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mother. The music played in this process helps 
to eliminate the anxiety of the mother. (Mythilli 
and Ganesan 2016 and Niu, Zhao, Hu, Wang, Liu, 
Lu 2019 and Ölçer, Oskay 2015).
The positive effects of music are not only limited 
to the prenatal but also in the postpartum period. 
Mothers may feel psychologically insufficient. 
This situation may cause mood disorders. The 
studies support the use of music therapy in 
the treatment of mood disorders (lee 2010 and 
Tseng, Chen, Lee 2010).
Music also serves as a painkiller in the postpartum 
period (Smith, Collins, Dahlen, Levett, Armour, 
Suganuma, 2018 and Reza, Ali, Abul-Qasim, Reza 
2007 and Xavier, Viswanath 2016). It was reported 
that pregnant women decreased analgesic need 
in the postpartum period (Simavli, Gumus, 
Kaygusuz, Yildirimli, Usluogullari, Kafali 2014 and 
Kılıç 2016). Music therapy has been found to have 
a positive effect on pain and anxiety. This issue 
has also made the effects of unfertilization a 
matter of curiosity. 
In a randomized controlled study conducted with 
186 infertile women, it was found that music 
therapy reduced the stress of women but there 
were no significant differences between the two 
groups. There is not enough literature about the 
subject (Aba, Avci, Guzel, Ozcelik, Gurtekin 2017).
RESULT: The results of the study showed that 
the music decreased blood pressure, anxiety 
and pain threshold, pregnant women listened 
more frequently, and the effects of music on 
postpartum period decreased analgesic use 
of nurses in the postpartum period. And it was 
concluded that pregnant reduce the level of 
anxiety.
At the end of the research, the music decreases 
infertility stress but it is recommended to 
determine long-term effects in a larger universe 
with longer follow-up.

Keywords: Music-terapy, Perinatal period, Nursing

kalmayıp aynı zamanda postpartum dönemde de 
etkilidir. Postpartum dönemde anneler kendile-
rini psikolojik olarak yetersiz hissedebilmektedir.
Bu durum duygudurum bozukluklarına neden 
olabilmektedir. Yapılan çalışmalar müzik tera-
pinin, duygudurum bozukluklarının tedavisinde 
kullanılmasını desteklemektedir. (lee 2010 and 
Tseng, Chen, Lee 2010)
Müzik postpartum dönem de ağrı kesici göre-
vini de üstlenmektedir. (Smith, Collins, Dahlen, 
Levett, Armour, Suganuma 2018 and Reza, Ali, 
Abul-Qasim, Reza 2007 and Xavier, Viswanath 
2016). 156 primipar ile yapılan randomize kont-
rollü çalışmada gebelik boyunca müzik dinletilen 
gebelerin postpartum dönemde analzejik ihtiyacı 
azalttığı belirtilmiştir. (Simavli, Gumus, Kaygusuz, 
Yildirimli, Usluogullari, Kafali 2014 and Kılıç 2016).
Müzik terapinin ağrı ve anksiyete üzerine olumlu 
etkileri olduğu araştırmalar sonucunda ulaşılmış-
tır bu konu infertilize üzerine etkilerini de merak 
konusu haline getirmiştir. 186 infertil kadın ile 
yapılan randomize kontrollü çalışmada müzik 
terapinin kadınların stresini azaltığını ancak 2 
grup arasında önemli farklılıklar bulunmadığını 
göstermektedir. Konu ile ilgili yeterli literatür bil-
gisi bulunmamaktadır. (Aba, Avci, Guzel, Ozcelik, 
Gurtekin 2017).(1).
SONUÇ: Çalışma sonuçları müziğin kan basıncı-
nı,anksiyeteyi azalttığı ve ağrı eşiğini yükselttiği, 
gebelerin özelliklede rehavi makamı dinleyenle-
rin daha sakin oldukları, müziğin postpartum dö-
nemde de etkilerinin devam ettiği ve postpartum 
dönemde ağrı için analjezik kullanımını azalttığı, 
Hemşirelerin anksiyete üzerine verdikleri eği-
timlerin ve uyguladıkları bakımın gebe üzerinde 
olumlu etkilerinin olduğu ve gebelerin anksiyete 
düzeyini azalttığı sonucuna varıldı.
Araştırma sonucunda müziğin infertilite stresini 
azalttığı ancak bununla ilgili daha büyük bir ev-
rende,daha uzun süreli izlemle uzun dönem et-
kilerinin belirlenmesi önerilir.

