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ÖZET 

Savcõ, C. (2007). Parkinson Hastalarõnda Sağlõkla İlişkili Yaşam Kalitesinin 
Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlõk Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esaslarõ 
ABD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 

Bu araştõrma, Parkinson hastalõğõ olan bireylerin sosyo-demografik ve hastalõk 
özellikleri ile sağlõkla ilişkili yaşam kalitelerini ve bunlar arasõndaki ilişkiyi belirlemek 
amacõyla planlanmõş kesitsel tipte tanõmlayõcõ bir çalõşmadõr. 
Araştõrmanõn evreni, Mart-Temmuz 2006 tarihleri arasõnda, İ.Ü. Cerrahpaşa Tõp 
Fakültesi Hastanesi Parkinson ve Hareket Bozukluklarõ Polikliniği, Sağlõk Bakanlõğõ 
Haseki Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Parkinson ve Hareket Bozukluklarõ Polikliniği ve 
Sağlõk Bakanlõğõ Taksim Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Polikliniği ile Kliniğine 
başvuran Parkinson hastalõğõ tanõsõ konmuş bireyleri kapsamõştõr. Örneklemini ise, 
araştõrmanõn amacõ açõklanarak, bilgilendirme sonrasõ araştõrmaya katõlõm için izin 
alõnan ve araştõrma kriterlerini karşõlayan toplam 80 Parkinson hastasõ oluşturmuştur. 

Verilerin toplanmasõnda, anket formu, Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Ölçeği, 
Parkinson Hastalõğõ Birleştirilmiş Değerlendirme Skalasõ (PHBDS) ve Nottingham 
Sağlõk Profili (NSP) kullanõlmõştõr. Veriler, bilgisayar ortamõnda frekans, yüzdelik, 
aritmetik ortalama, standart sapma, Mann-Whitney-U, Kruskall Wallis varyans analizi, 
Ki-Kare ve Spearsman�s korelasyon analizi testleri kullanõlarak değerlendirilmiştir. 
Araştõrmanõn sonucunda, hastalarõn yaş ortalamasõnõn 67,5±8,76 yõl ve % 62,5�inin 
erkek olduğu, % 95,0�inin Parkinson hastalõğõ risk faktörüne maruz kalmadõğõ 
saptanmõştõr. Parkinson hastalõğõnõn başlangõcõnda, ellerde titreme (% 78,7), 
hareketlerde yavaşlama (% 31,2) ve kaslarda sertleşme (% 23,8) belirtilerinin sõklõkla 
deneyimlendiği; hastalarõn % 47,5�inin Evre 1�de, % 27,5�inin Evre 2�de, % 21,2�inin 
Evre 3�te ve % 3,8�inin Evre 4�te olduğu belirlenmiştir. PHBDS�nda en yüksek puan 
ortalamasõnõn �Motor Fonksiyonlar� (11,62±7,45), alt grubuna ait olduğu; yaşam 
kalitesinin özellikle �Enerji� (69,79±21,17), �Fiziksel Hareket� (44,95±24,23), �Uyku� 
(36,36±31,96) ve �Emosyonel Reaksiyonlar� (35,01±31,55) alt boyutlarõnõn etkilendiği 
görülmüştür. 
Günlük yaşam aktiviteleri içinde en fazla �hareket� aktivitesinde sorunlar yaşayan 
hastalarõn, hastalõk evresinin ilerlemesiyle, sağlõğõ algõlama şeklinde kötüleşme olduğu 
ve yaşam kalitelerinin de olumsuz yönde etkilendiği saptanmõştõr.  

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalõğõ, yaşam kalitesi, yaşam modeli, hemşirelik 
bakõmõ, Nottingham Sağlõk Profili.  
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ABSTRACT 

Savcõ, C. (2007). Evaluation of Health Related Quality of Life in Parkinson's Disease 
Patients. Istanbul University Health Sciences Institute, Fundamentals of Nursing 
Division. Master's Thesis. Istanbul. 

This research was planned as a cross-sectional descriptive type of study for the purpose 
of determining the socio-demographic and disease characteristics of individuals with 
Parkinson's disease, their health related quality of life, and the relationship between 
these. 

The research population consisted of individuals who were diagnosed with Parkinson's 
disease and admited to Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital 
Parkinson's and Movement Disorders Outpatient Clinic, Health Ministry Haseki 
Education and Training Hospital Parkinson's and Movement Disorders Outpatient 
Clinic and Health Ministry Taksim Education and Research Hospital Outpatient Clinic 
between March and July 2006. The sample was comprised of 80 of these Parkinson's 
disease patients who met the research criteria, agreed to participate in the research and 
gave their informed consent after having it explained to them. 

In the data collection a questionnaire, the Hoehn and Yahr Clinical Staging Scale, the 
Unified Parkinson's Disease Rating Scale (UPDRS) and Nottingham Health Profile 
(NHP) were used. The data were evaluated on the computer using frequency, 
percentage, arithmetic mean, standard deviation, Mann-Whitney-U test, Kruskall Wallis 
variance analysis, Chi square and Spearman's correlation analysis test. 
In the research results it was determined that the patients mean age was 67.5±8.76 years 
and 95.0 % had not been exposed to risk factors for Parkinson's disease. The symptoms 
present at the beginning of Parkinson's disease of hand tremors (78.7 %), slowed 
movements (31.2 %) and muscle rigidity (23.8 %) had been frequently experienced, 
47.5 % of the patients were in Stage 1, 27.5 % in Stage 2, 21.2 % in Stage 3, and 3.8 % 
in Stage 4. The highest mean score on the UPDRS was for the "Motor Functions" 
subscale (11.62±7.45); the quality of life subscales of, in particular, �Energy� 
(69.79±21.17), �Physical Movement� (44.95±24.23), �Sleep� (36.36±31.96) and 
�Emotional Reactions� (35.01±31.55) were affected. 

The patients, who experienced the most problems in their activities of daily living with 
"mobilizing" activities, had worsening of their health perception with advancement of 
the stage of the disease, and their quality of life was also negatively affected.  
Key Words: Parkinson's disease, quality of life, living model, nursing care, Nottingham 
Health Profile 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

İlk kez 1817 yõlõnda İngiliz hekim James Parkinson tarafõndan, �shaking palsy� 

(titrek felç) adõyla tanõmlanan Parkinson hastalõğõnõn (PH), beyinde başta substansiya 

nigra olmak üzere, beyin sapõndaki diğer pigmentli nöronlarda da dejenerasyona yol 

açan yavaş ilerleyen bir hastalõk olduğu bilinmektedir (Apaydõn ve ark. 2004; Barker 

1994; Johnson ve ark. 2002; Özekmekçi ve Benbir 2005; Tanner 1992). 

Hastalõğõn etyolojisi ve hücre kaybõna yol açan fizyo-patolojik olaylarõn 

niteliğinin henüz tam anlaşõlamamasõ ile birlikte, günümüzde hem çevresel (bazõ 

toksinler, kuyu suyu tüketimi, tarõm ilaçlarõ) hem de genetik faktörlerin Parkinson�a 

neden olduğu yönündeki görüşler egemendir (Apaydõn ve ark. 2004). Literatürde, PH 

prevalansõnõn 65 yaş üzerindeki kişilerde % 1-3, 85 yaş üzerindeki kişilerde ise % 3-5 

arasõnda değiştiği bildirilmektedir (Delil ve ark. 2005). Dünyanõn birçok ülkesinde 50 

yaş üzerindeki bireylerde yapõlan çalõşmalarda hastalõğõn görülme oranõnõn 100.000�de 

15-170 arasõnda olduğu saptanmakla birlikte, ülkemizde görülme sõklõğõ ile ilgili 

herhangi bir araştõrma bulgusuna rastlanmamõştõr (Apaydõn ve ark. 2004; Emre ve ark. 

2004). 

Parkinson hastalõğõ, tremor (titreme), musküler rijidite (kas sertliği), bradikinezi 

(hareketlerde yavaşlama)  ile şekillenen üç temel belirtinin yanõ sõra, yürüme bozukluğu, 

yutma güçlüğü, otonom fonksiyon bozukluklarõna ilişkin belirtiler (ağõzda salya 

birikmesi, kabõzlõk, idrar yapma sorunlarõ, cinsel fonksiyon bozukluklarõ gibi), ciltte 

yağlanmanõn artmasõ, ağrõ ve duyusal yakõnmalar, depresyon ve demans ile bireyin tüm 

boyutlarõnõ etkileyen bir sağlõk sorunudur. Hastalõğõn doğasõna bağlõ olarak, Parkinson 

hastalarõnõn günlük yaşam aktivitelerini (GYA) yerine getirirken kõsmen ya da tamamen 

bağõmlõ olmalarõ yaşam kalitelerinin olumsuz olarak etkilenmesine yol açmaktadõr 

(Apaydõn ve ark. 2004; Başaran ve ark. 2005; Cubo ve ark. 2002; Memiş 1997; Watts 

ve Koller 1998; Zarifoğlu 2002). 

Günümüzde sağlõk bakõmõ profesyonelleri, bakõm ve tedavi işlevleri ile sadece 

bireylerin yaşam süresini uzatmayõ değil, aynõ zamanda sağlõkla ilişkili yaşam kalitesini 

arttõrmayõ da amaçlamaktadõr (Behari ve ark. 2005; Sabuncu 1990). 
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Diğer hastalõk durumlarõnda olduğu gibi PH�nda da, bireyin GYA�nde herhangi 

bir bağõmlõlõk durumu söz konusu olduğunda, bireyin yeterliliği ölçüsünde en üst 

düzeyde bağõmsõzlõk ve bireyselliğe ulaşmasõnõ amaçlayan hemşirelik bakõmõ devreye 

girmektedir. 

Parkinson hastalarõnda hemşirelik bakõmõnõn temel amacõ, sağlõk ekibinin diğer 

üyeleri ile birlikte, bireyin var olan potansiyeli ile hastalõğa fiziksel ve psiko-sosyal 

uyumunu sağlayarak bağõmsõzlõğõnõ kazandõrmak, dolayõsõyla yaşam kalitesini 

artõrmaktõr (Herlefson ve Larsen 2003; Shimbo ve ark. 2004; Wasielewski ve Koller 

1998). 

Bu bağlamda araştõrma, Parkinson hastalõğõ olan bireylerin sosyo-demografik ve 

hastalõk özellikleri ile sağlõkla ilişkili yaşam kalitelerini ve bunlar arasõndaki ilişkiyi 

değerlendirerek, bireyselleştirilmiş hemşirelik bakõmõnõn planlanmasõna rehber olacak 

öneriler getirmek amacõyla planlanmõştõr. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1. PARKİNSON HASTALIĞININ TANIMI VE TARİHÇESİ 
Tanõm 

Parkinson hastalõğõ klinik olarak titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve 

duruş bozukluğu ile karakterize, patolojik olarak beyinde başta substansiya nigra olmak 

üzere, beyin sapõndaki diğer pigmentli nöronlarda da dejenerasyona yol açan ve yavaş 

ilerleyen bir hastalõk tablosudur (Apaydõn ve ark. 2004; Barker 1994; Benbir ve 

Özekmekçi 2005; Danisi 2002; Delil ve ark. 2005; Johnson ve ark. 2002; Reeves ve ark. 

1999; Taner 1992; Watts ve Koller 1998; Zarifoğlu 2002).  

 Üst beyin sapõ bölgesinde yer alan substansiya nigra hücrelerinin hasara 

uğramasõ ile striyatumda dopamin azalõr. Bu hücre hasarõ % 80 gibi ciddi bir boyuta 

ulaştõğõnda ise PH belirtileri ortaya çõkmaya başlar (Apaydõn ve ark. 2004; Balkan 1999; 

Emre ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Ozansoy ve Başak 2004; Reeves ve ark. 

1999; Zarifoğlu 2002).  

 Tarihçe 

1800-1840: 1817 yõlõnda İngiliz hekim ve jeolog  James Parkinson, �Titremeli Felç    

Üzerine Bir Deneme� (An Essay on the Shaking Palsy) adlõ makalesinde şimdi kendi 

adõyla anõlan hastalõğõn ilk açõk  tanõmõnõ yapmõştõr. 

1840-1880: Fransõz nörolog Jean Martin Charcot, James Parkinson�un yaptõğõ tanõma 

birçok özellik daha ekleyerek hastalõğa �Parkinson hastalõğõ� adõnõ vermiştir. 

1880-1920: Parkinson hastalõğõnõn patalojisinin substansiya nigradaki anormalliklerden 

kaynaklandõğõ kesinlik kazanmõştõr. 

1920-1960: İsveç ve Viyanalõ nörologlar, PH�nõn beyindeki substansiya nigrada dopamin 

azlõğõ ile ilişkisini  bulmuşlardõr. 

1960-2000: İsveç, Avusturya ve Amerikalõ nörologlar PH�nõn belirtilerinin levodopa 

türevi ilaçlarla düzelebileceğini kanõtlamõşlardõr. 

2000-..: Günümüzde, hastalõğõn ilerlemiş dönemlerinde, levodopa tedavisine yanõt veren 

hastalarda cerrahi tedaviden yararlanõlõr.Yine kontrollü çalõşmalarda, insan embriyosunun 
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dopaminerjik nöronlarõnõn transplantasyonunun genç hastalarda yararlõ olduğu 

kanõtlanmõştõr  

(Duvoisin1992; http://meded1.ahc.umn.edu/neurology/parkinsons7mod27history.html). 

2.2. PARKİNSON HASTALIĞININ TEMEL BELİRTİLERİ 

Parkinson hastalõğõ genellikle çok sinsi ve yavaş bir biçimde başlar. Sõklõkla ilk 

belirti bir elde veya el parmağõnda titremedir. Bazõ hastalarda yazõ yazarken harflerde 

küçülme veya yüzünde donuk ifade olmasõ da ilk belirti olabilir. 

            PH�nõn üç temel belirtisi vardõr: 

1- Tremor (Titreme): Karakteristik Parkinson tremoru, anksiyete ile artan 3-6 

Hz�lik bir istirahat tremorudur. Başlangõçta tremor esas olarak üst ekstremiteleri etkiler. 

Fakat alt ekstremiteleri de etkileyebilir. Başparmak ovma tipik bir harekettir. 

2- Rijidite (Kas sertliği): Fleksör ve ekstansör kaslarõ etkileyen ve Parkinsonlu 

bir ekstremitede, muayene eden kişi tarafõndan da fark edilebilen pasif harekete karşõ bir 

dirençtir. Spastisiteden farklõ olarak rijiditenin tüm hareket boyunca farkõna varõlõr. 

3- Bradikinezi (Hareketlerde yavaşlama): Hareketlerin yavaş olmasõ anlamõna     

gelen bradikineziyi hastalar sakarlõk ya da yorgunluk olarak tarif edebilirler. Bazõ 

hastalarda akinezi (harekete başlayamama) ve harekete başlama zorluğu bulunabilir. 

Hastalõğõn ilerleyen dönemlerinde, hareketlerin azalmasõna ve sonuçta tam 

hareketsizliğe (donma) neden olabilir (Apaydõn ve ark 2004; Barker 1994; Benbir ve 

Özekmekçi 2005; Danisi 2002; Foltynie ve ark. 2007; Johnson ve ark. 2002; Özekmekçi 

ve ark. 2004;; Özşahin ve ark. 2007; Taner 1992; Watts ve Koller 1998; Zarifoğlu 

2002). 

2.3. PARKİNSON HASTALIĞINDA TEDAVİ 

Parkinson hastalõğõnda substansiya nigra nöronlarõnõn dejenerasyonunun nedeni 

kesin olarak anlaşõlamadõğõ için, bu süreci tamamen önleyici bir tedavi tamamen 

bulunamamõştõr. (Danisi 2002; Memiş ve Akyol 2006; Zarifoğlu 2002). 

Günümüzde, PH�na yönelik ilaç tedavisi ile belirtiler kontrol altõna tutulmaya 

çalõşõlmaktadõr. Tedavideki ilaçlarõn seçimi hastadan hastaya farklõlõk göstermektedir. 

Hekim ilaç tedavisini planlarken, hastanõn yaşõnõ, hastalõğõn evresini, hastadaki önde 

gelen ve hastayõ rahatsõz eden belirti ve bulgularõ, eşlik eden diğer hastalõklarõ, 
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mesleğini sürdürme ve emekli olma durumunu göz önünde bulundurur (Apaydõn ve ark. 

2004; Delil ve ark.2005; Maley ve ark. 2005; Memiş ve Akyol 2006; Zarifoğlu 2002). 

Bazõ hastalarõn daha iyi tedavi edilecekleri umuduyla sõk sõk hekim 

değiştirmeleri, tedavinin planlanmasõ için gerekli zamanõn boşa harcanmasõna neden 

olur. Çünkü bu hastalarõn tedavisinde kullanõlan ilaç sayõsõ sõnõrlõ olup, her hekim 

benzer ilaç gruplarõndan yararlanmaktadõr (Memiş ve Akyol 2006). 

Parkinson hastalõğõnda ilaçlar ömür boyu ve önerilen dozlarda kullanõlmalõdõr. 

Bazõ yan etkilerle karşõlaşõlsa bile hekimin bilgisi olmadan ilaç kesilmemelidir (Memiş 

ve Akyol 2006). 

Günümüzde PH belirti ve bulgularõna en fazla etki gösteren ilaç Levodopa�dõr. 

Özellikle bradikinezi ve rijidite üzerine etkili olup tremora etkisi her hastada farklõ olan 

Levodopa (L-dopa) nötral bir aminoasit olduğu için yemeklerden 30-60 dakika önce 

alõnmalõdõr (Çakmur 2005; Danisi 2002; Memiş ve Akyol 2006). İlacõn uzun süre 

kullanõmõna bağlõ gelişen yan etkiler, ilaç dozlarõnõn veya saatlerinin değiştirilmesi ile 

çoğu zaman giderilebilmektedir (Foltynie ve ark. 2007; Johnson ve ark. 2002; Memiş ve 

Akyol 2006; Schapira ve ark. 2005; Scott ve ark 1999; Yaltkaya ve ark. 2000; Zarifoğlu 

2002). 

Dopamin Agonistleri, PH�nõn tedavisinde iki farklõ amaçla kullanõlmaktadõr. 

Hastalõğõn erken dönemlerinde tek başõna verildiğinde genç hastalarda L-dopa tedavisini 

3-5 yõl geciktirirler. Hastalõğõn daha ileri dönemlerinde L-dopa ile birlikte verildiğinde 

ise, L-dopa�nõn yol açtõğõ motor yan etkilerini azaltmaktadõr (Apaydõn ve ark. 2004; 

Danisi 2002; Foltynie ve ark. 2007; Johnson ve ark. 2002; Memiş ve Akyol 2006; 

Playfer 2002; Schapira ve ark. 2005; Scott ve ark 1999; Yaltkaya ve ark. 2000).  

Antikolinerjikler, kolinerjik sistemin dopamin üzerine yaptõğõ inhibitör etkiyi 

azaltmak için verilirler. Daha çok istirahat tremoru ve rijidite üzerine etkilidir. 55-60 yaş 

üzerindeki hastalarda unutkanlõk ve mental fonksiyonlarda azalmaya neden 

olacağõndan, tremoru ön planda olan genç Parkinson hastalarõnõn tedavisinde tercih 

edilmektedir. Göz tansiyonu, idrar zorluğu, ağõz kuruluğu ve kabõzlõk sorunu olan 

hastalara verilmemelidir (Apaydõn ve ark. 2004; Danisi 2002; Foltynie ve ark. 2007; 

Memiş ve Akyol 2006; Schapira ve ark. 2005; Scott ve ark 1999; Yaltkaya ve ark. 

2000). 
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Amantadin, antiviral bir ilaç olup, dopamin yapõmõnõ ve salgõlanmasõnõ artõrdõğõ 

düşünülmektedir. Erken evredeki hastalara her türlü belirtiye yönelik olarak verilebilir. 

İleri evredeki hastalarda L-dopa�ya bağlõ gelişen diskinezileri (sallanma ve kõvrõlma 

şeklindeki istemsiz hareketler) baskõlama amacõyla verilebilir. İleri yaşlardaki hastalarda 

hayal görme, ayaklarda ödem ve ciltte mermer görünümü gibi yan etkiler görülebilir 

(Danisi 2002; Foltynie ve ark. 2007; Johnson ve ark. 2002; Memiş ve Akyol 2006; 

Schapira ve ark. 2005; Scott ve ark 1999; Zarifoğlu 2002). 

KOMT (Katekol-O-Metil Transferaz) enzim inhibitörleri, L-dopa�yõ mide-

bağõrsak sisteminde parçalayan KOMT enzimini baskõlayarak beyine daha fazla L-dopa 

geçmesini sağlar. L-dopa ile birlikte kullanõldõğõnda onun etki süresini uzatmaktadõr. 

Önemli yan etkileri olmamasõna rağmen bazõ hastalarda idrar renginin koyulaşmasõna 

neden olabilir (Apaydõn ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş ve Akyol 2006; 

Schapira ve ark. 2005; Scott ve ark 1999). 

MAO-B (Mono-Amino-Oksidaz-B) inhibitörü, levodopanõn MAO-B enzimi 

ile yõkõmõnõ önleyerek dopamin etkinliğini artõrõr. Tek başõna ya da L-dopa ile birlikte 

verilir. Uykusuzluğu önlemek için ilacõn sabah ya da öğle saatlerinde alõnmasõ sağlanõr. 

Gerekirse hekim tarafõndan L-dopa dozu azaltõlõr (Benbir ve Özekmekçi 2005; Bilici ve 

ark. 2003; Danisi 2002; Foltynie ve ark. 2007; Johnson ve ark. 2002; Memiş ve Akyol 

2006; Schapira ve ark. 2005; Scott ve ark 1999; Zarifoğlu 2002). 

Son yõllarda E vitaminin hücre metabolizmasõnda oluşan bazõ zararlõ 

maddelerin birikimini önleyerek beyin hücrelerini oksidatif hasardan koruduğuna 

dolayõsõyla PH�nõn ilerlemesini yavaşlattõğõna dair çalõşmalar vardõr. Ancak hangi dozda 

en iyi etkiyi sağladõğõ henüz kesin bilinmemektedir. Bu vitaminin uzun süre kullanõmõna 

ilişkin yan etki gözlenmemiştir (Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006; 

Zarifoğlu 2002). 

C vitamininin de E vitaminine benzer şekilde antioksidan etkisi bulunduğu 

bilinmektedir. Ayrõca L-dopa�nõn mideden emilimini kolaylaştõrmasõ nedeniyle birlikte 

verilmesi de önerilmektedir. Ancak PH tedavisinde kullanõlacak doz ve hastalõğõn seyri 

üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir (Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 

2006; Zarifoğlu 2002). 
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B6 vitamini L-dopa�nõn dopamine parçalanmasõnõ sağlayan enzimin sentezinde 

rolü olan bir ko-faktördür. Beyin dõşõnda gastrointestinal sistemde de yer almaktadõr 

(Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006). 

Parkinson hastalõğõnda cerrahi tedavi ilk seçenek olmadõğõ gibi hastalõğõn 

ilerlemesini de durdurmaz. Günümüzde cerrahi tedaviden, motor bozukluklarõn ve 

diskinezilerin ilaç tedavisi ile kontrol altõna alõnamadõğõ ilerlemiş hastalõk dönemlerinde 

yararlanõlõr (Akbostancõ 1999; Benbir ve Özekmekçi 2005; Çakmur 2005; Memiş ve 

Akyol 2006; Scott ve ark 1999). 

L-dopa tedavisine yanõt veren hastalar cerrahi tedaviden yarar görebilirler. Fakat 

ilaç tedavisinin minimal etkisinin olduğu hastalara önerilmez (Akbostancõ 1999; 

Apaydõn ve ark. 2004;  Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006). 

Cerrahi girişim uygulanacak hastalarõn nispeten genç yaşta olmalarõ, bellek 

sorunlarõ veya başka bir nörolojik ya da sistemik hastalõklarõnõn olmamasõ ve kraniyal 

magnetik rezonans incelemelerinin normal olmasõ gereklidir (Akbostancõ 1999; 

Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006). 

 I. Hücre Yakma (Ablasyon) Ameliyatlarõ 

! Talamotomi 

Beyinde talamus adõ verilen çekirdeğin bazõ bölümlerindeki hücrelere iğne 

elektrotla ulaşõlarak hasar oluşturulur. Bunun sonucunda karşõ taraf el veya ayaktaki 

titreme ani olarak düzelir ve % 80-85 oranõnda tekrarlamaz. Bu girişim tremor dõşõnda 

karşõ beden yarõsõndaki kas sertliğini, hareket yavaşlõğõnõ ve bazen de denge 

bozukluğunu düzeltir. Ancak PH�nõn tüm belirtileri giderilemez. Bu nedenle belirtilere 

yönelik ilaç tedavisine devam etmek gerekebilir (Akbostancõ 1999; Apaydõn ve ark. 

2004; Benbir ve Özekmekçi 2005; Foltynie ve ark. 2007; Memiş ve Akyol 2006). 

Cerrahi girişim sonrasõnda demans, kontrol edilmemiş hipertansiyon, ağõr 

konuşma bozukluklarõ ve yürüme bozukluklarõ gibi yan etkiler görülebilir (Akbostancõ 

1999; Apaydõn ve ark. 2004; Benbir ve Özekmekçi 2005; Memiş ve Akyol 2006). 

! Pallidotomi 

Beyinde globus pallidus denilen bölgenin iç bölümünde hasar oluşturulur. Bu 

girişim sonucunda hastalarõn çoğunda karşõ beden yarõsõnda titreme, kas sertliği, hareket 
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yavaşlõğõ ve L-dopa�ya bağlõ istemsiz hareketler büyük ölçüde düzelmektedir 

(Akbostancõ 1999; Apaydõn ve ark. 2004; Benbir ve Özekmekçi 2005; Foltynie ve ark. 

2007; Memiş ve Akyol 2006). 

II. Stimülasyon Ameliyatlarõ 

Son yõllarda geliştirilen ve ülkemizde de uygulanan bu yöntemle ellerdeki 

titremeyi durdurmak amaçlanmaktadõr. Klavikulanõn biraz altõnda bulunan cilt altõna 

uyarõcõ alet (stimülatör) bağlanõr. Buradan çõkan küçük bir elektrot talamus veya 

palliduma yerleştirilir ve beyine sürekli olarak frekanslõ uyarõ gönderilir. Bu amaçla 

kullanõlan pillerin ömrü beş yõldõr. Bu işlemle hareket yavaşlõğõ, L-dopa�ya bağlõ yan 

etkiler ve titreme düzelmektedir. Avantajõ ise beyinde hasar oluşturmadõğõ için istendiği 

zaman elektrodun çõkarõlabilmesidir (Akbostancõ 1999; Apaydõn ve ark. 2004; Benbir 

ve Özekmekçi 2005; Foltynie ve ark. 2007; Memiş ve Akyol 2006). 

III. Hücre Tranplantasyon Ameliyatlarõ 

Son yõllarda PH�nõn cerrahi tedavisinde yeni bir yaklaşõm dopamin sentez 

edebilen hücrelerin striyatuma nakli girişimleridir. Dopamin hücreleri böbrek üstü 

bezlerinde de bulunmaktadõr. Bu nedenle hastanõn kendi böbrek üstü bezlerindeki bu 

hücrelerin kendi beynine nakli denenmiş, ancak hücrelerin uzun süre yaşamadõğõ 

görülmüştür (Akbostancõ 1999; Apaydõn ve ark. 2004; Benbir ve Özekmekçi 2005; 

Foltynie ve ark. 2007; Memiş ve Akyol 2006). 

İnsan fetüsünün dopamin içeren mezensefalon hücreleri hastalarõn striyatumuna 

nakledildiğinde nispeten daha uzun süre canlõ kalmõşlardõr. Ancak aynõ anda sekiz 

haftadan küçük dört fetüsün gerekli olmasõ, doku reddi gelişme olasõlõğõna karşõ sürekli 

bağõşõklõk sistemini baskõlayan ilaç kullanma zorunluluğu ve çözümlenmemiş etik 

sorunlar nedeniyle yaygõnlaşmamõş bir cerrahi yöntemdir (Akbostancõ 1999; Apaydõn 

ve ark. 2004; Benbir ve Özekmekçi 2005; Foltynie ve ark. 2007; Memiş ve Akyol 

2006). 

Genetik geçişli PH, otozomal dominant (ODPH) ve otozomal resesif (ORPH) 

olmak üzere iki gruba ayrõlõr. ODPH geç başlangõçlõdõr (ortalama 52 yaş). ORPH�ta ise 

başlangõç yaşõ 45�ten küçüktür. Bu gruba dahil edilen jüvenil PH�nõn başlangõç yaşõ ise 

21�den küçüktür. (Emre ve ark. 2004; Ozansoy ve Başak 2004). 
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Gen tedavisi halen deneysel düzeydeki bir diğer tedavi yöntemidir. Tedavi edici 

genlerin viral vektörler kullanõlarak serbestleştirilmesi esasõna dayanõr. Hastalõğõn 

tedavisinde hangi vektörün ideal olduğu konusu sorun oluşturmaktadõr. Çünkü her 

virüsün avantaj ve dezavantajlarõ vardõr (Apaydõn ve ark. 2004;Benbir ve Özekmekçi 

2005; Memiş ve Akyol 2006). 

Zenograft, bir türden başka bir türe doku nakli yapõlmasõdõr. Zenograftlar, yõllardõr 

kalp ve karaciğer gibi organ nakli için kaynak olarak araştõrõlmõştõr. Son zamanlarda 

Parkinson hastalarõnõn beynine dopamin üreten hücre nakli için hayvan kaynaklarõnõn 

kullanõlmasõ ihtimali üzerinde çalõşmalar yapõlmaktadõr. Etik sorunlar, hayvanlardan 

insanlara enfeksiyon bulaştõrma riski, insan immün sistemi tarafõndan yabancõ olarak 

algõlanan hücrelerin immün sistem tarafõndan reddedilmesi nedeniyle tercih 

edilmemektedir (Foltynie ve ark. 2007). 

Seçilen tedavi yöntemi ne olursa olsun PH�nõn tedavi ve bakõmõnda temel amaç, 

hastayõ GYA� nde bağõmlõ kõlan belirti ve bulgularõ kontrol altõnda tutmak ve yaşam 

kalitesini artõrmaktõr (Danisi 2002; Memiş ve Akyol 2006; Zarifoğlu 2002). 

2.4. PARKİNSON HASTALIĞI VE YAŞAM KALİTESİ 

2.4.1. Yaşam Kalitesi 

 Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak sağlõk bakõm 

sistemindeki gelişmeler, bireylerin sağlõk bakõm gereksinimlerindeki değişiklikler, PH 

gibi kronik ve ilerleyici özelliği olan hastalõklarõn sayõsõndaki artõş ile sağlõk 

harcamalarõnõn birey ve ülke ekonomisine getirdiği yükler, sağlõk bakõmõnõn yaşam 

kalitesinin artõrõlmasõ amacõ ile sunulmasõnõ zorunlu kõlmõştõr. 

Yaşam kalitesi kavramõ 1960�lõ yõllarda, ABD�de politik tartõşmalardan 

kaynağõnõ alan ve 1970�li yõllardan sonra da sağlõk alanõnda kullanõmõ yaygõnlaşmaya 

başlayan bir kavramdõr. Literatürde, yaşam doyumu, yaşam memnuniyeti, mutluluk 

kelimeleri ile eş anlamlõ olarak kullanõlan yaşam kalitesi, bireyin fiziksel sağlõğõ, 

psikolojik durumu, inançlarõ, sosyal ilişkileri ve çevresiyle ilişkisinden etkilenen geniş 

bir kavramdõr. Dünya Sağlõk Örgütü de benzer şekilde yaşam kalitesini, �bireyin, gerek 

kültürel ve içinde bulunduğu ortamõn değer yargõlarõ, gerekse kendi hedefleri, 

beklentileri, standartlarõ ve ilgileri bağlamõnda, hayatta kendi durumunu algõlama 

biçimi� olarak tanõmlamõştõr (Küçükdeveci 2005).  
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Kaliteli bir yaşam için herhangi bir ölçüt yoktur. Bu nedenle yaşam kalitesi 

kavramõ soyuttur ve ölçülmesi zordur. Yaşama yüklenen anlam bireylere,  toplumlara ve 

belli dönemlere göre farklõlõklar gösterebilmektedir (Şendir 2000). 

Son yõllarda, hemşirelik biliminde sõklõkla sözü edilen yaşam kalitesi kavramõ, 

hemşirelik girişimlerinin sonuçlarõnõ değerlendirmede giderek daha fazla kabul 

görmektedir. Hemşirelik biliminde yaşam kalitesine yönelik uğraş verme, hastayõ 

rahatlatmaya yardõm etme, uygun bakõmõ verme ve tamamõ hemşireliğin alanõ içinde 

olan; yaşamõn biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel yönünü içeren esenlik 

durumunu yükseltmeyi hedefleyen hemşireliğin gerekliliğini vurgulama gerçeğine 

dayanõr (Başaran ve ark. 2005; Küçükdeveci 2005; Şendir 2000).  

Yaşam kalitesi ve sağlõkla ilişkili yaşam kalitesi farklõ kavramlardõr. Yaşam 

kalitesi daha geniş, çok boyutlu bir kavram olup fiziksel, fonksiyonel, 

emosyonel/mental ve sosyal boyutlarõ mevcuttur. Sağlõkla ilişkili yaşam kalitesi ise 

yaşam kalitesinin sadece bir bölümünü oluşturmakta ve kişinin içinde bulunduğu sağlõk 

durumundan memnuniyet durumunu ve sağlõk durumuna verdiği emosyonel yanõtõ da 

içeren bir kavram olarak kabul edilmektedir. Sağlõkla ilişkili yaşam kalitesinin 

belirlenmesinde; hastanõn sağlõk durumu, kişisel ve sosyo-kültürel özelliklerinin 

yansõmasõ olan istek ve beklentileri, sağlõk durumu nedeniyle bu istek ve beklentileri 

gerçekleştirme yeteneğindeki kõsõtlamalar ve hastanõn bu kõsõtlamalar karşõsõndaki 

tepkisi ve emosyonel durumu rol oynamaktadõr. (Başaran ve ark. 2005;  Küçükdeveci 

2005; Şendir 2000). 

