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ÖZET 

Kurt, A.S. (2011). Kanserli Adolesanların Hastalığa ve Tedaviye Uyumunda Re-

Mission Video Oyununun Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD. Doktora Tezi. İstanbul.  

        

Araştırma, kanserli hastaları bilgilendirmeye yönelik geliştirilen Re-Mission 

video oyununun sağlık kontrol odağı, algılanan stres ve yaşam kalitesi üzerine etkisini 

belirlemek amacı ile yapıldı. 

 Araştırma, İstanbul İlindeki iki büyük hastanesinin pediatrik hematoloji-onkoloji 

kliniğinde Aralık 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında tedavi gören 13-18 yaş arası 61 

adolesan ile gerçekleştirildi. Adolesanlar iki gruba ayrıldı. Klinik tedavi uygulamaları 

devam eden grup kontrol grubunu, klinik tedavi uygulamaları devam ederken Re-

Mission video oyununu oynayan grup vaka grubunu oluşturdu. Veriler, araştırmanın 

başlangıcında, birinci ve üçüncü ayın sonunda “Hasta bilgi formu”, “Sağlık Kontrol 

Odağı Ölçeği”, “Algılanan Stres Ölçeği”, “FACT-G (versiyon 4) ve “Re-Mission Video 

Oyunu Değerlendirme Skalası” ile elde edildi. Veriler bilgisayar ortamında yüzde, 

ortalama, standart sapma, ki kare, t testi, ANOVA, tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varsans 

analizi ve chronbach alfa analizleri ile değerlendirildi. Re-Mission video oyununun 

geçerlik kat sayısı .72, güvenirlilik kat sayısının .79 olduğu saptandı. 

 Vaka ve kontrol grubu adolesanlar; yaş, cinsiyet, hastalık tanısı gibi demografik 

özellikler açısından benzer idi. Vaka grubunda kontrol grubuna göre; sağlık kontrol 

odağı ölçeği alt boyutu olan iç kontrol ve kader inancı alt boyutu (vaka grubu 

adolesanlar sağlığından kendilerinin sorumlu olduğuna daha çok inanırken kaderin 

rolüne daha az inanmakta idi) ve yaşam kalitesi ölçeği puan ortalamalarının olumlu 

olarak daha yüksek ve algılanan stres ölçeği puan ortalamalarının daha düşük olduğu 

belirlendi.  

 Bu sonuçlara göre Re-Mission video oyunu oynayan kanserli adolesanların 

sağlık odağı ve algılanan stres durumları olumlu yönde etkilenmiştir. Oyun, hastalığı 

kabulü ve tedaviye uyumu kolaylaştırmıştır. Oyunun kullanımının yaygınlaştırılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanser, Re-Mission video oyunu, sağlık kontrol odağı, stres, 

yaşam kalitesi, adolesan, hemşirelik bakımı 
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ABSTRACT 

Kurt, A.S. (2011). An Effect of Re- Mission video-game on adapted for Illness and 

treatment of adolescent with cancer. İstanbul University, Institute of Health Science, 

Pediatric Nursing. Doktora Tezi. İstanbul.   

           

The research was performed to determine the effect of Re-Mission video-game 

on health locus of control, perceived stress and quality of life for adolescents with 

cancer. 

  Study was conducted all adolescents between 13 to 18 years treated  between 

December 2009 and May 2011 years at two great hospitals  in Istanbul. Adolescents 

were divided into two groups; A group that continued their practice of clinical treatment 

was comprised of a controls group, and a group that playing Re-Mission video game 

playing group and ongoing clinical treatment applications was comprised of a cases 

group. Data were collected by the patient information form, the Health Locus of Control 

Scale, the Perceived Stress Scale, the Fact-G scale at beginning, first and third month of 

the study. Data were evaluated appropriate statistical analysis such as percentage, mean, 

standard deviation, chi-square test, t test, ANOVA, analysis of variance. Acceptability 

and reliability of Re-Mission video game was .72 and .79. 

The cases and the controls group adolescents were similar in demographic 

characteristics such as age, gender, disease diagnosis. In the case group the internal 

control subscale scores in health locus of control scale  (case group adolescents are 

more believe to be responsible for their own health responsible, were less believe the 

role of destiny in their health) and quality of life scale were higher than the control 

group.  

According to these results, health focus and perceived stress situation are 

positively influenced in a group of cases adolescents. The game facilitated the disease 

acceptance and adherence to treatment. Recommended to promote the use of the game.  

