hizmet sağlayıcıları, ço-
cukları ve aileleri rutin olarak değerlendirmede benzersiz bir role 
sahiptir. Ayrılma kaygısı belirtilerinin fark edilerek erken dönemde 
müdahale edilmesi önemlidir. Çocuklarda ayrılma kaygısı yaygın 
görülmesine rağmen, nispeten az sayıda çalışma bu bozuklukların 
nedenlerini ya da bunları nasıl önleyeceğini incelemiştir; Çocuk-
luk kaygı bozukluklarının etkili bir şekilde tedavi edileceğine dair 
önemli bilimsel kanıtlar olduğu göz önüne alındığında bu şaşırtı-
cıdır.

Anahtar Kelimeler: Anne ayrılma kaygısı, çocuk ayrılma 
kaygısı, birinci basamak

[Abstract:0211]  PP-047

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİ UZMANLIK 
EĞİTİMİNDE YAŞANILAN SORUNLAR
Sevinç Yılmaz Yeltekin

Mutlukent ASM Çankaya, Ankara

Sözleşmeli Aile Hekimleri Uzmanlık Eğitimi (SAHU ) olarak 
kısaltılmıştır. Eğitim süreci boyunca ASM, Eğitim araştırma Hasta-
nelerin de ve ilğili uzmanlık dernekleri ile ilğili yaşadıkları sorunlar 
anket formu kullanılarak liste halinde belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: SAHU, uzmanlık eğitimi, sorunlar
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[Abstract:0214]  PP-048

BİRİNCİ BASMAKTA LYME ARTRİTİ;  
OLGU SUNUMU
Eda Çelik Güzel1, Ayça Köse1, Kenan Barut2, Dilek Toprak1

1Namık Kemal Üniversitesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Tekirdağ 
2Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,Romatoloji Bilim 
Dalı, İstanbul

Lyme artriti İxodes cinsi içeren kenelerin ısırığı ile geçen Bor-
relio Burgdorferi spiroketinin neden olduğu hastalıklardan biridir.
Enfeksiyonlarında deri, merkezi sinir sistemi, kalp, göz ve diğer 
organlar tutulabilir, çoğu olguda eklemler başlıca tutulur. Artritli 
ile başvuran çocukların çok küçük bir yüzdesidir. 4 yaşından önce 
nadir görülür ve okul çağı çocukluk hastalığıdır. Başlıca semptom-
ları, etkilenen eklemlerde şişlik, hareket kısıtlılığı ve sıvı birikimidir. 
Sıklıkla, eklem şişliklerine ağrı eşlik eder. Bu olgu sunumunda, 
birinci basamağa eklemlerde ağrı, şişlik, yürüyememe şikayeti ile 
gelen hastanın yapılan muayene ve tetkikleri sonrasında Lyme 
artrit teşhisi konan bir olguyu tartışmayı amaçladık.  D.G. 6 yaşın-
da, kız, çocuk hasta. Tekirdağ ASM birimine bacak, sağ diz ağrısı 
ve yürümede zorlanma, isteksizlik şikayetiyle başvurdu. Sağ diz 
ekleminde 2 gündür devam eden şişlik, ağrı ve ısı artışı tarifliy-
ordu. Hastanın daha önce bilinen kronik bir hastalığı bulunma-
maktaydı. Ağrı nedeniyle hareket etmekte ve yürümekte zorluk 
yaşayan hasta, kişisel bakımını (tuvalet, banyo v.b.) yapamıyor-
du. Hastanın sosyodemografik özellikleri, geçirilmiş hastalıkları ve 
ameliyat bilgileri sorgulandı. Son dönemde geçirilmiş enfeksiyöz 
bir hastalık anamnezi yoktu. Yapılan genel sistemik muayene bul-
guları şöyleydi: Ateş 36.8C,Tansiyon: 100/65mmHg, Nabız 78/
dk, ritmik idi. Kardiyovasküler sistem muayenesi olağan, solu-
num sistemi muayenesi doğal, batın serbest, norolojik muayene-
si olağandı. Sağ ve sol diz eklemi arasında çap farkı mevcuttu. 
Yürüme esnasında sağ taraf sürükleme şeklinde hareket ediyordu. 
Sağ diz ekleminde kızarıklık, ısı artışı, eklem hafifçe zorlanınca ağrı, 
hareket kısıtlılığı vardı. Hastanın Atrit öntanısıyla tetkikleri isten-
di. 10.03.2018 tarihindeki ilk tetkiklerinde CRP, sedimantasyon, 
ASO, RF ve lökosit değerleri normal aralıktaydı.  14.03.2018 tari-
hinde Çocuk Romatoloji polikliniğinde yapılan tetkiklerde CRP ve 
sedimantasyonda artışla beraber, enfeksiyöz durumlar düşünüldü. 
Yapılan Borrelia Burdorferi IgG (+) testinin POZİTİF gelmesi ve 
doğrulama test sonucuna göre ampirik başlanılan amoksisilin+ 
klavulanik asit tedavisinin 7. gününde olan hastanın tedavisi 14 
güne tamamlandı. Bu dönemde başlanan yüksek doz İbuprofen 
tedavisi 1 aya tamamlandı. Artrit sekelsiz iyileşti. Hastanın devam 
eden kontrollerinde artrit veya artralji bulgusuna rastlanmadı.

Türkiye’de yapılan çeşitli çalışmalarda Lyme hastalığının varlığı 
bildirilmiştir. Tanısı klinik olarak ECM varlığı ile veya mikrobiy-
olojik olarak kültür, PCR, ya da serolojik testlerle konur. Artrit-
ler yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve belirti, bulgular yaşa göre 
değişiklik gösterir. Özetlemek gerekirse Lyme hastalığının endemik 
görüldüğü bölgelerdeki klinisyenler çocuk hastalarda eklemlerde 
akut ısı artışı, hareket kısıtlılığı tespit ettiğinde şüpheci olmalıdır. 
Tetkiklerde antikor ve seroloji tanıyı desteklemeli fakat bu durum 
tedavinin gecikmesine engel olmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Artrit, lyme, spiroket,kene

[Abstract:0220]  PP-049

BİR TÜBERKÜLOZ PLÖREZİSİ OLGUSU
Zeliha Alagöz Ekti, Nazlı Şensoy

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Afyonkarahisar

GİRİŞ: Tüberküloz (tbc) plörezisi klasik olarak tbc basiline 
karşı gecikmiş tip aşırı duyarlılık reaksiyonu sonucunda oluşan 
plevral efüzyon olarak tanımlanabilir. Türkiye’de tbc insidansının 
azalmasıyla birlikte tbc plörezi olgularında da azalma olduğu dü-
şünülmektedir. Hastaların çoğunda belirti ve bulguların başlangıcı 
1 aydan kısadır. Öksürük ve plöretik göğüs ağrısı en önemli semp-
tomlardır. Ayrıca ateş, gece terlemesi, iştahsızlık ve kilo kaybı da 
görülebilir. 

