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Prof. Dr. Nezih Dağdeviren

KONGREYE DAVET

Değerli meslektaşlarım;

Bundan tam onbir yıl önceydi. Ekonomik kriz nedeniyle ulusal kongremizin ileri bir 
tarihe ertelenmesi, Trakya Ailesi’ne, Aile Hekimliği camiası için yeni bir buluşma 
noktası hediye etme fırsatı verdi. Ulusal Aile Hekimliği Günleri sadece 4 ayda 
hazırlandı ve sınırlı imkânlarla 200’e yakın Aile Hekimi’ni bir araya getirdi.
Ulusal Aile Hekimliği Günleri’nin müellifi ve kurucusu olan Trakya Ailesi, Trakya 
Aile Hekimliği Kongreleri zincirinin ikincisini; Ulusal Aile Hekimliği Günleri’nin 
doğum yerinde, Edirne’de düzenlemenin mutluluğunu yaşıyor.

İkinci Trakya Aile Hekimliği Kongresi ile Ulusal Aile Hekimliği Günleri yuvaya 
dönüyor. Edirne’de başlayan kongre imecesi yuvaya dönüyor. Mütevazı şartlarda, 
sponsorsuz kongre ruhu yuvaya dönüyor.

Sizleri bu deneyimi paylaşmaya, Edirne anılarınızı tazelemeye, elbirliği ile başarmaya 
davet ediyoruz.
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KONGRE DÜZENLEME KURULU

Kongre Başkanı
Dr. Nezih Dağdeviren

Kongre Sekreteri
Dr. Serdar Öztora

Düzenleme Kurulu
Dr. Ayşe Çaylan
Dr. Erdem Birgül
Dr. İlkay Aydemir
Dr. Kenan Taştan
Dr. Mehmet Ungan
Dr. Murat Ünalacak
Dr. Turan Set
Dr. Zekeriya Aktürk
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GENEL BİLGİLER

Kongre Merkezi 
Kongre Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde yapılacaktır.

Katılım Belgesi 
Katılımcılara Kongre Katılım Belgesi 03 Kasım 2012 Cumartesi günü kayıt 
masalarından dağıtılacaktır.

Davet Mektubu 
Çalıştıkları kurumdan izin alarak toplantıya katılmak isteyen katılımcılar 
info@tahek.org adresinden izin yazısını talep edebilirler. Bu mektup sadece 
katılımcının bağlı bulunduğu kurumdan izin alabilmesine yardımcı olmak amacını 
taşımakta olup, katılımcıya maddi destek sağlamayacaktır. 

mailto:info@tahek.org
mailto:info@tahek.org
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Konuşmacı Listesi
Konuşmacı Alanı Görev Yeri
Prof. Dr. Abdülkadir Koçer Nöroloji Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Muhtar Şengül Aile Hekimliği Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. Cengiz Tuğlu Psikiyatri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ercan Abay Psikiyatri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erdal Vardar Psikiyatri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara Aile Hekimliği Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Ungan Aile Hekimliği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Murat Ünalacak Aile Hekimliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nezih Dağdeviren Aile Hekimliği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Nilda Turgut Nöroloji Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Talip Asil Nöroloji Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yahya Çelik Nöroloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Zekeriya Aktürk Aile Hekimliği Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Arzu Uzuner Aile Hekimliği Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ayşegül Yıldırım Aile Hekimliği Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Babürhan Güldiken Nöroloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Didem Sunay Aile Hekimliği Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Doç. Dr. Dilek Toprak Aile Hekimliği Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Aile Hekimliği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hatice Kurdak Aile Hekimliği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Kurtuluş Öngel Aile Hekimliği İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Doç. Dr. Müge Alvur Aile Hekimliği Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sevgi Özcan Paycı Aile Hekimliği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zuhal Sağlam Aile Hekimliği Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan Aile Hekimliği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Aslan Tekataş Nöroloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Uludağ Aile Hekimliği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar Aile Hekimliği İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Bülent Sönmez Psikiyatri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun Aile Hekimliği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Işık Görker Çocuk Psikiyatrisi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Özmen Öztürk KBB İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora Aile Hekimliği Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Sibel Güler Nöroloji Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Görgülü Psikiyatri Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Uzm. Dr. Özlem Öztürk Şahin Aile Hekimliği- Psikiyatri Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
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02 KASIM 2012 - CUMA

09:30-11:00 Gözdibi muayenesi kursu Yrd. Doç. Dr. Aslan Tekataş

09:30-11:00 Denge muayenesi kursu Yrd. Doç. Dr. Özmen Öztürk

11:00-12:30 Nörolojik muayene kursu Prof. Dr. Abdülkadir Koçer

11:00-12:30 Kısa Akıl Muayenesi (KAM) kursu Prof. Dr. Talip Asil

13:30-14:00 AÇILIŞ TÖRENİ VE KONUŞMALARAÇILIŞ TÖRENİ VE KONUŞMALAR

14:00-14:30 Konferans 1
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Ünalacak
Aile Hekimliğinde Klinik Yöntem Prof. Dr. Zekeriya Aktürk

14:30-15:20 Oturum 1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsmail Hamdi Kara

14:30-14:45 Birinci basamakta hafıza bozukluklarına yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Berrin Telatar
14:45-15:00 Demansı nasıl tanıyalım? Prof. Dr. Abdülkadir Koçer
15:00-15:15 Demans tedavi edilebilir mi? Prof. Dr. Talip Asil
15:15-15:20 Tartışma

15:20-15:30 Kahve MolasıKahve Molası

15:30-16:20 Oturum 2
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Serdar Öztora

15:30-15:45 Aile Hekimliğinde başdönmelerine yaklaşım Doç. Dr. Dilek Toprak
15:45-16:00 Vertigo Yrd. Doç. Dr. Özmen Öztürk
16:00-16:15 Başdönmesine yol açan diğer durumlar Yrd. Doç. Dr. Aslan Tekataş
16:15-16:20 Tartışma

16:20-17:10 Oturum 3
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Muhtar Şengül 

16:20-16-35 Aile Hekimliği pratiğinde depresyon tanısı Doç. Dr. Hatice Kurdak
16:35-16:50 Birinci basamakta depresyon tedavi yaklaşımları Prof. Dr. Ercan Abay
16:20-17:05 Bipolar duygudurum bozukluklarında tedavi Yrd. Doç. Dr. Yasemin Görgülü
17:05-17:10 Tartışma

17:30-18:30 Kişilik tiplerine göre stresle mücadele yöntemleri Uzm. Dr. Kenan Taştan

Bilimsel Program



2. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

	
  8

03 KASIM 2012 - CUMARTESİ

09:30-10:00 Konferans 2
Oturum Başkanı Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu
Yaşlanan Türkiye'de Evde Bakım ve Aile Hekimliği Prof. Dr. Mehmet Ungan

10:00-10:50 Oturum 4
Oturum Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Çaylan

10:00-10:15 Aile Hekimi gözüyle bağımlılıklar Doç. Dr. Didem Sunay
10:15-10:30 Birinci basamakta alkol ve madde bağımlılığı Prof. Dr. Erdal Vardar
10:30-10:45 Bağımlılık tedavisinde motivasyonel görüşme Yrd. Doç. Dr. Bülent Sönmez
10:45-10:50 Tartışma

10:50-11:10 Kahve MolasıKahve Molası

11:10-12:00 Oturum 5
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Yıldırım

11:10-11:35 Çocuklarda dikkat eksikliği - Hiperaktivite bozukluğu Yrd. Doç. Dr. Işık Görker
11:35-11:50 Erişkinlerde dikkat eksikliği - Hiperaktivite bozukluğu Prof. Dr. Cengiz Tuğlu
11:55-12:00 Tartışma

12:00-13:30 Öğle yemeğiÖğle yemeği

13:30-14:30 Oturum 6: Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları Yrd. Doç. Dr. Gülsen Ceyhun

Yrd. Doç. Dr. Güldal İzbırak

14:30-15:20 Oturum 7
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zuhal Sağlam

14:30-14:45 Birinci basamakta anksiyete yakınmalı hastaya yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Uludağ
14:45-15:00 Anksiyete tanı ve tedavisi Uzm. Dr. Özlem Öztürk Şahin
15:00-15:15 Panik atak Doç. Dr. Sevgi Özcan Paycı
15:15-15:20 Tartışma

15:20-15:40 Kahve MolasıKahve Molası

15:40-16:15 Oturum 8
Oturum Başkanı Doç. Dr. Erkan Melih Şahin

15:40-15:55 Birinci basamakta nöbetlere yaklaşım Doç. Dr. Müge Alvur
15:55-16:10 Epilepside güncel yaklaşımlar Doç. Dr. Babürhan Güldiken
16:10-16:15 Tartışma

16:15-17:05 Oturum 9
Oturum Başkanı Doç. Dr. Arzu Uzuner

16:15-16:30 Aile Hekimliğinde başağrılarına yaklaşım Doç. Dr. Kurtuluş Öngel
16:30-16:45 Migren Prof. Dr. Yahya Çelik
16:45-17:00 Diğer başağrıları Prof. Dr. Nilda Turgut
17:00-17:05 Tartışma

17:05-18:00 KAPANIŞKAPANIŞ
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Sözel Bildiriler
SS-01 Sağlık çalışanlarının periyodik sağlık muayenesi konusundaki tutum ve davranışlarının 

değerlendirilmesi

Çiğdem TAŞKIN ŞAYİR, Dilek EVCİK TOPRAK
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

SS-02 Abur cubur beslenme ve aşırı tuz tüketimi akut geçici hipertansiyon: olgu sunumu
Nazmiye KAÇMAZ, Dilek ÇAVUŞOĞLU, Özkan İLHAN, Önder YAVAŞCAN, Nejat AKSU, Kurtuluş ÖNGEL
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

SS-03 Tıp fakültesi öğrencilerinin annelerinde doğum şekli tercihleri ve ilişkili faktörler
Abdulkadir KAYA, Mustafa GÖRGÜN, Nagihan ŞİMŞEK, Sümeyye YALÇIN, Duygu ÖZSAKARYA, Sinan 
TUNÇ, Dilşah Gizem ŞAHİN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

SS-04 Evde sağlık hizmeti sunulan hastalarda sosyal hizmet uygulama sürecinde yaşanan sorunlara örnekler ve 
çözüm önerileri

Derya YÜCEL, Zuhal AYDAN SAĞLAM
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi

SS-05 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi hemşire ve doktorlarında Epworth uykululuk ölçeği ile 
uykululuk durumu ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

Dilek Evcik TOPRAK, Mesut ERDOĞAN, Ozan POLAT, Sibel TUNÇ
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

SS-06 Afyonkarahisar’da üniversite öğrencisi ve çalışan bireylerde sinemada televizyon ve bilgisayar başında 
yeme alışkanlıklarınının değerlendirilmesi

Esen KARACA, Dilek EVCİK TOPRAK, Hüseyin ÖZKUL, Vedat GÜLEN
Afyon Kocatepe Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik Bölümü

SS-07 Edirne il merkezinde birinci basamak sağlik kuruluşlarinda hekim iş doyumu
Sezgin TURGU, Serdar ÖZTORA, Ayşe ÇAYLAN, Nezih DAĞDEVİREN
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

SS-08 Hafif-orta dereceli depresyon tedavisinde tamamlayıcı bir yaklaşım: sakız çiğnemek
M.Furkan ERBAY
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi

SS-09 Sağlık çalışanlarında koruyucu sağlık hizmetleri bilgi düzeyleri
Rabia Şebnem YAKIŞAN, Fatma Nihal AKSOY, Mustafa GÖRGÜN, İsmail Talha ÖZDOĞAN, Fatih 
BARUTÇU, Yavuz ARSLAN, Enes Cihat TOSUN, Emin Burak İNANÇ, Hüseyin SAVAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 
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Poster Bildiriler
PS-01 Nadir görülen bir endokardit: bir fungal endokardit olgusu

PS-02 Primer irritan dermatit-vaka sunumu

PS-03 Haşimato tiroiditli çölyak hastalığı olan Tip 1 diyabetli olgu

PS-04 Olgu sunumu psödoefedrin kullanımına bağlı gelişen bir yan etki: ventriküler aritmi

PS-05 Antihipertansif tedavi ile non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanım birlikteliği

PS-06 Aile hekimliği polikliniğinde obez ve aşırı kilolu hastalarda vücut yağ analizinde biyoelektrik 
empedans kullanımı

PS-07 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine doğuma gelen gebelerin 
anemi insidansı

PS-08 Hipokalemi ayırıcı tanısı; salbutamol zehirlenmeli olgu

PS-09 Kaynatılmış buğday yenilmesi sonucu gelişen ileus; olgu sunumu

PS-10 2,4-dichlorophenoxy acetic acid dimethyl amin tuzu zehirlenmesine bağlı ölüm olgusu

PS-11 Aile hekimliği uzmanının devlet hastanesi pediatri polikliniğindeki hasta profili

PS-12 Düşük doğum ağırlıklı (DDA) bebekler ve annelerine genel bakış

PS-13 35 yaş üzeri kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi

PS-14 Düşük prevalans hekimliği

PS-15 Cerrahi ve dahili polikliniklerde hasta memnuniyeti

PS-16 Tıp öğrencilerinde görme kusurları

PS-17 Çalışan çocukların hayalleri diğer çocuklardan farklı mı?

PS-18 Tıp fakültesi ve sınıf öğretmenliği öğrencileri birbirlerine nasıl bakıyor?

PS-19 Modern tıpta geleneksel bir tedavı: sülük tedavisi

PS-20 El-ayak-ağız hastalığı - vaka sunumu

PS-21 Akciğer tüberkülozlu servis şoförü ile temas sonrası bir ilköğretim okulunda yapılan tarama 
sonuçları

PS-22 Emzirme dönemindeki kadınlarda kontraseptif yöntem seçimini etkileyen sosyodemografik ve 
kültürel faktörler

PS-23 İştahsız çocuk annelerinde depresyon

PS-24 Sigara içme davranışları ve etkili faktörler: Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinin ilk ve son sınıf 
öğrencileri üzerinde çalışma

PS-25 Duygusal özgürleşme teknikleri (EFT) ile migren yönetimi

PS-26 Tıp fakültesi öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları hakkındaki bilgi düzeyleri

PS-27 Kabızlıkta akupunktur tedavisi

PS-28 Tıp fakültesi öğrencilerinin hekimlik mesleğine bakış açıları

PS-29 Tıp fakültesi öğrencileri aile hekimliğini ne kadar tanıyor?

PS-30 Notaljia parestetika – vaka sunumu
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PS-31 Tıp fakültesi 1. ve 6. Sınıf öğrencilerinin ilk yardım bilgi düzeylerinin karşılaştırılması

PS-32 Tip 2 diabetes mellitus hastalarında hastaneye başvuru sıklığı

PS-33 Yılan ısırması sonrası kompartman sendromu; çocuk olgu

PS-34 Remisyonda atipik psikoz tanılı hastada kortikosteroid kullanımı sonrası hipomanik dönem: bir olgu 
sunumu

PS-35 Hipotroidi bulguları ile başvuran erişkin sublingual ektopik tiroid hastası

PS-36 Ağız kuruluğu nedeniyle başvuran Sjögren Sendromu olgusu

PS-37 Gül hastalığı – olgu sunumu

PS-38 Birinci basamak sağlık hizmetlerinde geriatrik hasta grubunun değerlendirmesi

PS-39 İnfertilite polikliniğimize başvuran hastaların demografik özellikleri

PS-40 Yaşlı bireylerde ilaç ve alternatif tedavi kullanımının değerlendirmesi

PS-41 Tıp fakültesi öğrencilerinin hekimlik mesleğine bakışları

PS-42 Afyonkarahisar’da bir devlet bir özel erkek yurdunda kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıkları

PS-43 Most Common Problems Among Residents at a Medical Faculty

PS-44 Edirne il merkezinde yaşayan gebelerin sosyodemografik özellikleri 

PS-45 Bası yaraları için en iyi yaklaşim:  koruyucu hekimlik

PS-46 Toplum sağliği merkezlerinin aile sağliği merkezleri üzerindeki denetimsel konumu

PS-47 Vitamin B12’nin, obezite, metabolik sendrom, insülin direnci ve vücut yağ dağılımı ile ilişkisi; birinci 
basamak bazlı bir çalışma

PS-48 Akut kolesistit, safra kesesi taşı ve aşikar hipotiroidizm birlikteliği: Olgu sunumu

PS-49 Farkli tedavi protokolleri uygulanan ve nefropatisi olmayan tip-2 diyabetik hastalarada aneminin 
seyri

PS-50 Periyodik sağlik muayenesinde yakalanan bir Hepatit B olgusu

PS-51 Hekime yönelik şiddette hekim-hasta ilişkisinin niteliği

PS-52 Brusellozda brucellacapt (immunocapture-agglutination) ve rose bengal testlerinin değerlendirilmesi

PS-53 Henoch schönlein purpurasina bağli gelişen akut skrotum: olgu sunumu

PS-54 Bir ilçe devlet hastanesi'nde  ilaç kullanimi ve hasta katilim payindan muaf ilaç raporu verilen 
hastalarin farkli özellikleri temelinde araştirilmasi

PS-55 Ergen ebeveynlerinin ergenlik hakkindaki bilgi ve tutumlarinin değerlendirilmesi

PS-56 5. ve 6. sınıf tip öğrencilerinde tükenmişlik düzeyi

PS-57 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sinif öğrencilerinin tip fakültesini tercih nedenleri

PS-58 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sinif öğrencilerinin tip eğitiminden beklentileri

PS-59 Kahve ve günlük hayatimizdaki yeri 

PS-60 Simitin günlük hayatimizda yeri ve bunu etkileyen faktörler 

PS-61 Vajinitin kadınların cinsel işlevlikleri üzerine etkisi; ön çalışma bulguları

PS-62 Psikiyatri kliniğinde yatan hastaların tanı profili ve tanımlayıcı özellikleri
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BİRİNCİ  BASAMAKTA  HAFIZA  BOZUKLUKLARINA  YAKLAŞIM

Yrd.Doç.Dr.Berrin Telatar
İstanbul Bilim Üniversitesi Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı  Anabilim Dalı

Bellek: Yaşantıları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü ve 
anımsama yetisidir. 

Duyusal  Bellek (Anlık bellek,Çok kısa süreli bellek):
 Yaşlanmadan hiç etkilenmez ya da çok az etkilenir. Bu belleğin işleyişi duyu organlarından gelen duyusal bilginin 

(özellikle görsel ve işitsel) doğruluğuna bağlıdır. 
Kısa Süreli Bellek (KSB):
 Yaşlanmaya bağlı olarak KSB’de tutulan bilgi miktarı göreli olarak korunur ama bilginin kayıt edilmesi  sürecinde 

bozukluklar gözlenir. 
Çalışma Belleği:
Üst düzey adaptif ve bilişsel faaliyetlerin kaynağı ve koordinasyon merkezidir. Yaşlanmaya bağlı olarak hem 

işlevler bozulur hem de yavaşlama meydana gelir. Yaşlanmada en fazla etkilenen bellek sürecidir.
Uzun Süreli Bellek (USB):
Kuramsal olarak sınırsız depolama kapasitesi olan uzun süreli bellekte bilgiler saatler,günler aylar,yıllar gibi uzun 

süreler boyunca muhafaza edilebilir.
Bu bilgilerden yeri ve zamanı belli olan kişisel bilgiler(episodik hatıralar); yeri ve zamanı belli olmayan ,dış dünya 

hakkındaki genel bilgilere (semantik hatıralar) göre yaşlanmadan daha fazla etkilenir
Yeni bilgileri öğrenememek veya daha önce öğrenilenleri geri çağıramamak hafıza bozukluğu olarak 

isimlendirilir.
Hafıza Bozukluklarında Başvuru Şikayetleri: İsimleri, randevuları hatırlamada zorluk (UNUTKANLIK),Yeni 

bilgilerin çabuk unutulması (kendisini ziyarete gelen birini unutur, banyoya neden gittiğini unutur ),Konuşmada 
azalma, sık duraklamalar,Yazılı ve sözlü lisanı anlamada zayıflık,Cümle kurmada isim ,  fiil , zamir hataları, Okuma, 
heceleme ve yazmada bozukluk, İçe kapanma ,Sosyal çekilme,Eşyaları kaybetme ,  yerlerini 
karıştırma,Huzursuzluk ,Soru ya da cümlelerin tekrarını istemek, Hafif oryantasyon bozukluğu,Yolunu kaybetme

Yaşa Bağlı Kognitif Düşüş:
Yaşlı bireylerin işlem ve reaksiyon hızları daha yavaştır. Kişi geç de olsa  bilgiyi hatırlar. Öğrenme yetisi  intakttır. 

Hafızayla ilgili bu yavaşlama ilerleyici değildir. Normal günlük hayatına devam eder. Unutkanlığın olduğu dönemleri 
ve sonuçlarını hatırlar. Yolları çok iyi hatırlayamasa da kaybolmaz. Bazı kelimeleri bulmakta zorlansa da konuşması 
düzgün ve akıcıdır. Yargılama ve karar verme normaldir.

Demansa Bağlı Unutkanlık :
Bellek bozukluğuyla birlikte fatura ödeme,uygun giyinme,yıkanma gibi günlük aktivitelerinde zorluk vardır. 

Unutkanlığın olduğu zamanları ve sonuçlarını hatırlamaz. Tanıdığı yerlerde bile kaybolabilir. Sıklıkla kelimeleri 
unutur, karıştırır. Konuşma sırasında tekrarlamalar sıktır. Seçim yapma, yargılama problemleri ve sosyal olarak 
uygunsuz davranışları vardır.

Ayırıcı Tanıda Düşünülmesi Gerekenler:
Benign yaşlanma  unutkanlığı (Yaşa bağlı kognitif düşüş)

Konuşma Özetleri
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Hafif kognitif bozukluk
Demans : Alzheimer, Vasküler demans , Lewy cisimcikli demans , Frontotemporal demans, Diğer demanslar  

(Parkinson,Huntington,HIV,Alkolizm) 
Sistemik Hastalıklar: Hipotiroidizm,Vit B12 eksikliği, Folik asit eksikliği,Hiperkalsemi, Niasin Eksikliği (Nikotinik 

asit, B3 vit.), Nörosifilis ,HIV enfeksiyonu
Santral sinir sistemi hastalıkları: Serebrovasküler olay, Parkinson hastalığı, Huntington hastalığı,Subdural 

hematom, Normal basınçlı hidrosefali  (demans,yürüme bozukluğu,üriner inkontinans),Beyin tümörü
Depresyon
Deliryum 
CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) 
Kronik menenjit
Görme işitme bozukluğu
Tiamin eksikliği (B1 vitamini eksikliği)
Lyme Hastalığı
Prion hastalığı
İlaçlar
Ağır metal toksisitesi 
Hepatik ensefalopati 
Metabolik endokrin nedenler
Üremi
Hipoksemi 
SSS Vaskülitleri 
Anamnez:
1-İlaç kullanımı (Beta blokerler , Kortizon, Benzodiazepinler , Barbituratlar, Antikonvülzanlar 

(Prokarbazin,Difenilhidantoin),  Digital ilaçlar, NSAI ilaçlar,Antineoplastikler (Vinkristin, Azatioprin,  Sibutramin 
(Reductil) , alkol ve madde kullanımı, şüpheli cinsel ilişki, kafa travması, mesleği (toksik metallere maruziyet), ailede 
demans öyküsü

HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUK (HKB):
Yaşlı bireylerin demans sınırına ulaşmayan ancak yaşıyla uyumlu olmayan bellek bozukluklarına verilen  isimdir.  

Normal yaşlanma ve demans arasında bir geçiş evresi olarak kabul edilebilir. Tanıda Peterson Kriterleri 
kullanılır :Hafıza problemleri vardır,hastaların yakınları tarafından da doğrulanan unutkanlık şikayeti 
mevcuttur,günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede bozulma yoktur,demans yoktur.Bu bozukluk artmış 
Alzheimer hastalığı riski ile birliktedir. Sağlıklı yaşlıların yılda % 1-2’si Alzheimer hastasına dönüşürken hafif kognitif 
bozukluğu olanların her yıl % 10-15’i demans geliştirmektedir. 

HAFİF KOGNİTİF BOZUKLUĞUN  DEMANSA   DÖNÜŞÜMÜNÜ ARTIRAN FAKTÖRLER:
Apolipoprotein E 4 aleline homozigot ya da heterozigot olarak sahip olmak,  Kortikal anormallikler, Medial 

temporal lob atrofisi , EEG değişiklikleri, Olfaktor defisitler , Hippokampal atrofi (Kantitatif MR çalışmaları), Artmış 
sistolik kan basıncı, Yüksek serum kolesterol düzeyi sayılabilir. HKB hastalarına % 50 sıklıkta depresyon, anksiyete , 
apati , irritabilite  ve  agresyon eşlik edebilir.

Hafif  Kognitif Bozukluğun Tedavisi: Tedavide amaç unutkanlığın azaltılmasına yöneliktir çünkü bu bozukluk 
geri dönüşümlü değildir. Antikolinerjik etkili ilaçların kesilmesi (kognitif fonksiyonları bozması nedeniyle),Vit B12 
eksikliği , Elektrolit imbalansı,  Hipoglisemi ve Hipotiroidi tedavisi, Hafıza egzersizleri  tedavide uygulanan 
yöntemlerdir.

 Alzheimer Hastalığı Olası Risk Faktörleri:
Kesin olan risk faktörleri kadın cinsiyet, ileri yaş ve aile hikayesidir. 
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Hafıza  Bozukluğu Şikayeti İle Gelen Hastada Yapılması Gereken Tetkikler:
Tam Kan Sayımı, Sedimantasyon, CRP, İdrar, BUN ,Kreatinin , Elektrolitler (Na, K,Ca,Mg), Karaciğer fonksiyon 

testleri, Glikoz, Vit B 12, Sfilis serolojisi , Tiroid fonksiyon testleri, Riskli gruplarda HIV,  Gerektiğinde LP ile 
toksinlerin araştırılması , Lipid profili,   Folik asit, Demir düzeyi, Ferritin

Anamnez Sırasında  Değerlendirilmesi  Gerekenler: 
Uzak hafıza değerlendirilmesi için çocukluğu ile ilgili sorular, okuduğu okullar, askerlik yaptığı yer ve 

çocuklarının isimleri sorulabilir. Yakın hafıza için kullanmakta olduğu ilaçların isimleri, sabah kahvaltıda neler yediği 
sorulabilir. Hobilere karşı ilgisinin azalması, ev içinde yaşanan kaza sayısında artış, günlük olarak yapabildiği 
aktivitelerde azalma ve aksama,  çocuklarının, torunlarının,yakın arkadaşlarının ve eşyaların isimlerini unutması, 
şikayetlerin başlama zamanı, şikayetlerin izlediği seyir (yavaş,hızlı,basamaklı,giderek kötüleşen),yeni şeyler 
öğrenebilmesi, hesap yapabilmesi, bir işi planlayıp başlayıp bitirebilmesi, bildiği yerlerde kaybolması, hayattan zevk 
alma durumu sorulması gereken konulardır. 

Hikaye ve mental durum değerlendirmesi demans tanısının konulmasında en önemli kriterlerdir. 
Fizik Muayenede Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Genel görünüm (saç,makyaj,uyanıklık,dikkat), Duygu durum, Vital bulgular, Solunum şekli, Pupil refleksi, 

Extremitelerin pozisyonu, Travma izi, Ekimoz , peteşi , döküntü, Siyanoz , Koku varlığı,İstemsiz hareketler, İdrar  ve 
gaita inkontinansı , Önceden geçirilmiş  serebrovasküler  olaya ait lateralize edici bulgu, rigidite, bradikinezi, tremor 
(Parkinson), hastanın yürüyüşü, denge fonksiyonları, karotis arter üfürümleri, periferik arter nabızları, duyusal 
bozukluk olup olmadığı (görme,duyma vs.), sorulara  uygun yanıt vermesi, tekrarlamaları var mı? yanlış 
hatırlamaları var mı? 

Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi (Nöropsikolojik Değerlendirme):
Bu testleri  yapmadan önce hastanın uyanıklık durumu değerlendirilmeli, hasta konfüze olmamalı, ileri düzeyde 

bir dikkat ya da motivasyon sorunu olmamalıdır. Aşağıdaki iki test bu konuda yardımcı olabilir.
1-MMSE ( Mini -mental state examination)                                     2-Saat çizme testi
MİNİ MENTAL TEST: 
Oryantasyon, Erken geri çağırma, Geç geri çağırma, Konsantrasyon, Hesap yapabilme, Dil yetisi, Motor fonksiyon 

ve algılama, Yazma ve Yapılandırma fonksiyonlarını değerlendirir.Toplam puan 30 ‘dur. Sonuç >26 ise normaldir. 
24-26 ise hafif kognitif bozukluk, 18-23 ise hafif demans olarak değerlendirilir. Erken kognitif bozukluğu olanlarda 
başlangıç skoru normal değerlere yakın olabilir. Ancak test her 6-12 ayda bir tekrar edildiğinde HKB olanlarda yılda 1 
puan ,  demansta 3 puan düşme eğilimindedir. 

SAAT ÇİZME TESTİ: Saat çizme testinde, hastadan belirli bir zaman diliminde saat çizmesi istenir. Demansın ilk 
evrelerinde bozulan testlerden biri olarak kabul edilmektedir.  Toplam 6 puan üzerinden değerlendirilir.  4 puanın altı 
bozulmuş bilişsel fonksiyon ile uyumludur.   Eğitimlilere uygulanabilir.

DUYGU DURUM DEĞERLENDİRMESİ
“Hiç kendinizi üzgün veya kederli hisseder misiniz?” gibi basit bir soru taraması önerilmektedir. Olumlu olarak 

cevap verildiğinde “Geriatrik depresyon skalası (GDS)” uygulanmalıdır. 15 soruluk kısa formu hızlı ve kolay 
uygulanabilir bir tarama testidir.  5 < depresyonla uyumlu olabilir, hastanın kliniği ile değerlendirilmesi gerekir. 

    Sevk Etme Kriterleri:
Vital bulgularında anormallik olanlar(yüksek ateş, solunum hızında ve sayısında değişiklik, kontrolsüz yüksek 

tansiyon)
Kafa travması öyküsü olanlar
Ağır depresyonu ve intihar düşüncesi olanlar
Aşırı alkol kullananlar
Belirtileri akut başlayan ve kısa sürede kötüleşme olanlar
Toksik metallere maruz kalanlar
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Genç ve demans bulgusu olanlar
Hafızasında dalgalanmalar olanlar
Demans tanısı koyduğumuz ancak birinci basamakta etyolojisini  araştıramayacağımız  hastalar 
    Tedavi Başlama ve İzleme Kriterleri:
Yaşa bağlı kognitif düşüklük ve hafif kognitif bozukluğu olanlar
Vit B12, folik asit ve niasin eksikliği olanlara oral tedavi verilebilir
Demir eksikliği nedenleri de araştırılarak tedavi edilmeli 
Yüksek kan basıncı ve yüksek kolesterol düzeyi mutlaka kontrol altına alınmalı
Hipotiroidi mutlaka tedavi edilmeli,hipoglisemi yaratan nedenler ortadan kaldırılmalı
Kullanılan tansiyon ilaçları ve diüretiklerin elektrolit imbalansı oluşturabileceği unutulmamalı!!!
Hafif depresyon olguları genelde SSRI grubu ilaçlarla tedavi edilmeli. 
   Fiziksel ve Zihinsel Sağlığın Korunması:
           Kitap-gazete okumak, kağıt oyunu oynamak, bir müzik aleti çalmak, dans etmek, egzersiz yapmak,yabancı 

dil öğrenmek, yeterli uyumak,sigara ve alkol kullanmamak, beslenme (özellikle B 12 vitamini ,folik asit ve E 
vitamininden zengin beslenme ), yağı çok fazla kısmamak, bol bol balık yemek (omega 3)  sağlıklı yaşlanmak 
açısından önemlidir.  Birinci basamakta hastalarımıza bu tip önerilerde bulunmalı  ve yapmaları için teşvik etmeliyiz. 
Genç ya da yaşlı olsun bir kişi günlük hayatını sürdürmekte zorlanmaya başlamışsa tehlike çanları çalmış demektir. 
Her yaşlı demanslı değildir, her demanslı da yaşlı değildir. İnsanın sevdikleriyle birlikte olması belki de sağlıklı 
yaşlanmanın en iyi ilacıdır.

KAYNAKLAR:
Çifçili S. Aile Hekimleri İçin Yaşlı Sağlığına Bütüncül Yaklaşım; İstanbul : Deomed Yayıncılık, 2011.
Uğur M, Balcıoğlu İ, Kocabaşoğlu N. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar; İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimleri Etkinlikleri Sempozyum Dizisi: No:62, 2008.
Arıoğul S. Geriatri ve Gerontoloji; Ankara:MN Medikal & Nobel, 2006.
Öktem Ö. Nöropsikolojik Değerlendirmede  Dikkat Edilmesi  Gereken  Noktalar , Nöropsikoloji Dergisi, Sayı 1,Yıl 

1: 7-12 , 2011.
Bozdemir N, Kara İH. Birinci Basamakta Tanı ve Tedavi; Adana: Nobel Kitabevi, 2010.
Bilgel N, Aile Hekimliği; Bursa: Medikal Tıp Kitabevi,  2006.
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DEMANS TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Prof. Dr. Talip Asil
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Demans, merkezi sinir sisteminde, zihinsel işlevlerden sorumlu nöronların primer ya da sekonder olarak 
hasarlanması sonucu birden fazla kognitif fonksiyonun bozulması ve bununla bağlantılı olarak günlük yaşam 
aktivitelerini sürdürme becerisinde kayıp ile karakterizedir. Demans oncelikle düzeltilebilir (geri dönüşümlü)  
demanslar ve dejeneratif demanslar olmak üzere ikiye ayrılır. Düzeltilebilir demans; ilaçlar, depresyon 
(pseudodemans), hipotiroidizm, vitamin B12 eksikliği, görme-işitme bozuklukları, normal-basınçlı hidrosefali, 
intrakraniyal tümorler, infeksiyonlar ve anemi gibi nedenlere bağlı ortaya çıkan demanslar için kullanılan bir terimdir. 
Hastalara ilk kez demans tanısı konulduğunda öncelikle düzeltilebilir nedenler gözden geçirilmelidir. 

Primer demans veya dejeneratif demans denildiğinde ise ilk akla gelen Alzheimer hastalığıdır. Bu demanslar 
nöronların dejenerasyonu ile seyrederler ve günümüzde günlük kullanıma girmiş tedavilerle bu süreci geri 
döndürmek veya durdurmak mümkün değildir. Bu süreci durdurmak veya yavaşlatmak için antiinflamatuar ilaçlar, 
antioksidan ilaçlar, östrojen gibi bir çok ilaç denenmiştir, ancak günümüzde Alzheimer demansta sadece bazı 
asetilkolinesteraz inhibitörleri ve bir NMDA antagonisti olan memantinin  sınırlı etkinliği kanıtlanabilmiştir. Ancak 
demanslı hastalarda kognitif yıkımla birlikte bir çok sosyal ve psikolojik sorun da ortaya çıkmaktadır. Ayrıca demanslı 
hastalarda koinsidental olarak görülebilecek birçok hastalık için kullanılabilen farmakolojik ajanlar demans sürecini 
hızlandırabilmektedir. Bu yüzden demanslı hastaların eşlik eden diğer sorunlarının doğru, etkili ve güvenli bir şekilde 
tedavi edilmesi bu hastaların yaşam kalitesinde artış sağlayabilecektir.

Özellikle demansın terminal dönemlerinde hastalara destek tedavisi dışında çok fazla yardım edilememektedir. 
Ancak bu hastaların beslenmelerinin düzenlenmesi, yatak yaraları ve infeksiyonlarla etkili mücadele edilmesi hem 
yaşam kalitesini hem de yaşam süresini artırabilecektir. Ayrıca demanslı hastaya bakım veren bakıcıların ve aile 
bireylerinin de karşılaşabileceği sorunlara karşı dikkatli olunmalıdır. 
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AİLE HEKİMLİĞİNDE BAŞDÖNMELERİNE YAKLAŞIM

Doç. Dr. Dilek Evcik Toprak
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Denge, dururken ya da hareket halinde iken vücudun ağırlık merkezinin, dayanma düzlemi içinde tutulmasıdır. 
Denge sistemi bir merkez ve üç farklı algılayıcı sistemden oluşmuştur. Beyin, gözlerden, iç kulaktaki denge 
merkezlerinden ve kas, eklem ve tendonlardan sürekli olarak iletilen vücut pozisyonu ile ilgili bilgileri toplayıp 
işleyen bir merkez görevi görür ve dengenin sağlanmasından sorumludur. Dengenin sağlanmasında rol oynayan 
merkezlerden herhangi birinde sorun olması baş dönmesi, dengesizlik, sersemlik gibi belirtilerin ortaya çıkmasına 
neden olabilir.

Başdönmesi/dizziness yaşam kalitesini bozan, günlük yaşamda çok zor durumlara sokan bir belirtidir. 
Başbönmesi için yapılan 5 toplum tabanlı çalışma sonuçlarına göre hastaların %30’unda vertigo vardır. Bu oran 
yaşlılarda %56.4’e kadar yükselmektedir. 2064 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada 18-65 yaş arası gerçek vertigonun 
%7 olduğunu göstermiştir. AHB’de çalışan bir Aile Hekiminin yılda en az 10-20 vertigolu hastası olması beklenebilir.

Başdönmesi birinci basamağa başvuruların yaklaşık %5’ini oluştururken birinci basamağa başvuran 25 yaş ve 
üzeri bireylerin %3’ünde esas yakınma nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca Acil servise başvuranların 
%3’ünde başdönmesi şikayeti mevcuttur. Yaşlı popülasyonun artmasıyla dengesizlik sorunların da artmasına neden 
olmuştur. Çoğu kadın ve yaşlı olmak üzere tüm hastaların yaklaşık %30’u yaşamları boyunca bir kez daha atak 
geçirmektedir.

Başdönmesi yakınması olan hastaların yarısı BB’da takip edilmekte olması Aile Hekimliği açısından önemini bir 
kez daha arttırmaktadır.

Başbönmesi (dizziness) yakınması olan her hasta gerçek vertigo olmayabilir. BB başvuran başdönmesi olan 
hastaların %93’nde ya benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), akut vestibuler nöronit, ya da Ménière hastalığı 
vardır.

BB’da en sık başvuru nedenlerinden biri olan başdönmesinin (dizziness) çoğu benign olup kendi kendini sınırlar 
ancak semptomlar haftalar boyu devam edebilir.

Dizziness/başdönmesi olan hasta “Düşmeye meyil, Başta boşluk hissi, Zeminin kaymsı, Yürüme sırasında bir 
tümsek ya da çukura rastlanması, Ani düşmeler, Eşyaların çevrede dönmesi, Hastanın kendisinin dönmesi” gibi 
şikayetlerle kendini ifade edebilir.

Hastayı değerlendirmede atağın süresi (saniyeler, saatler, günler, haftalar), provakan faktörler, eşlik eden 
semptomlar, işitme problem varlığı, periferik veya santral olmasına mutlaka dikkat edilmelidir.

Sevk ya da konsültasyon endikasyonları şöyle sıralanabilir:
Tekrarlayan birbirinden bağımsız ataklar olması
Nörolojik semptomlar olması (disfaji, parestezi, kuvvet kaybı)
Eşlik eden sensorinöral sağırlık olması 
Timpan membranın yetersiz görünmesi ya da anomalisi (ör: kolestatom)
Atipik nistagmus (ör: non-horizontal, haftalarca devam eden, yön değiştiren ya da diğer göze geçiş gösteren)
Pozitif fistül belirtisi : tragusa bastırınca semptomların oluşması (endolimfatik fistülü düşündürür)
Sadece başdönmsi varsa Nöroloji uzmanına, başdönmesi ile birlikte işitme problemi varsa KBB uzmanına sevk 

etmelidir.
Hemen (acil) sevk kriterleri ise şunlardır :
Ciddi bulantı kusma olması ya da oral sıvı alamama
Saniyeler içinde aniden ortaya çıkan ve devam eden vertigo olması



2. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

	
  18

Nörolojik semptomlu vertigo olması (eskisine benzemeyen başağrısı-özellikle oksipital, gövdesel ataksi, disartri, 
halsizlik) ; bu durumlar SVA, TİA veya MS ihtimalini düşündürmelidir.                

Tipik Menier hst özellikleri olmadan ani işitme kaybı varsa hemen KBB uzmanına sevk edilmeli. Ani işitme kaybı 
tek taraflıysa labirentin veya SSS’nin akut iskemisi düşünülmelidir (enfeksiyon ya da inflamasyon da olabilir).

Acil müdahale işitmeyi geri getirebilir. Hasta belirtilerden sonra 12 saat içerisinde müdahale edilmelidir.
Birçok ileri teknoloji yöntemleri kullanılmasına rağmen tanıda özel testler yoktur. Yaşlılarda tedavi şansı çok yüz 

güldürücü değildir. Bir AH hastasını polifarmasi ile başdönmesi arasındaki bağlantıyı bilerek yaşlı hastalarına dikkat 
etmelidir. 
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VERTİGO

Yrd. Doç. Dr. Özmen Öztürk
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı

Vertigo bir hareket halüsinasyonu ve disoryantasyon hissidir. Vestibüler sisteme (iç kulağa ve vestibüler sinire) ait 
başdönmesi vertigo olarak isimlendirilir. Hareket halüsinasyonu rotatuar veya lineer olabilir. Santral, yani nörolojik 
yakınma ile gelen hasta ise şikayetini daha çok “dengesizlik”, “bayılma hali”, “zemin dalgalanması” veya “sarhoşluk” 
hissi şeklinde tanımlar. 

Vertigo, ayırıcı tanısı en güç semptomlardandır. 
• Vestibüler sistem fizyolojisi hakkında pek çok bilinmeyenin mevcudiyeti ve vestibüler-propriyoseptif-görsel 

sistemlerin merkezi sinir sistemi ile karmaşık etkileşimlerinin olması bu rahatsızlığın değerlendirilmesini 
zorlaştırmaktadır. 

• Tanıda faydalanılan yardımcı laboratuar tekniklerinin kısıtlı olması nedeni ile anamnez ve fizik muayene 
bulgularının değerlendirilmesi diğer hastalıklar ile kıyaslandığından çok daha fazla ön plana çıkar.

