
  

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım Gereksinimleri 
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ÖZET 

Amaç: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, radyoterapi alan kanserli hastaların evde bakım 
gereksinimlerini, yaşam kalitelerini ve yaşam kalitelerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. 
Yöntem: Araştırmanın örneklemini 25 Eylü - 27 Aralık 2006 tarihleri arasında bir üniversite 
hastanesi radyasyon onkolojisi polikliniklerine kanser radyoterapisi için gelen 69 hasta 
oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, sosyodemografik soru formu ile yaşam kalitesini inceleyen 
European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire 
(EORTC QLQ-C30) soru-cevap ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 13.0 
programı ile sayı, yüzde, ortalama dağılımları, varyans analizi, Man Whitney-U testi kullanılmıştır.  
Bulgular: Çalışmaya katılan 69 hastanın % 60,9’unun tedavileri ile ilgili evde bakıma yönelik 
gereksinimlerinin olduğu, hastalarının tamamının gereksinimlerinin aile üyeleri tarafından 
karşılandığı belirlenmiştir. Hastaların yaşam kalitesi puan ortalaması 62.53±14.98 olarak 
bulunmuştur. Hastaların en fazla kognitif ve sosyal alanlarda yaşam kalitesinin düştüğü ve semptom 
alt grubunda ise en fazla halsizlik ve ağrı puanlarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Hastaların eğitim 
durumu, medeni durumu ve evde bakım gereksinimi olma durumunun hastaların yaşam kalitesi 
üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra tedaviye bağlı bulantı-kusma ve iştah kaybı 
sorunlarını yoğun yaşadıkları gözlenmiştir.  
Sonuç: Kanser tanısı alan bireylerin bakımının istenilen düzeyde sağlanabilmesi için hemşirelerin 
hastaların ve aile bireylerinin yaşadıkları sorunların farkında olması ve bu sorunlara yönelik bireyleri 
desteklemesi çok önemlidir.  
Anahtar Kelimeler: Kanser, radyoterapi, yaşam kalitesi 

ABSTRACT 

Quality Of Life And Needs Towards Home Care Of Patients Treated With 
Radiotherapy 

Objective: This descriptive study was conducted to investigate quality of life, factors that effect quality 
of life and needs on home care of patients treated with radiotherapy. 
Method: The sample of the study consisted of 69 patients treated with radiotherapy in a radiation 
oncology policlinic of university hospital between 25 October and 27 December 2006. The data was 
collected with a question form for sociodemographic data and European Organization for the 
Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30) to measure the 
patients’ quality of life. Statistical analyses were carried out using Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS) software program 13.0 for data entry and analysis. Numerical, frequencies, variance 
test and man whitney- U  were used for analysis. 
Results: Patients’ 60.9% had needs about home care and these needs were provided by family. Score 
mean of patients towards quality of life were 62.53±14.98. Cognitive and social scales. were the most 
fallest toward quality of life and weakness, pain scores of symptom scales were the most highest. 
Education status, marital status and home care needs of patients affected on quality of life. In addition 
to patients had nausea - vomiting and appetite loss because of radiotherapy. 
Conclusion: It’s important that nurses are aware of problems about patients and their relatives and 
support towards these problems to them to provide a good care of patient with cancer.   
Key words: Cancer, radiotherapy, quality of life. 
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GİRİŞ 

Kanser, hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve anormal şekilde yayılımı ile karakterize olan hastalıklar 
grubunu tanımlamaktadır. Kanser, yüzyılın başlarında ölüme neden olan hastalıklar arasında yedinci 
ve sekizinci sıralarda yer alırken, bugün dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de kalp 
hastalıklarından sonra ikinci sırada yer almaktadır (Kızılcı 1999; Özyılkan 2004).  

Kanser gelişmiş ülkelerde tüm ölümlerin %22,3’ünden sorumlu tutulmaktadır (Arslan 2006). 
Ülkemizde ise yüz binde 55.77 oranında görülmekte ve bildirilmeyen vakalar göz önüne alındığında, 
daha yüksek bir oranda olduğu tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre 
dünyada 2000 yılında 10,1 milyon olarak bildirilen yeni kanser vakası sayısı 2020 yılında %50’lik bir 
artışla 15,3 milyon rakamına ulaşacaktır. Bu artış ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülkelerdeki hasta 
sayısındaki artışa bağlı olacaktır. DSÖ 2005 yılında dünyadaki tüm yeni kanser hastalarının %60’ının, 
2020 yılında ise %70’inin gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde olacağını bildirmektedir (Kızılcı 1999; 
Pınar, Algıer, Çolak ve Ayhan 2008; Türkiye Kanser İstatistikleri 2002).  