 

Key Words: Cancer, Re-Mission video game, health locus of control, stres, quality of 

life, adolescent, nursing care 



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Kontrolsüz hücre büyümesi ile birlikte bölgesel doku invazyonu ve/veya 

sistemik metastaz yapma özelliğine sahip bir grup hastalık olarak tanımlanan kanserin 

(Özekinci 2007), dünyada ve ülkemizde görülme oranı hızla artmaktadır (Kutluk 2009). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2004 raporuna göre kanser, global ölümlerin 

%12,5’ini ve global hastalık yükünün %5,1’ini oluşturmaktadır   (WHO, 2004). Türk 

Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) 2002-

2006 Pediatrik Tümör Kayıtlarında ülkemizde 7.443 kanser vakası olduğu ve bu 

rakamların hızla arttığı bilgisi yer almaktadır (Kutluk 2006).  

Kanser, ciddi ve kronik bir hastalık olmasının ötesinde korku, belirsizlik, 

umutsuzluk, suçluluk, çaresizlik ve ölüm duygularını çağrıştırır (Armay ve ark. 2007; 

Mete ve Önen 2001). Kanser deneyiminin nasıl tanımlandığını ve anlaşıldığını ifade 

eden hastalık algısı, hastalık ve tedaviye uyumda önemli rol oynar. Kişinin psikolojik 

yapısı ve olayı algılaması, hastalığın derecesi ve kişisel başa çıkma kaynakları bireyin 

hastalık algısını ve hastalık sonuçlarını etkiler (Leventhal ve ark. 1997; Sanberk ve 

İnanç 2009). Hastalık algısı, bireyin sağlık kontrol odağından da etkilenir. Kontrol 

odağı, sonuçların davranışlara bağlı olduğu kanısıdır. Kontrol odağı algısı, stresli yaşam 

olaylarının sağlık üzerindeki sonuçlarını ve sağlık davranışlarını etkileyebilir (Girandi 

ve ark. 2007). Literatürde sağlık kontrol odağı; iç kontrol, dış kontrol ve kader inancı 

olarak 3 grupta değerlendirilmektedir (Tabak ve Akköse 2006).   

Kanser hastalığının varlığı özellikle adolesan hastaların stres düzeyini 

arttırmaktadır. Kanser hastaları bir yandan tedavi olurken diğer yandan duygusal stres 

düzeylerini kontrol etmeye çalışırlar (Kusch ve ark. 2000; Güleç ve Büyükkınacı 2011). 

Hastanın stres ile başa çıkabilmesi, tıbbi ve psikolojik faktörler yanında kişiler arası 

ilişkilere de bağlıdır (Güleç ve Büyükkınacı 2011).  

Sağlık bakım hizmetlerinde hastalık merkezli anlayıştan, hasta merkezli anlayışa 

doğru bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim doğrultusunda benimsenen bütüncül 

yaklaşıma göre hasta çocuklar tıbbi ve psikososyal açıdan değerlendirilmelidir. Bu 

nedenle yaşam kalitesinin güçlendirilmesine yönelik girişimlerin planlanması, 

uygulanması ve değerlendirilmesi büyük önem taşır (Kusch ve ark. 2000).  

Yaşam kalitesi; hastalık tanı ve tedavisinin bütün yönlerini içine alan ve tıbbi 

konuların ötesine uzanan geniş bir kavramdır. Kanser tedavisinin sonuçlarını sağlıkla 
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ilgili yaşam kalitesi bağlamında değerlendirmek için hastalık ve tedaviye özgü 

değerlendirmeler yapılmalıdır (Reaman and Haase 1996).  

Hemşirelik bakımında; hastalığın yarattığı önemli stresörlerle hastanın baş 

edebilmesine yardım etme amaçladığından hemşireler yaşam kalitesini koruma, 

geliştirme ve iyileştirmede, yaşam kalitesini etkileyen etmenleri belirleme ve bu 

etmenlerin giderilmesinde etkin rol oynamaktadır (Arslan ve Bölükbaş 2003).  

Bilgilendirme, çocukların sıklıkla korku ve endişe duymalarına neden olan 

tutum ve davranışları şekillendirmelerine ve olumsuz tutumlarla baş etme yöntemleri 

geliştirmelerine yardımcı olur (Kato ve Beala 2006). Son yıllardaki çalışmalar 

çocukların ve adolesanların kendi vücutları, hastalıkları ve tedavileri, özellikle ilaçları 

konusunda daha fazla bilgi almak istediklerini göstermektedir (Dragone ve ark. 2002). 

Pediatrik kanser hastalarının eğitiminde, hastalık ve tedavi ile ilgili davranış ve tutum 

geliştirme amaçlanır (Kato ve Beala 2006; Turner ve ark. 2007; Beala ve ark. 2003). 

Hastalara hastalıkları hakkında bilgi verme ve onların aktif katılımını desteklemek için 

eğitimde etkin (Krouse 2001; Kato ve ark. 2008) ve maliyeti düşük materyal kullanımı 

önemlidir (Krouse 2001).  