Yaşam kalitesi ölçümlerinde genellikle üç tür ölçek kullanõlmaktadõr. 

• Genel ölçekler (jenerik/genel kapsamlõ ölçekler), 

• Hastalõğa özgü ölçekler, 

• Araştõrma türüne ait ölçekler (Başaran ve ark.2005; Şendir 2000). 

Genel ölçekler, genel populasyonda kullanõlan, çeşitli sağlõk durumlarõ ve 

hastalõklara uygulanabilen, geniş ilgi alanlarõnõ değerlendiren ölçeklerdir. Kõsa Form -36 

(SF-36), Nottingham Sağlõk Profili, Dünya Sağlõk Örgütü Yaşam Kalitesi Anketi 

sõklõkla kullanõlan genel yaşam kalitesi ölçekleridir (Başaran ve ark.2005). 
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Sadece bir hastalõk grubunda kullanõlan hastalõğa özgü ölçeklere ise, Romatoid 

Artrit Yaşam Kalitesi Anketi ve Avrupa Osteoporoz Kurumu Yaşam Kalitesi Anketi 

örnek olarak verilebilir (Başaran ve ark. 2005). 

2.4.2.  Parkinson Hastalõğõnda Yaşam Kalitesi 

65 yaş üzerindeki nüfusun % 1�ini etkileyen kronik ve ilerleyici bir hastalõk olan 

PH, bireyin hemen hemen tüm günlük yaşam aktivitelerini bağõmsõz olarak 

gerçekleştirmesini etkilemekte, yaşam kalitesinde de olumsuz sonuçlara neden 

olmaktadõr. PH, bireyi sadece fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden değil, aynõ zamanda 

bakõm ve tedavi masraflarõnõn getirdiği ek mali yük ile birey ve ailesini ekonomik 

yönden de etkilemektedir (Behari ve ark 2005).  

Parkinson hastalõğõnda tõbbi tedavi ve bakõm, öncelikle bireyin hareket 

aktivitesine yönelik yetersizliklerini sõnõrlandõrarak, yaşamõnõ kaliteli olarak 

sürdürmesini amaçlamaktadõr (Behari ve ark. 2005). 

Parkinson hastalõğõ olan bireylerin yaşam kalitelerinin tanõmlanmasõ, etkin 

faktörlerin incelenmesi, bu hastalara yardõm etme, rehberlik etme, destek olma ve 

hastalõğa ilişkin eğitim vermeyi içeren hemşirelik bakõmõnõn planlanmasõ, uygulanmasõ 

yönünden gerekli ve zorunludur. 

Parkinson hastalõğõnda yaşam kalitesinin değerlendirilmesine ilişkin yapõlan 

çalõşmalar incelendiğinde genel sağlõk ve hastalõğa özgü ölçekler kullanõlarak yaşam 

kalitesinin enerji, ağrõ, uyku, emosyonel reaksiyonlar boyutlarõ üzerinde durulmuştur. 

Bu çalõşmalarda sõklõkla kullanõlan (Behari ve ark. 2005; Chrischilles ve ark. 2002; 

Cubo ve ark. 2002; Erola ve ark. 2005; Foltynie ve ark. 2007; Jenkinson ve ark. 1999; 

Karlsen ve ark. 1999; Karlsen ve ark. 2000; Martinez ve ark. 2005; Özşahin ve ark. 

2007; Wasielewski ve Koller 1998); 

Genel ölçekler; Sickness Impact Profile (SIP), Nottingham Health Profile (NHP), 

Functional Status Questionnoire (FSQ), EuroQol Instrument (EQ-5D), Medical 

Outcomes Study Short Form 36 (SF 36), 

Hastalõğa özgü ölçekler; Parkinson�s Disease Questionnaire (PDQ-39, PDQ-8), 

Parkinson�s Disease Quality of Life Questionnaire (PDQL), Parkinson�s Impact Scale 

(PIMS)�dõr. 
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2.5. PARKİNSON HASTALARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI 

 1980 yõlõnda Roper, Logan ve Tierney tarafõndan geliştirilen, 1985 ve 1990 

yõlõnda yeniden düzenlenen Yaşam Modeli�nde; yaşam süresinin tüm evrelerinde, 

bağõmlõlõk- bağõmsõzlõk dizgesine, biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel ve 

politiko-ekonomik faktörlere ve yaşamda bireyselliğe bağlõ olarak farklõ biçimlerde 

gerçekleştirilen GYA�ne ilişkin sorunlarõn belirlenerek çözümlenmesi ile birey ya da 

ailesinin yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir (Roper ve ark.1996).  

   Roper, Logan ve Tierney, hemşireliği, hastalõk durumunun tedavisinden ziyade, 

GYA ile ilgili sorunlarõn önlenmesi ya da çözümlenmesi olarak ele almaktadõr (Roper 

ve ark.1996; Birol 2004). 

Parkinson hastalõğõ gibi GYA�nin gerçekleştirilmesinde yoğun sorunlar 

yaşanmasõna neden olan hastalõk süreci, bireyin bağõmsõzlõğõnõ kaybetmesine, 

beraberinde bireyin ekonomik üretkenliğini yitirmesi ile aile içi ve toplumsal rollerini 

yerine getirememesine neden olabilmektedir. Bu bağlamda hemşire, öncelikle 

Parkinson�lu bireyin bağõmsõzlõğõnõ sürdürmesine ya da bağõmlõlõk durumu ile başa 

çõkmasõna yardõm etmeli, sağlõklõ ve bağõmsõz davranõş geliştirmesine olanak sağlamalõ, 

eğitmeli ve yaşamõna kalite getirecek yeni davranõşlar kazandõrmalõdõr. 

GYA�den �hareket� aktivitesinin doğrudan etkilenmesine neden olan bu 

hastalõğõn bakõmõnda, Yaşam Modeli�ni kullanarak çözümler üretmek, bakõmõn 

niteliğini yükselteceği gibi bireye tõbbi tedavisinin yanõ sõra holistik anlayõşa ve 

hümanistik felsefeye dayalõ bu yaklaşõmõn kullanõlmasõ ile hasta birey ve ailesinin 

yaşamõna kalite katmada büyük yarar sağlayacağõ düşünülmektedir.  

Bu nedenlerle, Parkinson�lu bireyin bakõmõ yaşam modelinin beş öğesine 

örüntülü olarak ele alõnacaktõr.   

2.5.1.  Parkinson Hastalõğõ Olan Birey ve Yaşam Modeli 

Yaşam Süresi 

    Konsepsiyon ile başlayan ve doğumdan ölüme kadar süren, bireyin yaşam 

bütünlüğünü oluşturan öğedir ( Birol 2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 

            Parkinson hastalõğõ, cinsiyet, sosyal sõnõf, renk ve ülke ayõrt etmeksizin 

genellikle ileri yaşlarda görülmektedir (Apaydõn ve ark. 2004; Delil ve ark.2005; Emre 
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ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006). Yapõlan çalõşmalarda, PH�nõn 65 yaş üzerindeki 

bireylerde görülme sõklõğõ % 1�dir. Parkinson hastalarõnda dopaminerjik tedavinin 

kullanõlmaya başlamasõyla hastalõğõn seyri anlamlõ olarak düzelmiş ve bireylerin 

ortalama yaşam beklentileri uzamõştõr (Behari ve ark. 2005; Cubo ve ark. 2002; Memiş 

1997). 

            Günlük Yaşam Aktiviteleri (GYA) 

Yaşam Modeli�nin odak noktasõnõ oluşturan ve 11�i yaşamsal olmak üzere 12 

aktiviteden meydana gelen öğedir. Bu aktivitelerin bir bölümü yaşamõn 

sürdürülmesinde gerekli olan biyo-fizyolojik temelli aktiviteleri (güvenli çevrenin 

sağlanmasõ ve sürdürülmesi, solunum, yeme ve içme, boşaltõm, vücut õsõsõnõn kontrolü, 

hareket, uyku), diğerleri ise yaşam kalitesini yükselten aktiviteleri (kişisel temizlik ve 

giyinme, iletişim, çalõşma ve eğlence, cinselliği ifade etme) kapsamaktadõr. �Ölümün� 

tüm GYA�ni etkilediği savunularak modelde yer verilmiştir (Birol 2004; Roper ve 

ark.1996; Sabuncu ve ark. 1996) Yaşam Modeli�nin bu bölümünde, bireysel farklõlõklar 

dikkate alõnmakla birlikte PH�nõn GYA üzerindeki etkileri ele alõnmõştõr.  

! Güvenli Çevrenin Sağlanmasõ ve Sürdürülmesi Aktivitesi 

Bireyin bulunduğu ortamda canlõ olarak kalabilmesi ve diğer GYA�ni 

gerçekleştirebilmesine yönelik güvenli çevre terimi, fiziksel, sosyal ve psikolojik 

yönden güvenli bir ortamõ çağrõştõrmaktadõr (Birol 2004; Roper ve ark.1996; Sabuncu 

ve ark. 1996). 

Yürüme ve dönme hareketi zorlaşan Parkinson hastasõ dönerken, dar bir yere 

yaklaşõrken (hol / koridor) veya beklenmedik bir engelle karşõlaştõğõnda tereddüt 

gösterir. Halõ, eşik gibi bir engelle karşõlaştõğõnda dengesini kaybedip düşebilir. 

Hastalõğõn ileri dönemlerinde bazõ hastalar, düzgün bir biçimde yürürken aniden 

ayaklarõ yere yapõşmõş gibi kalabilirler. �Kilitlenme� olarak tanõmlanan bu durum çok 

şiddetli ise, hastalar yürümeyi başlatmada, sandalyeden doğrulmada ve yataktan 

kalkmada zorluk çekebilirler. Dengesizliği hõzla düzeltebilme yetisindeki yetersizlik 

nedeniyle hastalar sõk sõk düşme tehlikesi yaşar ve baston, yürüteç gibi yardõmcõ araç 

kullanõrlar veya bir başka kişinin eşlik etmesine gereksinim duyarlar (Apaydõn ve ark. 

2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş ve Akyol 2006). 
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Hastalõğõn geç ortaya çõkan belirtilerinden postural instabilitesi olan 

Parkinson�lu birey, dengesizliği hõzla düzeltebilme yetisindeki yetersizlik nedeniyle öne 

ya da arkaya düşebilir (Apaydõn ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997; 

Memiş ve Akyol 2006). 

Bradikinezi, tremor ve hareketlerde yavaşlama ile birlikte, sürekli ya da aralõklõ 

görülen çift görme problemleri nedeniyle düşme ve yaralanma olabilmektedir (memiş 

1997). 

! İletişim Aktivitesi 

İletişim, iki ya da daha fazla insan arasõnda fikir ve mesajlarõn aktarõlmasõ veya 

kişi ve çevresi arasõnda iki yönlü ilişkiyi ilgilendiren tüm aşamalar olarak 

tanõmlanmakla birlikte, insanõn kendini, duygu ve düşüncelerini, gereksinimlerini 

anlatma ve başkalarõnõ anlama yoludur (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve 

ark. 1996; Velioğlu ve ark. 1991). 

Parkinson hastalarõnda, dudak, dil ve gõrtlak kaslarõnõn etkilenmesi ile ses daha 

yumuşak ve ince çõkmaya başlar. Konuşmadaki vurgular kaybolduğu için monoton bir 

konuşma dikkati çeker. Bazõ hastalar hem monoton hem hõzlõ tonda konuşurlar. 

Kelimeler iç içe girmişçesine konuşma anlaşõlmaz hale gelebilir. Konuşurken yüz 

ifadesini veren hareketlerin ve yardõmcõ açõklayõcõ el hareketlerinin yapõlamamasõ da 

iletişim yeteneğini zorlaştõrõr (Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997; Memiş ve Akyol 

2006; Yener 2005).  

Ender görülen bir durum da belli bir hecenin kelimenin tam ortasõnda ya da 

sonunda birçok kez tekrar edilmesidir. Bazõ hastalarõn telefondaki konuşmalarõ 

anlaşõlmaz olabilir (Apaydõn ve ark. 2004). 

Hareket yavaşlõğõ ön planda olan Parkinson hastalarõnõn el yazõlarõnda harfler 

küçülme eğilimindedir. Buna ek olarak, yazõ yazarken kullandõğõ elinde titremesi de 

olan bireylerde yazõ okunaksõz olabilir. Bu durum yazõlõ iletişimi engellemektedir 

(Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006). 

! Solunum Aktivitesi 

Solunum, insan yaşamõ ile başlayan ve ölümü ile son bulan, diğer aktivitelerden 

farklõ olarak, doğumdan itibaren bağõmsõz bir şekilde sürdürülen ve hayati önemi olan 

bir aktivitedir (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 
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Ağõr Parkinson hastalarõnda görülebilen distoni, vücudun geniş alanlarõnõ 

etkileyen spazm bozukluklarõna neden olur. Buna bağlõ olarak toraks bölgesinin 

etkilenmesi halinde solunum yetersizliği gelişebilir (Foltynie ve ark. 2007; Memiş 

1997).  

! Beslenme Aktivitesi 

Bireyin sağlõğõnõ korumasõ ve sürdürebilmesi, sağlõktan sapma durumunda 

iyileşmenin hõzlandõrõlmasõ için, birey tarafõndan yaşamõnõn belli dönemlerinde bağõmlõ, 

yarõ bağõmlõ ya da bağõmsõz olarak gerçekleştirilen oldukça önemli bir aktivitedir 

(Roper ve ark.1996; Birol 2004; Sabuncu ve ark. 1996). 

Parkinson hastalarõnda, hastalõk sürecini takiben yutma kaslarõnõn etkilenmesine 

bağlõ olarak yutma güçlüğü ortaya çõkabilir. Yutma hõzõnõn azalmasõnõn yanõ sõra, 

çiğneme de yavaşlamõş olduğu için yemek ağõz boşluğunun gerisinde boğazda birikir. 

Hasta arka arkaya yutamadõğõ için lokmalar boğazõnda asõlõ kalmõş gibi bir his verir. 

Sõvõ ve katõ gõdalar aynõ zorlukla yutulur (Yaltkaya ve ark. 2000; Apaydõn ve ark. 2004; 

Foltynie ve ark. 2007). 

Ayrõca kas sertliği, titreme ve hareketlerdeki yavaşlama nedeniyle yiyecek 

hazõrlama ve beslenmeyi gerçekleştirme güçleşir. 

Parkinson hastalõğõnõn ileri dönemlerinde ve özellikle ileri yaşlarda görülebilen 

hafif ya da orta derecede unutkanlõk ve hafõza kusurlarõ da beslenmeyi olumsuz 

etkileyebilir.  

! Boşaltõm Aktivitesi 

Boşaltõm aktivitesi, yaşamõn erken yõllarõnda kazanõlan yüksek düzeyli bir 

aktivite olup, hem bağõrsak hem de mesaneden artõk ürünlerin uzaklaştõrõlmasõ anlamõnõ 

taşõyan ve gizlilik gerektiren, denetimi insana özgü bir aktivitedir (Roper ve ark.1996; 

Birol 2004; Sabuncu ve ark. 1996). 

Parkinson hastalõğõnda görülen bradikinezinin yanõ sõra, yutma güçlüğü 

nedeniyle az yemek yeme, yetersiz sõvõ alõmõ ve lifli gõdalarõn yeterince tercih 

edilmemesi ve Parkinson tedavisinde kullanõlan antikolinerjik grubundaki ilaçlarõn yan 

etkisi sonucu boşaltõm aktivitesinde yetersizlik (kabõzlõk) görülebilmektedir (Apaydõn 

ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006; Foltynie ve ark. 2007). 
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Mesane kaslarõnõn etkilenmesiyle, geceleri aşõrõ idrara çõkma ve sõk idrara çõkma 

gibi üriner bozukluklar görülebilir (Apaydõn ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Kõzkõn 

2005; Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006). 

! Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi 

Kişisel görünüm ve korunmanõn yanõ sõra sosyal sorumluluk bilincini yansõtan 

bu aktivite, beden temizliği ve giyim şekli ile ilişkilidir (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; 

Sabuncu ve ark. 1996). 

Bazõ Parkinson hastalarõnda hastalõk sürecine bağlõ olarak, derideki yağ 

bezlerinin aşõrõ çalõşmasõ sonucunda cildin belli bölgelerinde yağlanma, kaşõntõ, 

kõzarõklõk gibi cilt sorunlarõ görülebildiğinden daha fazla temizlik gereksinimleri vardõr 

(Apaydõn ve ark. 2004; Emre ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997). 

Ancak, Parkinson hastasõ bireyler bradikinezi ve tremor nedeniyle giyinme ve 

temizlik aktivitelerini gerçekleştirirken zorlanabilirler. Özellikle düğme ilikleme, kravat 

takma, ayakkabõ bağlama ve traş olma gibi incelik gerektiren işlevlerde yardõma 

gereksinim duyabilirler (Apaydõn ve ark. 2004; Emre ve ark. 2004; Memiş 1997;  

Memiş ve Akyol 2006). 

Parkinson hastalarõnõn bazõlarõnda görülen rijidite, bireyde yorgunluk hissi, ağrõ 

ve kramplara neden olduğundan kişisel temizlik ve giyinme güçleşebilir (Apaydõn ve 

ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997). 

! Beden Isõsõnõn Kontrolü Aktivitesi 

Beden õsõsõnõn normal sõnõrlarda tutulmasõ birçok biyolojik olayõn gerçekleşmesi 

ile mümkündür. Sağlõklõ birey, beden õsõsõnõ normal sõnõrlar içinde sürdürebilmek için 

çevre õsõsõnõ ayarlama, havalandõrma, giysi türü seçimi, fiziksel aktiviteyi düzenleme 

gibi yöntemlerden yararlanõr (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 

Parkinson hastalarõnda, otonom sinir sistemi tutulumuna bağlõ olarak 

termoregülasyon yetersizliği görülür. Terleme vücudun bir yarõsõnda ya da ufak bir 

alanda olabileceği gibi yaygõn da olabilir (Apaydõn ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; 

Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006). 
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! Hareket Aktivitesi  

Hareket aktivitesi, yaşam modelini tanõmlayan öğelerden biri olan bağõmsõzlõğõ 

sürdürmekle yakõndan ilgili olup, PH�nõn en fazla etkilediği aktivitelerden biridir. 

Parkinson hastalarõnda, hareketlerin ardõ sõra tekrarõ ve eklemlerin hareket 

açõklõğõ azalmõştõr. Bradikinezi, bireyin günlük yaşam aktivitelerinin tümünü 

etkilemektedir. Zamanla yemek yeme, otomobile binme ya da doğrulma, yatakta bir 

taraftan diğer tarafa dönme, otururken ayağa kalkma gibi istemli hareketlerin birçoğunu 

gerçekleştirirken birey güçlük yaşayabilir. Sözü edilen istemli hareketlerin 

yavaşlamasõnõn yanõ sõra, gözleri kõrpmak ve yürürken kollarõ sallamak gibi farkõnda 

olmadan yapõlan hareketlerde de azalma görülebilir (Apaydõn ve ark. 2004; Emre ve 

ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006; Yaltkaya ve ark. 

2000). 

Hastalõğõn ilerlemiş dönemlerinde akinezi görülebilir. Parkinson hastalarõnda en 

sõk el, ayak bileği, dirsek veya diz gibi eklemlerde saptanan rijidite, yorgunluk, batma 

hissi, ağrõ veya kramp şeklinde hissedildiğinden hareket aktivitesi etkilenmektedir 

(Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006; Reeves ve ark. 1999; Yaltkaya ve ark. 

2000). 

Yürüme bozukluğu olan Parkinson hastalarõnda ayak ucunu yerden kaldõrmadan, 

ayaklarõnõ sürüyerek yürüme görülmektedir. Bu hastalar, genellikle kapõ eşiklerinde, dar 

yerlerde, caddede karşõdan karşõya geçerken ya da dönüşlerde kilitlenme yaşayabilirler. 

(Apaydõn ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş ve Akyol 2006). 

! Çalõşma ve Eğlenme Aktiviteleri 

Çalõşma, bireyin kendisi ve sorumluluğunu üstlendiği ailesi/yakõnlarõnõn 

geçimlerini sağlama, ülke ekonomisine katkõda bulunma ve bireysel kimlik kazanma 

adõna olduğu kadar, iyilik ve esenliğe ulaşmada da önemli role sahip bir aktivitedir 

(Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 

Eğlenme, bireyin boş zamanlarõnda biyo-fizyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel 

açõdan sağlõğõnõ sürdürücü ve geliştirici sevdiği aktivitelere yer vermesidir (Roper ve 

ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996).  

Birçok Parkinson hastasõ birey, konuşma, yazõ yazma, yürüme ve hareketlerdeki 

yavaşlamaya bağlõ olarak işten ayrõlmakta ya da erken emeklilik istemektedir. Bu durum 
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sağlõk giderlerinin olduğu kadar temel gereksinimlerin karşõlanmasõna ilişkin birçok 

sorunu da beraberinde getirerek, bireyin tüm boyutlarõnõ olumsuz yönde etkilemektedir 

(Memiş 1997). 

Parkinson hastalarõnda hayattan zevk almama, neşesizlik, durgunluk, iştahsõzlõk 

ya da uykusuzluk gibi belirtilerle şekillenen ruhsal çöküntü haline sõk rastlanmaktadõr 

(Apaydõn ve ark. 2004; Erer ve ark.2005; Memiş ve Akyol 2006; Watts ve Koller 1998). 

Parkinson�da ciddi fonksiyonel ve emosyonel sonuçlara yol açan yorgunluk ve 

çalõşmalarda da sõklõkla saptanan düşük enerji düzeyi iş gücü kaybõnõn da en önemli 

nedenlerindendir (Watts ve Koller 1998; Zenzola ve ark. 2003). 

Parkinson hastalarõnda, fiziksel ve emosyonel aktivite esnasõnda artan tremor 

nedeniyle sosyal izolasyon görülebilmektedir (Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 

2006; Tokçaer 2005). 

! Cinselliği İfade Etme Aktivitesi 

İnsan neslinin sürdürülmesini sağlayan ve yetişkin yaşamõnõn önemli bir parçasõ 

olan bu aktivite, aynõ zamanda cinsel kimliği ifade etmenin de bir yoludur (Birol 2004; 

Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 

Parkinson hastalarõnda, cinsellikle ilgili sorunlar psikolojik sorunlardan 

kaynaklandõğõ gibi hastalõğõn kendisine bağlõ olarak da gelişebilir. Ruhsal çöküntü hali, 

iç sõkõntõsõ ve hasta olduğunu öğrenmekten kaynaklanan moral bozukluğu bireylerde 

libido kaybõna neden olabilir. Erkek hasta ereksiyonu sürdürmede zorlanabilir ve 

ejekülasyon gecikebilir. Parkinson�da tedaviyi desteklemek amacõyla kullanõlan bazõ 

ilaçlar (antidepresan, kas gevşeticiler, uyku ilaçlarõ vb.) da cinsel işlevi bozabilir 

(Foltynie ve ark. 2007; Kõzkõn 2005; Memiş 1997). Buna karşõlõk uzun süre dopamin 

tedavisine bağlõ olarak, ereksiyon frekansõ ve libido artõşõ olabilmektedir (Tokçaer 

2005). 

! Uyku Aktivitesi 

Büyüme, gelişme ve hücre yenilenmesi için temel olan bu aktivite, uyanõklõk ve 

uykudan oluşan bir dönüşüm ritminde işlerlik gösterir (Birol 2004; Sabuncu ve ark. 

1996). 
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Parkinson�da uyku bozukluklarõnõn en çok bilinen nedenleri arasõnda, uyku 

düzenleme mekanizmalarõnõn zarar görmesi, hastalõk sürecinin kendisi ve tedavide 

kullanõlan ilaçlar olarak yer almaktadõr. Uykuya başlama ve devam ettirebilme zorluğu, 

gece uykunun sõk bölünmesi, gece kabuslarõ ve gündüz uyuklamalarõ Parkinson�da sõk 

görülen ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen uyku bozukluklarõdõr (Kaynak 

2005; Kõzkõn 2005; Öztürk ve ark. 2006; Scaravilli ve ark. 2003; Watts ve Koller 1998; 

Yüksel ve ark. 2006). 

Parkinson hastalarõnda görülen depresyon sonucu sabah erken uyanmalar 

görülebilmektedir (Memiş 1997). 

! Ölüm Aktivitesi 

Ölüm, yaşamsal sonu ifade etmekle birlikte tüm günlük yaşam aktivitelerini 

etkilemektedir (Roper ve ark. 1996; Birol 2004; Sabuncu ve ark. 1996). 

Parkinson hastalarõnda ölüm, araya giren solunum problemleri, yetersiz 

beslenme ve dehidratasyon gibi nedenlere bağlõ olabilmektedir (Memiş 1997). 

Bağõmlõlõk / Bağõmsõzlõk Dizgesi 

Bağõmlõlõk ve bağõmsõzlõk bireylerin yaş, fiziksel, ruhsal, sosyal ve ekonomik 

durumlarõna göre değişebilen öğelerdir. Yaşamõn her evresinde, hastalõk, yaralanma ve 

sağlõk davranõşlarõndaki değişiklikler ya da yabancõ çevrede bulunma nedeniyle, bazõ 

yaşam aktivitelerinde bağõmlõlõk gelişebilmektedir (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; 

Sabuncu ve ark. 1996). 

Parkinson hastalõğõ seyri ve ilerleme hõzõ açõsõndan değişkendir. 1967�de Hoehn 

ve Yahr�õn geliştirdiği, hastalõğõn ağõrlõk derecesinin kolaylõkla tanõmlanabildiği, 

hastalõğõn seyrinin ve bağõmlõlõk derecesinin değerlendirilebildiği evrelendirme 

sistemine göre beş evre söz konusudur (Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997; Memiş ve 

Akyol 2006): 

Evre 1: Tek taraflõ titreme, kas sertleşmesi, hareketlerin yavaşlamasõ veya sadece 

postüral anormallikler vardõr. 

Evre 2: İki taraflõ titreme, kas sertleşmesi, hareketlerin yavaşlamasõ veya maske yüz, 

konuşma ve yutma güçlükleri, öne eğilmiş postür, yavaş veya ayak sürüyerek yürüme 

görülebilir. 
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Evre 3: Yukarõda belirtilen tüm bulgular biraz daha kötüdür. Hastalarda denge 

bozukluğunun ilk belirtisi görülür. Ancak bu evrede hastalar henüz tamamen 

bağõmsõzdõr. Günlük yaşam aktivitelerini bağõmsõz olarak yerine getirmektedirler. 

Evre 4: Hasta birey günlük yaşam aktivitelerinin bir kõsmõnda veya tamamõnda yardõm 

gereksinimi duymaktadõr. Büyük çaba gösterse bile, artõk yalnõz başõna yaşamasõ 

mümkün değildir. 

Evre 5: Hasta birey yardõmsõz bõrakõldõğõnda tekerlekli sandalyeye veya yatağa bağõmlõ 

kalmaktadõr.  

Görüldüğü gibi Parkinson hastalarõnda bağõmlõlõk durumu hastalõğõn ileri 

evrelerinde artmaktadõr. Araştõrmamõzda, Parkinson�lu bireylerin tanõmlanmasõnda, 

içeriğinin Yaşam Modeli ve öğelerinin GYA ile uyumlu olmasõ nedeni ile Parkinson 

Hastalõğõ Birleştirilmiş Değerlendirme Skalasõ (PHBDS), Hoehn ve Yahr�õn Klinik 

Evreleme Ölçeği ve Nottingham Sağlõk Profili (NSP) kullanõlmõştõr. 

 Günlük Yaşam Aktivitelerini (GYA) Etkileyen Faktörler 

Parkinson hastalõğõ olan bireyin GYA�ni ve dolayõsõyla yaşam kalitesini 

etkileyen biyo-fizyolojik, psikolojik, sosyo-kültürel, çevresel ve politiko-ekonomik 

faktörlerin tümü birbiri ile etkileşim içinde olan faktörlerdir (Roper ve ark. 1996; 

Sabuncu ve ark. 1996). 

! Biyo-fizyolojik Faktörler 

Parkinson hastalõğõnõn doğasõna bağlõ olarak gelişen fizyo-patolojik değişimlerle 

bireyin GYA�ni gerçekleştirmede yaşadõğõ güçlükler yaşam kalitesinin de olumsuz 

olarak etkilenmesine neden olmaktadõr. 

Titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama, yürüme ve duruş bozukluklarõ, kas 

spazmlarõ ve görme bozukluklarõ başta güvenli çevrenin sağlanmasõ ve sürdürülmesi, 

hareket ve iletişim aktiviteleri olmak üzere tüm GYA�nin gerçekleştirilmesini 

etkilemektedir. 

Göz kaslarõnõn motor yetersizliği ile ilişkili görme bozukluklarõ görülebilir. 

Blefarospazm sõk rastlanan bir bulgu olup, göz kõrpmasõ azalabilir ve bunun sonucunda 

göz kurumasõ gelişebilir (Emre ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; Yaltkaya ve ark. 

2000). 
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Parkinson hastalarõnda, yutma mekanizmalarõndaki koordinasyon eksikliğinden 

dolayõ disfaji (yutma güçlüğü) ortaya çõkabilir (Apaydõn ve ark. 2004; Emre ve ark. 

2004; Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006; Yaltkaya ve ark. 

2000).  

Parkinson hastalõğõnda, ekspiratuar volüm azalmasõnõ da içeren ses niteliği 

değişiklikleri (ses yüksekliğinde ve yoğunluğunda değişiklikler), yumuşak damağõn 

hareketliliğinin azalmasõ sonucu gelişen vurgulama, tonlama ve konuşma ifadesinde 

değişiklikler gibi dil bozukluklarõ görülebilir (Emre ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; 

Memiş 1997; Yaltkaya ve ark. 2000). 

Bradikinezinin yanõ sõra bağõrsakta bulunan dopamin hücrelerinde hasar 

oluşmasõna bağlõ olarak konstipasyon sõk görülmektedir. Geceleri aşõrõ idrara çõkma, sõk 

idrara çõkma gibi üriner bozukluklar yaşanabilir. Tüm bu semptomlar otonom sinir 

sistemindeki değişikliklere bağlõ olarak, olasõlõkla, detrusor kasõndaki refleks artõşõ ve 

mesane aktivite artõşõndan kaynaklanmaktadõr (Apaydõn ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 

2007; Kõzkõn 2005; Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006). 

 Otonom sinir sistemi tutulumuna bağlõ olarak termoregülasyon yetersizliği ve 

sonucunda aşõrõ terleme, ciltte yağlanma görülür (Apaydõn ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 

2007; Memiş 1997).  

 Ağõr Parkinson hastalarõnda bulunan distoni, vücudun geniş alanlarõnõ etkileyen 

spazm bozukluklarõna neden olur. Bu değişikliklerin toraks bölgesini etkilemeleri 

halinde omurganõn anormal bir pozisyonu ve kalõcõ eğrilmeler ortaya çõkabilir (Foltynie 

ve ark. 2007; Memiş 1997). 

Parkinson hastalõğõ hastalõk süreci libido kaybõna ve ereksiyon frekansõnda 

azalmaya yol açmaktadõr (Foltynie ve ark. 2007; Kõzkõn 2005; Memiş 1997). 

Parkinson hastalõğõnda tükürük akõm oranõ normal olmasõna rağmen, yutmanõn 

bozulmuş olmasõ tükürük birikimine ve ağõzdan akmasõna neden olmaktadõr (Apaydõn 

ve ark. 2004; Emre ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006; Yaltkaya ve ark. 2000). 

Parkinson hastalarõnõn % 74-98�inde uyku devamlõlõğõnõn bozulmasõ ve uykuya 

dalmada güçlük şeklinde ortaya çõkan uyku bozukluklarõ saptanõr. Uyku bozukluğunun 

etiyolojisi multifaktöryel olmasõna rağmen, uyku düzenleme mekanizmalarõnõn zarar 
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görmesi önde gelen nedenlerden biridir (Apaydõn ve ark. 2004; Kaynak 2005; Öztürk ve 

ark. 2004; Pal ve ark. 2004; Scaravilli ve ark. 2003; Watts ve Koller 1998). 

 Yaş, cinsiyet gibi bireysel özellikler ile risk faktörlerinin varlõğõ da GYA ve 

dolayõsõyla yaşam kalitesi üzerinde etkili olan diğer faktörlerdir (Roper ve ark. 1996). 

! Psikolojik Faktörler 

Entelektüel ve emosyonel değişimlerin bireyin bağõmlõlõk-bağõmsõzlõk durumu 

üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. PH�nõn ileri dönemlerinde ve özellikle ileri 

yaşlarda hafif ya da orta derecede unutkanlõk ve hafõza kusurlarõ görülebilir (Apaydõn ve 

ark. 2004; Yener ve ark. 2005). 

Mesane kaslarõnõn etkilenmesiyle görülen üriner bozukluklar geceleri uykunun 

bölünmesine neden olacağõndan uykusuzluğa, yorgunluğa, uzun süreli olursa depresyon, 

anksiyete ve ertesi gün ortaya çõkan baş ağrõlarõna neden olabilir ( Memiş ve Akyol 

2006; Watts ve Koller 1998). 