Kanser insidansındaki artışa paralel olarak, günümüzde kanserin doğası anlaşılmış, tedavide çok 
önemli ilerlemeler kaydedilmiştir (Kızılcı 1999). Kanserin tedavi yöntemleri genel olarak kemoterapi, 
radyoterapi, cerrahi ve immünoterapi olup, kanser tanısı konan hastaların bireysel özellik ve hastalık 
durumuna göre bu yöntemlerden bir veya birkaçı tedavide kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemleri ile 
hastaların yaşam süresinin uzaması ve daha kaliteli yaşaması amaçlanmaktadır. Ancak kullanılan 
yönteme bağlı olarak tedavi ile ilgili zorluklar ve toksik etkiler de söz konusudur (Kızılcı 1999; 
Özyılkan 2004). 

Kanser tedavisinde, cerrahi ve kemoterapi yanında radyoterapi de oldukça sık kullanılmaktadır. Genel 
olarak kanserli hastaların %50-60’ının hastalıklarının seyrinde, küratif veya palyatif amaçla, 
radyoterapiye ihtiyaç duydukları bilinmektedir (Kızılcı 1999). 

Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapinin ana ilkesi kanserli hücrelerin tahrip edilmesi için iyonize 
radyasyonun kullanılmasıdır. Günümüzde birçok kanserin tedavisinde radyoterapi kullanılmaktadır. 
Her ne kadar tedavide güvenilirlikle kullanılsa da tüm tedavi alternatiflerinde olduğu gibi 
radyoterapinin de yan etkileri vardır. Radyoterapi yorgunluğa, bulantı, kusmaya neden olabilmekte ve 
bu nedenle iş gücünde azalma görülebilmektedir. Işın sahasında deri bölgesinde bir takım değişiklikler 
gelişebilmektedir. Deride kıllarda dökülme, kuruma ve renk değişikliği en belirgin olanlarıdır. Tedavi 
sahası içerisine bağırsaklar ve mesane giriyorsa idrardan ve dışkıdan kan gelmesi, sık sık idrara çıkma 
ve ishal görülebilmektedir. Tedavi alanına giren sinirlerde radyasyondan olumsuz etkilenebilir. 
Sinirlerin dağıldığı alanda his kaybı ve güçsüzlük olabilir. Radyasyon tedavisi öncesinde veya birlikte 
kemoterapi uygulanırsa hastanın kan değerlerinde düşmelere neden olabilir. Tüm bu yan etkilerin yanı 
sıra bireyde bu süreç içerisinde emosyonel stres görülebilir (Ünsal, Tunç ve Pak 2006). 

Kanser hastalığının adı, adının verdiği korku, gelecek kaygısı, hastalık sürecinde yaşanabileceklerin 
yarattığı stres ve tedaviye bağlı istenmeyen etkiler, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini önemli 
derecede etkilemektedir. Tüm bu olumsuzluklara ve tedavi nedeniyle olan yan etkilere rağmen tedavi 
süresince ve tedavi sonrasında hastaların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi ve devamının sağlanması 
önemlidir (Beser ve Öz 2003). 

İnsanlar artık yaşamın uzunluğu ile değil, kalitesi ile ilgilenmektedirler. Yaşam kalitesi bireysel iyilik 
halinin bir anlatımıdır ve yaşamın farklı alanlarında öznel bir doyum ifadesidir.  

Yaşam kalitesi aile, iş yaşamı ve sosyo-ekonomik koşulları içermekle birlikte; bireyin hedefleri, 
beklentileri, umutları ve düşleri ile gerçekler arasındaki farklılığı yani bireyin günlük yaşamından 
aldığı doyum ve iyilik algısını da içermektedir (Beser ve Öz 2003; Aygencel ve Öztürk 2001).  

