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People from experimental group wrote a weekly 
list of things, for which they’d wanted to thank. 
The control group didn’t perform any substitute 
action. Findings: An intervention at the trend 
level lowered the general mood, weakened the 
positive and strengthened the negative mood’s 
aspect. It was found that greater weakening 
of the trait gratitude coincides with a smaller 
decrease in the somatic symptoms’ severity, but 
only in the intervention group. Also a placebo 
effect was observed in both groups, consisting in 
weakening of somatic symptoms and becoming 
the stress mindset more enhancing. Discussion: 
Until the gratitude interventions’ mechanisms 
are explained, caution in their application in 
clinical conditions is recommended, due to the 
repeated results telling it has negative effect on 
the affective area, especially among depressive 
patients. It is also necessary to shift the attention 
from the issue of “if intervention works” to 
“which mechanisms make it working”. Improved 
intervention projects are needed as well.

bir liste yaptılar. Kontrol grubu bunu ikame ede-
cek herhangi bir harekette bulunmadı. Bulgular: 
Eğilim seviyesinde bir müdahale genel ruh halini 
düşürüp olumlu ruh halini zayıflatırken olum-
suz ruh halini güçlendirmiştir. Minnet özelliğinin 
daha zayıflaması somatik belirtilerin şiddetinde 
ufak bir azalma ile örtüşmekte olduğu bulun-
muştur ancak yalnızca müdahale grubunda bu 
gözlemlenmiştir. Ayrıca iki grupta da plasebo et-
kisi olarak somatik belirtilerin azalması ve stresli 
düşünce yapısının iyileşmesi gözlemlenmiştir. 
Tartışma: Minnet müdahalesinin işleme meka-
nizmaları açıklanana kadar klinik koşullar altında 
uygulanmaları durumunda temkinli olunması 
önerilmektedir; tekrarlanan sonuçlar özellik-
le de depresif hastalarda duygulanım alanında 
olumsuz bir etki olduğunu göstermektedir. Ay-
rıca dikkati “müdahale işe yarıyorsa”dan “hangi 
mekanizmalar işe yaramasını sağlar”a çevirmek 
önemlidir. İyileştirilmiş müdahale projelerine de 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Cognitive and emotional perceptions greatly 
influence the health seeking behaviour 
of patients. In this study we assessed the 
perception of Hepatitis C patients in Khyber 
Pakhtunkhwa Pakistan. Brief Illness Perception 
Questionnaire was administered in 550 patients 
of two hospitals in a descriptive cross-sectional 
study. Descriptive statistics were used for 
demographic details. Mann Whitney U test, 
Kruskal Wallis test, Spearman’s rho correlation 
and logistic regression were used for comparison 
and correlation of study variables. SPSS V.21 
was used for analysis. Mean age of patients was 
43.94±11.90 years. Females were 301(57.4%). 
Patients having no education were 426(81.1%), 
having daily wages jobs were 127(24.2%), and 
previously treated were 197(37.5%). Overall 

Shahan Ullah

KHYBER PAKHTUNKHWA PAKİSTAN’DA HEPATİT C 
HASTALARININ HASTALIK ALGISI: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

ILLNESS PERCEPTION OF HEPATITIS C PATIENTS IN KHYBER 
PAKHTUNKHWA PAKISTAN: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Bilişsel ve duygusal algılar, hastaların sağlık ara-
ma davranışlarını büyük ölçüde etkilemektedir. 
Bu çalışmada, Khyber Pakhtunkhwa Pakistan’da-
ki Hepatit C hastalarının algısını değerlendirildi. 
Tanımlayıcı bir kesitsel çalışma kapsamında Kısa 
Hastalık Algısı Anketi, iki hastaneden 550 hastaya 
uygulanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler demogra-
fik veriler için kullanılmıştır. Çalışma değişken-
lerinin karşılaştırılmasında ve korelasyonunda 
Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis testi, Spe-
arman’ın rho korelasyonu ve lojistik regresyon 
kullanılmıştır. Analiz için SPSS 21.0 sürümü kul-
lanıldı. Hastaların ortalama yaşı 43.94±11.90’dır. 
Kadınların sayısı 301(57.4%)’dir. Hastalardan 
eğitimi olmayanlar 426(81.1%), günlük ücretli işi 
olanlar 127(24.2%) ve önceden tedavi edilenler 
197(37.5%) olarak bulunmuştur. Genel ortalama 
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mean score was 43.35±13.15. Patients scored 
lowest on “Coherence” (2.92±1.85) and highest 
on “Concern” (8.09±2.09). Compared to males, 
females scored higher on “emotional” scale 
(p=.040), and lower on “Coherence” (p=.006) 
scale. Treatment experienced patients scored 
lower on “treatment control” (p=.029) and 
higher on “timeline” (p=.000) than new patients. 
“Consequences” had positive correlation 
with “identity” (r=0.756,p<.01), “timeline” 
(r=0.658,p<0.01), “emotional representation” 
(r=0.626,p<.01); negative correlation was found 
with “treatment” (r= -0.478,p<.01) and “self-
control” (r = -0.442,p<.01). Threat level of patients 
was significantly affected by past treatment 
experience. Patients were determined to 
eradicate their disease, but lack of awareness, 
understanding and failed previous therapies 
greatly affected their emotional well-being 
and trust in therapy. Proper counselling and 
education shall be provided to them, which will 
build their trust in therapy and improve their 
psychological health.