Çocuk ve adolesanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu oyunla geçirirler (Allery 

2004). Günümüzde oyunlar ve eğitimler bilgisayara dayanmaktadır. Bilgisayara dayalı 

video oyunlarının yararları; oyun formatının esnek olması, kullanıcılara konu hakkında 

derinlemesine öğrenme ve inceleme fırsatı sağlarken aynı zamanda sağlık çalışanlarının 

duygularından etkilenmelerini de engellemekte,  formatının kullanıcı odaklı olması 

çocukların iç kontrol duygusu kazanmalarını sağlamakta, okuryazarlığı sınırlı çocukları 

bağımsız öğrenmeye cesaretlendirmektedir (Dragone ve ark. 2002).  

Kronik hastalıklı adolesanlar hastalık yönetimi ve tedavi konularına uyumda 

çocuk yaş grubuna göre daha fazla sorun yaşadıklarından video oyunlarının 

adolesanların tedavilerine aktif katılımını daha fazla artırabileceği düşünülmektedir 

(Kato ve Beala 2006; Beala ve ark. 2006; Kato ve ark. 2008). Video oyunlarının tıbbi 

işlemler (Das ve ark. 2005) ve kemoterapi sırasında/sonrasında yaşanan sorunları 

azaltmada önemli olumlu katkılar sağladığı (Kato ve ark. 2008; Freddolino ve Blaschke 

2008; Wilkinson ve ark. 2008), özellikle adolesanlarda yüz yüze görüşmeden daha etkili 

olduğu bildirilmektedir (Olson ve ark. 2007).  

Literatür incelendiğinde; hastaların hastalıkları ve tedavinin psikolojik etkileri 

hakkında bilgilendirmede video oyunlarının etkilerini değerlendiren az sayıda çalışmaya 
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rastlanmıştır (Kato ve ark. 2008, Beala ve ark. 2006, Kato ve Beala 2006, Bradlyn ve 

ark. 2004) ve tümü yurtdışında yapılmıştır.  Bu çalışma, kanser tanısı konmuş pediatrik 

hematoloji-onkoloji servisinde tedavi gören adolesanların oynadığı Re-Mission video 

oyununun sağlık kontrol odağı, algılanan stres düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisini 

belirlemek amacı ile deneysel olarak gerçekleştirildi. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Kanser: Tanımı ve Önemi 

“Kanser” kontrolsüz hücre büyümesi ile birlikte bölgesel doku invazyonu 

ve/veya sistemik metastaz yapma özelliğine sahip bir grup hastalık olarak 

tanımlanmaktadır (Özekinci 2007). Amerikan Kanser Topluluğu (2007) her yıl 1-14 yaş 

arasındaki 14.400 çocuğa yeni tanı konulduğunu, yeni tanı konulan çocukların yaklaşık 

1.545’inin yaşamını yitirdiğini ve yaşamını yitirenlerin 1/3’ünün lösemi nedeni ile 

olduğunu (American Cancer Society, 2007) bildirmektedir. Literatürde ülkemizde her 

yıl yaklaşık erişkinlerden 150.000, 0-14 yaş grubundaki çocuklardan 2.500-3.000 

kişinin kanser olabileceğinin beklendiği ve kanserin bir yaş üstü çocuklarda en yaygın 

ölüm nedeni olduğu, 1-14 yaş grubu çocuklardaki ölüm nedenleri arasında kanserin 

ABD’de ikinci (%12,2), ülkemizde dördüncü (%7,2) sırada olduğu bilgisi yer 

almaktadır(Kutluk 2009).  

Ülkemizde Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Onkoloji Bilim 

Dalı’nda 1971-2000 yılları arasında 5.859 kanser tanısı konduğunu (Kutluk 2009), Türk 

Pediatrik Onkoloji Grubu (TPOG) ve Türk Pediatrik Hematoloji Derneği (TPHD) 2002-

2006 Pediatrik Tümör Kayıtlarına göre ülkemizde 7.443 kanser vakası olduğu 

bildirilmiştir (Kutluk 2006).  

Dünyadaki bazı popülasyonlarda kanser insidans oranları kadınlarda erkeklere 

göre daha yüksektir (Dünya Kanser Raporu 2008). 1970-1999 yılları arasında 63 

Avrupa ülkesindeki toplum tabanlı kanser kayıtları incelendiğinde, kanser insidansında 

%1’lik artış olduğu (Büyükpamukçu 2009), artış nedeni olarak, lenfoid lösemi, hodgkin 

lenfoma, astrositoma, germ hücreli gonad tümörleri, tiroid karsinomu ve melanomu 

insidansındaki artışın gösterildiği (Stiller 2007), en yüksek artış oranının; akut lenfositik 

lösemi, non-Hodgkin lenfomalar ve osteosarkomlar için rapor edildiği bildirilmektedir 

(Dünya Kanser Raporu 2008). 