Yaşam kalitesi, sağlık durumunun ve tedavilerin etkilerinin değerlendirilmesinde önemli bir sonuç 
ölçümüdür.Ancak farklı kişilere farklı şeyler ifade eden bir kavram olduğundan net bir tanım yapmak 
güçtür. Sadece hastalık olmaması değil, tam bir fiziksel, mental ve sosyal iyilik halidir (Özyılkan 
2004). Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi (Health related quality of life, HRQOL) ise; esas olarak kişinin 
sağlığı tarafından belirlenen, klinik girişimlerle etkilenebilen genel yaşam kalitesinin bir bileşenidir.  
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Kişinin, hastalığı ve uygulanan tedavilerinin fonksiyonel etkilerini nasıl algıladığı ile ilişkilidir 
(http://www.eortc.be/home/qol/ExplQLQ-C30.htm; Beşer ve Öz 2003; QLQC 30). 

Hasta bireylerde hastalık davranışının, psikolojik tepkilerin ve uyum güçlüklerinin anlaşılması ve 
uygun baş etme yöntemlerinin geliştirilmesine destek olacak bakım girişimlerinin planlanması, yaşam 
kalitesi değerlendirmeleri ile mümkün olabilmektedir. Yaşam kalitesi değerlendirmeleri sunulan 
hizmetlerin geliştirilmesinde önemli ipuçları verebileceğinden, ayrıca hemşirelik bakımına ve 
gereksinimlerine yönelik fikir oluşturabileceğinden son derecede önemlidir (Kızılcı 1999; Yeşilbakan, 
Akyol, Çetinkaya, Altın ve Ünlü 2005). 

YÖNTEM 

Araştırma, radyoterapi alan kanserli hastaların evde bakım gereksinimlerini, yaşam kalitelerini ve 
yaşam kalitelerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak, bir üniversite hastanesi 
radyasyon onkolojisi polikliniklerinde 25 Eylül–27 Aralık 2006 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın örneklemini, 25 Eylül–27 Aralık 2006 tarihleri arasında Radyasyon Onkolojisi 
polikliniklerine kanser radyoterapisi için gelen 69 hasta oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasında, araştırmacı tarafından geliştirilen, hastaların sosyo demografik verilerini 
içeren soru formu ile yaşam kalitesini inceleyen European Organization for the Research and 
Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30)  soru-cevap ölçeği 
kullanılmıştır. Ölçek EORTC tarafından geliştirilmiş, Beşer ve Öz tarafından kapsam geçerliği ve 
güvenirlik çalışması yapılmış, Cronbach alfa katsayısı, r= 0.9014 olarak bulunmuştur. EORTC QLQ-
C30 Version 3.0 yaşam kalitesi ölçeği kanserli hastalarda tüm dünyada yaygın kullanılan bir yaşam 
kalitesi anketidir (14). Bu çalışma sonucunda da, ölçeğin maddeleri arasındaki ilişkiyi incelemek 
amacıyla yapılan madde analizinde maddeler arasındaki ilişkinin güçlü olduğu saptanmıştır (Cronbach 
alfa katsayısı, r= 0.82 ) (Beşer ve Öz 2003). 

EORTC-QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği genel iyilik hali, fonksiyonel güçlükler ve semptom 
kontrolü olmak üzere üç alt başlık ve 30 soru içermektedir. Ölçekteki 30 maddeden ilk 28’i dörtlü 
likert tipi ölçektir ve maddeler Hiç: 1, Biraz: 2, Oldukça: 3, Çok: 4 puan olarak değerlendirilmektedir. 
Ölçeğin 29. sorusunda hastadan 1’den 7’ye kadar olan ölçek ile (1: çok kötü ve 7: mükemmel) 
sağlığını ve 30. soruda genel yaşam kalitesini değerlendirmesi istenmektedir. 29. ve 30. sorular genel 
iyilik hali alanını oluşturan sorulardır. Bu bölümden alınan yüksek puanlar yaşam kalitesinin yüksek 
olduğunu, düşük puanlar ise yaşam kalitesinin düştüğünü ifade etmektedir. Fonksiyonel Alan ve 
Semptomlar bölümlerinde ise alınan puanların düşük olması yaşam kalitesinin yüksek, puanların 
yüksek olması ise yaşam kalitesinin düşük olduğunu göstermektedir. Sosyo-demografik soru formu ve 
EORTC-QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Ölçeği, hastalara yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır 
(Aaronson, Ahmedzai, Bergman, Bullinger, Cull ve Duez 1993; Beşer ve Öz 2003; QLQC 30).  

Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Etik Kurulu 
onayı ve üniversite hastanesi radyasyon onkolojisi bölümünden yazılı izin alınmıştır. Ayrıca veriler 
toplanmadan önce her hastaya araştırmanın amacı anlatılmış ve sözel izinleri alınmıştır. Verilerin 
SPSS programı kullanılarak, sayı-yüzde, ortalama dağılımları alınmış ve sosyo demografik 
değişkenler ile yaşam kalitesinin karşılaştırılmasında Varyans analizi, Man Whitney- U testi 
testlerinden yaralanılmıştır.  
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BULGULAR 

Tablo 1: Hastaların Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Sosyo-demografik Özellikler Sayı (n:69) Yüzde 

Cinsiyet  

         Erkek 

         Kadın 

 

48 

21 

 

69.6 

30.4 

Yerleşim Yeri 

         Köy 

         Kasaba 

         Şehir 

 

8 

9 

52 

 

11,6 

13.0 

75.4 

Gelir Düzeyi 

         Gelir giderden az 

         Gelir gidere denk 

         Gelir giderden fazla 

 

11 

56 

2 

 

15.9 

81.2 

2.9 

Eğitim Durumu 

         Okuma yazma yok 

         İlkokul mezunu 

         Ortaokul mezunu 

         Lise ve dengi okul mezunu 

         Yüksek okul-fakülte mezunu 

 

4 

28 

10 

16 

11 

 

5.8 

40.6 

14.5 

23.2 

15.9 

Medeni durumu 

         Evli  

         Bekar 

         Diğer 

 

55 

5 

9 

 

79.8 

7.2 

13.0 

Çocuk sahibi olma durumu 

         Evet 

         Hayır 

 

65 

4 

 

94.2 

5.8 

Toplam  69 100.0 

Hastaların tanıtıcı özellikleri incelendiğinde; hastaların yaş ortalamasının 50.94± 13.39,  %69.6’sının 
erkek, %30.4’ünün kadın, %79.8’inin evli olduğu, büyük çoğunluğunun %75.4 şehirde yaşadığı, 
%81.2’sinin gelir durumunun gelir gidere eşit olduğu, %40.6’sının ilk okul mezunu, %23.2’sinin lise 
mezunu olduğu, %94.2’sinin çocuk sahibi olduğu belirlenmiştir.  
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Tablo 2: Hastaların Evde Bakım Gereksinimi Durumlarına Göre Dağılımı 

Evde Bakım Gereksinimi Durumu Sayı Yüzde 

Gereksinimi Var 42 60.9 

Gereksinimi Yok 27 39.1 

Gereksinim Türü ( n= 42)   

Ev İşleri, Yemek, Temizlik v.s 32 76.2 

Kişisel Bakım 10 23.8 

Toplam 42 100.0 

Gereksinimi karşılayan kişi   

Aile üyesi 69 100.0 

Hastaların % 60,9’unun tedavileri ile ilgili evde bakıma yönelik gereksinimlerinin olduğu, % 39,1’inin 
ise yardıma ihtiyaç duymadığı belirlenmiştir. Evde bakıma yönelik gereksinimleri olanların, 
gereksinim duydukları konuların % 76,2 oranında ev işleri, yemek, temizlik ve %23,8 oranında kişisel 
bakım olduğu saptanmıştır. Hastaların tamamının gereksinimleri aile üyeleri tarafından karşılandığı 
belirlenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 3: Hastaların Tanı ve Tedavi Özelliklerine Göre Dağılımı 

Hastalık Özellikleri Sayı Yüzde  

Baş ve Boyun Kanseri 35 50.7 

Meme Kanseri 34 49.3 

Tanı Aldığı Zaman   

0-9 Ay 56 81.2 

10-18 Ay 7 10.1 

19-36 Ay 4 5.8 

36 ayın üzerinde 2 2.9 

Geçmişte Tedavi Alma 
Durumu 

  

Evet 58 84.5 

Hayır 11 15.5 
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Geçmişte Alınan Tedavi Türü (n=58)   