Başın uzaydaki pozisyonu hakkındaki bilgi çeşitli kanallardan sağlanır. 
• Vizüel enformasyonu sağlayan görme duyusu çevredeki konumumuzu bize devamlı olarak iletir. 
• Yüzeyel ve derin duyu sağlayan kütanöz dokunma ve basınç algılayan “eksteroreseptörleri” ile kas-eklem-

tendon “interoreseptörleri” algılamalarını devamlı ve düzenli olarak üst merkezlere iletirler. 
• Vestibüler sistem uzaydaki durumumuzu devamlı olarak denge sistemine yollayan “spontan aktif” bir yapıdır. 
Vestibüler sistem klinik açıdan “periferik vestibüler organ” ve “santral vestibüler organ” olarak iki kısımda 

incelenir. Beyin sapındaki vestibüler çekirdeklere kadar olan kısım “periferik vestibüler organ” olarak sınıflandırılırır.
• Lineer akselerasyonu algılayan otolit sistemi (utriculus ve sacculus)
• Angüler akselerasyonu algılayan semisirküler kanallar sistemi
• Vestibüler sinir 
• Scarpa ganglionu
Semisirküler kanallar, lateral-anterior-posterior olmak üzere üç adettir. Bir uçları genişleyerek ampulla adını alır. 

Ampullalarda “crista” adı verilen bölgede tüylü hücreler içeren epitel bulunur. Bu tüylü hücrelerin ürettiği jelatinöz 
yapıya “cupula” denir. Semisirküler kanalların değişik doğrultuda olması çeşitli yönlerdeki hareketlere duyarlı 
olabilmelerini sağlar. 

Utriculus ve sacculus vestibulum içerisindeki medial duvarda yerleşmişlerdir. Medial yüzeylerindeki tüylü 
hücreler içeren bölgelerine “macula utriculi” ve “macula sacculi” adı verilir. Makulalar jelatinöz bir membranla 
örtülüdür. Jelatinöz membran üzerindeki kalsiyum karbonat kristallerine otolit denir.

Semisirküler kanallar açısal hareketlere, utriculus ve sacculus ise yerçekimi ve lineer hareketlere karşı 
duyarlıdırlar. Baş hareketleri ile oluşan endolenf akımı kupula ve makulalardaki jelatinöz membranın silialarında 
mekanik ve elektriksel uyarılara neden olur. 

Lateral semisirküler kanalda kupulanın ampullaya doğru (ampullopedal) hareketi elektriksel bazal aktivitede 
artışa, ampulladan uzaklaşan hareketi ise (ampullofugal) bu aktivitenin azalmasına neden olur. Anterior ve posterior 
semisirküler kanallarda ise bu hareketler ters etki yapar.

Vestibulo-oküler refleks (VOR): VOR baş hareketlerine rağmen gözlerin stabilizasyonunu korumasını ve görsel 
impulsların retinada fovea üzerine düşmesini sağlayan reflekstir. Semisirküler kanallarda oluşan stimulusun 
ekstraoküler kaslara ulaşmasıyla sağlanır. 

Periferik vestibüler hastalıklarda, bir taraftaki elektriksel stimulus artarsa (irritatif lezyon), lezyon tarafında 
ampullopedal akım sonucu yavaş fazı karşı tarafa, hızlı fazı hasta tarafa olan nistagmus oluşur.
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Elektriksel stimulus azalırsa (destrüktif lezyon), lezyon tarafında ampullofugal akım oluşarak yavaş fazı hasta 
tarafa, hızlı fazı karşı tarafa vuran nistagmus meydana gelir. 

Unilateral periferik vestibüler yetersizliklerde MSS devreye girerek kompansasyon sağlar. 
Vestibulo-spinal yollar: Labirent, spinal traktus aracılığı ile boyun, vertebra ve ekstremite hareket ve pozisyonları 

ile de bağlantılıdır ve vestibulospinal yolu oluşturur. 

VERTİGONUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Vertigonun değerlendirilmesinde anamnez, fizik ve nörolojik muayene, otolojik ve odyolojik muayene, vestibülo-

oküler ve vestibülo-spinal reflekslerin incelenmesi, vestibülo-vejetatif reflekslerin gözlenmesi ve radyolojik 
görüntüleme usüllerinden faydalanılır.

1) Anamnez: Vertigonun süresi ve patterni (akut, paroksismal, kronik, pozisyonal, vb), tipi (rotatuar, lineer), 
vertigoya eşlik eden semptomlar (otore, otalji, işitme kaybı, tinnitus ve kulakta dolgunluk hissi, bulantı ve kusma, 
anksiyete, yüzde his kusuru, diplopi, vb) değerlendirilmelidir.

Vertigo patternleri 
• Paroksismal: Meniere ve multipl skleroz’da vertigo ataklar tarzındadır. Servikal vertigolar da baş ve boyun 

hareketleri sırasında kendilerini hissettirirler.
• Akut: Vestibüler nörit’de ani ve çok şiddetli başlayıp giderek azalan tiptedir.
• Kronik: Santral vertigo ya da akustik nörinom’daki denge sorunları Pozisyonal: “Kupulolitiazis” (kupuladaki 

partiküllerin serbest hareketinden kaynaklanan vertigolar)

2) Fizik muayene
• Otolojik muayene: Otolojik muayenede otore olup olmadığı, timpanik membran perforasyonu, dış kulak 

yolunda veziküllerin olup olmaması (örn, herpes zoster oticus’da) önemlidir. İlk basamakta, rutin KBB muayenesi 
sırasında otoskopik bulguların incelenmesi gerekir. 

• Akut süpüratif otitis media veya kronik otitis media varlığı akut labirentit ön tanısını akla getirmelidir. Bu 
hastalarda vertigoya sensorinöral işitme kaybı ve tinnitus da eşlik eder. 

• Kolesteatomlu kronik otitis media’da iç kulak çevresindeki kemik duvarın kolesteatomla erozyonu 
sonucunda “perilenf fistülü” oluşabilir. Bu hastalar genellikle ıkınma, öksürme gibi intrakranyal basıncın arttığı 
durumlarda vertigodan yakınırlar. Dış kulak yoluna pnömotik otoskopla uygulanan pozitif ve negatif 
basınçlarda (fistül testi) hastada vertigonun başlaması , ve nistagmusun gözlenmesi tanı amacıyla uygulanacak 
test yöntemidir. 

• Temporal kemik neoplazileri (glomus timpanikum, karsinomlar)
• Odyolojik muayene ile var olan işitme kaybının türünün saptanması (iletim tipi ya da sensorinöral tip) 

lezyonun tipini ve yerini belirlemede yararlıdır. 
• Nörolojik muayene:  Serebellar lezyonların tanısı için uygulanmalıdır. 

• Romberg testi: Hastanın gözleri kapalı ve kolları ileri uzatılmış olarak ayakta tutulması esnasında sistemik 
veya spinal traktusu ilgilendiren patolojilerde pozitif bulgu elde edilebilir. 

• Fukuda testi:  Hasta gözleri kapalı ve kolları ileri uzatılmış olarak yerinde adımlatılır. Periferik lezyonlarda 
lezyon tarafına doğru rotasyon saptanır. 

• Yürüyüş testi: Akut periferik lezyonlu hastanın lezyon tarafına doğru düşme eğilimi vardır. Santral lezyonu 
olan hasta geniş tabanlı yürüyüş denilen ayaklarını açarak ataksik adımlama yapar.

• VOR ve nistagmus
• Yön tanımlanırken nistagmusun daha hızlı olan komponenti esas alınır. 
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• Eğer nistagmusun yönü bakış yönünün değişmesi ile değişmiyor ise, nistagmus horizontal veya horizonto-
rotatuar ise ve optik fiksasyon ile amplitüdü azalıyor ise lezyon genellikle periferiktir. 

• Bakış yönüne göre yön değiştiren nistagmus, nistagmusun vertikal olması, optik fiksasyon uygulanmasına 
rağmen nistagmusun şiddetinde değişiklik olmaması lezyonun santral olduğuna işarettir.

• Vestibülo-spinal refleksler: Romberg testi, Barany testi, Babinski- Weil testi, Unterberger testi ve patella refleksi 
muayenesi ile değerlendirilir.

• Vestibülo-vejetatif reflekslerin incelenmesi: Bulantı ve kusmanın eşlik edip etmediği tespit edilmelidir.

3) Radyolojik inceleme: 
Direkt kafa grafileri, 
Bilgisayarlı tomografi, MRI

PERİFERİK VERTİGO TİPLERİ
• Vestibüler nedenler: 

• Labirentten kaynaklananlar 
• Enflamasyon, travma, ototoksisite, vb 
• Meniere hastalığı: Fluktuan sensörinöral işitme kaybı, episodik vertigo, tinnitus ve aural dolgunlukla 

karakterize membranöz labirentin bir hastalığıdır.
• Vestibüler sinirden kaynaklananlar 

• Enfeksiyonlar (menenjit, sifiliz, viral ajanlar
• Tümörler (akustik nörinom, vb) 
• Vestibüler nöronit: Ani başlayan ve giderek azalarak devam eden vertigo ve eşlik eden vejetetif 

semptomlarla karakterizedir. 
• Vestibüler ve non-vestibüler yollarla periferik vertigoya yol açan genel nedenler

• Kardiyovasküler problemler, hipertansiyon, hipotansiyon, anemi
• Metabolik problemler 
• Entoksikasyonlar
• Gastrointestinal hastalıklar
• Lokomotor ve servikal problemler
• Oküler (diplopi, myopi, hemianopsi
• Psikojenik (klostrofobi, agorafobi, vb), 
• Otoimmün sebebler
• Pulmoner sebebler 

Vertigo yakınmasının süresi en önemli kriterdir. 
• Vertigonun saniyeler sürdüğü hastalıklar

1. Benign paroksismal pozisyonel vertigo
• Vertigonun dakikalar-saatler sürdüğü hastalıklar

1. İdiopatik endolenfatik hidrops (Meniere hastalığı )
2. Sekonder endolenfatik hidrops (Otolojik sifiliz, Cogan hastalığı) 

• Vertigonun günlerce sürdüğü hastalıklar
• (Vestibüler nörinit)

• Vertigo süresinin değişiklik gösterdiği hastalıklar
1. Perilenf fistülü
2. İç kulak travması
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BAŞ DÖNMESİNE YOL AÇAN DİĞER DURUMLAR

Yrd. Doç Dr. Sibel Güler
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Vestibüler Sistem Fizyolojisi
Denge santral sinir sistemi ile sağlanır. Periferik çeşitli organlardan gelen bilgiler santral sinir sisteminde 

hazırlanır, değerlendirilir ve bazı refleksler yolu ile denge sağlanır.  Vestibüler sistem (VS) bir denge organıdır. 
İnsanlarda denge sağlamak amacıyla görsel, vestibüler, proprioseptif ve süperfisyel duysal informasyonlara bağlı 
olarak çok sofistike bir mekanizma geliştirilmiştir. VS’in en az üç çeşit görevi olduğu kabul edilmektedir.1-Başın 
angüler ve lineer hareketlerini ve bu hareketlerdeki hızlanma ve yavaşlamaları santral sinir sistemine iletmek. 2-Göz 
kaslarını kontrol etmek ve bu yolla vizüel oryantasyonun sağlanmasına yardımcı olmak. 3- İskelet kasların tonusunu 
kontrol etmek.

Vestibüler çekirdeklerle çeşitli organlar arasında bağlantı vardır: Serebellumun vestibüler çekirdeklerle bağlantısı 
koordinasyon için önemlidir. Göz motor çekirdekleri ile bağlantı vardır. Bu vestibülooküler refleks için önemlidir. 
Retiküler formasyon ile bağlantılıdır. Postüral refleksi kontrol etmek için spinal kord bütün seviyeleri ile bağlantılıdır. 

Vertigo Ve Benzeri Dengesizlik Hisleri Gelişimi: 4 mekanizma ile olmaktadır. 1- Tonik vestibüler sinyallerde 
yetersizlik 2-Vestibülospinal proprioseptif veya serebellar fonksiyonlarda bozulma 3-Duyusal sinyallerin santral 
integrasyonunda bozulma 4- Serebral hipoperfüzyon. 

Farklı vertigo nedenlerinin güncel sınıflandırması; Rotatuar vertigo ; Epizodik: a) Kısa süreli (saniyeler); kısa 
süreli labirentin stimülasyonu ya da depresyonu. BPPV, labirentin fistül, alternobarik vertigo, kalorik etki, servikal 
vertigo, vertebrobaziler yetersizlik. b) Uzun süreli (saatler); labirentin ya da santral bağlantıların metabolik, fizyolojik 
yetmezliği. Meniere hastalığı, sifilitik labirentit, geç endolenfatik  hidrops, orta kulak cerrahisi. 

Sürekli: Haftalarca devam eden; labirentin ya da santral bağlantıların destüksiyonu. Vestibüler nörinitis, travma, 
labirentit, serebellopontin köşede metastatik tümör.

Non-rotatuar vertigo (dengesizlik, sersemlik hissi); Epizodik; a) Kısa süreli (saniyeler) :-Vestibüler sistemin 
fizyolojik yüklenmesi. -Hızlı hareket, vizüel anormal input b) Uzun süreli (saatler, günler): Santral bağlantılarda geçici 
yetersizlik ya da vestibüler dekompresyon. -İlaç kullanımı, araba hastalığı, perilenf fistülü, aktif kronik süpüratif otitis 
media, hipeventilasyon, fonksiyonel. Sürekli; Haftalar, aylarca devam eden: Vestibüler yetersizlik, yaşlanma, 
ototoksisite, santral sinir sistemi hastalıkları, psikojenik vertigo.

Periferik Vestibüler Hastalıklar: Meniere hastalığı, Vestibüler nörit, Perilenf  Fistülü, Otoimmun İç Kulak Hastalığı, 
Ototoksisite, Vestibüler nöroktemi, Vasküler labirent lezyonları, Akustik nöroma. 

Santral Vestibüler Hastalıklar: Vasküler patoloji; Vertebrobaziler Yetersizlik Sendromu, hematom, iskemi, 
anevrizma, vitb 12 eksikliği, Migren; (Posterior Fossa Migreni), Vasküler Loop Sendromu, vazookluzif Hastalık, 
İntrakranial otit komplikasyonu, Kranial nöropati, 8. sinir tutulumu, Demiyelinizan hastalıklar; Multipl Skleroz (MS), 
postenfeksiyöz demiyelinizasyon, AVM ve travmaları, Heredofamilyal hastalık; Spinoserebellar dejenerasyon Epilepsi 
(özellikle temporal lop nöbetleri) Tümörler; Serebellopontin köşe tümörleri, meningioma, akustik nörinom, 
kolesteatoma, beyin sapı ve posterior fossa yerleşimli tümörler. 

Elliden fazla vertigo nedenleri içerisinde 1/3’ünü periferik vertigo oluşturmaktadır, %17,2’si santral ve %26,2 ‘sı 
sınıflandırılamayan grupta yer almaktadır. %22,2 vertigonun hala etyolojik nedeni net değildir. Vertebrobaziler 
yetmezlik yaşlı popülasyonda en sık neden olarak bilinmektedir. Aynı zamanda akustik tümörlerde diğer bir sık 
neden olarak bildirilmektedir. Yaşlı popülasyonda santral ve vasküler sistemde gelişen dejenerasyon özellikle santral 
vertigoya eğilimi açıklayabilir. Çocuklarda vertigo sıklığı ise %2,2 olarak bildirilmektedir. Bening paroksismal 
pozisyonel vertigo, migren ile ilişkili vertigo, otitis media ile ilişkili dizziness ve vestibüler nöritis çocuklarda daha sık 
iken, santral nedenli vertigolar nadirdir. Bu kadar fazla nedeni olan vertigo da etyolojik tanının saptanması son derece 
önemlidir. 
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BİRİNCİ BASAMAKTA DEPRESYON TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Prof. Dr. Ercan ABAY 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Anlatımda öncelikle birinci basamakta görülen depresyon hastalarının hangi özellikte olanları psikiyatriste sevk 
edileceği ya da hangilerine birinci basamakta müdahale edileceği konusunda açıklamalar getirilecektir.  Ardından 
tedavi hedefleri tedavi kılavuzları eşliğinde anlatılacaktır.

Depresyonun etkin ve uygun birimde tedavisi hastalığın seyrini ve sebep olacağı sonuçları değiştirir. Bütün 
bunlar göz önüne alındığında tedavi hedefleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: (1)

İyileşme süresini kısaltmak (genellikle 4-8 hafta), 
Yinelemeleri azaltmak, 
İşlevselliği arttırmak ve
Morbidite ve mortaliteyi düşürmektir.
Akut, sürdürüm ve idame tedavisi ele alınacaktır.  Akut tedavide başlıca dikkat edilecek ilkeler: (2)
1. Hasta desteklenmeli 
2. Tedaviyle ilgili kararlara hastanın aktif katılımı sağlanmalı
3. Hasta depresyonun doğası, tedavi seçenekleri, olası ilaç yan etkileri hakkında eğitilmeli 
4. Hasta yakınları (hastanın izni alınarak) hastalık hakkında bilgilendirilmeli ve eğitilmeli 
5. İlaca verilen klinik yanıt takip edilmeli 
6. Kontrol muayenelerinde ilaç dozları gerekirse en yüksek tedavi dozuna yükseltilmeli 
Antidepresan seçiminin nasıl yapılacağı ve dikkat edilecek ilkeler verilecektir. Çeşitli antidepresan sınıflarının 

(Trisiklikler, tetrasiklikler, SSRİ’lar ve SNRİ’lar) endikasyonları, yan etkileri, ilaç etkileşimleri ve çekilme 
belirtilerinden söz edilecektir.

Antidepresanlara yanıtı ön görmek her zaman mümkün olmasa da, bazı özellikler bir dereceye kadar "iyi cevap" 
belirleyicileri olarak düşünülmektedir: 

• İştahsızlık, 
• Kilo kaybı, 
• Orta veya geç uykusuzluk, 
• Psikomotor ajitasyon veya retardasyon, 
• Otonom belirtiler, 
• Akut başlangıç, 
• Depresyon yönünde aile öyküsünün olması "iyi cevap" belirleyicileridir. 
Antidepresan tedaviye direnç gelişmesiyle ilgili bazı etmenler :
• Tedavi uyumuyla ilgili sorunlar; çalışmalar tedavinin özellikle 10-12. haftalarından sonra uyumla ilgili sorunlar 

ortaya çıktığını göstermiştir. 
• Yeterli doz ve sürede tedavinin düzenlenmemesi; her bir antidepresanın kendine has başlama ve hedef dozu 

vardır. Çoğu antidepresan ilacın dozunu yanıt ve iyileşmeyi en üst düzeyde elde etmek için arttırmak gerekir. İdame 
dozuna kadar ilacın dozunu hızlı titre etmek -tabii ki tolere edilebilen sınırlar içinde - ilacın etkisiz olduğu inancı 
sebebiyle tedavinin erken sonlandırılmasını engelleyebilir (1, 2, 3)

Kaynaklar
1. Karamustafalıoğlu O. Aile Hekimleri için Psikiyatri, 2010, s. 40-66.
2. Köroğlu E. Ahepsi – Aile Hekimliği Uygulamasında Psikiyatri, 2012. 
3. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Comprehensive Textbook of Psychiatry, 9. Baskı, 2009. 
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BİPOLAR BOZUKLUK TEDAVİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

Yrd. Doç. Dr. Yasemin Görgülü
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Bipolar bozukluk uzun süreli, dönemler halinde giden, gidiş özellikleri hastadan hastaya değişen bir hastalıktır. 
Hastalığın en temel özelliği de bu değişkenliktir. Hastaya kısa ya da uzun süreli tedavi planı yaparken hastalığın o 
zamana kadarki gidiş özellikleri göz önüne alınır. Geçirdiği hastalık dönemlerinin sayısı, tipi, sıklığı, şiddeti, süresi, 
ara dönemlerin uzunluğu; ara dönemlerdeki işlevsellik düzeyi, kalıntı hastalık belirtilerinin ve yeti yitiminin olup 
olmaması; önceki tedaviye uyumu ve tedaviye verdiği yanıt gibi özellikler tedavide yol göstericidir. Hasta ve 
yakınları ile birlikte hastalık dönemleri, yaşam olayları ve ilaçların yer aldığı “yaşam çizelgesi” çıkarılmalıdır. Bu 
çizelge hastaya ve hekime hastalığın uzun dönemli gidişi, yaşam olayları, mevsimler, ilaç kullanma ya da bırakmanın 
hastalığın seyri üzerine etkilerini bir bakışta gösterme açısından yarar sağlar. Bipolar bozuklukta tedavinin en önemli 
sorunlarından biri; yinelemelerin ve dolayısıyla yüksek morbidite ve mortalitenin en önemli nedeni de olan %65’e 
varan “ilaca uyumsuzluk” tur. Tedaviye uyumsuzluğun; hastalığın kronik niteliğini kabul edememek, ilaç kullanmak 
istememek, ilaç yan etkileri, iyileştiği ve artık ilaca ihtiyacı olmadığı inancı gibi nedenleri vardır. Hasta ve yakınları 
hastalık hakkında bilgilendirilmeli, hastalığın doğuştan gelen bir yatkınlık üzerine çevresel zorlanmalarla ortaya 
çıktığı anlatılmalı. Hasta ve ailesinin tedaviye etkin olarak katılmaları sağlanmalı. Düzenli yaşamanın önemi 
vurgulanmalı. Her hasta için hastalığın ilk belirtilerini tanımasına yardımcı olmalı. Yeni hastalık dönemlerini 
tetikleyebilecek durumlar ve stres etkenleri hasta ile birlikte belirlenmeli. Mani döneminde hızlı ve etkin müdahale 
önemlidir. Zaman geçtikçe hastalıkta durdurulamayan bir şiddetlenme olabilir ve riskli davranışların denetim altına 
alınması, hastanın ve çevrenin güvenliğinin sağlanması zorlaşır. Mani döneminde hasta kendini çok iyi hissederek 
hasta olduğunu kabul etmez ve tedaviye uyumu güçleşir. Suisid ya da homisid riski, hastanın kendisine ya da 
çevresine zarar verici çeşitli davranışlarının olması, beslenme ve bakımında belirgin yeti kaybı olması, 
hareketlerindeki artış ve uykusuzluğa ikincil genel sağlık durumunun tehlike altında olması, tedavi önerilerine 
uymaması, ilaç uyumunun bozuk olması, önceki dönemlerde belirtilerin hızla kötüleşme öyküsü olması, olağan 
destek sistemlerinde ani bir kaybın olması hastaneye yatırılarak tedaviyi gerektiren durumlardır. Bipolar bozuklukta 
depresyon belirtileri mani belirtilerinden daha sık ve uzun sürelidir. Depresyon tedavisi sırasında hastalığın uzun 
dönemli gidişine olumsuz etki yapmamak önemlidir. Bipolar bozuklukta antidepresan ilaç tedavisinde mani 
döneminin ortaya çıkabileceği her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Antidepresan ilaçla depresyon düzelince 
antidepresan ilacın sürdürüm dozu ve süresini belirleyebilmek için hastanın yakından izlemi önemlidir. Seçilecek 
antidepresanlar arasında etkinlik farkı bulunmamakla birlikte trisiklik antidepresanlar daha çok manik kaymaya 
neden olmaktadır. Bipolar depresyonda tedavi planlarken depresyonun şiddeti ve belirtilerin niteliği, hızlı 
döngülülük olup olmadığı, intihar riski, yaş ve bedensel durum-hastalık-ilaç, sosyal destek gücü, geçmiş hastalık 
öyküsündeki özellikler ve ilaç uyumu göz önüne alınır. İntihar riski yüksek, psikotik bulgulu, ağır hastalar ve 
tedaviye uyum güçlüğü olup sosyal desteği de zayıf olanlar hastaneye yatırılmalıdır. Bipolar bozukluk koruyucu 
tedavisi ile hastalık dönemlerinin ortaya çıkması önlenir yada dönemler daha seyrek ve hafif gelebilir. Hasta ve 
ailesini hastalık (yineleme özelliği, döneme özgü erken belirtiler) ve tedavi süreci hakkında bilgilendirmek çok 
önemlidir.
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AİLE HEKİMLİĞİ GÖZÜYLE BAĞIMLILIKLAR    

Doç.Dr.Didem Sunay
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Bağımlılık bir ilişki türü ve sürecidir. Eğer bu ilişki bireyin özerkliğini, özgüllüğünü, özgürlüğünü, ortadan 
kaldırıyor; onun davranış dağarcığında var olmayan yeni tutum ve davranışlara yol açıyor, öz denetimini 
zayıflatıyorsa bu bir bağımlılık ilişkisidir. Bağımlılık, toplumun her kesiminde görülmesi ve bir toplumdan diğerine 
sınır tanımaz yaygınlığı nedeniyle yalnızca madde kullanan bireyi değil o bireyin içine doğduğu aileyi, ailenin parçası 
olduğu toplumu da etkileyen çağımızın önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. 

Madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar, madde kullanım bozuklukları ve madde kullanımının yol açtığı 
bozukluklar olarak ikiye ayrılır. Madde bağımlılığı ve madde kötüye kullanımı, madde kullanımı ile ilişkili 
bozukluklardır. Madde kullanımının yol açtığı bozukluklar ise; entoksikasyon, yoksunluk, deliryum, demans, kalıcı 
amnestik bozukluk, psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, cinsel işlev bozukluğu ve 
uyku bozukluklarıdır. 

MADDE BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
Madde Bağımlılığı: bir maddenin belirgin bir etkiyi elde etmek için alınması sürecinde ortaya çıkan bedensel, 

ruhsal ya da sosyal sorunlara rağmen madde alımının devam etmesi, bırakma isteğine rağmen bırakılamaması, aynı 
etkiyi elde edebilmek için giderek madde miktarının arttırılması ve maddeyi alma isteğinin durdurulamaması 
durumudur.

Madde kötüye kullanımı; kişinin kendine, hayatına, ailesine ve çevresine zarar verecek tarzda madde 
kullanmasıdır. Madde kullanımına bağlı olarak kişi işine gitmez, okula devam etmez, işinde başarısızlıklar ortaya 
çıkar, ailesini ve çocuklarını ihmal eder, bedeninde fiziksel bozulmalar olur. Madde kullanımı, bağımlılık ve kötüye 
kullanım kriterlerini karşılayamayacak şekilde ise maddenin zararlı kullanımından söz edilir.

Bağımlılık yapıcı madde; beyin işlevlerini doğrudan etkileyerek kullanan kişinin ruhsal ve fiziksel dengesinin 
bozan, kişide fiziksel ve ruhsal bağımlılığa yol açan, kişisel ve toplumsal yönden ekonomik ve sosyal çöküntü 
oluşturan, yaşam için gerekli olmayan maddelerdir. 

Zehirlenme (Entoksikasyon): Kullanılan maddenin etkisinin ortaya çıkması ile uygunsuz ya da beklenmeyen 
davranışlar ve psikolojik ve fiziksel değişikliklerin görülmesidir.

Tolerans: İstenen etkiyi yaratmak için kullanılan madde miktarının giderek arttırılmasıdır.  
Yoksunluk: Uzun süre kullanılan maddenin bırakılması ya da azaltılması sonucu ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal 

sorunlardır. 
Zehirlenme ve yoksunluk madde kullanımında acil müdahale gerektiren durumlardır.
Lapse (tekrar madde kullanımı), bir kez kullanmaktan bir şey çıkmaz düşüncesi ile tekrar madde kullanılmasıdır. 

Bu dönemde fark edilip müdahalede bulunulması önemlidir. 
Relaps (tekrar başlama), maddenin tekrar kullanılmaya başlanmasıdır. 

Madde kullananların %76’sının yirmi yaş altında başladığı gösterilmiştir. Madde kullanımı için risk kabul edilen 
ergenlik dönemindeki popülasyonunu tanımak ve erken dönem değişikliklerini fark edebilmek önemlidir. Ergenler  
arasında madde kullanımı, bu yaş grubunda en fazla mortalite nedeni olan kazalar, öz kıyım ve adam öldürme ile 
olan ilişkisi nedeniyle tehlikelidir. Ülkemizde madde kullanımı birçok ülkeye karşılaştırıldığında düşük oranlardadır. 
Fakat ülkemizdeki genç nüfusu göz önüne aldığımızda bu düşük oranların ne kadar büyük rakamlar oluşturacağını 
unutmamak gerekmektedir. Ülkemiz de gençler arasında yapılan çalışmalarda yarısından fazlasının sigara 
deneyiminin olduğu, ilköğretimde ise yaşam boyu en  az bir kez tütün kullanma oranının %16 olduğu görülmektedir. 
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Yaşam boyu en az bir kez alkol kullanımı %35-45, esrar kullanımı %4, uçucu madde kullanımı %4, ekstazi kullanımı 
için ise %2-2,5 oranları verilmektedir. Çocuk ve gençlerin madde kötüye kullanımına yol açan ‘risk faktörleri’ ve onları 
bundan koruyan ‘koruyucu faktörler’ söz konusudur. Bu risk ve koruyucu faktörleri bilmek problemi anlamamıza 
yardımcı olacaktır.

1. BİYOLOJİK FAKTÖRLER 
- Genetik ve aile öyküsü (Alkol bağımlılığı olan ana-babaların çocukları, alkol bağımlılığının karmaşık genetik bir 

bozukluk olması nedeniyle yüksek risk taşıyan çocuklar olarak değerlendirilmektedir. Bu çocuklar yalnızca alkol 
bağımlılığı açısından değil, aynı zamanda diğer psikopatolojiler açısından da risk taşımaktadırlar. 

- Ailede dürtü kontrol, davranış bozukluğu ya da antisosyal kişilik bozukluğu öyküsü
2.PSİKOLOJİK VE DAVRANIŞSAL
(Psikiyatrik hastalıklar madde kullanımının gidişini değiştirdiği gibi madde kullanımı da psikiyatrik hastalığın 

gidişini değiştirebilmektedir. Madde kullanımı ve psikopatolojinin etyolojik yolu ortaktır. Madde kullanım bozukluğu 
olan gençlerde olmayanlara kıyasla duygudurum bozukluğu ve yıkıcı davranış bozukluğu görülme hızı daha 
yüksektir. Madde kullanım bozukluğu olan gençlerin %76’sında en az bir komorbid psikiyatrik bozukluk 
saptanmıştır. Deprese ergenlerde %35 oranında madde kullanım bozukluğu gelişmektedir)

- Duygudurum bozuklukları 
- Anksiyete bozuklukları
- Dürtüsellik
- Hostilite ve agresyon (Çocuklukta görülen dürtüsellik, saldırganlık ve kuralsızlık gibi durumlar gelecekteki 

madde kullanımının bir belirleyicisi olabilir)
- Davranış bozuklukları (özellikle antisosyal davranışlar)
- Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (Çalışmalar erişkin madde kullanıcılarında %20 oranında, alkol bağımlılarında 

ise %35-71 oranında çocukluk döneminde başlayan DEHB görüldüğünü göstermektedir)
- Öğrenme güçlükleri
- Sosyal becerilerde düşüklük
- Düşük benlik saygısı
- Olumsuz yaşam deneyimleri 
- Fiziksel ve cinsel İstismar ( İstismara uğramış çocuk ya da gençler alkol ve madde kullanımı açısından riskli bir 

grubu oluşturmaktadırlar. Özellikle erken yaşta damar içi madde kullanımına başlamada cinsel istismarın önemli 
olduğu gösterilmiştir. Travma sonrası stres bozukluğu gelişen durumlar da özellikle risk artmaktadır)

3. SOSYAL ve ÇEVRESEL FAKTÖRLER
-  AİLE İLİŞKİLERİ
- Ailede alkol, madde kullanımı ya da kumar sorunu olması (özellikle erkek çocuklar ile babaların alkol kullanma 

sıklıkları arasında önemli benzerlikler bulunmuştur.
-Aile desteğinin az olması
- Ebeveyn-çocuk ilişkisi (Aile ile çeşitli sorunlar yaşayan çocuklarda madde kullanma yaygınlığı daha fazla 

bulunmuştur)
- Aşırı kollayıcı – koruyucu aile
- Parçalanmış-boşanmış aile 
- Ebeveyn kaybı
- Baskıcı veya ilgisiz aile
- Anne-baba arasında çatışma 
- OKUL İLE İLİŞKİLER 
- Akademik başarısının düşük olması
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- Olumsuz, disiplinsiz ve güvensiz bir okul ortamı
- Öğretmenin beklentilerinin düşük olması
- Sınıfta içine kapanık ya da agresif davranışlar sergileme
- ARKADAŞ İLİŞKİLERİ 
(Gençlerde alkol ve madde kullanımının en güçlü bağlantısı akran etkileşimidir. Arkadaşları madde kullanan 

gençlerde riskin yük sek olması beklenen bir durumdur. Çocuk ve ergenler arkadaş gruplarını her zaman kendi 
isteklerine göre seçemezler. Bazı gençler sosyal kabul görmek için yanlış davranışlara yönelebilirler. Aile içi çatışma, 
okul başarısızlığı ve izolasyon  sonucu da gençler doğru davranışı olmayan gruplarla ilişkiye geçerler)

- Arkadaşlarının madde kullanması ve bulundurması
- Davranış bozukluğu olan arkadaşlarının olması
- Arkadaşları tarafından reddedilme
- Sosyal becerilerinin zayıf olması
- TOPLUM İLİŞKİLERİ 
Ekonomik ve sosyal olanakların kısıtlı olması
Eğitim olanaklarının yeterli olmaması
Suç oranının yüksek olması
Göç oranının yüksek olması

Madde kullanımının neden olduğu pek çok fiziksel sorun vardır ve bu sorunlarla aile hekimlerinin karşılaşma 
olasılığı yüksektir. Madde yoksunluğu ve entoksikasyonlarında acil yaklaşımların bilinmesi hastanın yaşamını 
kurtarabilir. Bağımlılık sorununda koruma, erken tanı ve tedavi önemlidir. Çünkü bağımlılık tedavisi zor ve uzun bir 
süreçtir ve maliyeti yüksektir. Bağımlılık gelişmeden önce hekimler tarafından yapılacak kısa müdahalelerin 
bağımlılığı önleyebileceği gösterilmiştir. Koruyucu hekimlik kapsamında aile hekiminin öneri ve mesajları, bağımlılık 
sorununun yaygınlaşmasını önleyici etkenlerden biridir. Bağımlılık tedavisi gören pek çok hasta kendi yaşadığı il 
dışında tedavi görmekte olduğundan izlemlerinde sorun yaşanmaktadır. Aile hekimleri bu hastaların tedavi ve 
izlemlerin de rol almalı ve olabilecek değişiklikleri fark ettiğinde müdahale edip bağımlılık merkezine 
yönlendirebilmelidir. Ülkemizde bağımlılık konusunda uzmanlaşmış psikiyatrist ve bu alanda hizmet veren 
merkezlerin sayısının da yeterli olmadığını da göz önünde bulundurursak aile hekimlerinin bağımlılık alanında bilgili 
olmaları ve daha etkili bir rol alması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Aile hekimleri madde kullanan ve kullanmayan 
popülasyonlarına yönelik koruyucu hizmet sunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalılar. 

Madde kullanım bozukluklarında aile hekimlerinin sorumlulukları:
Kendi popülasyonlarındaki her hastayı madde kullanımı ve bunun getirdiği sorunlar açısından da 

değerlendirmek.
Koruyucu hizmet sunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
Değerlendirme sırasında alkol kullanımının düzeyini belirleyebilmek ve tehlikeli alkol kullanımı olan hastayı 

tanıyarak gerekli önerilerde bulunabilmek.
Kötüye kullanım ya da bağımlılık ölçütlerine uyan hastayı tedaviye yönlendirebilmek ve hastayı eğitmek
Uzun süredir madde kullanan hastayı medikal komplikasyonlar açısından değerlendirmek ve gerekli tedaviye 

başlamak
Acil durumlarda hastanın entoksikasyonda mı yoksunlukta mı olduğunu ayırt edebilmek ve detoksifikasyonu 

gerçekleştirebilmek 
Hastayı izlemek ve olumsuz değişiklikleri fark ederek müdahale etmek
Madde kullanan kişiyi aile, iş, okul, sosyal alanda yaşadığı sorunlarla beraber değerlendirmek.
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BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE ALKOL YA DA MADDE BAĞIMLISI HASTAYA 
YAKLAŞIM

Prof. Dr. Mehmet Erdal Vardar
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD

Bağımlılığın temel niteliği, psikoaktif madde ile ilişkili önemli sorunlar olmasına karşın kişinin maddeyi sürekli 
bir biçimde kullandığına işaret eden bilişsel, davranışsal ve fizyolojik belirtilerin varlığıdır. Madde bağımlılığı 
görüngüsel olarak ruhsal bir bozukluktur. Sendromal niteliği de ret edilemez. Bağımlılık kesin bir durum olmayıp, 
heterojen özellikler gösteren bir bozukluktur. Farklı klinik ağırlık dereceleri olan nicel görüngüsel bir durumdur. 
Bağımlı olan ile bağımlı olmayanı birbirinden kesin olarak ayıran bir kesme noktası yoktur. Bağımlılık sendromu 
kompulsif bir madde kullanma davranışıdır.

Günümüzde alkol ya da madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı önemli bir sağlık sorunudur.  Alkol ve tütün 
ülkemizde en çok kullanılan yasal bağımlılık yapıcı maddelerdir. Yasal olmayan en çok kullanılan madde ise esrardır. 
Esrar ve kokain dışında kalan maddelerin kullanımı giderek artmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkelerde bağımlılık 
oranları yüksek olarak bildirilmektedir. Ülkeler arasında da farklı kullanım oranları görülmektedir. Sağlık politikaları 
ve planlamaları bağımlılık gelişen vakaların tedavisi için psikiyatri kadar birinci basamak uygulamalarına da 
sorumluluk getirmektedir. Özellikle bağımlılık gelişmemiş riskli grupların birinci basamakta değerlendirilerek 
önlemlerin alınması önemlidir. Önleme girişimlerinin bağımlılık tedavisinden daha az maliyetli olması ve bağımlılığın 
kronik bir seyir göstermesi nedeniyle özel bir öneme sahiptir.

Madde kullanımı ile ilişkili bozukluklar DSM-IV-TR’ e göre iki gruba ayrılırlar
1. Madde kullanım bozuklukları (substance related disorders)
Madde bağımlılığı
Madde kötüye kullanımı
2. Madde kullanımın yol açtığı bozukluklar (substance induced disorders)
Zehirlenme (Entoksikasyon)
Kesilme-yoksunluk sendromları
Madde kullanımın yol açtığı deliryum
Madde kullanımın yol açtığı kalıcı demans ve diğer ruhsal bozukluklardan oluşmaktadır. 

Alkol ya da madde bağımlılığı olan hastalar genellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde tanı almadıkları 
görülmektedir. Bunun nedenleri arasında hizmeti sunanların bağımlı hasta tanı ölçütleri ve klinik görünümü 
konusunda deneyimsiz olmaları, bir diğer neden de bu hastaların negatif etiketlenme endişeleri nedeniyle kendilerini 
gizleme çabalarıdır. Ayrıca bağımlı olduğu düşünülen ancak klinik olarak farkındalık göstermeyen hastalar tedavi 
işbirliğine yanaşmamaları nedeniyle de tanı alsalar bile tedaviye yöneltilememektedirler. Birinci basamak sağlık 
hizmetlerinden ikinci basamak sağlık hizmetlerine sevk zincirinin iyi işlememesi, işbirliği yapılamaması nedeniyle bu 
hastalar tedavi için zaman kaybetmektedirler. Bağımlı olmayan madde deneme davranışları gösteren hastalar da 
önleme tedavileri için uygun hastalardır. Birinci basamakta bağımlılık davranışlarının özelliklerinin bilinmesi ve bu 
hastalar ile çalışılmasının bazı özellikleri olması doğaldır.

Birinci basamakta bağımlı hastaya yaklaşım genel psikiyatri hastasına olan yaklaşımdan farklı değildir. Ancak 
alkol ya da madde kullanan kişilerin tedavi motivasyonları düşüktür. Negatif etiketlenmenin getirdiği olumsuzluklar 
nedeniyle de bu hastalar bağımlılık merkezlerine geç başvurmaktadırlar.  Bu nedenle görüşmelerde motivasyonu 
artırıcı tekniklerin bilinmesi ve özel görüşme yöntemlerinin kullanılası önemlidir. Alkol ve madde kullanan kişinin 
maddenin kişi üzerinde yarattığı olumsuzlukların anlaşılması için görüşme yapılmalı, kişinin farkındalığını artıracak 
görüşme yöntemleri kullanılmalı, tartışmanın işe yaramadığı bilinmeli, ikna etmeye çalışılmamalı, yargılamaktan 
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kaçınılmalı, sorumluluk alarak kendine güvenini artırmaya çalışılmalı, tedavi için farklı seçenekleri sunabilecek 
görüşmeleri bilmeli, sorumluluğun bağımlıda olduğu kavratılmalıdır. Bu amaçla empatik görüşme, geri bildirim 
verme, hedefleri birlikte belirleme, kendine yeterliliği destekleme ve farkındalığını artıracak tavsiyelerde 
bulunulmalıdır.

Bu sunumda birinci basamak hekimlerinin alkol ya da madde bağımlılığı olan veya madde kullanma riski olan 
hastaları klinikte tanıma ve tedaviye yönlendirme amacı ile olgu sunumlarına yer verilecektir.