OLGU: 69 yaşında erkek hasta 3 gündür olan öksürük ve nefes 
darlığı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın ateş, gece 
terlemesi ve balgam şikayetleri de mevcuttu. Hastanın özgeçmiş ve 
soygeçmişinde özellik yoktu. Sürekli kullandığı ilaç yoktu. Fizik mu-
ayenesinde; tansiyonu 120/85 mmHg nabız:78 atım/dk solunum 
sayısı:18 nefes/dk ateş:37.2 derece idi. Akciğer muayenesinde sağ 
akciğer alt lobta ral mevcuttu. Diğer sistem muayeneleri normal-
di. Laboratuvar tetkiklerinde sedimantasyon:70 mm/saat(1-15), 
CRP:8,26 mg/dl (0-0,8), WBC:5,87x10^3uL(4,0-10,0) bulundu. 
Diğer laboratuvar tetkikleri normaldi. PA akciğer grafisinde sağ-
da efüzyon mevcut olup sağ sinüs kapalıydı. İleri tetkik amaçlı 
göğüs hastalıklarına konsülte edilen hastaya pnomoni düşünüle-
rek gemifloksasin başlandı. Hasta 1 hafta sonra kontrole çağrıldı. 
Kontrole gelen hastanın şikayetleri artmıştı. Laboratuvar tetkik-
lerinde CRP:7.16 mg/dl idi. PA Akciğer grafisinde plevral sıvıda 
progresyon mevcuttu. Solunum fonksiyon testi obstrüktif nitelikte 
idi. Tekrar göğüs hastalıklarına konsülte edilen hastanın ileri tetkik 
amaçlı servise yatışı yapıldı. Hastanın akciğer tomografisi çekildi. 
Plevral sıvıdan torasentez yapıldı. Sıvı hemorajik vasıfta idi. Plev-
ral mayiden gerekli tetkikler gönderildi. Pnömoni tanısından uzak-
laşılarak geniş kan tetkikleri istendi. Plevral sıvı sonuçları eksuda 
gelen hastaya plevra biyopsisi yapıldı. Hasta sonuçlarını ayaktan 
takip etmek üzere taburcu edildi. Yaklaşık 1 ay sonra sonuçları 
çıkan hasta kontrole geldi. Hastanın kültür sonucunda mycoba-
cterıum tuberculosıs complex üremesi olmuştu. Plevra biyopsisi 
sonucu nekrozlaşan granülomatöz iltihap gelen hastaya plevra 
tüberkülozu tanısı koyuldu. Hastanın bundan sonraki tbc tedavisi 
ve kontrolleri göğüs hastalıkları tarafından yürütüldü. Tedavinin 
2. ayında hastanın CRP:1.64 mg/dl sedim:36 mm/saat’e gerile-
di. Şikayetleri azalmaya başladı. Hastanın tedavisi halen devam 
etmektedir.

SONUÇ: Ülkemizde tbc’nin görülme sıklığı göz önünde bu-
lundurulduğunda, plevral sıvıların ayırıcı tanısında öncelikle tbc 
plörezi düşünülmelidir. Tbc plörezide basil sayısı azdır ve tedavi 
edilmeyen hastalarda, gerek plevral sıvı gerekse de semptomları 
2-4 ay içerisinde tam yada tam olmayan gerileme-düzelme gös-
terir. Ancak bu hastaların %40-60’ında, ilk 5 yıl içinde aktif akci-
ğer tbc ya da akciğer dışı organ tbc gelişmektedir. Antitüberküloz 
tedavi ile bu formların gelişimi önlendiği için tbc plörezi tanısının 
konulması ve uygun bir şekilde tedavi edilmesi çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Öksürük, plevra, tüberküloz
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[Abstract:0222]  PP-050

C-ANCA POZİTİFLİĞİ İLE BİRLİKTE OLAN  
IG A NEFROPATİLİ BİR OLGU
Betül Gündüz Özdemir1, Lütfiye Bilge Çalışkan2, Mehmet Tanrısev3, 
Hülya Parıldar1

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir 
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları 
Kliniği, İzmir 
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji 
Kliniği, İzmir

AMAÇ: Primer İmmunoglobulin a nefropatisi (ıgAN), diffüz yay-
gın mezengial IgA birikimi ile karakterize mezangioproliferatif glo-
merülonefrit(GN) tir. Böbrek biyopsi çalışmalarında immunfloresan 
inceleme tekniğinin kullanılması ile tanınmıştır. Tüm dünyada en 
yaygın GN, IgAN’dir. Her yaş grubunda görülmesine rağmen en 
çok 2 ve 3. dekatta görülmektedir.  Anti-nötrofil sitoplazmik antikor 
(ANCA) ilişkili vaskülitler üç farklı tipte karşımıza çıkabilmektedir; 
Wegener granülomatozu, mikroskobik polianjitis ve Churg-strauss 
sendromu. Biz bu olgumuzda 47 yaşında c-anca pozitifliğine eşlik 
eden IgA nefropatisi olan bir hastayı sunmayı amaçladık.

OLGU: 47 yaş kadın hasta dış merkezde rutin kontrollerinde 
tam idrar tetkikinde 3(+) protein ve 3(+) lökosit olması üzerine 
idrar yolu enfeksiyonu düşünülerek antibiyoterapi başlanmış. An-
tibiyoterapisinin tamamlanması sonrası şikayetleri gerilememesi 
üzerine kliniğimize başvuran hastadan etiyoloji araştırılması ama-
cıyla immunolojik belirteçler gönderildi. Hastanın bazal kreatinini 
normaldi. sitoplazmik antinötrofil sitoplazmik antikor (C-ANCA) 
pozitif gelen hastaya renal biyopsi yapılması planlandı. Geçmiş 
tetkiklerinde hastanın spot idrar protein/kreatinin oranı: 1,7 bu-
lunmuştu. Hastanın gelişinde tam idrar tetkikinde nitrit (-), lökosit 
(-), eritrosit (2+), protein (2+) olarak saptanmıştır. Takibinde spot 
idrar protein/kreatinin oranı 0,7’ye gerileyen hastanın kompleman 
değerleri ve antinükleer antikor (ANA) sonuçları normal olarak 
değerlendirildi. Wegener hastalığından şüphenilen hastada akci-
ğer ve cilt bulgularına geçmişinde ve takibinde rastlanılmadı. Re-
nal ultrasonu normal olarak tespit edildi. Girişimsel radyoloji tara-
fından renal biyopsi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede; IgG 
ve IgM: Negatif, IgA: Glomerüllerde mezengial alanda granüler 
3(+) birikim izlendi. Örnek Ig A nefropatisi olarak değerlendirildi. 
Kreatinin değerleri hidrasyonla gerileyen hastaya nefroloji polikli-
nik kontrol önerilerek hasta taburcu edildi.

SONUÇ: ANCA ilişkili hastalıklar sadece böbrek tutulumun-
dan multisistem tutuluma kadar değişen klinik tablolar oluştura-
bilir. Goodpasture sendromu, Ig A nefropatisi, Henoch-schönlein 
purpurası, ülseratif kolit ve primer sklerozan kolanjit gibi birçok 
hastalıkta ANCA pozitifliği saptanmıştır. İdrarda lökosit ve prote-
in bulunması üzerine öncelikle idrar yolu enfeksiyonu düşünülen 
bu hastada yapılan ileri tetkiklerinde Ig A nefropatisi çıkmıştır. 
Ig A nefropatisinde ANCA pozitifliği beklenmese de literatürde 
nadir olsa da vardır. Lijao Xie ve arkadaşlarının retrospektif ola-
rak yapmış olduğu araştırmada 2390 IgA Nefropatili hastadan 
35’inde ANCA(+)’liği görülmüştür. Bu hastaların 14’ü sistemik 
semptomlara sahiptir. Nedeni bilinmeyen böbrek yetmezliğinde 
immunolojik belirteçler önem arz etmektedir. ANCA tayini glome-
rülonefritlerin tanı ve izleminde önemli bir tetkik olmasına rağmen 
histopatolojik değerlendirmenin yerini almamalıdır. Bu durumda 
hastaların ileri tetkikleri yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antinötrofil sitoplazmik antikor, glomerü-
lonefrit, hematüri, nefropati

[Abstract:0224]  PP-051

AİLE HEKİMLİĞİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET YÖNETİMİ
Betül Goncagül Keçebaş, Elif Deniz Şafak

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kayseri

AMAÇ: Kendini ifade edemeyişin bir yansıması olan şiddet 
çok boyutlu bir olgu olup insanlık dışı bir eylemdir. Türkiye’de 
Kadına Yönelik Şiddet Araştırması sonuçlarına göre her 10 ka-
dından 4’ü fiziksel ve yaklaşık yarısı da psikolojik şiddete uğra-
maktadır. Rakamlar azımsanmayacak boyutta olduğundan bu 
çalışmada aile içi şiddet yönetiminde aile hekimliği bakış açısını 
sunmak amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma Ağustos-Eylül 2018 tarihle-
ri arasında PubMed, ScienceDirect, Scopus ve Google Scholar 
üzerinden çeşitli üniversitelerin internet sitelerinden,Türkiye İsta-
tistik Kurumu, vb. kuruluşların sayfalarından ve çeşitli kitap ve 
dergilerde yayınlanmış konu ile ilgili araştırma ve derlemelerden 
yararlanılarak derlenmiştir.

