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17. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ   ( 20-24 Ekim Edirne 2014) 

 

KANSER HASTALARININ YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Mustafa Soner Yılmaz, Birgül Piyal, Recep Akdur 

 

Giriş ve Amaç: Kanser tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Tedavi 

yöntemleri, semptom kontrolü, fizyolojik, psikolojik ve sosyal iyilik halinin sürdürülmesi 

kanserli bireylerin üstesinden gelmesi gereken bazı önemli sorunlardır. Bu çalışmada; lokalize 

ve metastatik akciğer, meme, mide ve kolorektal kanser tanısı ile izlenmekte olan hastaların, 

kanser hastalığını öğrendikten sonra aldıkları sosyal destek ve yaşam kalitelerini etkileyen 

etmenlerin irdelenmesi amaçlandı. Böylelikle giderek daha yaygın görülen bu sorunla baş 

etmede hastalara ve hasta yakınlarına daha sistematik ve kurumsal destek sağlanması 

konusuna ışık tutulabileceği umulmaktadır 

 

Gereç ve Yöntem: Bu tanımlayıcı araştırma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (A.Ü.T.F.) İbni 
Sina ve Cebeci Hastaneleri ve Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümlerinin yataklı kliniklerinde ve ayaktan kemoterapi, 
radyoterapi yapılan birimlerinde yürütülmüştür. Veriler araştırmacı tarafından Mart- Ağustos 
2013’te yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Veri toplama formu; sosyo-demografik 
özellikler ve hastalığa ilişkin özelliklere yönelik sorular; WHOQOL-8.Tr Yaşam Kalitesi Ölçeği, 
EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi ölçeği ve algılanan çok boyutlu sosyal destek ölçeğinden 
oluşturulmuştur. A.ÜT.F. etik kurulundan gerekli yasal izin alınmıştır. Verilerin analizinde 
SPSS 15.0 sürümü kullanılmıştır. Verilerin tanımlanmasında, sayı, yüzde, ortalama ve standart 
sapma hesaplanmıştır. Normal dağılıma uygunluk değerlendirilmiştir. Tek yönlü ANOVA testi, 
Bonferroni testi, t testi, Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. P<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir 
 
Bulgular: Çalışma grubu, aydınlatılmış onam formunu imzalayan ve çalışma kriterlerini 
karşılayan 364 hastadan oluşmaktadır. Grubun yaş ortalaması 56,3±10,3 yıl (Min-Maks 25- 
90), % 59,6’sı kadın, % 82,’i evli, % 51,9’u ilkokul mezunudur. Ev hanımları grubun % 50,8’ini 
oluşturmaktaydı. Kendi değerlendirmelerine göre %54,7’si orta gelir grubunda idi. Grubun 
yarıdan fazlası (% 53,0’ü) ayaktan tedavi birimi hastasıdır. Tanıları sırasıyla% 39,3 meme, % 
23,9 kolorektal, % 20,6 akciğer ve % 16,2 mide kanseridir. Ölçekten alınabilecek en yüksek 
puan 5 iken, grubun WHOQOL-8.Tr yaşam kalitesi ölçeği puan ortalaması 3,5±0,8’tir. 
WHOQOL-8.Tr yaşam kalitesi ölçeği puan ortalamaları açısından yaş, medeni durum, öğrenim 
durumu, çalışma durumu, algılanan ekonomik durum, yetişilen sosyal çevre, tanı sonrası 
süre, ECOG performans durumu, ek hastalık varlığı, bilgilendirilme durumu, verilen bilgiye 
ilişkin algı durumu grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p <0.0) farklılık saptanmıştır. 
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100 iken, EORTC QLQC30 ölçeğinin genel iyilik puanı 
ortalaması 55,726,6 bulunmuştur. EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi ölçeği genel iyilik hali puan  
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ortalamaları açısından yaş, algılanan ekonomik durum, yetişilen sosyal çevre, kanserin primer  
ya da metastaztik olma durumu, tanı sonrası geçen süre, ECOG performans durumu, ek 
hastalık varlığı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) farklılık saptanmıştır. 
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 100 iken, EORTC QLQC30 ölçeğinin genel iyilik puanı 
ortalaması 55,726,6 bulunmuştur. EORTC QLQ-C30 yaşam kalitesi ölçeği genel iyilik hali puan 
ortalamaları açısından yaş, algılanan ekonomik durum, yetişilen sosyal çevre, kanserin primer 
ya da metastaztik olma durumu, tanı sonrası geçen süre, ECOG performans durumu, ek 
hastalık varlığı grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı (P<0.05) farklılık saptanmıştır. 
Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 84 iken, grubun Algılanan Toplam Sosyal destek puan 
ortalaması 59.4 ± 14.9’ tür. Algılanan Toplam Sosyal destek puan ortalaması açısından; 
medeni durum, öğrenim durumu, çalışma durumu, ekonomik durum algısı, evde yalnız 
yaşama durumu, yetişilen sosyal çevre, ECOG performans durumu grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık (p<0.05) saptanmıştır. Yaş ile WHOQOL-8.Tr yaşam kalitesi 
ölçeği puan ortalaması (r=0.195 p<0.001), EORTC QLQ-C30 ölçeği fiziksel işlevsellik puan 
ortalaması (r=0.249 p<0.001) arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.Tanıdan 
geçen süre/ay ile WHOQOL-8.Tr yaşam kalitesi ölçeği puan ortalaması (r=0.141, p=0.007), 
EORTC QLQ-C30 ölçeği fiziksel işlevsellik puan ortalaması (r= 0.130, p=0.013) ve aileden 
alınan sosyal destek algısı puan ortalaması (r= 0.134, p=0.010) arasında negatif yönde 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Bulgular Toplam Sosyal Destek Algısı puan ortalamasının, 
WHOQOL-8.Tr ölçeği yaşam kalitesi puan ortalaması ile EORTC QLQ-C30 ölçeği genel iyilik 
hali puan ortalaması sırasıyla; ; r=0.428 p<0.001) ve dört işlevsel alt boyut (fiziksel, duygusal, 
bilişsel, sosyal) puan ortalamaları; arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu 
yansıtmaktadır. 
 
Sonuç ve Öneriler: Bu çalışma, sosyodemografik ve hastalık özellikleri açısından kanser 
hastalarının algıladıkları sosyal desteği ve yaşam kalitelerini değerlendirmeyi denemektedir. 
Bu konuda gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutabilir ve bilimsel veri tabanı sağlayabilir. 
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