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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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PURPOSE: This preliminary study evaluates 
the understanding of illness perception among 
cardiac patients’ and correlations of each of the 
items.
METHODS: A preliminary study was conducted 
using the Brief Illness Perception Questionnaire 
(BIPQ) in a tertiary hospital among 40 cardiac 
patients. There are 9 items in the BIPQ with 0-10 
response scale except for the ninth item about 
causal factors which is an open-ended item. 
Items 1 to 5 assesses on the cognitive illness 
perception which comprises of consequences, 
timeline, personal control, treatment control, and 
identity. Item 6 and 8 are on emotional response 
and item 7 is on coherence. 
RESULTS: The overall mean score of the 8 items 
of BIPQ was 7.04 (1.07) with the highest mean 
for item 4 on treatment control and item 6 on 
personal control at 8.02 (0.92) and 7.03 (1.77) 
respectively. While the lowest mean was item 
7 on understanding at 6.63 (1.83).The causal 
factor for the open-ended question was mostly 
on consumption of fatty food intake, sedentary 
lifestyle, and stress at work. Perceiving personal 
control was significantly being affected by 
perceiving treatment control for the cardiac 
disease (r=0.50) and being concerned about their 
cardiac symptoms was significantly related to 
perceiving consequences of the disease (r =0.54), 
perceiving identity (r=0.75) and perceiving 
emotional control (r=0.67). Perceiving emotional 
control on their symptoms was significantly 
related to perceived consequences on cardiac 
disease (r=0.51), perceived identity (r=0.53) and 
perceived concern on cardiac disease (r=0.67). 
DISCUSSION: The results have shown significant 
correlations with relevant outcomes measures. 
Thus, it is useful in clinical practice to assess 
and potentially modify patient’s perceptions 
on understanding, emotional control, personal 
control, consequences and perceived concerned 
over their cardiac disease. 

Keywords: Illness perception, treatment control, 
personal control, emotional response

AMAÇ: Bu ön çalışma, kalp hastalarında hastalık 
algısı anlayışını ve her bir maddenin korelasyo-
nunu değerlendirir.
METOT: 40 kalp hastası arasında üçüncü basa-
mak hastanede Kısa Hastalık Algısı Anketi (BIPQ) 
kullanılarak bir ön çalışma yapılmıştır.Açık uçlu 
bir madde olan nedensel faktörlerle ilgili doku-
zuncu madde dışında BIPQ’da 0-10 yanıt ölçeğine 
sahip 9 madde vardır.
Madde 1 ile 5 sonuçları,zaman çizelgesini,kişisel 
kontrolü,tedavi kontrolünü ve kimliği içeren bi-
lişsel hastalık algısını değerlendirir.Madde 6 ve 
8 duygusal tepki üzerine ve madde 7 tutarlılık 
üzerinedir.
SONUÇLAR: 8 BIPQ maddesinin genel ortala-
ma skoru,tedavi kontrolünde madde 4 ve kişisel 
kontrolde madde 6 için sırayla 8.02(0.92) ve 
7.03(1.77) de en yüksek ortalama olan 7.04(1.07)
idi.En düşük ortalama 6.63’teki anlayışın 7.mad-
desiydi.(1.83),açık uçlu sorunun nedensel faktörü 
çoğunlukla yağlı gıda alımı,yerleşik yaşam tarzı ve 
işyerindeki stres tüketimi üzerineydi.Kişisel kont-
rolün algılanması tedavi kontrolünün algılanma-
sından önemli ölçüde etkilendi.Kalp hastalığı için 
(r=0.50) ve kalp semptomları konusunda endişe 
duyma,hastalığı algılama sonuçları (r=0.54),kim-
liğin algılanması (r=0.75) ve duygusal kontrolün 
algılanması(r=0.67) ile anlamlı şekilde ilişkiliydi.
Semptomları üzerindeki duygusal kontrolü al-
gılamak,kalp hastalığı (r=0.51)algılanan kimlik 
(r=0.53) ve kalp hastalığı ile ilgili algılanan endişe 
(r=0.67) ile anlamlı şekilde ilişkiliydi.
TARTIŞMA: Sonuçlar, ilgili sonuç ölçümleriyle 
anlamlı korelasyon göstermiştir.Bu nedenle,k-
linik uygulamada hastanın kalp hastalıkları ile 
ilgili endişelerini anlama,duygusal kontrol,kişisel 
kontrol,sonuçları ve algılanma konusundaki algı-
larını değerlendirmek ve potansiyel olarak değiş-
tirmek faydalıdır.

Anahtar kelimeler:hastalık algısı,tedavi kontrolü,kişisel 
kontrol,duygusal tepki

ADMISSION. Excessive Caesarean section cuts in 
Polish society are a significant medical problem in 
the field of perinatal care. Currently, the number 
of cesarean sections is constantly growing. This is 
supported by diagnostic methods resulting in the 
extension of indications for caesarean section, 
as well as the attitude of patients, which at the 
turn of many years has changed into a more 
demanding one.
AIM. The aim of the study is to draw the attention 
to women’s opinions on Caesarean section as 
the best method to complete delivery and to 
demonstrate the occurrence of a disturbing 
upward trend in cesarean cuts in Poland.
Material and methods. The method of the 
diagnostic survey was used in the work. The 
research technique was questionnaire of our 
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POLONYA’DA YÜKSEK ORANDAKI SEZARYEN YÖNTEMI 
-KARTOPU EFEKTI- KADINLARIN KÖTÜ DÜŞÜNCE PROBLEMI

A LARGE PERCENTAGE OF CESAREAN CUTS IN POLAND 
- SNOWBALL EFFECT - A PROBLEM OF BAD WOMENS 

OPINIONS

GİRİŞ: Günümüzde sezaryen sayısı sürekli olarak 
artmakta ve Polonya toplumunda aşırı sezaryen 
uygulamarı perinatal bakım alanında önemli bir 
tıbbi sorun oluşturmaktadır. Yıllar içerisinde has-
taların değişen tutumları dolayısıyla, sezaryen 
endikasyonlarının genişlemesine neden olan tanı 
yöntemleri daha talepkar bir hale gelmiştir.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı: doğumun tamam-
lanmasında en iyi yöntem olarak kadınların se-
zaryen hakkındaki görüşlerine dikkat çekmek ve 
Polonya’da sezaryen uygulamalarındaki rahatsız 
edici yükseliş eğiliminin olduğunu göstermektir.
Materyal ve Metotlar: Çalışmada tanısal araştırma 
yöntemi kullanılmış olup, araştırma tekniği ken-
di hazırladığımız anket çalışmasıdır. Araştırma, 
Ekim 2018 ile Ocak 2019 arasındaki dönemde 
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