Parkinson hastalarõnõn % 20-30�unda ilk semptom olarak ortaya çõkabilen 

depresif duygu durumunun, mezokortikolimbik sistemdeki dopaminin azalmasõ ile 

bağlantõlõ olduğu düşünülmektedir (Behari ve ark. 2005; Erer ve ark. 2005; Memiş ve 

Akyol 2006; Meral ve ark. 2003; Watts ve Koller 1998; Yener 2005; Zenzola ve ark. 

2003).  

Bazõ Parkinson hastalarõnda prevalansõ % 15 ile % 25 arasõnda değişen demans, 

hastalõğõn hõzlõ ilerlemesi ile ilişkilidir. Demans gelişme riski, ileri yaş, L-dopa�ya 

yanõtõn kaybolmasõ, L-dopa tedavisiyle ilişkili psikotik episodlar ve ailede demans 

anamnezinin varlõğõ ile artar (Apaydõn ve ark.2004; Foltynie ve ark. 2007). 

Ayrõca L-dopa ve dopaminerjik ilaçlar fiziksel belirti ve bulgularõ 

düzeltmelerine rağmen, konsantrasyonda hafif bozulmadan şiddetli konfüzyon ve 

halüsinasyona kadar birçok bilişsel soruna neden olabilirler (Foltynie ve ark. 2007). 

! Sosyo-kültürel Faktörler 

           Bireyin içinde yaşadõğõ kültür, inanç, ahlaki değerler, sahip olduğu rol, statü, 

ilişkiler ve ait olduğu sosyal grup günlük aktiviteleri ve yaşam kalitesini etkiler (Birol 

2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 
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Parkinson hastalarõnõn çoğu, konuşma,  yazõ yazma, yürüme ve hareketlerdeki 

yavaşlamaya bağlõ olarak iletişim sorunu yaşamakta, işten ayrõlmakta ya da erken 

emeklilik istemektedir (Memiş 1997). Bu durum bireyin iş ve sosyal yaşamõnõ, rol ve 

sorumluluklarõnõ etkilemekte, dolayõsõyla sosyal boyutunda da birçok değişimi de 

beraberinde getirmektedir. 

Parkinson hastalarõnda fiziksel ve emosyonel aktivite sõrasõnda artan tremor 

sosyal izolasyona neden olabilmektedir (Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006; Tokçaer 

2005). 

! Çevresel Faktörler 

Bireyin içinde yaşadõğõ çevre, GYA�lerini gerçekleştirmesini dolayõsõyla yaşam 

kalitesini etkilemektedir. Hareket aktivitesi büyük ölçüde etkilenen Parkinson 

hastalarõnda güvenli, uygun çevresel koşullar, bireyin yaşam aktivitelerinin tümünü 

kolaylaştõrmakta ve bağõmsõzlõğõnõ artõrmaktadõr (Memiş 1997). 

! Politiko-ekonomik Faktörler 

Bireyin ekonomik durumu, sosyal güvencesinin varlõğõ/yokluğu, ulusal ve 

uluslararasõ yasalar, ülke ekonomisi GYA�lerinin sürdürülmesinde ve yaşam kalitesinde 

etkili diğer önemli faktörlerdir. 

Parkinson hastalõğõnda bireyin hareket aktivitesinin etkilenmesi sonucu 

çalõşamamasõ ekonomik durumunu da etkilemektedir. Hastalarõn çoğunun erken yaşta 

emeklilikle karşõ karşõya kalmasõ durumu, uzun süren tedavi ve bakõmõn yanõ sõra 

gelecekle ilgili kaygõlarõnõ da artõrmaktadõr (Memiş 1997). 

Sağlõk sigortasõ, sosyal servisler, çeşitli kuruluşlar ve destek gruplarõnõn varlõğõ 

tedavi ve bakõmõ kolaylaştõrmaktadõr (Memiş 1997; Sullivan 1994). 

Yaşamda Bireysellik 

Yaşamda bireysellik, bireyin bilgi, değer, inanç ve tutumlarõ ile GYA�lerini 

gerçekleştirme biçimi, sõklõğõ, yeri, zamanõ ve nedeni ile değişebilen, bireyin yaşam 

tarzõndan oluşan bir öğedir (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 

Yaşamda bireysellik, bireyin bilgi, değer, inanç ve tutumlarõ ile GYA�lerini 

gerçekleştirme biçimi, sõklõğõ, yeri, zamanõ ve nedeni ile değişebilen, bireyin yaşam 

tarzõndan oluşan bir öğedir (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 
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Parkinson hastalõğõ ile birlikte yaşanan sorunlar bireyin GYA�ni bireye özgü 

bağõmsõz bir şekilde gerçekleştirmesini etkilemektedir. Bu bağlamda, Yaşam Modeli 

doğrultusunda verilecek hemşirelik bakõmõ; bireyin içinde bulunduğu yaşam evresi, 

bağõmlõlõk- bağõmsõzlõk durumu, günlük yaşam aktiviteleri, günlük yaşam aktivitelerini 

etkileyen faktörler ve bireysellik öğeleri dikkate alõnarak bütüncü bir yaklaşõmla 

gerçekleştirilmelidir (Birol 2004; Roper ve ark. 1996; Sabuncu ve ark. 1996). 

Parkinson�lu bireyin bireyselleştirilmiş bakõmõ, hemşirelikte bir bilimsel sorun 

çözümleme yöntemi olan hemşirelik sürecinin aşamalarõ kullanõlarak ele alõnmõştõr. 

2.5.2. Parkinson Hastalõğõ Olan Bireyin Bakõmõna Hemşirelik Süreci İle Yaklaşõm 

2.5.2.1. Tanõlama 

 PH olan bireyin bireyselleştirilmiş hemşirelik bakõmõnõ planlamak için gözlem, 

görüşme ve fizik muayene gibi veri toplama yöntemleri kullanõlarak GYA�nin 

sürdürülmesine yönelik subjektif ve objektif veriler çeşitli kaynaklardan toplanõr. 

Özellikle hareket, güvenli çevrenin sağlanmasõ ve sürdürülmesi, beslenme, iletişim, 

boşaltõm, kişisel temizlik ve giyinme aktivitelerine ilişkin veriler, PH�nda bireye 

yönelik sorunlarõn ve evde bakõm için eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde yol 

gösterici olabilir. 

 I-Subjektif Tanõlama 

 A. Hastalõğõn Hikayesi 

• İlk tanõ tarihi ve süresi 

• Başlangõç belirtileri 

• Parkinson hastasõnõn kullandõğõ ilaçlar ve dozlarõ 

 B. Hastanõn Özgeçmişi 

 Risk Faktörleri 

• Yaşõ 

• Kafa travmasõ 

• Emosyonel stres 

• İlaç kullanõmõ (antidepresan, antiemetik) 

• Zehirlenme öyküsü 

• Kuyu suyu tüketimi 

• Tarõmla uğraşma (tarõm ilaçlarõna maruz kalma) 
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• Sanayi bölgesinde yaşama 

• Alkol ve sigara kullanõmõ  

• Ailede PH olan bireylerin varlõğõ ve yakõnlõk durumu 

  Günlük Yaşam Aktiviteleri 

• Güvenli çevrenin sağlanmasõ ve sürdürülmesi (istemli hareketleri başlatma  ve 

sürdürme güçlüğü, yürüme zorluğu ve yürürken kilitlenme, duruş bozukluğu, 

denge kaybõ, tremor, bradikinezi, görme sorunu (çift görme)),  

• İletişim (monoton ve hõzlõ konuşma, maske yüz, tremor nedeniyle el yazõsõnda 

bozulma ) 

• Solunum (spazm bozukluğuna bağlõ omurganõn anormal pozisyonu ve toraksõn 

ağõr skolyozu ile ilişkili solunum yetersizliği) 

• Beslenme (çiğneme ve yutma güçlüğü) 

• Boşaltõm (kabõzlõk, idrara çõkma sorunlarõ) 

• Kişisel temizlik ve giyinme (ciltte yağlanma ve terlemede artõş, düğme ilikleme 

gibi incelik gerektiren işlevleri gerçekleştirememe) 

• Beden õsõsõnõn kontrolü (termoregülasyon yetersizliğine bağlõ terlemede artõş) 

• Hareket (tremor, bradikinezi, ilerleyen dönemlerde akinezi, rijidite, ayaklarõ 

sürüyerek yürüme, yürürken kilitlenme, yorgunluk, ağrõlõ kas kramplarõ) 

• Çalõşma ve eğlenme (hareketlerde yavaşlamaya bağlõ işten ayrõlma/erken 

emeklilik, neşesizlik) 

• Cinselliği ifade etme (ereksiyon frekansõ ve libido artõşõ/azalmasõ) 

• Uyku (uykuya dalma güçlüğü, gece uyanma ve erken kalkma)  

Var Olan Diğer Sağlõk Sorunlarõ 

• Hipertansiyon   

• Akciğer hastalõklarõ 

• Diabetes mellitus    

• Kanser  

• Romatizmal hastalõklar      

• Serebro vasküler hastalõklar   

• Kalp hastalõklarõ   

• Mide ülseri  
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 II- Objektif Tanõlama 

Fizik Muayene 

• Hayati Bulgularõn Ölçülmesi (Ortostatik hipotansiyon nedeniyle tansiyon ölçme 

işlemi hasta yatarken, otururken ve ayaktayken yapõlõr). 

• Tremor (Dinlenme, aktivite ve anksiyete sõrasõnda şiddetine bakõlõr). 

• Rijidite (Hastanõn kolu rahat pozisyonda iken birkaç kez nazikçe gerilir ve 

bükülür. Bu pasif harekete karşõ dirsek eklemi çevresinde direnç aranõr). 

• Bradikinezi (İstemli harekete başlama ve hareketlerin yapõlõş hõzõna bakõlõr). 

• Vücudun Postürü (Öne doğru eğik, kollar ve dizlerin hafif fleksiyonu gözlenir). 

• Postüral İnstabilite (Hasta ayakta, ayaklarõ hafif ayrõk ve gözleri açõkken 

omuzlarõndan geriye doğru çekilerek dengesine bakõlõr). 

• Yürüme (Küçük adõmlarla ayaklarõ sürüyerek yürüme, dönüşlerde ve yürürken 

kollarõ sallayamama). 

• Konuşma (Vurgulama, tonlama ve konuşma ifadesinde değişiklikler, tekdüze, 

hõzlõ, kekeleyen bir konuşma). 

• Distoni (Omurganõn anormal bir pozisyonu ve kalõcõ eğrilmeler). 

• Kas spazmõ (El ve ayak parmaklarõnda kramp, karõncalanma hissi /his kaybõ). 

• Tükrük akõm oranõ değişikliği (Ağõzda tükürük birikimi ve ağõzdan akmasõ). 

• Üriner bozukluklar (Sõkõşma, sõk ve geceleri aşõrõ idrara çõkma). 

• Görme bozukluklarõ (Aralõklõ veya sürekli çift görme, göz kõrmasõnda azalma ve 

göz kurumasõ). 

• Uyku bozukluğu (Uykuya dalmada güçlük, aşõrõ uykulu olma hali) (Bradley ve 

ark. 2005; Erer ve ark. 2005; Kaynak 2005; Kõzgõn 2005; Memiş 1997; Memiş 

ve Akyol 2006; Meral ve ark. 2003; Öztürk ve ark. 2004; Pal ve ark. 2004; 

Scaravilli ve ark. 2003; Waseem ve Gwinn-Hardy 2001; Watts ve Koller 1998; 

Yener 2005; Zarifoğlu 2002; Zenzola ve ark. 2003). 

 Ayrõca bu bireylerin PH�na ve yaşam kalitelerine ilişkin verilerin toplanmasõnda 

Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Ölçeği, Parkinson Hastalõğõ Birleştirilmiş 

Değerlendirme Skalasõ ve Nottingham Sağlõk Profili gibi bir yaşam kalitesi ölçeğinden 

yararlanõlabilir.  
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2.5.2.2.  Hemşirelik Tanõsõ- Planlama 

Hastadan elde edilen veriler değerlendirilerek; GYA�ne ilişkin gerçek/olasõ 

sorunlar, bu sorunlarõ etkileyen tüm faktörler dikkate alõnarak yorumlanõr ve 

�hemşirelik tanõlarõ� belirlenir. Hemşirelik tanõsõ, hemşireliğin sorumluluğu ve 

yükümlülüğü altõnda olan beklenen hasta sonuçlarõna ulaşõlabilmesi için uygun 

hemşirelik girişimlerinin seçimine temel oluşturur.  

Belirlenen hemşirelik tanõlarõna yönelik beklenen hasta sonuçlarõ ve bu 

sonuçlara ulaştõracak en doğru en uygun girişimleri hasta birey ile birlikte planlanõr 

(Birol 2004; Carpenito 1997). 

Amaç, Parkinson hastalarõnõn nörolojik fonksiyonlarõnõn en üst düzeye 

çõkarõlmasõ, GYA�nde bağõmsõzlõğõn sağlanmasõ, komplikasyonlarõn önlenmesi ve 

psikolojik iyilik halinin en üst düzeyde olmasõdõr. 

Aşağõda Parkinson hastalarõnda sõklõkla karşõlaşõlan NANDA (North America 

Nursing Diagnosis Association) hemşirelik tanõlarõ, beklenen hasta sonuçlarõ ve 

girişimler ele alõnmõştõr. (Carpenito 1997; Birol 2004). 

 FİZİKSEL HAREKETTE BOZULMA  

Tanõmlayõcõ Özellikler: Hareketlerde yavaşlama, GYA�ni yerine getirme ve istemli 

hareketlerde yetersizlik (Barker 1994; Sullivan 1994). 

İlişkili Faktörler: Tremor, rijidite, bradikinezi ve postural instabilite. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Bireyin hareketini artõran yardõmcõ araçlarõ kullanabilmesi, 

• Olasõ yaralanmalarõ en aza indirmek için güvenlik önlemlerini almasõ, 

• Uygulamalarõn gerekçelerini tanõmlamasõ, 

• Hareketlerinde belirgin artõş olduğunu ifade etmesi (Birol 2004; Carpenito 

1997). 

Hemşirelik Girişimleri: 

• Hareketsizliğe bağlõ komplikasyonlarõ önlemek için gerekli girişimler uygulanõr, 

• Aktif-pasif ROM  (Range of Motion ) egzersizleri öğretilir, 

• Planlanan egzersizleri ilacõn etkili olduğu dönemlerde yapmasõ hatõrlatõlõr, 
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• Yürüme egzersizleri öğretilir (ayaklarõnõ sürümeden, yerden kaldõrarak önce 

topuk basacak şekilde kollarõnõ sallayarak yürümesi ), 

• Açõk havada her gün 10-30/dk yürüyüş yapmasõ önerilir, 

• Yürürken �L� baston kullanmasõ sağlanõr, 

• Döşemeye belli aralarla enine çizgiler çizilerek adõmlarõnõ çizgilerin üzerinden 

atmasõ öğretilir, 

• Tüm yardõmcõ araç ve gereçlerin uygun şekilde kullanmasõ öğretilir ve kontrol 

edilir, 

• Sandalyeye oturma ve kalkma, yatağa uzanma ve yataktan kalkma hareketleri 

öğretilir (Barker 1994; Birol 2004; Carpenito 1997; Sullivan 1994). 

 YÜRÜMENİN BOZULMASI 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Merdivenleri çõkma becerisinde bozulma, istenilen mesafeyi 

yürüyememe, düzgün olmayan yerlerde yürüyememe, yürürken kilitlenme, küçük 

adõmlarla ayağõnõ sürüyerek yürüme. 

İlişkili Faktörler: Bradikinezi, L-dopa�ya bağlõ diskinezi, postural instabilite 

(Carpenito 1997)  

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Bireyin yürüme mesafesini artõrmasõ  

• Bireyin güvenli hareket etmesi 

• Kullandõğõ gereçleri doğru bir şekilde kullanmasõ (Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri: 

• Fizyoterapist ile iş birliği yaparak birey için uygun fizik tedavi programõ 

planlanõr, 

• Birey, L baston, yürüteç gibi yardõmcõ gereçleri güvenli biçimde kullanmasõ 

konusunda eğitilir, 

• Ayağõna oturan ayakkabõlar giymesi için desteklenir, 

• Yürüdüğü yerin kaygan ya da engel olup olmadõğõnõn farkõnda olmasõ için 

uyarõlõr, 

• Yerde basamak varmõş gibi yüksek adõm attõrõlõr, 

• Yürürken durmayõ önlemek için ritmik ses veren bir metronom aleti kullanõlõr ya 

da içinden sayõ saydõrõlõr (Apaydõn ve ark. 2004). 
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 YUTMADA BOZULMA 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Yutma güçlüğünün gözlenmesi veya besinlerin ağõz 

boşluğunda birikmesi, öksürme. 

İlişkili Faktörler: Tükrük salgõsõnda artma, çiğneme ve yutma güçlüğünün olmasõ 

(Carpenito 1997). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ:  

• Bireyin, yutma yeteneğinin geliştiğini ifade etmesi (Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri:  

• Beslenmeye başlamadan önce bireyin çiğneme ve kendi tükürüğünü yutabilme 

durumu değerlendirilir, 

• Beslenmeden önce doğru pozisyon verilir. Birey dik olarak (60-90 derece) 

sandalyede ya da ayaklarõnõ karyolanõn kenarlarõndan sarkõtarak oturtulur. Dik 

oturma yer çekimi etkisi ile besinlerin aşağõya doğru hareketlerini kolaylaştõrõr. 

Yemekten 10-15 dakika önce ve sonra birey bu pozisyonda tutulur. Özefagusun 

açõklõğõnõ sağlamak için baş orta hatta 45 derece öne eğdirilir. 

• Beslenmeye başlamadan önce bireyin dinlenmiş olmasõ sağlanõr,    

• Beslenmeye ufak parçalarla başlanõr, 

• Yutma ve çiğneme güçlüğü olan bireylere koyu kõvamlõ sõvõ gõdalar önerilir, 

• Ağõz hijyenine dikkat edilir (Birol 2004; Carpenito 1997). 

 BEDEN GEREKSİNİMİNDEN AZ BESLENME 

Tanõmlayõcõ Özellikler: İştahsõzlõk, yeterli kalori alamama, beden ağõrlõğõnõn 

normalden % 10-20 altõnda olmasõ (Birol 2004).  

İlişkili Faktörler: Çiğneme ve yutma güçlükleri, protein ve B6 vitamini alõmõnõn 

kõsõtlanmasõ, L-dopa�nõn yan etkisine bağlõ tat almada değişiklik (Barker 1994; Birol 

2004; Carpenito 1997; Memiş 1997; Sullivan 1994). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Bireyin, metabolik gereksinimine ve aktivitesine göre düzenlenen günlük 

besinleri yemesi (Birol 2004; Carpenito 1997). 
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Hemşirelik Girişimleri: 

• Diyetisyen ile işbirliği yaparak, bireyin günlük kalori ihtiyacõ ve uygun besin 

gereksinimleri belirlenir, 

• İlaç tedavisinin etkili olduğu zamanlarda yemek yemesi sağlanõr, 

• Yemeklerden önce varsa mide bulantõsõ kontrol altõna alõnõr, 

• Proteinli gõdalara konan kõsõtlama, akşam yemeğinde kaldõrõlõr, 

• Yemek yemesini kolaylaştõracak araç ve gereçler önerilir, 

• Yutma ve çiğneme güçlüğü olan bireylere koyu kõvamlõ sõvõ gõdalar önerilir, 

• Ağõz temizliğinin devamlõlõğõ sağlanõr (Barker 1994; Birol 2004; Carpenito 

1997; Memiş 1997; Sullivan 1994). 

  KONSTİPASYON  

Tanõmlayõcõ Özellikler: Her zamanki dõşkõlama alõşkanlõğõndan daha az dõşkõlama, 

abdominal distansiyon ve ağrõ, rektal ağrõ, katõ ve şekilli gaita (Birol 2004). 

İlişkili Faktörler: Sõvõ ve lifli gõdalarõn tercih edilmemesi, bradikinezi ve antikolinerjik 

ilaçlarõn barsak hareketini yavaşlatmasõ (Barker 1994; Carpenito 1997; Foltynie ve ark. 

2007; Memiş 1997; Sullivan 1994). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ:  

• Normal sõklõkta ve kõvamda boşaltõm yapmasõ, 

• Günlük sõvõ alõmõ ve önerilen diyeti takip etmesi, 

• Laksatif ilaçlara gereksinimin azalmasõ, 

• Önerilen düzeyde egzersizleri gerçekleştirmesi (Birol 2004; Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri:  

• Risk faktörleri kontrol altõna alõnõr, 

• Bireyin normal boşaltõm alõşkanlõğõ değerlendirilerek plan yapõlõr, 

• Dõşkõlama zamanõ düzenlenir, 

• Eğer bir sakõncasõ yoksa günde iki litre sõvõ alõmõ sağlanõr, 

• Birey lifli gõda almaya teşvik edilir (kayõsõ, incir, erik), 

• Bağõrsak boşaltõmõnda egzersizin önemi anlatõlõr,  

• Gerekirse hekimle işbirliği yaparak laksatif kullanõlõr (Barker 1994; Birol 2004; 

Carpenito 1997; Memiş 1997; Sullivan 1994). 
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 FONKSİYONEL ÜRİNER İNKONTİNANS 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Bireyin psikolojik, fizyolojik ye da çevresel nedenlerden 

dolayõ tuvalete yetişemeden idrarõnõ kaçõrmasõ (Birol 2004; Carpenito 1997). 

İlişkili Faktörler: PH�nõn genellikle yaşlõ bireylerde görülmesi, erkeklerde ileri yaşla 

birlikte ortaya çõkan prostat sorunlarõ, mesane kaslarõnõn etkilenmesi, bradikinezi. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ:  

• Bireyin inkontinansõnõn azaldõğõnõ veya hiç olmadõğõnõ ifade etmesi, 

• İnkontinansa neden olan faktörleri tanõmlamasõ, 

• İdrar yapma, tuvalete gidebilme ve giyimini kolaylaştõrõcõ giysi ve araçlarõ 

kullanabilmesi, 

• Çevresel engelleri kaldõrmasõ ya da en aza indirgemesi (Birol 2004; Carpenito 

1997). 

Hemşirelik Girişimleri: 

• Üriner inkontinansõ etkileyen başka bir neden olup olmadõğõ araştõrõlõr (stres, 

enfeksiyon vb.), 

• Bireyin bilişsel, duyuşsal ve davranõşsal yetersizlikleri tanõmlanõr, 

• Çevresel engelleri azaltõlõr (aydõnlatma, evdeki banyo ve tuvalet olanaklarõ, 

uzaklõğõ), 

• Her iki saatte bir, yemeklerden sonra ve yatmadan önce tuvalete gitmesi 

konusunda teşvik edilir, 

• Giysilerini çõkaramayan ya da sonrasõnda giyinemeyen hastalara gerekli yardõm 

sağlanõr ve kolay giyilebilir giysiler önerilir, 

• Kahve, çay ve kola gibi diüretik etkili içecekleri daha az almasõ önerilir 

• Mahremiyet ve rahatlõğõ sağlanõr (Birol 2004; Carpenito 1997). 

 BEDEN ISISINI DÜZENLEMEDE YETERSİZLİK 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Beden õsõsõnõn normalin altõnda ya da üzerinde düzensiz 

değişiklikler göstermesi. 

İlişkili Faktörler: Otonom sinir sistemi tutulumuna bağlõ termoregülasyon bozukluğu. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ:  

• Birey ve yakõnlarõnõn beden õsõsõnda değişikliğe neden olacak risk faktörlerini 

tanõmasõ ve bu risk faktörleri ile ilgili uygun önlemleri almasõ, 
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• Bireyin beden õsõsõnõ normal sõnõrlar içinde devam ettirmesi (Birol 2004; 

Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri:  

• Birey ve yakõnlarõ beden õsõsõnda değişikliğe neden olan risk faktörleri ve 

bunlarõn kontrol altõna alõnabilmesi için koruyucu önlemler hakkõnda 

bilgilendirilir, 

• Bireyde olasõ hipotermi/hipertermiye işaret eden değişiklikler tanõmlanõr ve 

hemen önerilen tedavi başlatõlõr, 

• Yeterli çevre güvenliği sağlanõr (uygun giyinme, barõnak, çevre õsõsõ vb.), 

• Aktivite/egzersiz ve istirahat süreleri dengelenir, 

• Yeterli sõvõ ve besin almasõ sağlanõr, 

• Beden õsõsõ ve yaşam bulgularõ belli aralõklarla izlenir (Carpenito 1997). 

 BEDEN İMAJINDA BOZULMA 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Bedeni ile ilgili olumsuz duygular, sosyal katõlõmda değişim. 

İlişkili Faktörler: Postural instabilite, tremor, bradikinezi ve rijidite (Carpenito 1997). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Görünümünü kabul ettiğini sözel olarak ifade etmesi, 

• Öz bakõmõnõ, rol ve sorumluluklarõnõ yerine getirmeye istekli olduğunu ifade 

etmesi, 

• Baş etme yeteneği kazanmasõ (Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri: 

• Birey kendine ilişkin duygularõnõ, düşüncelerini ifade etmesi için 

cesaretlendirilir, 

• Birey sağlõk sorunlarõ, hastalõğõn seyri ve tedavisi konusunda soru sormasõ için 

cesaretlendirilir, 

• Sosyal ilişkilerini geliştirmesine teşvik edilir, 

• Endişeleri ve korkularõnõ ifade etmesi için cesaretlendirilir, 

• Bireyin olumlu yönlerinin farkõna varmasõ sağlanõr, 

• Bireyin aile ve yakõnlarõna duygularõnõ ifade etmesi için olanak sağlanõr 

(Carpenito 1997). 
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 DÜŞÜNCE SÜRECİNDE DEĞİŞİM  

Tanõmlayõcõ Özellikler: Konsantrasyon güçlüğü, problem çözme yeteneğinde değişim, 

uyku ve dinlenme alõşkanlõklarõnda değişiklik, iletişimde bozulma ve izolasyon (Birol 

2004). 

İlişkili Faktörler: L-dopa ve dopaminerjik ilaçlarõn yan etkisine bağlõ dikkat azlõğõ ve 

halüsinasyon, yorgunluk, destek sistemlerinin yokluğu, stresörlerin varlõğõ ve bilgi 

eksikliği (Carpenito 1997). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ:  

• Risk faktörlerinin belirlenmesi ve kontrol altõna alõnmasõ, 

• Zaman, yer, kişi ve olaylarõn doğru şekilde ifade edilmesi, 

• Stresörleri ve olumlu baş etme yöntemlerini tanõmlamasõ, 

• Günlük yaşam aktivitelerini uygun şekilde yerine getirmesi (Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri:  

• Bireye sakin ve destekleyici bir tutumla yaklaşõlõr, 

• Kişi, yer, zaman ve olaylara uyumlandõrõlõr (onu isimle çağõrma, saat ve takvim 

kullanma, sõk hatõrlatmalarda bulunma vb.), 

• Teknik olmayan, kolay anlaşõlõr bir dil kullanõllõr, 

• Sosyal etkileşime girmesi için uygun ortam hazõrlanõr, 

• Gerçeği çarpõtmalarõn onaylandõğõ ifadeler kullanmaktan kaçõnõlõr, 

• Karar verme sürecinde birey desteklenir (daha fazla sorumluluk verme), 

• Yaşamdaki streslere karşõ bireyi hazõrlayacak gevşeme teknikleri ve problem 

çözme becerileri öğretilir, 

• Bireyin günlük yaşam aktivitelerini alõşõk olduğu bir biçimde yerine getirmesine 

yardõm edilir, 

• Sosyal yaşama uyumuna yardõmcõ olacak sosyal kurumlar konusunda birey 

bilgilendirilir (Birol 2004; Carpenito 1997). 

 İLETİŞİMDE BOZULMA  

Tanõmlayõcõ Özellikler: Maske yüz, konuşma yeteneğinin bozulmasõ, tremora bağlõ 

yazõnõn bozulmasõ (Birol 2004; Carpenito 1997; Memiş 1997; Sullivan 1994). 

İlişkili Faktörler: Parkinson�da görülen frontal lob fonksiyon bozukluğu, yorgunluk, 

depresyon ve utanma gibi psikolojik engellerin varlõğõ. 



 44

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• İletişim yeteneğinde iyileşme olduğunu göstermesi, 

• Anlama yeteneğinde artõş olduğunu göstermesi, 

• Alternatif iletişim yöntemlerini kullanmasõ (Birol 2004; Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri: 

• İletişim yeteneği değerlendirilir, 

• İletişimi geliştirecek faktörler kullanõlõr (yüzüne bakarak açõk ve net konuşma, 

konuşmayõ tekrarlama, dokunma ve yüz mimiklerini kullanma), 

• Alternatif iletişim yöntemleri sağlanõr (sõk kullanõlan cümleleri ifade etme, el 

işaretlerini kullanma, mimikleri kullanmaya teşvik etme�), 

• Sakin bir çevre ortamõ sağlanõr, 

• Anlamayõ artõran teknikleri kullanmasõ sağlanõr (karmaşõk olmayan sözcükleri 

kullanma, hareketlerle sözcükleri uyumlandõrma �), 

• Ağõz ve yüz egzersizleri öğretilir, 

• Konuşma egzersizleri öğretilir (Birol 2004; Carpenito 1997; Memiş 1997). 

 SOSYAL İZOLASYON 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Ağlama, sorularõn kõsa cümlelerle yanõtlanmasõ, çaresizlik ve 

yalnõzlõk duyularõnõn sözel olarak ifade edilmesi (Birol 2004). 

İlişkili Faktörler: Beden imgesinin algõlanmasõnda bozulma, erken emeklilik, yaşanan 

rol karmaşasõ, yaşam biçimi, yaş ve kişilik özellikleri ve sosyal destek kaynaklarõ 

hakkõnda bilgi eksikliği (Carpenito 1997). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ:  

• Bireyin şu andaki sosyal izolasyon durumunu kabul etmesi ve bu durumdan 

kurtulma isteğini ifade etmesi, 

• Sosyal destek kaynaklarõ hakkõnda bilgi sahibi olmasõ ve yararlanabilmesi 

(Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri:  

• İlgili risk faktörleri belirlenir ve kontrol altõna alõnõr, 

• Birey ile birlikte sosyalleşmeyi sağlayacak yöntemler belirlenir, 

• Birey yalnõzlõk duygularõ ve nedenleri hakkõnda konuşmaya cesaretlendirilir, 



 45

• Birey sosyal becerilerini geliştirmeye teşvik edilir, 

• Sosyal destekler harekete geçirilir (Parkinson Derneği vb.) (Birol 2004; 

Carpenito 1997). 

 UYKU DÜZENİNDE BOZULMA  

Tanõmlayõcõ Özellikler: Bireyin uyumada güçlük çektiğini sözel olarak ifade etmesi, 

uykunun bölünmesi, erken uyanma ve gündüzleri uyuklama (Birol 2004). 

  İlişkili faktörler: Uyku metabolizmasõnõn etkilenmesi, tedavide kullanõlan 

levodopanõn yan etkisi, ileri yaş, aktivite azlõğõ ve rijiditeye bağlõ ağrõlõ kas kramplarõ 

(Barker 1994; Memiş 1997). 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Bireyin uykusuzluk belirtilerinin azaldõğõnõ ifade etmesi, 

• Dinlenmiş olduğunu ve günlük yaşam aktivitelerini sürdürmek için daha fazla 

enerjiye sahip olduğunu belirtmesi (Birol 2004; Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri:  

• Uyku süresi ve dinlenme durumu değerlendirilir, 

• Bireysel, çevresel ve tedaviye ilişkin risk faktörleri belirlenir ve kontrol altõna 

alõnõr (ses, aydõnlatma, oda õsõsõ, levodopanõn erken saatte alõnmasõ vb.), 

• Akşamlarõ çay ve kahve gibi uyarõcõ içecekleri almamasõ sağlanõr, 

• Yatmadan önce fazla sõvõ alõmõ engellenir, 

• Ağrõlõ kas kramplarõ için germe egzersizleri öğretilir, 

• Gerekirse hekimin önerdiği uyku ilacõ verilir (Birol 2004; Carpenito 1997; 

Memiş 1997). 

 YARALANMA RİSKİ  

İlişkili/Risk Faktörler: Tremor, bradikinezi, yürüme bozukluğu, postural instabilite, 

dopaminerjik ilaçlarõn yan etkisine bağlõ görsel halüsinasyonlar, L-dopa�ya bağlõ 

diskinezi ve postural hipotansiyon, görme bozukluğu ve uyku bozukluğu. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ:  

• Yaralanma riskini artõran faktörlerin tanõmlanmasõ ve güvenli çevrenin 

sağlanmasõ, 

• Bireyin yaralanmayõ önlemeye yönelik güvenlik önlemlerini kullanmaya istekli 

olduğunu ifade etmesi (Carpenito 1997; Sullivan 1994). 
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Hemşirelik Girişimleri: 

• Birey yaralanma riski açõsõndan değerlendirilir, 

• Birey ortostatik hipotansiyon yönünden değerlendirilir ve ortostatik 

hipotansiyonu azaltma teknikleri öğretilir (Yatar durumdan ayağa kalkmadan 

önce 5 dakika oturarak dinlenmesi, pozisyonunu yavaş yavaş değiştirmesi, 

gündüzleri yatak yerine eğimli bir koltuk/kanepede uzanarak dinlenmesi, uzun 

süre ayakta durmaktan kaçõnmasõ), 

• Yatak kenarlõklarõ yerleştirilir/kaldõrõlõr, 

• Evin banyo ve koridor duvarõna tutunabileceği kollar yaptõrõlõr, 

• Kalabalõktan, dar kapõlardan, hõzlõ dönüşlerden ve ufak halõ/paspaslarõ 

kullanmamasõ öğretilir, 

• Dönüşleri geniş bir açõyla yapmasõ öğretilir, 

• Kapalõ ayakkabõ ve terlik giymesi önerilir (Aştõ 2000; Carpenito 1997; Memiş 

1997; Sullivan 1994). 