BULGULAR: Biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenlerle şiddet 
görülebilir. Şiddete maruz kalan kadınların çoğu zaman yetkili bir 
merciye başvurmaktan kaçındıkları farkedilmiştir. Gerekçe olarak 
ekonomik yetersizlik, ciddiye alınmama, saldırgana yeterli ceza 
verilmeyeceği ya da kendisinin korunmasında yeterli tedbirlerin 
alınmayacağı düşüncesi, çocuklarının bağlayıcılığı, şiddeti haklı 
görme (yemeği yakma …) vs. öne sürülmektedir.

SONUÇ: Şiddet mahrem bir konu olarak düşünüldüğü için 
aile içinde çözülmeye çalışılması söz konusudur. Hikayeyle uyum-
suz yaralanmalar ve farklı zamanlarda iyileşen lezyonlar, depres-
yon,endişe hali, sürekli ağrı kesici ilaç kullanılması gibi durum-
larda akla gelmelidir. Türk Ceza Kanunu madde 280 “Görevini 
yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaş-
masına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu 
hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindedir. Bu nedenle şüphenilen 
durumlarda öncelikle; Hastayı irrite etmeden güven verici bir ses 
tonuyla sorular yöneltilmeli, konuşma sırasında hasta yakınları-
nın odada olmamasına dikkat edilmeli, hastayı şiddeti anlatma-
ya ikna edebilmek ve koruyabilmek adına sahip olduğu haklar, 
başvurabileceği ve destek alabileceği kurumlar anlatılmalı, sorular 
şiddetin nedenini belirlemeye yönelik olmalı, hastaya çözüm öne-
rilerinde bulunulmalıdır. Aile hekiminin şiddetten şüphelenmesi 
ve bu konuda donanımlı olması çok önemlidir. Hastayı bir bütün 
olarak ele alıp süreci yönetebilmelidir. Akut süreçte hastanın te-
davisini yapmalı, şiddet gören ya da görmesi muhtemel kişilerin 
güvenliğini sağlamalıdır. Kronik süreçte şiddetin nedenleri belir-
lenmeli, mağdurun başa çıkma yöntemleri gözden geçirilmelidir. 
Eğer şiddet kontrol edilebilecek düzeyde ise çözüm amacıyla şid-
det gösteren eş ya da aile ile görüşmeler düzenlenip birlikte çözüm 
aranabilir. Sorun çözülemiyorsa ya da giderek ciddi bir boyuta 
ulaşıyorsa diğer kurumlardan yardım alınmalıdır. Aile hekimleri 
hastaların ilk başvuru noktası olup şiddeti belirleme, yönetme ve 
önlemede önemli konumdadır. Tüm süreçte diğer birimlerle ortak 
çalışarak şiddeti tüm aşamalarında gözlemleyen ve yöneten kişi 
olarak kilit role sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Aile, aile hekimliği, kadın,şiddet, yöne-
tim
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[Abstract:0228]  PP-052

KOLOREKTAL KANSER TARAMA TESTLERİNİN 
FARKINDALIK ARAŞTIRMASI
Aydın Biçer, Işık Gönenç, E. Zeynep Tuzcular Vural, Hilal Özkaya

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

AMAÇ: Çalışmamızda kolorektal kanser (KRK) tarama testleri 
hakkında farkındalık düzeyinin saptanması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamız Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile He-
kimliği Polikliniğine Ağustos 2017- Eylül 2017 tarihleri arasında 
başvuran çalışmaya 298 kişiye yüz yüze anket görüşmesi uygu-
lanarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı veriler 
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ile, gruplu değişkenler ara-
sındaki ilişkiler ise ki-kare testi ile analiz edildi. p<0,05 istatistiksel 
anlamlılık değeri olarak kabul edildi.

BULGULAR: Katılımcılarımızın yaş ortalaması 41,5 yıl olup 
yaş aralığı 18 ile 86 arasında değişiyordu. Katılımcıların %62,8’i 
kadın, %52,7’si üniversite mezunuydu. Katılımcıların %83,9’unun 
ailesinde bağırsak kanseri öyküsü yoktu. Katılımcıların %39,3’ü 
bağırsak kanseri tarama testlerini duymamıştı, duyumu olanların 
ise %13,7’sinde sağlık çalışanları, %19,8’inde akraba-arkadaş, 
%17,7’sinde yazılı medya, %17,1’inde televizyon ve %18,7’sinde 
internet bilgi kaynağını oluşturmaktaydı. Katılımcıların %90,6’sı 
bağırsak kanseri tarama testlerini gerekli bulurken, %68,8’i bağır-
sak kanseri tarama testinin amacının bağırsak kanserlerini erken 
dönemde yakalamak olduğunu düşünüyordu. Katılımcılarımızın 
sadece %11,1’ine doktoru bağırsak kanseri tarama testlerinden 
bahsetmişti, bağırsak kanseri tarama testinin ne olabileceği ko-
nusunda katılımcılarımızın %45,9’unun bilgisi yoktu. Katılımcı-
larımızın %44,6’sı yaştan bağımsız olarak herkesin KRK tarama 
testi yaptırması gerektiğini düşünse de sadece %8,4’ü tarama testi 
yaptırmıştı. Katılımcılarımız KRK’nın en sık belirtisi olarak kabız-
lığı söylemiş, kolonoskopiyi (%57) en önemli tarama testi olarak 
belirtmişti. Tarama testlerini neden yaptırmadıkları sorulduğunda; 
%40,3’ü bir neden bildirmezken %32,9’u kendilerini risk altında 
görmüyordu. Öğrenim düzeyi arttıkça KRK tarama testlerini ge-
rekli bulma oranı da artmıştı. Ailede bağırsak kanseri öyküsü olan 
katılımcılara ve 50 yaşın üzerindeki katılımcılara hekimleri tarafın-
dan KRK tarama testlerinden daha fazla bahsedilmişti.

SONUÇ: Katılımcılarımızda bağırsak kanseri tarama testlerini 
duymayanların dikkat çekici düzeyde olduğu ve ailede bağırsak 
kanseri öyküsünün olmasının, 50 yaş üzerinde olmanın ve her ne 
kadar hekimleri tarafından bilgilendirilme düzeyleri düşük olsa da 
kendilerini KRK açısından riskli bulmanın kişilerin tarama testleri 
ile ilgili farkındalığı arttırdığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak, kanser, tarama

[Abstract:0230]  PP-053

AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ ÇALIŞANLARI 
YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNDEKİ PALYATİF BAKIM 
SERVİSİNDE YATIRILAN HASTALARDAN BİR 
YILLIK SÜREDE İSTENEN KONSÜLTASYONLARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Haki Kaya1, Tevfik Tanju Yılmazer1, Yasemin Kılıç Öztürk1,  
Agah Bahadır Öztürk2

1SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İzmir 
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Adıyaman

AMAÇ: Palyatif bakım servisinde yatan hastaların hekimleri 
tarafından istenen konsültasyonların nedenleri değerlendirilerek; 
genel ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve palyatif bakım servisi 
ve bu servise yatan hastalarla ilgili bilgi sahibi olmak amaçlandı.

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz Palyatif Bakım Servisinde 
01.09.2016-31.08.2017 tarihleri arasında, bir yıl süre içinde yatı-
rılmış olan hastalarda; retrospektif olarak, konsültasyon istenen kli-
nikler, konsültasyon istenme nedenleri ve demografik parametreler 
kayıt edildi. Konsültasyon nedenleri arasında örneğin; tanı deste-
ği ve tedavi önerisi, sevk, preoperatif değerlendirme, bakımevine 
yerleştirilme ve diğer sosyal hizmetler gibi ana başlıklar not edildi.  
Tanımlayıcı analizler, ki-kare testi, t-testi, Mann Whitney-U testi ile 
değerlendirildi. 