Kaynaklar
Amerikan Psikiyatri Birliği (2000) Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması Elkitabı, Yeniden 

Gözden Geçirilmiş Dördüncü baskı (DSM-IV-TR)  (Çev. ed.: E. Köroğlu) Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2001.
Ögel K, Evren C (2012) Alkol madde kullanım bozukluğu olan hastaya yaklaşım. Alkol Madde Bağımlılığı Tanı ve 

Tedavi El Kitabı (Ed: Evren C, Ögel K, Uluğ B) Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 1. Baskı: 67-77.
Vardar E (2012) Bağımlılıkta temel kavramlar ve tanısal sınıflamalar. Alkol Madde Bağımlılığı Tanı ve Tedavi El 

Kitabı (Ed: Evren C, Ögel K, Uluğ B) Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 1. Baskı: 43—52.
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BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent Sönmez
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

İnsanlar kimi zaman davranış biçimlerini değiştirmek istemezler. Onların kendi adlarına yaptıkları bu özgür 
seçimden döndürmenin yolu, değişime inanmalarını sağlamaktır. Motivasyon, kişinin özgün değişim stratejilerine 
girme, sürdürme ve bunlara sıkı sıkıya bağlanma ihtimali olarak tanımlanabilir. Motivasyon, bir özellik değil bir 
durumdur. Motivasyon dış faktörlerden etkilenen içsel bir durum olup, değişmeye hazır ve istekli olmadır, duruma ve 
zamana göre değişkenlik gösterir.1,2

Motivasyonel görüşme, davranış değişikliği oluşturmayı hedefleyen danışan odaklı, yönlendirici bir danışmanlık 
biçimidir. Temel hedefi davranış değişikliğine dair yaşanan ikilemi keşfetmek ve çözmektir. Motivasyonel görüşme 
kişilerin sorunlarını anlamalarını ve değişim amacıyla eyleme geçmelerini sağlamak için yapılan yardımın özel bir 
yoludur. Bu yöntem özellikle değişim için isteksiz olan veya ikilemde olan kişilerde kullanışlı bir yöntemdir.1,3

Motivasyonel görüşme alkol-madde kullanımı ve bağımlılık alanında özellikle son yıllarda giderek önem kazanan 
bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem özellikle madde kullanan kişiyi bırakmaya zorlayan yöntemlerinin 
başarısız olmasıyla önem kazanmıştır.3

Motivasyonel görüşmenin temel ilkeleri; empati gösterilmesi, çelişkilerin ortaya çıkarılması, dirençle çalışma ve 
kendine yeterliliği desteklemedir. Motivasyonel görüşmede kullanılan temel etkileşim stratejileri; özetleme, açık uçlu 
sorular sorma, kabullenme ve yansıtmalı dinlemedir. Görüşme sürecinde ilk aşama değişim için motivasyon 
oluşturmadır, ikinci aşama ise değişime bağlılığı güçlendirmedir. Değişimi konuşmak için kullanılacak yöntemler 
arasında açıklayıcı sorular sormak, karar dengesini açığa çıkarmak, ayrıntılandırmak, uç durumları sorgulamak, 
geleceğe bakmak, hedefleri ve değerleri ortaya çıkarmak sayılabilir.4

Motivasyonel görüşmede davranış değişikliğine dair çelişkiyi ifade etmek ve bu çelişkileri çözümlemek danışanın 
görevidir. Danışanın içinde bulunduğu çelişkiyi ve değişime karşı direncini kabul etmek, hastayı içinde bulunduğu 
çelişkiyi çözümlemeye yönlendirmekse uzmanın görevidir. Değişip değişmemek kişinin özgür seçimidir, amaç 
danışanın içsel motivasyonunu arttırmaktır.1

Motivasyonel görüşmenin, kişilerin davranışlarını değiştirmede etkin olduğu araştırmalarda gösterilmiştir. Bu 
tekniğin ergenlerde de yetişkinlere benzer şekilde etkin olduğu saptanmıştır. Bağımlılık tedavisinde hastaların 
değişim için isteksiz olma, kendine güvenmeme ve hazır hissetmeme gibi temel motivasyon sorunları yaşadıkları 
bilinmektedir. Bu kişiler ihtiyaç duydukları davranış değişikliklerine dair yaşadıkları ikilemi çözebilene kadar 
değişim muhtemelen yavaş gidişli ve kısa ömürlü olacaktır.  Motivasyonel görüşme kişilerin sorunlarını anlamalarını 
ve değişim amacıyla eyleme geçmelerini sağlamak için etkin bir yardım yolu olarak gözükmektedir.1,2,4

Kaynaklar
Miller WR, Rolnick S. Motivasyonel görüşme (Çev. ed.: Karadağ F, Ögel K, Tezcan AE). HYB Basım Yayın, Ankara, 

2009.
Ögel K. Motivasyonel görüşme tekniği. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Özel Dergisi 2009;2(2):41-44. 
Ögel K. Alkol bağımlılarında psikososyal uygulamalar, kısa girişimler ve motivasyou arttırma. Türkiye Klinikleri 

Psikiyatri Özel Dergisi 2010;3(3):85-90. 
Ögel K. Sigara, Alkol ve madde kullanım bozuklukları: Tanı, tedavi ve önleme. Yeniden Yayınları. İstanbul, 2010. 
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DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU - ÇOCUK VE ERGENDE TANIMI

Yrd. Doç. Dr. Işık Görker
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, genetik olarak aktarılan özellikleri ile çevresel biyolojik etkenlerin 
etkileşimi sonucunda beyinde nörobiyolojik bozukluklara yol açan bir hastalıktır. Toplumda çocuk ve ergenlerde 
sıklığı %5-10’dur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, kendi içinde üç ana bozukluğu barındırmaktadır: dikkat 
eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik.  Dikkat eksikliği,  çocuğun yaşı, sosyal ve kültürel özellikleri göz önüne 
alındığında, görev ve sorumlulukları için kendisinden beklenen konsantrasyonu gösterememesidir. Aşırı hareketlilik, 
çocuk ya da ergenin yaşından ya da sosyal durumundan beklenene göre çok daha hareketli ya da dürtüsel olması 
durumudur. Tanısı, klinik gözlem, ruhsal muayene, aile ve çocuk ile yapılan görüşmeler, fiziksel ve nörolojik 
değerlendirme, dikkat ve davranışları değerlendirme ölçekleri ve bilişsel değerlendirmeleri içeren testler 
uygulandıktan sonra çocuk ve ergen psikiyatrisi tanı ölçütlerine göre konulur. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğuna eşlik eden diğer psikiyatrik tanıların oranı yaklaşık olarak %50’dir. Etkin tedavi yaklaşımı, birinci 
seçenek tıbbi tedavi girişimi olmak üzere aynı zamanda psikososyal girişimleri de içeren çok yönlü tedavi 
yaklaşımıdır. Erken tanı konulması ve tedavisinin başlanması ile düzelebilen bir bozukluktur. Tedavi edilmediğinde 
yaşam boyu ciddi olumsuz etkiler oluşturabilecek bulgular ortaya çıkabilmektedir.    
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ERİŞKİNLERDE DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU

Prof. Dr. Cengiz TUĞLU
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu çocukluk çağında başlayan, etkisini yaşam boyu sürdüren kronik bir 
nöropsikiyatrik bozukluktur. Çalışmalar Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu yaygınlığını erişkinlikte yaklaşık 
olarak % 4 olarak bildirmektedir. Bir çok görüntüleme çalışması, kalıtım ve moleküler genetik çalışmalar hastalığın 
nörobiyolojisini aydınlatmada önemli katkılar sağlamıştır. İyi tanımlanmış bir psikiyatrik bozukluk olmasına rağmen, 
DEHB tanısıyla ilgili sosyal ve kültürel itirazlara eklenen psikiyatrik eş tanılar, klinisyenin tanısal karmaşasını 
artırmaktadır. DEHB belirtilerinin sıklığı yaşla azalır ve gelişimle birlikte önemli bir değişim gösterir. Bu hastalığın 
tanısı için çocukluktaki semptomların erişkin dönemdeki eşdeğerleri yani semptom göçü tanımlanmalıdır. Genel 
toplumda yaşla birlikte DEHB belirtilerinin azaldığı bilinmektedir. Çocukluktaki temel semptomlar olan dikkat 
eksikliği, hiperaktivite ve dürtüsellik gelişimle değişime uğrar ve erişkinlerde yönetsel işlevler  ile duygudurum 
düzenlenmesinde belirgin güçlüklere yol açar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar, genç erişkinliğe 
doğru nikotin, alkol ve madde bağımlılığı, duygudurum ve anksiyete bozuklukları açısından yüksek risk gruplarını 
oluştururlar. Diğer yandan DEHB tanısına sahip bireyler uygun tedavilere ulaşamadıklarında iş ve meslek yaşamında 
güçlükler, sağlıkla ilgili konularda kötü kararlar verme, tehlikeli bir şekilde araç kullanımı, erken yaşanan cinsellik ve 
gebelikle ilgili sorunlar ve diğer ciddi yasal sorunlarla daha sık karşılaşmaktadırlar.

Kaynaklar
Kessler RC, Adler L, Barkley R, Biederman J, Conners K, Demler O. et al. The Prevalence and Correlates of Adult 

ADHD in the United States: Results From the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry 2006; 
163:716–23.

Barkley RA, Fischer M, Smallish L et al. Young adult follow-up of hyperactive children: antisocial activities and 
drug use. J Child Psychol Psychiatry 2004; 45:195-211. 

Adler LA, Spencer TJ, Stein MA, Newcorn JH. Best Practices In Adult ADHD: Epidemiology, Impairments, And 
Differential Diagnosis. CNS Spectrums 2008;13:2-19.
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BİRİNCİ BASAMAKTA ANKSİYETE BOZUKLUĞU YAKINMALI HASTAYA YAKLAŞIM

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Uludağ
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Anksiyete, insanların tehdit veya tehlike karşısında duygusal, davranışsal ve fiziksel olarak verdikleri tepkiyi 
tanımlamak için kullanılmaktadır. Günlük yaşamımızın anksiyete normal ve kaçınılmaz bir parçasıdır. Korku ve stres 
ile birlikte ele alındığında insanın hayatta kalması ve soyunu sürdürmesi açısından doğal hatta vazgeçilmez bir tepki 
olarak kendini tehlikelere karşı korumasını sağlar. Kişinin aradaki dengeyi kaybedilmesi ile birlikte anksiyete bir 
hastalık haline gelmektedir. Anksiyete bir yaşantı olarak olumlu şeylerin beklendiği bir ruh hali olan umutun tersi 
olarak olumsuz şeylerin beklendiği belirsizlik durumudur. Anksiyete yaşayan bir insan endişe, kaygı sinirlilik-
gerginlik hisseder; tehlike yaratan durum veya nesne dışında herhangi başka bir şey üzerine yoğunlaşamaz, sempatik 
sinir sistemi uyarılmasıyla savaşma-kaçma olarak adlandırılan klasik stres tepkisi ortaya çıkar. 

Aşağıdaki tabloda anksiyetenin ruhsal ve bedensel belirtileri gösterilmektedir.

Anksiyetenin ruhsal ve bedensel belirtileri
Ruhsal Belirtiler                                                                                  % Bedensel Belirtiler
Endişe, kaygı, tasa                                                                 $ $ Çarpıntı hissi veya kalp atım hızında artma
Konsantrasyonda bozulma                                                            $$ Terleme
Sinirlilik, huzursuzluk                                                                      $ Titreme veya sarsılma
Tahammülsüzlük                                                                             $$ Ağız kuruluğu
Heyecan                                                                                         $ $ Nefes almakta güçlük
Kötü bir haber alacağı beklentisi                                                   $ Boğulma hissi veya hava açlığı
Çabuk irkilme                                                                                    $ Göğüste ağrı veya rahatsızlık hissi
Kolay yorulma                                                                                   $ Bulantı veya karın bölgesinde rahatsızlık
Gerçekdışılık hissi, dış dünyaya yabancılık duygusu                  $ Yüzde kızarma
Kişinin bedenine veya bedeninin bir parçasına yabancılık          $ Baş dönmesi
Kontrolünü yitirme hissi                                                      $ $ Kulak çınlaması
Yaşam korkusu                                                                       $ $ Yerinde duramama veya gevşeyememe
Anksiyete bozukluğu genel populasyonda görülen en sık rahatsızlıklardan biridir. Yukarıda tabloda bahsedildiği 

gibi birçok organize olmamış rahatsızlık ile birinci basamağa başvuran hastaların tanısı ve ayırıcı tanısını yapmak, 
tedavi ve izlemi aile hekimlerine düşmektedir. 
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PANİK BOZUKLUK

Doç.Dr. Sevgi Özcan
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

 
Panik bozukluk hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Ataklar ve ölüm korkusu gibi 

nedenlerle hastalar evde tek başlarına kalamamak, tek başlarına dışarı çıkamamak gibi olumsuzluklar 
yaşayabilmektedir. Aile işlevleri ve dinamikleri etkilenebilmekte, bazı hastalar okullarını/mesleklerini bırakmak ve 
sosyal hayatlarını kısıtlamak zorunda kalabilmektedirler. En büyük sorunlardan biri de hastaların fiziksel bir 
rahatsızlığı olduğuna inanmaları ve doktor doktor gezmeleridir. Bu hastaların çoğu yoğun ve gereksiz tıbbi 
değerlendirmelerden geçmektedirler. Bu nedenlerle, panik bozukluğun tanısı ve yönetimi açısından ideal konumda 
olan Aile Hekimlerine önemli görevler düşmektedir. Olgu örnekleriyle birinci basamakta panik bozukluk tanısının ve 
yönetiminin gözden geçirilmesini amaçlayan sunu aşağıda özetlenmiştir.

Panik bozukluğun yaşam boyu prevalansı  %1-3 olup kadınlarda daha sık görülür. Her yaşta görülebilmekle 
birlikte ortalama başlangıç yaşı yirmili yaşlardır. Çocukluktaki panik bozukluk, iletişim bozukluğu veya okuldan 
kaçınma olarak yanlış değerlendirilebilmektedir.

Panik bozukluk tanısı için ( DSM IV Tanı Ölçütleri’ne göre):
1.Yineleyen beklenmedik panik ataklarının olması ve ataklardan en az birini, bir ay süreyle (ya da daha uzun bir 

süre) aşağıdakilerden biri (ya da daha fazlası) izlemesi:
a. başka atakların da olacağına ilişkin sürekli bir kaygı
b. atağın yol açabilecekleri ya da sonuçlarıyla ilgili olarak üzüntü duyma
c.ataklarla ilişkili olarak belirgin bir davranış değişikliği gösterme
2.Agarofobinin olmaması
3.Panik atakların bir maddenin ya da genel tıbbi bir durumun doğrudan fizyolojik etkilerine bağlı olmaması
4.Panik atakların başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaması gerekmektedir.
Panik atağın tanı ölçütleri: Aşağıdaki belirtilerden dördünün( ya da daha fazlasının) birden başladığı ve on dakika 

içinde en yüksek düzeyine ulaştığı, ayrı bir yoğun korku ya da rahatsızlık döneminin olması 
Çarpıntı, kalp atımlarını duyumsama ya da kalp hızında artma olması
Terleme
Titreme ya da sarsılma
Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma duyumları
Soluğun kesilmesi
Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi
Bulantı ya da karın ağrısı
Baş dönmesi, sersemlik hissi, düşecekmiş ya da bayılacakmış gibi olma
Derealizasyon (geçekdışılık duyuları) ya da depersonalizasyon (benliğinden ayrılmış olma)
Kontrolünü kaybedeceği ya da çıldıracağı korkusu
Ölüm korkusu
Paresteziler (uyuşma ya da karıncalanma duyumları)
Üşüme, ürperme ya da ateş basmaları

Tanı genellikle açık olmasına rağmen çoğu hasta yoğun ve gereksiz tıbbi değerlendirmelerden geçerler. Yalnızca 
fiziksel belirtiler ön plandaysa paroksismal atrial taşikardi, pulmoner emboli, nöbetler, Meniere, geçici iskemik atak, 
hipoglisemi, karsinoid sendrom, Cushing hastalığı, hipertiroidizm, feokromasitoma olasılıkları göz önünde 
tutulmalıdır.
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Madde kullanımı; esrar, kokain, amfetamine, antikolinerjik, nikotin, teofilin gibi ilaç ve madde intoksikasyonları, 
alkol, antihipertansif, benzodiazepin gibi ilaçların yoksunlukları da ayırıcı tanıda düşünülmelidir. 

Panik bozukluk ve agarofobi diğer ruhsal hastalıklarla benzer bulguları taşır. OKB, özgül ve sosyal fobiler, TSSB, 
Majör depresyon, psikotik bozukluklar ve bazı kişilik bozuklukları sosyal kaçınma bulgusu taşıyan patolojilerdir. 

Komorbidite  sıktır (% 50 başka bir anksiyete bozukluğu,%50-60 Depresyon, %30-50 agorafobi,%20-40 alkol ve 
madde kötüye kullanımı/bağımlılığı, bipolar bozukluk, intihar riski yüksek).

Tedavi: İlaç (Antidepresanlar, Benzodiazepinler  vd.) ve psikoterapi  yöntemleri (Bilişsel Davranışçı Terapi vd.) 
kullanılmaktadır. Amaç:

Hastanın kendine verebileceği zararları önlemek
Anksiyetenin akut semptomlarını ortadan kaldırmak
Eşlik eden diğer hastalıkları (Alkol, depresyon gibi) tedavi etmek
Yaşam kalitesini artırmak
Tekrarları önlemek
Sevk/Konsültasyon kriterleri:
Agorafobi eşlik ediyorsa tek başına ilaçların etkin olabilme ihtimali düşüktür 
Tanıdan şüphe etme
Diğer psikiyatrik bozukluklardaki endikasyonlar
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ANKSİYETE BOZUKLUKLARINDA TANI VE TEDAVİ

Uzm. Dr. Özlem Öztürk Şahin
Çanakkale Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan anksiyete bozukluklarının yanısıra bilinenen ya da 
bilinmeyen bir tıbbi durum ya da  madde kullanımı ile anksiyete, kaygı, sıkıntı, endişe yakınmaları ortaya çıkabilir. 
Ancak bu yakınmalarla karşılaştığımızda  çoğunlukla sebep fonksiyonel psikiyatrik hastalıklarıdır. Aslında primitif 
ortamda anksiyete tepkisi uyum sağlar, ortam tehlikeli ise tehlikeyi öngören ve hazırlanan hayatta kalır. Amigdaladan 
korku uyaranının beynin diğer merkezlerine yayılması ile otonomik ve davranışsal tepkiler oluşur; bunlar çarpıntı, 
kalp atımlarında hızlanma, kan akımında hızlanma (dokulara daha fazla oksijen gönderilmesini dokularda oluşan 
yıkım ürünlerinin de daha çabuk atılmasını sağlar), hızlı soluk alıp verme (dokuların artan oksijen ihtiyacının 
karşılanmasına yardımcı olur), terleme (vücudu soğutma, kolay tutulamama), sersemlik (kanda oksijen artışı, kanın 
vucudun büyük kaslarına yönelmesi), ellerde ayakta soğuma (kanın periferden çekilerek yaralanmalarda kan kaybını 
azaltma), donakalmadır (rakibi tarafından görülmeme). Periferik olarak sempatik sinir sistemi bu  belirtilere aracılık 
eder. Karşılarında gerçek korkulan bir nesne olmaksızın bu belirtilerin ortaya çıkması hastaları sıklıkla fiziksel 
yakınmalarla birinci basamak hekiminin karşısına getirir. Yüksek prevelans oranlarına rağmen tanınmayıp tedavisiz 
kalabilen bu hastalıkların işlevsellikte ve yaşam kalitesinde yol açtıkları bozulmalara  dair çok sayıda kanıt vardır. 
Çeşitli komorbiditeler (depresyon, madde kötüye kullanımı), nöroendokrin, nöroimmun mekanizmalarla olan 
morbidite artışı yanısıra kardiyovasküler sebepler ve ikincil duygudurum bozuklukları olsun ya da olmasın ortaya 
çıkabilen suisidle mortal olabilirler. Genel tıbbi duruma ya da madde kullanımına bağlı anksiyete bozukluklarının 
dışlanması ayrıntılı öykü alınması ve belirtilerin gözden geçirilmesi ile olur. Psikiyatrik muayenede kafein kullanımı, 
diğer tezgah altı ilaçların ya da bitkisel ilaçların kullanımı, depresyon belirtileri ve suisid düşünceleri mutlaka 
sorgulanmalıdır. Baş etme becerileri bozulmuş kişilerde gereğinde sosyal inceleme yapılabilir.  Ayırıcı tanısında pek 
çok tıbbi hastalık yer  aldığından yapılan risk değerlendirmesine göre risk düşük (fizik muayene normal, genç, tipik 
anksiyete bulguları) olan hastalarda tetkik olarak tam kan sayımı, biyokimya, idrarda madde, tam idrar tetkiki, tiroid 
fonksiyon testlerinin yapılması yeterli olurken, yüksek riskli hastalarda (atipik sunum, ileri yaş, fizik muayene 
bulguları) EEG, LP, BBT, EKG, efor testi, kan gazı, akciğer grafisi enfeksiyonların taranması için ileri tetkiklerin 
yapılması da gerekebilir. Bu hastalarında diğer hastalarla aynı oranda tıbbi hastalığa sahip oldukları unutulmamalıdır.  
Hastaların ve ailelerinin anksiyete bozukluklarının duygudurum, davranış ve ilişkileri üzerinde yol açabileceği etkiler 
konusunda bilgilendirilmesi gereklidir. Akut tedavide acil anksiyolitik tedavi (benzodiyazepin) kullanılabilir; suisidal-
homicidal düşünceler ve kognitif bozulma acil psikiyatrik değerlendirme endikasyonudur. Kronik hastalar daha 
kapsamlı yaklaşım, psikiyatristle izlem gerektirir. Farmakoterapi ve psikoterapi tedavilerinde tek başına ya da birlikte 
kullanılmaktadır. 
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EPİLEPSİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Doç. Dr. Babürhan Güldiken 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı

Epilepsi gelişmiş toplumlarda 6/1000 oranında gözlenirken, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın 18/1000  
oranında olduğu tahmin edilmektedir. Bugün itibarı ile kullanıla gelen ve yeni geliştirilen tanı ve tedavi yöntemleri ile 
epilepsi ile mücadelede güç kazanılmıştır. Ancak halen %30-40 oranında ilaç tedavisine dirençli bir grup vardır ve bu 
nedenle güncel tanı ve tedavi yöntemleri önem kazanmaktadır.

Epilepsinin doğru tanımlanması ve sınıflaması ayırıcı tanı ve tedavi için önkoşuldur. İlk olarak 1981 ve 1989 
yıllarında yapılan epilepsi nöbet tipi ve sendrom sınıflamaları halen geçerliliğini büyük oranda korumaktadırlar. 
Ancak nöbet tiplemesinin parsiyel epilepsilerde atak anındaki bilinç düzeyi üzerinden yapılması, epileptik spazmlar 
gibi bazı nöbet tiplerinin sınıflamalar içinde yer bulamaması nedeniyle ilerleyen yıllarda semiyolojik nöbet sınıflaması 
yapılmış ve büyük oranda kabul görmüştür. Son olarak da 2010 yılında uluslararası epilepsi ligi tarafından 
sınıflamada yeni öneriler getirilmiş olup bu konuda tartışmalar devam etmektedir.

Güncel tanı yöntemleri arasında hala rutin elektroensefalografi ve kraniyal manyetik rezonans incelemeleri ilk 
sırada yer almaktadır. Video EEG monitörizasyon non-epileptik nöbetler ile epileptik nöbetlerin ayrımında, epileptik 
nöbetlerin sınıflamasında, tedaviye yanıtın izlenmesinde ve epilepsi cerrahisi için odağın belirlenmesinde 
vazgeçilmez bir yöntemdir. İnvazif EEG kayıtlamaları ise gelişmiş epilepsi merkezlerinde yapılabilmektedir.

Tedavide güncel yaklaşım epilepsiyi nöbet tipine ve sendromuna uygun seçilmiş tek ilaç ile yeterli tedavi dozu 
sağlanarak tedavi etmektir. İkinci ve üçüncü ilacın eklenmesi tek ilaçta nöbetlerin yeterli sürede baskılanamaması 
durumunda söz konusu olmalıdır, ancak nöbetsizliğe katkıları sırasıyla yaklaşık %13 ve %4 olgu oranındadır. İlaç 
tedavine dirençli olgularda güncel yaklaşım başta mezial temporal lob epilepsisi olmak üzere lezyonel epilepsilerde 
epilepsi cerrahisi, epilepsinin mümkün olamadığı olgularda vagal sinir uyarımıdır. Temporal lob epilepsilerinde 
epilepsi cerrahisi ile 5 yıllık nöbetsizlik oranı %50’lere yakındır. Bu nedenle tedaviye dirençli (iki ilaç kombinasyonuna 
iyi yanıt vermeyen) olguların epilepside uzmanlaşmış merkezlerde değerlendirilmesi önem kazanmaktadır.
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BİRİNCİ BASAMAKTA BAŞAĞRISI

Doç. Dr. Kurtuluş ÖNGEL
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Ağrı, vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan, gerçek ya da olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, 
hastanın geçmişteki deneyimleri ile ilgili sensoryal veya emosyonel hoş olmayan bir duygudur (1). Başağrısı ise 
yaygın olarak görülen bir bulgu olup, birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlerin en sık karşılaştıkları ve doğal 
olarak hastaların kendileri, yakınlarının da en çok etkilendiği sağlık sorunlarından birisidir (2).

Başağrısı; Aile Hekimliği pratiğinde en sık görülen ağrı çeşididir. American Migraine Study (AMS-II) göre 
kadınların %18’inde, erkeklerin %6,5’inde başağrısı mevcuttur. Fakat, hastaların çoğu başağrısından dolayı 

hekime gitmemektedir (kadınların %28’i, erkeklerin %15’i) (3).
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev yapan hekimlerin başağrısı şikayeti ile günlük pratikleri sırasında 

sıklıkla karşılaşmaları kaçınılmazdır. Bu nedenle başağrılı hastanın değerlendirilmesinde, yönlendirilmesinde, tetkik 
ve tedavi açısından hatalı veya gereksiz uygulamaların önlenmesinde, özellikle birinci basamakta çalışan hekimlere 
önemli görevler düşmektedir.

Başağrısı Tipleri:   
Primer başağrıları: (%90) Herhangi bir sistemik hastalık veya patoloji ile ilişkili olmaksızın kendilerine özgü klinik 
tablo içerisinde görülen başağrıları. 
          * Migren
          * Gerilim başağrısı
          * Küme başağrısı 
Sekonder başağrıları: (%10) Merkezi sinir sistemini veya diğer sistemleri ilgilendiren, bir hastalığın başlangıcı veya 
seyri sırasında ortaya çıkan başağrıları.
         * Kafa travması
         * Vaskuler hastalıklar (intrakranial hemoraji, subaraknoid hemoraji vb.) 
         * Non-vaskuler intrakranial hastalıklar (kafa içi enf, tm. vb.)
         * Nonsefalik enfeksiyonlar
         * Metabolik hastalıklar (hipoksi, hipoglisemi vb.)
         * Boyun, göz, kulak, burun, sinüsler, dişler, ağız vb. diğer yüz hastalıkları  
            ile birlikte.
         * Kranial nevraljiler 

Migren:
Bir primer başağrısı tipidir. 4-72 saat sürer, ataklar halinde kendini gösterir, ağrılar şiddetlidir. Sıklıkla tek taraflı 

ortaya çıkar, zonklayıcı tarzdadır, bulantı/kusma eşlik eder. Sese/ışığa aşırı duyarlılık vardır ve ağrı hareketle artar.
Gerilim tipi başağrısı:
Bilateral ortaya çıkar, değişken süreli ve sıkıştırıcı tarzdadır. Hafif veya orta şiddette olabilir. Bulantı-kusma 

bulunmaz, eforla artmaz ve fotofobi göstermez.
Küme tipi başağrısı:
Yılın aynı zamanında, günün aynı saatinde ortaya çıkar. Yaklaşık 45 dak. sürer. Hızlı gelişen, şiddetli, orbital  ve 

supraorbital yerleşimlidir. Ağrı tarafında; göz yaşarması/kızarıklık, burun tıkanıklığı/akıntısı, terleme, miosis, ptosis 
ve göz kapağı ödemi görülür.
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Başağrılı hastaya temel yaklaşım:
Başağrısı şikayeti ile başvuran bir hastada ilk yapılacak; hastanın başağrısının primer veya sekonder başağrısı 

olup olmadığının ayırımının yapılmasıdır. İkinci yapılacak ise; eğer başağrısı primer başağrısı ise primer 
başağrılarının hangi tipine girdiğinin tespit edilmesi; sekonder başağrısından şüpheleniliyorsa etiyolojiye yönelik 
tetkiklerin yapılmasıdır. Sekonder başağrılarının kendine bir özgü ağrı tipi yoktur ve (sıklıkla gerilim tipi başağrısı 
olmak üzere) her tür primer başağrısını taklit edebilirler.

Birinci basamakta başağrısına tanısal yaklaşım:
Cinsiyet:
• Başağrısı şikayeti ile başvuran hastaların çoğunluğu kadın.
• Kadınlarda migren ve gerilim başağrısı sık.
• Erkeklerde küme başağrısı ve sekonder başağrıları sık.
Başlama yaşı:
• Başağrısının 10 yaşın altındaki veya 50 yaşın üstündeki yaş grubunda görülmesi, sekonder başağrısı açısından 

hekimi uyarmalıdır.
Başağrısının süresi:
• Başağrısının 6 aydan kısa bir süre önce başlamış olması önemli bir uyarıcı özelliktir.
• Hastanın başağrısı şikayetinin başlama süresi ne kadar kısa ise ve özellikle de hasta ilk kez böyle bir başağrısı ile 

karşılaştığını ifade ediyorsa sekonder başağrısı açısından daha dikkatli olunmalıdır.
Ortaya çıkış şekli ve seyri:
• Akut başlangıçlı ve şiddetli ağrıde sekonder başağrısı düşünülmeli (subaraknoid kanama…!)
• Baş boyun bölgesi travmaları sonrası ortaya çıkması da sekonder başağrısını düşündürür.
Başağrısının şiddeti:
• Migren, küme başağrısı, trigeminal nevralji ve menenjit ağrının şiddetli olduğu tablolardır.
Başağrısının lokalizasyonu:
• Migren; sıklıkla bir baş yarısında fronto-temporal bölgede belirgin.
• Gerilim başağrısı; sıklıkla oksipital ve frontal bölgede bant tarzı başı sarar özellikte.
• Küme başağrısı; aynı göz çevresinde.

Muayene:
Muayenenin esas amacı da ikincil başağrısı nedenlerini saptamaktır. Başağrılarını çok azı ikincildir ancak yaşamı 

tehdit eden nedenlere bağlı olabilir. Fizik muayenede vital bulgular, kardiovaskuler sistem, baş-boyun muayenesi ve 
nörolojik muayene yapılmalıdır. Nörolojik muayene esnasında; mental durum, göz dibi, bilinç düzeyi, kas gücü, 
kranial sinirler, derin tendon refleksleri, pupiller refleks ve serebellar fonksiyon değerlendirilmelidir.

Görüntüleme:
Normal nörolojik muayene bulguları olanlara görüntüleme önerilmez. Nörolojik muayenede açıklanamayan 

bulgular varsa, şiddetli ve ani başlayan ağrıysa, 35 yaşından sonra başlamışsa, progresif olarak kötüleşmekteyse, şekli 
değişen ve uykudan uyandıran bir ağrı ise görüntüleme önerilmektedir.

Sevk kriterleri:
Hekim tanıda ve tedavide yeterince rahat değilse, hasta sevk istiyorsa, başlangıç tanısı şüpheliyse, hasta tedaviye 

yanıt vermiyorsa, hastanın durumu kötüleşiyorsa, birincil/ikinci ayrımı yapılamıyorsa, ilaç kötüye kullanım başağrısı 
varsa, dirençli yada günlük başağrısı varsa hasta sevk edilmelidir. 
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SS-01
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PERİYODİK 
SAĞLIK MUAYENESİ KONUSUNDAKİ TUTUM 
VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Çiğdem TAŞKIN ŞAYİR, Dilek EVCİK TOPRAK
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği

Amaç: İnsanların yaşamında sağlık önemli bir yer 
tutmaktadır.  Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetini en 
iyi şekilde sunabilmeleri kendilerinin sağlıklı olmaları 
ile olanaklıdır. Bu çalışmada sağlık çalışanlarının kendi 
sağlıklarına ne kadar dikkat ettiklerini ve periyodik 
sağlık muayenesi yaptırma durumlarını belirlemeyi 
amaçladık. 

Yöntem: Çalışmamız Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde çalışan uzman doktor, asistan doktor ve 
hemşirelerden oluşan 300 kişi ile yapıldı. Çalışmamızda 
hastane çalışanları için sağlık anketini kullanıldı ve 
sağlık çalışanlarının sosyodemografik özelliklerini, 
beslenme, egzersiz sigara-alkol alışkanlıklarını, obezite 
durumlarını ve check up veya periyodik sağlık 
muayenesi yaptırma durumlarını sorgulandı.

Bulgular:  Çalışmamıza toplam 300 katılımcı dâhil 
edildi. Katılımcıların 209’u  (%69,7) kadın, 91’i (%30,3) 
erkekti ve yaş ortalaması 33,66±8,38 idi. Katılımcıların 
163’ü  (%54,3) evli iken, 137’si (%45,7) bekârdı. 
Çalışmamızda obezite oranını %7, fazla kilolu olanların 
oranını ise %27 idi. Erkeklerde, evlilerde ve 40 yaş üzeri 
sağlık çalışanlarında fazla kiloluluk oranı anlamlı 
derecede yüksekti. Ortalama sigara içme oranı %32 olup 
hemşirelerde sigara içme oranı %40,2 iken doktorlarda 
%26 idi. Çalışmaya katılanların %70,3’ü öğün atlıyordu, 
%82’ si ise düzenli egzersiz yapmıyordu. Düzenli check 
up yaptırma oranı %28 olarak bulundu ve bunun da 
genellikle kan tahlili olarak yaptırıldığı belirlendi. 
Hepatit B aşısı yaptırma oranı %85, tetanoz aşısı 
yaptırma oranı ise %76,7 olarak bulundu. 
Çalışmamızda düzenli mamografi yaptırma oranı 
%32,7, pap smear yaptırma oranı %41,6 ve prostat 
muayenesi yaptırma oranı %5,3 olarak bulundu.

Sonuç: Çalışmamızda genel olarak doktor ve 

hemşirelerin kendi sağlıklarına dikkat etmediklerini 
saptadık. Toplumda rol modeli olan sağlık 
çalışanlarının kendi sağlıklarına daha fazla önem 
göstermesi gerektiğini düşünüyoruz.

SS-02
ABUR CUBUR BESLENME VE AŞIRI TUZ 
TÜKETİMİ-AKUT GEÇİCİ HİPERTANSİYON: 
OLGU SUNUMU

Nazmiye Kaçmaz¹, Dilek Çavuışoğlu², Özkan İlhan², Önder 
Yavaşcan³, Nejat Aksu³,Kurtuluş Öngel¹
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  ¹Aile Hekimliği 
Bölümü, ²Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, ³Çocuk 
Nefroloji Bölümü

Özet: Hipertansiyon genellikle erişkinlere ait bir 
sağlık sorunu olarak görülmesine rağmen çocukluk yaş 
grubunda da sıklığı giderek artmaktadır. Bu yazıda 12 
yaşındaki bir kız olguda aşırı tüketilen tuzlu gıdalara ve 
abur cubur beslenmeye bağlı olarak gelişen ve sadece 
uygun diyet yaklaşımı ile düzelen akut geçici bir 
hipertansiyon olgusunu sunmak istedik.

Olgu: Bilinen hastalık öyküsü olmayan olgunun 2 
gündür gözlerde şişlik, göz kararması,  baş dönmesi 
şikayetleriyle aile hekimine başvurduğu ve kan  
basıncının  140/90 (>99/>99 Persantil) saptanması 
üzerine çocuk nefroloji polikliniğine yönlendirildiği ve 
yemeklere fazla miktarda tuz eklediği, tuz oranı yüksek 
hazır gıdaları fazla miktarda tükettiği belirtildi.  Fizik 
bakısında kan basıncı 140/90 (>99/ >99 Persantil) 
mmHg, kalp tepe atımı 96/ dk, solunum sayısı 24/ dk, 
vücut sıcaklığı 36,7 derece olarak saptandı. Vücut 
ağırlığı 34.5 kg (3-10p), boy 150 cm (25-50p) olarak 
ölçüldü. 

Hemogram ve biyokimyası normal bulundu.  
Tübüler (FENa % 3.6 , FEK %28.1 Na/K: 3.84 Ca/Kr 
0.022) ve glomerüler (kreatinin klirensi: 137.7 ml/dak/
1.73 m2, protein/kreatinin:  0.23) testtleri aşırı tuz 
tüketimi ile uyumlu olarak değerlendirildi.  Hastanın 
diyeti yaşına uygun tuz tüketimini karşılayacak şekilde 
düzenlendi. Uç organ hasarı saptanmadı.  Tuzu 
normalleştirilmiş diyet ile kan basıncı 100/70 mmHg 
(<50/ 50-90 persantil)  FENa%0.1, FeK%6.6, TPR%89.7, 

Sözel Bildiriler
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PR/CR 0.08, CA/CR 0.02,  Na/K:0.59 olarak bulundu. 
Hipertansif durumu aşırı tuz tüketimi ile ilişkilendirilen 
ve tuz alımının normalleştirilmesi ile normotansif 
olarak değerlendirilen olgu tuz oranı normalleştirilmiş 
beslenme ve kan basıncı takibi önerileriyle taburcu 
edildi. 

Sonuç olarak, Aşırı tuz tüketimi çocukluk çağında 
Hipertansiyon nedeni olabilir. Tuz oranı 
normalleştirilmiş beslenmenin, kan basıncının normal 
düzeyde tutulmasında önemli bir faktör olduğu 
unutulmamalıdır. 

SS-03
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
ANNELERİNDE DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ 
VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

Abdulkadir Kaya¹, Mustafa Görgün², Nagihan Şimşek², 
Sümeyye Yalçın², Duygu Özsakarya², Sinan Tunç², Dilşah 
Gizem Şahin²
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ¹Aile Hekimliği AD 
Araştırma Görevlisi, ²2. Sınıf Öğrencisi

Amaç: Çalışmamızda kadınların doğum şekli 
tercihlerini ve etkileyen faktörleri incelemeyi amaçladık.

Yöntem: 2012-2013 eğitim öğretim yılı Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2 öğrencilerinden 50 
öğrencinin annelerine telefon aracılığıyla ulaşıldı ve 
anket uygulandı. Elde edilen verilerin istatistiksel 
değerlendirmeleri SPSS ile yapıldı. İstatistiksel 
önemlilik düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.

Bulgular:  Çalışmaya doğum yapmış toplam 50 
sağlıklı kadın alındı. Çalışmaya alınan kadınların ilk 
doğum yaptıkları yaş ortalaması 21,6 ± 3,4 yıl idi.  %66’sı 
(n=33) ilköğretim, %12’si (n=6) lise ve %22’si (n=11) 
üniversite mezunu idi.  Kadınların %86’sı (n=43) normal 
doğum, %14’ü (n=7) sezaryen ile doğum yapmıştı. 
Kadınların %14’ü (n=7) evde, %86’sı (n=43) çeşitli 
hastanelerde doğum yapmıştı.  Kadınların %40’ı (n=20) 
doğum yapmadan önce doğum şeklini belirlemek üzere 
kişisel araştırma yapmıştı. Kadınların büyük çoğunluğu 
doğumla ilgili bilgilerini doktorlardan temin etmişlerdi 
(Tablo 1).

Kadınların eğitim düzeyi arttıkça sezaryen olma 
ihtimalinin de arttığı görüldü, ancak bu farkın 
istatistiksel olarak önemli düzeyde olmadığı görüldü 
(p>0.05).

Tartışma: Bu araştırmada bireylerin eğitim 

durumunun doğum şeklini belirlerken direkt etkisi 
olmadığı sonucuna varılmış, ancak sonuçlar 
değerlendirildiğinde eğitim durumunun kadınların 
doğum şeklini belirlerken kişisel araştırmalara 
yönelmesinde etkili faktörlerden birisi olduğu 
görülmüştür.

Doğum şeklini belirlemede mekan tercih şansı olan 
yahut olmayan annelerin ortam şartları da göz önüne 
alındığında, şartlar iyileştikçe sezaryen tercihlerinde 
artış görülmüştür. Yine de çoğunluk normal doğumu 
tercih etmiştir.

Kadınların doğum tercihlerini belirlemelerinde 
spesifik olarak tek bir değişken göze çarpmamış, ancak 
değişkenler arası bağlantılar sonucu en temel tercih 
belirleyici faktörün kişilerin eğitim durumu olduğu 
sonucuna varılmıştır. Anketin örneklem sayısının kısıtlı 
olmasından dolayı daha büyük bir örneklemde tekrar 
edilmesi faydalı olacaktır.

SS-04
EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNULAN 
HASTALARDA SOSYAL HİZMET UYGULAMA 
SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLARA 
ÖRNEKLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Derya Yücel¹, Zuhal Aydan Sağlam²
¹ESH Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Evde Sağlık Hizmeti Birim Koordinatörü, 
²Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Giriş;  Ülkemizde evde sağlık hizmetleri (EHS) 
denildiği zaman genellikle hastanın yalnızca tedavisi ya 
da o anda ihtiyacı olan sağlık hizmetinin sunulması 
anlaşılmaktadır.  Ancak bu tarz bir hizmet hastanın her 
ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır.  Hastanın sosyal 
durumu düzeltilmediği zaman ESH tamamlanama-
maktadır.

Olgu1: (H.A) 80 yaşında erkek hasta;  Kasım 2011 
tarihinde yakını ESH talebiyle birimimize başvurdu. 
Başvuruda hastanın kalça kırığı,  yaygın yatak yarasının 
olduğu ve sonda kullandığı ifade edildi.

Ziyarette evdeki koşulların ve hastanın kişisel 
hijyeninin çok kötü olduğu saptandı.  Bakıcısının 
hastayı sürekli yalnız bıraktığı ve şiddet uyguladığının 
hasta tarafından gizlice sağlık personeline ifade 
edilmesi üzerine sosyal hizmet uzmanı konsültasyonu 
istendi.
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Konsültasyon raporu: Bakıcı tarafından hastaya 
psikolojik şiddet uygulandığı, sürekli yalnız bırakıldığı, 
ihtiyaçlarının karşılanmadığı ve öz bakımının 
yapılmadığı saptanmıştır.  Hasta yakınlarına bakıcının 
değiştirilerek yakın takip önerilmiştir. 

ESH tarafından aylık takibe alınan hastaya Şubat 
2012’de ziyarete gidildiğinde,  önerilen hiçbir adımın 
atılmadığı ve genel durumun daha kötüleştiği 
görülmüştür.  Acile yönlendirilen hasta bir hafta sonra 
vefat etmiştir.  