 YATAKTA HAREKETİN AZALMASI 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Hastanõn yatak içinde; sağdan sola dönme, yüzükoyun yatma, 

dik oturma ve yataktan kalkma gibi pozisyonlarõ gerçekleştirme yeteneğinde bozulma. 

İlişkili faktörler. Bradikinezi, rijidite ve tremor ile ilişkili fiziksel hareketin bozulmasõ 

(Carpenito 1997). 

Amaç/Beklenen Hasta sonuçlarõ: 

• Bireyin yatak içindeki hareketlerinde belirgin bir artõş olduğunu ifade etmesi, 

• Yaralanma olasõlõğõnõ en aza indirmek için güvenlik önlemlerinin alõnmasõ 

(Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri: 

• Önerilen egzersizlerin amacõnõ anlamasõnõ sağlayarak, egzersizleri düzenli 

yapmasõ için desteklenir, 

• Yatağa yatma ve yataktan kalkma ile ilgili hareketler öğretilir, 

• Yatakta dönmeyi kolaylaştõrmak ve titremelerin şiddetini azaltmak için gece 

yatmadan önce uzun etkili L-dopa (Madopar HBS, Sinemet CR) alõnmasõ için 

hekim ile işbirliği yapõlõr, 

• Gece yataktan kalkmayõ artõran faktörler azaltõlõr (sõk idrara çõkma), 
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• Güvenli çevrenin sağlanmasõ için gerekli önlemler alõnõr (yatağõn kenarlarõna ya 

da yanõndaki duvarlara tutunup kalkmayõ kolaylaştõracak kenarlõklarõn 

bulunmasõ, yatağõn yüksekliğinin yatmayõ ve kalkmayõ kolaylaştõracak düzeyde 

olmasõ). 

 BİLGİ EKSİKLİĞİ 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Bakõm rolünü üstlenen bireylerin ve Parkinson hastasõnõn 

GYA�ni gerçekleştirirken yanlõş tutum ve davranõşlar sergilemesi. 

İlişkili Faktörler: Kaynak yetersizliği, aile bireylerinin ilgisizliği, eğitim düzeyi. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Birey ve ailesinin yapõlan eğitimle ilgili olumlu davranõşlar sergilemesi. 

Hemşirelik Girişimleri:  

• Birey ve ailesinin eğitim gereksinimleri belirlenir, 

• Gereksinimlere yönelik bir eğitim planõ hazõrlanõr, 

• Doğru zamanda, yeterli sürede ve uygun yöntemlerle bilgilendirme sağlanõr, 

• Verilen eğitimin etkinliği değerlendirilir. 

 AİLE İÇİ BAŞETMEDE YETERSİZLİK 

Tanõmlayõcõ Özellikler: Bakõm veren bireylerin fiziksel, duygusal, sosyal ya da 

ekonomik yönden zorlandõklarõnõ ifade etmesi.  

İlişkili faktörler: İç/dõş stresörler, başetmede kaynak yetersizliği, bilgi eksikliği, 

depresyon, bakõm rolünü üstlenen bireylerin yardõm edememesi. 

Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Ailedeki bireylerin başetme yöntemlerini ve kaynaklarõnõ uygun bir şekilde 

tanõmlamasõ ve kullanmasõ. 

Hemşirelik Girişimleri: 

• Endişelerin, korkularõn ve beklentilerin ifade edilmesine izin verilir, 

• Hastanõn durumu ve bakõmõ hakkõnda bilgi verilir, 

• Sosyal servisler ve destek kaynaklarõ hakkõnda danõşmanlõk yapõlõr, 

• Gerekirse psikolog ve sosyal hizmet uzmanõndan yardõm istenir. 

 SEKSÜEL ÖRÜNTÜLERDE DEĞİŞİM RİSKİ  

İlişkili/Risk Faktörler: Depresyon, yorgunluk ve destekleyici tedavide kullanõlan 

ilaçlarõn (antidepresan) yan etkilerine bağlõ cinsel fonksiyonda azalma ve dopaminerjik 

ilaçlara bağlõ ereksiyon ve libido artõşõ. 
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Amaç/Beklenen Hasta Sonuçlarõ: 

• Bireyin cinsel işlevlerine ilişkin kaygõlarõnõ ifade etmesi, 

• Önceki cinsel aktiviteye dönme isteğini dile getirmesi, 

• Yaşamõndaki stresörleri tanõmlamasõ (Carpenito 1997). 

Hemşirelik Girişimleri: 

• Bireyin cinsel yaşamõna ilişkin öykü alõnõr (cinsel birleşme sõklõğõ, doyum alma  

durumu, cinsel bilgi, sorunlarõ, beklentileri, duygu durumu, enerji düzeyi), 

• Cinsellik ve cinsel fonksiyonlarõ hakkõnda, bireyin rahatsõz olduğu konularda 

soru sormaya teşvik edilir, 

• Yaşamõnda varolan stres kaynaklarõnõn farkõna varmasõ için cesaretlendirilir, 

• Seksüel aktiviteden doyum almasõnõ engelleyen etmenleri tanõmlamasõ sağlanõr 

(hareket güçlüğü, ilaçlarõn yan etkisi vb.), 

• Gerekirse birey bir uzmana başvurmasõ için teşvik edilir, 

• Cinsellikle ilgili sağlõk eğitimi yapõlõr ve birey/çiftler ulaşabilecekleri destek 

gruplarõna yönlendirilir (Birol 2004; Carpenito 1997). 

2.5.2.3.  Uygulama/Hemşirelik Girişimleri 

           Bu aşamada, bir yandan bireyselleştirilmiş bakõm gereksinimleri karşõlanõrken 

diğer yandan birey ve ailesine destek sağlanmalõdõr. Merak ettikleri sorular yanõtlanmalõ 

ve kendilerini ifade etmeleri için gerekli fõrsat verilmelidir. Bireye, başa çõkma 

becerilerini kullanmasõ, sosyal aktiviteleri tanõmlamasõ ve devam etmesi konusunda 

destek olunmalõdõr. Bireyin bakõmõ ile ilgili kararlara katõlõmõ sağlanmalõdõr. Bireyin 

yeteneği dikkate alõnarak GYA ile ilgili performansõ değerlendirilmeli ve gerekli öz 

bakõm becerileri öğretilmelidir. Birey ve ailesi/bakõmõnda rol alan kişiler hastalõk ve 

gerektiğinde yardõm alabileceği sosyal destek kurumlarõ hakkõnda bilgilendirilmelidir. 

Evde Bakõm ve Hasta Eğitimi 

Hastalar, hastalõklarõnõ ilk öğrendiklerinde ne olduğunu ve ne olacağõnõ 

bilmediklerinden şaşõrõrlar, korkarlar ve en kötüyü hayal ederler. �Tedavi edilemeyen ve 

ilerleyen� sözcüklerini duymak hasta ve ailesi için ürkütücü olabilir. Hastalar: 

• Ben çalõşmaya devam edebilecek miyim? 

• Hastalõğõm diğer insanlarla olan ilişkilerimi etkileyecek mi? 

• Olaylara ve zevk aldõğõm aktivitelere katõlmaya son mu vereceğim? 
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•  Hayatõmda engel olacağõ şeylerin kapsamõ ne? gibi doğal kaygõlar yaşamaktadõr 

(Memiş 1997). 

Parkinson hastalõğõ tanõsõ konan bireyler, hastalõğõn değişik evrelerinde GYA�ni  

sürdürüken karşõlaşacağõ sorunlara ve değişen tedavi şekline adaptasyonunu sağlayan 

bir yaklaşõm ve eğitime gereksinim duyarlar. 

 Hemşire çağdaş rollerinden biri olan �Eğitimci Rolü� ile sağlõğõ sürdürme ve 

geliştirmede olduğu kadar bireyin hastalõktan iyileşmesi ve yeni yaşam biçimine uyumu 

için planlanan rehabilitasyonda da önemli ölçüde yardõmcõ olur. Roper ve arkadaşlarõnõn 

Yaşam Modeli�nde de GYA ile ilgili sorunlarõn önlenmesi, çözümlenmesi ve yaşamõn 

kalitesinin yükseltilmesine yönelik bilgi verme ve davranõş kazandõrmayõ amaçlayan bu 

rol, Parkinson hastasõ bireyin yaş dönemine, bağõmlõlõk-bağõmsõzlõk dizgesine ve 

bireyselliğine bağlõ olarak farklõ içerikte gerçekleştirilebilir (Roper ve ark. 1996; 

Taşocak 2003; Sabuncu ve ark. 1996). 

 Hasta birey ile ilk karşõlaşõldõğõ andan itibaren başlayan eğitimde öncelikler; 

• Güvenli çevrenin sağlanmasõ ve sürdürülmesi, 

• Hareket, 

• Beslenme, 

• Boşaltõm, 

• İletişim, 

• Kişisel temizlik ve giyinme aktivitelerinde olmak üzere bireysel özellikler ve 

gereksinimleri doğrultusunda aşağõda sõralanan başlõklarda ele alõnabilir 

(Foltynie ve ark. 2007; Memiş 1997; Sullivan 1994); 

• Parkinson hastalõğõ ile ilgili genel bilgiler 

o Parkinson hastalõğõ nedir? 

o Parkinson hastalõğõnõn belirti ve bulgularõ nelerdir? 

o Parkinson hastalõğõnõn nedenleri nelerdir? 

o Parkinson hastalõğõ nasõl başlar ve ilerler? 

• Parkinson hastalõğõnõn tanõ ve tedavisi 

o Tanõ 

o Tedavi (ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve egzersizler) 

• Günlük yaşamõ kolaylaştõrõcõ bilgiler 

o Günlük aktivite planõ  
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o Giyinme, beslenme gereksinimi, evde güvenli ortamõn 

sağlanmasõ, fizik tedavi v.b. 

• Parkinson hastasõ ve ailesi için sosyal destek kurumlarõ.  

Parkinson hastasõ birey, hastalõğõ hakkõnda bilgi alõrken; 

• Hastalõğõ hakkõnda bilgi edinmeyi istememe, gizleme ve yapõlacak bir şey 

olmadõğõnõ düşünme, 

• Olaylarõn doğal akõşõna izin verme, gizlemeye çalõşmama ancak olumlu yönde 

bir şey de yapmama, 

• Tüm bilgileri toplama, değerlendirme ve geleceği planlama davranõşlarõndan 

birini sergileyebilir (Memiş 1997). 

 Bu bağlamda, PH�nõn her dönemindeki hastaya bakõm veren hemşireler, etkin 

dinleme ve danõşmanlõk becerilerini kullanarak, birey ve aileye gereksinimleri 

doğrultusunda uygulayacağõ eğitim ile; 

• Sağlõklõ ve kaliteli yaşam biçimini oluşturacak davranõşlarõ destekler, 

• Sağlõğõ hasta bireyin potansiyeli doğrultusunda geliştirir, 

• Bireyin optimum sağlõk ve bağõmsõzlõğõnõ kazanmasõna yardõm eder, 

• Evde gerekli sağlõk bakõmõnõ sürdürür ve, 

• Bakõmõn kalitesini yükseltmeyi hedefler (Taşocak 2003).  

Bu amaç doğrultusunda, yaşam kalitesinin sürdürülmesinde birçok anahtar rolü 

 üstlenen hemşire, hasta birey ve ailesinin eğitim gereksinimlerini, soruna ve amaca 

uygun şekilde planlayarak gerçekleştirmelidir. 

2.5.2.4. Değerlendirme 

Parkinson hastalõğõ olan bireyin gereksinimleri doğrultusunda uygulanan 

bireyselleştirilmiş hemşirelik bakõmõ sonucunda, planlama aşamasõnda belirlenen 

amaç/beklenen hasta sonuçlarõna ulaşõlõp ulaşõlmadõğõ sürekli olarak değerlendirilmeli 

ve gerekirse değişen gereksinimlere yönelik yeniden planlamaya gidilmelidir. Bununla 

birlikte, GYA�ndeki bağõmlõlõk-bağõmsõzlõk durumu ve yaşam kalitesinin 

değerlendirilmesinde PHBDS ve NSP�den somut/ölçülebilir bir gösterge olarak 

yararlanõlabilir.  
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN TİPİ 
Bu çalõşma, PH olan bireylerin sosyo-demografik ve hastalõk özellikleri ile 

sağlõkla ilişkili yaşam kalitelerini ve bunlar arasõndaki ilişkiyi belirlemek amacõyla 

planlanmõş tanõmlayõcõ-kesitsel tipte bir araştõrmadõr. 

3.2.  ARAŞTIRMADA YANITLANMASI BEKLENEN SORULAR ŞUNLARDIR: 

• Parkinson hastalõğõ ile sosyo-demografik özellikler arasõnda ilişki var mõdõr? 

• Parkinson hastalarõnõn hastalõk özellikleri ile sağlõkla ilişkili yaşam kaliteleri 

arasõnda ilişki var mõdõr? 

3.3.  ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ 
Araştõrmanõn evrenini, Mart-Temmuz 2006 tarihleri arasõnda, İ.Ü. Cerrahpaşa 

Tõp Fakültesi Hastanesi Parkinson ve Hareket Bozukluklarõ Polikliniği, S.B. Haseki 

Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Parkinson ve Hareket Bozukluklarõ Polikliniği ve S.B. 

Taksim Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Polikliniği ve Kliniğine başvuran PH tanõsõ 

konmuş bireyler oluşturdu. 

Araştõrmanõn örneklemi ise, araştõrmanõn amacõ açõklanarak, bilgilendirme 

sonrasõ araştõrmaya katõlõm için izin alõnan ve araştõrma kriterlerini karşõlayan toplam 80 

hastayõ kapsadõ. 

Örneklem seçiminde aşağõda belirtilen kriterler dikkate alõndõ: 
 
Hasta bireyin; 
 

• Bilişsel ve ruhsal olarak iletişim kurmayõ engelleyen herhangi bir sağlõk 

sorununun olmamasõ (Demans, iletişime engel olacak psikiyatrik bir hastalõk 

öyküsü...), 

• Motor yeteneklerini etkileyecek kronik bir hastalõğõnõn bulunmamasõ, 

• Çalõşmaya katõlmaya istekli ve gönüllü olmasõ. 
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3.4. VERİLERİN TOPLANMASI 

3.4.1.  Veri Toplama Araçlarõ 
Verilerin toplanmasõnda; 

• Yapõlandõrõlmõş Soru Formu, 

• Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Ölçeği, 

• Parkinson Hastalõğõ Birleştirilmiş Değerlendirme Skalasõ (PHBDS)-Unified 

Parkinson�s Disease Rating Scale (UPDRS), 

• Nottingham Sağlõk Profili (NSP)-Nottingham Health Profile (NHP) olmak üzere 

dört ayrõ form kullanõldõ. 

3.4.1.1. Yapõlandõrõlmõş Soru Formu (Ek-6) 
Araştõrmacõ tarafõndan, literatür bilgisi doğrultusunda hazõrlanan soru formunda; 

yaş, cinsiyet, medeni durum, evdeki fiziki koşullar, ekonomik durum gibi sosyo-

demografik özellikler (19 soru) ile risk faktörleri, genel sağlõk algõsõ, sağlõk kontrolü, 

kullandõğõ ilaç gruplarõ, sağlõk eğitimi gibi hastalõk özelliklerine ilişkin (21 soru) 

sorulara yer verildi. 

3.4.1.2. Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Ölçeği (Ek-7) 
Hastalarõn hastalõk evresinin belirlenmesi için Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme 

Ölçeği kullanõldõ. New York Kolombiya Üniversitesi�nde Margaret Hoehn ve Melvin 

Yahr�õn birlikte çalõşmalarõyla 1960 yõlõnda geliştirilen ve ülkemizde nöroloji 

kliniklerinde yaygõn olarak kullanõlan bu skala ile PH 5 evrede ele alõnmaktadõr.Bunlar;  

Evre-0: Klinik bulgu yoktur. 

Evre-1: Yalnõzca tek taraflõ tutulma vardõr.Tek taraflõ titreme, kas sertleşmesi, 

hareketlerin yavaşlamasõ veya sadece postüral anormallikler deneyimlenir. 

Evre-2: Yalnõzca iki taraflõ tutulma vardõr. İki taraflõ titreme, kas sertleşmesi, 

hareketlerin yavaşlamasõ, maske yüz, konuşma ve yutma güçlükleri, öne eğilmiş postür, 

yavaş ve ayak sürüyerek yürüme gibi bulgular görülebilir. 

Evre-3: Düşme, denge zayõflõğõ hikayesi veya muayene sonucu reflekslerde ve postürde 

bozulma vardõr. Yetersizlik orta şiddettedir. Bu evrede hastalar henüz tamamen 

bağõmsõzdõrlar ve GYA�lerini bağõmsõz olarak yerine getirebilmektedirler. 
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Evre-4: Hastalõk ciddi derecede yerleşmiştir. Yetersizlik önemlidir. Hastalar GYA�nin 

bir kõsmõnda veya tamamõnda yardõm gereksinimi duymaktadõrlar. Yürüyebilir veya 

desteksiz ayakta durabilirler. 

Evre-5: Hasta tekerlekli sandalyeye veya yatağa bağõmlõdõr (Foltynie ve ark. 2007; 

Memiş 1997; Memiş ve Akyol 2006). 

            Literatürde Evre-1 ile Evre-2 �hafif�, Evre-3 �orta� ve Evre-4 ile Evre-5 ise 

�ağõr� belirti ve bulgularõn yer aldõğõ evreler olarak sõnõflandõrõlmaktadõr (Cubo ve ark. 

2002; Karlsen ve ark. 2000; Martinez ve ark. 2005; Memiş 1997; Sunvisson ve ark. 

2000).  

3.4.1.3. Parkinson Hastalõğõ Birleştirilmiş Değerlendirme Skalasõ (PHBDS)-
Unified Parkinson�s Disease Rating Scale (UPDRS) (Ek-8) 

Hastalarõn motor yeteneklerini, hastalõğõn günlük yaşam aktivitelerine olan 

etkilerini, ruhsal durumlarõnõ değerlendirmek, tedavi ve bakõmõn etkinliğini izlemek ve 

yorumlamak için Parkinson Hastalõğõ Birleştirilmiş Değerlendirme Skalasõ (PHBDS) 

kullanõldõ. 

S. Fahn, CD. Marsden, DB. Calne ve M. Goldstein (UPDRS Geliştirme 

Komitesi)�in ortaklaşa çalõşmasõ ile 1980 yõlõnda geliştirilen skalanõn Türk toplumu için 

geçerlik ve güvenirlik çalõşmasõ S. Memiş tarafõndan yapõlmõştõr (Memiş 1997). Dört 

bölümden oluşan PHBDS�nõn; 

Birinci bölümünde: Davranõş, mental ve ruhsal durum, 

İkinci bölümünde: Günlük yaşam aktiviteleri, 

Üçüncü bölümünde: Motor fonksiyonlarõ, 

Dördüncü bölümünde: Tedavi komplikasyonlarõnõ içeren maddeler bulunmaktadõr. 

Skalanõn �tedavi komplikasyonlarõ� bölümünün Türk toplumuna ait geçerlik ve 

güvenirlik çalõşmasõ olmadõğõndan kullanõlmamõştõr. Bu skalada PHBDS�ndaki 

maddeler, (belirti ve bulgular)� 0�dan (normal) 4�e (ağõr) kadar derecelendirilerek üç 

bölümün toplamõndan en yüksek 124 puanõ elde edilir. Bu puan hastalõğõn en ağõr 

derecesini göstermektedir. Belirti ve bulgular hafif, orta ve ağõr olarak 

değerlendirilirken, araştõrmacõnõn subjektif yorumlarõ büyük oranda engellenmektedir. 

Bu skala Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Skalasõ ile birlikte kullanõlmaktadõr 

(Akbostancõ ve ark. 2000; Behari ve ark. 2005; Cubo ve ark. 2002; Delil ve ark. 2005; 

Karlsen ve ark. 2000; Memiş 1997; Özşahin ve ark.2007; Sunvisson ve ark. 2000). 
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3.4.1.4.  Nottingham Sağlõk Profili (NSP)-Nottingham Health Profile (NHP) 
(Ek-9) 

Parkinson hastalarõnõn sağlõkla ilişkili yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi 

amacõyla Nottingham Sağlõk Profili kullanõldõ. 

İngiltere, Nottingham Üniversitesi, Queens Tõp Merkezi Toplum Sağlõğõ 

bölümünde 1975 yõlõnda geliştirilme çalõşmalarõ başlatõlan ölçek, 1981 yõlõnda SP. 

McKenna, J. McEwen, ve S. Hunt tarafõndan tamamlanmõştõr. Kişinin kendisinin 

algõladõğõ sağlõk durumunu fiziksel, emosyonel ve sosyal yönlerden ölçmeyi amaçlayan 

genel (jenerik) bir yaşam kalitesi ölçeğidir. İki bölüm halinde geliştirilen ölçeğin birinci 

bölümü sõklõkla tek olarak da kullanõlabilmektedir. NSP�nin Türk toplumuna 

uyarlanmasõ için geçerlik ve güvenirlik çalõşmalarõ A. Küçükdeveci ve arkadaşlarõ 

tarafõndan yapõlmõştõr ( Küçükdeveci ve ark. 2000). 

Araştõrmamõzda kullandõğõmõz ölçeğin birinci bölümünde, hasta tarafõndan 

algõlanan emosyonel, sosyal ve fiziksel sağlõk sorunlarõ değerlendirilmektedir. Enerji, 

ağrõ, fiziksel mobilite, uyku, emosyonel reaksiyonlar ve sosyal izolasyondan oluşan altõ 

kategoride yanõtlarõ evet/hayõr şeklinde olan 38 soru bulunmaktadõr. Her bir kategori 

içinde sayõsõ farklõ olan ifadeler, ölçeğin içinde dağõnõk olarak bulunmaktadõr. Puanlama 

yapõlacağõ zaman her kategorinin altõnda, o kategoriye ait ifadeler toplanõr (Ek-10). Her 

bir kategorinin puanlamasõ �0� ile �100� arasõndadõr. Ölçeğin değerlendirilmesinde 

düşük puanlar hastalõktan etkilenmenin az, yüksek puanlar ise etkilenmenin fazla 

olduğu şeklinde yorumlanmaktadõr (Başaran ve ark. 2005; Küçükdeveci ve ark. 2000; 

Küçükdeveci 2005; Sitzia ve ark 1998). 

Ölçeğin ikinci bölümünde ise, evdeki yaşam, ev ile ilgili işler, sosyal yaşam, 

cinsel yaşam, ücretli çalõşma, hobiler ve ilgi alanlarõ, tatil yaşantõsõ gibi daha detaylõ 

alanlarõn değerlendirildiği sorular yer almaktadõr. Bu bölümün, gerekli durumlarda ve 

uygun olan hastalara uygulanmasõ önerilmektedir (Küçükdeveci 2005). 

NSP�nin özellikle birinci bölümü, Avrupa ülkelerinde yaygõn olarak 

kullanõlmaktadõr. Geçerlilik ve güvenirliği iyi belirlenmiş kolay uygulanabilir bir 

ölçektir. Nörorehabilitasyonda, multipl sklerozlu, Parkinson�lu, inmeli ve polio sekelli 

hastalarda kullanõlmõş ve bu grup hastalar için uygun bir ölçüm aracõ olduğu 

saptanmõştõr. NSP�ni tercih etmemizin nedeni, sağlõk kavramõnõ gösteren ifadelerde, 

bireyselleştirilmiş hemşirelik bakõmõ aracõ olarak kullanõlan Yaşam Modeli ile benzer 
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kavramlarõn yer almasõdõr. Ayrõca bu seçimin diğer bir nedeni de, NSP�nin PH ile 

ilişkili birçok klinik araştõrmada kullanõlmasõ ve bu çalõşmalarda geçerlik, güvenirlilik 

ve duyarlõlõğõn gösterilmiş olmasõdõr (Erola ve ark. 2005; Karlsen ve ark. 1999; Karlsen 

ve ark. 2000; Küçükdeveci 2005; Önal ve ark. 1999; Wasielewski ve Koller 1998). 

3.5. ARAŞTIRMANIN ETİK YÖNLERİ 

• Araştõrmamõzda NSP�nin kullanõlabilmesi için, İngiltere Nottingham 

Üniversitesi Queens Tõp Merkezi Toplum Sağlõğõ bölümünde ölçeğin geliştirme 

çalõşmalarõna katõlan Stephen P. McKenna�dan ve NSP�nin Türk toplumuna 

uyarlanmasõnõ yapan Ayşe Küçükdeveci�den izin alõndõ (Ek-1, Ek-2). 

• Araştõrmanõn yürütülebilmesi için, İ.Ü. Cerrahpaşa Tõp Fakültesi Hastanesi Etik 

Kurulundan; İstanbul İl Sağlõk Müdürlüğü�ne dilekçe ile başvurularak S.B. 

Haseki Eğitim ve Araştõrma Hastanesi Başhekimliği ve S.B. Taksim Eğitim ve 

Araştõrma Hastanesi Başhekimliği�nden yazõlõ izinler alõndõ (Ek-3, Ek-4, Ek-5). 

• Araştõrma örneklemini oluşturacak hastalara çalõşmanõn amacõ, planõ, süresi ve 

kendisinden ne beklendiği açõklanarak, isteklilik ve gönüllülük ilkesi õşõğõnda 

araştõrmaya katõlõmlarõ için kendilerinden bilgilendirilmiş izin alõndõ. 

• Çalõşmaya katõlan bireyler, araştõrõcõnõn sorumluluklarõnõ ya da herhangi bir ceza 

veya önyargõlõ tedavi ve bakõm riskini taşõmaksõzõn çalõşmaya katõlma ya da 

katõlmamaya karar vermede özgür olduklarõ; ayrõca katõlõmlarõnõ herhangi bir 

noktada sonlandõrabilecekleri, bilgi vermeyi reddetme ve çalõşmaya ilişkin 

aydõnlatõlmaya haklarõ olduğu konusunda sözel olarak bilgilendirildi ve 

�otonomi� ilkesine saygõ gösterildi. 

•  �Zarar vermeme ve yarar sağlama� ilkelerine özen gösterilerek araştõrmaya 

katõlan bireylerin hazõrlõklõ olmadõklarõ durumlarla karşõlaşmalarõ önlendi. 

• Çalõşmaya katõlmayõ kabul eden bireylere, kendilerinden alõnan bireysel 

bilgilerin araştõrõcõnõn dõşõnda başka hiç kimseye açõklanmayacağõ ya da bilgilere 

başkasõnõn ulaşmasõna izin verilmeyeceği konusunda açõklama yapõlarak 

�sadakat-gizlilik� ilkesine bağlõ güvenleri kazanõldõ (Acaroğlu ve ark. 1999; 

Acaroğlu 2003; Babadağ 1995; Ersoy 1994). 
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3.6. VERİLERİN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ 
Araştõrma sonucu elde edilen verilerin istatistiksel analizleri bilgisayar 

ortamõnda gerçekleştirildi. 

            İstatistiki analizlerde; 

• Gruplanmõş değişkenlerin frekans ve yüzdelik değerleri, sayõsal değişkenlerin 

aritmetik ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri 

hesaplandõ.  

• İki grup arasõndaki farkõn belirlenmesinde Mann-whitney-U testi, 

• İkiden fazla grup ortalamalarõ ve normal dağõlõm göstermeyen verilerin 

gruplararasõ karşõlaştõrõlmasõnda Kruskall Wallis varyans analizi, 

• Nonparametrik değerlerin karşõlaştõrõlmasõnda Ki-kare testi, 

• Ölçek puan ortalamalarõ arasõndaki ilişkilerin saptanmasõnda Spearman�s 

korelasyon analizi kullanõldõ. Sonuçlar, % 95�lik güven aralõğõnda, anlamlõlõk 

p�0,05 düzeyinde değerlendirildi (Özdemir 2005; Şenocak 1997). 
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4. BULGULAR 

Parkinson hastalõğõ olan bireylerin sosyo-demografik ve hastalõk özellikleri ile 

sağlõkla ilişkili yaşam kalitelerini ve bunlar arasõndaki ilişkiyi belirlemek amacõyla 

tanõmlayõcõ olarak planlanan ve gerçekleştirilen çalõşmadan elde edilen bulgular 

istatistiksel analizleri yapõlarak tablolar halinde sunuldu.  

Çalõşmanõn bulgularõ; 

• Hastalarõn sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bulgular,  

• Hastalarõn hastalõk özelliklerine ilişkin bulgular, 

• Hastalarõn yaşam kalitelerine ilişkin bulgular olmak üzere 3 bölümde ele alõndõ. 

4.1. HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

Çalõşma kapsamõna alõnan hastalarõn sosyo-demografik özelliklerinin dağõlõmõ 

 Tablo 4-1�de görülmektedir.  

Hastalarõn sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; % 47,5�inin (n=38) 61 

ile 70 yaş grubunda ve yaş ortalamasõnõn 67,5±8,76 yõl olduğu, % 63,0�ünün (n=50) 

erkek, % 68,8�inin (n=55) evli, % 60,0�õnõn (n=48) okur yazar ya da ilkokul mezunu, 

%60,0�õnõn (n=48) emekli, % 81,3�ünün (n=65) Parkinson dõşõnda başka bir nedenle 

halen ücret karşõlõğõ bir işte çalõşmadõğõ, % 46,2�sinin (n=37) sağlõk güvencesinin SSK, 

% 47,5�inin (n=38) gelir durumunun orta derecede iyi olduğu, % 42,6�õnõn (n=34) eşiyle 

birlikte yaşadõğõ saptandõ. 
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Tablo 4-1: Hastalarõn Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağõlõmõ (N= 80)  

 
SOSYO-DEMOGRAFIK ÖZELLIKLER 

 
N 

 
% 

40-50 6 7,5 
51-60 9 11,3 
61-70 38 47,5 

Yaş Gruplarõ 

   _ 
( X ±SD)        67,5±8,76   71 ve üzeri 27 33,7 

Kadõn 30 37,0 Cinsiyet 
Erkek 50 63,0 
Evli 55 68,8 
Bekar 4 5,0 Medeni Durum 

Dul 21 26,2 
Okur-yazar-ilkokul 48 60,0 
Ortaokul-lise 29 36,2 
Üniversite 2 2,5 Eğitim 

Lisansüstü 1 1,3 
Ev hanõmõ 25 31,2 
İşçi 1 1,3 
Serbest  meslek 6 7,5 Mesleki Durum 

Emekli 48 60,0 
SSK 37 46,2 
Emekli sandõğõ 8 10,0 
Bağ-kur 26 32,4 
Yeşil kart 2 2,5 
Özel sağlõk sigortasõ 5 6,4 

Sağlõk Güvencesi 

Sağlõk sigortasõ yok 2 2,5 
Çalõşõyor 7 8,7 
Parkinson�a bağlõ olarak çalõşmõyor 8 10,0  

Çalõşma Durumu 
Başka bir nedenle çalõşmõyor 65 81,3 
Ancak geçinebiliyor 10 12,5 
Orta derecede iyi 38 47,5 Gelir Durumu 
İyi 32 40,0 
Yalnõz 7 8,7 
Eşiyle birlikte 34 42,6 
Eşi ve çocuklarõyla birlikte 21 26,2 
Çocuklarõyla birlikte 8 10,0 

Yaşamõnõ Paylaştõğõ Kişi 

Evli çocuklarõyla birlikte 10 12,5 
Toplam 80 100 
 

        Çalõşma kapsamõna alõnan hastalarõn yaşadõğõ çevre koşullarõ ve sosyal 

yaşantõlarõna ilişkin özelliklerin dağõlõmõ Tablo 4-2�de görülmektedir. 
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Tablo 4-2: Hastalarõn Yaşadõğõ Çevre Koşullarõ ve Sosyal Yaşantõlarõna İlişkin 
Özelliklerin Dağõlõmõ (N=80) 

Özellikler n % 

Apartman dairesi 51 63,7 
Tek katlõ/müstakil ev  11 13,8 Yaşadõğõ Ev 
Gecekondu  18 22,5 
Var 71 88,7 Evde Kendisine 

Ait Oda Varlõğõ Yok   9 11,3 
Yün yatak   7  8,7 
Sünger yatak 23 28,7 
Yaylõ yatak 35 43,8 
Pamuk yatak   1  1,3 

Kullandõğõ Yatak 
Tipi 

Ortopedik yatak 14 17,5 
Yumuşak bir koltuk 15 18,5 
Yaylõ yatak/çekyat 50 63,0 Oturmak İçin Tercihi  
Sert zeminli ve kollu sandalye  15 18,5 
Alafranga  66 82,5 Kullandõğõ Tuvalet  Alaturka  14 17,5 
Küvette yatarak   1  1,3 
Duş şeklinde 27 33,7  Banyo Yapma Şekli  
Taburede oturarak  52 65,0 
Orta derecede iyi 11 13,8 
İyi 45 56,2 Yakõn Çevre İlişkileri  
Çok iyi 24 30,0 
Ev işi, el işi 24 30,0 
TV izleme,  müzik dinleme 35 43,8 
Bahçe işi   4  5,0 
Kitap okuma, resim yapma 17 21,2 

 Boş Zamanlarõnõ 
 Değerlendirme 
 Aktiviteleri ∗  

Gezinti, yürüyüş, spor yapma  23 28,7 
Toplam 80 100 
∗  Birden fazla yanõt verilmiştir ve satõr yüzdeleri alõnarak değerlendirilmiştir. 