Cerrahi 15 25.9 

Kemoterapi 26 44.8 

Radyoterapi 17 29.3 

Hastaların %50,7’si baş, boyun kanseri ve %49,3’ü Meme kanseri tanısı almıştır. Araştırmanın 
yapıldığı tarihte %81.2’sinin 0-9 ay, %10.1’inin 10-18 ay, %5.8’inin 19-36 ay ve %2.9’unun 36 ay 
önce tanı aldıkları belirlenmiştir. Hastaların %84.5’inin geçmişte hastalığına yönelik bir tedavi 
aldıkları ve %25.9’unun cerrahi, %44.8’inin kemoterapi ve %29.3’ünün radyoterapi olduğu 
saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 4: Hastaların EORTC QLQ-C30 Yaşam Kalitesi Puan Ortalamalarının Dağılımı 

Değişen Maddeler Ortalama ± SD 

EORTC QLQ-C30  Toplam puan   62.53 ± 14.98 

Fonksiyonel Durum  29.69 ± 9.60 

Fiziksel Fonksiyon 1-5 9,92 ± 3.36 

Rol Fonksiyon 6-7 3.89 ± 1.59 

Emosyonel Fonksiyon 21-24 8.75 ± 3.83 

Kognitif Fonksiyon 20,25 3.56 ± 1.44 

Sosyal Fonksiyon 26-27 3,55 ± 1,59 

Global Sağlık Durumu 29-30 9,42 ± 2,08 

Semptom Skalası  23.42± 6.86 

Halsizlik 10,12,18 6.76±2.49 

Bulantı-Kusma 14-15 3.34±1.43 

Ağrı 9,19 3,76±1,55 

Dispne 8 1.39±0.64 

İnsomnia 11 1,79±0.90 

İştah Kaybı 13 1.97±0.99 

Konstipasyon 16 1.36±0.54 

Diyare 17 1.30±0.62 

Maddi Zorluk 28 1.71±0.82 
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Araştırma kapsamına alınan hastaların EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi ölçeği puan ortalaması 
62.53±14.98 olarak bulunmuştur (puanlar 0-100 arasında) (Tablo 4). Hastaların yaşam kalitelerini 
belirlemek üzere kullanılan EORTC QLQ-C30 ölçeğinin değerlendirilmesi sonucunda genel iyilik hali 
ortalaması 9.42±2.08, fonksiyonel durum ortalaması 29.69±9.60 olarak saptanmıştır. Fonksiyonel 
durum alt grup ortalamaları değerlendirildiğinde, bilişsel fonksiyon 3.56±1.44, fizik fonksiyon 
9.92±3.36, rol fonksiyon 3.89±1.59, sosyal fonksiyon 3.55±1.595, duygusal fonksiyon 
8.75±3.83olarak bulunmuştur. Semptomlar alt grubu içerisinde ekonomik güçlük puan ortalaması 1.71 
± 0.82, yorgunluk puan ortalaması 6.76 ± 2.49, ağrı puan ortalaması 3.76 ± 1.55, uykusuzluk puan 
ortalaması 1.79 ± 0.90, konstipasyon puan ortalaması 1.36 ± 0.54, iştahsızlık puan ortalaması 1.97 ± 
0.99, bulantı ve kusma puan ortalaması 3.34 ± 1.43, solunum güçlüğü puan ortalaması 1.39 ± 0.64, 
diyare puan ortalaması 1.30 ± 0.62’dir (Tablo 4).  

Tablo 5: Hastaların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Yaşam Kalitesi Puan  

Ortalamalarına Etkisi 

Değişkenler Genel İyilik Fonksiyonel 
Durum 

Semptom 

Eğitim Durumu F: 0.869 

p: 0.003* 

F: 2.238 

p:0.5712 

F: 2.822 

p: 0.3977 

Medeni Durum F: 2.834 

p: 0.002* 

F: 0.6874 

p: 0.6312 

F:1.5862 

p: 0.5047 

Evde Bakım 
Gereksinimi Olma 

Durumu 

Z: -5.368 

p: 0.9036 

Z:- 0,4833 

p: 0.4258 

Z:-0.7892 

p: 0.6789 

*p<0.01 

Hastaların eğitim durumu, medeni durumu ve evde bakım gereksinimi olma durumunun, hastaların 
yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Buna göre evliler ve eğitim durumu yüksek olanlar 
daha iyi yaşam kalitesine sahiptir (p<0.01) (Tablo 5). Evde bakım gereksinimi duyan bireylerin ise 
genel iyilik hali ve yaşam kalitelerinin düşük olduğu saptanmıştır (p>0.05) (Tablo 5). 