BULGULAR: Palyatif bakım servislerinde ortalama yatış süre-
si 19,17±16,34 gündü.  Konsültasyon sayıları incelendiğinde 66 
(%19,9) hastadan hiç konsültasyon istenmediği, hasta başına is-
tenen ortalama konsültasyon sayısının 5,48±7,29 olduğu saptan-
dı.  Branşlara göre dağılımı incelendiğinde; en fazla istenen branş 
enfeksiyon hastalıkları 357 (%19.64) idi. Konsültasyon istenme 
nedenlerinin branşlara göre dağılımı incelendiğinde “tanı ve te-
davi amaçlı” en sık enfeksiyon hastalıklarından 357 (%23,28), 
“sevk amaçlı” en sık anestezi ve reanimasyondan 45 (%54,21), 
“preoperatif değerlendirilme” amaçlı en sık anestezi ve reanimas-
yondan 62 (%5.21), sosyal hizmetler bölümünden de bakımevi-
ne yerleştirme ve diğer sosyal hizmetler amaçlı sık 30 (%36.58) 
istendiği saptandı. Cerrahi ve dahili branşlar arasında tanı/tedavi 
ve sevk amaçlı konsültasyon istenme sayıları açısından anlamlı 
bir fark olduğu (p= 0.016) (p=0.014), preoperatif değerlendiril-
me ve bakımevi ve diğer sosyal hizmetler amaçlı konsültasyon 
istenme sayıları açısından fark olmadığı saptandı (p= 0.193)( p= 
0.429).

SONUÇ: Günümüzde yaşlı nüfus, kronik hastalıklar ve ma-
lignite hastalıklarının sayısının giderek artması nedeniyle palyatif 
bakım merkezlerinin nicel olarak arttırılması gerekliliği bir gerçek-
tir. Nitel açıdan ise bu merkezlerde çalışan hekimlerin eğitim ve 
bilgilendirilmelerinin de önemli olduğu konsültasyon sayısının 
yüksekliğinden anlaşılmaktadır. Özellikle enfeksiyon hastalıkları 
açısından bunun gerekli olduğu düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım servisi, konsültasyon, aile 
hekimliği öğretim programı
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[Abstract:0232]  PP-054

BİRİNCİ BASAMAKTA PNÖMOK AŞILAMASI 
UYGULANAN HASTALARIN AŞI SONRASI 
SOLUNUM YOLU ENFEKSİYON SIKLIĞININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Seçil Yılmaz Akar, Güzin Zeren Öztürk

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
İstanbul

AMAÇ: Bağışıklama özellikle riskli gruplarda olmak üzere 
mortalite ve morbiditeye sebep olan enfeksiyon hastalıklarından 
korunmanın önemli bir yoludur. Ülkemizde 2008 verilerine göre 
solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı 3.5 milyon ölüm meydana 
gelmiştir. Türkiye’de pnömoni ölüm sebepleri arasında 5.sırada 
yer almaktadır. Toplumda pnömoni olgularında %30.9 ile %69.4 
arasında değişen oranlarda eşlik eden bir veya daha çok komor-
bid hastalıkla karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada, birinci basamak 
sağlık kuruluşuna başvuran ve pnömokok aşılama endikasyonu 
olan hastaların aşı uygulaması sonrası başvurularındaki solu-
num yolu enfeksiyonu tanısı alma oranlarının değerlendirilmesini 
amaçladı.

GEREÇ-YÖNTEM: Kohort (retrospektif) tipteki bu çalışma 
Eylül 2017-Ağustos 2018 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal 
Eğitim-ASM’de yürütülmüştür. Polikliniğimizde pnömokok aşıla-
ması uygulanmış 18 yaş üstü hastalardan çalışmaya katılmaya gö-
nüllü olanlar çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul 
eden hastaların dosyaları geriye dönük incelenerek veriler top-
lanmıştır. Veriler uygun istatistik programına girilerek istatistiksel 
analiz gerçekleştirildi. p<0,05 olan değerler anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Çalışmaya 40-91 yaş aralığında (ort. yaş:67,1) 
146 hasta dahil edildi. Katılımcıların %71.2’si 65 yaş ve üzerin-
de idi. Çalışmaya katılanların 76’sı (%52.1) kadın, 70’i (%47.9) 
erkekti. Aşı uygulamasının %65’i sonbaharda (eylül-ekim-kasım) 
yapılmıştı. Polikliniğe aşı yaptırma isteği ile başvuranlar aşı yap-
tıran hastaların %12.4’ü (18 kişi) idi. Aşı uygulanan hastaların 
takiplerinde katılımcıların %28.1’inin üst solunum yolu enfeksi-
yonu (ÜSYE), %17.8’inin alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) 
geçirdiği tespit edildi.65 yaşın üzerinde olmakla solunum yolu 
enfeksiyonu tanısı almak arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki 
yoktu. Kadın veya erkek olmakla solunum yolu enfeksiyonu tanısı 
almak arasında istatiksel olarak ilişki saptanmadı. ASYE geçirmek 
ile diyabet, hiperlipidemi, iskemik kalp hastalığı veya böbrek yet-
mezliği gibi kronik hastalıklar arasında istatiksel olarak anlamlı bir 
ilişki yok idi (p>0.05). 65 yaşından küçük olan katılımcıların daha 
fazla oranda ÜSYE ve ASYE tanısı aldığı saptandı (p<0.05). As-
tımlı hastaların takiplerinde daha fazla ASYE tanısı aldığı saptandı 
(p<0.05). KOAH hastalığına sahip olmakla ASYE geçirmek ara-
sında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı. Grip aşısı son-
rası hastaların daha fazla ÜSYE tanısı aldığı saptandı (p<0.05).

SONUÇ: Çalışmamızda polikliniğe aşı yaptırmak için başvu-
ran kişi sayısının düşük oranda olduğu tespit edildi. Hekimler ola-
rak pnömokok enfeksiyonu için risk faktörü taşıyan hastaları tespit 
etmek ve aşı ihtiyacı olan hastalara aşı hakkında bilgi vermenin 
aşılama oranlarını arttıracağını ve solunum yolu enfeksiyonlarına 
bağlı morbite ve mortalite oranlarını azaltacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliğ, bağışıklama, pnömokok,-
solunum yolu enfeksiyonu

[Abstract:0233]  PP-055

PANSİTOPENİ İLE SEYREDEN BİR B 12 
EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLGUSU
Kerem Turgut, Emine Zeynep Tuzcular Vural, Memet Taşkın Egici

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
İstanbul

AMAÇ: Vitamin B12, vücutta koenzim olarak görev alan, hüc-
re bölünmesi ve çoğalması için gerekli olan DNA yapımında rol 
alan, suda eriyen bir vitamindir. Eksikliği özellikle kan, sinir ve 
sindirim sisteminde ciddi hastalıklara yol açabilir. Etkilenen kişi-
lerde halsizlik, yorgunluk, ağız içinde yara, dilde düzleşme, ishal, 
kansızlık görülür. Tanısı geç konulan hastalarda ağır kansızlık ile 
birlikte bellek kaybı, kişilik değişikliği, bunama gibi bulgular orta-
ya çıkar. Vitamin B12 eksikliğinin ülkemizde görülme sıklığı tam 
bilinmemekle birlikte sıktır. Biz de polikliniğimize boğaz ağrısı ve 
öksürük şikayeti ile başvuran, ve tetkiklerinde pansitopeni rastla-
nan bir B 12 anemisi olgusu sunmayı amaçladık.