Olgu 2: M.G 98 yaşında bayan hasta; 15.06.2012 
tarihinde apartman görevlisi aracılığıyla başvurusu 
yapıldı. Yalnız yaşadığı ifade edilen hastanın 
muayenesinde, ileri derecede kaşektik olduğu, 
vücudunda yatak yaraları bulunduğu saptandı. 
Hastanın kimsesinin olmaması nedeniyle sosyal hizmet 
biriminden konsültasyon istendi.

Konsültasyon raporu: Hastanın bakımı için 
huzurevine yatırılmasının uygun olacağına karar 
verildi. Halen sağlık ve bakım ihtiyacı huzurevinin 
sorumluluğunda devam etmektedir.

Tartışma ve Sonuç; 
1.Evde Sağlık Hizmetleri sosyal hizmetler ile 

birlikte sunulduğunda hizmet bütünlüğü sağlanmış 
olur. Bu konudaki gereksinim iki olgumuzda da açık 
şekilde vurgulanmıştır.  1. Olguda yetersiz yaptırım ve 
sosyal süreçteki gecikme hastanın kaybına neden olmuş 
2. olguda ise sosyal hizmetlerin zamanında müdahalesi 
ile hastanın yaşam kalitesi açısından önemli kazançlar 
sağlanmıştır. 

2. Bu hizmetin yeterli, zamanında ve eksiksiz 
verilebilmesi için süreci koordine edebilecek bir 
yapılanma gereklidir. Mevzuatta düzenlemeye gidilmeli 
ve sosyal endikasyonu olan olgularda izlenecek yol 
haritası belirlenmelidir. 

SS-05
ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ HEMŞİRE VE DOKTORLARINDA 
EPWORTH UYKULULUK ÖLÇEĞİ İLE 
UYKULULUK DURUMU VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dilek Evcik Toprak, Mesut Erdoğan, Ozan Polat, Sibel Tunç
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği

Amaç: Uyku bozuklukları çoğu kez hekimler 
tarafından sorgulanması ihmal edilen ancak pek çok 
hastalıkla bağlantısı olan ve kişileri bedensel, ruhsal ve 
sosyal yönden etkileyen önemli bir sorundur. 
Çalışmamızda Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
(ŞEEAH) hemşire ve doktorlarında uykululuk 
semptomlarını ve etkileyen faktörleri değerlendirdik.

Yöntem: ŞEEAH’nde çalışan toplam 175 kişi 
araştırmaya alındı. Epworth uykululuk ölçeği (EUÖ) ve 
uyku bozukluğuyla ilgili olabilecek parametreler (yaş, 
cinsiyet, meslek, çalıştığı bölüm, nöbet sayısı, kullandığı 
ilaçlar, çay-kahve-kola alışkanlığı, kronik hastalık 
varlığı) kayda alındı.

Bulgular:  Çalışma grubumuzun ortalama yaşı 
28.75±5.44 olup 101’i (%57.7) doktor ve 74’ü (%42.3) 
hemşire; 117 (%66.9) erkek, 58 (%33.1) kadından 
oluşmaktaydı. Cinsiyete, mesleğe ve branşa göre EUÖ 
ortalamalarında anlamlı fark yoktu. Nöbet sayısının 
uykululuk parametreleri üzerinde etkili bir faktör 
olduğu belirlendi. Ayda 6 ve üzeri nöbet tutanlarda 
televizyon seyrederken (p=0.034),  sinema/tiyatroda 
(p=0.017), araba yolculuğunda (p=0.025), trafikte 
kırmızı ışıkta arabada beklerken (p=0.016) uyuma 
anlamlı olarak yüksekti. Televizyon seyrederken 
(p=0.002) ve sinemada uyuyanlar (p=0.046) uyumamak 
için günde 3 ve üzeri fincan kahve içiyordu. 

Sonuç: Sağlık sektörde çalışanlarında fazla nöbet 
sayısı uyku bozukluklarının en önemli nedenidir.  Sağlık 
çalışanlarının dikkat gerektiren meslekleri olduğu için 
nöbet sayısı dikkatli belirlenmelidir.

SS-06
AFYONKARAHİSAR’DA ÜNİVERSİTE 
ÖĞRENCİSİ VE ÇALIŞAN BİREYLERDE 
SİNEMADA TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR 
BAŞINDA YEME ALIŞKANLIKLARINININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Esen Karaca¹, Dilek Evcik Toprak², Hüseyin Özkul³, Vedat 
Gülen³
¹Afyon Kocatepe Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü, ²Şişli Etfal EAH Aile Hekimliği Kliniği, ³Afyon 
Kocatepe Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4. 
Sınıf Öğrencileri

Giriş ve amaç: Bilgisayar, televizyon ve sinemanın, 
sedanter yaşama neden olmasının yanı sıra sağlıksız 
yeme alışkanlığı üzerine de olumsuz etkileri 
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olmaktadır. Çalışmamızda üniversite öğrencileri ve 
çalışan erişkinlerde sinema, televizyon veya bilgisayar 
başında yeme alışkanlıklarını değerlendirmeyi 
amaçladık. 

Yöntem: Afyonkarahisar’da üniversite öğrencileri 
ve çalışan bireylerden rastgele seçilen 100 bireye 1-31 
Eylül 2012 tarihlerinde, yüzyüze anket uygulandı. 
Bireylerin sosyodemografik verileri, boy ve kilo 
ölçümleri kaydedilerek sinemada, televizyon ve 
bilgisayar başında yeme alışkanlıklarını belirlemeye 
yönelik sorular soruldu.       

Bulgular:  Çalışmaya alınanların 50’si öğrenci, 50’si 
çalışan iken %43’ü erkek, %57’si kadındı. Kadınların 
genellikle öğle yemeklerini (%54.1, n=20) erkeklerin ise 
kahvaltıları atladığı (%56.8, n=21); öğrenciler daha fazla 
öğün atlarken (p=0.033) eğitim düzeyi, medeni durum, 
cinsiyet ve gelir düzeyi ile öğün atlama arasında 
anlamlı bir ilişki olmadığı belirlendi.  Televizyon 
izlerken bekarların daha fazla yeme alışkanlığı (%69.3) 
varken, kadınların genellikle çikolata/gofret (%38.9, 
n=14), erkeklerinse kuruyemişi tercih ettikleri (%78.6, 
n=22) belirlendi. Tüm sosyodemografik faktörlerle 
değerlendirildiğinde, televizyon izlerken yeme 
alışkanlığı,  bilgisayar kullanırken ve sinemada yeme 
alışkanlığından anlamlı olarak fazlaydı. Her iki 
cinsiyetin de televizyon izlerken içecek olarak öncelikle 
çayı (kadın %70.2, erkek %73.7), sinemada ise asitli 
içecekleri tercih ettikleri (kadın %78.6,  erkek %75); 
BKI=25kg/m2 ve üstü olan bireylerde kuruyemiş yeme 
alışkanlığının fazla olduğu izlendi. 

Sonuç: Televizyon başta olmak üzere bilgisayar 
kullanımı ve sinema hareketsiz yaşama zemin 
hazırlamasının yanı sıra sağlıksız beslenmeye eğilim 
yaratmakta, farkına varmadan fazla yemeye neden 
olarak toplumumuzda obezite yönünden tehlike 
oluşturmaktadır. Bireylerin bilinçlendirilmesi, sinemada 
satılan yiyeceklerin sınırlandırılması,  televizyon 
izlerken ve bilgisayar başında özellikle geç vakitte ve 
fazla yemenin olumsuz etkileri konusunda 
toplumumuzun bilinçlendirilmesi uygun olacaktır.     

SS-07
EDİRNE İL MERKEZİNDE BİRİNCİ BASAMAK 
SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEKİM İŞ 
DOYUMU

Sezgin Turgu, Serdar Öztora, Ayşe Çaylan, Nezih Dağdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı tarafından yürütülen bu çalışmayı 
yapmaktaki amacımız; Edirne il merkezi birinci 
basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin iş 
doyumu düzeylerini ve iş doyumu düzeylerine etki 
eden faktörleri belirlemektir. Bu sayede saptanabilecek 
eksikliklerin giderilebilmesi, daha iyi ve kaliteli bir 
birinci basamak sağlık hizmeti sunulabilmesine katkıda 
bulunacaktır.

Eylül 2011- Aralık 2011 tarihleri arasında, Aile 
Sağlığı Merkezlerinde çalışan hekimlere çalışmayla ilgili 
bilgi verildikten sonra hekimlerin sözlü onamları 
alınarak kişisel bilgiler formu ile Minnesota İş Doyum 
Ölçeği’nden oluşan anket formlarını kendilerinin 
doldurmaları istendi.

Hekimlerin; cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi 
olma, mezuniyet süreleri, meslekteki ve şu anda 
çalıştığı kurumdaki toplam çalışma süreleri, kayıtlı 
nüfusları, günde baktıkları hasta sayıları, çalıştıkları 
ortamdaki fiziksel koşulları yeterli bulup 
bulmamalarına göre genel, içsel ve dışsal iş doyumu 
puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmadı.

Hekimlerin yaşa göre genel iş doyumu puan 
ortalamalarına bakıldığında aralarında pozitif yönde 
anlamlı bir ilişki olduğu saptandı (p=0,048, r=0,318).

“Şimdi olsaydı tekrar aynı mesleği seçerdim” diyen 
hekimlerin genel iş doyumu puan ortalamaları 
“seçmezdim” diyen hekimlere göre anlamlı derecede 
yüksek saptandı (p=0,036, Z=-2,095).

Hekimlerin, başkaları için bir şeyler yapabilme 
olanağına sahip olabilmeleri ve kendilerine sabit bir iş 
olanağı sağlaması bakımından işlerinden memnuniyet 
düzeyleri yüksekken, iş içinde terfi olanaklarının olması 
bakımından memnuniyetleri en düşük seviyedeydi.

Çalışılan yerdeki terfi imkânlarının ve verilen 
ödüllerin iş doyumu üzerinde etkili olduğu 
düşünüldüğünde hekim ve diğer sağlık personeli 
açısından ödüllendirilme durumunun hekim iş 
doyumunu olumlu yönde etkilemesi öngörülebilir.

En temel insan haklarından biri olan sağlık 
hizmetinin sunulup sürdürülmesinde birinci basamak 
sağlık hizmetlerinin önemi düşünüldüğünde Edirne il 
merkezinde bu hizmeti veren konumundaki hekimler 
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orta ve yüksek düzeyde iş doyumuna sahiptiler.
Birinci basamak sağlık hizmetlerindeki kalitenin 

arttırılmasında bu hizmetleri sağlayan hekim ile sağlık 
personelinin iş doyumu düzeylerinin düzenli aralıklarla 
ölçülmesinin ve memnuniyetsizlik yaratan konularda 
düzenlemelerin yapılmasının son derece önemli olduğu 
düşüncesindeyiz.

SS-08
HAFİF-ORTA DERECELİ DEPRESYON 
TEDAVİSİNDE TAMAMLAYICI BİR YAKLAŞIM: 
SAKIZ ÇİĞNEMEK

M. Furkan Erbay
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü 
Öğrencisi

Sakız çiğnemenin beyin aktivitesi ve mental 
fonksiyon üzerine etkisi, birçok araştırmaya konu 
olmuştur. Bu bağlamada sakız çiğnemenin, beyin; 
özellikle hipokampüs perfüzyonunu, sempatik 
aktiviteyi ve bilişsel fonksiyonu artırdığı 
belirtilmektedir. Ayrıca sağlıklı gruplarda yapılan 
çalışmalarda sakız çiğnemenin,  stres ve depresyonu 
azaltıcı etkisinin bulunduğu gösterilmiştir. Bununla 
birlikte sakız çiğnemenin klinik kullanımı üzerine 
yapılmış yeterli miktarda çalışma bulunmamaktadır.  Bu 
çalışma, klinik olarak hasta popülasyonda sakız 
çiğnemenin depresyon üzerindeki etkisini ortaya 
koymayı hedeflemektedir. Çalışma, Atatürk 
Üniversitesi Araştırma Hastanesi Psikiyatri A.B.D’de 
yürütülmüştür. Kliniğe başvuran, hafif-orta dereceli 
depresyon teşhisi konulmuş 30 hasta iki gruba ayrıldı. 6 
haftalık terapi süresince, bir gruba yalnızca geleneksel 
ilaç tedavisi verilirken, diğer gruba ilaç tedavisinin 
yanında; haftanın 4 ardışık gününde, 11 parça sakızı her 
bir parçayı en az 20 dakika süreyle çiğnemeleri 
söylendi. Terapiden önce ve sonra hastaların depresyon 
seviyelerini ölçmek için,  Türkçe Hamilton Depresyon 
Dercelendirme Ölçeği (HAM-D) kullanıldı.  Total HAM-
D skorlarındaki değişiklikleri ve ölçekteki her bir 
maddeyi ayrı ayrı analiz etmek için sırasıyla 
independent samples t testi ve Chi-square testi 
kullanıldı. Geleneksel ilaç tedavisinin yanı sıra sakız 
çiğneyen hastalar, sadece ilaç tedavisi alan hastalara 
göre tedaviye daha olumlu cevap verdi. Sakız 
çiğnemenin en faydalı etkisi,  depresyona eşlik eden, 

gastrointestinal sistemle ilişkili somatik semptomlar 
üzerinde görüldü (iştah kaybı,  flatulans, konstipasyon 
vb.). Bu sonuçlar ışığında sakız çiğnemenin depresyon 
üzerindeki etkisinin, literatürde belirtilenin aksine, 
direkt bir etki olmadığı; depresyona eşlik eden 
semptomların şiddetini azaltarak, geleneksel depresyon 
tedavisinde tamamlayıcı bir etkisi olduğu görüldü.

SS-09
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA KORUYUCU 
SAĞLIK HİZMETLERİ BİLGİ DÜZEYLERİ

Rabia Şebnem Yakışan¹, Fatma Nihal Aksoy¹, Mustafa 
Görgün¹, İsmail Talha Özdoğan², Fatih Barutçu², Yavuz 
Arslan², Enes Cihat Tosun², Emin Burak İnanç², Hüseyin 
Savaş²
¹Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
²Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2

Amaç: Bu araştırmada tıp öğrencileri, hemşireler ve 
doktorların koruyucu sağlık hizmetleri bilgi düzeyleri 
açısından aralarında fark olup olmadığının araştırılması 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Araştırma 2012 Ekim ayında Atatürk 
Üniversitesi Hastanesi’nde çalışan doktorlar, hemşireler 
ve eğitim gören 2. sınıf tıp öğrencilerle yapıldı. 73 kişi 
rastgele seçildi. Veriler SPSS programına aktarılarak 
analiz edildi. Hipotez testi olarak Ki kare analizi 
yapıldı. 

Bulgular:  Katılımcıların 29’u erkek(%39,7), 44’ü 
kadındı(%60,3). Yaş ortalamaları 31,08 ± 9,8 yıl idi. 
Katılımcıların 25’i doktor(%34,2), 25’i hemşire(%34,2), 
23’ü tıp fakültesi öğrencisiydi(%31,5). Katılımcıların 35’i 
evli(%47,9), 38’i bekârdı(52,1).“Hemogram 50 yaş üstü 
erkeklerde rutin uygulanması gereken testlerden 
midir?” sorusuna doktorların %64’ü,hemşirelerin %44’ü 
evet derken, tıp fakültesi öğrencilerinin %13’ü evet dedi 
(p=0.002).“Hepatit B 0-6 ay arası bebeklere uygulanır 
mı ?”sorusuna doktorların %92’si, hemşirelerin 
%60’ı,tıp fakültesi öğrencilerinin ise %30’u evet dedi 
(p=0,000). “Rotavirüs aşısı 0-6 ay arası bebeklere 
uygulanır mı?”sorusuna doktorların %48’i, hemşirelerin 
%8’i evet dedi. Tıp fakültesi öğrencileri ise % 100 hayır 
olarak cevapladı(p=0,000). “Papsmear testi 50 yaş üstü 
bayanlarda rutin uygulanması gereken testlerden 
midir?”sorusunu doktorlar %88, hemşireler %40,tıp 
fakültesi öğrencileri ise % 39 oranında evet 
dedi(p=0,000). “Difteri,  tetanoz aşısı ilk ve 
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ortaöğretimde öğrencilere uygulanır mı?” sorusuna 
doktorların %88’i,hemşirelerin %80’i,öğrencilerin ise 
%39’u evet dedi (p=0,000).

Tartışma ve Sonuç: Bu araştırmada doktor, hemşire 
ve tıp öğrencilerinin koruyucu hekimlik bilgi düzeyleri 
açısından farklılıkların olduğu saptandı. Tıp 
öğrencilerinin bilgi düzeylerinin diğer gruplardan az 
olduğu görüldü. Oysaki öğrencilerin koruyucu sağlık 
hizmetleri dersini yeni alması ve bilgilerinin taze olması 
nedeniyle bilgi düzeylerinin daha yüksek olması 
beklenebilirdi. Doktor ve hemşirelerin bilgi düzeyleri 
arasında genellikle fark yoktu. Hekimlerin yoğun bir 
eğitim sürecinden geçmiş olmaları ve koruyucu 
hekimliği uygulamaları, hemşirelerin de görev 
tanımları arasında koruyucu hekimlik uygulamalarının 
önemli bir yer tutması nedeniyle bilgi düzeyleri 
birbirine yakındı.
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PS-01
NADİR GÖRÜLEN BİR ENDOKARDİT: BİR 
FUNGAL ENDOKARDİT OLGUSU

Abdurrahman Ersü1, Başak Göl2, Kurtuluş Öngel1, Sabri 
Atalay2

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi  1Aile Hekimliği 
Bölümü, 2Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Kliniği

Giriş:  Enfektif endokardit kalp kapaklarının ve 
endokardın bakteriler,  funguslar daha az sıklıkla 
riketsiya, klamidya, mikoplazmalar tarafından 
oluşturulan bir enfeksiyonudur.  Toplumda görülme 
sıklığı 2.4-11.6/100 bin kişidir Tanısı zor ve mortalitesi 
yüksek bir hastalık olması sebebiyle bu olgu sunuldu.

Olgu: 20 yaşında erkek olgu ateş yüksekliği ile 
başvurdu. Hastanın özgeçmişinde 2006 yılında böbrek 
nakli, 2010 yılında organ rejeksiyonu mevcuttu. Bilinen 
hipertansiyonu ve kronik böbrek yetmezliği  vardı. 
Hastanın fizik bakısında genel durum orta,  ateş:38.5 
derece, kardiyak bakısında s1+ s2+ ritmik, tüm 
odaklarda duyulan 3/6 sistolik üfürümü mevcuttu, 
diğer sistem bakıları olağandı. Hemoglobin 7,4 ve 
hematokrit 21,7 olan hastada üfürümün nedeni olarak 
ön planda kronik böbrek yetmezliğine sekonder anemi 
düşünüldü. Ateş yüksekliği olması üzerine bakteriyel 
endokardit düşünülerek ampirik antibiyoterapi 
başlandı. Antibiyoterapiye yanıt alınamayan hastanın 
kültürlerinde üreme olmaması ve ekokardiyografisinde 
triküspit kapakta hareketli 15-21 mm boyutunda 
vejetasyon görülmesi üzerine klinik olarak fungal 
endokardit düşünüldü. Kültürlerinde üreme olmadı. 
Ateşi düşmeyen hastaya vejetasyonun büyüklüğü 
nedeniyle amfoterisin B başlandı. Buna karşı allerji 
gelişmesi üzerine tedaviye kaspofungin ve son olarak 
vorikonazol ile devam edildi. Hastanın takibinde ateş 
yüksekliği ve vejetasyonun büyüklüğü geriledi. Hasta 
oral vorikonazol tablet ile taburcu edildi.  

Sonuç: Ateş yüksekliği ile başvuran hastalarda fizik 
bakıda üfürüm varlığında enfektif endokardit akla 
gelmelidir. Özellikle kronik böbrek yetmezliği, organ 
nakilli hastalar, kontrolsüz diyabeti olanlar, onkoloji 
hastaları gibi immunsupresif durumlarda fırsatçı 

enfeksiyonlar ayırıcı tanılar arasında 
bulundurulmalıdır.

PS-02
PRİMER İRRİTAN DERMATİT- VAKA SUNUMU

Dr Asiye SEZER, Doç Dr Dilek EVCİK TOPRAK
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği

Vaka: 82 yaşında kadın hasta. Yaklaşık 15 gün önce 
göbek çevresinde başlayan kaşıntı ve kızarıklık 
şikayetiyle ŞEEAH Aile Hekimliği Polikliniği’ne 
başvurdu. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik olmayan 
hastanın fizik muayenesinde göbek çevresinde yaklaşık 
4x7 cm yüzeyi masare, eritemli, ısı artışı olan cilt 
lezyonu tespit edildi. Vücudunun başka bölgelerinde 
benzer lezyona rastlanmadı. Bakteri ile enfekte Primer 
irritan dermatit tanısıyla hastaya 5 gün 
polikliniğimizdedaha sonra evinde Polivinilpirolidon 
iyota batırılan pamuklu kulak çubukları göbek 
deliğinden içeri sokarak saat yönünde bir kaç tur 
attırılıp yabancı madde temizliği sonrası topikal 
Prednikarbat +antibakteriyel kullanıldı. Yaklaşık 15 gün 
sonra lezyonda önemli gerileme elde edildi. 

Tartışma: Primer irritan dermatit, toksik `irritan’ 
maddelerin deri üzerine direkt temasıyla oluşan 
egzamatöz döküntüdür. İrrite olmuş deride öncelikle 
pullanma, kırmızı fissürlü alanlar görülür. Deride 
sıklıkla enflamatuar bir reaksiyona yol açan maddeler 
arasında sert sabunlar, beyazlatıcılar, deterjanlar, asitler, 
alkaliler, tükrük, ter ve idrar yer almaktadir.  Önceden 
duyarlılık kazanılmış olması gerekmediğinden 
maddeyle ilk kez temas edilmesi sonrasında bile 
meydana gelebilir. Kronik inflamasyon akıntıya neden 
olur ve erozyone olan bu deri alanına daha sonra 
kandidal veya bakteriyel enfeksiyon eklenebilir. Böyle 
bir durum varlığında tedaviye antimikotik veya 
antibakteriel pomad da eklenir. Dermatitin siddeti 
derinin maruziyet anındaki durumuna, irrite edici 
maddenin gücüne, erüpsiyonun yerleşimine, terleme ve 
yumuşama gibi lokal faktörlere göre değişmektedir. 
Tedavide potansiyel toksik madde tespit edilmeli ve 

Poster Bildiriler



2. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

	
  48

temas önlenmelidir. Nemlendiriciler fissürleri azaltır. 
Zayıf ve hafif potent kortikosteroidler iyileşmeyi 
hızlandırır. Vakamızda irritan maddenin göbek 
deliğinde biriken giysi pamukçukları olduğu, hastanın 
kötü hijyeni ile deride reaksiyon yarattığı belirlendi. 

PS-03
HAŞİMATO TİROİDİTLİ ÇÖLYAK HASTALIĞI 
OLAN TİP 1 DİYABETLİ OLGU

Burcu Doğan1, Eylem Karaalp1, Alev Ergişi1, Aytekin Oğuz2

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 1Aile Hekimliği Kliniği, 2Dâhiliye Ana Bilim Dalı

Giriş:  Tip 1 Diabetes Mellitüs (DM) organ spesifik 
otoimmün hastalıklardandır. Tip 1 DM’un diğer 
otoimmün hastalıklarla birlikteliği sıktır. Olgumuzda 
Haşimato tiroiditi ve çölyak hastalığı birliktedir. 
Otoimmün Poliglandüler Sendrom (OPS) Tip III formu; 
Addison hastalığı olmadan insüline bağımlı DM, 
otoimmün tiroid hastalığı ve beraberinde diğer 
otoimmün hastalıklarında eşlik edebileceği bir 
sendromdur. Olgumuz bu haliyle OPS tip III’e 
uymaktadır.

Olgu: 35 yaşında, evli,  2 çocuk sahibi bayan hasta. 
Temmuz 2006 tarihinde Erzurum’ da tip I DM tanısı 
almış. Kardeşinde çölyak hastalığı ve 2. derece 
akrabasında Tip I DM bulunmaktadır. Hastanın 
konjunktivaları soluk, diğer sistem muayeneleri doğal, 
boyu:153cm. ağırlık:49kg. VKİ:20.93 bel çevresi:77cm. 
hgb:9.5 g/dl. hct:%30.2 MCV:72.3 um^3  MCH:22.8 pg, 
MCHC:31.6 g/dL. RDW-CV:%16.7 Fe:7ug/dL. UIBC:
372 ug/dL. TIBC:379ug/dL. Ferritin:2.9 ng/mL. Folat:
3.03 ng/mL. Vit B12:91 pg/mL. TSH:1.25 Uıu/mL. 
serbest T4:0.84 ng/dL. Anti TPO:62 IU/mL. ,Anti 
tiroglobulin antikor:1006.7 U/mL, PTH:132.4 pg/mL. 
25-OH vit D: 3.1ng/mL. HbA1C: %8.4 hastanın Anti 
Endomisyum Antikoru:187.22 U/ml. saptandı. 
Gastroenteroloji konsültasyonunda Doku 
Transglutaminaz IgA:>200 RU/mL ve endoskopik 
incelemesinde duodenum 2. kısım mukozası testere dişi 
görünümünde, nodüller tespit edilip biyopsi alınmıştır. 
Patoloji sonucu:1. duodenum: çölyak hastalığı ile 
uyumlu, MARSH sınıflaması: Tip IIIC,  2. Bulbus: 
çölyak hastalığı ile uyumlu, MARSH sınıflaması: Tip 
IIIC, 3. Mide Antrum: Kronik Helikobakter Pilori 
gastriti tespit edildi. Tedavisi düzenlenen hasta takibe 

alındı.
Tartışma: Tip 1 DM ‘lu hastalar kan şekeri 

takiplerinin yanı sıra tiroidit,  demir, D ve B12 vitamin 
eksiklikleri açısından da takip edilmelidir. Aneminin 
etiyolojisinde çölyak hastalığı da değerlendirilmeli ve 
OPS akla getirilmelidir.

PS-04
OLGU SUNUMU: PSÖDOEFEDRİN 
KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN BİR YAN ETKİ: 
VENTRİKÜLER ARİTMİ

Özlem Türedi1, Cenk Aypak1, Adnan Yüce2, Süleyman 
Görpelioğlu1

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi, 1Aile 
Hekimliği Kliniği, 2Hasköy Pediatri Polikliniği

Psödoefedrin hidroklorür (PEH) çocuklarda soğuk 
algınlığının tedavisinde dekonjestan olarak sıklıkla 
kullanılan sempatomimetik etkili bir ilaçtır.  Bu olgu 
sunumunun amacı,  PEH içeren ilaç kullanımı sonrası 
ventriküler aritmi gelişen bir çocuk hasta ile PEH 
tedavisinin oluşabilecek yan etkilerine dikkat çekmektir. 

3 yaşında erkek çocuğu Aile Hekimliği 
polikliniğimize annesi tarafından halsizlik, yorgunluk 
ve solukluk şikayeti ile getirildi. Hastanın annesi bir 
gün önce burun tıkanıklığı ve öksürük şikayetleriyle 
oğluna PEH (15 mg/kg/bid) reçetelendiğini, PEH 
kullanımından iki saat sonra şikayetlerin ortaya 
çıktığını belirtti. Hastanın özgeçmişinde ve soy 
geçmişinde herhangi bir hastalık, alerji öyküsü yoktu. 
Fizik muayenede; vücut ağırlığı 15,5 kg, boy 92 cm, kan 
basıncı 90/50 mm Hg, nabız 120 atım/dakika, aritmik, 
solunum hızı 23/dakika,  aksiller ölçülen vücut ısısı 
36.4°C, ve oda havasında oksijen saturasyonu % 97 
olarak bulundu. Kardiyovasküler sistem muayenesinde 
üfürüm, ek ses yoktu ve periferik nabızlar alınıyordu. 
Diğer sistem muayenelerinde herhangi bir patoloji 
saptanmadı.

Hastanın çekilen EKG’sinde ventriküler aritmi 
tespit edildi.  Tam kan sayımı ve serum elektrolitlerini 
de içeren hematolojik ve biyokimyasal testleri ve tiroid 
fonksiyon testleri normal sınırlar içerisindeydi. PEH 
tedavisinin kesilmesinin ardından hastanın şikayetleri 
geçti. 24 saat sonraki EKG’sinde herhangi bir patoloji 
saptanmadı.

PEH içeren preparatların, altta yatan herhangi bir 
kardiyak patolojisi olmayan hastalarda dahi ciddi 
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kardiyovasküler yan etkilere yol açabilme 
potansiyelinin bu tedaviyi düzenleyen hekimler 
tarafından göz önünde tutulması gerekmektedir.

PS-05
ANTİHİPERTANSİF TEDAVİ İLE NON-STEROİD 
ANTİİNFLAMATUAR İLAÇ KULLANIM 
BİRLİKTELİĞİ

Özlem Türedi, Murat Dicle, Nisa Solmaz, Cenk Aypak, 
Süleyman Görpelioğlu
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

Amaç: Non-steroid anti-inflamatuar (NSAİ) ilaçlar; 
tüm dünyada en sık kullanılan ilaç gruplarından biridir. 
Ancak NSAİ ilaçların kan basıncını yükselttikleri ve 
antihipertansif ilaçların kan basıncını düşürücü 
etkilerini olumsuz etkiledikleri bilinmektedir.  Bu 
çalışmada, hastanemiz Aile Hekimliği polikliniğine 
başvuran hipertansif hastaların NSAİ ilaç kullanım 
sıklığının  belirlenmesi amaçlanmıştır.

Materyal-Metod: Çalışmaya, 15.07.2012-15.08.2012 
tarihleri arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği polikliniklerine 
hipertansiyon tanısı ile başvuran, 45-65 yaş arası 359 
hastadan rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 50 
kadın ve 50 erkek hasta dahil edilmiş ve bu hastalara 
son bir yıl içerisinde herhangi bir poliklinikte reçete 
edilen NSAİ ilaç varsa adı ve kutu sayısı e-eczane 
sisteminden retrospektif olarak incelenmiştir.  

Bulgular:  Çalışmaya dahil edilen kadın hastaların 
yaş ortalaması 54.9±7.1 yıl, erkeklerin yaş ortalaması ise 
55±6.4 yıldı. Hastaların en sık kullandıkları beş 
antihipertansif ilaç grubu sırasıyla; anjiotensin reseptör 
blokörü (ARB)+diüretik (%30), ARB+diüretik+kalsiyum 
kanal blokörü (KKB) (% 10), anjiotensin converting 
enzim(ACE) inhibitörü+ diüretik (%9), ACE inhitörü 
(%7) ve ARB (%6) olarak tespit edildi. Hastaların 
%15’ine altı kutu ve daha fazla, %26’sına ise 3-6 kutu 
NSAİ ilaç reçetelenmişti.  En sık reçete edilen NSAİ 
ilaçlar; diklofenak (%36), flurbiprofen (%25); etodolak 
(%19) dı. Kadın hastaların kullandığı NSAİ ilaç kutu 
sayısı daha fazlaydı (p=0.014).

Sonuç: Araştırmamızda hipertansif hastaların 
%41’ine NSAİ ilaç reçetelendiği bulundu. Yapılan klinik 
çalışmalarda, NSAİ ilaçların hem normotansif hem de 
hipertansif hastalarda kan basıncını arttırıcı etkileri 

olduğu gösterilmiştir. Özellikle ACE inhibitörü ve ARB 
ile bunların diüretikli kombinasyonlarını kullananlarda, 
NSAİ ilaç alımı antihipertansif tedavinin etkinliğini 
daha belirgin olarak azaltmakta ve bu hastalarda kan 
basıncı daha yüksek seyretmektedir. Bu nedenle 
hipertansif hastalarda NSAİİ kullanımı mutlak gerekli 
ise kan basınçları sıkı izlenmelidir.

PS-06
AİLE HEKİMLİĞİ POLİKLİNİĞİNDE OBEZ VE 
AŞIRI KİLOLU HASTALARDA VÜCUT 
ANALİZİNDE BİYOELEKTRİK EMPEDANS 
KULLANIMI

1Davut Baltacı, 2Ali Kutlucan, 1Aylin Yılmaz, 1Ahmet Çeler,  
1Harun Deler, 1İsmail Hamdi Kara
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Aile Hekimliği AD, 2İç 
Hastalıkları AD

Giriş ve Amaç: Obezite vücutta yağ dokusundaki 
anormal artıştan kaynaklanmaktadır. Yağ dokusu 
sitokin, pro-inflamatuar ve bazı hormon salınımından 
sorumlu tutulmaktadır.  Bununla birlikte obezitede 
oluşabilecek insülin direnci nedeni ile artan 
kardiyovasküler risk, diyabet, akciğer ve mekanik 
problemler kaçınılmazdır. Bu nedenle obezite 
günümüzde en ciddi halk sağlığı problemidir. Aile 
hekimleri obezite ile mücadelede en önemli basamağı 
oluşturmaktadır. Obezite yönetiminde ideal kiloya 
ulaşma ve erken dönem riskleri belirlemede birçok 
antropometrik ölçüm metotları önerilmiştir.  Bu 
çalışmada aile hekimliğinde biyoelektrik empedans ile 
vücut yağ analizi kullanımımın değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Metot ve Materyal: Düzce Üniversitesi Uygulama 
ve araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Obezite ve 
Check-up polikliniğine başvuran hasta ve sağlık 
bireylerden retrospektif olarak dosya tarama ile 18 yaş 
üstü diyabetik olmayan hastaların antropometrik 
ölçümleri biyoelektrik empedans ile vücut yağ  analizi 
ve biyokimyasal parametreleri değerlendirilmiştir. 
Başvuran bireyler VKİ göre obez, aşırı kilolu ve ideal 
kilolu olarak 3 ana gruba ayrıldı. İdeal kilolu olup 
herhangi bir sağlık problemi olanlar değerlendirmeye 
alınmadı. Ayrıca obez ve aşırı kilolu hastalar metabolik 
sendrom, insülin direnci ve bozulmuş glikoz toleransı 
olmak üzere 3 alt gruba ayrıldı. Hem ana gruplarda 
hem de alt gruplarda VKİ, Bel-kalça oranı ve 
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biyoelektrik empedans ile subkütan yağ oranı ve viseral 
yağ  miktarları karşılaştırıldı. Her üç ana grupta 
subkütan yağ oranı, viseral yağ miktarları ile yaş 
arasında korelasyon bakıldı. Bununla birlikte viseral 
yağ  miktarı ve subkütan yağ oran her üç ana grupta 
cinsiyet açısından karşılaştırıldı. 

Bulgular:  Çalışmaya toplam 1358 hasta alındı. 
Obez, aşırı kilolu ve ideal kilolu bireylerin oranı sırası 
ile %66,1; %18,3 ve %15,6 idi.  Sağlıklı bireylerin yaş 
ortalaması obez ve aşırı kilolu bireylerin yaş 
ortalamasından istatistiksel olarak farklı bulundu 
(40,1±11,4; 37,6±11,5 ve 31,9±10,8; p=0.001).  Cinsiyet 
dağılımları arasında ise anlamlı farlılık saptanmadı (E: 
%29,1; %29,4 ve %26,1; K: %70,9; %40,6 ve %73,9) 
(p=0,418). Vücut kitle indeksleri (VKİ) sırası ile 21,7±2,2; 
27,9±1,5 ve 37,2±5,8 (kg/m2) idi (p<0,05). Subkütan yağ 
oranı MetS (+),  IR (+) ve BGT (+) alt gruplarında MetS 
(-), IR (-) ve BGT (-) alt gruplarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı saptanmadı (p=0,524, p=0,837 ve 
p=0,160). BMI, viseral yağ miktarı ve BKO değerlerinde 
ise istatistiksel olarak anlamlılık saptandı ( p<0,0001, 
p<0,0001 ve p<0,0001) (Tablo 3). Viseral yağ  miktarı 
obez, aşırı kilolu ve sağlıklı bireylerden oluşan her üç 
grupta hem yaşlanma hem de VKİ ile birlikte anlamlı 
olarak artmaktadır. Subkütan yağ oranı ise obez ve aşırı 
kilolu kişilerde yaşlanma ile negatif korelasyon 
gösterirken obez olmayan sağlıklı bireylerde pozitif 
olarak anlamlı korelasyon göstermektedir Şekil 1a, b, c, 
d, e, f). Obez erkeklerde subkütan yağ  oranı 31,1±6,4, 
kadınlarda 47,1±5,9 (p < 0,0001); viseral yağ  miktarı 
16,5±4,5, kadınlarda 10,3±2,6 (p<0,0001) gözlenmiştir.  
Aşırı kilolu gruptaki erkeklerde subkütan yağ oranı 
26,1±5,4 kadınlarda 38,5±4,6 (p<0,0001); viseral yağ 
miktarı 11,2±2,9,  kadınlarda 6,8±1,5 (p<0,0001) olarak 
saptanmıştır.  Sağlıklı erkek bireylerde subkütan yağ 
oranı 17,4±6,4, kadınlarda 22,9±7,7 (p<0,001); viseral 
yağ miktarı 3,7±2,3, kadınlarda 3,9±1,6 (p=0,967).

Sonuç: Viseral yağ miktarı VKİ ve yaşlanma ile 
belirgin olarak artmakta, ileri yaşlarda özellikle obez 
kişilerde subkütan yağ oranına göre obezite ve ilişkili 
risk belirlemede daha fazla bilgi vermektedir. Aile 
hekimliğinde biyoelektrik empedans kullanımı obezite 
değerlendirmesinde daha fazla kantatif bilgi vermekte; 
bel çevresi, kalça çevresi gibi antropometrik ölçümlere 
göre daha objektiftir. Biyoelektrik empedans ile vücut 
yağ  analizi aile hekimliğinde diğer antropometrik 

ölçümler ek olarak kolaylıkla kullanılabilir ve risk ön 
tahmininde yararlı olabilir. 

 
PS-07
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 
GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 
HASTANESİ’NE DOĞUMA GELEN GEBELERİN 
ANEMİ İNSİDANSI 

Karaalp Erhan1,   Karaalp Eylem2, Külahlı Gökçen2, 
Erdoğmuş Sema2

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, 1Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 2Aile 
Hekimliği Kliniği

Giriş:  Anemi, gebe olsun olmasın, dünyada önemli 
bir halk sağlığı sorunudur. Dünya Sağlık Örgütü’ ne 
(DSÖ) göre, dünyadaki gebelerin yaklaşık %51’ inin 
anemik olduğu tahmin edilmektedir. Gebelikte anemi, 
yol açtığı fetal ve maternal komplikasyonlar nedeniyle 
önemle ele alınması gereken bir konudur. 

Hastalar ve Yöntem: 1137 normal doğum ve 944 
sezaryen ile doğum yapan 2081 gebe standardize 
edilerek retrospektif analiz edildi. Centrals for Disease 
Control (CDC) önerisi doğrultusunda, hemoglobin 
değeri 11 gr/dl’ nin altında olan gebeler anemik olarak 
kabul edildi.

Bulgular:  Hastanemize başvuran gebelerde doğum 
öncesi anemi insidansı %19,7; normal doğum 
yapanların anemi insidansı %27,9; sezaryen ile doğum 
yapanların %47,5 olarak bulundu.

Tartışma: Bu veriler, Sağlık Bakanlığı’ nın gebelerde, 
klinik anemi olmasa da, ikinci trimesterden başlayarak 
6 ay ve doğum sonrası 3 ay günlük 50-60mg elementer 
demir verilmesi önerisini desteklese de, 2006 yılında 
yayınlanan bir meta-analizde, gebelikte rutin demir 
desteğinin antenatal ve postnatal hemoglobin-
hematokrit düzeylerini arttırdığı fakat gastrointestinal 
yan etkilere ve hemokonsantrasyona neden olduğu 
bildirilmiştir.  Hemokonsantrasyonun da aynı anemi 
gibi düşük doğum ağırlığı,  preterm doğum ve gebelik 
haftasına göre küçük bebek gibi fetal komplikasyonlara 
yol açabileceği bilinmektedir ve yüksek hemoglobin 
seviyelerinin iyi demir depolarını gösterdiği 
düşünülmemelidir. Bu nedenlerle, anemi taramasında 
sadece hemoglobin ve hematokrit düzeyleriyle 
yetinmeyerek, etyolojiye yönelik demir depolarının ve 
diğer mikrobesin seviyelerinin de incelenmesi uygun 
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olacaktır. 
Sonuç: Etkili antenatal takip,  beslenme şekil 

değişikliği, grand-multiparitenin önüne geçebilecek 
kontrasepsiyon önerileri gibi aneminin düzeltilebilecek 
nedenlerinin iyileştirilmesi ile gebelikte görülen anemi 
sıklığının azaltılması birçok önemli yan etkiye sahip kan 
ve kan ürünleri transfüzyonunu azaltması açısından da 
önemlidir. 

PS-08
HİPOKALEMİ AYIRICI TANISI; SALBUTAMOL 
ZEHİRLENMELİ OLGU

Ali Karakuş1, Erhan Yengil2, Seçil Arıca2, Ersin Şükrü Erden3, 
M. Murat Çelik4

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Acil Tıp, 2Aile 
Hekimliği, 3Göğüs Hastalıkları, 4İç Hastalıkları A.D

Giriş:  Elektrolit bozuklukları acil servislerde sıkça 
karşılaşılan bir durumdur. Bunlardan hipokalemi 
durumu yetersiz alım, kusma, ishal, gastroin-testinal 
nedenler, diüretik kullanımı, pirimer 
hiperaldesteronizm, Cushing sendromu, metabolik 
alkaloz, tubuler bozukluklar nedeniyle böbrek yolu ile 
kayıplar hipokalemiye neden olur. Kardiyak bulgular, 
kas zayıflığı, kramplar, tetani, paralizi, 
kabızlık ,polidipsi gibi bulgular görülebilir. Potasyum 
değerlerine göre;  Hafif: 3-3.5 mEq/L; Orta: 2.5-3.5 mEq/
L ve Ciddi <2.5 mEq/L olarak sınıflandırılabilir. Bir beta 
2 agonist bronkodilatör olan Salbutamol (Ventolin®) 
gibi ilaçların kullanımına bağlı olarak da gelişebilir. 
Toksik dozlarda bu kliniğe neden olmakla birlikte 
tedavi dozunda da hipokalemi yaptığı bildirilmiştir. 
Ayrıca salbutamol bu yan etkisinden faydalanılarak 
hiperkalemi tedavisinde de kullanılmaktadır.