Anahtar kelimeler: Müzik terapi, perinatal dönem, 
hemşirelik

INTRODUCTION: Malignant diseases are one of 
the leading health problems in the Republic of 
Croatia. According to the data of the Croatian 
Institute of Public Health, they take second place 
in the mortality rate with a share of 27.8%. In 
order to reduce the mortality and morbidity 
of the citizens of the Republic of Croatia, three 
national preventive programs have been 
designed and adopted. 
DISCUSSION: In the Republic of Croatia, five 
public health prevention programs are being 
implemented. Preventive program for early 
detection of breast cancer, cervical cancer and 
colon cancer. Since the onset of the prevention 
programs, the mortality in regard to breast 
cancer among women is about 50 patients 
annually (2%), in comparison to the year of 2000 
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ÖNLEYICI PROGRAMLARIN MORTALITESINI AZALTMADA 
ETKISI HIRVATISTAN CUMHURIYETI’NDE MALIGN 

HASTALIKLARI

THE IMPACT OF PREVENTIVE PROGRAMS ON THE REDUCTION 
OF MORTALITY OF MALIGNANT DISEASES IN THE REPUBLIC 

OF CROATIA

GİRİŞ: Malign hastalıklar, Hırvatistan Cumhuri-
yeti’nin önde gelen sağlık sorunlarından biridir. 
Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine 
göre, ölüm oranı% 27.8 ile ikinci sırada yer alıyor. 
Hırvatistan Cumhuriyeti vatandaşlarının ölüm 
oranını ve morbiditesini azaltmak için üç ulusal 
önleyici program tasarlanmış ve kabul edilmiştir.
TARTIŞMA: Hırvatistan Cumhuriyeti’nde, beş 
halk sağlığını önleme programı uygulanmaktadır. 
Meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kan-
seri erken tespiti için önleyici program. Önleme 
programlarının başlamasından bu yana, kadınlar 
arasında meme kanseri ile ilgili ölüm oranları, yıl-
da henüz 50 hasta (% 2), programın henüz kabul 
edilmediği 2000 yılına göre,% 38,5 ya da 2,187 
hastalar öldü.

Croatia / Hırvatistan
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when the program was not yet adopted, where 
38.5% or 843 of the 2,187 patients died. 
In the period from 1990 – 2012, 11,643 women 
were diagnosed with cervical cancer and 4,894 
of them had died. The number of new cases in 
1990 was 391, while in 2012 it was 651. Between 
1990 and 2012, the number of mortalities from 
cervical cancer was 4,894. We can observe that 
in the last decade the number of new discoveries 
women under this diagnosis is on a steady rise, 
while mortality stagnates. 
Colon cancer is the second in appearance 
and mortality of malignant neoplasms in both 
genders. This type of malignant disease in Croatia 
annually affects approximately 3,000 people of 
both genders, while about 2,000 people die as 
a result of it, which is a steady trend in recent 
years. The colon cancer is discovered in 3,229 
patients in 2015 and in 2016, 2169 died of this 
disease, which is a four cause of death in Croatia. 
According to the data of the Croatian Institute of 
Public Health, 2,800 new cases with colon cancer 
occurred in 2000, while more than 1,500 died. By 
adopting the preventive programme the number 
of newly diagnosed cases has increased by 529. 
Mortality was also increased by 669, suggesting 
that colon cancer, despite the warning of the 
public, is revealed later in the final phase when it 
expands in lymphatic vessels, although mortality 
is growing slower than incidence.
CONCLUSION: The number of newly discovered 
malignant neoplasia has been increased by 
the implementation of preventive programs, 
which resulted in an average decrease of 200 
mortalities of all neoplasms (C00 to C97 MKB, 
without C44) due to the early onset of therapeutic 
procedures. Despite numerous media and public 
health campaigns, citizens ‘response is still 
insufficient and additional efforts are needed to 
increase citizens’ awareness of the importance 
of participating in prevention and early detection 
programs.

