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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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be achieved with the development of proper 
curriculum and education schedule, especially 
the development of a proper instrument 
for measurement of competencies. This 
research has identified the most important 10 
competencies in accordance with WHITE paper 
for EAPC and WHO. 
GENERAL OBJECTIVE: This research has 
one general objective and it is an evaluation of 
instruments used in Palliative care measurement. 
Methodology: The methodology comprises 
research, cross – section, analytical method of 
research. Actions taken in this process were 
a literature review, analysis of data available 
curricula of nursing schools, literature research, 
review of instruments for measurement of 
competencies in palliative care nursing. 
RESULTS: Results are presented as a review of 
most useable instruments in the measurement 
of competencies in Palliative care nursing. There 
is proof that various instruments measure 
various parameters but very few of them is 
measuring competence. 
CONCLUSION: Need for measurement 
of competencies is expressed in the daily 
development of palliative care, community 
palliative care, hospice care, and subspecialty 
palliative care. 
Need for the appropriate instrument for 
measuring competencies in palliative care 
nursing leads us to this instrument following 
the most economical and reasonable way of 
developing. 

Keywords: palliative care, nurses, terminal ill, PALCOM, 
competence, measurement

kilit konulardan biridir ve uygun bir müfredat 
ve eğitim programının geliştirilmesiyle, özellikle 
de yeterliliklerin ölçülmesi için uygun bir aracın 
geliştirilmesiyle başarılabilir. Bu araştırma, EAPC 
ve WHO için BEYAZ belgesine göre en önemli 10 
yeterliliği tanımlamıştır.
GENEL AMAÇ: Bu araştırmanın genel bir amacı 
vardır ve Palyatif bakım ölçümünde kullanılan 
araçların değerlendirilmesidir.
Metodoloji: Metodoloji, araştırma, kesit ve analitik 
araştırma yöntemini içerir.Bu süreçte atıflar, 
literatür taraması, hemşirelik okullarında mevcut 
müfredatın veri analizi, literatür araştırması, 
palyatif bakım hemşireliğindeki yeterliliklerin 
ölçülmesine yönelik araçların incelenmesidir.
SONUÇLAR: Sonuçlar, Palyatif bakım 
hemşireliğindeki yeterliliklerin ölçümünde 
en kullanışlı araçların bir incelemesi olarak 
sunulmaktadır. Çeşitli cihazların çeşitli 
parametreleri ölçtüğüne dair bir kanıt var ancak 
bunların sadece bir kçı yeterliliği ölçüyor.
SONUÇ: Günümüzde palyatif bakım, toplumda 
palyatif bakım, bakımevi bakımı ve ileri uzmanlık 
palyatif bakımın gelişiminde yeterliliklerin 
ölçülmesi ihtiyacı ifade edilmektedir. Palyatif 
bakım hemşireliğindeki yetkinlikleri ölçmek için 
uygun enstrümana olan ihtiyaç, en ekonomik 
ve makul gelişim yolunu izleyerek bizi bu 
enstrümana yönlendirir.

Anahtar kelimeler: palyatif bakım, hemşireler, ölümcül 
hasta, PALCOM, yetkinlik, ölçüm

INTRODUCTION: Illness perceptions involve 
personal beliefs that patients have about their 
illness and may influence health behavior 
considerably. Illness perception, constitute the 
beliefs about the typical complaints that belong 
to the illness, beliefs about the course, the 
consequences and the extent in with a disease 
is controlled.
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KALP HASTALARINDA KISA HASTALIK ALGISINI ANLAMA:ÖN 
ÇALIŞMA

UNDERSTANDING ILLNESS PERCEPTION AMONG CARDIAC 
PATIENTS: A PRELIMINARY STUDY

GİRİŞ: Hastalık algıları,hastaların hastalıkları 
hakkında sahip oldukları ve sağlık davranışlarını 
önemli ölçüde etkileyebileceği inancını içerir.Has-
talık algısı, hastalığa ait tipik şikayetler hakkındaki 
inançları oluşturur, ders hakkındaki inançları,so-
nuçları ve hastalığın kapsamlı kontrol eder.
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