Olgu: Yirmi iki yaşında bayan hasta acil servise 15 
tane Prozac® tablet, 97 tane ventolin® 2 mg tabletten 
intihar amaçlı alım nedeniyle 4 saat sonrasında getirildi. 
Hastanın geldiğinde genel durumu orta, şuuru açık, 
ateş:37 derece, Nabız:145/dk Tansiyon:110/50 mmHg, 
Solunum:15/dk, Spo2:95 ve sistem muayeneleri 
doğaldı. Astım öyküsü mevcut.

Hasta seratonin geri alım inhibitörü (SSRI) ve beta 
agonist ilaç intoksikasyonu tanısıyla acil serviste takibe 
alındı.  Hastanın acil hemogram ve biyokimya tetkikleri, 
kangazı, tam idrar tetkiki, elektrokardiyogram (EKG) ve 
akciğer grafisi çekildi. Anormal olarak kan şekeri 300 

mg/dl, potasyum(K) düzeyi 2,8 (3.5 - 5.5 mmol/L), 
kreatin kinaz ( CK) 19379 (30–135 U/L), EKG de QT 
uzaması 0,57sn (0,36-0,44) saptanan hastaya potasyum 
desteği ve 2mg magnezyum başlandı. 3.  Saat sonunda 
QT uzunluğu düzeldi. 1000cc serum fizyolojik içine 4 
amp KCl 4 saatte ve tekrar 1000cc içine 3amp KCl 
4saatte gönderildi. SSRI intoksikasyonuna bağlı olarak 
CK yüksekliği tespit edilen hastaya 2500cc/gün sıvı 
desteği verildi.  Kontrol potasyum değerleri 3,9-4,5, CK 
değerleri 16649-12656 olan EKG’ si düzelen hasta 48 
saat acil servisde takip sonrası önerilerle taburcu edildi.

Sonuç: Elektrolit bozukluklarının ayırıcı tanısında 
zehirlenme olguları akılda tutulmalıdır. Ölümcül 
kardiak komplikasyonlara neden olabileceği 
düşünülerek uygun tanı ve tedavisi planlanmalıdır.

PS-09
KAYNATILMIŞ BUĞDAY YENİLMESİ SONUCU 
GELİŞEN İLEUS; OLGU SUNUMU

Ali Karakuş1, Erhan Yengil2, Akın Aydoğan3, Seçkin 
Akküçük3,Cahit Özer2

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Acil Tıp, 2Aile 
Hekimliği, 3Genel Cerrahi

Giriş:  İleus, karın ağrısı nedenleri arasında sıkça 
rastlanan bir nedendir. Etyolojide bir çok faktör 
suçlanmakla birlikte tahıl ürünlerinin fazla tüketilmesi 
de nedenler arasındadır.  Tanı da direkt karın grafisi, 
batın ultrasonu ve tomografi gerekebilir.  Tedavi 
etyolojik nedene göre medikal veya cerrahi olabilir.

Olgu: 50 yaşında bayan hasta karın ağrısı, bulantı 
kusma şikayetleri ile getirildi. Hastanın genel durumu 
iyi, vital bulguları stabildi. Fizik muayenesinde batın 
hassas ve istemli defansı mevcuttu. Acil hemogram ve 
biyokimya değerleri normal olan hastanın çekilen 
ayakta direk karın grafisinde (Resim 1) bağırsak 
anslarında genişleme ve hava sıvı seviyeleri tespit 
edildi. Batın ultrasonu normal olan hastaya ayırıcı tanı 
amaçlı batın tomografisi çekildi. Hastanın anamnezinin 
derinleştirilmesi sonucu iki gün önce fazla miktarda 
kaynatılmış buğday (halk arasında hedik olarak bilinir) 
yediği öğrenildi. Çekilen batın tomografisinde (Resim 2) 
bağırsak ansları içinde buğdaya bağlı olduğu 
düşünülen görüntü elde edildi. Hastaya lavman 
uygulaması yapıldı ancak rahatlama sağlanmadı. 
Uyarıcı rektal tuşe ve katılaşmış dışkı çıkarımı sonrası 
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hastanın kliniği cerrahi gerektirmeden düzeldi. Hasta 
önerilerle taburcu edildi.  

Sonuç: Tahıl ürünlerinin fazla tüketilmesi nadir de 
olsa özellikle yaşlı popülasyonda ileus ayırıcı tanısında 
düşünülmelidir. Ayrıntılı anamnez ve fizik muayene 
sonrası ileri tetkik ve cerrahi gerekmeden hastaların 
kliniği düzelebilir.

PS-10
2,4-DİCHLOROPHENOXY ACETİC ACİD 
DİMETHYL AMİN TUZU ZEHİRLENMESİNE 
BAĞLI ÖLÜM OLGUSU

Ali Karakuş1, Erhan Yengil2, Cem Zeren3, Veyis Taşın1

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Acil Tıp, 2Aile 
Hekimliği, 3Adli Tıp

Giriş:  Tarım ilaçlarına bağlı olan zehirlenmeler 
yanlışlıkla veya intihar amaçlı olmakta ve ölümle 
sonuçlanabilmektedir.  Piyasada en sık organik fosfat 
türevi tarım ilaçları bulunmakta, bunların dışında az 
rastlanan ve kullanılan 2,4-dichlorophenoxy acetic acid 
dimethyl amin tuzu (Best amin®) türevi herbisit ilaçlara 
bağlı zehirlenmeler görülebilmektedir. Bu maddenin 
lenfoma, nörotoksisite ve üriner sistem üzerine 
etkilerinden bahsedilmekte ve akut zehirlenme 
tedavisinde üriner alkalizasyon önerilmektedir.

Olgu: Kırk dört yaşında erkek hasta acil servise 
intihar amaçlı tarım ilacı alımı şikayetiyle getirildi. 
Hastanın geldiğinde genel durumu orta, şuuru konfüze 
idi. Hastanın 1 saat önce Best amin® isimli tarım 
ilacından bir bardak içtiği belirtildi. Tansiyon arteryel 
110/70 mmHg, nabzı: 120/dk, solunumu 25/dk  olan 
hastanın oksijen saturasyonu %90 idi. Alınan kan 
gazında metabolik asidozu tespit edilen hastanın acil 
hemogram ve biyokimya değerleri normaldi. Hastanın 
takipleri sırasında 2.saatinde solunumu yüzeyel hale 
geldi kan gazında asidozu derinleşti. Mekanik 
ventilatör desteği amaçlı entübe edilip yoğun bakıma 
alındı.  Hastaya alkalizasyon amaçlı sodyum bikarbonat 
başlandı. Tansiyonu alınamayan ve idrar çıkışı olmayan 
hastaya dopamin ve dobutamin desteği başlandı. 
Hastada takibinin 10. saatinde kardiak arrest gelişti. 
Resüsitasyona cevap vermeyen hasta exitus kabul 
edildi. 

Sonuç: Antidotu bulunmayan, sık rastlanmayan bu 
tür tarım ilacı zehirlenmelerinde akut dönemde 

gelişebilen komplikasyonlar görülebilmekte ve 
semptomatik tedavi yöntemleri yeterli olmamaktadır.  

PS-11
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANININ DEVLET 
HASTANESİ PEDİATRİ POLİKLİNİĞİNDEKİ 
HASTA PROFİLİ

Funda Yıldırım Baş1, Selami Kara2, Yasemin Türker3

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,2T.C. Sağlık 
Bakanlığı Mudurnu devlet hastanesi, Bolu, 3 T.C. Sağlık 
Bakanlığı 3. Nolu ASM, Düzce

Giriş:  Aile Hekimi yaş, cins, hastalık ayırt 
etmeksizin, bireysel, kapsamlı, sürekli, bütüncül sağlık 
hizmeti veren, tıp fakültesinden mezun olduktan sonra 
uzmanlık eğitimi almış, birinci basamak hekimidir. Bu 
çalışma aile hekimliği uzmanının devlet hastanesi 
pediatri polikliniğine görevlendirildiği dönemde 
baktığı hasta profili ve yaptığı tedavilerin verilerini 
paylaşmak için planlandı.

Materyal-Metod: Çalışma 1 Mart-15 Mart 2012 
tarihleri arasında Eğirdir Kemik Hastanesi Pediatri 
Polikliniğinde dosya taraması şeklinde gerçekleştirildi. 
Çalışma retrospektif, kesitsel, tanımlayıcı bir 
araştırmadır. Araştırmaya aile hekimliği uzmanının 
poliklinikte görevli olduğu 3 aylık dönemdeki hastalar 
alındı.  Çalışmaya alınan kişilerin yaş, cinsiyet, tanı, 
tetkik yapılıp yapılmadığı ve sonuçta tedavide ne 
yapıldığı dosyadan incelendi. Elde edilen veriler SPSS 
15,0 programı ile istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:  Çalışmaya 484 kız (%45,8), 572 erkek 
(%54,2) olmak üzere toplam 1056 hasta dahil edilmiştir. 
Hastaların yaş ortalaması 5,6 ±3,07 (min:0, max:18) yaş 
olarak tespit edildi. Hastaların 390’ına (%36,9) üst 
solunum yolu enfeksiyonu (ÜSYE), 103’üne (%9,8) Akut 
farenjit, 137’sine (%13) Akut tonsilit,  58’ine (%5,5) Akut 
bronşit, 47’sine (%4,5) Akut gastroenterit, 43’üne (%4,1) 
idrar yolu enfeksiyonu, 39’una (%3,7) döküntülü 
hastalıklar, 39’una (%3,7) rutin kontrol, 29’una (%2,7) 
Akut otitis externa, 26’sına (%2,5) kabızlık, 19’una 
(%1,8) Akut sinüzit ve 126’sına (%11,9) diğer (karın 
ağrısı, yeni doğan sarılığı, baş ağrısı, enürezis nokturna, 
anemi, miyalji  vb…) tanıları konulmuş olarak bulundu. 
Çalışmaya alınan hastalardan %15,4’üne (n:163) tetkik 
yapıldı, kız hastaların %18,6’sına (n:90), erkek hastaların 
%12,8’ine (n:73) tetkik yapıldı ve kız hastalara daha çok 
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tetkik yapılmış olarak bulundu (p:0.022).  
Araştırmadaki hastalardan 885 kişiye (%83,8) reçete 
verildi, 34 kişiye (%3,2) müdahale yapıldı, 64 kişi (%6,1) 
sevk edildi ve 73 kişiye (%6,9) önerilerde bulunuldu. 
Çalışmadaki hastalardan %33’üne (n:349) antibiyotik 
başlanmış olarak bulundu, tetkik yapılanların %19,5’ine 
(n:32) ve yapılmayanların %35,5’ine (n:707) antibiyotik 
başlanmış ve  tetkik yapılmayanlara daha çok 
antibiyotik başlanmış olarak bulundu (p:0.000). 
Antibiyotik başlaması ile cinsiyet arasında anlamlı 
farklılık bulunamadı (p:0.996).

Sonuç: Çalışmaya göre en çok konulan tanı ÜSYE 
dir, hastaların %15,4’üne tetkik yapılmış ve %33’üne 
antibiyotik başlanmıştır. Koruyucu, tedavi edici, 
rehabilite edici, hizmet basamakları arasında 
koordinasyon, konsültasyon, sevk ve takip gibi entegre 
özelliği olan aile hekimliği uzmanlığının zenginliğini 
gösterme açısından bu tür çalışma yapılmıştır.

PS-12
DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI  (DDA) BEBEKLER 
VE ANNELERİNE GENEL BAKIŞ

Gökçen Külahlı1, Sema Erdoğmuş1, Erhan Karaalp2, Zuhal 
Aydan Sağlam1

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi; 1Aile Hekimliği Kliniği, 2Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Kliniği

Giriş:  Tüm dünyada 2500gr’ın altında bebek 
doğumu (DDA), mortalite riskinin yüksek olması, 
gelişme geriliği ve enfeksiyonlara yatkınlık oluşturması 
nedeniyle önemi giderek artan bir sağlık sorunudur. 

Materyal ve metod: İstanbul Medeniyet Üniversitesi 
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ocak-Ekim 
2012 tarihleri arasında gerçekleşen 2168 doğum 
incelenerek DDA (Grup 1) olan bebeklerin annelerinin 
demografik özellikleri (yaş, komorbid hastalıkları, 
sigara içme öyküsü, doğum şekli, gebelik ve doğum 
sayıları) 2500gr üstü (Grup 2) olanların annelerininkiyle 
karşılaştırıldı.  İstatistiksel analizde Student-t; Mann 
Whitney-U, Ki-Kare,  Yates Continuity Correction ve 
Fisher’s Exact testleri kullanıldı.  Sonuçlar % 95’lik 
güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 
değerlendirildi.

Bulgular:  Tüm olguların genel özellikleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Olgularımızın 150’sinde (%6,9) DDA 
bebek doğumu gerçekleşmiştir. Bebeklerin doğum 

ağırlıklarına göre annelerin yaş ortalamaları, gravida, 
parite ve abort sayıları arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0,05). Sigara 
içenlerde 2500 gr altı bebek olma oranı anlamlı düzeyde 
yüksek bulunmuştur (p<0,01). Gebelikte gestasyonel 
hipertansiyon, hipotiroidi oluşan annelerin 2500 gr altı 
bebek dünyaya getirme oranı anlamlı düzeyde yüksek 
olarak saptanmıştır (p<0,05). $  

Tartışma: Literatürde hipotiroidisi, GHT’u olan 
veya sigara içen gebelerde düşük doğum ağırlıklı bebek 
insidansı yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda literatürü 
destekler nitelikte DDA bebek annelerinde GHT’u 
olanlar 6, hipotiridisi olanlar 2, sigara içenler 3 kat 
yüksek bulunmuştur. 

Sonuç: GHT, hipotiroidi ve gebelikte sigara içiminin 
önüne geçilmesi DDA bebek insidansının 
azaltılmasında önem taşımaktadır.

PS-13
35 YAŞ ÜZERİ KADINLARDA ÜRİNER 
İNKONTİNANS SIKLIĞI VE ETKİLEYEN 
FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

¹Güzin ZEREN ÖZTÜRK; ²Dilek TOPRAK; ¹Esengül BASA
¹Şaban Özbek Aile Sağlığı Merkezi; ²Şişli Etfal Eğitim 
Araştırma Hastanesi

Amaç: Üriner inkontinans (Üİ) kişileri psikolojik, 
fiziksel ve sosyal olarak etkileyen yaygın bir sağlık 
sorunudur. Çalışmamızda aile hekimliği polikliniğine 
başvuran kadınlarda Üİ sıklığı, en sık hangi tip 
olduğunu, sebeplerini ve bu durumun kişiler üzerine 
etkilerini tespit etmeyi amaçladık.

Yöntem: Bu çalışma 1-31 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında Şaban Özbek ASM polikliniğine herhangi bir 
nedenle başvuran 35 yaş üstü kadınlarda yapıldı. 
Hekim tarafından yüz yüze sorgulama yöntemi ile 
anket uygulanarak veri toplandı. Anketin ilk bölümü 
sosyodemografik, jinekolojik ve genel tıbbi sorgulamayı 
içerirken ikinci bölümü hasta yaşamını etkilemesinin 
belirlenmesi için ICIQ-SF anketinden oluşmaktaydı. 
Veriler SPSS 16,0 versiyonuna kaydedildi, ki-kare ve t 
test kullanılarak istatistiksel değerlendirme yapıldı, 
p≤0,05 anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular:  Çalışmaya katılan 201 hastanın 86’sında 
(%42,8) Üİ saptandı.  Üİ  ile yaş, obezite, menapoz 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu 
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(p=0.017; p=0,001; p=0,000). Üriner inkontinanslı 
hastalarda en çok saptanan inkontinans tipi urge 
inkontinansdı (%43, n=37). Gebelik, parite sayısı, 
doğum şekli, üriner/jinekolojik ameliyat öyküsü ile Üİ 
arasındaki ilişki saptanmadı.  Üİ saptanan hastaların 
26(%30,2)’sı doktora bu şikayetleri ile başvurmuştu. 
Doktora başvuran hastaların 11(%42,3)’ine ilaç 
başlanmıştı;  7(%63,6)’si başlanan ilaçtan memnundu. 
Doktora başvurmayan 62 (%69,8) hastanın 
b a şv u r m a m a s ı n ı n e n f a z l a n e d e n i 
“önemsememe” (n=40 (%64,5) idi. ICIQ-SF anketindeki 
yaşamı etkileme skalasına göre sadece 41 hastanın 
(%47,7) >5 puan ile Üİ’dan çok etkilendiği söylemesine 
rağmen sadece yaklaşık 1/3’ünün doktora başvurduğu 
belirlendi. 

Sonuç: Üİ toplumumuzda sık görülen ancak 
hastalar tarafından fazla önemsenmeyen, hekimler 
tarafından da yeterince sorgulanmayan önemli bir 
sağlık sorunudur. Her yaşta, özelliklede de 
postmenapozal dönemde, obezlerde ve ileri yaştaki tüm 
kadınlarda  inkontinans şikayetleri detaylı olarak 
sorgulanması hastalığın erken tanısını sağlayacaktır.

PS-14
DÜŞÜK PREVALANS HEKİMLİĞİ

Mustafa Görgün, Turan Set
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Aile hekimliği sağlık hizmetlerinin merkezinde 
olup temel özelliklerinden birisi de ilk başvuru noktası 
olmasıdır. Hastanın ilk başvuruda henüz herhangi bir 
hastalık tanısıyla sınıflandırılmamış olması bu 
hastaların ayrışmamış hasta ismini almasına neden olur. 
Bir başka deyişle hasta daha önce başka bir doktora 
başvurmamış veya tanı almamıştır. 

Birinci basamakta birçok semptom kendiliğinden 
gerileyebilir ve klinik tam oturmadığından tanı koymak 
zordur. Hastalar bir üst basamağa elenerek gittikleri 
için, bir üst basamağa göre birinci basamakta 
hastalıkların prevalansı daha düşüktür ve hastalıklar 
birinci basamakta toplumdaki gerçek sıklıklarıyla 
görülür. Bu nedenlerden dolayı birinci basamakta tanı 
koyma olasılığı daha düşüktür. Bu durum “düşük 
prevalans hekimliği” olarak tanımlanmaktadır. 

Prevalansın düşük veya yüksek olması kullanılan 

tanısal testlerin etkinliğini önemli ölçüde 
etkilemektedir. Örneğin; 1000 nüfuslu bir toplumda X 
hastalığının prevalansı %10 olsun. Kullanılan testin de 
%90 sensitivite ve %90 spesifitesi olsun. Bu prevalansa 
göre toplumda 100 hasta vardır. Kullanılan testtin 
sensitivitesi %90 olduğu için test pozitif olanların sayısı 
90, negatif olanların sayısı 10 olacaktır. Yine bu 
toplumda hasta olmayanların sayısı 900'dür. Bunlardan 
testin spesifitesi %90 olduğu için test negatif olanların 
sayısı 810,  test pozitif olanların sayısı 90 olacaktır. Test 
pozitif olan 180 kişiden yalnızca 90’ı gerçek hasta 
olduğundan bu durumda pozitif prediktif değer 
%50’dir. Aynı testi aynı toplumda prevalansı %1 olan Y 
hastalığına yaptığımızda ise testin pozitif prediktif 
değeri %8,3 olarak hesaplanmaktadır. Buna göre 
prevalansın yüksek olduğu üçüncü basamakta 
kullanılan herhangi bir tanı ya da tarama testi, 
prevalansın düşük olduğu birinci basamakta değerli 
olmayabilir.

Düşük prevalans hekimliğinde olduğu gibi aile 
hekimliği disiplinini diğer uzmanlık dallarından ayıran 
önemli özellikler vardır. Bu nedenle birinci basamakta 
görev yapan hekimlerin düşük prevalans hekimliğinin 
özelliklerini bilmesi yararlı olacaktır. 

PS-15
CERRAHİ VE DAHİLİ POLİKLİNİKLERDE 
HASTA MEMNUNİYETİ

Mustafa Görgün, Sultan Öksüz, Amine Öner, Abdülkadir 
Kaya
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Amaç: Hastaların başvurdukları cerrahi ve dahili 
polikliniklerde memnuniyet durumları açısından 
aralarında fark olup olmadığını araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Atatürk Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi’nde dahili ve cerrahi tıp polikliniklerine 
başvuran toplam 50 hasta ele alındı. Standart bir anketle 
hastaların sosyodemografik özellikleri, hekimlerin 
kendilerine karşı ilgileri, mahremiyet noktasında 
dikkatleri, , kendi hekimlerini seçme hakkı ve 
başvurdukları poliklinikten klinik durumları ve tedavi 
seçenekleri ile ilgili bilgi alma durumları kaydedildi. 
Veriler SPSS programına aktarılarak analiz edildi.

Bulgular:  Hastaların %56’sı erkek (n=28), %44’ü 
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kadın (n=22) idi.  Hastaların %60'ı (n=30) dahili tıp 
polikliniklerine muayene olurken, % 40'ı(n=20) cerrahi 
tıp polikliniklerine muayene olmuştu. Hastaların %88’i 
(n=44) okuryazardı, %12’si (n=6) okuryazar değildi. 
Hastaların %86’sı (n=43) sosyal bir güvenceye sahipken, 
%14’ünün(n=7) sosyal güvencesi yoktu. Dahili tıp 
hastalarının %50'si (n=15), cerrahi tıp hastalarının ise 
%55'i (n=11) hekimleri kendilerine karşı ilgili 
bulmuştur. Her iki grup arasında hekimlerin 
kendilerine karşı ilgili bulunması karşılaştırıldığında 
anlamlı fark elde edilememiştir (p>0,05). Dahili tıp 
hastalarının %93.3'ü (n=28), cerrahi tıp hastalarının 
%75'i (n=15) hekimlerin kendilerini muayene ederken 
mahremiyete önem verdiklerini belirtti. Her iki grup 
arasında anlamlı fark elde edilememiştir (p>0,05). 
Dahili tıp hastaların %56.7'si (n=17), cerrahi tıp 
hastalarının ise %60'ı (n=12) hekimlerini kendileri 
seçebildiklerini belirtmiştir. Her iki grup arasında 
anlamlı fark görülmedi (p>0,05). Dahili tıp 
polikliniklerine başvuran hastaların %53,3 ‘ü, cerrahi tıp 
polikliniklerine başvuran hastaların ise %60’ı klinik 
durumları ve tedavi seçenekleri hakkında yeterli bilgi 
aldıklarını söylediler. Gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada hastaların 
başvurdukları dahili ve cerrahi tıp polikliniklerinde 
memnuniyeti açısından aralarında bir fark olmadığı 
görülmüştür.   Doktorların özellikle mahremiyete dikkat 
ettikleri görülürken; hastalara klinik durumları ile ilgili 
bilgi verme konusunda kısmen yetersiz oldukları 
izlendi. Hasta memnuniyeti, sağlık hizmetlerinin doğru 
yönlendirilmesi açısından önemlidir. Sağlık 
hizmetinden memnun olan hastalar tedaviye uyumda 
ve hekimle işbirliğinde daha fazla çaba gösterirler. Bu 
açıdan sağlık kurumlarının aralıklı olarak hasta 
memnuniyetini değerlendirmesi yerinde olacaktır. 

PS-16
TIP ÖĞRENCİLERİNDE GÖRME KUSURLARI

Mustafa Görgün, R. Şebnem Yakışan, F. Nihal Aksoy
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Anabilim 
Dalı

Amaç: Bu çalışmada Tıp fakültesi 1. ve 4. Sınıf 
öğrencilerinin görme kusuru durumu ve lazer 
ameliyatına bakış açılarını öğrenmeyi amaçladık.

Yöntem: Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 1 ve 4. sınıf öğrencisi olan toplam 60 öğrenci 
çalışmaya alındı. Standart bir anketle sosyodemografik 
özellikler, görme kusuru durumu ile lazer ameliyatı ile 
ilgili görüşler kaydedildi. Veriler SPSS programına 
aktarılarak analiz edildi.

Bulgular:  Öğrencilerin %58,3’ü erkek, %41,7’si 
kızdı. Öğrencilerin %50’si 1. Sınıf (n=30), %50’si 4. Sınıf 
(n=30) idi. Öğrencilerin %81,7’sinde(n=49) görme 
kusuru varken; %18,3’ünde (n=11)yoktu.  1.sınıf 
öğrencilerinde görme kusuru olanların oranı %86,7 
(n=26) iken; 4. Sınıf öğrencilerinde %76,7 (n=23) idi. 
1.sınıf ve 4.sınıf öğrencileri arasında göz kusuru olması 
açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Göz kusuru 
olan öğrencilerin %84,7’si miyop iken; %15,3’ü 
hipermetrop idi. Öğrencilere lazer ameliyatına nasıl 
bakıldığı soruldu. 1. Sınıf öğrencileri %70 oranında lazer 
ameliyatını güvenli görürken, 4. Sınıf öğrencilerinde bu 
oran %53,4 idi.  1.sınıf ve 4.sınıf öğrencileri arasında 
lazer ameliyatına bakış açısından anlamlı bir fark yoktu 
(p>0,05). Diğer fakültelere göre tıp fakültesi 
öğrencilerinde gözlük kullanma durumunun daha fazla 
olduğunu 50 kişi (%83,3)düşünüyordu. Tablo-1’de, 
öğrencilerin göz muayenesi yaptırma durumları ve 
Tablo-2’de lazer ameliyatı ile ilgili görüşleri 
görülmektedir.

Tartışma ve sonuç:  Bu çalışmada tıp fakültesi 1. ve 
4. Sınıf öğrencileri arasında görme kusuru açısından bir 
fark görülmemiştir. Her iki grup öğrencide de büyük 
oranda görme kusuru tespit edilmiştir. Ülkemizde 
yapılan geniş çaplı bir çalışmada ilköğretim 
öğrencilerinde görme kusuru oranı %13 olarak 
bildirilmiştir.  Üniversite öğrencileri ile ilgili herhangi 
bir çalışmaya rastlanmamıştır.  Tıp öğrencilerinin ders 
yükünün fazla olması nedeniyle görme kusurlarının da 
topluma göre daha yüksek olduğu düşünülebilir.  
Görme kusuru oranı bu kadar fazla iken tıp 
öğrencilerinin ancak yarısının düzenli kontrole gittiği 
görülmüştür.  Bu durum sağlık profesyonellerinin kendi 
sağlığını ihmal ettiğini göstermesi açısından önemlidir. 
Tıp fakültesi dönem 1 ve dönem 4 öğrencileri lazer 
ameliyatına karşı güvensizdir. Her iki grubun da bu 
konu ile ilgili bilgi düzeylerinin eksik olduğu 
anlaşılmıştır. Öğrencilerin görme kusurunu düzeltmede 
yaygın ve güvenli bir metot olarak kullanılan lazer 
ameliyatı ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaçları vardır.
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PS-17
ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN HAYALLERİ DİĞER 
ÇOCUKLARDAN FARKLI MI?

Rabia Şebnem Yakışan1, Amine Öner1, Abdulkadir Kaya1, 
Ayşe Nur Oktay2, Buyçe Kaya2, Elanur Öksüz2, Leyla 
Poyraz2, Ubeydullah Er2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2

Amaç: Bu araştırmanın amacı çalışan çocukların 
hayallerinin, sosyal yaşamlarının, hayat görüşlerinin 
çalışmayan çocuklardan farklarını tespit etmektir.

Yöntem: Çalışma kapsamına 30 çocuk alındı. 
Sokakta çalışan çocuklar,  ÇODEM ile Emniyet 
Müdürlüğü’nün ortak yürüttüğü çalışmada o gün 
çalışma sahasında bulunan çocuklar arasından rast gele 
seçildi. Çalışmayan çocuklarsa aynı bölgede 70. Yıl 
Cumhuriyet Ortaokulu’ndan rast gele seçildi. Geleceğe 
yönelik hayalleri,  aile ve arkadaş çevreleri, sosyal 
yaşantıları konusunda soruların olduğu anket formu 
dolduruldu. Veriler SPSS programına yüklenerek analiz 
edildi. 

Bulgular:  Çocukların 14’ü (%46,6)çalışıyor, 16’sı 
(%53,4) çalışmıyordu. Çocukların yaş ortalaması 12,3 
idi. Çalışan ve çalışmayan çocukların %100’ü üniversite 
eğitimi almak istiyordu. Çocukların%40’ı üniversite 
eğitimi almak için sınav gerekli midir sorusuna evet 
derken; %60’ı hayır demiştir. Çocukların hayal ettikleri 
meslekler Tablo-1’de görülmektedir.

Çocuklara limitsiz para verilip ilk ne yapacakları 
sorulduğunda; çalışan çocukların%71’inin,  çalışmayan 
çocukların %37’sinin parayı aile bireyleri için 
harcayacağı yanıtı alınmıştır. Aile reisinin mesleği ile 
çocukların çalışma durumu arasında anlamlı bir fark 
vardı (p=0,001). Memurların ve esnafların çocukları hiç 
çalışmazken, nakliyecilerin çocukların tamamının, işçi 
çocuklarının da %89,99’unun çalıştığı belirlendi. Kendi 
isteğiyle, arkadaş vesilesiyle ve aile zorlamasıyla çalışa 
çocukların memnuniyetleri arasında belirgin bir fark 
görülmedi.  Çalışan ve çalışmayan çocukların 
korktuklarında yaptıkları sorgulandığında aralarında 
bir fark olmadığı görüldü. Yine çalışan ve çalışmayan 
çocuklar arasında televizyon programı tercihleri 
açısından fark yoktu.(p>0,05).Çalışan ve çalışmayan 
çocukların %33,3’ü futbol oynarken,  %40’ı bilgisayar 
kullanırken mutlu olduklarını söylüyorlardı.

Tartışma: Sokakta çalışan çocuklara gerekli ilgi, 
eğitim, imkânlar sağlandığında sosyo-ekonomik 
durumu daha iyi olan ve sokakta çalışmayan çocuklar 
kadar başarılı, sosyal, paylaşımcı, topluma faydalı 
gençler olmayı arzuladıkları görüldü. ÇODEM, SODES 
vb merkezlerin artırılmasıyla ve geliştirilmesiyle 
sokakta çalışan çocuk sayısının sıfıra indirilmesinin 
yanında, hem çocuklar topluma geri kazandırılır hem 
de toplum başarılı ve faydalı bireyler kazanmış olur.

PS-18
TIP FAKÜLTESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 
ÖĞRENCİLERİ BİRBİRLERİNE NASIL 
BAKIYOR?

Rabia Şebnem Yakışan1, Amine Öner1, Abdulkadir Kaya1, 
Sultan Öksüz1, Züleyha Zengin2, Ramazan Mutlu2, Ünal 
Gözcü2, Zeynep Öztürk2, Burak Deniz Aydoğdu2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 2

Amaç: Bu araştırmada tıp fakültesi ve sınıf 
öğretmenliği öğrencilerinin birbirlerine bakış açılarının 
karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan bu 
araştırma Ekim 2012’de Atatürk Üniversitesi tıp 
fakültesi ve sınıf öğretmenliği bölümündeki öğrencilerle 
yapıldı. Her bir gruptan 25’er kişi randomize olarak 
seçildi. Toplam 50 öğrenci ile görüşüldü. Hazırlanan 
anket aracılığıyla toplanan verilerin istatistiksel 
değerlendirmeleri için SPSS kullanıldı.  İstatistiksel 
karşılaştırmalar için Ki-kare ve bağımsız gruplarda t 
testi kullanıldı.

 Bulgular: Tıp fakültesi ve sınıf öğretmenliği 
öğrencilerinin tıp öğrencilerinin havalı olması ile ilgili 
soruya verdikleri cevaplar arasında anlamlı fark vardı 
(p=0.017).

Tartışma ve Sonuç: Bu çalışmada tıp fakültesi 
öğrencilerinin kendilerini havalı gördükleri fakat sınıf 
öğretmenliğindeki öğrencilerin onları havalı 
algılamadığı ortaya çıkmıştır. Bu durum tıp fakültesine 
giriş puanlarının diğer fakültelerden yüksek olmasına 
ve de yakın çevreden gelen abartılı tepkilere bağlı 
olabilir. Tıp fakültesi öğrencileri sınıf öğretmenliği 
öğrencilerinin kriz yönetiminde yetersiz olduklarını 
düşünüyordu. Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin tıp 
fakültesi öğrencilerine kıyasla biraz daha mütevazı ve 
objektif cevaplar verildiği gözlenmiştir.  Sınıf 
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öğretmenliği öğrencileri çoğunlukla tıp fakültesinde 
okumak isterken; tıp fakültesi öğrencileri sınıf 
öğretmenliğinde okumak istemiyordu. Bu durum 
mezuniyet sonrası iş bulma kaygısıyla ilişkili olabilir. 
Ders yükü ağır olduğu için tıp fakültesi öğrencilerinin 
benlik algılarının diğer fakülte öğrencilerinden farklı 
olabileceği sonucuna vardık. Tıp fakültesi öğrencilerinin 
diğer fakülte öğrencileriyle ilgili önyargılarını azaltmak 
için ortak aktivitelerin düzenlenmesine ihtiyaç vardır

PS-19
MODERN TIPTA GELENEKSEL BİR TEDAVI: 
SÜLÜK TEDAVİSİ

Rabia Şebnem Yakışan, Fatma Nihal Aksoy, Mustafa Görgün
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Sülük tedavisi yüzyıllardır uygulanan geleneksel 
bir iyileşme metodudur. Günümüzde yüksek derecede 
güvenilir olması ve geniş spektrumlu uygulama alanları 
nedeniyle modern tıptaki yerini almıştır. Sülük “leech” 
eski İngilizce’deki “leace” (tabib) kelimesinden gelir. 
Sülükle yapılan tedaviye de leechtherapy veya 
hirudoterapi denir. 

Tıbbî amaçlı kullanılan iki sülük türü vardır: 
Hirudo medicinalis ve Hirudo verbane. Bunlar arasında 
üzerinde en çok çalışma yapılan ve tedavide en çok 
kullanılan cins “Avrupa tıbbî sülüğü” olarak da bilinen 
Hirudo medicinalis’dir. Başlangıçta sülük tedavisinin 
faydaları kan emmeye bağlansa da bunun ikinci planda 
kaldığı zamanla anlaşılmıştır. Kan emerken salgıladığı 
aktif maddelerin antibakteriyel, analjezik, 
antiromatizmal, antihipertansif, antidepresan, 
antioksidan, myorelaksan ve nörotrofik etkisi 
gösterilmiştir.

Sülük Salgısında Bulunan Aktif Maddeler
Hirudin: İsmini hirudo medicinalis’den almıştır. 

Trombine bağlanarak koagülasyonu inhibe eder.
Hyalurinidaz:  Biyoaktif maddelerin dokuya 

dağılımını kolaylaştırır. 
Faktör Xa inhibitörü: Koagülasyonu inhibe eder.
Kompleman inhibitörü: Eksik olan kompleman 

inhibitörlerinin yerine konulmasını sağlar.
Karboksipaptidaz A inhibitörü: Isırık yeri 

etrafındaki kan dolaşımını artırır.
Histamin benzeri madde: Vasküler dilatasyona 

neden olarak ısırık yeri etrafındaki kan akımını artırır.
Anestezik madde
Yaygın Kullanım Alanları
Diz ve parmaklardaki ağrılı artrozlar
Varikoz venler, bacak ülserleri
Tendinit, tenosinovit
Yüksek kan basıncı (destek tedavisi)
Romatizmal hastalıklar
Otitis media, kulak çınlaması
Fronkül, karbonkül, abse
Cilt ve doku transplantasyonu sonrası dolaşım 

bozukluğu
Herpes zoster (zona)
Sinüs enfeksiyonları
Safra kesesi iltihabı
Meme bezi iltihabı
Kanser ağrılarının dindirilmesi
Cilt kırışıklıklarının giderilmesi gibi kozmetik 

nedenler.
Bu bilgiler ışığında sülük tedavisi modern tıpta 

yaygın olarak kullanılabilecek etkili bir alternatif 
yöntemdir. 

PS-20
EL-AYAK-AĞIZ HASTALIĞI - VAKA   SUNUMU

Sara AKICI, Dilek EVCİK TOPRAK
Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği 

10 yaşında kız hasta bir gün önce başlayan el ve 
ayaklarında kızaklık şikayeti ile ŞEEAH Aile Hekimliği 
Polikliniği’ne başvurdu. Hastanın anamnezinde 3 gün 
önce halsizlik, iştahsızlık 38 derece ateş olduğu 
parasetamolle düştüğü; daha sonra avuç içinde 
kızarıklık başladığı öğrenildi.  Uyandığında ellerinde, 
avuçlarındaki kızarıklıkların su topladığı ifade edildi. 
İştahı azalan ve ağız içinde ağrı tarif eden hastanın 
yapılan fizik muayenesinde ağız içinde yaygın aftöz 
lezyonların, el ve ayak dorsal kısmında veziküler 
lezyonların olduğu izlendi. Hastanın diğer sistemik 
muayenelerinde patolojik özellik yoktu. Hastada El-
Ayak-Ağız Hastalığı düşünülerek lokal ağız bakımı 
verildi. Hastaya ve ailesine bol sıvı gıda, veziküler 
lezyonları patlatmamaları önerildi; semptomatik tedavi 
verildi. Bir hafta sonraki kontrolde el ayak lezyonlarının 
gerilediği, ağız içi aftöz lezyonların iyileştiği görüldü.

     El-ayak-ağız hastalığı:Döküntülü hastalıkların 
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ayırıcı tanısında düşünülmesi gereken bir hastalıktır. 
Sıklıkla yaz ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. 
En çok coksakkievirus A-16 sebep olur. Büyük 
salgınlara enterovirus 71;Coxsakcie A virus 5,7,9 ve 
10;Coxsackie B Virus 2 ve 5 ve bazı Enterovirusler de 
sebep olabilmektedir.

Düşük dereceli ateşin eşlik edebilir. Orofarenks 
inflamedir, bazen dudak dahil ağız içinde yaygın 
veziküller bulunur. Veziküller etrafı eritemle kaplı  4-8 
mm’lik sığ ülsere lezyonlara dönebilir. Makulopapuler 
vezikuler ve/veya püstüle lezyonlar ellerde, 
parmaklarda, ayaklarda, gluteal bölge ve kasıklarda 
meydana gelebilir. Ellerdeki lezyonlara çoğunlukla 
ayaklar eşlik edebilir ve çoğu palmar yüzeyde olmak 
üzere görülen veziküller 3-7 mm’dir. Vezikuler 
lezyonlar 1 haftada geriler. El ayak ağız hastalığının 
sebep olduğu yüksek riskli komplikasyonlara erken 
çocukluk döneminde enterovirus 71; coxsackie virus  
A-16’dan daha sık neden olur.  Semptomatik tedavi 
önerilir. Hayatı tehdit edecek komplikasyonlar gelişirse 
hospitalize edilir.    

                                                                                                           

PS-21
AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU SERVİS ŞÖFÖRÜ 
İLE TEMAS SONRASI NİR İLKÖĞRETİM 
OKULUNDA YAPILAN TARAMA SONUÇLARI

Selami Kara1, Faika Büyükvanlı2, Kurtuluş Öngel3  ,Funda 
Yıldırım Baş4, Yasemin Türker5

1T.C. Sağlık Bakanlığı Mudurnu Devlet Hastanesi, Bolu, 2T.C. 
Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Dispanseri, Isparta, 3T.C. 
Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği Kliniği, İzmir, 4Süleyman Demirel Üniversitesi, 
Isparta, 5T.C. Sağlık Bakanlığı 3. Nolu ASM, Düzce

Giriş:  Tüberküloz (Tbc), “Mycobacterium 
Tuberculosis complex” olarak tanımlanan bir grup 
mikobakteri tarafından oluşturulan, enfekte dokularda 
granülomların varlığı ile karakterize farklı klinik 
görünümlere sahip kronik nekrotizan bir bakteriyel 
enfeksiyondur. Bu çalışmanın amacı; bir ilköğretim 
okulunda servis şoförlüğü yapan bir kişinin akciğer 
tüberkülozu olduğunun saptanması sonucu, yapılan 
okul taramasının sonuçlarını paylaşmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma Kasım 2011’de 
gerçekleştirilmiş, retrospektif bir araştırmadır. 
Çalışmanın evrenini Isparta Keçiborlu İlköğretim 
Okulu’nda öğrenim gören 206 öğrenci oluşturmaktadır. 

Öğrencilerin tüberkülin deri testi sonuçları, yaşları, 
sınıfları, cinsiyetleri, sosyal güvenceleri,  BCG aşı skar 
sayısı, temas durumları ve tüberküloz koruması 
başlanma durumları çalışmanın verilerini 
oluşturmaktadır. Elde edilen veriler Statistical Package 
for Social Sciences (SPSS) 15.0 programı ile 
değerlendirildi.  Çalışma retrospektif,  kesitsel bir 
araştırmadır.

Bulgular:  Çalışmaya 206 öğrenci alınmıştır. 
Araştırmadaki öğrencilerin yaşları ortalaması 11.1 ±2.21 
(min:7-max:15) olarak tespit edildi. Çalışma 
kapsamındaki öğrencilerden 93’ünün kız (%45.1) ve 
113’ünün (%54.9) erkek olduğu tespit edildi. 
Araştırmadaki öğrencilerin tüberkülin deri testi sonrası 
endürasyon çapı ortalaması 7,55±6,9 (min:0-max:27) 
mm. [kızlarda 7,86±6.9 (min:0-max:27) mm.; erkeklerde 
7,30±7,06 (min:0-max:25) mm.] olarak tespit edilmiştir. 
Çalışma kapsamındaki öğrencilerin BCG skar sayılarına 
bakıldığında; 35’inde (%17) sıfır, 120’sinde (%58,3) bir 
ve 51’inde (%24,8) iki skar olduğu gözlendi. BCG aşı 
skar sayısı arttıkça tüberkülin deri testi sonrası 
endürasyon çapı ortalaması istatistiksel anlamlı olarak 
artmaktaydı (p:0.017).  Öğrencilerin %12,6’sı (n:26) 
tüberkülozlu kişiyle temas etmiş;  %18’ine (n:37) 
tüberküloz koruma tedavisi başlanmıştı. 