Hastaların, bir hafta önceki genel iyilik durumu ve yaşam kalitelerini “iyi düzey”  olarak 
tanımladıkları saptanmıştır. 

TARTIŞMA 

Hastaların yaşam kalitelerini belirlemek üzere kullanılan EORTC QLQ-C30 ölçeğinin 
değerlendirilmesi sonucunda genel iyilik hali ortalaması 9.42±2.08, fonksiyonel durum ortalaması 
29.69±9.60 dur. Alınması beklenen maksimim skorun sırasıyla 14 ve 65 olduğu göz önüne alındığında 
genel iyilik ve fonksiyonel sağlık durumlarının düşük olduğu söylenebilir.  

Yaşam kalitesi ölçeğine göre; fonksiyonel alan (29.69±9.60) ve semptomlar (23.42± 6.86) bölümünde 
alınan puanların düşük olması yaşam kalitesinin yüksek, puanların yüksek olması ise yaşam kalitesinin 
düşük olduğunu göstermektedir.  

Hastalar, bir hafta önceki genel iyilik durumu ve yaşam kalitesini “iyi düzey” olarak tanımlamışlardır. 
Bu bölümden alınan yüksek puanlar yaşam kalitesinin yüksek olduğunu, düşük puanlar ise yaşam 
kalitesinin düştüğünü ifade etmektedir.   

Yaşam kalitesi, fiziksel sağlık, psikolojik durum, bağımsızlık düzeyi, sosyal katılım, kişiler arası 
ilişkiler, kendi potansiyelini gerçekleştirme, entelektüel gelişim ve spirutüel iyilik hali olarak  



  

 

Radyoterapi Alan Hastaların Evde Bakım...11  

tanımlanmaktadır (Aaronson, Ahmedzai, Bergman, Bullinger, Cull ve Duez 1993). Ferrans ise bunlara 
ekonomik ve aile boyutunu eklemiştir. Yaşam kalitesinin sorgulanması, sağlık bakım profesyonelleri 
açısından, tedaviyle ilişkili sorunları değerlendirmede, klinik gidişe karar vermede ve hastaların yaşam 
kalitesinin sürdürülmesinde önemli bir kriter haline gelmiştir (Ferrans 2000). 

Greimel ve arkadaşları jinekolojik kanser tanısı almış 248 hastaya tedavi öncesinde, tedavi sırasında 
ve sonrasında üç kez EORTC QLQ-C30 ölçeğini uygulamışlardır. Tedavi esnasında hastaların üçte 
ikisinde emosyonel problemlerin olduğu, tedaviden sonra ise fiziksel ve rol fonksiyonlarında azalma 
olduğu gözlenmiştir. Yapılan diğer bir çalışmada da kanser tanısı alan ve tedaviye başlayan hastaların; 
fiziksel, emosyonel, sosyal ve ekonomik dengelerinin bozulduğu ve yaşam kalitelerinin düştüğü 
saptanmıştır (Greimel, Thiel, Peintinger, Cegnar ve Pongratz 2002). 

Kanserli hastalar, hastalık sürecinden kaynaklanan semptomlar kadar kemoterapi ve radyoterapinin 
yan etkileri olan ağrı, anoreksiya, kaşeksi, tat değişiklikleri, alopesi, bulantı, kusma, dehidratasyon, 
mukozit, yorgunluk, dispne, kemik iliği süpresyonu, depresyon, anksiyete gibi fiziksel ve emosyonel 
semptomları yoğun bir şekilde yaşamaktadırlar (Yeşilbalkan, Akyol, Çetinkaya, Altın ve Ünlü 2005; 
Pınar, Algıer, Çolak ve Ayghan 2008). Wenzel ve arkadaşlarının çalışmasında hastaların tedavilerinin 
yan etkileri olarak, ağrı, bulantı kusma, anemi, yorgunluk, periferal nöropati, emosyonel distres ve 
seksüel disfonksiyon yaşadıkları ve belirtilere bağlı olarak yaşam kalitelerinin önemli düzeyde 
azaldığı saptanmıştır (Wenzel, Vergote ve Cella 2003). 