 

             Hastalarõn yaşadõklarõ çevre koşullarõ incelendiğinde; % 63,7�sinin (n=51) 

apartman dairesinde yaşadõğõ, % 88,7�sinin (n=71) kendisine ait bir odasõnõn olduğu, 

%43,8�inin (n=35) yaylõ yatakta yattõğõ, % 63,0�ünün (n=50) oturmak için yaylõ 

yatak/çekyatõ tercih ettiği, % 82,5�inin (n=66) alafranga tuvaleti kullandõğõ,  % 65,0�inin 

(n=52) taburede oturarak banyo yaptõğõ belirlendi. 

Sosyal yaşantõlarõna ilişkin özelliklerde ise % 56,2�inin (n=45) yakõn çevre ile 

ilişkilerini iyi olarak tanõmladõğõ ve % 43,8�inin (n=35) boş zamanlarõnda TV izleyip, 

müzik dinlemeyi tercih ettiği görüldü. 



 60

4.2. HASTALARIN HASTALIK ÖZELLİKLERİ 
Hastalarõn hastalõk özelliklerine ilişkin bulgularõn dağõlõmõ Tablo 4-3�te 

görülmektedir. 

Tablo 4-3:Hastalõğa İlişkin Özelliklerin Dağõlõmõ (N=80) 

ÖZELLIKLER N % 

1-4 yõl 20 25,0 

5-9 yõl 33 41,3 

 Hastalõğõn Süresi 

 _ 

(X±SD)            7,41±4,02  10 yõl ve üzeri 27 33,7 

Evet 24 30,0 
Ailede Parkinson Hastalõğõ 

Hayõr 56 70,0 

Yok 76 95,0 

Kafa travmasõ 2 2,5 
Parkinson Hastalõğõ  Risk 

Faktörleri 
Tarõm ilaçlarõ 2 2,5 

Evet 19 23,8 

Hayõr 48 60,0 Sigara Kullanõmõ  

Bõrakmõş 13 16,2 

Evet 2 2,5 
Alkol Kullanõmõ 

Hayõr 78 97,5 

Hipertansiyon 40 50,0 

Diabet 10 12,5 

Kalp hastalõğõ 18 22,5 

Solunum sistemi hastalõğõ  2  2,5 

Diğer Sağlõk 
Sorunlarõ∗  
 

Diğer 10 12,5 

Toplam 80 100 

   ∗   Birden fazla yanõt verilmiştir ve satõr yüzdeleri alõnarak değerlendirilmiştir. 

             

Hastalõğa ilişkin özelliklerin dağõlõmõ incelendiğinde; hastalarõn hastalõk 

süresinin 5-9 yõllarõ arasõnda yoğunlaştõğõ, ortalama hastalõk süresinin 7,41±4,02 yõl 

olduğu,  % 30,0�unun (n=24) ailesinde PH olan yakõnõ olduğu, % 95,0�inin (n=76) PH 

risk faktörüne maruz kalmadõğõ, % 60,0�õnõn (n=48) sigara, % 97,5�inin (n=78) ise alkol 

kullanmadõğõ, sahip olduklarõ diğer hastalõklar içinde hipertansiyon (% 50,0; n=40) ve 

kalp hastalõklarõnõn (% 22,5; n=18) ilk sõralarda yer aldõğõ görüldü. 
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Tablo 4-4: Hastalõğa İlişkin Özelliklerin Dağõlõmõ (Devam) (N=80) 

Özellikler n % 
Ellerde titreme  63 78,7 
Kol ve bacaklarda ağrõ  9 11,3 
Hareketlerin yavaşlamasõ 25 31,2 
Kaslarõn sertleşmesi 19 23,8 
Ayaklarõnõ sürüyerek yürümesi  8 10,0 
Yürürken kollarõ sallama   3  3,8 
Dilde titreme ve tükürük salgõsõnõn artmasõ  2  2,5 
Ses tonunun azalmasõ ve konuşma bozukluğu  3  3,8 

Hastalõk 
Başlangõç  
Belirtileri∗  

Terleme krizleri ve ciltte yağlanma   - - 
L-Dopa 76 95,0 
Dopamõn Agonistleri 42 52,5 
Antikolinerjikler  1  1,3 
Amantadin  8 10,0 
Katekol-O-Metil Transferaz (KOMT) 10 12,5 

Tedavide Yer 
Alan  Parkinson  
İlaçlarõ∗  

Monamino-Oksidaz-B (MAO-B) - - 
Hekim 80 100,0 
Hemşire  2  2,5 
Hekim ve hemşire - - 
Bilgilendirme kitapçõğõ 25 31,2 

Hastalõğõ 
Hakkõnda 
Bilgiyi Kimden 
Aldõğõ∗  

Diğer  6  7,5 
Evet 72 90,0 Düzenli İlaç 

Kullanõmõ Hayõr  8 10,0 
Evet 24 30,0 

Psikolojik Destek 
Hayõr 56 70,0 
Evet 26 32,4 

Egzersiz Programõ 
Hayõr 54 67,6 
Evet 76 95,0 Düzenli Sağlõk  

Kontrolü Yaptõrma Hayõr  4  5,0 
İyi 29 36,2 
Orta 35 43,8 

Genel Olarak Sağlõğõ 
Algõlama Şekli 

Kötü 16 20,0 
Toplam 80 100 

∗  Birden fazla yanõt verilmiştir ve satõr yüzdeleri alõnarak değerlendirilmiştir. 

 

                        PH�nõn başlangõç belirtilerine bakõldõğõnda; ellerde titreme (% 78,7; 

n=63) ve hareketlerde yavaşlamanõn (%23,8; n=19) sõklõkla deneyimlenen belirtiler 

olduğu saptandõ (Tablo 4-4). 
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 Hastalarõn tedavilerinde; L-dopa (% 95,0; n=76) ve dopamin agonistlerinin  

(% 52,5; n=42) çoğunlukla kullanõlan Parkinson ilaçlarõ olduğu belirlendi (Tablo 4-4). 

Hastalarõn hastalõğõ hakkõnda bilgi alma durumu incelendiğinde; tamamõnõn 

(% 100,0; n=80) bilgisi olduğu ve bu bilginin çoğunlukla hekim (% 100,0; n=80) ve 

bilgilendirme kitapçõğõndan (% 31,2; n=25) alõndõğõ saptandõ (Tablo 4-4). 

 Hastalarõn % 90,0�õnõn (n=72) tanõ konulduktan sonra ilaçlarõnõ düzenli 

kullandõğõ, % 30,0�unun (n=24) psikolojik destek aldõğõ, % 32,5�inin egzersiz 

programõ uyguladõğõ, % 95,0�inin (n=76) düzenli olarak sağlõk kontrolü yaptõrdõğõ 

%5,0�inin (n=4) ise şikayetlerinin olmamasõ ya da yardõmcõ olan birisinin olmamasõ gibi 

nedenlerle düzenli sağlõk kontrolü yaptõramadõğõ belirlendi (Tablo 4-4). 

Hastalarõn genel olarak sağlõğõ algõlama şekline bakõldõğõnda; % 36,3�ünün 

(n=29) sağlõğõnõ iyi, % 43,8�inin (n=35) orta ve % 20,0�sinin (n=16) ise kötü olarak 

algõladõğõ görüldü (Tablo 4-4). 

Hastalarõn ifadelerine göre GYA�nin öncelik sõralamasõnda; 

�Hareket� aktivitesi (% 97,5; n=78) 1. tercih, 

�Kişisel Temizlik ve Giyim� aktivitesi (% 55,0; n=44) 2. ve (% 38,6; n=31) 3. 

tercih, 

�Beslenme� aktivitesi (% 36,2; n=29) 3. tercih, 

�Boşaltõm�aktivitesi (% 40,0; n=32) 4. ve (% 26,2; n=21) 5. tercih, 

�İletişim� aktivitesi (% 46,2; n=37) 6. tercih, 

�Güvenli Çevrenin Sağlanmasõ ve Sürdürülmesi� aktivitesi (% 36,2; n=29) 7. 

tercih, 

�Uyku� aktivitesi (% 34,9; n=28) 8. tercih, 

�Cinsellik� aktivitesi (% 40,0; n=32) 9. tercih, 

�Beden Isõsõnõn Kontrolü� aktivitesi (% 72,5; n=58) 10. tercih ve  

 �Solunum� aktivitesinin (% 75,0; n=60) 11. tercih olduğu belirlendi(Tablo 4-5).



 
63

T
ab

lo
 4

-5
: H

as
ta

la
rõ

n 
İf

ad
el

er
in

e 
G

ör
e 

G
Y

A
�le

ri
ni

n 
Ö

nc
el

ik
 S
õr

as
õn
õn

 D
ağ
õlõ

m
õ 

  1
.T

er
ci

h 
2.

T
er

ci
h 

3.
T

er
ci

h 
4.

 T
er

ci
h 

5.
T

er
ci

h 
6.

 T
er

ci
h 

7.
 T

er
ci

h 
8.

T
er

ci
h 

9.
T

er
ci

h 
10

.T
er

ci
h 

11
.T

er
ci

h

G
Y

A
�le

ri
 

n 
  

%
 

n 
 

%
 

n 
 

%
 

n  %
 

n  %
 

n  %
 

n 
  

%
 

n  %
 

n 
 

%
 

n 
 

%
 

n 
 

%
 

N
  %
 

G
üv

en
li 

Ç
ev

re
ni

n 
 

Sa
ğl

an
m

as
õ v

e 
Sü

rd
ür

ül
m

es
i  

- 
- 

- 
8 10
,0

 

5 6,
4 

7 8,
7 

29
 

36
,2

 

17
 

21
,2

 

12
 

15
,0

 

2 2,
5 

- 
80

 

10
0 

İl
et

iş
im

  
- 

- 
2 2,
5 

3 3,
8 

18
 

22
,5

 

37
 

46
,2

 

8 10
,0

 

7 8,
7 

4 5,
0 

1 1,
3 

- 
80

 

10
0 

So
lu

nu
m

 
2 2,
5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2 2,
5 

3 3,
8 

13
 

16
,2

 

60
 

75
,0

 

80
 

10
0 

B
es

le
nm

e 
- 

6 7,
5 

29
 

36
,2

 

29
 

36
,2

 

12
 

15
,0

 

3 3,
8 

- 
1 1,
3 

- 
- 

- 
80

 

10
0 

B
oş

al
tõm

 
1 1,
3 

1 1,
3 

13
 

16
,2

 

32
 

40
,0

 

21
 

26
,2

 

7 8,
7 

4 5,
0 

- 
1 1,
3 

- 
- 

80
 

10
0 

K
iş

is
el

 T
em

iz
lik

 v
e 

G
iy

im
 

1 1,
3 

44
 

55
,0

 

31
 

38
,6

 

2 2,
5 

1 1,
3 

1 1,
3 

- 
- 

- 
- 

- 
80

 

10
0 

B
ed

en
 I

sõ
sõ

nõ
n 

K
on

tr
ol

ü 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 1,
3 

2 2,
5 

17
 

21
,2

 

58
 

72
,5

 

2 2,
5 

80
 

10
0 

H
ar

ek
et

 
78

 

97
,5

 

2 2,
5 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
80

 

10
0 

Ç
al
õş

m
a 

ve
 E
ğl

en
m

e 
- 

27
 

33
,7

 

3 3,
8 

5 6,
4 

17
 

21
,2

 

15
 

18
,5

 

9 11
,3

 

2 2,
5 

1 1,
3 

1 1,
3 

- 
80

 

10
0 

C
in

se
lli

k 
- 

- 
1 1,
3 

- 
- 

1 1,
3 

4 5,
0 

21
 

26
,2

 

32
 

40
,0

 

5 6,
4 

16
 

19
,8

 

80
 

10
0 

U
yk

u 
- 

- 
1 1,
3 

1 1,
3 

6 

%
7,

5 

9 11
,3

 

25
 

31
,2

 

28
 

34
,9

 

10
 

12
,5

 
- 

- 
80

 

10
0 



 64

    Hastalarõn Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Ölçeği�ne göre hastalõk 

evrelerinin dağõlõmõ Tablo 4-6�da görülmektedir.           

  Hastalõk evrelerinin dağõlõmõna bakõldõğõnda; % 47,5�inin (n=38) Evre-1�de,   

% 27,5�inin (n=22) Evre-2�de, % 21,2�sinin (n=17) Evre-3�te ve % 3,8�inin (n=3)  

Evre-4�te olduğu saptandõ. İletişim sorunu ve ileri derecedeki fonksiyonel yetersizlik 

nedeniyle Evre-5�te bulunan hastalar çalõşmada yer almadõ. 

Tablo 4-6: Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Ölçeği�ne Göre Hastalõk Evrelerinin 
Dağõlõmõ (N=80) 

Hastalõk Evreleri n % 

Evre-0 (Klinik bulgu yok) - - 

Evre-1 ( Yalnõzca tek taraflõ tutulma) 38 47,5 

Evre-2 (Yalnõzca iki taraflõ tutulma) 22 27,5 

Evre-3 (Düşme, denge zayõflõğõ hikayesi veya  muayene sonucu reflekslerde  

             ve postürde bozulma ve yetersizlik orta şiddette) 
17 21,2 

Evre-4 (Hastalõk ciddi derecede yerleşmiş ve yetersizlik önemli)   3 3,8 

TOPLAM 80 100 

 

Hastalarõn hastalõk evreleri ile genel olarak sağlõğõ algõlama şeklinin 

karşõlaştõrõlmasõna ilişkin bulgular Tablo 4-7�de görülmektedir. 

Tablo 4-7: Hastalõk Evreleri İle Genel Olarak Sağlõğõ Algõlama Şeklinin Karşõlaştõrõlmasõ 

Hastalõk Evreleri 

Evre 1 
(n=38) 

Evre 2 
(n=22) 

Evre 3-4 
(n=20) 

Sağlõğõ Algõlama 
Şekli 

n % n % n % 

x2 

 

p 

İyi 22 57,9  5 22,8  2 10,0 

Orta 14 36,8 16 72,7  5 25,0 

Kötü  2 5,3  1  4,5 13 65,0 

43,07 
 

0,001 

          

          Hastalõk evreleri ile genel olarak sağlõğõ algõlama şekli karşõlaştõrõldõğõnda; 

gruplar arasõnda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõk bulundu (x2=43,07; 

p<0,01). Hastalõğõn evresi arttõkça sağlõğõn algõlanma şeklinde kötüleşme olduğu 
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saptandõ. Sağlõğõnõ iyi olarak algõlayanlarõn Evre-I�de (% 57,9; n=22); orta olarak 

algõlayanlarõn Evre-II�de (% 72,7; n=16) ve kötü olarak algõlayanlarõn ise Evre-III ve 

Evre-IV�te (% 65,0; n=13) daha yüksek oranda olduğu belirlendi. 

Hastalarõn PHBDS�na ilişkin puan dağõlõmlarõ Tablo 4-8�de görülmektedir. 

Tablo 4-8: Hastalarõn PHBDS�na İlişkin Puan Ortalamalarõnõn Dağõlõmõ (N=80) 

 
PHBDS Alt Grup ve Maddeleri 

 
Min.�Max. 

           _ 
X±SD 

Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum 0�10 2,59±2,17 
Entelektüel bozulma 0�1 0,57±0,49 
Düşünce bozukluklarõ 0�3 0,46±0,84 
Depresyon 0�3 0,56±0,77 
Motivasyon / insiyatif 0�4 0,98±1,01 
Günlük Yaşam Aktiviteleri 0�34       11,02±7,40 
Konuşma 0�2   0,72±0,63 
Salya akmasõ 0�4 0,66±0,71 
Yutkunma 0�2 0,38±0,68 
El yazõsõ 0�4 1,21±1,13 
Yiyecekleri kesebilme el becerileri 0�3 0,73±0,83 
Giyinme 0�3 1,17±0,89 
Hijyen 0�3 1,07±0,85 
Yatakta dönme ve yatak takõmlarõnõ düzeltme 0�4 1,38±1,23 
Düşme 0�3 0,36±0,67 
Yürürken donup kalma 0�3 0,73±0,84 
Yürüme 0�3 0,90±0,74 
Tremor 0�4 1,04±0,88 
Parkinsonizmle ilgili duygusal şikayetler 0�4 0,64±0,99 
Motor Fonksiyonlar 3�45       11,62±7,45 
Motor fonksiyonlar / konuşma 0�3 0,81±0,62 
Yüz ifadesi 0�4 1,14±0,67 
İstirahat tremoru 0�4 0,88±0,88 
Ellerin hareket ve postüre bağlõ tremoru 0�3 1,16±0,66 
Rijidite 0�4 1,03±0,75 
Parmak vurma 0�4 0,60±0,72 
El hareketleri 0�3 0,54±0,75 
Ellerin hõzlõ ve devam eden hareketleri 0�3 0,44±0,69 
Ayak çevikliği 0�3 0,52±0,69 
Sandalyeden kalkma 0�4 0,49±0,94 
Postür 0�3 0,97±0,59 
Adõmlar 0�3 0,92±0,67 
Postüral stabilite 0�3 0,83±0,74 
Vücut bradikinezisi ve hipokinezisi 0�3 1,26±0,56 



 66

          Tablo 4-8�de hastalarõn PHBDS�na ilişkin puan dağõlõmlarõna bakõldõğõnda; 

toplam PHBDS puan ortalamasõnõn 25,09±15,85 olduğu saptandõ. PHBDS alt gruplarõ 

içinde en yüksek puan ortalamasõnõn �Motor Fonksiyonlar� (11,62±7,45), daha sonra 

ise  �GYA� (11,02±7,40) ve �Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� (2,59±2,17) 

gruplarõna ait olduğu belirlendi. PHBDS madde puan ortalamalarõ incelendiğinde; 

herbir alt grupta en yüksek ortalamalarõ �vücut bradikinezisi ve hipokinezisi� 

(1,26±0,56), �yatakta dönme ve yatak takõmlarõnõ düzeltme� (1,38±1,23),  ve 

�motivasyon / insiyatif� (0,98±1,01) maddelerinin aldõğõ görüldü. 

Tablo 4-9: PHBDS Bulgularõnõn Hastalõk Evrelerine Göre Karşõlaştõrõlmasõ  

HASTALIK EVRELERİ 

1 2 3�4 PHBDS 
Alt Gruplarõ 

X 
± SD Med 

X 
± SD Med 

X 
± SD Med 

Xkw 

 

P 

Davranõş,  
Mental ve  
Ruhsal  
Durum  

1,45±1,55 1,00 2,77±1,38 3,00 4,06±2,16  3,00 
26,02 
0,001 

GYA 6,45±3,64 6,00 10,00±3,44 9,50 19,06±5,24 20,00 
40,13 
0,001 

Motor  
Fonksiyonlar 

6,50±2,33 6,00 12,09±3,42 12,00 18,06±3,93 17,00 
52,32 
0,001 

 
Toplam 
 Puan  

14,39±6,27 14,00 24,86±6,89 26,50 41,18±8,88 44,00 
49,20 
0,001 

  

 Hastalarõn, hastalõk evrelerine göre PHBDS bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda; 

�Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� (Xkw =26,02; p<0,01), �GYA� (Xkw=40,13; 

p<0,01), �Motor Fonksiyonlar� (Xkw=52,32; p<0,01) alt gruplarõ ve toplam 

PHBDS�nõn (Xkw=49,20; p<0,01) medyan değerleri arasõnda istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlõ farklõlõklar bulundu. Hastalõk evresi ilerledikçe tüm fonksiyonlarda 

belirgin bir kötüleşme olduğu görüldü (Tablo 4-9). 
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Tablo 4-10: PHBDS Bulgularõnõn Hastalõk Süresine Göre Karşõlaştõrõlmasõ 

Hastalõk Süresi 
1-4 yõl 5-9 yõl 10 yõl ve üzeri 

PHBDS Alt 
Gruplarõ 

 
      _ 

X ± SD 
 

 
Med 

     _ 
X ± SD 

 
Med 

      _ 
X ± SD 

 
Med 

Xkw 
 

P 

Davranõş, 
Mental ve 
Ruhsal 
Durum 

2,80±2,52 2,00 1,79±1,45 1,00 3,41±2,34 3,00 
8,05 

0,018 

GYA 10,35±8,29 8,50 8,30±4,63 8,00 14,8±58,06 14,00 
10,97 
0,004 

Motor 
Fonksiyonlar 

11,50±9,18 9,00 8,97±4,63 9,00 14,96±7,77 15,00 
9,90 

0,007 

Toplam  
Puan 

24,65±19,32 19,00 19,06±9,50 16,00 33,22±16,71 31,00 
13,11 
0,001 

 

Hastalõk süresine göre PHBDS bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda; hastalõk süresi 10 

yõl ve üzerinde olan hastalarõn hem alt grup hem de toplam puan ortalamalarõnõn 

hastalõk süresi 1-4 yõl ve 5-9 yõl arasõnda olan hastalardan daha yüksek olduğu saptandõ. 

Medyan değerleri arasõndaki farklõlõğõn da istatistiksel olarak �Davranõş, Mental ve 

Ruhsal Durum� alt grubunda anlamlõ (Xkw=8,05; p<0,05), �GYA� (Xkw=10,97; 

p<0,01), �Motor Fonksiyonlar� (Xkw=9,90; p<0,01) gruplarõ ve toplam PHBDS�da 

(Xkw=13,11; p<0,01) ileri derecede anlamlõ olduğu belirlendi. Hastalõk süresinin ilk 1-4 

yõllarõ arasõnda tüm fonksiyonlarda görülen kötüleşmenin 5-9 yõllarõ arasõnda gerilediği, 

10 yõl ve üzerinde ise belirgin bir biçimde arttõğõ saptandõ (Tablo 4-10). 
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PHBDS bulgularõnõn sağlõğõ algõlama şekli ile karşõlaştõrõlmasõ Tablo 4-11�de 

görülmektedir. 

Tablo 4-11: PHBDS Bulgularõnõn Sağlõğõ Algõlama Şekli İle Karşõlaştõrõlmasõ 

Sağlõğõ  Algõlama Şekli 
İyi Orta Kötü PHBDS Alt 

Gruplarõ      _ 
X±SD 

 
Med 

    _ 
X ±SD 

 
Med 

     _ 
X ±SD 

 
Med 

Xkw 

 
P 

Davranõş, 
Mental ve 
Ruhsal 
Durum 

1,34±1,61 1,00 2,77±1,51 3,00 4,43±2,82 4,00 
23,77 

 
0,001 

GYA 6,10±4,38 6,00 10,94±4,57 10,00 20,12±8,37 20,50 
35,02 

 
0,001 

Motor  
Fonksiyonlar 6,79±4,05 5,00 11,65±3,71 11,00 20,31±10,24 19,50 

35,83 
 

0,001 

 
Toplam  
Puan 

14,24±8,96 11,00 25,37±8,45 25,00 44,87±19,78 45,50 
39,50 

 
0,001 

 

Hastalarõn, sağlõğõ algõlama şekline göre PHBDS bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda; 

�Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� (Xkw=23,77; p<0,01), �GYA� (Xkw=35,02; 

p<0,01), �Motor Fonksiyonlar� (Xkw=35,83; p<0,01) alt gruplarõ ve toplam 

PHBDS�nõn (Xkw=39,50; p<0,01) medyan değerleri arasõnda istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlõ farklõlõk olduğu saptandõ. Sağlõğõ algõlama şeklindeki kötüleşmeye 

paralel olarak toplam PHBDS ve alt gruplarõn puan ortalamalarõnda artõş olduğu 

görüldü.   

4.3. HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİNE İLİŞKİN BULGULAR 
          Nottingham Sağlõk Profili (NSP) alt boyutlarõnõn puan dağõlõmlarõ Tablo 4-12�de 

görülmektedir. 
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Tablo 4-12: NSP Puan Ortalamalarõnõn Dağõlõmõ 

NSP Alt Boyutlarõ Min.�Max. 
                      _ 

X±SD 
 

Fiziksel Hareket             0,00�78,70 44,95±24,23 

Enerji  0,00�100,00 69,79±21,17 

Ağrõ  0,00�100,00 20,41±28,79 

Uyku 0,00�100,00 36,36±31,96 

Sosyal İzolasyon  0,00�100,00 27,97±31,29 

Emosyonel Reaksiyonlar  0,00�100,00 35,01±31,55 

 

Hastalarõn NSP alt boyutlarõ puan ortalamalarõ incelendiğinde; en fazla 

etkilenen alt boyutun �Enerji� (69,79±21,17), en az etkilenen alt boyutun ise �Ağrõ� 

(20,41±28,79) olduğu görüldü (Tablo 4-12). 

Hastalarõn NSP ve PHBDS bulgularõ arasõndaki ilişki Tablo 4-13�te 

gösterilmektedir. 

Tablo 4-13: NSP Alt Boyutlarõ ile PHBDS Bulgularõ Arasõndaki İlişki 

PHBDS  Alt  Gruplarõ 

Davranõş,Mental 
ve Ruhsal Durum 

GYA Motor 
Fonksiyonlar 

 
Toplam Puan 

 

 
 
 

NSP Alt 
Boyutlarõ 

rs p rs p rs p rs p 

Fiziksel Hareket 0,693   0,001** 0,559 0,001** 0,727 0,001** 0,615  0,001**

Enerji 0,333  0,003** 0,369 0,001** 0,284 0,011* 0,299  0,007**

Ağrõ 0,509  0,001** 0,410 0,001** 0,466 0,001** 0,512  0,001**

Uyku 0,281  0,011* 0,382 0,001** 0,346 0,001** 0,160  0,158 

Sosyal izolasyon 0,557  0,001** 0,523 0,001** 0,538 0,001** 0,522  0,001**

Emosyonel  
Reaksiyonlar 0,496  0,001** 0,567 0,001** 0,483 0,001** 0,411  0,001**

*p<0,05   **p<0,01  
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NSP�nin �Fiziksel Hareket� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental 

ve Ruhsal Durum�, �GYA�, �Motor Fonksiyonlar�alt gruplarõ ve toplam PHBDS 

puanlarõ arasõnda pozitif yönde, istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ bir ilişki 

olduğu görüldü (p<0.01 ). PHBDS�nõn toplam ve alt grup puanlarõ arttõkça Nottingham 

Sağlõk Profili �Fiziksel Hareket� boyutu puanõ da artõyordu. 

NSP�nin �Enerji� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental ve Ruhsal 

Durum�, �GYA� alt gruplarõ ve toplam PHBDS puanlarõ arasõnda pozitif yönde, 

istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ ilişki görülürken (p<0,01 ); �Motor 

Fonksiyonlar� alt grubu puanõ ile p<0,05 düzeyinde pozitif yönde anlamlõ ilişki olduğu 

belirlendi.  

NSP�nin �Ağrõ� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental ve Ruhsal 

Durum�, �GYA�, �Motor Fonksiyonlar� alt gruplarõ ve toplam PHBDS puanlarõ 

arasõnda pozitif yönde ve istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ ilişki olduğu 

saptandõ (p<0,01 ). 

NSP�nin �Uyku� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental ve Ruhsal 

Durum� alt grubu puanõ arasõnda istatistiksel olarak anlamlõ (p<0,05); �GYA� ve 

�Motor Fonksiyonlar� alt gruplarõ puanõ ile istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ 

ilişki görüldü (p<0,01 ). PHBDS toplam puanõ ile �Uyku� boyutu puanõ arasõnda ise 

anlamlõ ilişkinin olmadõğõ belirlendi (p>0,05). 

NSP�nin �Soysal İzolasyon� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental 

ve Ruhsal Durum�,  �GYA�, �Motor Fonksiyonlar� alt gruplarõ ve toplam PHBDS 

puanlarõ arasõnda pozitif yönde ve istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ ilişki 

olduğu saptandõ (p<0,01 ). 

NSP�nin �Emosyonel Reaksiyonlar� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn  �Davranõş, 

Mental ve Ruhsal Durum�, �GYA�, �Motor Fonksiyonlar� alt gruplarõ ve toplam 

PHBDS puanlarõ arasõnda pozitif yönde ve istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ 

ilişki olduğu görüldü (p<0,01 ). 

Hastalarõn fonksiyonel durumlarõndaki kötüleşmenin, yaşam kalitelerini olumsuz 

yönde etkilediği belirlendi.  
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Tablo 4-14: Hastalarõn NSP Bulgularõnõn Hastalõk Evrelerine Göre Karşõlaştõrõlmasõ 

Hastalõk Evreleri 

1 2 3�4 
NSPAlt  
Boyutlarõ 

      _ 
X±SD 

 
Med

      _ 
X±SD 

 
Med

      _ 
X±SD 

 
Med 

 
Xkw 
p 

Fiziksel  
Hareket 34,89±22,13 32,8 44,29±23,95 48,16 64,80±15,3 67,16 22,58 

0,001 

Enerji 62,92±17,46 60,80 70,0±20,40 60,8 82,60±23,27 100,0 11,82 
0,001 

Ağrõ 7,43±16,51 0,00 18,17±24,67 8,96 47,50±33,58 53,86 27,61 
0,001 

Uyku 29,02±26,31 12,57 32,60±32,17 12,57 54,43±35,88 51,04 7,59 
0,022 

Sosyal 
İzolasyon 14,45±25,22 0,00 27,74±25,13 22,27 53,88±32,57 53,66 21,47 

0,001 

Emosyonel  
Reaksiyonlar 23,71±23,01 20,13 26,96±23,80 24,77 65,28±34,45 74,40 18,93 

0,001 

 

 Tablo 4-14�te hastalarõn hastalõk evrelerine göre NSP bulgularõ  

karşõlaştõrõldõğõnda; �Fiziksel Hareket� (xkw= 22,58; p<0,01), �Enerji� (xkw= 11,82; 

p<0,01), �Ağrõ� (xkw= 27,61; p<0,01), �Sosyal İzolasyon� (xkw= 21,47; p<0,01) ve  

�Emosyonel Reaksiyonlar� (xkw= 18,93; p<0,01) alt boyutlarõ medyan değerleri 

arasõnda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar bulunurken �Uyku� (xkw= 

7,59; p<0,05), alt boyutunun hastalõk evrelerine göre medyan değerleri arasõndaki 

farklõlõğõn ise istatistiksel olarak anlamlõ olduğu saptandõ.   

Hastalõk evresi ilerledikçe hastalarõn yaşam kalitelerinin de olumsuz yönde 

etkilendiği belirlendi. 
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Tablo 4-15: NSP Bulgularõnõn Hastalõk Süresine Göre Karşõlaştõrõlmasõ 

Hastalõk Süresi 

1-4 yõl 5-9 yõl 10 yõl ve üzeri 
NSP  
Alt Boyutlarõ 

     _ 
X ±SD 

 
Med 

     _ 
X ±SD 

 
Med 

     _ 
X ±SD 

 
Med 

 
Xkw 

 
 p 

Fiziksel  
Hareket 43,60±29,01 56,10 39,85±20,26 34,60 52,19±23,95 55,22 4,89 

0,047 

Enerji 70,92±21,21 60,80 63,90±19,72 60,80 76,14±21,60 63,20 6,44 
0,040 

Ağrõ 31,44±38,09 7,39 10,59±18,98 0,00 24,22±27,99 15,80 5,11 
0,048 

Uyku 35,58±34,12 17,47 30,33±27,70 12,57 44,30±34,52 51,04 2,47 
0,290 

Sosyal  
İzolasyon 27,22±40,33 0,00 22,51±27,60 22,01 35,18±27,47 38,50 4,15 

0,125 
Emosyonel   
Reaksiyonlar 37,92±33,49 29,20 26,32±25,42 24,06 43,43±35,13 42,80 3,44 

0,179 
 

 Tablo 4-15�te hastalarõn hastalõk sürelerine göre NSP bulgularõ  

karşõlaştõrõldõğõnda; hastalõk süresi 1-4 yõl ile 10 yõl ve üzerinde olan hastalarõn �Fiziksel 

Hareket�, �Enerji�, �Uyku�, �Sosyal İzolasyon� ve �Emosyonel Reaksiyonlar�alt 

boyutlarõ puan ortalamalarõ  hastalõk süresi 5-9 yõl olan hastalarõn puanõndan yüksek 

olduğu belirlendi. �Ağrõ� boyutu puan ortalamasõnõn ise hastalõk süresi 1-4 yõl olanlarda, 

hastalõk süresi 5 - 9 yõl  ve 10 yõl ve üzeri olan hastalardan daha yüksek olduğu görüldü.  

Hastalõk sürelerine göre �Fiziksel Hareket� (xkw= 4,89; p<0,05), �Enerji� (xkw=6,44; 

p<0,05) ve �Ağrõ� (xkw= 5,11; p<0,05)  alt boyutlarõ medyan değerleri arasõnda istatiksel 

olarak anlamlõ farklõlõklar bulundu.    

 �Uyku�, �Sosyal İzolasyon� ve �Emosyonel Reaksiyon� alt boyutlarõ medyan 

değerleri arasõnda istatiksel olarak anlamlõ farklõlõk saptanmadõ (p>0,05). 
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NSP puanlarõnõn düzenli sağlõk kontrolü yaptõrma durumu ile karşõlaştõrõlmasõna 

ilişkin bulgular Tablo 4-16�da görülmektedir. 