OLGU: Tıbbi öyküsünde hipertansiyon öyküsü olup herhangi 
bir medikal tedavi almayan 74 yaşında kadın hasta,Ağustos 2018 
tarihinde Haydarpaşa Numune EAH Aile Hekimliğine halsizlik, 
boğaz ağrısı, öksürük nedeniyle başvurdu.Hasta bu şikayetlerinin 
1 haftadır sürdüğünü ve daha öncesinde iyi olduğunu belirtti.
Hasta yakınları yaklaşık 2 hafta önce aile içi sıkıntılardan dolayı 
yeme-içmesini azalttığı,sürekli uyuma isteği olduğunu ve yakınla-
rına hakaret ettiğini belirtti.Hastanın fizik muayenesinde göz dibi 
soluk, orofarenksi doğal, dilde şiş, papillalar düzleşmiş, solunum 
sesleri doğal, kardiyovasküler sistem muayenesinde taşikardi 
(112/dk) S1-S2 ritmik, diğer sistem muayeneleri normal olarak 
saptandı. Laboratuar incelemesinde ALT:59IU/L,AST:73 IU/L Al-
bümin:4.3 g/dl AntiHbs:pozitif HbsAg:negatif AntiHCV:negatif, 
AntiHIV:negatif,direkt bilirubin:0.54 mg/dl total bilirubin:1.66 mg/
dl, crp:2.20 mg/dl, demir:154 ug/dl,ferritin:174ng/ml, ggt:59,glu-
koz:109,ca:9.4mg/dl kreatinin:0.7mg/dl LDH:4764 IU/L,mg:2mg/
dl,potasyum:4mEq/L,sedimentasyon:13mm/saat,sodyum:144 
mEq/L,tsh:0.7uIU/ml, vitamin B12:<83 pg/ml, hemogramında 
wbc:2920,nötrofil:1730,eritrosit:1.94x106,hb:7.9g/dl,hct:23%, 
mcv:118.3Fl, plt:88000,mch:40,çekilen PA AC grafi doğal ol-
duğu görüldü. Olgumuzun başvurusunda anemi (Hb 7.9g/dL), 
pansitopeni, B12 vitamini eksikliğine ikincil inefektif eritropoez ve 
intramedüller hemoliz ile ilişkili bulgular (indirekt bilirubin ve LDH 
yüksekliği) mevcuttu. Hastada tedaviden tanıya gidilmesi amaçla-
narak B 12 vitamini replasman tedavisi planlandı. Kontrolde dü-
zelme olmaması halinde hematolojiye sevki düşünüldü. Hastanın 
replasman tedavisi sonrası kontolünde pansitopenini düzeldiği ve 
bulguların kaybolduğu görüldü.

SONUÇ: Pansitopeni; anemi, lökopeni ve trombositopenin 
birlikte olmasıdır. Pansitopeni yapan en sık nedenlerin; megalob-
lastik anemi %68 ve aplastik anemi %7.7 olduğu gösterilmiştir. 
Megaloblastik anemilerde pansitopeniye oldukça sık rastlanır ve 
beslenme bozukluğuna bağlı olarak megaloblastik anemi hem 
gençlerde hem de yaşlılarda gelişebilir.Biz bu olgumuzda gelişen 
pansitopeni nedeni olarak vitamin B12 eksikliği olduğunu düşün-
dük.Özellikle yaşlı hastalarda beslenme durumu,ilaç kullanımı 
sorgulanmalı,takibi ve tedavisi uygun şekilde yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime:B 12 eksikliği anemisi,-
pansitopeni,megaloblastik anemi
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[Abstract:0237]  PP-056

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 6. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIK 
DÜZEYİNİN OKUL BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
Cemil Işık Sönmez1, Duygu Ayhan Başer2, Hakan Gülmez1

1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce 
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Ankara

AMAÇ: İnternet bağımlılığı yaşamı kolaylaştırma noktasında 
getirdiği yararların yanı sıra, teknolojinin aşırı ve uygun olmayan 
kullanımı nedeniyle birtakım sorunlara yol açtığı da bilinmektedir. 
Bu bağımlılığın gençlerin sosyal ilişkilerini olumsuz etkilediği ve 
okul başarılarını düşürdüğü bilinmektedir. Bu bağlamda da orta-
ya çıkan “bağımlılık” kavramının tanımının iyi yapılarak nedenle-
rinin ve çözüm önerilerinin ortaya konulması önem taşımaktadır. 
Bu çalışmada İnternet bağımlılığının okul başarısı üzerine etkileri-
nin araştırılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-
2018 Eğitim yılı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyan tüm 
6.sınıf öğrencileri olmak üzere toplam 96 öğrenci oluşturmuştur. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak İnternet Bağımlılık Ölçeği 
ve Kişisel Bilgi Soru Listesi kullanılmıştır. 

BULGULAR: Araştırmanın sonucunda okul akademik başarı 
düzeylerine göre haftalık internet kullanım süreleri ve internet ba-
ğımlılık düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Akademik 
başarı düzeyi yüksek olanların orta ve düşük olanlara göre hafta-
lık internet kullanım sürelerinin ve internet bağımlılık puanlarının 
daha düşük olduğu görülmüştür.

SONUÇ: Özellikle gençlerin internet kullanımı noktasında bilinç-
li bir şekilde hedefler belirlemesi gerektiği gerçeği ortaya çıkmakta-
dır. Bu noktada gençlere sağlıklı internet kullanımı noktasında bilgi-
lendirici çalışmalara yer verilebilir. Ayrıca, ailelere ve öğretmenlere 
yönelik de bilinçli internet kullanımı konusunda bilgilendirici eği-
timler yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: İnternet bağımlılık düzeyi, okul başarısı, 
tıp fakültesi öğrencileri

[Abstract:0239]  PP-057

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE AİLE 
SAĞLIĞI MERKEZİ’NE BAŞVURAN HASTALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ
Büşra Ayşin Bostan, Dilek Toprak, Eda Çelik Güzel

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri (E-ASM) 26 Eylül 2014 
tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelik ile Aile Hekimliği 
uzmanlık öğrencilerinin saha eğitimlerine farklı ve oldukça önemli 
bir boyut katmıştır. 18 aylık saha eğitimi süresince hasta muayene 
ve tedavisinin yanı sıra aşılama, sağlam çocuk izlemi, gebe lohusa 
izlemi, sağlık eğitim ve danışmanlığı gibi koruyucu sağlık hizmet-
lerinin öğrenildiği bir süreç olarak planlanmıştır. Bu çalışmada, 
Namık Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı 
olarak hizmete açılan E-ASM’ye başvuran hastaların değerlendi-
rilmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Temmuz-Eylül 2018 tarihleri arasında 
E-ASM’mize başvuran tüm hastalar çalışmaya dahil edildi. Rest-
rospektif olarak yaş, cinsiyet ve başvuru nedenleri değerlendir-
meye alındı. Sağlam çocuk ve gebe izlemi verileri çalışmamıza 

dahil edilmedi. Frekans, T-testi, ki kare testi kullanılarak verilerin 
analizleri yapıldı; p<0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi. 

BULGULAR: Çalışmamıza retrospektif olarak taraması yapı-
lan 462 hasta dahil edildi. Hastaların 297’si(%64.3) kadın, 165’i 
(%35.7) erkek idi. Grubun yaş ortalaması 42,95±22,12 idi. Ka-
dınların yaş ortalaması 45,36±21,29 iken erkeklerin yaş ortala-
ması 38,61±22,98’di. Merkezimize başvuran kadınların yaş orta-
laması erkeklere göre anlamlı olarak daha yüksekti(p0.02). 0-18 
yaş grubunda başvurular %17,5(n=81), 19-64 yaş grubunda ise 
%66.5 (n=307), 65yaş ve üzeri başvurular %16(n=74)idi. Mer-
kezimize en fazla başvuru nedeninin sırasıyla şu hastalıklar nede-
niyle olduğu izlendi; kas iskelet sistemi ağrıları %24.2(n=112), 
kronik hastalıklar %15.6(n=72), enfeksiyon %15.4(n=71), 
ardından gastroistestinal sebepler %10 (n=46) ve rapor almak 
için %5 (n=23) olduğu gözlendi. Rapor almak için başvuranların 
yaş ortalaması 26,39±15,92 iken kas iskelet sistemi ağrıları için 
başvuranların yaş ortalaması 49,38±18,44, kronik hastalıklar için 
başvuranların yaş ortalaması 58.71±12.85, enfeksiyon nedeni ile 
başvuranların yaş ortalaması 25,86±21,37, Gastrointestinal ya-
kınmalar nedeni ile başvuranların yaş ortalaması 43,54±20,47 
idi. Bu gruplar arasında başvuru yaş ortalaması arasında anlamlı 
fark oluğu belirlendi.(p<0.05) 0-18 yaş grubunda en fazla enfek-
siyon nedeni ile başvuru olduğu izlendi (n=31;%38,3). 19-64 yaş 
ve 65 yaş üzeri gruplarda en fazla kas-iskelet sistemi ağrıları nede-
ni ile başvuru olduğu gözlendi (sırasıyla n=81 ve n=22; %26,4 
ve %30). Hem kadın hem de erkeklerde kas iskelet sistemi ağrıları 
nedeni ile başvuru ilk sıradaydı (n=78 ve n=34; %26,3 ve %21) 
(p>0.05). 