Keywords: breast cancer, cervical cancer, colorectal 
cancer, incidence, mortality

1990 - 2012 döneminde 11,643 kadına rahim ağzı 
kanseri teşhisi kondu ve 4,894’ü öldü. 1990’daki 
yeni vaka sayısı 391 iken, 2012’de 651 idi. 1990 ile 
2012 arasında rahim ağzı kanserinden ölüm sayısı 
4.894 idi. Son on yılda, ölüm teşhisi dururken bu 
tanı altındaki kadınların yeni keşiflerin sayısının 
istikrarlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz.
Kolon kanseri, her iki cinsiyette malign neop-
lazmların görünüm ve mortalitesinde ikinci sıra-
dadır. Hırvatistan’daki bu tür kötü huylu hastalık 
yıllık olarak her iki cinsiyetten yaklaşık 3.000 
kişiyi etkilerken, yaklaşık 2.000 kişi bunun so-
nucunda ölmekte ve bu durum son yıllarda is-
tikrarlı bir eğilim izlemektedir. Kolon kanseri 2015 
yılında 3,229 hastada keşfedildi ve 2016’da 2169, 
Hırvatistan’da dört ölüm nedeni olan bu hasta-
lıktan öldü. Hırvatistan Halk Sağlığı Enstitüsünün 
verilerine göre, 2000 yılında kolon kanseri olan 
2,800 yeni vaka meydana geldi ve 1,500’den fazla 
kişi öldü. Önleyici programın benimsenmesiy-
le, yeni tanı alan vakaların sayısı 529 arttı. Ölüm 
oranı, 669 oranında arttı; bu, halkın uyarısına 
rağmen kolon kanserinin, lenfatik damarlarda 
genişlediğinde son aşamada daha sonra ortaya 
çıkacağını öne sürdü. mortalite insidansından 
daha yavaş büyüyor.
SONUÇ: Yeni keşfedilen malign neoplazilerin sa-
yısı, önleyici programların uygulanmasıyla arttı-
rılmıştır; bu, tüm neoplazmaların 200 ölümünün 
(C00 olmaksızın C00 ila C97 MKB), C44 olmadan, 
ortalama erken tedavi sonucu ortaya çıkmasıyla 
sonuçlanmıştır. Çok sayıda medya ve halk sağlı-
ğı kampanyasına rağmen, vatandaşların tepkisi 
hala yetersiz ve vatandaşların önleme ve erken 
tespit programlarına katılmanın önemine ilişkin 
farkındalığı artırmak için ek çaba gösterilmesi 
gerekiyor.

Anahtar Sözcükler: meme kanseri, servikal kanser, 
kolorektal kanser, insidans, mortalite

According to the WHO, cancer is one of the 
leading causes of morbidity and mortality in the 
world. In 2012 there were 14 million new cases 
worldwide. A number of new cases are expected 
to rise in the future. An increasing number of 
cases demanding a new approach from health 
care systems regarding staff education, hospital 
equipment and interprofessional cooperation 
in order to give full service to the customers 
(patients).
For several years palliative care education is a 
top priority in the education of nurses due to the 
fact that there are serious deficiencies in that 
area (Komaromy et al. 2000, Miller et al. 2004, 
Goodridge et al. 2005, Hasson et al. 2008).
Development of competencies is one of the 
key issues in contemporary education and can 
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PALYATIF BAKIMDA YETERLILIK ÖLÇÜMÜ ÖLÇME ARAÇLARI

TOOLS FOR MEASUREMENT OF COMPETENCIES IN 
PALLIATIVE CARE

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kanser, dünyada 
morbidite ve mortalitenin önde gelen 
nedenlerinden biridir. 2012’de dünya çapında 
14 milyon yeni vaka vardı. Gelecekte bir dizi 
yeni vakanın ortaya çıkması bekleniyor. Artan 
sayıda vaka, müşterilere (hastalara) tam hizmet 
vermek için sağlık hizmeti sistemlerinden 
personel eğitimi, hastane ekipmanı ve meslekler 
arası işbirliği konularında yeni bir yaklaşım 
gerektirmektedir. Palyatif bakım eğitimi birkaç yıl 
boyunca hemşirelerin eğitiminde bu alanda ciddi 
eksiklikler olduğu için birinci önceliğe sahiptir 
(Komaromy ve ark. 2000, Miller ve ark. 2004, 
Goodridge ve ark. 2005, Hasson ve ark. 2008). 
Yeterliliklerin geliştirilmesi, çağdaş eğitimde 
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