puanı 43.35±13.15’tir. Hastaların en düşük pu-
anları “Uyum” (2.92 ± 1.85), en yüksek puanları 
“Endişe” (8.09 ± 2.09) olarak bulunmuştur. Er-
keklere kıyasla, kadınlar “duygusal” ölçekte (p = 
.040) daha yüksek, “uyum” (p = .006) ölçeğinde 
daha düşük puan almıştır. Tedavi deneyimi olan 
hastalar yeni hastalardan “tedavi kontrolü” nde 
(p = .029) daha düşük, “zaman çizelgesi” nde (p 
= .000) daha yüksek puan almıştır. Sonuçların 
“kimlik” (r = 0.756, p <.01), “zaman çizelgesi” (r 
= 0.658, p <0.01), “duygusal temsil” (r = 0.626, p 
<.01) ile pozitif korelasyon; “tedavi” (r = -0.478, p 
<.01) ve “kendi kendine kontrol” ile negatif kore-
lasyon gösterdiği bulunmuştur (r = -0.442, p <.01). 
Hastaların tehdit seviyesi geçmiş tedavi dene-
yimlerinden anlamlı ölçüde etkilenmiştir. Hasta-
ların hastalıklarını yok etmeye kararlı olduğu an-
cak farkındalık eksiği, anlayış ve başarısız önceki 
tedaviler duygusal iyilik hallerini ve terapiye olan 
güvenlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Kişilere 
terapiye olan güvenlerini artıracak ve psikolojik 
sağlıklarını iyileştirecek uygun danışmanlık ve 
eğitim sağlanmalıdır.

The survey conducted by EU/Public Opinion 
shows that people’s general life expectancy 
for the next year in Turkey and EU. This report 
represents the steep changes, remarkable 
rates and comparison between Turkey’s and EU 
countries’ results according to socioeconomic 
incidents. Results shows that the most hopeful 
country in Europe was Sweden (38%) in 2008 
and the most hopeless country was Hungary 
(47%). Most of the countries in the EU believed 
that next year will be the same as in 2009. 
Finland has the highest rate in the chart for the 
“same” answer with 69%. When Sweden stayed 
with the highest hope in 2008, Turkey had 43% 
of people who believed that next year will be 
worse in the same year. It obviously means 
that socioeconomic incidents have an effect on 
people’s well-being and about their general life 
and future expectation as economic crisis did in 
Greece (Economou, 2013).

Nazlı Hatipoğlu

YAŞAM BEKLENTİSİ
LIFE EXPECTATION

AB / Kamuoyu tarafından yapılan araştırma, Tür-
kiye’de ve AB’de yaşayan insanların ertesi yıl için 
genel yaşam beklentilerini göstermektedir. Bu 
rapor, sosyoekonomik olayların sonuçlarına göre 
Türkiye ve AB ülkelerin arasındaki hızlı değişim-
leri, dikkate değer oranları ve karşılaştırmaları 
göstermektedir. Sonuçlar, Avrupa’nın en umutlu 
ülkesinin 2008’de İsveç (% 38) ve en umutsuz 
ülkenin ise Macaristan (% 47) olduğunu gös-
termektedir. AB’deki ülkelerin çoğu, ertesi yılın 
2009’daki ile benzer olacağına inanmaktadır. % 
69 “benzer” cevap oranı ile Finlandiya grafikte en 
yüksek orana sahip olmuştur. İsveç 2008’de en 
yüksek umut oranıyla yer alırken, aynı yıl içeri-
sinde Türkiye’de ertesi yılın daha kötü olacağına 
inanan insanların oranı % 43’te kalmıştır. Sosyo-
ekonomik olaylar, Yunanistan’da ekonomik krizin 
etkilediği gibi insanların refahı, genel yaşamları 
ve gelecek beklentileri üzerinde etkili olduğu açık 
bir biçimde anlaşılmaktadır (Economou, 2013).
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