SONUÇ: E-ASM’mize daha çok kadınların başvurduğu ve 
erişkin yaş grubunda en fazla başvuru nedeninin kas iskelet siste-
mi ağrıları nedenli olduğu gözlendi. Birinci basamak hekimlerinin 
özellikle ağrı tedavisi, enfeksiyon hastalıkları, kronik hastalıklar 
konusunda donanımlı olmaları, rapor verme konusunda yasal 
kuralları bilmeleri uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, eğitim aile sağlığı merkez-
leri, E-ASM

[Abstract:0240]  PP-058

NİKOTİN BAĞIMLILIĞININ SOSYODEMORAFİK 
ÖZELLİKLER VE EBEVEYN SİGARA İÇME 
DURUMU İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dilek Toprak, Tarık Ahmet Şahin, Eda Çelik Güzel

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

GİRİŞ: Kolay ulaşılabilir olması nedeniyle en önemli ve yaygın 
bağımlılık yapıcı maddelerden biri olan sigara kullanımı dünya-
da ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ), sigarayı “dünyanın en hızlı yayılan ve en uzun 
süren salgını” olarak tanımlamaktadır. Ülkemizde tütünle müca-
delede ilk yasal düzenleme 1996 yılında yapılmıştır. 2004 yılında, 
DSÖ tarafından kabul edilen Tütün Kontrol Çerçeve Sözleşmesi, 
yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde de bu sağlık sorunu ile savaşmak 
için çeşitli stratejiler uygulanmaktadır. Tütün kullanıcılarının bı-
rakmasına yardımcı olacak bir sistemin bileşenleri; kısa tavsiyeler 
ve bırakma yardım hatları gibi geniş erişimi olan yaklaşımların 
yanı sıra eğitimli uzmanlar tarafından verilen davranış desteği gibi 
daha yoğun yaklaşımları ve etkili ilaçların kullanılmasını içeren 
sigara bırakma poliklinikleridir (SBP). Bu çalışmamızda, Namık 
Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı hizmet 
veren SBP’ne başvuran hastalar değerlendirilmiştir.
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GEREÇ-YÖNTEM: Mart 2018 tarihinden bu yana, Namık 
Kemal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı’na bağlı hizmet 
veren SBP’ne kayıtlı hastaların verilerine retrospektif olarak ula-
şıldı. Sosyodemografik özellikleri ile (yaş, cinsiyet, eğitim düze-
yi), başvuru özellikleri ve Fagerström Nikotin Bağımlılık skorları 
(FNBS) arasındaki ilişki değerlendirildi. Verilerin ki-kare, T testi ve 
tanımlayıcı analizleri yapıldı; p≤0.05 anlamlı kabul edildi.

BULGULAR: Toplam 170 hastanın polikliniğe kayıtlı olduğu 
belirlendi. Çalışma grubumuzun %43,5’i (n=74) kadın, %56,5’i 
(n=96) erkekti; %46,5’i (n=79) 18-39 yaş, %47,6’sı (n=81) 
40-64 yaş, %5,9’u (n=10) 65 ve üzeri yaş grubundaydı. Has-
taların çoğu (%36,5;n=62) üniversite mezunuyken,%27,1’i 
(n=46) lise mezunuydu. Katılımcıların %17.6’sının (n=30) an-
nesi, %43,5’inin(n=74) babası sigara kullanıyordu. SBP’ne baş-
vuruların çoğunun (%91,2;n=155) kendi isteği ile olduğu belir-
lendi. FNBS ortalaması 170 hasta için 5,58±2,63’tü. Cinsiyete 
göre bağımlılık skoruna bakıldığında kadınların ortalama puanı 
5,76±2,68 iken erkekte ortalama puan 5,45±2,60 idi (p=0,615). 
Babanın ve/veya annenin sigara içip içmemesi ile FNBS arasın-
da anlamlı bir ilişki yoktu (p≥0.05). Benzer şekilde eğitim düze-
yi ve yaş ile FNBS arasında anlamlı ilişki bulunamadı (p>0.05). 
FNBS’nun bağımlılığı gösteren en önemli sorularından “sabah ilk 
sigarayı ne zaman içersiniz?” sorusuna en fazla (%40, n=68) “ilk 
5 dakika” cevabı verildi. İstatistiksel olarak anlamlı bulunmasa da, 
FNBS yüksek olanların daha fazla kendi isteği ile (%97.1,n=66) 
başvurduğu belirlendi.

SONUÇ: Eğitim düzeyi yüksek, erkek ve 65 yaş altı yaş grubu 
bireyler SBP’ne daha fazlabaşvurmaktadır. Nikotin bağımlılık dü-
zeyi ile ebeveyn içme durumu arasında bir ilişki bulunamamıştır 
ancak anne-babanın çocuklarına rol-model oldukları düşünüle-
cek olursa sigara içilen ortamlarda yetişen çocukların tütün ve 
tütün ürünlerine daha yatkın olmaları beklenebilir. Daha geniş 
kapsamlı ve çok merkezli çalışmalarla bu ilişkinin gösterilebilece-
ğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Nikotin bağımlılığı, sosyodemorafik özel-
likler, ebeveyn sigara içme durumu

[Abstract:0242]  PP-059

YENİ TREND NARGİLE: GELECEĞİN HEKİMLERİ 
BAĞIMLI MI?
Ayşe Yıldırım, Ersin Akpınar

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

AMAÇ: Nikotin içeren tüm tütün ürünlerinin bağımlılık yapma 
ve insan vücuduna toksik olma özelliği unutulmamalıdır. Sigara 
dışı diğer tütün ürünlerinden özellikle nargile kullanımında görü-
len son yıllardaki küresel artış, tütün kontrolü topluluğu açısından 
yeni bir mücadele alanı ortaya çıkarmaktadır. Çalışmamız, tıp 
fakültesi öğrencilerinin nargile kullanımı ve etkileyen faktörlerin 
araştırılmasını amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışma grubu Çukurova Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerinden seçildi. Çalışmaya katılmayı kabul eden 
öğrencilerden sosyodemografik veriler ile nargile kullanım sıklığını 
ve nargile kullanımı ile ilişki faktörleri içeren anketi doldurmaları 
istendi. Toplanan veriler, SPSS programı kullanılarak analiz edildi.

BULGULAR: Çalışmaya %48’i kadın toplam 36 kişi katıldı, 
%91i nargile içiyordu. Yaş ortalaması 23+-1.4 yıl. Katılımcıların 
ortalama aylık geliri 1100 TL. idi. Nargileye ayırdıkları aylık or-
talama bütçe 41 TL. idi. Nargileye; %91i sosyal ortamda, %9u 
aile ve diğer ortamlarda başlamış. Nargile içmenin katılımcılara 
ne anlama geldiği sorusuna; %77si rahatlama ve sosyal imaj, 

%23ü anksiyolitik olarak ifade etmiştir. Neden nargileden uzak 
durdukları sorusuna; %47si zararını bildiği için, %27si zaman 
ayıramadığı için ve %13ü de sürekli içtiğini ve uzak durmadığını 
belirtmiştir. Katılımcıların %70i nargilenin tütün dışı zararlarını da 
bildiğini buna rağmen nargile içmeye devam ettiğini belirtmiştir.