Tablo 4-16: NSP Bulgularõnõn Düzenli Sağlõk Kontrolü Yaptõrma Durumuna Göre 
Karşõlaştõrõlmasõ 

Düzenli Sağlõk Kontrolü 
Evet Hayõr 

NSP Alt Boyutlarõ       _ 

X ±SD Med 

    _ 

X ±SD Med 

Zmu 
 

p 

Fiziksel Hareket 43,63±24,11 49,07 70,13±5,71 67,33 -2,32 
0,020 

Enerji 70,03±21,06 60,80 65,20±26,08 62,00 0,08 
0,930 

Ağrõ 18,67±27,44 0,00 53,38±38,44 53,86 2,14 
0,032 

Uyku 36,53±32,30 22,37 33,20±28,38 23,75 -0,01 
0,991 

Sosyal İzolasyon 26,46±30,63 22,01 56,54±34,20 53,02 -1,72 
0,085 

Emosyonel  
Reaksiyonlar 34,46±31,45 26,29 45,18±36,60 41,49 -0,58 

0,557 
 

 Düzenli olarak sağlõk kontrolü yaptõran hastalarõn �Fiziksel Hareket� 

(43,63±24,11) ve �Ağrõ� (18,67±27,44) alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõn, düzenli 

olarak sağlõk kontrolü yaptõrmayanlara göre düşük olduğu ve bu boyutlarõn medyan 

değerleri arasõndaki farklõlõğõn da istatistiksel olarak anlamlõlõk gösterdiği saptandõ 

(p<0,05).  

Düzenli sağlõk kontrolü yaptõrma durumuna göre �Enerji�, �Uyku�, �Sosyal 

İzolasyon� ve �Emosyonel Reaksiyon� alt boyutlarõ medyan değerleri arasõnda ise 

istatiksel olarak anlamlõ farklõlõk belirlenmedi (p>0,05).  
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Tablo 4-17: NSP Bulgularõnõn Düzenli İlaç Kullanõmõ Durumuna Göre Karşõlaştõrõlmasõ 

Düzenli İlaç Kullanõmõ 
Evet Hayõr 

NSP Alt  Boyutlarõ 
X ±SD Med X ±SD Med 

Zmu 

 

p 

Fiziksel Hareket 
 42,45±23,86 43,68 67,47±14,41 67,33 -3,03 

0,002 

Enerji 68,36±20,37 60,80 82,60±25,25 100,0 -2,04 
0,041 

Ağrõ 17,99±24,12 0,00 42,15±33,58 39,32 -2,72 
0,007 

Uyku 35,04±32,16 17,47 48,24±29,33 51,04 -1,29 
0,194 

Sosyal İzolasyon 25,26±30,54 22,01 52,30±28,88 54,60 -2,43 
0,015 

Emosyonel  
Reaksiyonlar 32,47±30,42 26,12 57,77±34,45 62,74 -2,15 

0,047 
 

 Tablo 4-17�de hastalarõn düzenli ilaç kullanõmõna göre NSP bulgularõ  

karşõlaştõrõldõğõnda;  ilaçlarõnõ düzenli kullanan hastalarõn �Fiziksel Hareket� 

(42,45±23,86) ile �Ağrõ� (17,99±24,12) alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõn 

kullanmayanlara göre düşük olduğu ve medyan değerleri arasõndaki farklõlõğõn da 

istatiksel olarak ileri derecede anlamlõ olduğu görüldü (p<0,01). Düzenli ilaç kullanan 

hastalarõn �Enerji� (68,36±20,37), �Uyku� (35,04±32,16), �Sosyal İzolasyon� 

(25,26±30,54) ve �Emosyonel Reaksiyon� (32,47±30,42) boyutlarõ puan 

ortalamalarõnõn  kullanmayanlara göre düşük olduğu ve medyan değerleri arasõndaki 

farklõlõğõn da istatiksel olarak anlamlõlõk gösterdiği saptandõ (p<0,05).  

NSP bulgularõnõn sağlõğõ algõlama durumuna göre karşõlaştõrõlmasõ Tablo 4-

18�de gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75

 

Tablo 4-18: NSP Bulgularõnõn Sağlõğõ Algõlama Şekline Göre Karşõlaştõrõlmasõ 

Sağlõğõ  Algõlama Şekli 

Kötü Orta İyi 

 NSP                    
Alt Boyutlarõ 

X ±SD 
 

Med   X ±SD 
 

Med X ±SD 
 

Med 

Xkw 

p 

Fiziksel       
Hareket 67,56±14,77 68,02 48,61±21,23 54,55 28,06±19,69 23,18 31,50 

0,001 

Enerji 83,30±23,98 100 71,31±17,31 60,80 60,49±19,88 60,80 14,87 
0,001 

Ağrõ 54,68±30,23 54,80 11,03±18,24 0,00 12,81±24,57 0,00 24,30 
0,001 

Uyku 48,76±33,34 45,43 33,11±29,99 22,37 33,43±32,93 12,57 3,44 
0,179 

Sosyal İzolasyon 55,09±33,83 50,26 28,59±29,53 22,01 12,23±20,30 0,00 18,45 
0,001 

Emosyonel 
Reaksiyonlar 73,88±29,22 87,02 31,05±25,94 26,29 18,30±19,02 16,98 25,71 

0,001 

 
Hastalarõn, sağlõğõ algõlama şekline göre NSP bulgularõ  karşõlaştõrõldõğõnda; 

�Fiziksel Hareket� (xkw= 31,50; p<0,01), �Enerji� (xkw= 14,87; p<0,01), �Ağrõ� (xkw= 

24,30; p<0,01), �Sosyal İzolasyon� (xkw= 18,45; p<0,01) ve  �Emosyonel 

Reaksiyonlar� (xkw= 25,71; p<0,01) alt boyutlarõ medyan değerleri arasõnda istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar bulunurken, �Uyku� (xkw= 3,44; p>0,05) 

boyutunun ise sağlõğõ algõlama şekline göre medyan değerleri arasõnda istatistiksel 

olarak anlamlõ farklõlõk olmadõğõ saptandõ.   

Hastalarõn sağlõk algõlarõ ile yaşam kaliteleri arasõnda aynõ yönde değişim olduğu 

gözlendi. 
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5. TARTIŞMA 

PH, bireyin GYA�ni bağõmsõz olarak gerçekleştirmesi ve sürdürmesinde önemli 

role sahip hareket aktivitesini etkilemesinin yanõ sõra, bireyi emosyonel ve sosyal 

boyutlarõyla da etkileyen kronik ve ilerleyici bir hastalõktõr. Hastalõğa psiko-sosyal 

uyum sadece bireyi değil aynõ zamanda ailesini, arkadaşlarõnõ ve bakõm rolünü üstlenen 

diğer bireyleri de etkilemektedir. Hastalõğõn, hasta ve bakõm veren bireyler üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmak amacõyla, hemşirenin diğer sağlõk ekip üyeleri ile işbirliği 

içinde gerçekleştireceği bireyselleştirilmiş hasta bakõmõ ve eğitiminin amacõ, hastalõğa 

psikososyal uyumu hõzlandõrmak, hastanõn alõşõlageldiği yaşam biçimine en yakõn 

koşullarda yaşamõnõ sürdürmesi ve GYA�ni gerçekleştirmesini sağlamak, birey ve 

ailesinin gelecek ile ilgili kaygõlarõnõ en aza indirmek ve yaşam kalitesini yükseltmektir 

(Behari ve ark. 2005; Cubo ve ark. 2002; MacMahon ve Thomas 1998).       

PH olan bireylerin sosyo-demografik ve hastalõk özellikleri ile sağlõkla ilişkili 

yaşam kalitelerini ve bunlar arasõndaki ilişkiyi ortaya koyan çalõşmada, elde edilen 

bulgular, 3 ana başlõk altõnda literatür doğrultusunda tartõşõlmõştõr. 

5.1. HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN 

BULGULARIN TARTIŞILMASI  

 Örneklem grubunda yer alan hastalarõn büyük çoğunluğunun (% 81,2) 60 yaş 

üstü yaşlarda yoğunlaştõğõ ve yaş ortalamasõnõn 67,5±8,76 yõl olduğu saptanmõştõr 

(Tablo 4-1). Bu sonuç, PH�nõn 40-75 yaşlarõ arasõnda, sõklõkla da 60 yaşõn üzerindeki 

(60 yaşõn üzerinde her 100 kişiden birinde) bireylerde görüldüğü literatür bilgisi ile 

paralellik göstermektedir (Apaydõn ve ark. 2004; Behari ve ark.2005; Delil ve ark.2005; 

Emre ve ark. 2004; Memiş ve Akyol 2006; Watts ve Koller 1998; Yaltkaya ve ark. 

2000). 

 Hastalarõn cinsiyetlerine göre dağõlõmlarõ incelendiğinde; % 37,0�sinin kadõn ve 

% 63,0�ünün erkek olduğu saptanmõştõr (Tablo 4-1). PH�nõn prevalansõnda cinsiyetler 

arasõnda önemli bir farklõlõk olmamakla birlikte hastalõk erkeklerde kadõnlara oranla 

biraz daha sõk görülmektedir (Apaydõn ve ark. 2004; Emre ve ark. 2004; Delil ve 

ark.2005; Memiş ve Akyol 2006; Scott ve ark. 2000). Literatürde, erkeklerin daha fazla 

tarõmla uğraşmasõ ve tarõmda kullanõlan insektisitlere maruz kalmasõ, cinsiyete göre 
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sigara içme oranõnõn erkeklerde daha fazla olmasõ nedenleriyle, cinsiyet olarak 

erkeklerin daha fazla risk altõnda olduğu bildirilmektedir (Emre ve ark. 2004; Memiş 

1997; Watts ve Koller 1998). Literatür bilgisi ile de desteklenen bu bulgu, Behari ve 

arkadaşlarõ (2005) ile Delil ve arkadaşlarõnõn (2006) yaptõğõ çalõşmalarda da hastalarõn 

çoğunluğunun erkek olmasõ sonuçlarõ ile paralellik göstermektedir. 

Hastalarõn medeni durumlarõna bakõldõğõnda; % 68,8�inin evli, % 26,2�sinin 

dul ve % 5,0�inin bekar olduğu saptanmõştõr (Tablo 4-1). Ülkemizin sosyo-kültürel 

yapõsõndan kaynaklanan bu durum hastalarõn birlikte yaşadõğõ kişiler bulgusuyla da 

desteklenmektedir. Ayrõca hastalarõn büyük bir çoğunluğunun evli olmasõ bakõmda 

destek olacak kişilerin varlõğõ açõsõndan sevindirici bulunmuştur.  

Örneklemde yer alan hastalarõn  % 60,0�õnõn okur yazar ya da ilkokul, 

%36,2�inin ortaokul-lise, % 2,5�inin üniversite ve sadece % 1,3�nün lisansüstü mezunu 

olduğu görülmüştür (Tablo 4-1). Devlet İstatistik Enstitüsü�nün 2000 yõlõ raporuna göre, 

ülkemizdeki okur yazar ve ilkokul mezunu oranõ kadõnlarda % 81, erkeklerde ise % 94 

olarak belirlenmiştir (http://www.die.gov.tr/nufus_sayimi/2000Nufus.pdf). Ülkemizin 

genel eğitim durumunun bir yansõmasõ olabileceğini düşündüren bu sonuç, Türkiye�de 

nüfus yapõsõna ve sağlõk araştõrma bulgularõna paralellik göstermektedir. Cubo ve 

arkadaşlarõ (2002), PH yaşam kalitesinde eğitsel ve psikolojik faktörlerin önemini 

değerlendirdikleri çalõşmalarõnda, hastalarõn ekonomik bağõmsõzlõğõnõn ya da sosyal 

durumlarõnõn yüksek eğitim düzeyi ile desteklendiğinde, bu hastalarõn fiziksel ve 

psikolojik bakõm gereksinimlerini daha iyi gerçekleştirdiklerini saptamõşlardõr. Ayrõca 

Parkinson hastalarõndaki düşük eğitim düzeyinin, zayõf öz bakõma, düşük yaşam 

kalitesine ve gelecekte depresyona yol açabileceğini belirtmişlerdir. Bu araştõrma 

bulgusu dikkate alõndõğõnda; örneklemimizde bulunan hastalarõn büyük çoğunluğunun 

düşük eğitim düzeyine sahip olmasõnõn onlarõn yaşam kalitelerini etkileyebileceğini 

düşündürmektedir.  

Hastalarõn meslekleri ve çalõşma durumlarõ incelendiğinde; % 60,0�õnõn 

emekli, % 81,3�ünün PH dõşõndaki başka nedenlere bağlõ olarak (emeklilik, ileri yaş ve 

diğer sağlõk sorunlarõ gibi) halen ücret karşõlõğõ bir işte çalõşamadõğõ, % 10,0�unun ise 

Parkinson hastalõğõna bağlõ olarak çalõşamadõğõ saptanmõştõr (Tablo 4-1). Hastalarõn yaş 

gruplarõna göre dağõlõmlarõ dikkate alõndõğõnda, hastalarõn büyük çoğunluğunun emekli 

ve Parkinson dõşõ nedenlerle çalõşamamasõnõn beklenen bir sonuç olduğunu 
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düşünebiliriz. Literatürde, PH ilişkili semptomlarõn (yorgunluk, hareketlerde yavaşlama, 

tremor, anksiyete, depresyon vb.) iş gücü kaybõna ve erken emekliliğe neden olabildiği 

bildirilmekle birlikte, çalõşmada yaşlarõ ile ilişkili olarak PH nedeniyle çalõşamayan 

hastalarõn oranõ oldukça düşük bulunmuştur (Yüksel ve ark. 2006).  

Hastalarõn % 97,5 (n=78) gibi büyük bir çoğunluğunun sağlõk güvencesi olduğu 

görülmüştür (Tablo 4-1). Genellikle sevkli ya da evraklõ hastalarõn başvurduğu 

üniversite ve devlet hastanelerinde yürütülen çalõşmanõn örnekleminde yer alan 

hastalarõn tamamõna yakõn kõsmõnõn sağlõk sigortasõnõn bulunmasõ, hastalõklarõ nedeniyle 

fiziksel ve psikososyal olumsuzluklar deneyimleyen hastalarõn, ek olarak bakõm ve 

tedavinin getireceği ekonomik sorunlarõ yaşayamayacaklarõnõ göstermesi açõsõndan 

sevindirici bulunmuştur. 

Tablo 4-1�de yer alan hastalarõn gelir durumlarõna ilişkin ifadelerinde genelde 

gelir durumlarõnõn �orta derecede iyi� (% 47,5) ve �iyi� (% 40,0) olmasõ sonucu 

hastalarõn yaş, eğitim ve meslekleri ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Ayrõca bu 

durum, PH�nõn her türlü sosyo-ekonomik koşulda geliştiğini bildiren literatür bilgisi ile 

de uygunluk göstermektedir (Apaydõn ve ark. 2005; Kul ve ark. 2005). 

Hastalarõn birlikte yaşadõğõ kişiler incelendiğinde; % 91,3 gibi bir oranla büyük 

çoğunluğunun yaşamõnõ biriyle paylaşmasõnõn, evde günlük aktivitelerini 

gerçekleştirirken yardõm/destek alabilme olasõlõğõnõ artõracağõnõ düşündürmektedir. Kul 

ve arkadaşlarõnõn 2005 yõlõnda yapmõş olduklarõ sosyal durumun fiziksel performans 

üzerine etkilerini inceleyen çalõşmalarõndaki hasta profiline uygunluk gösteren bu 

sonuç, hastalarõn medeni durumlarõ ile de desteklenmektedir. 

Çalõşma kapsamõna alõnan hastalarõn yaşadõklarõ çevre koşullarõna bakõldõğõnda; 

% 63,7�inin apartman dairesinde yaşadõğõ; % 88,7�sinin yaşadõğõ ortamda kendisine ait 

bir odasõnõn olduğu; % 43,8�inin yaylõ yatakta yatmayõ tercih ettikleri; % 63,0�ünün 

oturmak için yaylõ yatak/çekyat, % 18,5�inin ise sert zeminli ve kollu sandalyede 

oturmayõ tercih ettikleri; % 82,5�inin alafranga tuvaleti kullandõğõ; % 65,0�inin taburede 

oturarak banyo yapmayõ tercih ettikleri belirlenmiştir (Tablo 4-2). Çalõşma kapsamõna 

alõnan hastalarda da gözlendiği gibi (Tablo 4-5) Parkinson hastalarõnda hastalõk süreci 

ile ilişkili olarak en fazla hareket aktivitesi etkilenmektedir. Bu nedenle yaşadõklarõ 

çevre koşullarõnõn güvenli hareketi sağlayacak şekilde düzenlenmesi oldukça önemlidir. 

Literatürde, Parkinson hastalarõnda yatakta dönme ve kalkma güçlüğünün olmasõ 
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nedeniyle yatağõn sert olmasõ ve çökmemesi gerektiği vurgulanmaktadõr (Memiş ve 

Akyol 2006). Çalõşmada, hastalarõn PHBDS alt grup değerlendirme puanlarõ içinde, 

günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili bölümde en yüksek puan ortalamasõnõn �yatakta 

dönme ve yatak takõmlarõnõ düzeltme� maddesine ait olduğu görülmektedir. Yine 

literatürde, Parkinson hastalarõnõn bradikinezi ve postüral refleks kaybõna bağlõ olarak 

oturduklarõ yerden kalkmakta zorluk çektikleri için sert zeminli ve kollu sandalyeye 

oturmalarõnõn kalkmayõ kolaylaştõracağõ ifade edilmektedir (Apaydõn ve ark.2005; 

Duvoisin 1995; Memiş 1997). Bu bağlamda çalõşma sonuçlarõmõzõn literatür bilgilerine 

uygunluk göstermemesinin nedeni, hastalarõn çoğunluğunun Evre 1-2�de bulunmasõ ve 

PHBDS puanõnõn düşük olmasõnõn yanõsõra, geleneksel alõşkanlõklara, bireylerin 

ekonomik ve sosyal durumlarõna, eğitim ve bilgi düzeylerine bağlõ olabilir. Hastalarõn 

büyük çoğunluğunun banyo ve tuvalet gereksinimleri için literatür önerilerine uygun 

tercihler yapmalarõ, düşme sonucu gelişecek travmalarõn önlenmesi açõsõndan olumlu 

bir sonuçtur (Apaydõn ve ark. 2005; Duvoisin 1995; Lewis ve ark. 2002; Memiş 1997).  

Parkinson hastalarõna yönelik yapõlan çalõşmalarõn çoğunda, istemli hareketlerin 

yavaşlamasõ, tremor, konuşma ve yürümede güçlük, L-dopa�nõn yan etkisi olduğu 

düşünülen diskineziler ve hastalarõn % 40-50�sinde görülen depresyon nedeniyle 

sağlõklõ sosyal ilişki kurma ve sürdürmede güçlük yaşandõğõ belirtilmektedir (Cubo ve 

ark. 2002; Duvoisin 1995; Erer ve ark. 2005; Memiş 1997; Tokçaer 2005). Çalõşma 

kapsamõna alõnan hastalarõn büyük çoğunluğunun sosyal yaşantõlarõnda yakõn çevre ile 

olan ilişkilerini �çok iyi� (% 30,0) ve �iyi� (% 56,2) olarak tanõmlamalarõ ülkemizdeki 

sosyo-kültürel yapõ ve değerlerin bir yansõmasõ olduğunu düşündürmektedir (Tablo 4-

2). 

5.2. HASTALARIN HASTALIK ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN BULGULARIN 

TARTIŞILMASI 

Çalõşma kapsamõna alõnan hastalarõn hastalõk süresinin dağõlõmõ incelendiğinde; 

% 41,3�ünün 5 ile 9 yõl, % 33,7�sinin 10 yõl ve üzeri ve % 25,0�inin ise 1 ile 4 yõldõr 

hasta olduğu; ortalama hastalõk süresinin 7,41±4,02 yõl olduğu saptanmõştõr (Tablo 4-3). 

Hastalõk süresinin, hastalõğõn klinik seyri açõsõndan tek başõna belirleyici bir faktör 

olmadõğõ, çalõşmadaki hastalarõn büyük çoğunluğunun Evre 1-2� de olmasõ bulgusuyla 

da desteklenmektedir (Tablo 4-6).   
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 PH�nõn etyolojisi sporadik (viral enfeksiyonlar, tekrarlayan kafa travmalarõ veya 

bazõ toksinler) ve ailesel olmak üzere iki gruba ayrõlmaktadõr. Ancak, ailesel Parkinson 

hastalõğõ her zaman genetik etyolojiye bağlõ olmamakla birlikte aile üyelerinin uzun 

süre aynõ çevresel etkenlere maruz kalmasõ da hastalõğa neden olabilmektedir. 

Literatürde, Parkinson hastalõğõ olan bireylerin etyolojisinin % 85�i sporadik, % 10-15 

ailesel ve % 5�i de tek gene bağlõ bozukluklardan kaynaklandõğõ bildirilmektedir 

(Foltynie ve ark. 2007; Emre ve ark. 2004; Ozansoy ve Başak 2004). Çalõşma 

kapsamõna alõnan hastalarõn % 30,0�unun ailesinde Parkinson hastalõğõ olan yakõnõn 

olmasõ bulgusu, literatür bilgisi ile benzerlik göstermektedir (Tablo 4-3). 

Etyolojisi kesin olarak belli olmayan PH�nda, tarõmla uğraşma, hayvancõlõk ve 

kuyu suyu tüketimi gibi çevresel faktörler risk faktörü olarak kabul edilse de, yapõlan 

çalõşmalarda neden-sonuç ilişkisi henüz kesinleşmemiştir (Apaydõn ve ark. 2004; 

Memiş 1997; Watts ve Koller 1998; Yaltkaya ve ark. 2000). PH�nda bireysel risk 

faktörü olarak düşünülen zehirlenme, menenjit, kafa travmasõ ve emosyonel strese 

yönelik araştõrmalar ise sürdürülmektedir. Bu doğrultuda çalõşma kapsamõndaki 

hastalarõn % 95,0�inin PH risk faktörüne maruz kalmamasõ, sadece % 2,5�inin kafa 

travmasõ ve % 2,5�inin tarõm ilaçlarõna maruz kalmasõ; % 60,0�õnõn sigara ve %97,5�inin 

ise alkol kullanmamasõ literatür bilgisi ile desteklenmektedir (Tablo 4-3 ).  

Tablo 4-3 incelendiğinde; çalõşma kapsamõndaki hastalarõn diğer sağlõk 

sorunlarõ içinde hipertansiyon (% 50,0) ve kalp hastalõklarõnõn (% 22,5) ilk sõralarda 

yer aldõğõ saptanmõştõr. Hastalarõn yaş dağõlõmlarõ ile ilişkili olan bu sonuç, ileri yaşõn 

hipertansiyon, kalp hastalõklarõ ve diyabet gibi kronik hastalõklar için birer risk faktörü 

olduğunu bildiren literatür bilgisi ile desteklenmektedir (Durna ve ark. 2000). Ayrõca, 

Aştõ (2000), Atabek (1994), Memiş (1997), Şendir�in (2000) çalõşma verileri de bu 

bulgumuza paralellik göstermektedir.   

Çalõşma kapsamõndaki hastalar hastalõk başlangõç belirtisi olarak % 78,7�si 

ellerde titreme, % 31,2�i hareketlerinde yavaşlama, % 23,8�i ise kaslarda sertleşme 

olduğunu bildirmiştir (Tablo 4-4). Delil ve arkadaşlarõ (2005) çalõşmalarõnda, hastalõğõn 

ilk başlangõç belirtisi olarak, 456 hastada tremor (% 70,5) ve 174 hastada ise bradikinezi 

(% 26,9) olduğunu saptanmõşlardõr. Çalõşma bulgularõ bu araştõrma sonuçlarõ ile 

benzerlik göstermekle birlikte literatür bilgisi ile de desteklenmektedir (Delil ve ark. 

2005; Emre ve ark. 2004; Reeves ve ark. 1999). 
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Hastalõğõn tõbbi tedavi ve yönetimi, öncelikle Parkinson hastasõ olan bireylerin 

hareket aktivitesine yönelik yetersizliklerinin sõnõrlandõrõlmasõnõ ve umut edilen yaşamõ 

sürdürmeyi amaçlar (Behari ve ark. 2005). PH�nõn semptomlarõnõ gidermede en etkili 

ilaç olan L-dopa�nõn kullanõmõ hastalarõn çoğunda yaşam kalitesini arttõrõr. Dopamin 

agonistleri de uzun etkili olmalarõ ve hastalõğõn ilerleyişini yavaşlatabileceği 

konusundaki göstergeler nedeniyle hekimler tarafõndan tercih edilmektedir (Conley ve 

Kirchner 1999). Parkinson hastalarõnõn tedavisinde hastalarõn büyük çoğunluğunun L-

Dopa (% 95,0)  ve Dopamin Agonistleri (% 52,5)  kullanmasõ literatür bilgisi ile de 

desteklenmektedir (Tablo 4-4) (Danisi 2002; Emre ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007; 

Johnson ve ark. 2002; Yaltkaya ve ark. 2000).  

Hastalarõn, hastalõğõ hakkõnda bilgi alma, düzenli ilaç kullanõmõ, psikolojik 

destek, egzesiz programõ ve düzenli sağlõk kontrolü yaptõrma ile ilgili özellikleri 

incelendiğinde; hastalarõn tamamõnõn hastalõğõ hakkõnda bilgi aldõğõ, %90,0�õnõn tanõ 

konulduktan sonra ilaçlarõnõ düzenli kullandõğõ, % 30,0�unun psikolojik destek aldõğõ, % 

32,4�ünün egzersiz programõ uyguladõğõ ve  % 95,0�inin düzenli olarak sağlõk kontrolü 

yaptõrdõğõ saptanmõştõr (Tablo 4-4). Çalõşmadan elde ettiğimiz sonuçlar bize hastalarõn 

hastalõk ve tedavilerini kabullendiklerini, %97,5�inin sağlõk güvencesi olmasõ nedeniyle 

hekim kontrolleri ve ilaç temininde sorun yaşamadõklarõnõ düşündürmektedir. Ancak, 

genel olarak hastalarõn yaşlõ olmasõ, tedavide gün içi bölünmüş ve sõk aralõklarla ilaç 

kullanõm gerekliliği ve hastalõğõn getirdiği hafõza sorunlarõ nedeniyle düzenli ilaç 

kullanõmõnda sorunlar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalõdõr. 

Çalõşma kapsamõndaki hastalarõn genel olarak sağlõklarõnõ algõlama şekline 

bakõldõğõnda; % 36,2�sinin �iyi�, % 43,8�inin �orta� ve % 20,0�sinin ise �kötü� olarak 

algõladõğõ görülmüştür (Tablo 4-4). Bu çalõşma bulgularõ; birey açõsõndan tedavi ve 

bakõmõn yeterliliği ile hastalõk evresi hakkõnda da bize rehber olabilir. Nitekim Tablo 4-

7�de hastalarõn sağlõğõ algõlama şekli ile hastalõk evresi arasõnda anlamlõ ilişki olduğu 

görülmektedir.  

Çalõşma kapsamõndaki hastalarõn yardõma gereksinim duyduklarõ günlük 

yaşam aktivitelerinin öncelik sõrasõna bakõldõğõnda; �hareket� aktivitesinin ilk sõrada 

(% 97,5) yer aldõğõ görülmüştür (Tablo 4-5). Hareket aktivitesi, PH�nõn en fazla 

etkilediği aktivitelerden biridir. Parkinson hastalarõnda, hareketlerin ardõ sõra tekrarõ, 

azalan eklem açõklõğõ, tremor, bradikinezi ve hastalõğõn ilerlemiş dönemlerinde görülen 
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akinezi bireyin günlük yaşam aktivitelerinin tümünü dolayõsõyla da yaşam kalitesini 

etkilemektedir (Memiş 1997; Yaltkaya ve ark. 2000; Apaydõn ve ark. 2004; Memiş ve 

Akyol 2006). Bu literatür bilgisi bulgumuzu destekler niteliktedir. 

Hoehn ve Yahr�õn Klinik Evreleme Ölçeği�ne göre hastalõk evrelerinin 

dağõlõmõ incelendiğinde; % 47,5�inin Evre 1�de, % 27,5�inin Evre 2�de, % 21,2�inin 

Evre 3�te ve % 3,8�inin Evre 4�te olduğu saptanmõştõr (Tablo 4-6). Hastalarõn 

çoğunluğunun (% 75,0) ilk iki evrede yer almasõ, hastalarõn henüz günlük yaşam 

aktivitelerini bağõmsõz olarak gerçekleştirebileceklerini düşündürmektedir. Delil ve 

arkadaşlarõ (2005), Karlsen ve arkadaşlarõ (2000), Kul ve arkadaşlarõnõn (2005) çalõşma 

verileri bu bulgumuzla paralellik göstermektedir. 

Genel olarak sağlõğõ algõlama şekli ile hastalõk evresi arasõnda istatistiksel 

olarak anlamlõ ilişki görülmektedir (p<0,01). Evre arttõkça sağlõğõ algõlama şekli de 

kötüleşmektedir. Sağlõğõnõ iyi olarak algõlayanlar Evre 1�de; orta olarak algõlayanlar 

Evre 2�de ve kötü olarak algõlayanlar ise Evre 3-4�te daha yüksek orandadõr (Tablo 4-7). 

Literatürde, Evre 1-2 hafif, Evre 3 orta ve Evre 4-5 ise ağõr belirti ve bulgularõn yer 

aldõğõ evreler olarak sõnõflandõrõlmaktadõr (Cubo ve ark. 2002; Karlsen ve ark. 2000). Bu 

bağlamda, hastalarõmõzõn çoğunluğunun ilk iki evrede yer almasõ (% 75, n=60) 

sevindirici bir sonuçtur. Kul ve arkadaşlarõnõn (2005) çalõşmasõnda da, Evre 1�den Evre 

4�e doğru hastalõğõn derecesi arttõkça hastalarõn günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirmede daha fazla sorun yaşadõklarõ saptanmõştõr. 

Hastalarõn PHBDS�na ilişkin puan dağõlõmõna bakõldõğõnda; toplam PHBDS 

puan ortalamasõnõn 25,09±15,85 olduğu ve alt gruplar arasõnda en yüksek puan 

ortalamasõnõ �Motor Fonksiyonlar� (11,62±7,45) grubunun aldõğõ saptanmõştõr. Bu 

grubun maddeleri içinde en yüksek puan ortalamasõnõn �vücut bradikinezisi ve 

hipokinezisi� (1,26±0,56) maddesinde olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-8). Bradikinezi, 

Parkinson hastalõğõnõn en önemli özürlülük yaratan, erken ya da geç olarak gelişebilen 

üç temel belirtisinden birisidir. Bradikinezi, günlük yaşamdaki faaliyetlerin tümünün 

belli bir yavaşlõkta olmasõna neden olur (Reeves ve ark. 1999; Emre ve ark. 2004 

Foltynie ve ark. 2007). Delil ve arkadaşlarõnõn (2005) çalõşmasõnda, 17 hastada ilk 

belirti ve bulgu olarak tremor ve bradikinezin eş zamanlõ olarak başladõğõ saptanmõştõr. 

PHBDS�nõn üçüncü bölümünde yer alan �Motor Fonksiyonlar� maddeleri içinde 
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�tremor�un (1,16±0,66) �bradikinezi�yi takip eden sõrada olmasõ Delil ve 

arkadaşlarõnõn (2005) araştõrma bulgusuna benzerlik göstermektedir.  

PHBDS�nõn alt gruplarõ içinde ikinci yüksek puan ortalamasõnõ �GYA�nin aldõğõ 

saptanmõştõr. Bu grupta da en yüksek puan ortalamasõnõn �yatakta dönme ve yatak 

takõmlarõnõ düzeltme� (1,38±1,23) maddesinde olduğu belirlenmiştir (Tablo 4-8). Kul 

ve arkadaşlarõnõn (2005) çalõşmasõnda da, Parkinson hastalarõnõn sõrt üstü yatar 

pozisyondan yatak içinde oturur pozisyona geçerken güçlük yaşadõklarõ saptanmõştõr. 

Çalõşma bulgularõ, bu araştõrma sonucu ve literatür bilgisi ile benzerlik göstermektedir 

(Emre ve ark. 2004; Foltynie ve ark. 2007). 

 PHBDS�nõn üçüncü alt grubu �Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� puan 

ortalamasõnõn ise 2,59±2,17 olduğu ve madde puanlarõ içinde en yüksek puan 

ortalamasõnõ �motivasyon/insiyatif� (0,98±1,01) maddesinin aldõğõ belirlenmiştir (Tablo 

4-8). PHBDS�nõn �motivasyon/insiyatif� maddesi kapsamõnda ele alõnan yürütücü 

işlevler, bir amaca yönelik davranõşlarõ sezinleme, planlama, başlatma ve devam 

ettirebilme becerilerini göstermektedir. Yüksel ve Tireli�nin (2005) Parkinson 

hastalõğõnda frontal disfonksiyon konulu çalõşmasõnda da, hastalõk süresi 10 yõl ve 

üzerinde olan hasta grubunun bu işlevlerde başarõsõz olduğu saptanmõştõr. Çalõşmadaki 

hastalarõn hastalõk süresi de dikkate alõndõğõnda bu sonuç Yüksel ve Tireli�nin (2005) 

araştõrma bulgusuna paraleldir. 

 Tablo 4-9 incelendiğinde; hastalõk evrelerine göre �Davranõş, Mental ve 

Ruhsal Durum� (Xkw =26,02; p<0,01), �GYA� (Xkw=40,13; p<0,01), �Motor 

Fonksiyonlar� (Xkw=52,32; p<0,01) alt gruplarõ ve toplam �PHBDS� (Xkw=49,20; 

p<0,01) medyan değerleri arasõnda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar 

olduğu bulunmuştur. Aynõ şekilde tüm alt grup puan ortalamalarõnõn de hastalõk evresi 

ile birlikte arttõğõ gözlenmiştir. Bu durum hastalõk evresindeki ilerlemenin tüm 

fonksiyonlara bir yansõmasõ olarak yorumlanabilir (Behari ve ark. 2000; Cubo ve ark. 

2002). 