Sonuç: Sonuç olarak ülkemizde tüberküloz hala sık 
görülen önemli bir sorundur. Çalışmamızdaki TDT 
pozitifliği % 17.5 olarak bulundu ve koruma için tedavi 
başlandı. TDT endürasyon çapı ortalaması BCG aşı 
skarı sayısı arttıkça artmaktadır.

PS-22
EMZİRME DÖNEMİNDEKİ KADINLARDA 
KONTRASEPTİF YÖNTEM SEÇİMİNİ 
ETKİLEYEN SOSYODEMOGRAFİK VE 
KÜLTÜREL FAKTÖRLER

Funda Yıldırım Baş1, Selami Kara2, Yasemin Türker3

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2T.C. Sağlık 
Bakanlığı Mudurnu devlet hastanesi, Bolu, 3Uzm.Dr. T.C. 
Sağlık Bakanlığı 3. Nolu ASM, Düzce

Giriş:  Emziren kadınların %18’inde doğum sonrası 
3. ayda, emzirmeyen kadınlarda ise en erken 25. günde, 
ortalama olarak 45. günde ovulasyonun olduğu 
belirtilmektedir. Çalışma 2-18 aylık bebeği olan ve halen 
emziren kadınların doğum sonrası kullandıkları aile 
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planlaması yöntem seçimlerinin ve etkileyen faktörlerin 
belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Materyal-Metod: Araştırma Süleyman Demirel 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Polikliniği’nde Mart 
2011-Haziran 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. 2-18 
aylık bebeği olan ve halen emziren kadınlardan 
çalışmanın yapıldığı sürede polikliniğe başvuran 
gönüllüler çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma 
prospektif,  kesitsel, tanımlayıcı anket araştırmasıdır. 
Elde edilen veriler Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 15,0 programı ile bilgisayar ortamına aktarılmış 
ve değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular:  Çalışmaya 440 kadın alınmıştır. 
Araştırmaya katılan bayanlar doğal yöntemlerden  118 
kişi ile  (%26,8) en çok geri çekme yöntemini,  modern 
yöntemlerden ise en çok  178 kişi ile (%40,5) kondom 
kullanımını tercih ettikleri bulundu. Çalışmaya 
katılanların yaş, eğitim düzeyi, gelir seviyesi, aile 
yapısı,  kentsel ya da kırsalda yaşama durumu ile 
yöntem seçimi arasında istatistiksel anlamlı ilişki 
olduğu görüldü (p:0,001,p:0,001,p:0,040,p:0,042,p:0,06). 
Danışmanlık hizmeti alanların 110’u (%37,9) doğal 
yöntemleri tercih ederken,  danışmanlık hizmeti 
almayanların, 66’sının (%44,0) doğal yöntemleri tercih 
ettiği,  ve aralarında istatistiksel anlamlı fark olmadığı 
bulundu (p:0.347). Bayanların emzirme döneminde 
kullandıkları yöntemleri tercihlerinde 206 kişi ile  
(%46,8)  diğer yöntemlerin bebeğe yan etkisi olacağı 
düşüncesi ilk sırada iken 62 kişi (%14,0) eşinin diğer 
yöntemleri kullanmasını istemediği için, 68 kişinin 
(%15,5)  diğer yöntemleri bilmedikleri için 
kullanmadıkları tespit edildi.  

Sonuç: Çalışmamıza göre kadınların tamamı doğum 
sonrası dönemde kontraseptif yöntem kullanmaktadır. 
İlk sırada kullanılan yöntemler; geri çekme, kondom ve 
RİA’dır. Çalışmaya göre danışmanlık alımı modern 
yöntem tercihini artırmakta fakat yetersiz kalmaktadır.

PS-23
İŞTAHSIZ ÇOCUK ANNELERİNDE DEPRESYON

Funda Yıldırım Baş1, Selami Kara2, Yasemin Türker3, Davut 
Baltacı4

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 2T.C. Sağlık 
Bakanlığı Mudurnu devlet hastanesi, Bolu, 3T.C. Sağlık 
Bakanlığı 3. Nolu ASM, Düzce, 4Düzce Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Düzce                                           

Amaç: Besinlere karşı duyulan ilgi ve isteğe iştah, 
bu ilginin azalması iştahsızlık olarak 
adlandırılmaktadır. Bu durum büyüme ve gelişme 
geriliğine sebep olabileceği için ailelerde endişe kaynağı 
olmaktadır. Bu çalışmada iştahsız çocuk annelerinin 
depresyon durumunu incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç-Yöntem: Çalışma Şubat-Mart 2012 tarihleri 
arasında Eğirdir Kemik Hastanesi Pediatri 
Polikliniğinde gerçekleştirilmiştir.  Çalışmaya ilgili 
tarihler arasında polikliniğe başvuran iştahsızlık 
şikayeti olan çocuğa sahip 25 gönüllü alınmıştır. 
İştahsızlık şikayeti olmayan çocuğa sahip 25 kadın 
kontrol grubunu oluşturmaktadır. Çalışma prospektif,  
kesitsel, tanımlayıcı anket araştırmasıdır. Elde edilen 
veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 15,0 
programı ile bilgisayar ortamına aktarılmış frekans 
analizi ve x2 testi ile değerlendirilmeye alınmıştır.

Bulgular:  Çalışmaya 25 iştahsız çocuk annesi ve 25 
kontrol grubu olmak üzere 50 kadın alındı. Araştırmada 
iştahsız ve kontrol grubundaki çocukların boy ve kilo 
persentilleri karşılaştırıldığında her iki grup arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunamadı (p:
0,41,p:0,32). Çalışmadaki annelerin beck depresyon 
ölçeği ortalamaları 11,8±8,8 puan ve %46,9’u (n:23) 
normal, %30,6’sı (n:15) hafif, %16,3’ü (n:8) orta ve 
%6,2’si (n:4) şiddetli depresyon var olarak bulundu ve 
iştahsız çocuk annesi ve kontrol grubu arasında anlamlı 
farklılık bulunamadı (p:0,169). Araştırma grubunda 
çalışma durumu, çocuk yaşı, çocuk cinsiyeti ve sigara 
ile depresyon arasında anlamlı farklılık bulunamadı (p:
0.083,p:0.722,p:0.966,p:0.290). Çalışma grubunda orta ve 
şiddetli depresyon eğitim düzeyi ilk ve orta okul 
olanlarda daha yüksek bulundu (p:0.003).

Sonuç: Çalışmada eğitim düzeyinin depresyonda 
etkili olduğu bulundu. İştahsız çocuk annesi olmak 
depresyonla ilişkisiz bulundu. Depresyonla istatistiksel 
olarak ilişkisiz bulunmasına rağmen iştahsız  çocukların 
annelerinde depresyon oranları daha fazla bulundu. Bu 
durumda iştahsız çocuğu olan annelerin psikolojik 
açıdan desteklenmesi gerekliliğini ortaya koydu.
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PS-24
SİGARA İÇME DAVRANIŞLARI VE ETKİLİ 
FAKTÖRLER: TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ 
FAKÜLTELERİNİN İLK VE SON SINIF 
ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Selami Kara1, Funda Yıldırım Baş2, Cahide Açıkalın3, Funda 
Yıldırım Baş4, Yasemin Türker5

1T.C. Sağlık Bakanlığı Mudurnu Devlet Hastanesi, Bolu, 2T.C. 
Sağlık Bakanlığı Isparta Toplum Sağlığı Merkezi, Isparta,
3Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 
Ortodonti Anabilim Dalı, Isparta, 4Uzm. Dr. Süleyman 
Demirel Üniversitesi, Isparta 5Uzm.Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı 
3. Nolu ASM, Düzce

Amaç: Standart sigaralar tütün tüketiminin en 
yaygın şeklidir. Bu çalışmada genç popülasyonu temsil 
eden ve gelecekte sigara ile savaşta önemli rol 
oynayacak olan tıp ve diş hekimliği fakültesi ilk ve son 
sınıf öğrencilerinin sigara alışkanlık durumlarının ve bu 
alışkanlığı etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır.

Materyal-Metod: Araştırma 2011 Nisan ve Mayıs 
aylarında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp ve Diş 
Hekimliği Fakülte-leri’nde gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmaya Tıp Fakültesi ilk sınıftan 148, son sınıftan 61, 
Diş Hekimliği Fakültesi ilk sınıftan 67, son sınıftan 25 
olmak üzere toplam 301 kişi katıldı. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin sigara alışkanlıklarını ve bu alışkanlığı 
etkileyebilecek faktörleri tespit etmeye yönelik 27 
sorudan oluşan bir anket formu uygulandı. Elde edilen 
veriler Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 15.0 
programında ki-kare testi ile değerlendirildi.

Bulgular:  Çalışmaya 153’ü (%50,8) bayan ve 148’i 
(%49,2) erkek toplam 301 öğrenci katıldı.  Öğrencilerin 
yaş ortalaması 20.7 ±2.39 (min:18-max:27 yaş) olarak 
tespit edildi. Öğrencilerin %12’si (n:36) sigara 
içmekteydi; sigara içmeyen öğrencilerin 21’i (%7) de 
daha önceden sigara içmişti.  Sigara içen 36 öğrenci 
ortalama 4.36 ±2.17 (min:1-max:10) yıldır sigara içmek-
teydi. Bu öğrencilerin günlük ortalama sigara tüketimi 
14.86 ±6.5 (min:5-max:30) tane sigara olarak tespit 
edildi. Yüksek aile gelir düzeyi,  son sınıfta okumak, 
erkek cinsiyet,  yalnız ikamet etme, ailede sigara içen 
kişinin bulunması,  annenin sigara içmesi, sigara içen 
arkadaşın olması, sigara içme ile ilişkili faktörler olarak 
tespit edildi (p:0,039, p:0,000, p:0,002, p:0,001, p:0,000, p:
0,002, p:0,013).

Sonuç: Çalışmadaki sigara içme oranlarının daha 

önce yapılan çalışmalardan düşük bulunmuş olması 
ümit vericidir. Sigaraya başlama nedenlerinden biri 
olarak arkadaş etkisi öne çıkmaktadır. Sigara ile ilgili 
eğitimlerin ve tedavi yaklaşımlarının tüm öğrencileri 
kapsayacak şekilde daha geniş bir kitleye yönelik olarak 
yapılması gerekmektedir.

PS-25
DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME TEKNİKLERİ (EFT) 
İLE  MİGREN YÖNETİMİ

Tuğçe Sofulu1, Sefer Günaydın2, Zuhal Aydan Sağlam3

1S.B.Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Koordinatörlüğü; 2S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Nöroloji Kliniği; 3Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Giriş:  Migren, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık 
olan migren toplum için oldukça önemli bir sağlık 
sorunudur. Kadınların yaklaşık % 20'sinin, erkeklerin 
ise % 8'ini etkilediği bilinmektedir. Tedavisinde başta 
non steroid anti enflamatuar ilaçlar (NSAID) 
önerilmekte olup yan etkileri nedeniyle tedaviye uyum 
sorunu gelişmektedir. 

Duygusal Özgürleşme Teknikleri (Emotional 
Freedom   Techniques;EFT) doğu tıbbına ve akupressor  
yöntemlere dayanan, iğnesiz, duygulara yönelik bir 
akupunktur yöntemidir. M.Ö 5000 yıl öncesinde subtil 
enerjiler tanımlanmış ve bedende sürekli aktıkları enerji 
meridyenleri haritalanmıştır. Bu meridyenlerin uç-son 
noktaları bedenin enerji sistemini dengelemek için 
kullanılır. Tedavinin özünde olumsuz duyguya 
odaklanıp meridyenlerin/enerji kanallarının uç 
noktalarına kısa vuruşlar yaparak uygulanan baskılarla 
kanallardaki aksamalar giderilmesi yatmaktadır.

Hastanemiz nöroloji polikliniğinde ilaç 
kullanamayan migren hastaları,  kabul etmeleri halinde 
EFT konusunda deneyimli hekime gönderilerek birlikte 
izlenmektedir. Aşağıdaki olgu bu çalışmaya örnek 
oluşturması amacıyla sunulmuştur.

Olgu: Z.A,19 yaşında. Şiddetli başağrısı şikayeti ile  
Ağustos 2012 Haseki EAH Nöroloji polikliniğine 
başvurdu. Şikayetinin 10 ay önce başladığını, ayda 4 
kez gelip başlayınca 48 saat sürdüğünü, uykudan 
uyandıracak ve dayanılmaz şiddette (ağrı şiddeti: 0-10 
arasından 9) olduğunu ifade ediyordu. NSAİD ile 
şiddetinde ancak 2 birim düşme olduğu, geçmediği 
öğrenildi .
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- Özgeçmiş,  soygeçmişi ve FM’de, biyokimyasal ve  
radyolojik görüntülemelerde özellik yoktu.

- Hastaya primer baş ağrıları alt grubundan auralı 
migren teşhisi kondu.

Nöroloji polikliniğinden medikal tedavi verilmeden 
yönlendirilen hastaya 40 dk EFT uygulandı. Ağrısı 
sabaha karşı başlamış ve Arveles 25 mg almış olmasına 
rağmen başağrısı 9 şiddetinden ancak 5’e düşmüştü. 
EFT uygulanmasını takiben hasta ağrı hissetmediğini 
bildirdi (ağrı skoru:0). 30 günlük ağrısız dönemden 
sonra 2 şiddetinde sabah ağrısıyla başvuran hastaya 20 
dk EFT uygulaması sonrasında ağrı skoru 0’a indi ve  
ağrısı son 1 aydır tekrarlamadı.

Tartışma: EFT yönteminin migren gibi tekrarlayıcı 
ve sürekli ilaç kullanımını gerektiren hastalıkların 
yönetiminde ilaçsız, yan etkisiz, ucuz ve rekürrensleri 
azaltan  alternatif bir yaklaşım olabileceğini 
düşünmekteyiz. Ancak enerji sistemlerinin  
hastalıkların yönetiminde kullanımı henüz yeterince 
yaygınlaşmış ve tanınan bir yöntem olmadığından daha 
fazla sayıda vakada uygulanması ve geribildirimiyle 
daha net bilgilere ulaşabileceğiz.

PS-26
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP 
UYGULAMALARI HAKKINDAKİ BİLGİ 
DÜZEYLERİ

Fatma Nihal Aksoy1, M. Sefa Yellice2, Gamze Özbey2, Merve 
Kazmacı2, Samet Yavuz2, Büşra Tortum2 
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, 
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. Sınıf 

Amaç: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 1.  ve 2. sınıf öğrencilerinin tamamlayıcı ve 
alternatif tıp (T.A.T) uygulamaları hakkındaki bilgi 
düzeylerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıf öğrencisi olan 50 
kişiye Ekim 2012 tarihinde T.A.T hakkında bilgi 
düzeylerini değerlendiren bir anket uygulanmıştır.  Elde 
edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir.

Bulgular:  Çalışmaya katılanların %36’sı (n=18) kız, 
%64’ü (n=32) erkekti. Yaş ortalaması 18,6 idi.1.sınıf 
öğrencilerinin %76’sı, 2.sınıf öğrencilerinin ise % 80’i 
T.A.T yöntemlerinin hekimler tarafından uygulanması 
gerektiğini düşünüyordu. Aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark görülmedi (p>0.05). 1.sınıf öğrencileri 

insanların alternatif tıbba yönelme sebebinin tedavi 
olacağına inanma isteği olduğunu, 2.sınıf öğrencileriyse 
plasebo etkisi olduğunu düşünüyordu. ‘‘Doktorunuzun 
şikayetiniz için T.A.T önerilerini nasıl karşılarsınız?’’ 
sorusunu her iki sınıf öğrencileri ‘‘çok sevinirim’’ 
şeklinde yanıtladı (%100). Öğrencilerin %84’ü (n=42) 
T.A.T hakkında hiç kitap okumamıştı. Çağdaş tıbbın 
çaresiz kaldığı hastalıklarda T.A.T’ ın yararlı 
olabileceğini düşünenlerin oranı 1.sınıf öğrencilerinde 
%68, 2. sınıf öğrencilerindeyse %60 idi.  Her iki grup 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark yoktu 
(p>0.05). 

Tartışma ve sonuç: Çalışmaya katılan öğrenciler 
TAT’ın hekimler tarafından uygulanması gerektiğini 
düşünüyordu. Fakat T.A.T konusunda yeterli bilgi 
düzeyine sahip değillerdi. Her iki sınıf öğrencileri 
arasında T.A.T’a yönelik bilgi düzeyleri açısından 
belirgin bir fark bulunmadı. T.A.T çok çeşitli tedavi 
seçeneklerini içerip uzun süredir kullanılmaktadır. 
Türkiye’de ilk tedavi seçeneği olarak T.A.T’ a başvurma 
oranı %34 ile %77 arasında bildirilmiştir.  Tüm dünyada 
giderek yaygınlaşan ve çağdaş tıbbın çaresiz kaldığı 
bazı alanlarda etkinliği kanıtlanmış T.A.T’ın tıp 
öğrencilerinin müfredatında daha fazla yer alması 
gerektiğini düşünmekteyiz.  

PS-27
KABIZLIKTA AKUPUNKTUR TEDAVİSİ

Yasemin ÇAYIR1, R. Şebnem YAKIŞAN1, Ayşegül Elbir 
ŞAHİN2

1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, 
2Palandöken Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği

Giriş:  Akupunktur, vücudun kendi kendini onarma 
gücünü kullanmak üzere belli noktalara uyarı vererek 
yapılan bir tedavi şeklidir. Akupunktur noktalarına 
yapılan uyarı ile vücutta dolaşan enerji normale döner 
ve hastalıklar tedavi edilir.  5000 yıllık bir geçmişe sahip 
olan akupunktur tedavisi, Türkiye’de de son yıllarda 
gerek hekimler gerekse hastalar tarafından yaygın 
olarak kabul görmeye başlamıştır. Biz de kabızlık 
nedeniyle akupunktur polikliniğimize başvuran bir 
hastayı paylaşmayı istedik.

Olgu: 24 yaşında bayan hasta yaklaşık 15 yıldır 
devam eden kabızlık ve karın ağrısı şikayeti ile 
akupunktur polikliniğimize başvurdu. Hikayesinden 
kabızlık yakınması ile daha önce dahiliye, 
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gastroenteroloji, genel cerrahi polikliniklerine 
başvurduğu ve buralarda etiyolojiye yönelik tüm 
tetkiklerinin yapıldığı öğrenildi.  Bu kliniklerde organik 
bir neden tespit edilmemiş ve ihtiyaç halinde lavman 
önerilmişti. Şikayetleri devam eden hasta akupunktur 
için başvurdu. Geldiğinde 8 günlük kabızlık öyküsü 
mevcuttu. Hasta haftada 3 gün toplam 10 seans 
tedaviye alındı. Kabızlık ve karın ağrısını tedavi etmek 
için ST-25, SP-15, SP-6, LI-4, LI-11, REN-6 ve kulakta 
kolon noktası iğnelenerek tedavi uygulandı. İğneler her 
seansta 25 dakika bekletildi. İlk seanstan 1 saat sonra 
dışkılama gerçekleşti.  Takiplerinde günde bir defa 
dışkılama oldu. Sekizinci seansta 3 günlük kabızlık 
öyküsünün alınması üzerine tedaviye BL-25 noktası 
eklendi. Bu tedaviden sonra hasta günlük dışkılamaya 
devam etti. Kronik karın ağrısı da gerileyen hasta 
tedaviyi 20 seansa tamamlamak üzere haftada bir kez 
kontrole çağrıldı. 

Sonuç: Kabızlık yakınması olan bireylerde 
akupunktur tedavisi yüz güldürücü sonuçlar 
vermektedir. Altta yatan organik bir neden olmaması 
durumunda kabızlık şikayeti olan hastaların 
akupunktur uygulanan merkezlere yönlendirilmesi 
uygun olacaktır.

PS-28
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEKİMLİK 
MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARI

Amine ÖNER, Rabia Şebnem YAKIŞAN, F. Nihal AKSOY, 
Mustafa GÖRGÜN
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Amaç: Bu araştırmada,  Atatürk Üniversitesi tıp 
fakültesi öğrencileri arasında hekimlik mesleği 
hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi tıp 
fakültesinde Eylül 2012 tarihinde kesitsel bir araştırma 
olarak yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından mesleki 
memnuniyet, eğitim yeterliliği, insan ilişkileri, meslek 
saygınlığı, mesleğin geleceği,  arkadaşlara güven, sosyal 
medyanın mesleğe etkisi, çalışma saatlerinin 
yoğunluğu, yabancı dil ve uzmanlık alanı ile ilgili 
konuları içeren 10 sorudan oluşan bir anket geliştirildi. 
Anket, rastgele seçilmiş 30 klinik tıp eğitimi alan 
öğrenci ile 30 temel tıp eğitimi alan iki grup öğrenci 

olmak üzere toplam 60 kişiye yüz yüze görüşme 
yöntemiyle uygulandı.

Bulgular:  Doktorluk mesleğini seçtiği için memnun 
olma durumu, fakültede alınan eğitimin yeterliliği, 
insanlarla olan ilişkilerin başarıya etkisi, doktorluğun 
toplumdaki saygınlığı,  mesleğin gelecekteki durumu, 
mezuniyet sonrası arkadaşlara güvenme durumu,  
sosyal medya haberlerinin mesleğe etkisi, yabancı dilin 
tıp eğitimindeki önemi,  çalışma saatlerinin 
yoğunluğunun mesleki başarıya etkisi ve temel tıp 
bilimleri dalında uzmanlık yapma isteği hakkındaki 
sorulara verilen cevaplar açısından öğrencilerin 
düşüncelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı saptandı (p>0.05).  Öğrencilerin %56,7’si sosyal 
medyanın hekimlik mesleğini etkilediğini, %55’i 
çalışma saatlerinin yoğunluğunun mesleki başarıyı 
olumsuz etkilediğini belirtti.

Tartışma: Klinik tıp eğitimi alan öğrencilerle temel 
tıp eğitimi alan öğrenciler arasında hekimlik mesleğine  
bakış açısından anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Tıp 
fakültesi öğrencilerinin yarısından fazlası sosyal medya 
haberlerinin mesleği etkilediğine inanmaktadır.Buna 
göre,   sosyal medyanın doktorluk mesleği ile ilgili 
haberlerde hassas davranması önemlidir. Tıp fakültesi 
öğrencilerinin yarısından fazlası çalışma saatlerinin 
yoğunluğunun mesleki başarıyı olumsuz etkilediğini 
düşünmektedir. Bu bulgu öğrencilerin, çalışma şartları 
ile ilgili farkındalıklarının olduğunu göstermektedir.

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerine eğitimleri 
süresince, mesleki bakış açılarını genişletebilecekleri 
bilgiler verilmesi, daha bilinçli bir şekilde meslek 
hayatına girmelerini sağlayabilir. Bu bağlamda tıp 
fakültesi  öğrencilerinin eğilimleri belirlenerek klinik 
yada temel bilimler alanı seçimi konusunda 
danışmanlık verilebilir.

PS-29
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ AİLE 
HEKİMLİĞİNİ NE KADAR TANIYOR?

Amine ÖNER, Abdulkadir KAYA, Sultan ÖKSÜZ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Amaç: Bu araştırma Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencilerinin aile hekimliği hakkındaki bilgi 
düzeylerini saptamak amacıyla yapılmıştır.
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Yöntem: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde Eylül 2012 tarihinde kesitsel bir araştırma 
olarak yapıldı. Araştırmacılar tarafından aile hekimliği 
hakkında genel bilgiler ve ülkemizdeki aile hekimliği 
uygulaması ile ilgili soruları içeren 18 soruluk bir anket 
geliştirildi. Bu anket tıp fakültesi 1.sınıf öğrencilerinden 
25 ve 3. sınıf öğrencilerinden 25 katılımcı olmak üzere 
toplam 50 kişiye yüz yüze görüşme yöntemiyle 
uygulandı. 

Bulgular:  “Aile hekimliği sadece koruyucu sağlık 
hizmeti sunan bir uzmanlık dalıdır” sorusuna 3. Sınıf 
öğrencilerinin tamamının (n=25) doğru cevap 
vermesine karşın, 1. sınıfların yalnızca %28’inin (n=7) 
doğru cevap verdiği saptandı (p=0,004). “Aile 
hekimliğinde misafir hasta uygulaması ücretlidir” 
sorusuna 3. sınıf öğrencilerinin %12’sinin (n=3) doğru 
cevap vermesine karşın, 1. sınıfların %44’ünün (n=11) 
doğru cevap verdiği saptandı(p=0,012).

“Aile hekimliğinde tanı koyma şansı yüksektir” 
sorusuna 3. sınıf öğrencilerinin %80’inin (n=20) doğru 
cevap vermesine karşın, 1.  sınıfların %20’sinin (n=5) 
doğru cevap verdiği saptandı(p<0,001).“Aile hekimliği 
hangi tıp bilimi içindedir” sorusuna 3. sınıf 
öğrencilerinin %68’inin (n=17) doğru cevap vermesine 
karşın, 1. sınıfların yalnızca %4’ünün (n=1) doğru cevap 
verdiği saptandı(p<0,001).“Türkiye'deki her bir aile 
hekimi için kayıtlı kişi sayısı” sorusuna 3. sınıf 
öğrencilerinin %88’inin (n=22) doğru cevap vermesine 
karşın, 1. sınıfların yalnızca %20’sinin (n=5) doğru 
cevap verdiği saptandı(p<0,001).“Günümüzde 
Türkiye'de aile hekimliğine yıllık vizite sayısı birey 
başına ortalama kaçtır” sorusuna 1. sınıflara göre 3. sınıf 
öğrencilerinin verdiği vizite sayısı daha yüksekti 
(p<0,001). Diğer sorulara verilen cevaplarda anlamlı 
fark yoktu (p>0.05).

Tartışma: Araştırmamızda aile hekimliği ve 
uygulaması hakkındaki bilgi düzeyleri açısından bazı 
konularda tıp fakültesi birinci sınıf ve üçüncü sınıf 
öğrencileri arasında fark olduğu görülmüştür. Aile 
hekimliği ile ilgili koruyucu sağlık hizmetleri, tanı 
koyma şansı ve bağlı olduğu tıp bilimi ile ilgili bilgi 
düzeyleri arasında önemli farklılıklar olduğu tespit 
edildi. Üçüncü sınıf öğrencilerinin aile hekimliği 
derslerini almış olması bu sonucu etkilemiş olabilir.

Uygulama ile ilgili olarak misafir hasta muayenesi, 
aile hekimini değiştirebilme hakkı, aile hekimine kayıtlı 

kişi sayısı ve vizite sayısı ile ilgili bilgi düzeyleri 
açısından önemli farklılıklar olduğu görüldü.  Bunda 
öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel özelliklerinin 
etkili olabileceği düşünüldü.

Sonuç: Günümüzde aile hekimliğinin önemi 
giderek artmaktadır. Tıp fakültesine gelen öğrenciler 
aile hekimliği hakkında genel olarak bilinçli olmakla 
birlikte yeterli değildir.  Bunun için tıp eğitiminde yeterli 
düzeyde aile hekimliği derslerinin verilmesi önemlidir.

PS-30
NOTALJİA PARESTETİKA – VAKA SUNUMU

Dilek EVCİK TOPRAK¹, Gülsüm GENÇOĞLAN²
¹Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği, ²Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji 
ABD

Vaka: 42 yaşında bayan hasta. Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniğine yaklaşık 
4-5 aydır devam eden zaman zaman artma gösteren 
sırtta yoğun kaşıntı şikayeti ile başvurdu. Kronik 
hastalık öyküsü ve ilaç kullanım öyküsü bulunmayan 
hastanın güneş maruziyeti, kozmetik kullanımı, yeni 
kıyafet gibi allerjik reaksiyonları tetikleyecek bir 
hikayesi yoktu. Aynı evde yaşayan diğer bireylerde 
herhangi benzer bir şikayet olmadığı öğrenildi. Fizik 
muayenesinde interskapuler bölgede, sırtın 1/3’ünü 
kaplayacak şekilde yerleşim gösteren yer yer birleşme 
eğiliminde olan eritemli nonfolliküler papüller 
lezyonların varlığı dikkati çekti.  Hasta önce kaşıntının 
sonra lezyonların ortaya çıktığını belirtiyordu. Notaljia 
parestetika olabileceği düşünülerek servikal disk 
bulguları sorgulandı ve var olduğu belirlendi.  Çekilen 
servikal MR’da yaygın dejenerasyon ve sinir basısı 
tespit edildi.  Servikal disk tedavisinin desteklenmesi, 
topikal kortizon ve gabapentin ile tedavi tamamlandı.

Tartışma: Notaljia parestetika episodlar halinde, 
skapulaların üzerindeki veya kenarındaki deride fokal 
şiddetli kaşıntı ve zaman zaman yanıcı tarzda ağrı, 
parestezi, hiperestezi ve hassasiyet ile karakterize 
unilateral sensorial bir nöropatidir. Parestetik nöraljiler 
grubunun özel bir formu olan notaljia parestetika nadir 
bir hastalık olup. Kadınlarda 2-3 kat daha fazla görülür 
ve çoğunlukla 50-60 yaşlar arasında ortaya çıkar. 
Hastalığın sebebi açık olmamakla birlikte T2-T6 torasik 
spinal sinirlerin posterior dallarının kompresyon veya 
travmaya bağlı hasarı en önemli etiyolojik faktör olarak 
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göze çarpmaktadır. Etiyopatogenez taktil, travmatik ve 
nörolojik uyarılardan paraneoplastik etkilere kadar 
geniş bir yelpazeyi kapsar. Aile Hekimler, 
Dermatologlar, nörologlar, ortopedistler ve beyin 
cerrahları bu hastalık hakkında fikir sahibi olmalı ve 
notaljia parestetika düşündürecek klinik bulguları 
bulunan hastalarda kolumna vertebralis ile ilgili gerekli 
fizik ve radyolojik incelemeler yapılmalıdır.    

PS-31
TIP FAKÜLTESİ 1. VE 6. SINIF 
ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM BİLGİ 
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI  

1Abdulkadir Kaya, 1Rabia Şebnem Yakışan, 2Tuğçe Yaşar, 
2Mesut Özdemir, 2Bahar Kubat, 2Hüseyin Çelik, 2Sevgi Bakan
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Aile Hekimliği AD 
Araştırma Görevlisi, 22. Sınıf Öğrencisi

Amaç: Bu çalışmada Atatürk Üniversitesi Tıp 
Fakültesi 1. ve 6. sınıf öğrencilerinin ilk yardım bilgi 
düzeylerinin belirlenmesi ve karşılaştırılması 
amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Ekim 2012’de Atatürk 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. sınıf (n=25) ve 6.sınıf 
(n=25) öğrencisi olan toplam 50 öğrenci sınıf 
listelerinden rastgele seçildi. Verileri elde etmek için 
öğrencilerin ilk yardım bilgi düzeylerini sorgulayan, 
temel ilk yardım bilgi sorularından oluşan 15 soruluk 
bir soru formu kullanıldı. İstatistiksel değerlendirmeler 
SPSS aracılığıyla yapıldı. 1. ve 6.  sınıf tıp fakültesi 
öğrencilerinin ilk yardım konusundaki bilgi düzeyleri 
Ki-kare ve bağımsız gruplarda t testleri kullanılarak 
karşılaştırıldı.  İstatistiksel önemlilik düzeyi olarak 
p<0.05 kabul edildi.

Bulgular:  Çalışmaya katılan öğrencilerin % 50’si 
(n=25) 1. sınıf, %50’si (n=25) 6. sınıf öğrencisiydi. 
Öğrencilerin %60’ı kız (n=30), %40’ı (n=20) erkekti. 1. 
Sınıf tıp fakültesi öğrencileri 15 soruda ortalama 8.68 
doğru cevap verirken 6. sınıf öğrencileri ise 10.76 puan 
almıştır (t=-5,3; p<0,001).

Tartışma: Bu araştırmada 1. ve 6. sınıf öğrencileri 
arasında ilk yardım bilgisi açısından anlamlı bir fark 
olduğu saptandı. Aradaki farkın daha fazla olacağını 
düşünmüştük ancak ders programı incelendiğinde 1. 
sınıf öğrencilerinin eğitim programlarında 1. ders 
kurulundan itibaren ilk yardım dersi bulunduğu 
görülmüştür.  Birinci sınıf derslerinden sonra 6. Sınıfa 

kadar acil tıpla ilgili eğitim içeriğinin olmaması farkı 
azaltmış olabilir.

PS-32
TİP II DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA 
HASTANEYE BAŞVURU SIKLIĞI

Alev Ergişi, Burcu Doğan, Cansu Ulus, Eylem Karaalp, Zuhal 
Aydan Sağlam
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı kronik metabolik bir 
hastalık olan ve komplikasyonlarla seyreden Tip II 
Diabetes Mellitus (DM)‘lu hastaların hastaneye başvuru 
sıklığı ile HbA1C, DM komplikasyonları, tedavi şekli, 
ek kronik hastalıklar ile ilişkisinin saptanmasıdır.

Materyal-Metod: Çalışmaya İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
2012 yılı Ekim ayı içerisinde başvuran ardışık 195 Tip II 
DM’lu hasta alınmıştır. Bu hastaların 99’u kadın, yaş 
ortalaması 50.3 iken 96’sı erkek ve yaş ortalaması 
48.1’dir.  Bu hastalara açık uçlu anket soruları sorularak 
verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir.  

Bulgular:  Çalışmaya katılanların hastaneye başvuru 
sıklığıyla DM süreleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (p<0.05). Hastalık süresi 0-5 yıl arası 
olanların %55.3’ü DM polikliniğine başvururken DM 
yaşı arttıkça başvuru sıklığının azaldığı görülmektedir.  
Hastaneye başvuran DM‘li hastalarda DM tedavi şekli 
ile başvuru sıklığı arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmaktadır (p<0.5).  Oral Anti Diyabetik (OAD), 
OAD+ insülin ve sadece insülin kullananlar sırasıyla 
%61.8-%22.2-%16 oranında hastaneye düzenli 
başvurmaktadır. DM’ye bağlı komplikasyon varlığı, 
HbA1C düzeyi ve varlığı ile hastaneye başvuru sıklığı 
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. 

Tartışma: DM komplikasyonları, ek kronik hastalık 
bulunması, DM regülasyonunun göstergesi olan 
HbA1C düzeyinin yüksekliği ve insülin kullanımı 
arasında beklenilenin aksine hastaneye başvuru 
sıklığında artış gözlenmemiştir. Bu da hastaların 
hastalık süresi uzadıkça takiplerine ve tedavilerine 
gerekli önemi vermediklerini göstermektedir.

Sonuç: DM’li hastaların tedavinin ilk beş yılında 
özellikle OAD kullanımı sırasında düzenli takibe 
geldiği, ilerleyen yıllarda takiplerini aksattıkları 
anlaşılmıştır.
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PS-33
YILAN ISIRMASI SONRASI KOMPARTMAN 
SENDROMU; ÇOCUK OLGU

Ali Karakuş1, Raif Özden2, Vedat Uruç2, Erhan Yengil3

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Acil Tıp, 
2Ortopedi, 3Aile Hekimliği Anabilim Dalı Hatay

Giriş:  Yılan ısırmalarının kliniğinde zehirin cinsine 
göre;  doku ödemi,  ekimoz, bulantı, kusma, ishal, 
taşikardi, hipotansiyon, dolaşım yetmezliği, şok, bilinç 
değişiklikleri, akut böbrek yetmezliği, akciğer ödemi, 
takipne, trombositopeni,  lökositoz, anemi, INR 
değerinde artış, alerjik reaksiyonlar,  hiperpotasemi ve 
hipoglisemi görülebilir.  Kompartman sendromu diğer 
bir komplikasyondur. Literatürde %1.36-%16.6 arasında 
bildirilmekte olup, bizim yaptığımız 125 olgulu 
çalışmada 2(%1.6) olguda kompartman gelişmiş ve 
fasiotomi uygulanmıştır. Antivenom ve antiödem 
tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda fasiotomi diğer 
bir tedavi seçeneğidir.

Olgu: 11 yaşında erkek hasta sol ön koldan yılan 
ısırması nedeniyle getirildi.  Hastanın genel durumu iyi, 
şuuru açık, vital bulguları stabil, sol ön kolda yılan 
ısırığına bağlı diş izi ve sol omuza kadar uzanan ödemi 
mevcuttu ve diğer fizik bulguları doğaldı. Hastanın 
yapılan kan tetkiklerinde anormal olarak 
Hct=30,1(37,7-53,7%), WBC= 11,2 (4,6-10,2) tespit 
edilirken PTZ, INR değerleri dahil diğer sonuçlarda 
anormallik saptanmadı. Hastaya kontrollu olarak 
toplam 12 vial yılan antiserumu 4-6 saat aralıklarla 
infüzyon şeklinde gönderildi. Antiödem olarak 1cc/kg 
dan mannitol uygulandı. Bu tedavilere rağmen 
ödeminde gerileme olmayan , ekstremitenin 
ekstansiyonunda şiddetli ağrısı olan hastaya ortopedi 
tarafından fasiotomi önerildi. Hasta takip ve tedavi 
amaçlı ortopedi kliniğine devredildi ve fasiotomi 
tedavisi uygulandı.  

Sonuç: Yılan ısırmalarına bağlı gelişen ödemin en 
iyi tedavisinin yılan antiseromu olduğu belirtilirken 
bazı olgularda fasiotomi zorunlu olabilmektedir. Bu 
durumda amputasyona gitmeden erken dönemde 
fasiotomi düşünülmelidir.

PS-34
REMİSYONDA ATİPİK PSİKOZ TANILI 
HASTADA KORTİKOSTEROİD KULLANIMI 

SONRASI HİPOMANİK DÖNEM: BİR OLGU 
SUNUMU

Emel Peker1,Kürşat Altınbaş2, Erkan Melih Şahin1, Ayşegül 
Uludağ1, Hasret Ağaoğlu1, Selen Güngör1

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile 
Hekimliği A.D, 2Psikiyatri A.D

Giriş:  Kortikosteroid kullanımı sırasında 
duygudurum değişiklikleri görülebildiği 
bildirilmiştir(1). Kısa süreli steroid tedavisinin en sık 
psikiyatrik yan etkisinin öfori ve hipomani olduğu ve 
uzun süren kullanımda maniden çok depresyon 
görüldüğü bildirilmektedir(2). Buradan hareketle 
ülseratif kolit nedeniyle kortikosteroid tedavisi alan 
tedavisiz remisyonda Atipik Psikoz tanılı hasta 
sunularak;  steroid ilişkili psikiyatrik durumlar 
tartışılacaktır. 

Olgu: 36 yaşında erkek bekar işsiz hasta Ağustos 
2012’de ÇOMÜTF Psikiyatri polikliniğine yakınlarıyla, 
evden kaçma, uykusuzluk ve davranış değişiklikleri 
şikayetleriyle başvurdu. Yakınlarından 2-3 yaşlarında 
geçirilmiş menenjit öyküsü, 19 yaşında GATA’da birkez 
yatırılarak tedavi gördüğü ve kronik psikoz tanısı 
aldığı,son 4-5 yıldır psikiyatrik ilaç kullanımı olmadığı 
halde klinik remisyonda olduğu bilgileri alındı.

Hasta makattan kan gelmesi şikayetiyle 
gastroenteroloji polikliniğine başvurmuş yapılan 
kolonoskopi sonrası ülseratif kolit tanısıyla 
metilprednizolon 4mg/gün başlanmış. 3 ay bu dozda 
metilprednizolon kullanımı sonrası yakınlarını 
dinlememeye, hızlı adımlarla yürümeye, kendi kendine 
konuşmaya başlamış. Yakınlarından alınan bilgiye göre 
evin yolunu bulamayan hasta 80-100 km yürüyerek il 
dışında polislerce bulunmuş.

Yakınları hastanın davranış değişiklikleri üzerine 
polikliniğimize başvurmuşlardı. Psikiyatrik 
muayenesinde afektif elevasyon, uyku miktarında 
azalma, psikomotor aktivite ve enerji artışı,  konuşma 
miktar ve hızında artış saptandı. Hipomanik dönem 
öntanısıyla risperidon 2mg/g başlandı,  kullandığı 
metilprednizolon kesildi. Takiplerde davranış 
değişikliklerinde ve belirtilerde düzelme gözlendi. 
Gastroenteroloji Polkliniğine tedavisinin 
değerlendirilmesi için yönlendirildi.

Tartışma: Yapılan bir çalışmada steroidlerin %15,3 
hastada mizaç oynamaları oluşturduğu bildirilmiştir. 
Steroid tedavisi sırasında gelişebilecek psikiyatrik 
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tablolarda yaş, cinsiyet, psikiyatrik öykü, tıbbi durum 
ve steroid dozu gibi faktörlerin önemli olduğu 
belirtilmektedir 

Sonuç: Birinci basamakta hekimler 
kortikosteroidlerin yan etkilerine karşı dikkatli olmalı, 
riskleri hakkında hastalarını bilgilendirmelidirler. 
Kortikosteroid kullanımı öncesinde hastanın psikiyatrik 
öyküsünün ayrıntılı alınması yararlı olacaktır.

PS-35
HİPOTROİDİ BULGULARI İLE BAŞVURAN 
ERİŞKİN SUBLİNGUAL EKTOPİK TİROİD 
HASTASI

Erhan Yengil1, Cengiz Çevik2, Seçkin Akküçük3, İhsan Üstün4, 
Füsun Aydoğan5, Cumali Gökçe4

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Aile Hekimliği, 
2Kulak Burun Boğaz, 3Genel Cerrahi, 4Endokrinoloji, 5Nükleer 
Tıp Anabilim Dalı

Giriş:  Ektopik tiroid yaklaşık 100,000-300,000’de bir 
görülen nadir bir konjenital anomalidir. Tiroid bezinin 
embriyolojik gelişim döneminde inmesi gereken normal 
lokalizasyonuna inmemesi ve tiroglossal kanal boyunca 
kalması sonucu meydana gelir. Ektopik troid dokusu en 
sık(%90) dil dorsumunda orta hatta yerleşir. Boyunda 
trakea,  lateral servikal, submandibüler ve palatin 
tonsiller nadir de olsa yerleşebileceği alanlardandır. Bu 
çalışmada hipotroidi şikayeti ile başvuran sublingual 
ektopik tiroid hastasını sunmayı amaçladık.