Bu çalışmada, hastaların en fazla kognitif (3.56 ±1.44) ve sosyal (3.55±1.59) alanlarda yaşam 
kalitesinin düştüğü ve semptom alt grubunda ise en fazla halsizlik (6.76±2.49) ve ağrı (3.76±1.55) 
puanlarının yüksek olduğu ( yaşam kalitesinin düştüğü) belirlenmiştir. Bunun  yanı sıra tedaviye bağlı 
bulantı-kusma (3.34±1.43) ve iştah kaybı (1.97±0.99) sorunlarını yoğun yaşadıkları gözlenmiştir 
(Tablo 5).  

Lampic ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, kanser tanısı alan hastaların hastalığa ve tedavi 
sürecine uyum sorunları yaşadıkları ve sosyal gereksinimlerini yeterince karşılayamadıkları 
belirtilmiştir. Aynı çalışmada hastaların duygusal sorunlardan “ruhsal sıkıntı, ümitsizlik, bireysel baş 
etmede etkisizlik, rol performansında değişim, depresif duygulanım”, sosyal sorunlardan; “günlük 
işleri sürdürmede yetersizlik, sosyal izolasyon” yaşadıkları saptanmıştır (Lampic, Peterson, Larsson, 
Sjöden ve Essen 2003). 

Bu çalışmada evli olanların ve eğitim durumu yüksek olanların yaşam kalitelerini daha iyi 
sürdürebildikleri saptanmıştır (p<0.05) (Tablo 6). Eğitim seviyesi yüksek olanların ve bir mesleği 
olanların sosyal çevre ve desteğe daha rahat ulaşabilecekleri düşünülmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Son dönemlerde yoğun olarak tartışılan Evde Bakım Hizmetleri, kronik hastalığı olan bireylerin bakım 
sorununa en uygun çözüm olarak düşünülmektedir. Evde bakımda bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal 
açıdan değerlendirilmesi ve bu konulara yönelik uygulamalar sağlanmalıdır. Evde bakım hizmetleri 
bakım veren bireyin ve ailenin motivasyonunun devamını sağlar ve aileyi güçlendirir. Kanser hastalığı 
olan bireylerin bakımının istenilen düzeyde sağlanabilmesi için hemşirelerin hasta birey ve aile 
bireylerinin yaşadıkları sorunların farkında olması ve bu sorunlara yönelik bireyleri desteklemesi çok 
önemlidir. Hasta bireyin bakımını sağlayan aile bireyinin yaşadıkları sorunların ve hasta yakınlarının 
evde bakımın geliştirilmesine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin 
alınması ile hasta ve bakım veren aile bireylerinin yaşam kalitesi artacaktır (Pınar, Algıer, Çolak ve 
Ayghan 2008; Yeşilbalkan, Akyol, Çetinkaya, Altın ve Ünlü 2005). 

Bu araştırmada eğitim durumu, medeni durumu ve evde bakım gereksinimi olma durumunun, 
hastaların yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Buna göre evliler ve eğitim durumu 
yüksek olanlar daha iyi yaşam kalitesine sahiptir. Kanserden, kanseri yaşayan hastalar kadar ailesinin 
de etkilendiği çalışma sonucunda görülmektedir. 
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Bu doğrultuda: 

7 Hastaların yaşam kalitesini değerlendirmeye yönelik veri toplanması, bakımı planlarken bu 
verilerden yararlanılması, 

7 Hastalarla birlikte, onların bakımına katılan yakınlarının da bakım kapsamına alınması, 
7 Gerek hastalığın doğasını, gerekse hasta bireylerin özel davranış örüntülerini daha iyi 

anlayabilmek için kanserli hastaya bakım veren hemşirelere, kanserde yaşam kalitesine ilişkin özel 
eğitim verilmesi, 

7 Kanserli hastalara ve onların bakımına katılan yakınlarına farklı zamanlarda yaşam kalitesi 
ölçeklerinin uygulanması ve farklılıkların değerlendirilmesi önerilebilir. 
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