Hastalõk süresine göre PHBDS bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda, hastalõk süresi 10 

yõl ve üzerinde olan hastalarõn hem alt grup hem de toplam puan ortalamalarõnõn,  

hastalõk süresi 1-4 yõl ve 5-9 yõl arasõnda olan hastalardan daha yüksek olduğu 

saptanmõştõr. Medyan değerleri arasõndaki farklõlõğõn da istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlõ görüldüğü çalõşmada (p<0,01), hastalõk süresinin ilk 1-4 yõllarõ 
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arasõnda tüm fonksiyonlarda görülen kötüleşmenin 5-9 yõllarõ arasõnda gerilediği, 10 yõl 

ve üzerinde ise belirgin bir biçimde arttõğõ bulunmuştur (Tablo 4-10). Özşahin ve 

arkadaşlarõnõn (2007) çalõşmasõnda, hastalõk süresi ile PHBDS toplam puanõnõn anlamlõ 

korelasyon göstermesi çalõşma bulgumuzu desteklemektedir. 

Hastalarõn sağlõğõ algõlama şekline göre PHBDS bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda; 

�Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� (Xkw=23,77; p<0,01), �GYA� (Xkw=35,02; 

p<0,01), �Motor Fonksiyonlar� (Xkw=35,83; p<0,01) alt gruplarõ ve toplam 

PHBDS�nõn (Xkw=39,50; p<0,01) medyan değerleri arasõnda istatistiksel olarak ileri 

derecede anlamlõ farklõlõk olduğu saptanmõştõr. Bu sonuç, bireyin GYA�deki bağõmlõlõk 

düzeyindeki artmanõn sağlõk algõsõ üzerine bir yansõmasõ olarak yorumlanabilir. 

5.3. HASTALARIN YAŞAM KALİTELERİNE İLİŞKİN BULGULARIN 

TARTIŞILMASI 

Karlsen ve arkadaşlarõnõn (1999), Karlsen ve arkadaşlarõnõn (2000), Pechevis ve 

arkadaşlarõnõn (2005) ve Wasielewski ve Koller�in (1999) Parkinson hastalõğõ olan 

bireylerde yaşam kalitesini NSP�ni kullanarak değerlendirdikleri çalõşmalarõnda 

özellikle �Enerji�, �Uyku� ve Emosyonel Reaksiyonlar� alt boyutu/boyutlarõ olmak 

üzere PH�nõn ilerlemesiyle yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiğini 

saptamõşlardõr. 

PH�nda yaşam kalitesini değerlendiren tüm çalõşmalarda; hastalõğõn yaşam 

kalitesini olumsuz yönde etkilediği ve PH�nõn evresi ile paralel olarak bu etkilenmenin 

de arttõğõ belirlenmiştir (Behari ve ark. 2005; Cubo ve ark. 2002; Karlsen ve ark. 1999; 

Karlsen ve ark. 2000; Memiş 1997). 

Hastalarõn NSP alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõ incelediğimizde; en fazla 

etkilenen alt boyutun �Enerji� (69,79±21,17), en az etkilenen alt boyutun ise �Ağrõ� 

(20,41±28,79) olduğu görülmüştür (Tablo 4-12). 

NSP�nin �Fiziksel Hareket� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental 

ve Ruhsal Durum�, �GYA�, �Motor Fonksiyonlar�alt gruplarõ ve toplam PHBDS 

puanlarõ arasõnda pozitif yönde, istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ bir ilişki 

olduğu saptanmõştõr (p<0,01 ) (Tablo 4-13). Karlsen ve arkadaşlarõnõn (2000), Parkinson 

hastalõğõnda yaşam kalitesi konulu çalõşmasõnda, hastalõğõn klinik derecesi arttõkça 
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fiziksel yetersizliğin derecesi ile PHBDS�nõn toplam ve alt grup puanlarõnõn arttõğõ 

belirlenmiştir.  

 NSP�nin �Enerji� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental ve Ruhsal 

Durum�, �GYA� alt gruplarõ ve toplam PHBDS puanlarõ arasõnda pozitif yönde, 

istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ ilişki görülürken (p<0,01 ); �Motor 

Fonksiyonlar� alt grubu puanõ ile p<0,05 düzeyinde pozitif yönde anlamlõ ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Düşük enerji çoğunlukla yorgunluk gibi depresif belirti ve bulgularla 

birlikte görülmektedir. Karlsen ve arkadaşlarõnõn (1999) klinik ve demografik 

özelliklerin Parkinson�da yaşam kalitesine etkisi konulu çalõşmasõnda da, hastalarõn 

%30,0�unda saptanan düşük enerji ile PHBDS�nõn toplam ve alt grup puanlarõnda 

anlamlõ ilişki olduğu görülmüştür (Tablo 4-13).  

PH�nda rijidite ve ekstremitelerin hareket ettirilememesi nedeniyle sõklõkla kas 

ağrõlarõ oluşmaktadõr. Omurga çevresinde rijidite nadir görülmekle birlikte, hastalarda 

bel bölgesinde ağrõya neden olabilmektedir. Femur ve ayak kaslarõnda rijiditenin ağrõlõ 

kramplar şeklinde ortaya çõkabileceği ve ense rijiditesine, depresyon ve anksiyeteye, 

ileri yaş grubunda olmalarõ nedeniyle servikal artroz, hipertansiyon ve kullanõlan 

değişik ilaçlara bağlõ baş ağrõsõ görülebileceği literatür bilgisi ile desteklenmektedir 

(Foltynie ve ark. 2007; Karlsen ve ark. 1999; Kõylõoğlu ve ark. 2003; Waseem ve 

Gwinn-Hardy 2001). Çalõşma bulgularõnda da, NSP�nin �Ağrõ� boyutu puanõ ile 

PHBDS�nõn �Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum�, �GYA�, �Motor Fonksiyonlar� 

alt gruplarõ ve toplam PHBDS puanlarõ arasõnda pozitif yönde ve istatistiksel olarak da 

ileri derecede anlamlõ ilişki olmasõ bu literatür bilgisine uygunluk göstermektedir 

(p<0,01 ) (Tablo 4-13). 

NSP�nin �Uyku� boyutu puanõ ile PHBDS�nõn �Davranõş, Mental ve Ruhsal 

Durum� alt grubu puanõ arasõnda istatistiksel olarak anlamlõ (p<0,05); �GYA� ve 

�Motor Fonksiyonlar� alt gruplarõ puanõ ile istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ 

ilişki bulunmuştur (p<0,01 ). PHBDS toplam puanõ ile �Uyku� boyutu puanõ arasõnda 

ise anlamlõ ilişkinin olmadõğõ görülmüştür (p>0,05) (Tablo 4-13). Literatürde, özellikle 

gece boyu devam eden hareket kõsõtlõlõğõ ve rijidite, düzensiz solunum, noktüri gibi 

tekrarlayan Parkinson belirti ve bulgularõnõn veya depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik 

bozukluklarõn uyku değişikliklerine neden olmakla birlikte, uyku bozukluğunun, hasta 

ve yakõnõnõn yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirtilmektedir. (Foltynie ve 
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ark. 2007; Memiş 1997; Yüksel ve ark. 2006). Yüksel ve arkadaşlarõ (2006) PH�nda 

uyku bozukluğu konulu çalõşmalarõnda, PHBDS alt grup puanlarõ arttõkça, Parkinson 

Hastalõğõ Uyku Ölçeği (PHUÖ) puanlarõnõn % 58,1 oranõnda azaldõğõnõ, PHUÖ puan 

değeri azaldõkça bireyin uyku ile ilgili sorunlarõnõn arttõğõnõ, hastalarõn yaşam kalitesi ve 

GYA kötüleştikçe PHUÖ değerlerinde % 57,9 oranõnda anlamlõ bir azalma olduğunu 

saptamõşlardõr. Elde ettiğimiz bu sonucu, Yüksel ve arkadaşlarõnõn çalõşma bulgularõ 

destekler niteliktedir.  

İlerleyici bir hastalõğa sahip olduğunu öğrenmek, hastanõn psikososyal 

durumunu belirgin olarak etkilemekte ve geleceğe yönelik kaygõlarõnõ artõrmaktadõr. 

Özellikle ilk tanõlama aşamasõnda hastanõn pikososyal durumu daha fazla 

etkileneceğinden, hastanõn çevresiyle gerekli iletişimi kurabilmesi ve çevresinin de 

yeterli desteği verebilmesi GYA�ni devam ettirmesi ve yaşam kalitesini sürdürmesi için 

önemlidir (Foltynie ve ark. 2007). Bireyin bütünselliği kapsamõnda, emosyonel ve 

sosyal yönden iyi olan hastalarõn, GYA�ni ve yaşam kalitesini sürdürmesi 

kaçõnõlmazdõr. Emosyonel reaksiyonlardan olan anksiyete ve depresyon, Parkinson�lu 

bireyin yaşam kalitesi için önemli belirleyicilerdir (Öztürk ve ark. 2004; Erer ve ark. 

2005). Erer ve arkadaşlarõ (2005) çalõşmalarõnda, depresyonu olan Parkinson hastalarõ 

arasõnda PHBDS puan ortalamalarõnõ, depresyonu olmayan hastalara göre istatistiksel 

olarak anlamlõ yüksek bulmuşlardõr. Nitekim çalõşmamõzdan elde ettiğimiz bulgularda 

da, NSP�nin �Sosyal İzolasyon� boyutu puanõ ile �Emosyonel Reaksiyonlar� boyutu 

puanõ, PHBDS�nõn �Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum�,  �GYA�, �Motor 

Fonksiyonlar� alt gruplarõ ve toplam PHBDS puanlarõ arasõnda pozitif yönde ve 

istatistiksel olarak da ileri derecede anlamlõ ilişki olduğu saptanmõştõr (p<0,01 ) (Tablo 

4-13).  

Tablo 4-14�te hastalarõn hastalõk evrelerine göre NSP bulgularõ  

karşõlaştõrõldõğõnda; �Fiziksel Hareket� (xkw= 22,58, p<0,01), �Enerji� (xkw= 11,82; 

p<0,01), �Ağrõ� (xkw= 27,61; p<0,01), �Sosya İzolasyon� (xkw= 21,47; p<0,01) ve  

�Emosyonel Reaksiyonlar� (xkw= 18,93; p<0,01) alt boyutlarõ medyan değerleri 

arasõnda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar bulunurken �Uyku� (xkw= 

7,59; p<0,05), alt boyutunun hastalõk evrelerine göre medyan değerleri arasõndaki 

farklõlõğõn ise istatistiksel olarak anlamlõ olduğu görülmüştür. Delil ve arkadaşlarõ 

(2005) Parkinson hastalarõnda klinik ve demografik özellikler konulu çalõşmalarõnda, 
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ileri evrelerde belirgin hale gelen bradikineziyle ilişkili olarak, hastalõk evresi arttõkça 

fiziksel yetersizliğin, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede bağõmlõlõk 

derecesinin ve yardõma gereksinimin de arttõğõnõ saptamõşlardõr. Kul ve arkadaşlarõ 

(2005) çalõşmalarõnda, hastalarõn fiziksel performansa ait aktiviteleri yapabilme 

becerilerini hastalõk evresine göre incelediklerinde, tüm aktivitelerde süre açõsõndan 

Evre 1�den Evre 4�e doğru bir artõş olduğunu bulmuşlardõr. Karlsen ve arkadaşlarõ 

(1999) çalõşmalarõnda, hastalõk evresi arttõkça hastalarõn enerji düzeyinin azaldõğõnõ 

saptamõşlardõr. Literatürde, hastalõk evresi arttõkça, artan rijiditeye bağlõ olarak ağrõ 

puanõnõn da arttõğõ belirtilmektedir (Karlsen ve ark. 1999; Kõyõoğlu ve ark. 2003). Yine 

literatürde, hastalõk evresinin artmasõyla birlikte, artan belirti ve bulgulara paralel olarak 

sosyal rol ve sorumluluklarõ yerine getirmenin de güçleştiği belirtilmektedir. Kendilerini 

sosyal ortamda yük olarak gören hastalar sõklõkla, kendini yalnõz ve yetersiz hissetme, 

suçluluk duygusu ve sosyal izolasyon yaşayabilmektedir (Meral ve ark. 2003) 

Fitzsimmans ve Bunting (1993) çalõşmalarõnda, tremor ve bradikinezinin hastalarõn 

sosyal yaşamõnõ kõsõtladõğõnõ, birçok hastanõn aile bireyleri ve arkadaşlarõyla olan 

ilişkilerini devam ettirmekte zorluk yaşadõklarõnõ vurgulamõşlardõr. Emosyonel 

reaksiyonlar sõklõkla kendini anksiyete ve depresyon şeklinde göstermektedir. Psikotik 

bulgular Parkinson hastalõğõnõn ileri dönemlerinde hastalõğõn majör bulgusu ya da tedavi 

komplikasyonu olarak karşõmõza çõkmaktadõr (Meral ve ark. 2003). Öztürk ve 

arkadaşlarõ çalõşmalarõnda (2004), anksiyete prevelansõnõ genel populasyonla ve diğer 

birçok kronik nörolojik hastalõkla karşõlaştõrdõklarõnda, panik atak ve sosyal fobiyi 

kapsayan ansiyete bozukluklarõnõn Parkinson hastalarõnda % 40 daha fazla görüldüğünü 

bulmuşlardõr. Yüksel ve arkadaşlarõ (2006) çalõşmalarõnda, hastalõğõn ileri evrelerinde 

PHUÖ (Parkinson Hastalõğõ Uyku Ölçeği) değerlerinde %42,9 oranõnda anlamlõ azalma 

olduğunu ve uyku kalitesinin bozulduğunu saptamõşlardõr. Literatür bilgisi ve benzer 

çalõşma bulgularõyla paralellik gösteren çalõşma bulgumuz, hastalõk evresi ilerledikçe 

NSP�nin tüm boyutlarõnõn ve dolayõsõyla hastalarõn yaşam kalitelerinin olumsuz yönde 

etkilendiğini göstermektedir. 

 Tablo 4-15�te hastalarõn hastalõk sürelerine göre NSP bulgularõ  

karşõlaştõrõldõğõnda; hastalõk süresi 1-4 yõl ile 10 yõl ve üzerinde olan hastalarõn �Fiziksel 

Hareket�, �Enerji�, �Uyku�, �Sosyal İzolasyon� ve �Emosyonel Reaksiyonlar�alt 

boyutlarõ puan ortalamalarõ  hastalõk süresi 5-9 yõl olan hastalarõn puanõndan yüksek 

olduğu belirlenmiştir. �Ağrõ� boyutu puan ortalamasõnõn ise, hastalõk süresi 1-4 yõl 
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olanlarda, hastalõk süresi 5 - 9 yõl  ve 10 yõl ve üzeri olan hastalardan daha yüksek olduğu 

görülmüştür. Hastalõk sürelerine göre �Fiziksel Hareket� (xkw= 4,89; p<0,05), �Enerji� 

(xkw= 6,44; p<0,05) ve �Ağrõ� (xkw= 5,11; p<0,05)  alt boyutlarõ medyan değerleri 

arasõnda istatiksel olarak anlamlõ farklõlõklar bulunmuştur.    

 �Uyku�, �Sosyal İzolasyon� ve �Emosyonel Reaksiyon� alt boyutlarõ medyan 

değerleri arasõnda istatiksel olarak anlamlõ farklõlõk saptanmamõştõr (p>0,05). 

 Literatürde, hastalõk süresinin, Parkinson hastasõnõn GYA�ni gerçekleştirmesi ve 

kaliteli bir yaşam sürdürmesi için tek başõna belirleyici olmadõğõ, hastalõk evresi ve 

PHBDS alt gruplarõ ile de desteklenmesi gerektiği vurgulanmaktadõr  (Cubo ve ark. 

2002; Karlsen ve ark. 2000). Yüksel ve arkadaşlarõnõn (2006) çalõşmalarõnda, 

Parkinson�da hastalõk süresi ve özürlülük derecesi arttõkça uyku bozukluklarõnda 

belirgin artõş olduğu görülmektedir. Uyku bozukluklarõnõn tanõsõ, hasta ve hasta yakõnõn 

ayrõntõlõ sorgulanmasõ ile mümkün olabilmektedir. Çalõşmamõzda uyku ile ilgili 

bulgularõmõzõn, Yüksel ve arkadaşlarõnõn yapmõş olduğu çalõşma bulgularõ ile benzerlik 

göstermemesinin nedeni hasta ve yakõnlarõnõn verdiği yanõtlarla ilişkili olabileceği 

düşünülmektedir. Öztürk ve arkadaşlarõ (2004), kronik hastalõk sürecini dikkate alarak, 

emosyonel reaksiyonlardan anksiyetesi olan hastalarla olmayanlarõ 

karşõlaştõrdõklarõnda, hastalõk süreleri arasõnda anlamlõ bir ilişki olmadõğõnõ 

görmüşlerdir. Bu anlamda elde ettiğimiz sonuç, Öztürk ve arkadaşlarõnõn çalõşma 

sonuçlarõyla paralellik göstermektedir.    

 Düzenli olarak sağlõk kontrolü yaptõran hastalarõn �Fiziksel Hareket� 

(43,63±24,11) ve �Ağrõ� (18,67±27,44) alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõn, düzenli 

olarak sağlõk kontrolü yaptõrmayanlara göre düşük olduğu ve bu boyutlarõn medyan 

değerleri arasõndaki farklõlõğõn da istatistiksel olarak anlamlõlõk gösterdiği saptanmõştõr 

(p<0,05). Düzenli sağlõk kontrolü yaptõrma durumuna göre �Enerji�, �Uyku�, �Sosyal 

İzolasyon� ve �Emosyonel Reaksiyon� alt boyutlarõ medyan değerleri arasõnda ise 

istatiksel olarak anlamlõ farklõlõk bulunamamõştõr (p>0,05) (Tablo 4-16). Düzenli sağlõk 

kontrolü tedavi ve bakõmõn devamlõlõğõ için önemlidir. Çalõşmamõzda özellikle �Fiziksel 

Hareket� ve �Ağrõ� puanõnda anlamlõ farklõlõk görülmüştür. Bu durum hastalarõn 

destekleyici tedavi alõp almadõklarõyla ilişkilidir. Nitekim çalõşma sonuçlarõmõzda, 

hastalarõn sadece % 30,0�unun psikolojik destek aldõğõ, % 32,5�inin egzersiz programõ 

uyguladõğõ saptanmõştõr (Tablo 4-4). 
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 Tablo 4-17�de hastalarõn düzenli ilaç kullanõmõna göre NSP bulgularõ 

karşõlaştõrõldõğõnda; ilaçlarõnõ düzenli kullanan hastalarõn �Fiziksel Hareket� 

(42,45±23,86) ile �Ağrõ� (17,99±24,12) alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõn 

kullanmayanlara göre düşük olduğu ve medyan değerleri arasõndaki farklõlõğõn da 

istatiksel olarak ileri derecede anlamlõ olduğu görülmüştür (p<0,01). Düzenli ilaç 

kullanan hastalarõn �Enerji� (68,36±20,37), �Uyku� (35,04±32,16), �Sosyal 

İzolasyon� (25,26±30,54) ve �Emosyonel Reaksiyon� (32,47±30,42) boyutlarõ puan 

ortalamalarõnõn kullanmayanlara göre düşük olduğu ve medyan değerleri arasõndaki 

farklõlõğõn da istatiksel olarak anlamlõlõk gösterdiği saptanmõştõr (p<0,05). Literatürde, 

düzenli ilaç kullanõmõ ile hastalõk belirti ve bulgularõnõn kontrol altõna alõndõğõ ve yaşam 

kalitesinin daha yüksek olduğu saptanmõştõr (Memiş 1997; Conley ve Kirchner 1999; 

Danisi 2002; Foltynie ve ark. 2007). Çalõşmamõza katõlan bireylerin % 90,0�õnõn 

ilaçlarõnõ düzenli kullandõklarõnõ ifade etmeleri bu anlamda sevindirici bir sonuçtur 

(Tablo 4-4). 

 Hastalarõn, sağlõğõ algõlama durumlarõna göre NSP bulgularõ 

karşõlaştõrõldõğõnda; �Fiziksel Hareket� (xkw= 31,50; p<0,01), �Enerji� (xkw= 14,87; 

p<0,01), �Ağrõ� (xkw= 24,30; p<0,01), �Sosyal İzolasyon� (xkw= 18,45; p<0,01) ve  

�Emosyonel Reaksiyonlar� (xkw= 25;71; p<0,01)alt boyutlarõ medyan değerleri arasõnda 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar bulunurken, �Uyku� (xkw= 3,44; 

p>0,05) boyutunun ise sağlõğõ algõlama durumlarõna göre medyan değerleri arasõnda 

istatistiksel olarak anlamlõ farklõlõk olmadõğõ saptanmõştõr (Tablo 4-18). Hastalarõn 

sağlõk algõlarõ ile yaşam kaliteleri arasõnda aynõ yönde değişim olduğu gözlenmiştir. 

Hastalarõn çoğunluğunun düzenli sağlõk kontrolü yaptõrmasõ (% 95,0), ilaçlarõnõ düzenli 

kullanmasõ (% 90,0) ve tamamõnõn hastalõğõ hakkõnda bilgi almõş olmasõ elde ettiğimiz 

bu sonucu desteklemektedir. 
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Sonuç ve Öneriler 

Parkinson hastalõğõ olan bireylerin sosyo-demografik ve hastalõk özellikleri ile 

sağlõkla ilişkili yaşam kalitelerini ve bunlar arasõndaki ilişkiyi belirlemek amacõyla 

tanõmlayõcõ-kesitsel olarak planlanan çalõşma, izni alõnan kurumlara başvuran Parkinson 

hastalõğõ tanõsõ konmuş ve araştõrma kriterlerini karşõlayan 80 hasta ile gerçekleştirildi. 

Araştõrma sonucunda; 

• Çalõşma kapsamõna alõnan hastalarõn yaş ortalamasõnõn 67,5±8,76 yõl ve  

       % 63,0�ünün erkek olduğu, 

• Hastalarõn % 91,3�ünün  yalnõz yaşamadõğõ,  

• Hastalarõn yaşadõklarõ çevre koşullarõna bakõldõğõnda; % 63,7�sinin apartman 

dairesinde yaşadõğõ; % 88,7�sinin yaşadõğõ ortamda kendisine ait bir odasõnõn 

olduğu; % 43,8�inin yaylõ yatakta yatmayõ tercih ettikleri; % 63,0�ünün oturmak 

için yaylõ yatak/çekyat, % 18,5�inin ise sert zeminli ve kollu sandalyede 

oturmayõ tercih ettikleri; % 82,5�inin alafranga tuvaleti kullandõğõ; % 65,0�inin 

taburede oturarak banyo yaptõklarõ, 

• Ortalama hastalõk süresinin 7,41±4,02 yõl olduğu, 

• Hastalarõn % 30,0�unun ailesinde PH olan yakõnõn olduğu, 

• Hastalarõn % 95,0�inin PH risk faktörüne maruz kalmadõğõ,   

• Parkinson hastalõğõnõn başlangõcõnda; ellerde titreme (% 78,7), hareketlerde 

yavaşlama (% 31,2) ve kaslarda sertleşmenin (% 23,8 ) sõklõkla deneyimlenen 

belirtiler olduğu, 

• Hastalarõn büyük çoğunluğunun tedavisinde L-Dopa (%95,0) ve Dopamin 

Agonistleri� ni (% 52,5)  kullandõğõ, 

• Hastalarõn tamamõnõn hastalõğõ hakkõnda bilgi aldõğõ, % 90,0�õnõn tanõ 

konulduktan sonra ilaçlarõnõ düzenli kullandõğõ, % 30,0�unun psikolojik destek 

aldõğõ, % 32,4�ünün egzersiz programõ uyguladõğõ ve  % 95,0�inin düzenli olarak 

sağlõk kontrolü yaptõrdõğõ, 
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• Hastalarõn % 36,2�sinin sağlõğõnõ  �iyi�, % 43,8�inin �orta� ve % 20,0�sinin ise 

�kötü� olarak algõladõğõ, 

• Hastalarõn yardõma gereksinim duyduklarõ günlük yaşam aktivitelerinin öncelik 

sõrasõna bakõldõğõnda �hareket� aktivitesinin ilk sõrada (% 97,5) yer aldõğõ, 

• Hastalõk evrelerinin dağõlõmõ incelendiğinde; % 47,5�inin Evre 1�de, % 27,5�inin 

Evre 2�de, % 21,2�inin Evre 3�te ve % 3,8�inin Evre 4�te olduğu, 

• Sağlõğõ algõlama şekli ile hastalõk evresi arasõnda istatistiksel olarak anlamlõ 

ilişki görüldüğü (p<0,01), sağlõğõnõ iyi olarak algõlayanlarõn Evre 1�de; orta 

olarak algõlayanlarõn Evre 2�de ve kötü olarak algõlayanlarõn Evre 3-4�te daha 

yüksek oranda olduğu, 

• PHBDS�na ilişkin puan dağõlõmõna bakõldõğõnda; toplam PHBDS puan 

ortalamasõnõn 25,09±15,85 olduğu ve alt gruplar arasõnda en yüksek puan 

ortalamasõnõ �Motor Fonksiyonlar� (11,62±7,45) grubuna ait olduğu ve bu 

grubun maddeleri içinde en yüksek puan ortalamasõnõn �vücut bradikinezisi ve 

hipokinezisi� (1,26±0,56) maddesinde olduğu, 

• PHBDS�nõn alt gruplarõ içinde ikinci yüksek puan ortalamasõnõ �GYA�nin aldõğõ 

(11,02±7,40) ve bu grupta da en yüksek puan ortalamasõnõn �yatakta dönme ve 

yatak takõmlarõnõ düzeltme� (1,38±1,23) maddesinde olduğu, 

• PHBDS�nõn üçüncü alt grubu �Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� puan 

ortalamasõnõn ise 2,59±2,17 olduğu ve madde puanlarõ içinde en yüksek puan 

ortalamasõnõ �motivasyon/insiyatif� (0,98±1,01) maddesinin aldõğõ, 

• Hastalõk evrelerine göre �Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� (Xkw =26,02; 

p<0,01), �GYA� (Xkw=40,13; p<0,01), �Motor Fonksiyonlar� (Xkw=52,32; 

p<0,01) alt gruplarõ ve �PHBDS toplam� (Xkw=49,20; p<0,01) medyan 

değerleri arasõnda istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar 

görüldüğü, 

• Hastalõk süresinin ilk 1-4 yõllarõ arasõnda tüm fonksiyonlarda görülen 

kötüleşmenin 5-9 yõllarõ arasõnda gerilediği, 10 yõl ve üzerinde ise belirgin bir 

biçimde arttõğõ, 
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• Hastalarõn sağlõğõ algõlama şekline göre PHBDS bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda; 

�Davranõş, Mental ve Ruhsal Durum� (Xkw=23,77; p<0,01), �GYA� 

(Xkw=35,02; p<0,01), �Motor Fonksiyonlar� (Xkw=35,83; p<0,01) alt gruplarõ 

ve toplam PHBDS�nõn (Xkw=39,50; p<0,01) medyan değerleri arasõnda 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõk olduğu, 

• Hastalarõn NSP alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõ incelediğimizde; en fazla 

etkilenen alt boyutun �Enerji� (69,79±21,17), en az etkilenen alt boyutun ise 

�Ağrõ� (20,41±28,79) olduğu, 

• Hastalarõn hastalõk evrelerine göre NSP bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda; �Fiziksel 

Hareket� (xkw= 22,58; p<0,01), �Enerji� (xkw= 11,82; p<0,01), �Ağrõ� (xkw= 

27,61; p<0,01), �Sosyal İzolasyon� (xkw= 21,47; p<0,01) ve �Emosyonel 

Reaksiyonlar� (xkw= 18,93; p<0,01) alt boyutlarõ medyan değerleri arasõnda 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar bulunurken �Uyku� (xkw= 

7,59; p<0,05), alt boyutunun hastalõk evrelerine göre medyan değerleri 

arasõndaki farklõlõğõn ise istatistiksel olarak anlamlõ olduğu, 

• Düzenli olarak sağlõk kontrolü yaptõran hastalarõn �Fiziksel Hareket� 

(43,63±24,11) ve �Ağrõ� (18,67±27,44) alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõn, 

düzenli olarak sağlõk kontrolü yaptõrmayanlara göre düşük olduğu ve bu 

boyutlarõn medyan değerleri arasõndaki farklõlõğõn da istatistiksel olarak 

anlamlõlõk gösterdiği, 

• İlaçlarõnõ düzenli kullanan hastalarõn �Fiziksel Hareket� (42,45±23,86) ile 

�Ağrõ� (17,99±24,12) NSP alt boyutlarõ puan ortalamalarõnõn, kullanmayanlara 

göre düşük olduğu ve medyan değerleri arasõndaki farklõlõğõn da istatiksel olarak 

ileri derecede anlamlõ olduğu (p<0,01); �Enerji� (68,36±20,37), �Uyku� 

(35,04±32,16), �Sosyal İzolasyon� (25,26±30,54) ve �Emosyonel Reaksiyon� 

(32,47±30,42) boyutlarõ puan ortalamalarõnõn kullanmayanlara göre düşük 

olduğu ve medyan değerleri arasõndaki farklõlõğõn da istatiksel olarak anlamlõlõk 

gösterdiği (p<0,05), 

• Sağlõğõ algõlama durumlarõna göre NSP bulgularõ karşõlaştõrõldõğõnda; �Fiziksel 

Hareket� (xkw= 31,50; p<0,01), �Enerji� (xkw= 14,87; p<0,01), �Ağrõ� (xkw= 

24,30; p<0,01), �Sosyal İzolasyon� (xkw= 18,45; p<0,01) ve �Emosyonel 
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Reaksiyonlar� (xkw= 25,71; p<0,01) alt boyutlarõ medyan değerleri arasõnda 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlõ farklõlõklar bulunduğu belirlendi. 

 Çalõşmaya katõlan Parkinson hastalarõnõn yaş ve cinsiyet gibi sosyo-demografik 

özelliklerinin literatür bilgisine ve benzer çalõşmalarda yer alan Parkinson hastalarõnõn 

profiline uygunluk gösterdiği; sosyo-demografik özellikler, hastalõk özellikleri ve 

sağlõkla ilişkili yaşam kalitesi arasõnda anlamlõ ilişki olduğu belirlendi. Hastalõk evresi 

arttõkça, sağlõğõ algõlama şeklinin kötüleştiği, PHBDS alt grup ve madde puanlarõnõn 

arttõğõ ve yaşam kalitesinin özellikle �Enerji� (69,79±21,17), �Fiziksel Hareket� 

(44,95±24,23), �Uyku� (36,36±31,96) ve �Emosyonel Reaksiyonlar� (35,01±31,55) alt 

boyutlarõnõn olumsuz etkilendiği çalõşmada, �hareket� aktivitesinin en fazla etkilenen 

GYA olduğu görüldü.   

Bu sonuçlar doğrultusunda; 

• Daha büyük bir örneklem grubunda ve hastalõğa özgü yaşam kalitesi ölçekleri de 

kullanõlarak çalõşmanõn tekrarlanmasõ, 

• Sadece hastalara değil, hastalarõn yaşamõnõ paylaştõğõ ve bakõm veren bireylere 

yönelik çalõşmalarõn da yapõlmasõ, 

• Mental durum, davranõş ve ruhsal durum, GYA ve motor fonksiyon bulgularõnõn 

sürekli izlenmesi, hasta sorunlarõnõn saptanmasõ ve uygun bakõmõn planlanmasõ, 

• Parkinson hastanõn bakõmõnõn uygun yaşam modeli doğrultusunda hemşirelik 

süreci ile gerçekleştirilmesi, böylece bireyselleştirilmiş bakõmõn niteliğinin 

artõrõlmasõ, 

• En fazla etkilenen GYA�nin �hareket� aktivitesi olmasõ ve hastalõk yaş 

ortalamasõnõn 67,5±8,76 yõl olmasõ nedeniyle oluşabilecek kaza ve yaralanmalarõ 

önlemek için uygun çevre düzenlemesi hakkõnda hasta ve ailesine danõşmanlõk 

ve eğitim yapõlmasõ, 

• Parkinson hastalarõna ve bakõmõna yardõmcõ olan kişilere hastalõk, tanõ ve tedavi 

özellikleri ile GYA�ni sürdürmede gerekli olan tüm bilgilerin sistematik biçimde 

verilmesini sağlayan eğitim programlarõnõn planlanmasõ, 

• Eğitimin, bireysel görüşmelerle belirlenen gereksinimler doğrultusunda 

planlanmasõ ve ekip işbirliği ile sürdürülmesi, 
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• Hastanõn, ailenin, arkadaşlarõnõn ve bakõmõnõ üstlenen diğer bireylerin hastalõğa 

psiko-sosyal uyumunu sağlamak ve geleceğe yönelik kaygõlarõnõ azaltmak için 

diğer sağlõk disiplinleriyle işbirliği yapõlmasõ, 

• Sağlõk kuruluşlarõnda, hasta ve aile bireylerinin geleceğe yönelik kaygõlarõnõ 

gidermek için destek gruplarõ ve sosyal kuruluşlar hakkõnda danõşmanlõk 

yapõlmasõ, 

• Hastalarõn, yaşamlarõnõ kolaylaştõracak araç-gereçlerin sağlanmasõ, kullanõmõ ve 

onarõmõnda destek oluşturabilecek Parkinson Hastalõğõ Derneği ile sürekli 

işbirliğinin sağlanmasõ,  

• Özellikle genç yaştaki hastalara, aile içi ilişkiler, erken emeklilik ihtimali ve 

gelir sağlama, tazminat ve diğer finansal konularda yardõmcõ olacak dernek ve 

kuruluşlarõn sayõsõnõn artõrõlmasõ önerilebilir. 
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FORMLAR 

Ek-1 

   18.12.2006  

 

Dear Cemile Savci 

  

Thank you for your interest in the Nottingham Health Profile. It is, of course, possible for you to 
use the measure in your study of PD. However, it is administered in Turkey by Professor Ayse 
Kukudeveci. 