Olgu: 32 yaşında bayan hasta unutkanlık, halsizlik, 
adet düzensizliği ve ellerde titreme şikayeti ile 
polikliniğimize başvurdu. Bu şikayetleri 3 yıldır mevcut 
olan hasta dış merkezlerdeki psikiyatri, nöroloji, kadın 
doğum polikliniklerine başvurmuş. Tetkiklerinde 
fT3:2.65, fT4:0.59, TSH:39.3 ve ANTİ-M-AB:12.8 olarak 
tespit edildi. Boyun USG’sinde tiroid bezi normal 
lokalizasyonunda izlenmediği tespit edilince tiroid 
sintigrafisi yapıldı. Tiroid bezi her iki lob lojunda 
aktivite tutulumu izlenmemekteydi.  Troid 
Sintigrafisinde normal troid lojunda tutulum 
görülmezken sublingual alanda fokal aktivite tutulumu 
tespit edildi. Hipotroidi tanısı konulan hastaya 6 ay LT4 
tedavisi düzenlendi ve şikayetlerinde azalma tespit 
edildi. 

Tartışma: Ektopik tiroid dokusu nadir görülen bir 
konjenital anomalidir. %90 lingual bölgede yerleşir, 
genellikle asemptomatiktir. Kitlenin büyümesi ile 

yutma güçlüğü, boğazda yabancı cisim hissi ve disfoni 
görülebilecek semptomlardır. Olgumuzda ise asıl 
semptomlar unutkanlık, halsizlik, adet düzensizliği ve 
ellerde titreme gibi hipotroidi bulgularıydı. Hastalar 
genellikle püberte, gebelik sırasında artan hormonal 
uyarıya bağlı troid glandın büyümesi ve bası 
semptomlarına yol açması ile tanı alırlar. Bizim 
olgumuz ise 32 yaşında ve bekardı. Tedavide 
asemptomatik olgularda takip yeterlidir. Malignite 
şüphesi, kitlede büyümenin devam etmesi, ciddi 
solunum ve yutma güçlüğü olanlarda cerrahi 
uygulanabilir.  

PS-36
AĞIZ KURULUĞU NEDENİYLE BAŞVURAN 
SJÖGREN SENDROMU OLGUSU

Esra Öztaşyonar1, Ozan Volkan Yurdakul2, Hatice Selcen 
Biçer3, E.Zeynep Tuzcular Vural1

1İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, 2Fizik Tedavi 
Rehabilitasyon Kliniği, 3İç Hastalıkları Kliniği

 Sjögren sendromu, öncelikle ekzokrin bezleri 
etkileyen yavaş ilerleyen, inflamatuvar otoimmün bir 
hastalıktır. Klinik olarak  mukozal kuruluk (kseroftalmi, 
kserostomi,  vajinal kuruluk) vardır.  Yapılan 
çalışmalarda prevalans % 0.6-4 arasında olup, 
kadınlarda daha sık(K/E=9/1) görülmektedir.

Olgu: Olgumuz olan 52 yaşında T.T. adlı kadın 
hasta, ağız kuruluğu ve sık idrara çıkma şikayeti ile 
2010 yılında dahiliye polikliniğine başvurduğunu ifade 
etti. Hastaya yapılan 75 gram OGTT ‘de 2. saatteki 
tokluk kan şekeri:168 mg/dl , Hba1c: %5.7  tespit 
edilince  prediyabet tanısı alarak metformin tedavisi 
başlanmış. Bu tedaviyle hastanın  semptomlarında 
gerileme olmaması ve 2011 yılında el bileklerinde 
artralji gelişmesi üzerine hasta FTR polikliniğine 
başvurdu. Hastanın ayrıntılı öyküsünde soygeçmişinde 
oğlunun 12 yıldır SLE tanısıyla  takip edildiği, 
kendisinde de üç aydan uzun süredir  gözlerinde 
kızarıklık ve batma hissi ve her iki el bileğinde bir aydır 
artraljisi  olduğu öğrenildi. Romatolojik muayenesinde 
alopesi, glossit ,konjuktivit saptandı. Yapılan 
tetkiklerinde karaciğer, böbrek, tiroid fonksiyon 
testlerinin değerlerinin normal sınırlar içinde olduğu 
saptandı. Siyalometri(tükrük bezlerinin 
değerlendirilmesi):1 ml/15 dk(<1.5 Ml/15 dk), RF: 58 
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IU/ml (N:<20 IU/ml), ESR: 68 mm/ 1 saat , ANA 
pozitif saptanan hastanın ENA profilinde anti SS-A +++, 
anti SS-B ++ bulundu, dudak biyopsisinde  Sjögren 
sendromu ile uyumlu  bulgular saptandı.Hastaya 
uluslararası tanı kriterlerine göre Sjögren sendromu 
tanısı konularak hidroksiklorokin 200 mg / gün ve suni 
gözyaşı  başlanarak takip altına alındı.

Sonuç:  Bu olgumuz, aile hekimliği 
polikliniklerinde sık karşılaşılan ve öncelikle  diyabetes 
mellitus tanısı düşündüren ağız kuruluğu semptomu 
olan hastaların ayırıcı tanısında nadir görülen 
romatolojik hastalıkların da düşünülmesi gerektiğini 
hatırlatmaktadır. 

PS-37
GÜL HASTALIĞI – OLGU SUNUMU

Önder Sezer1, Selen Soyluol2, Binnur Tağtekin Sezer3 
İstanbul Gaziosmanpaşa Karadeniz Aile Sağlığı Merkezi, 
2İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

82 yaşında erkek hasta. Yaklaşık 40 yıl önce 
başlayan, burnunda şekil bozukluğu, şişlik ve kızarıklık 
mevcut. Çeşitli ilaçlar kullanmasına rağmen şikayetleri 
artarak devam etmiş. Zaman zaman burnunda nefes 
almasını engelleyecek kadar şişlik oluyormuş. 
Metronidazol, ornidazol ve üre içeren bir krem 
kullanmış ancak şişlik azalsa da tamamen geçmemiş. 
Senede 2-3 kez benzer ataklar geçiren hasta bu 
durumun ruhsal dengesini ve sosyal yaşamını olumsuz 
etkilediğini ifade ediyor. Hastanın fizik muayenesinde 
burunda eritem ve ödem, yer yer telenjektaziler 
haricinde patolojik bulgu saptanmadı. Özgeçmişinde, 
soygeçmişinde ve diğer sistem muayenesinde özellik 
bulunmadı. Hastaya Rozasea tanısıyla topikal retinoid 
ve azeleik asit tedavisi verildi. Takiplerinde ikinci 
haftada bulguların gerilediği tespit edildi.

Tartışma: Akne rozasea kronik, yineleyici, 
inflamatuar bir deri hastalığıdır. Yüzün orta kısmında 
gözlenen geçici veya kalıcı eritem, telanjiektaziler, papül 
ve püstüllerle karakterizedir. Oluşturduğu kozmetik 
sorun ile hastaların psikolojik ve sosyal hayatını 
etkileyebilir ve özgüven kaybına neden olabilir. Sıklıkla 
açık tenli kadınlarda, en sık 30-40’lı yaşlarda görülür. 
Etyolojide infeksiyonlar, çevresel etmenler, genetik 
yatkınlık ve immunolojik mekanizmaların neden 
olabileceği düşünülmektedir. 4 alt grubu içinde en 

yaygın görüleni eritematotelenjiyektazik formdur 
(%80). Tanı klinik ile konur.

Mevcut tedaviler yetersiz kalmaktadır. Topikal 
retinoidler, antibiyotikler, benzoil peroksit, salisilik asit, 
azelaik asit ve kükürt sülfasetamidin etkilidir. Düşük 
doz oral tetrasiklinler kullanılabilirler. Cilt 
kızarıklıklarında profilaktik  β-blokerler, atakların 
tedavisinde ise klonidin kullanılabilir.  Son zamanlarda 
tedavide fotodinami ve yağ bezlerini yok eden lazer 
yöntemi kullanılmaktadır.  Ayrıca hastalara alın, yanak 
ve buruna uygulayacakları masajlar da tavsiye 
edilebilir.

PS-38
BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE 
GERİATRİK HASTA GRUBUNUN 
DEĞERLENDİRMESİ

Selen Güngör, E. Melih Şahin, Ayşegül Uludağ, Emel PEKER
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Aile Hekimliği AD

Özet: Geriatrik hasta grubunda tam bir fonksiyonel 
değerlendirme yapılmasının hastaya verilecek tedavi ve 
desteğe katkısı

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü yaşlılığı 65 yaş ve 
üzeri olarak tanımlamaktadır. Türkiye İstatistik 
Kurumu 2011 raporlarına göre ülkemiz nüfusunun 
%7.2’ si 65 yaş ve üzeridir. Hem dünyada hem de 
ülkemizde yaşlı sağlığına giderek artan bir önem 
verilmektedir. Çeşitli çalışmaların sonucunda geriatrik 
hasta değerlendirmesinin en iyi ‘Kapsamlı Geriatrik 
Değerlendirme’  ile olacağı ortaya konmuştur. Bu 
değerlendirmenin bileşenlerini ölçmek amacıyla 
poliklinik şartlarında uygulanabilecek çeşitli testler 
oluşturulmuştur. Bu araştırmamızda birinci basamak 
hekimliğinde hastalarımıza geriatrik sağlık anketi 
uygulayarak genel durumları, yaşam koşulları, bilişsel 
fonksiyonları hakkında genel bilgi sahibi olmayı, bu 
bilgiler ışığında hastaların tedavi ve takiplerinde 
kendilerine daha net yaklaşımlarda bulunabilmeyi 
amaç edindik.  

Metod: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Aile 
Hekimliği Polikliniğine Haziran-Ağustos 2012 tarihleri 
arasında herhangi bir nedenle başvuran 65 yaş ve üstü 
hastalar çalışmaya davet edilmiştir. Çalışmaya katılmak 
isteyen hastaların sözlü ve yazılı onamları alındıktan 
sonra yaklaşık 10 dakika kadar yüz yüze Geriatrik 
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Sağlık Anketi uygulanmıştır. Anket; genel sağlık, 
günlük yaşam aktiviteleri, sistemlerin geriatrik gözden 
geçirilmesi, saat çizimi ve hatırlama durumunu 
sorgulayan toplam 35 sorudan oluşmaktadır. 

Bulgular:  Çalışmaya 65 yaş ve üzerinde toplam 117 
geriatrik birey katıldı. Katılımcıların 62’si (%53) kadın, 
55’i (%47) erkekti. Çalışmaya katılanların %53,3 
eşleriyle, %13,7’si çocuklarıyla, %12’si eşi ve 
çocuklarıyla ve %18,8’i yalnız yaşadığını ifade etmiştir. 
Çalışmaya katılan 117 katılımcının görmesinin kötü 
olduğunu belirten 84 (%71,8) ve normal konuşmaları 
duyduğunu belirten 103 ( % 88) katılımcı,  10 (% 8,5) 
katılımcı da işitme cihazı kullandığını belirtti. Cinsel 
yönden aktif olduğunu belirten 30 (%25,6) katılımcı 
vardı. Sadece 1 ilaç/gün kullandığını ifade eden 8 kişi, 
günde 6 ve üzerinde ilaç kullandığını ifade eden 9 kişi 
vardı. Zatürre aşısını yaptırdığını belirten 7 (%6) 
katılımcı vardı. Demansın değerlendirilmesinde 
kullanılan saat çizme testinde 4 puanın altında alan 
toplam 43, 4 ve üzerinde toplam puan alan 74 katılımcı 
vardı. Hatırlama testinde katılımcıların 35’i bir 
kelimeyi, 43’ü 2 kelimeyi, 26’sı 3 kelimeyi ve 13’ü 
hiçbirini tekrarlayabildi. 

Sonuç: Birinci basamak hekimliğinde geriatrik 
hastaların değerlendirilmesi ve geriatrik bireye gereken 
desteğin verilmesi çok önemlidir. Çalışmamızda 
kullandığımız anket içeriği ile geriatrik 
değerlendirmeyi yapmada birinci basamak hekimliğine 
katkıda bulunacaktır. 

PS-39
İNFERTİLİTE POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURAN 
HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Selin Haliloğlu1, Ahmet Çetin2, Zuhal Aydan Sağlam3

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Aile Hekimliği 
Koordinatörlüğü, 2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 3Medeniyet 
Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

Amaç: İnfertilite çiftlerin korunmasız ve düzenli 
cinsel ilişkiye rağmen en az 1 yıl boyunca çocuk sahibi 
olamamaları olarak tanımlanır. Çalışmamızda 
kliniğimize başvuran  infertil hastaların  demografik 
özelliklerini ve  infertilite nedenlerini araştırmayı 
amaçladık.

Yöntem: 2005-2012 tarihleri arasında Haseki EAH 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İnfertilite 
polikliniğine başvuran 300  hastanın demografik verileri 
ve  tedavi yöntemleri retrospektif olarak 
incelendi.Araştırmada tanımlayıcı istatistik, frekans ve 
ki-kare testleri kullanıldı.

Bulgular:  300 hastanın (yaş ort:29,6±5,6 yıl) %55,3’ü 
ilköğretim, %27,7’si lise ve üzerindeki düzeyde, 
%17,7’si ise hiç eğitim almamıştı. 232’si (%77,3) ev 
hanımı, diğerleri çeşitli meslek gruplarına mensuptu. 
Evlilik süresi ortalama 6,3±4,9,  infertilite süreleri ise 
4.9±4.5 yıl, ilk mens yaşı 13,2±1,5  idi. 73’ünün (%24.3) 
adetleri düzensizdi.35’inde (%11,7) akraba evliliği 
mevcuttu. 65 hasta (%21,7) sigara kullanmaktaydı.  218 
hastada (%72,7) şimdiye kadar gebelik 
gerçekleşmemişti. 43’ünde (%14.3) bir kez, 39’unda 
(%13) en az iki kez gebelik gerçekleşmişti. 31’inde 
(%10.3) en az 1 komorbid hastalık (hipotiroidi, DM, HT, 
astım vb.) bulunmaktaydı.  Hastaların 160’ı (%53,3) 
primer, 63’ü (%21) sekonder infertil, 48’i (%16) erkek 
faktör, 25’i (%8,3) kadın faktör, 4’ü (%1,3) rekürren 
abortus şeklinde kaydedilmişti.110 hastaya (%36.9) 
ovulasyon indüksiyonu (OI)+ intrauterin inseminasyon, 
101’ine (%33.7) OI+spontan koitus, 52’sine (%17.3) in 
vitro fertilizasyon,  diğerlerine kombine tedavi 
yöntemleri uygulanmıştı.Ancak hastaların 
kayıtlarından tedavi sonuçlarına yönelik sağlıklı bilgiye 
ulaşılamadı.Çalışmamızda eğitim durumuyla gebelik 
sayısı arasında anlamlı ilişki saptandı. Çalışan 
kadınlarda infertilite oranı anlamlı olarak yüksekti 
(p<0.05). Sigara içme ile gebelik sayısı, parite ve abortus 
arasında, ayrıca hipotiroidi ve infertilite arasında 
anlamlı ilişki saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda  kadının çalışması ve 
eğitiminin ileri oluşu infertilite açısından önemli 
bulundu.Etiyolojiye yönelik daha fazla bilgi için daha 
geniş ölçekli çalışmaların gerekli olduğunu 
düşünmekteyiz.

PS-40
YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ VE ALTERNATİF 
TEDAVİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRMESİ

Çiğdem Taşkın Şayir, Sinem Aslan Karaoğlu, Bestegül Çoruh, 
Mücahit Yılmaz, Dilek Evcik Toprak)
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği

Giriş:  Kronik hastalıkların prevalansının artması 



2. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

	
  69

sonucunda yaşlı birey giderek daha fazla sayıda ilaç 
kullanmak durumunda kalmaktadır. Çalışmamızın 
amacı polikliniğimize başvuran 65 yaş üzeri hastalarda 
polifarmasi,  kronik hastalık ve tamamlayıcı tedavi 
kullanım sıklığını belirlemektir.

Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı özellikteki çalışmamız 
Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
polikliniklerine başvuran 65 yaş üzeri hastalarda ilaç ve 
tamamlayıcı tedavi kullanım durumlarını 
değerlendirmek amacı ile yapılan bir anket çalışmasıdır.

Bulgular:  Çalışmamıza katılan toplam 100 kişinin 
73’ü (%73) kadın, 27’si (%27) erkekti. Çalışma 
grubumuzun yaş ortalaması 73,42±6,8’di. Çalışma 
grubumuzun %42’si 65-70 yaş, %40’ı 71-80 yaş, %13’ü 
81-85 yaş grubunda, %5’ i 86 yaş ve üzerinde ve çoğu 
(%43) ilkokul mezunu idi. %48 inin eşi ölmüş ve 
bunların %31’i yalnız yaşıyordu. Kronik hastalıklardan 
en fazla hipertansiyon(%80), hiperlipidemi (%47), 
diyabet (%46),  mide-barsak hastalığı (%41) mevcuttu. 
Yaşlıların %91’i en az bir aydır 3 ve daha fazla sayıda 
ilaç kullanmaktaydı. %88’i ilaçlarını kendisi içiyor, 
%12’si yardım alıyordu. %39’unun kullandığı ilaçların 
yan etkisini hiç bilmediği görüldü. Katılımcılara %24’ü 
bazen ilaç almayı unuturken %62,5’u evde görebileceği 
bir yere koyuyordu.  Doktor önerisi olmadan ilaçlar 
kullananların (%33) en fazla  (%60,6) ağrı kesici içtiği 
belirlendi. %59’u bitkisel ürünler ve karışımlar 
kullanıyordu %66,1 ile ıhlamur ilk tercihti. 
Katılımcıların %43’ü ek vitamin veya mineral takviyesi 
alıyordu.%32,6’sı multivitamin, %30’u kalsiyum ve D 
vitamini, %18,6’sı B12 vitamin kullanıyordu. %51,2’si 
vitamin ve mineral takviyesini kendi parası ile alıyordu. 
Öğrenim düzeyi arttıkça vitamin ve mineral takviyesi 
kullanımının arttığı belirlendi (p=0,003). 

Sonuç: Yaşlılarda polifarması oldukça yaygındır. 
Ayrıca destekleyici tedavilerin de bu ilaç karmaşasına 
dahil olması ile 65 yaş üzeri bireylerin ve yakınlarının 
bu konuda doğru bilgilendirilip yönlendirilmesi uygun 
olacaktır.

PS-41
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN HEKİMLİK 
MESLEĞİNE BAKIŞ AÇILARI

Amine ÖNER, Rabia Şebnem YAKIŞAN, F. Nihal AKSOY, 
Mustafa GÖRGÜN

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Amaç: Bu araştırmada,  Atatürk Üniversitesi tıp 
fakültesi öğrencileri arasında hekimlik mesleği 
hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi tıp 
fakültesinde Eylül 2012 tarihinde kesitsel bir araştırma 
olarak yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından mesleki 
memnuniyet, eğitim yeterliliği, insan ilişkileri, meslek 
saygınlığı, mesleğin geleceği,  arkadaşlara güven, sosyal 
medyanın mesleğe etkisi, çalışma saatlerinin 
yoğunluğu, yabancı dil ve uzmanlık alanı ile ilgili 
konuları içeren 10 sorudan oluşan bir anket geliştirildi. 
Anket, rastgele seçilmiş 30 klinik tıp eğitimi alan 
öğrenci ile 30 temel tıp eğitimi alan iki grup öğrenci 
olmak üzere toplam 60 kişiye yüz yüze görüşme 
yöntemiyle uygulandı.

Bulgular:  Doktorluk mesleğini seçtiği için memnun 
olma durumu, fakültede alınan eğitimin yeterliliği, 
insanlarla olan ilişkilerin başarıya etkisi, doktorluğun 
toplumdaki saygınlığı,  mesleğin gelecekteki durumu, 
mezuniyet sonrası arkadaşlara güvenme durumu,  
sosyal medya haberlerinin mesleğe etkisi, yabancı dilin 
tıp eğitimindeki önemi,  çalışma saatlerinin 
yoğunluğunun mesleki başarıya etkisi ve temel tıp 
bilimleri dalında uzmanlık yapma isteği hakkındaki 
sorulara verilen cevaplar açısından öğrencilerin 
düşüncelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
olmadığı saptandı (p>0.05).  Öğrencilerin %56,7’si sosyal 
medyanın hekimlik mesleğini etkilediğini, %55’i 
çalışma saatlerinin yoğunluğunun mesleki başarıyı 
olumsuz etkilediğini belirtti.

Tartışma: Klinik tıp eğitimi alan öğrencilerle temel 
tıp eğitimi alan öğrenciler arasında hekimlik mesleğine  
bakış açısından anlamlı fark olmadığı görülmüştür. Tıp 
fakültesi öğrencilerinin yarısından fazlası sosyal medya 
haberlerinin mesleği etkilediğine inanmaktadır.Buna 
göre,   sosyal medyanın doktorluk mesleği ile ilgili 
haberlerde hassas davranması önemlidir. Tıp fakültesi 
öğrencilerinin yarısından fazlası çalışma saatlerinin 
yoğunluğunun mesleki başarıyı olumsuz etkilediğini 
düşünmektedir. Bu bulgu öğrencilerin, çalışma şartları 
ile ilgili farkındalıklarının olduğunu göstermektedir.

Sonuç: Tıp fakültesi öğrencilerine eğitimleri 
süresince, mesleki bakış açılarını genişletebilecekleri 
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bilgiler verilmesi, daha bilinçli bir şekilde meslek 
hayatına girmelerini sağlayabilir. Bu bağlamda tıp 
fakültesi  öğrencilerinin eğilimleri belirlenerek klinik 
yada temel bilimler alanı seçimi konusunda 
danışmanlık verilebilir.

PS-42
AFYONKARAHİSARDA BİR DEVLET BİR ÖZEL 
ERKEK YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN 
BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Hüseyin Özkul¹, Vedat Gülen¹, Esen Karaca²
1Afyon Kocatepe Üniversitesi ASYO Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri, 2Afyon Kocatepe Üniversitesi 
ASYO Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Öğretim Görevlisi 

Giriş ve amaç: Yaşamın her evresinde bedensel ve 
zihinsel yönden sağlıklı olmak ve sağlığı devam 
ettirmek yeterli ve dengeli beslenme ile mümkündür. 
Üniversite ile birlikte farklılaşan yaşam şekli 
öğ r e n c i l e r i n b e s l e n m e d a v r a n ı ş l a r ı n ı 
dadeğiştirebilmektedir.Bu çalışmanın amacı yurtta 
kalan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını 
değerlendirmektir.

Yöntem: 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Afyon 
Kocatepe Üniversitesindeokuyan ve bir devlet yurdu ve 
bir özel yurtta kalan 193 erkek öğrenciye anket formu 
uygulanarak öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını 
belirlemeye yönelik sorular soruldu.

Bulgular:  Araştırmaya katılan 193 erkek öğrenciden 
96’sı (%49.7) devlet yurdunda, 97’si (%50.3) ise özel 
yurtta kalmaktaydı. Araştırmaya alınan öğrencilerin yaş 
ortalaması 21.0±1.6 idi. Öğrencilerin büyük 
çoğunluğu(%53.4,n=103) “bazen” kahvaltı yaptığını bir 
kısmı(%.5.7, n=11) ise‘’hiçbir zaman’’ kahvaltı 
yapmadığını belirtti.Devlet yurdunda kalan 
öğrencilerin en çok(%42.7,n=41) et ve et ürünlerini 
tükettiği,  özel yurtta kalanların ise en 
çok(%30.9,n=30)tahıl ve tahıl ürünlerini tükettiği 
görüldü. Devlet yurdunda kalan öğrencilerin büyük 
çoğunluğu(%59.4,n=57) akşam yemeğine önem 
verirken, özel yurtta kalanların sabah kahvaltısına daha 
fazla(%38.1,n=37) değer verdiği izlendi. Devlet 
yurdunda en fazla atlanan öğün öğle yemeği 
(%50.5,n=48) iken özel yurtta sabah 
kahvaltısı(%48.9,n=44) olduğu ve her iki yurtta kalan 
öğrencilerin sıklıkla(%74.0, n=142)kaldıkları yurtta 
yemek yediklerini belirlendi.

Sonuç: Çalışmanın verileri öğrencilerin beslenme 
alışkanlıklarının istenildiği gibi olmadığını 
göstermektedir. Bu durumun iyileştirilmesi için yeterli 
ve dengeli beslenme konusunda eğitim verilmeli, 
sıklıkla kaldıkları yurtta yemek yedikleri için 
öğrencilere sağlıklı beslenme koşulları sunumu 
kurumlar arası işbirliği ile sağlanmalıdır. 

PS-43
MOST COMMON PROBLEMS AMONG 
RESIDENTS AT A MEDICAL FACULTY 

Ümit Avşar, Ümmü Zeynep Avşar, Yasemin Çayır, Memet Işık, 
Zeliha Cansever, Fatih Bingöl, Zekeriya Aktürk
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Introduction: The aim of this research was to survey 
the most important problems among residents at 
Atatürk University Medical Faculty, Turkey.

Methods: This study was performed in October 
2012. During this period, 273 residents were studying at 
the Faculty of Medicine, Ataturk University (116, 144 
and 13 trainees at surgical, internal, and basic medical 
sciences respectivel). In a previous study, a pool of 
perceived problems was collected. Using the 55-items 
problems pool, we applied a self- administered 
questionnaire to all residents and asked to rate each 
problem using a five-point Likert scale (1-Strongly 
disagree - 5-Strongly agree). Results were collected by 
the researchers and analyzed using SPSS.

Results: 189 residents joined the study, of which 66 
(34.9%) were from surgical departments,  116 (61.4%) 
from internal medical departments, and 7 (3.7%) from 
basic medical sciences. Of the participants,  108 (57.1%) 
were males and 81 (42.9%) were females. The mean age 
was 29.2±3.2 years. 

Most commonly encountered problems were 
similar in all disciplines, namely related with hospital 
automation system and electronic medical records, 
insufficient number of residents and problems related 
with patients and/or their relatives. However, there 
were also some differences. While security problems 
and workload was a priority among surgical residents, 
food-related problems were coming to the forefront 
among trainees from internal medicine branches. 
Insufficient number of teaching staff was a more 
important problem for trainees from basic medical 
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sciences. 
Conclusion: Residents at Ataturk University 

Medical Faculty have problems at different categories 
ranging from work conditions to scientific research and 
availability of manpower. These data may be used in 
improving the conditions for the residents and make an 
important contribution to the faculty management in 
determining priorities. This study may also contribute 
to the democratic participation of residents in 
highlighting of own problems to the management. 

PS-44
EDİRNE İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 
GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK 
ÖZELLİKLERİ 

Ahmet Arslan, Serdar Öztora, Ayşe Çaylan, Nezih Dağdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp FAkültesi Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı

Giriş:  Gebelik, birçok insan için özel bir dönem 
olarak kabul edilmektedir. Annede oluşan fizyolojik 
değişikliklerin yanında ebeveynliğe geçişin yaşandığı, 
yeni rollerin ve sorumlulukların üstlenildiği zor bir 
dönemdir. Bu çalışmada, Edirne il merkezinde yaşayan 
gebelerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek 
amaçlandı.

Materyal ve Metod: Etik kurul onayı ve Edirne 
Valiliği’nin oluru alındıktan sonra, 1 Aralık 2011 ile 31 
Ocak 2012 tarihleri arasında son trimesterde bulunan ve 
Edirne il merkezindeki Aile Sağlığı Merkezlerine kayıtlı 
olup da ulaşılabilen 227 gebeyle telefonla görüşüldü. 
Çalışmamıza katılmayı kabul eden ve kayıtlı olduğu 
Aile Sağlığı Merkezine randevu verildiği gün gelen 111 
gebe, bu çalışmanın örneklemini oluşturdu. 
Katılımcılara sosyodemografik özelliklerini belirlemek 
amacıyla hazırladığımız bilgi formu uygulandı. 

Bulgular:  Katılımcıların ortalama yaşı 27,81±5,73 
olarak bulunurken, ilk doğum yaşı 22,73±3,73 idi. 
Ortalama evlilik süresi 5,19±5,01 iken, ortalama çocuk 
sayısı 1,26±0,48 idi.  Gebelik süresince yapılan gebe 
takibi sayısı 9,45±2,88 idi.  Katılımcıların gebeliklerinin 
%85,6’sı (n=95) istenen gebelikti. Katılımcıların 
%13,5‘inde (n=15) düşük öyküsü mevcuttu. 

Sonuç: Doğum öncesi bakım, koruyucu hekimlik 
uygulamalarının önemli bir unsurudur. Gebelerin 
sosyodemografik özelliklerinin bilinmesi, doğum öncesi 

bakımın (kişisel, ailesel, hastalık ve doğum öyküleri 
gibi) standartlarının daha da yükselmesine hizmet 
edecektir.

PS-45
BASI YARALARI İÇİN EN İYİ YAKLAŞIM:  
KORUYUCU HEKİMLİK

Ayşe Demirci, Sezen Seyrek, Aynur Ertürk, Aylin Baydar 
Artantaş, Yusuf Üstü, Mehmet Uğurlu
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile 
Hekimliği Kliniği

Amaç: Teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, 
kronik bir hastalığın takibinde yatağa tam bağımlı olan 
hastaların sağlık hizmetlerinin ev ortamında eğitimli 
personel ile sunulması,  tanısı konulmuş hastanın 
düzenlenmiş olan tıbbi bakım ve tedavisinin 
uygulanması ve eğitiminin sağlanması evde sağlık 
hizmeti kapsamında değerlendirilmektedir.  
Çalışmamızın amacı evde sağlık hizmeti alan hastalarda 
bası yarasının oluşumunda etkili olan risk faktörlerini 
incelemek, riskli gruptaki hastalara evde sağlık hizmeti 
veren aile hekimlerinin koruyucu hekimlik 
uygulamaları açısından önemini vurgulamaktır. 

Materyal Metod:  2010-2012 tarihleri arasında 
Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde 
Sağlık Biriminde takip ve tedavisi yapılan 311 hastanın 
dosyaları tarandı. Bası yarası olan 71 hastanın yaşı, 
albumin düzeyi, kronik hastalıkları,  beslenme durumu, 
tedavi protokolleri incelenerek kaydedildi.  Veriler SPSS 
15.0 paket programıyla değerlendirildi. 

Bulgular:   Bası yarası olan hastaların yaş ortancası 
80 (IQR:13) olup hastaların yaşları 34-98 arasında 
değişmekteydi. Hastaların 23 (%32,4)’ünün diyabeti, 39 
(%54,9)’unun hipertansiyonu, 26(%36,6)’sının kronik 
kalp hastalığı, 32(%45,1)’sinin geçirilmiş serebro-
vasküler hastalığı, 10(%14,1)’unun kronik akciğer 
hastalığı,  7(%9,9)’sinin malign hastalığı mevcuttu. 
Hastaların albumin değeri ortalaması 3,204 ±0,51g/dl 
bulundu.  

Sonuç: Bası yaralarının tedavisinde en iyi yaklaşım 
oluşmalarını önlemektir. Evde sağlık hizmetleri 
kapsamında, yatağa bağımlı hastaların takiplerini 
yapan aile hekimlerine koruyucu hekimlik açısından 
önemli görevler düşmektedir. Bası yarası açısından 
yüksek risk grubundaki hastaların tanımlanması 
önemlidir. Çalışmamızda ileri yaş, yatağa bağımlı olma, 
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kronik hastalıkların varlığı ve albumin düzeyi 
düşüklüğü bası yarası açısından risk faktörleri olarak 
saptanmıştır.  Evde sağlık hizmeti veren aile hekimleri, 
riskli gruptaki hastalara ve yakınlarına bası yarasına 
yaklaşım ve korunma konusunda eğitim vererek, 
beslenme desteğinin önemini vurgulayarak bası 
yaralarını önleyebilirler.

PS-46
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN AİLE 
SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÜZERİNDEKİ 
DENETİMSEL KONUMU

Firdevs Akar1, Ayşegül Kaptanoğlu Yıldırım2

1Kocaeli Başiskele Toplum Sağlığı Merkezii, 2Marmara 
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi 
Bölümü. Sağlık Ekonomisi ABD. Başkanı 

Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Toplum Sağlığı 
Merkezi (TSM) ve İlçe Sağlık Müdürlüklerinin yönetsel 
konumları, yönetmelikler gereği birbiri ile olan ilişkileri 
incelenmiş ve bir denetim rehberi geliştirilmesi için aile 
hekimlerine mevcut durum tespiti amaçlı bir anket 
uygulanmıştır. 

Çalışma kapsamında uygulanan anket ile Kocaeli 
Merkez ilçesindeki aile hekimlerinin (AH), ASM  
denetimi esnasında nasıl denetlenmek istedikleri ve hali 
hazırda yapılan denetim çalışmalarından beklentileri 
sorgulanmıştır. Çalışmaya merkez ilçeden randomize 
olarak seçilen 83 AH  alınmıştır. Anket 8 soru 
içermektedir.

Çalışma kapsamındaki AH’lerin % 14’ü uzmandır. 
AH’lerin % 95 yapılan denetim uygulamalarından 
memnun değildir. AH’lerin % 93’ü ise TSM tarafından 
denetlenmek istemediklerini belirtmişlerdir. Bağımsız 
denetim şirketlerinin kendilerini denetlemesini isteyen 
AH’lerin oranı % 71 dır.  Denetim rehberini TSM ile 
birlikte çalışarak oluşturmak isteyen AH’lerin oranı % 
76 dır. Klinik denetim süreçlerinin işletilebilmesi için 
henüz yeterli eğitimi olmadığını ifade eden AH’lerin 
oranı % 83 dür. Klinik denetim süreçleri konusunda 
eğitim almak isteyen AH’lerin oranı % 52 olarak 
bulunmuştur. Cinsiyete göre ve uzmanlık eğitimi alıp 
almama durumuna göre sorulara verilen cevaplar 
arsında istatistiksel anlamlı fark yoktur (p>0.05).

AH’lere destek olacak ve onları hakkaniyet ve 
liyakata göre motive edecek klinik  denetim süreçlerinin 
sürekli gelişlimi pilot  uygulamalarından elde edilen 

geri bildirimlerle sağlanacaktır. Aile hekimliği 
uygulamaları henüz çok yeni olduğu için AH’leri 
denetim süreçlerine henüz son derece yabancıdır. Web 
tabanlı tesis ve klinik denetim rehberi bu çalışma 
kapsamında pilot olarak geliştirilmiştir. Yapılacak yeni 
çalışmalar ile uygulama bölgelerinin coğrafi yapısı ve 
nüfus özelliklerine göre denetim rehberleri 
geliştirilecektir. 

PS-47
VİTAMİN B12‘NİN OBEZİTE, METABOLİK 
SENDROM, İNSÜLİN DİRENCİ VE VÜCUT YAĞ 
DAĞILIMI İLE İLİŞKİSİ; BİRİNCİ BASAMAK 
BAZLI BİR ÇALIŞMA

Davut Baltaci1, Ali Kutlucan2, Yasemin Turker3, Aylin 
Yilmaz1, Mehmet Serkan Karacam1, Mehmet Harun Deler1, 
İsmail Hamdi Kara1

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Aile Hekimliği, 2 İç 
Hastalıkları AD, 3Düzce 03 No’lu Aile Sağlığı Merkezi 

Giriş ve amaç: Günümüzde obezite ve vitamin B12 
eksikliği birinci basamakta karşılaşılan yaygın sağlık 
problemleridir.  Obezite ile ilişkili sağlık problemleri 
kalp-damar, diyabet ve mekanik problemler dışında 
vitamin eksiklikleri ile ilişkili yayınlar bildirilmiştir. Bu 
çalışmada vitamin B12 seviyesi obezite, insülin direnci 
ve metabolik sendrom arsındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 

Materyal ve Metot: Kesitsel ve vaka kontrol tipte 
çalışma uygulanmıştır. Obez, aşırı kilolu ve kontrol 
olmak üzere 3 ana; insülin direnci ve metabolik 
sendrom olmak üzere iki alt grup oluşturulmuştur. 
Gruplar yaş ve cinsiyet olarak eşleştirilmiştir. Metabolik 
sendrom ve insülin direnci alt grubu obez ve aşırı kilolu 
bireylerden kriterlere uygun oluşturuldu. Metabolik 
sendrom kriteri için NCEP ATP III alındı.  İnsülin direnci 
varlığı için HOMA-IR ≥ 2,5 alındı. Kontrol grubu 
VKİ<25,0 altında ve sağlıklı bireylerden oluşturuldu. 
Obez ve aşırı kilolu gruplar ise sırası ile VKİ≥30,0 ve 
≤25,0VKİ<30,0 olan ve diyabetik olmayan hastalardan 
oluşturuldu. Tüm hastalara antropometrik, kan basıncı 
ve biyoelektrik empedans vücut yağ analizi ölçümleri 
yapıldı. Vitamin B12, folik asit, tam kan sayımı, insülin, 
demir, total demir bağlama kapasitesi, lipit profili, 
karaciğer fonksiyon testleri analizi yapıldı. Vitamin B12, 
ferritin, folik asit, transferrin saturasyonu ve diğer 
biyokimya ile antropometrik ölçümler gruplar arasında 
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karşılaştırıldı.  Ayrıca vitamin B12 seviyesi insülin 
direnci, viseral yağ miktarı, subkütan yağ oranı ve 
vücut kitle indeksi ile arasındaki korelasyon bakıldı. 

Bulgular:  çalışmada toplam 976 hasta yer aldı (obez: 
414, aşırı kilolu: 212 ve kontrol:  351). Yaş ortalaması 
sırası ile 35,9±8,7 pg/mL; 28,9±6,3 pg/mL ve 33,1±8,7 
pg/mL (p=0.142).  Obez ve aşırı kilolu grupta vitamin 
B12 ortalaması anlamlı olarak düşük saptandı. Aşırı 
kilolu ve obez grup arasında da anlamlı düşük 
saptanmadı (sırası ile 178,9±25,2 pg/mL; 219,8±78,5 pg/
mL ve 328,5±120,5 pg/mL, p<0,0001,p<0,0001, p= 0,923) 
(Tablo 1) Metabolik sendrom ve insülin direnci olan 
hastaların bulunduğu alt gruplarında vitamin B12 
ortalaması düşük olmasına rağmen anlamlı değildi 
(sırası ile MetS(+/-):  238,43±94,2 pg/mL ve 241,4±83,2 
pg/mL, p= 0,075; IR (+/-): 243,56 ± 6,14  pg/mL ve 
234,59± 87,8 pg/mL p=0,058) (Tablo 2). Obez grupta 
vitamin B12 eksikliği olan hasta sayısı kontrol grubuna 
göre anlamlı olarak daha fazla gözlendi (sırası ile 171,% 
iken 40,1% p<0,0001) (Tablo 3). Vitamin B12 ile VKİ 
arasında orta düzey negatif korelasyon saptandı 
(r=-0.221, p=0.001). insülin direnci ve vücut yağ 
dağılımı değerleri ile korelasyon göstermemiştir. Obez 
erkek ve kadın hastalar arasında vitamin B12 ortalaması 
kadınlarda daha az olmasına rağmen anlamlılık 
gözlenmedi (247,8±89,1 pg/mL iken 235,5±89,3 pg/mL, 
p=0.090). 

Sonuç: Vitamin B12 seviyesi hem obez hem de aşırı 
kilolu hastalarda normal kilolu bireylere göre daha 
düşük bulunmuştur. Ayrıca vitamin B12 eksikliği obez 
ve aşırı kilolu grupta daha fazla gözlenmiştir. Fakat, 
metabolik sendrom ve insülin direnci alt gruplarında ve 
cinsiyet açısından farklılık saptanmasına rağmen 
anlamlılık saptanmamıştır. Ek olarak, vitamin B12 
seviyesi VKİ ile negatif korelasyon gösterirken insülin 
direnci ve vücut yağ dağılımı ile korelasyon 
göstermemiştir. 

PS-48
AKUT KOLESİSTİT, SAFRA KESESİ TAŞI VE 
AŞİKAR HİPOTİROİDİZM BİRLİKTELİĞİ: OLGU 
SUNUMU

1Davut Baltacı, 2İsmet Özaydın, 1Ahmet Çeler, 1Harun Deler, 
1Hesna Gül Üzüm, 1İsmail Hamdi Kara
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Aile Hekimliği AD, 2Genel 
Cerrahi AD.

Giriş:  Tiroit hastalıkları (hipertiroidizm ve 
hipotiroidizm) kolesterol mekanizmasını etkilediği ve 
bu nedenle hipotiroidizm olgularında safra kesesi ve 
safra kanalı taş oluşumu sıklığında artış olduğu 
gösterilmiştir. Hipotiroidizm olgularında azalmış 
karaciğer kolesterol metabolizması, safra sekrasyonu ve 
Oddi sfinkter relaksayonu, safra kesesi ve safra kanalı 
taş oluşumuna katkı sağladığı öne sürülmüştür. Safra 
kesesi ve safra kanalı taşları genellikle obez kadınlarda 
daha sık görülmektedir. Bayan-erke oranı 4’e 1’dir.  