SONUÇ: Çalışmamızda, tütün ve tütün dışı zararlarının bilin-
mesine rağmen nargile içiminin devam etmesi tıp fakültesi öğ-
rencilerinin yüksek bağımlılık düzeyinde olduğunu gösteriyor. 
Maddi gelir düzeyi nargile içimini kısıtlamamakla beraber nargile 
içiminin bağımlılık oluşturmasını destekliyor. Nargile içiminin gün 
geçtikçe yaygınlaşması ve bağımlılık oluşturması tütün ürünleri 
kullanımının engellenmesi ve bu konuda gerekli çalışmaların ya-
pılması için birinci basamakta duyarlılığın artırılması gerektiğini 
göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tütün, nargile, tıp fakültesi öğrencileri, 
aile hekimliği

[Abstract:0243]  PP-060

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI, HASTALARIN 
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE HASTANE 
BAŞVURULARINI 10 YILDA NASIL ETKİLEDİ?
Reyhan Koç1, Kadir Can Tuncel2, Fatih Mutlupoyraz3, Ersin Akpınar1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
2Adana Seyhan Kurttepe Aile Sağlığı Merkezi 
3Kahramanmaraş Hacı Şaban Gemci Aile Sağlığı Merkezi

AMAÇ: Sağlığın iyileştirilmesinde birinci basamağın rolü gide-
rek önem kazanmakta ve yapılan çalışmalarda sağlık hizmet su-
numunda en önemli yere oturmakta. Kanıtlar, birinci basamağın 
hatalıklarıdan koruma, iyileştirme ve ölümlerin önlenmesinde aile 
hekimlerinin çok etkili olduğunu göstermektedir. Bununla beraber 
birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ile sağlıkta hiz-
met sunumunda hakkaniyet içinde dağılım da görülmektedir. Bu 
çalışmada amaç, Adana’da aile hekimliği uygulamasından önce, 
uygulamanın 12. ayında ve 10 yıl sonra, hastaların birinci basa-
mak sağlık hizmleri ile hastanelere başvurularını nasıl etkilediğini 
araştırmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Adana il merkezindeki sağlık ocağı/aile 
sağlığı merkezleri, bulunduğu bölgenin sosyoekonomik düzeyine 
göre düşük, orta ve yüksek olarak ayrıldı. Her bölgeden bir sağlık 
ocağı/aile sağlığı merkezi seçilerek 18 yaş üstü hastalara rasgele 
yöntemle aile hekimliği uygulaması öncesi ve uygulamanın baş-
lamasından 12 ay sonra anketler uygulandı. Çalışmaya katılan 
hastaların, uygulamadan önceki, uygulamadan 12 ay ve 10 yıl 
sonraki verileri karşılaştırıldı. 

BULGULAR: Çalışmanıza 2008 yılında 295, 2009 yılında 293 
ve 2017 yılında……… olmak üzere toplam ………….. hasta katıl-
mıştır. Hastaların yaş ortalaması ……………. yıl ve % …………. 
kadındı.

SONUÇ: Aile hekimliği hizmetlerinin ve hasta memnuniyeti-
nin iyileştirilmesi için aile hekimliği birimlerinin yaygınlaştırılması 
kaçınılmazdır. Ülkemizin sağlık hizmeti sunum sisteminin gözden 
geçirilerek gerekli iyileştirmelerin yapılmasının hem hekimlerin iş 
doyumunun hem de hasta memnuniyetinin arttırılmasına çok bü-
yük katkılar sağlayacağı açıktır.

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak, hastane, sağlıkta dö-
nüşüm
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AORT DİSEKSİYONU OLGU SUNUMU
Nur Şimşek Yurt

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

GİRİŞ: Akut aort diseksiyonu, aortu tutan en ciddi ve yaşamı 
tehdit eden bir hastalık olup, acil tanı ve tedavi gerektirmektedir. 
1955’te DeBakey’nin ilk kesin cerrahi tedaviyi uygulamasından 
sonra hastaların prognozu önemli ölçüde düzelmekle birlikte, aort 
diseksiyonları aortik patolojiden kaynaklanan ölüm nedenlerinin 
başında gelmektedir. Etiyolojisinde hipertansiyon ilk sırada yer 
almaktadır. En sık görülen semptom göğüs ağrısıdır. Bu hastalar 
acil servislere genellikle interskapular bölge ve göğüs ön duvarın-
da keskin ve ani başlayan ağrı ile başvurmakta olup, hemipare-
zi-hemipleji, senkop gibi nörolojik bulgular, miyokard infarktüsü, 
disfaji, bel ağrısı gibi beklenmedik yakınmalar da görülebilmekte-
dir. İnme özellikle proksimal aort lezyonlarında, parapleji ise distal 
lezyonlu olgularda spinal arterlerin tutulumu ile ortaya çıkar. Bu 
sebeple, bu gibi şikayetlerle gelen hastalarda, aort diseksiyonu ta-
nısı mutlaka akılda tutulmalı, gerekli laboratuar ve görüntüleme 
yöntemleri ile desteklenmelidir.

OLGU: 62 yaşındaki erkek hasta, testis ağrısı nedeniyle acil 
polikliniğine başvurdu. Hastanın akşam yemeği sırasında testisle-
rinden başlayıp epigastrik bölgeye doğru yayılan şiddetli ağrısının 
geliştiği öğrenildi. Daha önce bilinen ek hastalığı olmayan has-
tanın, böbrek taşı öyküsü mevcuttu. Son birkaç gündür kabızlık 
şikayeti olduğu öğrenildi. Genel durumu iyi, bilinci açık, oryante 
koopere olan hastanın kan basıncı 140/80 mmHg, nabız 88 atım/
dk, solunum 24 soluk/dk ve ateş 36.3 0C olarak belirlendi. Ba-
tın muayenesinde hassasiyeti, defansı ve reboundu yoktu. Diğer 
sistem muayeneleri de normaldi. Hastanın kan ve idrar tetkikleri 
alınıp şiddetli bulantısı olması nedeniyle metoklopramid ve sıvı 
tedavisine başlandı. Hastada metoklopramide bağlı allerji gelişti 
ve o sırada ayaklarında uyuşukluk, güçsüzlük geliştiği belirlendi. 
Rutin kan tetkikleri ve kardiyak enzimleri normal olan hastanın, 
EKG’si normal sinüs ritmindeydi. TİT her sahada 56 eritrosit, 10 
lökosit görüldü. Hastanın epigastrik bölgesindeki ağrıyı çok şid-
detli olarak tanımlaması üzerine aort diseksiyon ön tanısı ile kont-
rastlı toraks batın BT planlandı. BT’de De Backey Tip III disek-
siyon hattı izlendi. Ayrıca sol üreterde 9 mm taş saptandı. Hasta 
aort diseksiyonu tanısı ile kalp damar cerrahi tedavisi açısından 
ileri merkeze sevk edildi. 

SONUÇ: Acil servislere bilinç değişikliği, senkop, yan ağrısı, 
disfaji, ekstremitelerde güç kaybı gibi diseksiyon açısından bek-
lenmedik yakınmalarla başvuran hastalarda, aort diseksiyon ta-
nısı mutlaka akılda tutularak, gerekli laboratuar ve görüntüleme 
yöntemleri kullanılmalıdır. Kontrastlı BT incelemesi ile aort di-
seksiyonu ve ona bağlı gelişen komplikasyonlar hızlı bir şekilde 
tanınarak erken tedavi şansı yakalanabilmektedir. Hızlı ve doğru 
tanı koyma süreci ile erken tedavi sağlanıp mortalite oranları azal-
tılabilir.

Anahtar Kelimeler: Aort, diseksiyon, olgu sunumu

[Abstract:0245]  PP-062

20 PAKET/YIL VE ÜZERİ SİGARA KULLANAN 
BİREYLERDE SPİROMETRİ DEĞERLERİ;  
OLGU SUNUMU
Gülbahar Ürün Unal, Kamile Marakoğlu

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya

AMAÇ: Tütün kullanımı, dünyanın ve ülkemizin en önemli ve 
önlenebilir halk sağlığı sorunlarından birisidir. Ülkemizde her yıl 
100.000 kişi sigara ile ilgili bir nedenden kaybedilmektedir. Siga-
ra içme alışkanlığının artmasına paralel olarak kronik obstrüktif 
akciğer hastalığı tüm dünyada yaygınlaşan bir salgın haline gel-
mektedir. Bu olgu sunumunda; sigara bırakmak için polikliniği-
mize gelen ve 20 paket/yıl sigara içme öyküsü bulunan hastaların 
spirometre değerlerinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. 