  

Please contact her at ayse@tepa.com.tr     

  

If you have a problem please contact me again. 

  

Best wishes, 

  

Stephen P McKenna, PhD 

Director of Research 

Galen Research 

Enterprise House, Manchester Science Park 

Lloyd Street North 

Manchester M15 6SE 

UK 

Tel: +44 161 226 4446 

Fax: +44 161 226 4478 

Email: smckenna@galen-research.com 
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Ek-2 

  

  
Ayşe 

KÜÇÜKDEVECİ   
bana adlõ alõcõlara 
 

ayrõntõlarõ 

görüntüle 

 25.12.2006 

 

 

 Sayõn Cemile Savcõ, 

  

 Adaptasyonunu yapmõş olduğumuz NHP Türkçe formu ektedir. Makalemiz de ektedir. 

 İyi çalõşmalar diliyorum. 

  

 Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci 

 Ankara Ün. Tõp Fak. Fiziksel Tõp ve Rehabilitasyon Anabilim dalõ 
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ETİK KURUL KARARI 

EK-3 
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EK-4 
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EK-5 
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EK-6 

YAPILANDIRILMIŞ SORU FORMU  

AÇIKLAMA: Bu çalõşma, Parkinson hastalarõnõn sağlõkla ilişkili yaşam 

kalitelerini ve etkileyen faktörleri değerlendirmek amacõyla planlanmõştõr (Tüm bilgiler 

gizli kalacaktõr). Katkõlarõnõz için teşekkür ederiz. 

                                 Bilim Uzmanlõğõ Öğrencisi  

                                      Hemşire Cemile SAVCI 

Anket No:  

1. Cinsiyet: 

 1- Kadõn  2- Erkek 

2. Yaş:�������(Yõl olarak) 

3. Medeni Durum: 

 1- Evli 2- Bekar 3- Dul  4- Boşanmõş/Ayrõ yaşõyor 

4. Eğitim Süresi:��������(Yõl olarak) 

 1- Okur-yazar-İlkokul     2- Ortaokul-Lise     3- Üniversite  4- Lisansüstü 

5. Mesleki Durum: 

 1- İşsiz   2- Ev hanõmõ    3- İşçi     4- Memur     5- Serbest meslek     6- Emekli 

         6. Evde birlikte yaşadõğõ kişiler var mõ? 

 1- Yalnõz    2- Eşiyle birlikte 

 3- Eşi ve çocuklarõyla birlikte 4- Çocuklarõyla birlikte 

 5- Evli çocuklarõyla birlikte 

7. Sağlõk Sigortasõ: 

 1- Var   2- Yok 

8. Sağlõk sigortasõ var ise türü: 

 1- SSK    2- Emekli Sandõğõ 

 3- Bağ-kur    4- Yeşil Kart 

 5- Özel Sağlõk Sigortasõ 

9. Halen ücret karşõlõğõ bir işte çalõşõyor mu? 

 1- Çalõşõyor 

 2- Parkinson�a bağlõ olarak çalõşmõyor 

 3- Başka bir nedenle çalõşmõyor.............................................(Hangi nedenle) 

10. Gelir Durumu: 

   1-İyi  2- Orta derecede iyi 3- Ancak geçinebiliyor 
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11. Oturduğu evin tipi? 

 1- Apartman dairesi (Katõ:����..) 

 2- Tek katlõ/müstakil ev 

 3- Gecekondu 

12. Evde kendisine ait odasõ var mõ? 

 1- Evet    2- Hayõr 

13. Ne tür yatakta yatõyor? 

 1- Yün yatak    3- Yaylõ yatak 

 2- Sünger yatak(çek-yat)  4- Pamuk yatak    5- Ortapedik yatak 

14. Oturmak için genellikle neyi tercih ediyor? 

 1- Yumuşak bir koltuk             3- Çek-yat /divan 

          2- Kolsuz sandalye   4- Sert zeminli ve kollu sandalye 

15. Hangi tuvaleti kullanmayõ tercih ediyor? 

 1- Alafranga(oturmalõ)  2- Alaturka(çömelerek) 

16. Kullandõğõ banyo tipi? 

 1- Küvet(yatarak)   3- Taburede oturarak 

 2- Duş şeklinde  4- Yarõm küvet/küvete monte edilmiş sandalye 

17. Yakõn çevresi (akraba ve komşularõ) ile ilişkileri nasõl? 

 1- Orta derecede iyi (Bazõlarõyla arada bir görüşüyor) 

 2- İyi (Bazõlarõyla iyi görüşüyor) 

 3- Çok iyi (Hepsiyle iyi görüşüyor) 

18. Boş zamanlarõnda gerçekleştirdiği aktiviteleri var mõ? 

 .............................................................................................................................. 

19. Hastalõğõn adõnõ doğru biliyor ve söylüyor mu? 

 1- Doğru   2- Yanlõş 

20. Hastalõğõn süresi :������������................(Yõl olarak) 

21. 1- 1-4 yõl 2- 5-9 yõl 3- 10 yõl ve üzeri 

22. Doktora ilk kez hangi şikayetlerle başvurmuş? (Birden fazla madde    

işaretlenebilir) 

 1- Ellerde titreme 

 2- Kol ve bacaklarda ağrõ 

 3- Hareketlerin yavaşlamasõ 
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 4- Kaslarõn sertleşmesi 

 5- Ayaklarõnõ sürüyerek yürümesi 

 6- Yürürken kollarõ sallamama 

 7- Dilde titreme ve tükürük salgõsõnõn artmasõ 

 8- Ses tonunun azalmasõ ve konuşma bozukluğu 

 9- Terleme krizleri ve ciltte yağlanma 

23. Ailesinde Parkinson hastalõğõ olan var mõ? 

 1- Evet   2- Hayõr 

24. Parkinson hastalõğõ risk faktörlerine maruz kalmõş mõ? 

 1- Kafa travmasõ                  2- Tarõm ilaçlarõ 

 3- Menenjit/ansefalit öyküsü     4- Hayvancõlõk 

 5- Diğer��������������������� 

25. Sigara içiyor mu? 

 1- Evet     2- Hayõr 

26.Sigarayõ hala içiyor/bõrakmõş ise:�������������...paket/yõl 

27. Alkol kullanõyor mu? 

 1-Evet    2- Hayõr 

28. Alkolü hala kullanõyor/bõrakmõş ise, miktarõ ve süresi (gün, hafta, ay, yõl): 

.................................................................................................................................... 

29. Hastalõğõ hakkõnda bilgi almõş mõ? 

 1- Evet    2- Hayõr 

         30. Hastalõğõ hakkõnda bilgiyi kimden almõş? 

1- Hekim      2- Hemşire 

3-   Hekim ve hemşire   4- Bilgilendirme kitapçõğõ 

5-   Diğer����������������������������. 

         31. Parkinson tanõsõ konulduktan sonra ilaçlarõnõ düzenli kullanõyor mu? 

1- Evet    2- Hayõr 

          32. 31. soruya yanõtõnõz hayõr ise neden ilaçlarõnõ düzenli kullanmõyor? 

 1-Maddi yetersizlik    2- Yan etkileri nedeniyle 

 3- Unutkanlõk    4- İlaçlarõn iyileştirdiğine inanmõyor 

 33. Kullandõğõ  ilaç gruplarõ nelerdir? 

 ������������������������������� 
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34. Psikolojik destek alõyor mu? 

1- Evet   2- Hayõr 

35. Herhangi bir egzersiz programõ uyguluyor mu? 

1- Evet    2- Hayõr 

36. Hekim kontrolüne düzenli olarak gidiyor mu? 

    1- Evet   2- Hayõr 

37. 36. sorunun cevabõ hayõr ise nedeni? 

    1- Getiren birinin olmamasõ  2- Şikayetin olmamasõ 

    3- Maddi yetersizlik   4- Sağlõk sigortasõnõn olmamasõ 

    5- Diğer�������������������������� 

38. Yardõm gereksinimi duyduğunuz günlük yaşam aktivitesi/aktivitelerini 

önem sõrasõna göre numaralandõrarak sõralayõnõz. 

(   ) Çevre güvenliğini sağlama ve sürdürme 

(   ) İletişim 

(   ) Solunum 

(   ) Yeme-içme alõşkanlõğõ 

(   ) Boşaltõm 

(   ) Kişisel temizlik ve giyim 

(   ) Beden õsõsõnõn kontrolü 

(   ) Hareket 

(   ) Çalõşma ve boş vakitlerini değerlendirme 

(   ) Cinselliği ifade etme 

(   ) Uyku 

39. Var olan diğer sağlõk sorunlarõ nelerdir? 

1- Yüksek tansiyon 

2- Şeker hastalõğõ 

3- Kalp hastalõğõ 

4- Solunum sistemi hastalõğõ 

5- Romatizmal hastalõklar 

6- Diğer............................................................................................................... 

40. Genel olarak sağlõğõnõ nasõl algõlõyor? 

 1-İyi   2- Orta   3- Kötü 
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EK-7 

HOEHN ve YAHR�IN KLİNİK EVRELEME ÖLÇEĞİ 

Evre              Bulgular  

(        )Evre - O =  Klinik bulgu yoktur. 

(        )Evre - l  =  Yalnõzca tek taraflõ tutulma vardõr. 

(        )Evre - 2 =  Yalnõzca iki taraflõ tutulma vardõr. 

(        )Evre - 3 =  Düşme, denge zayõflõğõ öyküsü veya muayene sonucu 

reflekslerde ve postürde bozulma vardõr. Yetersizlik orta 

şiddettedir.  

(        )Evre - 4 =  Hastalõk ciddi derecede yerleşmiştir. Yetersizlik önemlidir. 

(        )Evre - 5  =  Hasta tekerlekli sandalyeye veya yatağa bağõmlõdõr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

113

 

EK-8 

PARKİNSON HASTALIĞI BİRLEŞTİRİLMİŞ DEĞERLENDİRME SKALASI 

(PHBDS) ( Versiyon 3.0 -ŞUBAT 1987) 

I. DAVRANIŞ, MENTAL ve RUHSAL DURUM (PUAN:       ) 

� Entellektüel bozulma 

0= Yok 

1= Hafif;  devam eden unutkanlõk,  olaylarõn kõsmen sonradan 

hatõrlanmasõ, başka bozulma olmamasõ durumu 

2= Orta dereceli hafõza kaybõ, oryantasyon bozukluğu ve komplike 

problemleri çözmede orta derecede zorluk,   evde hafif fakat belirgin 

fonksiyon bozukluğu, ara sõra harekete geçirilmeye gereksinme duyuyor 

3= Ağõr derecede hafõza kaybõ; zaman ve sõklõkla yer oryantasyonu 

bozukluğu, problem çözmede ağõr derecede bozulma 

4= Ağõr derecede oryantasyon bozukluğu, hastada sadece kendine ait 

oryantasyonun bulunmasõ, değerlendirme ve problem çözmede yetersizlik, 

kişisel bakõm dahil yardõma gereksinme duyma. Yalnõz bõrakõlamaz. 

� Düşünce bozukluklarõ (bunama veya ilaç entoksikasyonuna bağlõ.) 

0=Yo k 

1= Uyanõkken rüya görme 

2= İçe dönük selim hallüsinasyonlar 

3=Günlük aktivitelerle çelişebilen, içe dönük olmayan, ara sõra gelen 

hallüsinasyonlar ve delüzyonlar 

4 =Devamlõ oluşan hallüsinasyonlar, delüzyonlar veya ilerleyen psikoz; kendine 

bakma yeteneğinin kaybolmasõ durumu 

� Depresyon 

0= Yok 

1= Normalden daha uzun süre devam eden, fakat günlerce ve 

haftalarca sürmeyen, kendini üzüntülü veya suçlu hissetmesi durumu 

2= Bir hafta veya daha fazla devam eden depresyon 

3=   Vejetatif semptomlarla birlikte devam eden   (uykusuzluk, anoreksi, kilo kaybõ, 

ilgi kaybõ) depresyon  

4 = Vejetatif semptomlarla ve intihar düşüncesiyle birlikte olan devamlõ 

depresyon 
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�   Motivasyon / insiyatif 

0= Normal 

1= Normalden daha az aktif, daha fazla pasif olma 

2 = Elektif (rutin olmayan) aktivitelere karşõ ilgisizlik (İnsiyatif kaybõ.) 

3= Günlük (rutin) aktivitelerde ilgisizlik 

4= İçine kapanma, motivasyonun tam kaybõ 

II. GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ (PUAN:          ) 

� Konuşma 

0= Normal 

1= Hafif bozulma, söylediği anlaşõlõyor 

2 = Orta derecede bozulma, bazen ifadelerin anlaşõlamamasõ, tekrar edilme ihtiyacõ 

3 = Ağõr derecede bozulma, sõk sõk ifadelerin anlaşõlamamasõ, tekrar edilme ihtiyacõ 

4 = Büyük çoğunlukla anlaşõlamama hali  

� Salya akmasõ 

0= Yok 

1= Ağõzda hafif fakat belirgin salya artõşõ; uykudayken ağõzdan salya sõzmasõ 

2 = Orta derecede salya artmasõ; ağõzdan minimal salya damlamasõ (akmasõ) 

3 = İleri derecede salya artmasõ; ağõzdan orta derecede salya akmasõ 

4 = İleri derecede salya artmasõ; devamlõ olarak mendil kullanma gereksinimi 

� Yutkunma 

0= Normal 

1= Seyrek yutkunma zorluğu 

2= Ara sõra yutkunma zorluğu 

3 = Yumuşak gõdalarla beslenebilme 

4 = NG tüp veya gastrotomi ile beslenmeye gereksinme duyma 

�El yazõsõ 

0= Normal 

1= Hafif derecede yavaş veya ufak yazõ yazma durumu 

2 = Orta derecede yavaş veya ufak yazõ yazma durumu; bütün kelimeler 

anlaşõlabiliyor 

3 = İleri derecede yazõ bozukluğu; kelimelerin bir kõsmõ seçilemiyor 

4 = Kelimelerin büyük bir kõsmõ seçilemiyor 
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� Yiyecekleri Kesebilme, El Becerileri 

0= Normal 

1= Yavaş ve beceriksizce kesiyor, yardõma ihtiyaç duymuyor 

2= Yiyeceklerin büyük bir çoğunluğunu yavaş ve beceriksizce 

kesebiliyor; ara sõra yardõma ihtiyaç duyuyor 

3= Yiyecekler başkasõ tarafõndan kesiliyor fakat yavaş bir şekilde 

yemek yiyebiliyor 

4= Başkasõ tarafõndan beslenmeye muhtaç 

� Giyinme 

0= Normal giyinebiliyor 

1= Hafif derecede yavaş fakat yardõma ihtiyaç duymuyor 

2=Düğmeleri iliklemede ara sõra yardõma ihtiyaç duyuyor, kollu 

giyecekleri kendi başõna giyebiliyor 

3= Giyinirken belirgin bir şekilde yardõma ihtiyaç duyuyor, bazõ işleri kendisi 

yapabiliyor 

4 = Yardõma muhtaç 

� Hijyen 

0= Normal 

1= Yavaş fakat yardõma ihtiyaç duymuyor 

2 = Duş veya banyo yaparken yardõma ihtiyaç duyuyor veya hijyenik bakõmda çok yavaş 

3 = Yõkanõrken, diş fõrçalarken, saç tararken veya tuvaletini yaparken yardõma ihtiyaç 

duyuyor. 

4 = Foley katater veya diğer mekanik girişimlere ihtiyaç duyuyor 

� Yatakta dönme ve yatak takõmlarõnõ düzeltme 

0 = Normal 

1 = Yavaş ve beceriksizce yapõyor ama yardõma ihtiyaç duymuyor 

2 = Yatakta, yalnõz başõna büyük zorlukla dönebiliyor; yorgan ve 

yastõğõnõ düzeltiyor (üzerine çekiyor) 

3 = Yatakta dönme veya yorgan örtme işlemine başlõyor fakat devam ettiremiyor 

4 = Yardõma muhtaç 

�  Düşme (yürürken donup kalma durumu ile ilgisi yok) 

0 = Yok 

1 = Nadiren düşme 
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2 = Seyrek olarak düşme 

3 = Ortalama olarak günde bir kez düşme 

4 = Günde bir defadan fazla düşme 

� Yürürken donup kalma 

0 = Yok 

1 = Yürürken nadir olarak donup kalma, yürümeye başlarken duraksama 

2 = Yürürken seyrek olarak donup kalma 

3 = Yürürken sõk sõk donup kalma, donup kaldõğõnda bazen düşme 

4 = Donup kaldõktan sonra sõk sõk düşme 

� Yürüme 

0 = Normal 

1 = Hafif zorluk; kolunu sallayamama veya yürürken ayağõnõ sürükleme 

2 = Orta derecede zorluk; bazen yardõma ihtiyaç duyma 

3 = Yürümede ileri derecede zorluk; yardõma ihtiyaç duyma 

4 = Yardõmla bile yürüyememe 

� Tremor 

0 = Yok 

1 = Hafif derecede ve seyrek 

2 = Orta derecede, hastaya sõkõntõ verecek şekilde 

3 = Ciddi derecede; birçok aktiviteyi kõsõtlayabiliyor 

4 = İleri derecede; aktivitelerin büyük kõsmõnõ kõsõtlõyor 

� Parkinsonizmle ilgili duyusal şikayetler 

0 = Yok 

1 = Ara sõra hissizlik, karõncalanma veya hafif acõ 

2 = Sõklõkla hissizlik, karõncalanma veya acõ duyma (hastaya huzursuzluk vermeyecek 

şiddette) 

3 = Huzursuz eden ağrõ hissi 

4 = Izdõrap verici ağrõ hissi 

III. MOTOR FONKSİYONLAR (PUAN:          ) 

� Konuşma 

0 = Normal 

1 = Hafif derecede ifade, diksiyon (harfleri yutma) ve/veya volüm kaybõ 

2 = Orta derecede bozulma; monoton, yuvarlayarak fakat anlaşõlabilir tarzda konuşma 
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3 = İleri derecede bozulma; anlaşõlmada zorluk 

4 = Anlaşõlamama hali 

�   Yüz ifadesi 

0 = Normal 

1 = Minimal hipomimi (mimikler minimal düzeyde azalmõş) 

2 = Yüz ifadesinde hafif fakat görünür bir azalma 

3 = Orta derecede hipomimi; ara sõra dudaklar açõk kalõyor 

4=Yüz ifadesinin ileri derecede veya tamamen kaybõ; maske 

takõlmõş gibi veya donuk bir yüz, dudaklar 6mm veya daha fazla açõk 

� İstirahat tremoru (otururken) 

0 = Yok 

1 = Hafif derecede ve seyrek olarak mevcut (2,5 cm ↓ ) 

2 = Hafif-devamlõ, ya da orta derecede ama ara ara (2,5 cm ↑ ) 

3 = Orta derecede amplitütte, fakat devamlõ (10 cm ↓ ) 

4 = İleri derecede amplitütte ve sürekli (10 cm ↑ ) 

� Ellerin hareket ve postüre bağlõ tremoru 

0 = Yok 

1 = Hafif; hareket ile meydana gelen 

2 = Orta derecede amplitütte; hareket ile meydana gelen 

3=Orta derecede amplitütte; hem hareketle hemde pozisyonla 

meydana gelen 

4 = İleri derecede amplitütte; beslenme zorluğu oluşturan 

� Rijidite 

Hasta rahat oturur pozisyonda iken büyük eklemlerin pasif hareketi ile ölçülen; 

dişli çark fenomeni dikkate alõnmõyor 

0 = Yok 

1 = Hafif; ancak tekrar eden hareketlerde anlaşõlabilen 

2 = Hafif; orta derecede 

3 = Belirgin; hareketin tamamõ bitirilebiliyor 

4 = İleri derecede; hareketgenliği kõsõtlanmõş 

� Parmak vurma 

Hastanõn, baş ve işaret parmağõnõ,  en büyük uzaklõktan başlayõp seri olarak, 

her iki el birbirinden bağõmsõz olacak şekilde vurmasõ 
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0 = Normal 

1 = Hafif yavaşlama ve/veya uzaklõkta azalma 

2 = Orta derecede bozulma; belirgin ve erken yorulma, hareketlerde ara sõra duraklama 

3 = İleri derecede bozulma; sõklõkla, harekete başlarken duraksama veya hareket devam 

ederken durma 

4 = Hiç yapamama  

� El hareketleri 

 Hastanõn ellerini seri bir şekilde, en büyük uzaklõktan başlayõp, her iki el 

birbirinden bağõmsõz olacak şekilde açõp kapamasõ 

0 = Normal 

1 = Hafif yavaşlama ve/veya uzaklõkta azalma 

2 = Orta derecede bozulma; belirgin ve erken yorulma, hareketlerde ara sõra 

duraklama 

3 =İleri derecede bozulma; sõklõkla, harekete başlarken duraksama 

veya hareket devam ederken durma 

4 = Hiç yapamama 

� Ellerin hõzlõ ve devam eden hareketleri  

 Ellerin pronasyon-supinasyon hareketleri, vertikal veya horizontal, mümkün 

olan en büyük uzaklõktan her iki el aynõ anda başlayacak şekilde 

0 = Normal 

1 = Hafif yavaşlama ve/veya harekette azalma 

2 = Orta derecede bozulma; belirgin ve erken yorulma, hareketlerde ara sõra duraksama 

3 = İleri derecede bozulma; sõklõkla, harekete başlarken duraksama veya hareket devam 

ederken durma 

4 = Hiç yapamama 

� Ayak çevikliği 

 Hastanõn seri bir şekilde topuğunu zemine dokundurmasõ; bütün ayak kalkacak 

ve uzaklõk 7,5 cm olacak şekilde 

0 = Normal 

1 = Hafif yavaşlõk ve / veya harekette azalma 

2 = Orta derecede bozulma, belirgin ve erken yorulma, hareketlerde ara sõra duraksama 

3 = İleri derecede bozulma, sõklõkla, harekete başlarken duraksama veya hareket 

ederken durma 
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4 = Hiç yapamama 

� Sandalyeden kalkma 

 Hastanõn tahta veya metal bir sandalyeden ellerini göğsüne kavuşturmuş şekilde 

kalkmasõ 

0 = Normal 

1 = Yavaş veya kalkmak için birden fazla denemeye gereksinme duyuyor 

2 = Sandalye kenarlarõna dayanarak kalkabiliyor 

3 = Sandalyeye geri oturmaya eğilimi var ve kalkmak için birden fazla denemeye 

gereksinim duyuyor fakat yardõmsõz kalkabiliyor 

4 = Sandalyeden kalkmak için yardõma gereksinim duyuyor 

� Postür (Duruş) 

0 = Normal  

1 = Postür tam dik değil, daha yaşlõ insanlar için normal olabilen hafif kambur postürü 

var 

2 = Orta derecede kambur, belirgin bir şekilde anormal, bir tarafa doğru hafif eğri 

3 = İleri derecede kambur, kifozis mevcut, bir tarafa doğru orta derecede eğri 

4 = Belirgin fleksiyon, püstür ileri derecede normal 

� Adõmlar 

0 = Normal 

1 = Yavaş yürüyor, kõsa adõmlarla ayağõnõ sürüyebiliyor, hõzlõ veya öne doğru eğilerek 

yürümüyor 

2 = Zorlukla yürüyor, yardõma ihtiyacõ yok veya çok az ihtiyacõ var, hõzlõ, kõsa adõmlara 

veya öne doğru eğilerek yürüyor 

3 = Adõmlarõn atõlmasõnda ileri derecede bozulma var, yardõma ihtiyaç duyuyor 

4 = Yardõmla dahi yürüyemiyor 

� Postüral stabilite 

 Ayakta, ayaklarõ birbirinden hafif ayrõk, gözleri açõk, hazõr bir şekilde bekleyen 

hastanõn, omuzlarõndan tutularak arkaya doğru çekilmesi. 

0 = Nonmal 

1 = Hasta geriye doğru eğiliyor, fakat eski pozisyonuna yeniden geliyor 

2 = Postüral yanõt yok, tutulmadõğõ takdirde yere düşüyor 

3 = Dengesi anstabil, biranda dengesini kaybetme eğilimi var 

4 = Yardõmsõz ayakta duramõyor 
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� Vücut bradikinezisi ve hipokinezisi 

 Yavaşlõk, duraksama, kollarõ sallamanõn azalmasõ, ufak amplitüt ve genel olarak 

hareketlerin azalmasõnõn kombinasyonu 

0 = Normal 

1 = Hareketlere telaşsõz bir karakter veren, bazõ insanlar için normal olabilen minimal 

bir yavaşlõk 

2 = Belirgin bir şekilde anormal olan yavaşlõk ve hareket azlõğõ; amplitütte azalma 

olabilir 

3 = Orta derecede yavaşlõk, hareketin azlõğõ veya hareket amplitütünde azalma 

4=Belirgin yavaşlõk, hareket azlõğõ veya haraket amplitütürde azalma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

121

 

 EK-9 

 NOTTINGHAM SAĞLIK PROFİLİ (NSP)  

 İnsanlarõn günlük yaşamlarõnda karşõlaşabilecekleri bazõ sorunlar aşağõda   

sõralanmõştõr. Aşağõdaki listeyi inceleyiniz ve eğer bu sorun sizde varsa �EVET�in 

altõndaki alana, yoksa �HAYIR�õn altõndaki alana �X� işareti koyunuz. 

 Lütfen her ifadeye yanõt veriniz. Eğer �EVET� veya �HAYIR� yanõtõnõ vermede 

tereddüt ediyorsanõz, şu andaki durumunuza en uygun ve gerçeğe en yakõn olan yanõtõ 

işaretleyiniz. 
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  EVET HAYIR

EN1 Her zaman yorgunum   

A1 Geceleri ağrõm oluyor   

ER1 Her şey beni üzüyor   

A2 Dayanõlmaz ağrõm oluyor   

U1 Uyumak için ilaç alõyorum   

ER2 Nelerden hoşlandõğõmõ unuttum   

ER3 Kendimi sinirli hissediyorum   

A3 Pozisyon değiştirirken, hareket ederken ağrõm oluyor   

Sİ1 Kendimi yalnõz hissediyorum   

FH1 Sadece evin içinde yürüyebiliyorum   

FH2 Eğilmek çok zor oluyor   

EN2 Her şeyi çaba sarfederek yapabiliyorum   

U2 
Sağlõk sorunlarõm nedeniyle sabah çok erken saatlerde 

uyanõyorum 
  

FH3 Hiç yürüyemiyorum   

Sİ2 İnsanlarla ilişki kurmakta zorlanõyorum   

ER4 Günler geçmek bilmiyor   

FH4 Merdiven inip çõkarken zorlanõyorum   

FH5 Bazõ şeyleri elimi uzatõp almakta zorlanõyorum   

A4 Yürüdüğümde ağrõm oluyor   

ER5 Bu günlerde kolayca hiddetleniyorum   
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 Lütfen şimdi yeniden başa dönünüz. Her soruya �EVET� veya �HAYIR� 

cevabõ verip vermediğinizden emin olunuz. 

 

 

 

  Ek-10: Nottigham Sağlõk Profili Alt Boyutlarõndaki Maddeler, Puanlarõ ve Kodlarõ 

Sİ3 Hiç kimse bana yakõn değilmiş gibi hisediyorum   

U3 Geceleri çoğunlukla uyanõk yatõyorum   

ER6 Sanki kontrolümü kaybettiğimi hissediyorum   

A5 Ayakta kaldõğõm zaman ağrõm oluyor   

FH6 Kendi kendime zor giyiniyorum   

EN3 Gücüm hemen tükeniyor, yoruluyorum   

FH7 
Uzun süre ayakta durmakta zorlanõyorum 

(Örn; mutfakta çalõşõrken, otobüs beklerken) 
  

A6 Sürekli ağrõm var   

U4 Uykuya uzun sürede dalõyorum   

Sİ4 İnsanlara yük olduğumu düşünüyorum   

ER7 Endişelerim yüzünden geceleri uyanõk geçiriyorum   

ER8 Hayatõn yaşanmaya değmez olduğunu düşünüyorum   

U5 Gece uykularõm çok kötü   

Sİ5 İnsanlarla anlaşmakta zorlanõyorum   

FH8 
Dõşarõda yürümek için yardõma ihtiyacõm oluyor 

(Örn;baston, yaslanacak birisi) 
  

A7 Merdiven inip çõkarken ağrõm oluyor   

ER9 Sabahlarõ bunalmõş bir halde uyanõyorum   

A8 Otururken ağrõm oluyor   
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Nottigham Sağlõk Profili Alt Boyutlarõndaki İfadeler PUAN KOD 

FİZİKSEL HAREKET (FH) Toplam 100  

Sadece evin içinde yürüyebiliyorum 11,54 FH1 

Eğilmek çok zor oluyor 10,57 FH2 

Hiç yürüyemiyorum 21,30 FH3 

Merdiven inip çõkarken zorlanõyorum 10,79 FH4 

Bazõ şeyleri elimi uzatõp almakta zorlanõyorum  9,30 FH5 

Kendi kendime zor giyiniyorum 12,61 FH6 

Uzun süre ayakta kalmakta zorlanõyorum 11,20 FH7 

Dõşarõda yürümek için yardõma ihtiyacõm oluyor (Yaslanacak birisi, baston gibi) 12,69 FH8 

ENERJİ (E) Toplam 100  

Her zaman yorgunum 39,20 EN1 

Her şeyi çaba sarfederek yapabiliyorum 36,80 EN2 

Gücüm hemen tükeniyor, yoruluyorum 24,00 EN3 

AĞRI (A) Toplam 100  

Geceleri ağrõm oluyor 12,91 A1 

Dayanõlmaz ağrõm oluyor 19,74 A2 

Pozisyon değiştirirken, hareket ederken ağrõm oluyor  9,99 A3 

Yürüdüğümde ağrõm oluyor 11,22 A4 

Ayakta kaldõğõm zaman ağrõm oluyor  8,96 A5 

Sürekli ağrõm var 20,86 A6 

Merdiven inip çõkarken ağrõm oluyor  5,83 A7 

Otururken ağrõm oluyor 10,49 A8 

UYKU (U) Toplam 100  

Uyumak için ilaç alõyorum 22,37 U1 

Sabah çok erken saatlerde uyanõyorum  12,57 U2 

Geceleri çoğunlukla uyanõk yatõyorum 27,26 U3 

Uykuya uzun sürede dalõyorum 16,10 U4 

Gece uykularõm çok kötü 21,70 U5 

SOSYAL İZOLASYON (Sİ) Toplam 100  

Kendimi yalnõz hissediyorum 22,01 Sİ1 

İnsanlarla ilişki kurmakta zorlanõyorum 19,36 Sİ2 

Hiçkimse bana yakõn değilmiş gibi hissediyorum 20,13 Sİ3 

İnsanlara yük olduğumu düşünüyorum 22,53 Sİ4 

İnsanlarla anlaşmakta zorlanõyorum 15,97 Sİ5 

EMOSYONEL REAKSİYONLAR (ER) Toplam 100  

Herşey beni üzüyor 10,47 ER1 

Nelerden hoşlandõğõmõ unuttum  9,31 ER2 

Kendimi sinirli hissediyorum  7,22 ER3 

Günler geçmek bilmiyor  7,08 ER4 

Bu günlerde kolayca hiddetleniyorum  9,76 ER5 

Sanki kontrolümü kaybettiğimi hissediyorum 13,99 ER6 

Endişelerim yüzünden geceleri uyanõk geçiriyorum 13,95 ER7 

Hayatõn yaşanmaya değmez olduğunu düşünüyorum 16,21 ER8 

Sabahlarõ bunalmõş bir halde uyanõyorum 12,01 ER9 
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ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 
Adõ  Cemile Soyadõ  Savcõ 
Doğ.Yeri  Hayrabolu/Tekirdağ Doğ.Tar.  01.12.1975 

Uyruğu  T.C. TC Kim 
No 13907904418 

Email cemilesavci@yahoo.com 
cemilesavci@gmail.com Tel (0505)2741476 

Eğitim Düzeyi 
 Mezun Olduğu Kurumun Adõ Mez. Yõlõ 
Doktora - - 
Yük.Lis. - - 
Lisans İ.Ü. Florence Nightingale H.Y.O. 2002 
Lise  Şişli Sağlõk Meslek Lisesi/İstanbul 1993 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sõralayõn) 
 Görevi  Kurum   Süre (Yõl - Yõl)

1. Hemşire Taksim Eğitim ve Araştõrma 
Hastanesi 2000-2007 

2. Ebe 
Karapõnar Köyü Sağlõk 

Evi/Uzunköprü/ 
Edirne 

1996-2000 

3. Hemşire Trakya Üniversitesi Tõp Fakültesi 
 Hastanesi 

1994-1995 
 

 

      

Yabancõ 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* Konuşma* Yazma* 

KPDS/ÜD
S 

Puanõ 

(Diğer) 
Puanõ 

İngilizce İyi Orta Orta (ÜDS) 
63,750  

*Çok iyi, iyi, orta, zayõf olarak değerlendirin 

 Sayõsal Eşit Ağõrlõk Sözel 
LES Puanõ  61.084 64,592 68.846 

Bilgisayar Bilgisi 
Program Kullanma becerisi 
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Microsoft Office Programlarõ (word, excel, 
 powerpoint) İyi 

Özel İlgi Alanlarõ (Hobileri): Kitap okuma, müzik dinleme   

 