Olgu Sunumu: Bizim vakamızda öncesinde 
insidental olarak saptanan asemtomatik taşlı kesesi olan 
46 yaşında erkek bir hasta kliniğimize yaklaşık bir 
haftadır karında özellikle sağ üst kadranda ağrı, yaygın 
şişkinlik şikayeti ile başvuran bir olgu sunulmuştur. 
Hastanın alınan tıbbi hikayesinde öncesinde insidental 
olarak saptanan asemtomatik taşlı kesesi dışında ek bir 
hastalığı ve kullandığı bir ilacı olmadığı kaydedilmiştir. 
Hastanın başvuru hikayesinde yaklaşık bir haftadır 
epigastrik bölgeye yayılan sağ üst kadran ağrısı, 
karında yaygın şişkinlik, kabızlık ve dispeptik 
yakınmaları olmaktaymış. Hasta bu şikayetlerle önce 2. 
Basamak bir hastanenin acile başvurmuş. Orada yapılan 
tetkiklerinde tam kan sayımında lökositoz dışında ek 
bir patoloji saptanmamış. Kabızlığına yönelik tıbbi 
öneri dışında ağrısının geçmemesi durumunda iç 
hastalıkları polikliniğine başvurması önerilmiş. 
Hastanın karın ağrısı, şişkinlik ve kabızlık şikayetinin 
geçmemesi üzerine 2. Basamak sağlık kuruluşunda iç 
hastalıklarına başvurmuş. Hastanın şikayetlerinde 
değişme olmaması üzerine kliniğimize başvurdu. 
Hastanın yapılan fizik muayenesinde özellikle sağ  üst 
kadranda olmak üzere karında hassasiyet ve Morphy 
bulgusu (+) bulunmuştur. Hastanın klinik durumu, 
tıbbi hikayesi ve aşikar hipotiroidism bulguları 
doğrultusunda hemogram, CRP, ALT, AST, Kr, BUN, 
Total ve direk bilirubin, amilaz, lipit profili, TSH, 
serbest-T4 ve elektrolitleri istendi. Kliniğimizde hastaya 
yapılan Abdominal USG’sinde kese boyutları 
13,8cmx4,39 cm, duvar kalınlığı 0,93 cm ve kese 
boynuna yerleşmiş 1,86 cm ebadında akustik gölge 
veren taş ile uyumlu oluşum izlenmiştir.  Ayrıca kese 
etrafında sıvı birikimi izlenmiştir.

Tartışma: Hipotiroidism gastrointestinal sistemde 
yavaşlama ve kolesterol metabolizmasında değişiklik 
yaparak safra kesesi ve safra kanalında taş oluşumuna 
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neden olmaktadır. Hipotiroidizm olgularında akut 
kolesistit gelişimi taşlı safra kesesinde kese 
disfonksiyonu ve safra boşalımında bozukluklar nedeni 
ile gelişmektedir. Bizim vakamızda taşlı kese zemininde 
aşikar hipotiroidi kliniğine bağlı olarak akut kolesistit 
gelişmiş, fakat hastamızın öncesinde asemptomatik taşlı 
kesesinin sorgulanmaması ve erkek hasta olması nedeni 
ile taşlı kese zemininde akut kolesistit oluşabileceği 
atlanmış olabilir. 

Hipotiroidi olguları halsizlik, artmış soğuk 
duyarlılığı,  mat ve kuru deri, yüzde dolgunluk, kalın 
ses, kas ağrısı, depresyon, eklem ağrısı, güçsüzlük, adet 
düzensizliği, kabızlık ve karın ağrısı gibi birçok 
semptoma neden olabilir.  Bizim olgumuzda kabızlık 
hipotiroidizm kliniğine; karın ağrısı da sekonder olarak 
gelişen kabızlığa bağlanmış olabilir. Bu nedenle akut 
kolesistit durumuna bağlı gelişen karın ağrısı aşikar 
hipotiroidizm kliniği tarafından taklit edilmiş olabilir. 

Sonuç olarak,  hipotiroidism olgularında akut karın 
ağrısı ile başvuran hastalarda safra kesesi ve safra 
kanalı taşlarına bağlı akut kolesistit gelişebileceğinin ve 
hipotiroidizm kliniğinin karın ağrısı yaparak akut 
kolesistit kliniğini taklit edebileceği unutulmamalıdır. 

PS-49
FARKLI TEDAVİ PROTOKOLLERİ 
UYGULANAN VE NEFROPATİSİ OLMAYAN 
TİP-2 DİYABETİK HASTALARADA ANEMİNİN 
SEYRİ

Edip Zorlu1, Engin Burak Selçuk2, Ayşe Çıkım Sertkaya3

1Fırat Aile Sağlığı Merkezi, 2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 3İnönü Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı,

Amaç: Yoğun insülin tedavisi uygulanan diyabetik 
hastalarda mikrovasküler komplikasyonların sıklığının 
ve şiddetinin azaldığı bilinmektedir.  Ancak bu tedavi 
yaklaşımının; diyabetik olgularda çok sık görülen ve 
farklı nedenlerle gelişen anemi tipleri üzerine olan 
etkisi bilinmemektedir. Bu çalışmada farklı tedavi 
yaklaşımları ile izlenen ve nefropatisi olmayan tip 2 
diyabetik hastalarda görülen ve aneminin seyri 
retrospektif olarak incelenmiştir.

Gereç ve yöntem: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Turgut Özal Tıp Merkezi Diyabet polikliniğine 
başvuran hastalardan ek kronik hastalığı olmayan, 
hematolojik hastalığı olmayan, glomerüler filtrasyon 

hızı (GFR) % 50'nin üzerinde olan, yakın dönemde kan 
transfüzyonu yapılmamış; oral antidiyabetik tedavi 
alan 50, yoğun insülin tedavisi alan 50 ve 
konvansiyonel insülin tedavisi alan 50 hasta çalışmaya 
alındı.  Her iki vizitdeki HbA1c, GFR, Hb, Hct, MCV, 
MCH, serum demiri, demir bağlama kapasitesi ve 
ferritin düzeyleri istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:  Her üç grupta da hastaların aldıkları 
antidiyabetik rejimlerle HbA1c düzeyinde anlamlı 
düşme görülmesine rağmen, glomerüler filtrasyon 
hızında da düşme oldu. Her üç antidiyabetik tedavi 
grubunda da kronik hastalık anemisi (KHA), demir 
eksikliği anemisi (DEA) ve megaloblastik anemi olan ve 
herhangi bir antianemik tedavi almayan hastalarda 
aneminin tedaviler arası fark olmaksızın derinleştiği 
gözlendi.  Her üç antidiyabetik tedavi grubunda yer 
alan ve ilk vizitte DEA tesbit edilerek oral demir 
tedavisi başlanan hastalarda laboratuvar değerlerinde 
düzelme görüldü.

Tartışma: Mikrovasküler komplikasyonlar üzerine 
olumlu etkileri genel kabul gören yoğun insülin 
tedavisinin konvansiyonel tedaviye ve oral 
hipoglisemik ajanlara göre KHA'nin seyrinde ve 
DEA'nin seyir ve tedaviye cevabında anlamlı bir 
üstünlüğü olmadığı görülmüştür.  Ancak kliniğimizde 
yoğun insülin tedavisi protokolünün daha kontrolsüz 
ve glisemik değeri yüksek olan hastalara uygulandığı 
göz önüne alınarak daha ileri çalışmalarla bu sonuçların 
desteklenmesi gerekmektedir.

PS-50
PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİNDE 
YAKALANAN BİR HEPATİT B OLGUSU

Engin Burak Selçuk1, Nur Kaplan Demir1, Bayram Berktaş2

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, 2İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Giriş:  Ülkemizde yaklaşık 3 milyon kişinin Hepatit 
B (HBV) ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir.  En sık 
bulaş yolu parenteral yol olmakla birlikte aile içi 
bulaşda oldukça yaygın görülmektedir.

Olgu: Onsekiz  yaşında bayan birey aile hekimliği 
polikliniğinde yapılan periyodik muayenesi esnasında; 
aile hikayesinde babası ve ablasının HBV taşıyıcısı 
olduğunu ifade etmesi üzerine HBV yönünden tarandı.  
Fizik muayenesi normal olan bireyin yapılan  
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laboratuvar tetkiklerinde HBsAg  (+), Anti HBs (-), AST:
91U/L, ALT:191U/L, Total bilüribin 0.78mg/dl, Direkt 
Bilirübin :0.32mg/dl, AFP:1.41 IU/ml olarak saptandı. 
Batın USG’de karaciğer normal eko ve büyüklükte 
görüldü. Kantitatif HBV DNA’sı 22 milyon 518 bin 890 
IU/ml olarak saptanan hasta ileri tetkik ve tedavi 
amacıyla hepatoloji polikliniğine yönlendirildi. 
Karaciğer biyopsisi yapılması amacıyla gastroenteroloji 
servisine yatışı yapıldı.

Sonuç: Periyodik sağlık muayenesi; sağlam yada 
sağlıklı görünen bireylerin taşıdıkları risk faktörlerine 
göre yapılandırılır. Her bireyin farklı biyopsikososyal 
özellikleri olduğundan her birey farklı 
değerlendirilmelidir. Bu vakada olduğu gibi aile öyküsü 
pozitif olan bireyler hiçbir şikayetleri olmasa dahi  
mutlaka Hepatit B yönünden  taranmalıdır.

PS-51
HEKİME YÖNELİK ŞİDDETTE HEKİM-HASTA 
İLİŞKİSİNİN NİTELİĞİ

Mehmet Karataş1, Engin Burak Selçuk2

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Tıp Tarihi ve Etik Anabilim 
Dalı, 2Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Bir araya gelen iki insanın normal iletişimi içinde 
olması gerekenler hekim-hasta arasında da olması 
beklenir.  Günümüzde özellikle hekime yönelik şiddetin 
artmasında bu ilişkinin temelden sarsılması 
yatmaktadır. Hekim-hasta arasındaki sorunların 
odağında muhatapların ilişkilerinin niteliği önem arz 
eder. 

Hasta kişi hekime rahatsızlığına bir çare bulunması 
için başvurur. Hekim de mesleki bilgisini kullanarak 
hastanın rahatsızlığını gidermeye çalışır. Normal bir 
hekim-hasta ilişkisi bunu gerektirmektedir. Bu ilişkinin 
de en önemli unsuru güvendir.

Hasta kişinin, hekimin tıbbi bilgi ve becerisini 
değerlendirme ihtimali oldukça düşüktür. Hatta hasta 
kişi hekim olsa bile branşı dışındaki bir alanda tıbbi 
yorum yapması söz konusu olamayabilir. Zaten hastalık 
psikolojisi gereği hasta muhatabına güvenmek, şifa 
bulmak, sorun yaşamamak, nezaketle karşılanmak 
özetle insanca bir muamele görmek ister. 

Hekimin hastasına yararlı olabilmesi,  onun için 
zararlı olanı ortadan kaldırabilmesi, özerkliğine saygı 
gösterebilmesi ve adil bir şekilde tıbbi bakımını 

sunabilmesi ancak nitelikli bir ilişki kurabildiğinde 
mümkün olabilir.  

PS-52
BRUSELLOZDA BRUCELLACAPT 
(IMMUNOCAPTURE-AGGLUTINATION) VE 
ROSE BENGAL TESTLERİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Erkan Yula1, Turkan Toka Özer2, Vicdan Köksaldı Motor3, 
Erhan Yengil4, Melek İnci1, Hüseyin Aksoy5, Çetin Kılınç1

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Tıbbi 
Mikrobiyoloji, 2Kızıltepe Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 
3Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, 4Aile 
Hekimliği Anabilim Dalı, 5İzmit Aile Sağlığı Merkezi Aile 
Hekimi

Amaç: İnsan brusellozunun tanısında çok çeşitli 
serolojik testler kullanılmaktadır. Brusellozun serolojik 
tanısında sıklıkla tercih edilen yöntem olan tüp 
aglütinasyon testi, blokan antikor varlığını tespit 
edemediğinden yalancı negatif sonuçlara yol 
açabilmektedir. Bu çalışmada farklı iki test olan Rose 
Bengal testi (RBT) ve immuncapture-aglütinasyon 
(Brucellacapt) testi sonuçlarının analiz edilmesi ve bu 
testlerin kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Materyal ve metod: Çalışmaya, Ağustos 2009 - 
Ağustos 2011 tarihleri arasında Kızıltepe Devlet 
Hastanesi mikrobiyoloji laboratuarına çeşitli 
polikliniklerden gelen 220 hastadan alınan serum örneği 
dahil edilmiştir. Her bir hasta serumunda hem hem de 
Brucellacapt testleri çalışılmıştır. Çalışma grubuna 
klinik bulgulara dayanarak bruselloz şüphesi olan 220 
hasta dahil edilmiştir.

Bulgular:  Serum örneklerin serolojik olarak 
incelenmesi ile her iki test 146 (%66,4) hastada negatif 
bulunurken, hem RBT hem de Brucellacapt testinin 
pozitif olduğu hasta sayısı ise 59 (%26,8) olarak 
bulunmuştur. Ek olarak sadece RBT testinin pozitif 
olduğu hasta sayısı 9 (%4,1), sadece Brucellacapt 
testinin pozitif olduğu hasta sayısı ise 6 (%2,7) olarak 
tespit edilmiştir. Toplamda RBT 68 hastada (%30,9), 
Brucellacapt testi ise 65 hastada (%29,5) pozitif olarak 
bulunmuştur. İki test arasında fark yoktur(p=0.607) ve 
iki test arasındaki uyum iyi derecededir(kappa=0.838, 
p=0.001).

Sonuç: Bölgemizde brusellozun endemik bir 
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problem olarak devam ettiği tespit edilmiştir. RBT, 
bruselloz tanısında,  tecrübeli eleman gerektirmeyen, 
yorumlanması kolay,  maliyeti düşük ve teknik olarak 
da kolay uygulanabilir bir testdir. Brucellacapt testi de 
kolay ve pratik bir test olup bruselloz tanısında 
tamamlayıcı bir test olarak kullanılabilir. 

PS-53
HENOCH SCHÖNLEİN PURPURASINA BAĞLI 
GELİŞEN AKUT SKROTUM: OLGU SUNUMU

Fatoş Çifçi1, Nil Cefa Arslan2, Ali Kanık2, Mehmet Helvacı2, 
Kurtuluş Öngel1

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 1Aile Hekimliği Kliniği,
2Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Giriş:  Henoch Schönlein Purpurası (HSP) çocukluk 
çağında en sık karşılaşılan vaskülit tipi olup başlıca cilt, 
gastrointestinal sistem, eklem ve böbreği tutmaktadır. 
Erkek çocuklarda kızlara göre daha sık görülmektedir. 
Nedeni bilinmemekle birlikte, hastaların hemen hemen 
hepsinde, tetikleyici bir solunum yolu enfeksiyonu 
vardır.  Bu makale ile Henoch Schönlein Purpurasına 
bağlı nadir olarak görülen epididimit tutulumuyla 
başvuran bir olgu sunulmuştur.

Olgu: Yedi yaşında erkek olgu, Ekim 2012 tarihinde 
ciltte döküntü, sağ ayak bileğinde şişlik ve skrotal ağrı 
yakınması ile Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvurdu. 
Fizik muayenesinde her iki bacakta  ve gluteal bölgede 
basmakla solmayan döküntü, sağ  ayak bileğinde artrit, 
sol skrotal bölgede ödem ve kızarıklık mevcuttu. 
Palpasyonla skrotumda şiddetli ağrı gözlendi. 
Hemogramında; beyaz küre sayısı (WBC):13000, 
hemoglobin (Hb):11,4 gr/dl, trombosit sayısı (Plt):
369000/mm tespit edildi; hastanın kanama profili 
normal saptandı. Hasta, klinik bulgularıyla; Henoch 
Schönlein Purpurası’na bağlı gelişen akut skrotum 
vaskülit tanısıyla interne edildi. Yatış sonrası hastaya 1 
mg/kg/g steroid tedavisi başlandı. Yirmi dört saatte 
akut skrotum tablosu tamamen geriledi. Hasta halen 
yatmakta olup, tedavisi devam etmektedir.

Tartışma: Henoch schönlein purpurasına bağlı 
gelişen akut skrotum çocuklarda  nadir bir bulgudur. Bu 
olgularda kısa süreli steroid tedavisi bulguların hızla 
gerilemesine yardımcı olur.

PS-54
BİR İLÇE DEVLET HASTANESİ'NDE  İLAÇ 
KULLANIMI VE HASTA KATILIM PAYINDAN 
MUAF İLAÇ RAPORU VERİLEN HASTALARIN 
FARKLI ÖZELLİKLERİ TEMELİNDE 
ARAŞTIRILMASI

Murat ALTUNTAŞ1, Mutlu ALTUNTAŞ2, Kurtuluş ÖNGEL3

1Sütçüler 4 No’lu Aile Sağlığı Birimi, Isparta, 2Sinop 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  İstatistik Anabilim Dalı, 
Sinop, 1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği 
Kliniği, İzmir.

Amaç: Aile Hekimliği Uygulaması haricinde görev 
yapan Aile Hekimliği Uzmanları, ülkemizde sıklıkla 
İlçe Devlet Hastanelerinde çalışmaktadırlar. İlaç 
Kullanımı ve Hasta Katılım Payından Muaf İlaç Raporu; 
hastaların kullanacakları ilaçlar için ek ödeme yapmak 
zorunda oldukları tutardan muafiyetlerini sağlayan ve 
sadece uzman hekimlerin görev ve yetkisi ile 
sınırlandırılmış olan ilaç raporudur. Bu çalışma ile bir 
ilçe devlet hastanesinde ilaç raporu verilen hastaların 
farklı özellikler temelinde araştırılması hedeflenmiştir.

Gereç ve Yöntem:  Çalışma Isparta Gelendost İlçe 
Devlet Hastanesi’nde, retrospektif olarak yapılmış olup, 
Haziran-Ağustos 2012 tarihleri arasında ilaç  raporu 
verilen hastalar dahilinde gerçekleştirilmiştir. 
Hastalardan rapor çıkarılanlara ait veriler yüzde 
dağılım şeklinde istatistiki olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:  Rapor çıkarılan hastaların,  yaş, cinsiyet 
gibi parametrelerine ilaveten hastalara konulan tanılar 
ve tedavi protokolleri araştırma kapsamına alınmıştır. 
Çalışmaya 109 kadın (%58,9) ve 76 erkek (%41,1) olmak 
üzere toplam 185 hasta dahil edilmiştir. 107 hasta 
(%57,8) ile hastaların en sık olarak 50-65 yaş aralığında 
bulunduğu  tespit edilmiştir. 115 hasta (%62,2)  ile rapor 
çıkarılan hastalara en sık “Esansiyel Hipertansiyon” 
tanısının konulduğu belirlenmiştir. Hastalara 
uygulanan tedavi protokolleri incelendiğinde ise en sık 
44 hastada (%23,8) angiotensin reseptör blokeri (ARB) 
ve diüretik kombinasyonu içeren ajanların tercih 
edildiği, ikinci sıklıkta ise 16 hastada (%8,7) ARB + 
diüretik kombinasyonu + kalsiyum kanal klokeri içeren 
ilaçların kullanıldığı görülmüştür. 

Sonuç: Bu çalışma ile sahada çalışan ve Aile 
Hekimliği Uygulaması dışında olan bir Aile Hekimliği 
merkezinin, günlük poliklinik çalışması dahilinde ilaç 
raporu çıkarma deneyimleri paylaşılmıştır.
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PS-55
ERGEN EBEVEYNLERİNİN ERGENLİK 
HAKKINDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Nurdan Tekgül¹, Nurhayat Dirik1, Emine Karademirci1, Burcu 
Bıçakçı2, Kurtuluş Öngel2

¹T.C. Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 
Aile Hekimliği Kliniği, Alsancak Semt Polikliniği, Çidem, 
Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi, 2T.C. Sağlık 
Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile 
Hekimliği Kliniği

Amaç: Bu çalışma ile; İzmir Tepecik Eğitim 
Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, ÇİDEM, 
Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi’ne 
başvuran ergenlerin ebeveynlerine verilen ergen sağlığı 
ve psikolojisi eğitimi öncesinde ve sonrasında, ergen 
ebeveynlerinin bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır.

Gereç Yöntem: Çalışma, Mart 2012 tarihinde, İzmir 
Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 
Kliniği,  ÇİDEM,  Gençlik Danışmanlık ve Sağlık 
Hizmet Merkezi’nde; kesitsel tanımlayıcı bir anket 
çalışması olarak planlanmıştır.  Toplam 36 ergen 
ebeveyninin 25’i çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. 11 
ebeveyn, onam vermediğinden,  çalışmaya alınmamıştır.   
Ergen sağlığı eğitimli aile hekimliği uzmanı ve 
psikoloğu tarafından yapılan ergen sağlığı ve psikolojisi 
eğitimi öncesi ve sonrası,   25 ergen ebeveyninin bilgi ve  
tutum düzeyi 35 soruluk  anket ile değerlendirilmiştir. 
İstatistik analizler Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS) 15.0 programı aracılığı ile yapılmıştır. Veriler 
yüzde analiz olarak incelenmiştir.

Bulgular:  Araştırmaya alınan 25 ebeveynden 18’i 
bayan (%72,0), 7’si erkekti (%28,0). Ebeveynlerin yaş 
ortalaması 45,4 +0,59 olarak tespit edildi. Çalışmaya 
katılanların büyük çoğunluğu (n:14, %56,0) ev 
hanımlarından oluşmaktaydı. Ebeveynların tamamı 
(%100) evliydi. Ebeveynlerın ergenlik hakkındaki bilgi 
ve tutumlarını değerlendiren sorulara verilen cevaplar 
incelendiğinde; “Ergeninizin duygu ve düşüncelerini 
tüm açıklığıyla sizinle paylaşmasına hazır olduğunuzu 
düşünüyor musunuz?” sorusuna ön testte 17 kişi  
(%68,0) “Evet” yanıtı vermişken, son test sonrası 22 
kişiye (%88,0) yükselmiştir.  Ebeveynlere, ergenler için 
en gerekli cinsel eğitim konularının hangileri olduğu da 
sorulmuştur. Ön testte; 12 kişi (%48,0) ile “cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar” , 5 kişi ile (%20,0) “aile 

planlaması” , 8 kişi ile (%32,0) “diğer” cevabı alınmıştır. 
Son testte ise bu soruyu; 10 kişi (%40,0) “cinsel yolla 
bulaşan hastalıklar” , 6 kişi (%24,0) “aile planlaması” ,  9 
kişi ise (%36,0) “diğer” şeklinde cevaplamıştır. 
Ebeveynlere;  ergen ile aile ilişkilerinde en etkili aile 
tutumunun nasıl olması gerektiği de sorulmuştur.  Bu 
soruyu ön testte 19 kişi (%76) “demokratik yaklaşım”, 6 
kişi (%24) “otoriter yaklaşım” şeklinde cevaplarken; son 
testte 25 kişinin tamamı (%100) “demokratik yaklaşım” 
cevabını vermiştir.

Sonuç: Ergene doğru yaklaşımı göstermek için 
ebeveynlerin doğru bilgileri içeren doğru kaynaklardan 
bilgi almaları gerekmektedir. Bunlardan belki de en 
önemlisi deneyimli sağlık personeli tarafından verilecek 
ebeveyn eğitimleridir.  Ebeveyn eğitimlerinin amacı; 
ergenle ebeveynleri arasında sağlıklı iletişim 
kurulmasını sağlamak; böylece ergenlerin sağlıklı, 
mutlu bireyler olarak toplumun parçası olmasını 
sağlamaktır. Bu amaçla ebeveyn eğitimleri arttırılmalı, 
hem devlet hem de özel sektör tarafından 
desteklenmelidir.

PS-56
5. VE 6. SINIF TIP ÖĞRENCİLERİNDE 
TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ

Ümit Elmas, Serdar Öztora, Ayşe Çaylan, Nezih Dağdeviren
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı 

Amaç: Son dönemlerde yapılan araştırmalar 
hekimlerin tükenmişliklerinin temellerinin tıp 
fakültesinde atıldığına işaret etmektedir. Mesleğe bağlı 
yıpranma öğrencilik yıllarında başlamakta, artarak 
devam etmekte ve bu durum en belirgin olarak tıp 
fakültesi son sınıfında yaşanmaktadır. Çalışmamızda, 
öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin saptanması, 
stajyer veya intörn olma durumundan ve 
sosyodemografik değişkenlerden etkilenip 
etkilenmediğinin belirlenmesi amaçlandı.  İlişkili 
olabilecek etkenler araştırılarak değiştirilebilir faktörler 
irdelendi. 

Gereç ve yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki 
bu araştırma, Edirne, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nda yürütüldü. Trakya 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2010-2011 öğretim 
yılında eğitim görmekte olan 118 beşinci sınıf, 84 intörn 
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olmak üzere toplam 202 tıp öğrencisine uygulandı. 
Öğrencilere araştırmacılar tarafından geliştirilen 
Maslach Tükenmişlik Ölçeğini (MTÖ) içeren anket 
formları uygulandı. 

Bulgular:  Katılımcıların toplam tükenmişlik 
ortalaması 41,42±9,33 (minimum 0, maksimum 67) puan 
olarak saptandı. Öğrencilerin MTÖ' den aldıkları 
puanlar ölçeğin alt başlıklarına göre hesaplanmıştır.  
Alınan ortalama "duygusal tükenme" puanı 14,42±6,0, 
"duyarsızlaşma" puanı 6,74±3,65 ve "kişisel başarı" 
puanı 18,26±5,02 olarak bulundu. Destek 
mekanizmaları (aile desteği,çalışma ortam desteği) 
arttıkça tükenmişlik azalmaktaydı.  Nöbet sayısının ve 
çalışma süresinin fazlalığı tükenmişliğin artışına neden 
olurken,  özgüven artışı, meslek seçiminden duyulan 
memnuniyet bireysel başarıyı arttırmaktaydı.

Sonuç olarak tükenmişliğe neden olan faktörlerin 
ortadan kaldırılması için yapılacak düzenlemelerde 
öğrencilerin verdikleri hizmetin karşılığını alabilmeleri 
için ücretlendirmeye, mesleki bilgi ve becerilerin 
arttırılmasına, nöbet yoğunluğunun ve yoğun çalışma 
temposunun azaltılmasına ve diğer çalışanlarla 
ilişkilerin olumlu bir şekilde yeniden düzenlenmesine, 
çalışma koşulları iyileştirilmesine önem verilmesi, aile 
desteğinin sağlanması uygun olacaktır. 

PS-57
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP 
FAKÜLTESİNİ TERCİH NEDENLERİ

Zeliha Cansever1, Ümmü Zeynep Avşar1, Hamit Acemoğlu2, 
Ümit Avşar1, Amine Özer1

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, 2Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Giriş:  Bu çalışmada amaç 2012-2013 Eğitim öğretim 
yılında, birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerin tıp 
fakültesini tercih nedenlerini araştırmaktır. 

Yöntem: Araştırmaya 213 öğrenci katılmıştır. 
Öğrencilere 31 soruluk bazıları açık uçlu olan sorular 
yöneltilmiştir. Ankete yanıt vermek gönüllülük esasına 
dayalıdır.  Ankette; öğrencilerin sosyodemografik 
özellikleri, tıp fakültesini tercih etme nedenleri soruldu.

Bulgular:  Çalışmaya katılanların % 53,5’i kızdı. Üç 
öğrenci yabancı idi. Bölgesel dağılımda en fazla %45,9 
ile Doğu en az %3,8 ile Marmara’ydı. Yerleşimin % 
86,3’ünü kent merkezi oluşturmaktaydı. %90,4 öğrenci 

Türkçe Tıp’tandı. Babaların %50,0’si annelerinse sadece 
%20‘si üniversite eğitimi almıştı. Babaların % 97,5‘i iş 
sahibi, annelerin % 72,7’si çalışmıyordu. Ailelerin 
%42,6’sının gelir durumları iyiydi. Öğrencilerin % 6,1’i 
düz lise,% 81,3’ü Anadolu ve Fen lisesi mezunuydu. % 
73,6‘sının ailesi tercihte etkiliydi. %73,1‘ inin ailesinde 
doktor bulunmamaktaydı. Doktora şiddet sadece % 7 
öğrencinin tercihini etkilemişti.% 42,9‘u TUS 
konusunda bilgiliydi. %94,8 öğrenci üniversite sınavına 
hazırlıkta dershaneye gitmişti. % 54,2 ‘si ilk sınavda 
kazanmıştı. % 99’unun ilk tercihi tıptı. % 34,4‘ü ailesi ile 
birlikte kalacaktı. % 56,5‘i eğitim süresini uzun buldu.% 
58’i teorik ders saati, %15,7‘si öğretim üye sayısı 
hakkında bilgiliydi. Tıp tercih nedenleri sıralamasında 
ilk olarak % 34,2’si hayalindeki meslek, % 24’ü 
saygınlık,%20,3‘ü para olarak belirtildi. Diğer nedenler 
arasında da; iş garantisi, biyolojiye ve insan sağlığına 
ilgili olma, sağlık alanındaki gelişmelere katkıda 
bulunmak, aile isteği, sürekli gelişmeye açık oluşu, tıpta 
tedavisi henüz bulunmayan hastalıklara çare bulma 
isteği,  ailede doktor olmaması, insanlarla iyi iletişimde 
bulunma, önlük giyme merakı bulunmaktaydı.

Sonuç: Tıp eğitimi uzun ve yorucu bir süreç 
olmasına rağmen hala gençlerin gözdesi ve onlar 
tarafından bilinçli ve istekli olarak tercih edilmektedir. 

PS-58
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 
BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN TIP 
EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLERİ

Zeliha Cansever1, Ümmü Zeynep Avşar1, Hamit Acemoğlu2, 
Yasemin Çayır1, Mustafa Görgün1

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Aile Hekimliği Anabilim 
Dalı, 2Tıp Eğitimi Anabilim Dalı

Giriş:  Bu çalışmada amaç 2012-2013 Eğitim öğretim 
yılında, birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerin tıp 
eğitiminden beklentilerini araştırmaktır. 

Yöntem: Araştırmaya 213 öğrenci katılmıştır. 
Öğrencilere 31 soruluk bazıları açık uçlu olan sorular 
yöneltilmiştir. Ankete yanıt vermek gönüllülük esasına 
dayalıdır.  Ankette; öğrencilerin sosyodemografik 
özellikleri, tıp eğitiminden beklentileri soruldu.

Bulgular:  Çalışmaya katılanların % 53,5’i kızdı. Üç 
öğrenci yabancı idi. Bölgesel dağılımda en fazla %45,9 
ile Doğu en az %3,8 ile Marmara’ydı. Yerleşimin % 
86,3’ünü kent merkezi oluşturmaktaydı.%90,4 öğrenci 
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Türkçe tıptandı.  Babaların %50,0’si annelerinse sadece 
%20‘si üniversite eğitimi almıştı. Babaların % 97,5‘i iş 
sahibi, annelerin % 72,7’si çalışmıyordu. Ailelerin 
%42,6’sının gelir durumları iyiydi. Öğrencilerin % 6,1’i 
düz lise,% 81,3’ü Anadolu ve fen lisesi mezunuydu. 
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi %45,5 öğrencinin ilk 
üç tercihindeydi. Öğrencilerin İngilizce dil durumlarına 
bakıldığında; % 70,5’ i çok az düzeyde,%29,6’sı orta-ileri 
düzeyde İngilizce bilmekteydi.

Öğretim üyelerinden genel beklentileri; hoşgörülü 
ve sabırlı, samimi, öğrenci merkezli düşünmeleri,  ilgi ve 
anlayış göstermeleri, kariyer konusunda yol gösterici 
olmaları, kaynak bulmada yardımcı olmaları, 
sınavlarda zorlamamaları idi.

Üniversite yönetiminden genel beklentileri; daha 
çok pratik uygulama yapma, üniversiteler arası geçiş 
hareketliliği, sorunlarını rahatça dile getirmeleri ve 
bunlara çözümde yardımcı olmaları, yurt dışı staj 
yapma imkânı, teorik derslerin azaltılmasıydı.

Sonuç: Tıp Fakültesine yeni başlayan öğrencilerin 
beklentilerinin alınması ve bunların da gözönünde 
bulundurularak eğitim-öğretimin şekillendirilmesi 
önemlidir.

PS-59
KAHVE VE GÜNLÜK HAYATIMIZDAKİ YERİ

Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu¹, Dilek Evcik Toprak², Selen 
Soyluol²
¹İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ²Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği

Amaç: Dünyada en yaygın kullanıma sahip 
içeceklerden biri olan kahve, kültürlere bağlı olarak 
farklı biçimlerde sunulmaktadır.  Bu çalışmada, günlük 
hayatımızda kahve tüketimimiz ve bununla ilişkili 
olabilecek sosyodemografik özellikleri değerlendirmeyi 
amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda 1-31 Eylül 2012 tarihleri 
arasında rastgele seçilen 130 bireye yüzyüze anket 
uygulandı. Anketimize katılmayı kabul eden bireylere 
sosyodemografik özellikleri, günlük kahve tüketimi ve 
etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik sorular 
yöneltildi.

Bulgular:  Çalışma grubumuzun yaş ortalaması 
29.03±12.20 olup 54 erkek (%41.9),  75 kadından (%58.1) 
oluşmaktaydı. Katılımcıların 58’i (%45.0) öğrenci, 71’i 

(%55.0) çalışandı ve öğrencilerin %60.3’ü  kahve 
salonlarında (p=0.004), çalışanlar ise çoğunlukla (%74.3) 
işyerinde kahve içmeyi tercih ediyordu (p=0.000). 48 
kişi (%37.2) kahveyi haftada 0-4 kez içerken, 81 kişi 
(%62.8) 5 ve üzeri kez içiyordu. %82.2 (n=106) ile en 
fazla tercih edilen Türk kahvesi idi ve kahvenin  
yanında en fazla çikolata tercih ediliyordu. 
Katılımcıların %38’i kahve ile sigara içiyordu. Kahve 
%74.4 (n=96) ile en fazla evde içilirken bunu %53.5 ile 
işyeri, %46.5 ile kahve salonları izliyordu. 30 yaş üzeri 
bireyler gençlere göre evde içmeyi daha fazla tercih 
ediyordu (p=0.002). Cinsiyetle; içilen yer, içme miktarı, 
şeker kullanma, sigara kullanımı anlamlı değildi. 
Eğitim düzeyi,  gelir durumu, meslek (öğrenci/çalışan), 
medeni durum, yaş ve cinsiyet ile içilen miktar arasında 
da anlamlı ilişki yoktu.  Kahve ile ilgili en fazla bilginin 
internet ve doktor’ dan alındığı belirtilirken en fazla 
bilindiği ifade edilen etkisi çarpıntı ve uykusuzluk 
yapmasıydı. 

Sonuç: Kahve yaş,  cinsiyet, meslek gelir düzeyi ve 
yer ayırdedilmeksizin Türk halkının günlük hayatında 
yer alan önemli bir içecek olup, son zamanlarda 
yaşamımıza giren pek çok kahve çeşitlerine rağmen 
Türk kahvesi halen öncelikli yerini korumaktadır.

PS-60
SİMİTİN GÜNLÜK HAYATIMIZDA YERİ VE 
BUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Sabiha Zeynep Aydenk Köseoğlu¹, Dilek Evcik Toprak², Beray 
Gelmez²
¹İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 
Beslenme ve Diyetetik Bölümü, ²Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği)

Amaç: Simit, susamla kaplı yuvarlak biçimli 
ekmeklere verilen genel addır. Türkiye ve 
Yunanistan'da yaygın olarak tüketilen simidin 
içerisinde bulunan susam ve pekmez besin değeri 
yönünden önem taşır.  Bu çalışmada yemek 
kültürümüzde önemli bir yer tutan simidin günlük 
hayatımızda yeri ve bunu etkileyen faktörleri 
belirlemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmamızda 1-31 Eylül 2012 tarihleri 
arasında 18 yaş üzeri 130 bireye yüzyüze anket 
uygulandı. Anketimize katılmayı kabul eden bireylerin 
sosyodemografik özellikleri, simit yeme alışkanlıklarını 
belirlemeye yönelik sorular soruldu. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Susam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Susam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekmek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ekmek
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ad
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ad
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Yunanistan
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Bulgular:  Çalışmaya alınanların 59’u (%45.5)  erkek, 
71’i (%54.6) kadındı. Grubumuzun ortalama yaşı 
29.31±12.18 idi.  Çoğu birey öğle yemeğini atlıyordu 
%44.6 (n=58). Kahvaltıda simidi haftada 1-2 yiyen 92 
(%70.8) iken haftada 3 günden fazla yiyen 27 (%20.8) 
kişi,  hiç yemeyen 11 (%8.5) kişiydi.  Beraberinde en fazla 
(%73.1,n=95) peynir tercih ediliyordu. En fazla evde, 
daha sonra iş yerinde yeniyordu (%50.8, %36.2). Kişiler 
en çok sokak simidini tercih ediyordu (%49.1, n=64). 30 
ve üzeri yaş grubu daha fazla sokak simidini tercih 
ederken (p=0.008), erkekler simidi kadınlardan daha 
fazla ve işyerinde yemeyi tercih ediyorlardı (p=0.005). 
Eğitim düzeyi arttıkça işyerinde simit yeme anlamlı 
derecede azalıyordu (p=0.034).  Simidin yanında en fazla 
(n=105) çay içiliyordu. Eğitim düzeyi, medeni durum, 
cinsiyet ve gelir düzeyi ile simit yeme arasında anlamlı 
bir ilişki bulunmadı (p>0.05). 

Sonuç: Simit lezzeti, fiyatı,  ulaşılabilirliği ile Türk 
yemek kültürünün ayrılmaz bir parçasıdır. Özellikle 
simit satan büyük firma ve merkezlerin yaygınlaşması, 
insanlara daha cazip gelmekte,  simit tüketim miktarını 
arttırmaktadır. İçerdiği pek çok faydalı besin öğelerine 
rağmen, halkımızın kalori yönünden kontrollü 
tüketmesinin gerekliliği açısından bilgilendirilmesinin 
uygun olacağını düşünüyoruz.      

PS-61
VAJİNİTİN KADINLARIN CİNSEL 
İŞLEVLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ; ÖN ÇALIŞMA 
BULGULARI

Ayşe Nur Güngör Çakır, Ayşegül Uludağ, Erkan Melih Şahin, 
Meryem Gencer, Ahmet Uysal
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği 
Anabilim Dalı

Giriş:  Vajinit kadınların yaşam kalitelerini 
düşürmektedir. Çalışmamız kadınların cinsel 
fonksiyonları üzerine etkisini araştırmak amacıyla 
yapılmıştır.

Metod: ÇOMUTF Kadın Doğum ve Hastalıkları ve 
Aile Hekimliği Polkliniğine herhangi bir şikayetle 
başvuran 15-65 arasındaki cinsel yönden aktif kadınlar 
Temmuz- Eylül 2012 tarihleri arasında çalışmaya davet 
edildiler. Kabul eden hastaların onamları alındıktan 
sonra sosyo-demografik bilgilerini, gebelik 
özgeçmişlerini ve vajinal akıntı özelliklerini sorgulayan 
24 sorudan oluşan anket ile istek/arzu, uyarılma, 

lubrikasyon, orgazm, tatmin ve disparoniyi 
değerlendiren (FSFI) uygulandı. Son 1 aydır cinsel 
ilişkide bulunmayan hastalar çalışma dış bırakıldı. 
Vajinit tanısı alanlar hasta grubu, almayanlar kontrol 
grubu olarak ikiye ayrıldı.

Bulgular:  Çalışmaya 19-58 yaşa arasında 42’si 
çalışma, 54’ü kontrol toplam 96 hasta alındı. Hasta 
grubu ile kontrol grubu arasında sosyo-demografik 
özellikleri ve FSFI skorları açısından istatistiksel olarak 
anlamlı ilişki saptanmadı. Normal doğum yapanların, 
C/S ile doğum yapanlara göre uyarılma ve disparoni 
skorları istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı. 

Tartışma: Chang S-R ve arkadaşlarının erken ve geç 
gebelik dönemlerinde cinsel fonksiyonlarının olumsuz 
etkilendiğini göstermişlerdir. Giraldo PC ise 
vulvavajiniti olan kadınlarda olmayanlara göre toplam 
FSFI skorlarında anlamlı seviyede farklılık olduğunu 
saptamıştır.

Sonuç: Ön çalışma sonuçlarının paylaşıldığı bu 
yazıda katılımcı sayısının arttırılması gerektiğini 
düşünmekteyiz.

PS-62
PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATAN HASTALARIN 
TANI PROFİLİ VE TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ

Oktay SARI, Erkan DAMAR, Ümit AYDOĞAN 
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, 
Ankara

Giriş:  Ekonomik durumlar, günlük yaşamda artan 
iş ve stresi, azalan ahlaki ve etik değerler,  nüfus artışı ve 
yaşam koşullarının zorlaşması, değişen yaşam tarzları 
vs. nedenler gelişmekte olan ülkelerde psikiyatrik 
hastalık insidansının artmasına yol açmıştır. 
Çalışmamızda, psikiyatri kliniğinde yatan hastaların 
tanı profili ve tanımlayıcı özelliklerini araştırdık. 

Gereç ve yöntem: Çalışmamız, Mart - Mayıs 2008 
tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı kliniğinde yatan hastaların 
dosyaları retrospektif taranarak yapıldı.  Çalışmaya 
toplam olarak 131 kişi alındı. Hasta dosyalarından 
doğum tarihi, ilaçlar, tanı hazırlanan takip formuna 
kaydedildi. Kayıtları veri toplamak için yeterli olmayan 
hastalar çalışma dışı bırakıldı. İstatistiksel analizler için 
‘’SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version’’ paket 
programı kullanıldı. Tanımlayıcı veriler ortalama
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±standart sapma, sayı ve yüzde olarak ifade edildi. 
Gruplar arası karşılaştırmalar Mann-Whitney testi ile 
araştırıldı. p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 

Bulgular:  Hastaların yaşları 22 ile 56 (yaş ortalaması 
35.03±6.762) arası değişmekteydi. Araştırmamızda En 
fazla karşılaşılan hastalığın 52 (%39.7) hastada görülen 
‘Afektif Bozukluk’ olduğu görüldü. Psikiyatrik 
hastalıklara önerilen ilaç tedavileri hastaların statüleri 
ile birlikte değerlendirildi. Statü ile hastalara konulan 
tanıların karşılaştırmasında anlamlı bir fark bulunmadı 
(Z=0.180;  p=0.857). Hastaların ilaç kullanımı 
incelendiğinde,  psikiyatrik hastalıkların tedavisinde en 
fazla tercih edilen ilacın (%11.3, n=15) ‘Sertralin’ olduğu 
görüldü. 

Sonuç: Birinci basamak muayene merkezleri sağlık 
hizmet sunumunda ilk başvuru noktası olması 
nedeniyle,  burada hizmet sunumunda görevli olan aile 
hekimleri anksiyete bozukluğu, depresif bozukluk gibi 
özellikle daha sık karşılaşılan psikiyatrik rahatsızlıklar 
konusunda kendilerini geliştirmelidirler. Aile 
hekimliğinin temel ilkelerinden olan biyopsikososyal 
yaklaşım bu açıdan oldukça önemlidir.
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