OLGU 1: 58 yaşında evli ilkokul mezunu çiftçi erkek hasta si-
gara bırakmak için Aile Hekimliği Sigara Bıraktırma Polikliniği’ne 
başvurdu. Hastanın öyküsünde ek özellik bulunmamakta idi. 10 
yaşında sigara içmeye başlayıp 48 paket/yıl sigara içme öyküsü 
olan hastanın ilk başvuru Fagestrom Bağımlılık Skoru:5, Beck 
Depresyon Semptamotoloji Puanı:5’di. Fizik muayenesi doğal 
olan hastanın CO düzeyi:4 ppm, SFT sonucuna göre ise; FEV1/
FVC:65, PEF:71, FEF25:48 akciğer yaşı ise:66 idi. Hastaya da-
nışmanlık hizmeti verilerek vareniklin tedavisi başlandı. Hastanın 
FEV1/FVC değeri 70’in altında gelmesi üzerine Göğüs hastalıkları 
polikliniği’ne KOAH tanı ve tedavisi açısından hasta yönlendirildi.

OLGU 2: 47 yaşında evli ilkokul mezunu çiftçi erkek hasta si-
gara bırakmak için Aile Hekimliği Sigara Bıraktırma Polikliniği’ne 
başvurdu. Hastanın öyküsünde ek özellik bulunmamakta idi. 15 
yaşında sigara içmeye başlayıp 60 paket/yıl sigara içme öyküsü 
olan hastanın ilk başvuru Fagestrom Bağımlılık Skoru:9, Beck 
Depresyon Semptamotoloj iPuanı:7’di. Fizik muayenesi doğal 
olan hastanın CO düzeyi:20 ppm, SFT sonucuna göre ise; FEV1/
FVC:62, PEF:33, FEF25:37 akciğer yaşı ise:77 idi. Hastaya da-
nışmanlık hizmeti verilerek vareniklin tedavisi başlandı. Hastanın 
FEV1/FVC değeri 70’in altında gelmesi üzerine Göğüs hastalıkları 
polkliniği’ne KOAH tanı ve tedavisi açısından hasta yönlendirildi.

SONUÇ: Ülkemizde 2012 KYTAR sonucuna göre sigara kul-
lanım sıklığı %27 olarak bulunmuştur. KOAH, tüm dünya ülkele-
rinde giderek artan önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. 
KOAH gelişmesinde en bilinen risk faktörü sigara içimidir. KOAH 
tanısı, semptomlar olsun ya da olmasın, risk faktörlerine maruz 
kalma öyküsü ve genellikle irreversibl hava akımı sınırlanmasının 
varlığına dayanır. Özellikle 20 paket/yıl sigara içme öyküsü bulu-
nan hastalarda KOAH görülme sıklığı artmıştır. Risk faktörlerine 
maruz kalma öyküsü varsa kişi hava akımı kısıtlanması bakımın-
dan araştırılmalıdır. Uluslararası GOLD KOAH rehberi ve ulusal 
rehberler spirometreyi akciğer fonksiyonunun doğru ve tekrarla-
nabilir ölçümümde altın standart olarak önermektedir. FEV1/FVC 
oranının %70’in altında olması hava akımı kısıtlanmasını gösterir. 
Yapılan birçok çalışmada yaş ve toplam sigara tüketimi (paket/
yıl) ile KOAH arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Biz de olguları-
mızda 40 yaş üstü ve 20 paket/ yıl üzeri içicilerde hava yolu kısıt-
lılığını gösteren FEV1/FVCoranını düşük bulduk.Bu sebeple Aile 
hekimliği Sigara Bıraktırma Polikliniklerine başvuran hastalarda 
spirometri yapılması KOAH tanısının atlanılmaması için önem arz 
etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, KOAH, spirometre
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BİRİNCİ BASAMAKTA TOPİKAL 
KORTİKOSTEROİD KULLANIMI
Aysun Özşahin, Çiğdem Akaydın, Tamer Edirne

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Denizli

Toplumun dermatolojik hastalıkları hayati tehlikesi olmayan 
hastalıklar olarak görmesi ve çok laboratuvar testi gerektirmemesi 
sebebiyle, birinci basamak; dermatolojik hastalıklar için de baş-
vurulan ilk başvuru noktası olarak görülmektedir.

Dermatolojik şikayetleri olan hastaların tedavilerinin %22’si 
birinci basamak hekimlerince düzenlemektedir. Aile Hekimine 
başvuran hastalarınsa %30-40’ının dermatolojik şikayetlerinin 
bulunduğu saptanmıştır. 

Bu çalışmada, birinci basamak sağlık kuruluşlarında (ASM) 
çalışan birinci basamak hekimlerinin ilaç reçete ederken hangi 
kaynaklardan yardım aldığının, hastanın özelliklerini ne sıklıkta 
sorguladığının, farklı yaş gruplarında ve vücut bölgelerinde hangi 
etken maddeyi reçete ettiğinin, topikal kortikosteroid bilgisini ne 
ölçüde yeterli bulduğunun saptanması amaçlanmıştır. Bu amaç 
ile Denizlideki 50 Aile Sağlığı Merkezinde (ASM) halen görev yap-
makta olan hekimler için bu bilgileri sorgulayan 11 soruluk anket 
formu uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini bu ASM’lerde çalış-
makta olan 152 hekim oluşturmuştur. Evrenin %65ine ulaşılmıştır.

Reçeteleme yaparken en sık yararlanılan bilgi kaynakları, 
%60,6 Tanı ve Tedavi Rehberleri, %60,6 Vademecum olarak bu-
lunmuştur. Hekimlerin kendileri bilgi düzeylerini; topikal kortiko-
steroidler ve endikasyonlar konusunda çok iyi düzeyde; farma-
kolojik özellikler, ilaç etkileşimleri ve biyoeşdeğerlik konularında 
orta düzeyde değerlendirdikleri saptanmıştır. Hekimlerin bilgileri-
nin kendilerine göre en kötü düzeyde olduğu konu olarak ise özel 
durumlar(gebelik, pediatri vb.)’ı belirttikleri saptanmıştır.

Topikal kortikosteroid reçetelerken hekimlerin büyük bölümünün 
hastanın gebelik ve yaş durumunu her zaman sorguladığı, bunun 
yanında hastanın cinsiyetinin en az sorgulanan anamnez bilgisi 
olduğu saptanmıştır. Karaciğer, böbrek hastalıklarının ve kronik 
hastalıkların sorgulanması ne kadar önemli olsa da %60dan fazla 
oranda her zaman sorgulanmamaktadır.

Hekimlerin %76,8’inin hastaya topikal kortikosteroidlerle ilgi-
li verdiği bilgileri yeterli bulurken %23,2’sinin yeterli bulmadığı 
saptanmıştır. 

Hekimlerin yarısı kadarı hastalara ilacın uygulama şeklini 
(%55), ilacın günlük dozunu (%54), tedavi süresini (%58) ve 
ilacın ne zaman bırakılması gerektiğini (%45) her zaman anlat-
tığını; %41’i ilacın adını ve ilacın olası yan etkilerini anlattığını be-
lirtmiştir. ilacın etki mekanizmasının hekimlerce nadiren anlatıldığı 
saptanmıştır. 

Çalışmamız sadece Denizli iliyle sınırlı olsa da hekimlerin klinik 
pratiğini yansıttığından önem taşımaktadır. Ve birinci basamak 
sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan hekimlerin topikal kortiko-
steroidlerin akılcı kullanımı konusunda bilgilendirilmelerinin ger-
ekliliğini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: topical kortikosteroidler, birinci basa-
makta dermatitlere yaklaşım, dermatolojik lezyonlar
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