Kanser insidansının artmasının önemli sonuçlarından biri de ekonomik yükün 

artmasıdır. Kanser hastalığının tanı ve tedavisi yüksek tıbbi teknolojiyi gerektirmekte, 

bu da sağlık harcamalarının ve toplumsal kaynaklar üzerindeki baskının artmasına 

neden olmaktadır (Barr ve ark. 2004). Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) 2004 raporuna 

göre kanser, global ölümlerin %12,5’ini ve global hastalık yükünün %5,1’ini 

oluşturmaktadır (WHO 2004).  Ülkemizde kanser maliyetine yönelik güvenilir bir veri 
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bulunmamakla birlikte 2003 yılından itibaren sağlık politikaları aracılığıyla önemli 

gelişmeler sağlandığı bildirilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire 

Başkanlığı 2006).  

 Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanserin artan önemi ve maliyeti, 

korunma ve erken tanıyı ön plana çıkarmaktadır. Kanserden korunmada yapılması 

gereken ilk adım kanserin nedenlerini belirlemektir (Dünya Kanser Raporu 2008). 

Kanserin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte hasta ile içinde bulunduğu çevresel 

faktörler arasındaki karşılıklı etkileşim sonucunda ortaya çıktığı düşünülmektedir 

(Scullion ve Thompson 2008). İyonize radyasyon, bazı ilaçlar, kimyasal maddeler, 

virüsler ve genetik faktörlerin vakaların küçük bir bölümünde lösemi gelişiminden 

sorumlu olabileceği ileri sürülmüştür. Ancak, hastaların çoğunda kanserin nedeni belli 

değildir (Pekçeken 2003). Kanser oluşumuna neden olan faktörler arasında kalıtım, ırk, 

yaş, cinsiyet, hormonlar ve bağışıklıkla ilgili etkenler de sayılabilir (Scullion ve 

Thompson 2008). Genetik köken çocuklarda erişkinlere göre daha belirgindir. 

Kromozomal bozukluklar, immün yetmezlikler, nörofibromatozisin yatkınlığı arttırdığı 

bildirilmektedir (Dünya Kanser Raporu 2008).  

Kanserde ölüm oranlarının yüksek olmasına karşın erken tanı ve tedavi ile 

kanserli hastaların iyileşmesi ve yaşam sürelerinde uzama sağlanabilmektedir. Erken 

tanı ve tedavi, morbidite ve mortaliteyi büyük oranda azaltmaktadır (Barr ve ark. 2004). 

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (The International Agency for Research on 

Cancer- IARC) ve Birleşmiş Milletler sistemi içinde yer alan diğer örgütler kanserin 

önlenmesi ve kontrolü hedefine yönelik olarak aşağıda belirtilen eylemleri 

gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar: 

 Kanserin önlenmesi ve kontrolü için siyasi irade, taahhüt ve destek 

sağlanması. 

 Kanser kontrolüne ilişkin kanıta dayalı yaklaşımların geliştirilmesi ve 

uygulanması amacıyla yeni bilgilerin elde edilmesi var olan bilgilerin 

yayılması ve paylaşılması. 

 Önleme, erken tanı, tedavi ve rahatlatıcı bakıma yönelik kanıta dayalı 

müdahalelerin etkin kanser kontrolü kapsamında planlanması ve uygulanması 

için standartlar oluşturulması ve rehber araçlar geliştirilmesi. 

 Kanser kontrolü örüntülerine ilişkin olarak küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde 

çok sektörlü ağların oluşturulması. 
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 Etkin politikalar ve programlar geliştirmek ve uygulamak için kapasite 

oluşturulması ve sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi. 

 Kanıta dayalı kanser kontrolü müdahalelerinin doğru, hızlı ve etkili bir şekilde 

halka anlatılması için teknik destek sağlanması. 

 Kaynakların yetersiz olduğu durumlarda dahi hastalara ve ailelerine yönelik 

bir takım etkin rahatlatıcı bakım stratejilerinin planlanması. Bunlar; 

- Kapsamlı ulusal kanser kontrolü programlarının iyileştirilmesi ve 

güçlendirilmesi, 

- Kanser kontrolü için uluslararası ağlar ve ortaklıklar kurulması, 

- Hastalık ve program yönetimi konusunda rehber geliştirilmesi, 

- Tedavi edilebilir tümörler için etkin tedavilere ilişkin akılcı yaklaşımların 

desteklenmesi, 

- Tüm dünyada sorundan kaynaklı sıkıntıların azaltılması ve rahatlatıcı bakım 

hizmetlerine duyulan ihtiyacı karşılamaya yönelik düşük maliyetli 

yaklaşımların desteklenmesi (WHO, Dünya Kanser Günü 2011). 

 Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Sınıflamasına (ICCC) göre adolesanlarda 

ortaya çıkan kanserler kanser türleri (Birch ve ark. 2002; Dünya Kanser Raporu 2008); 

lösemiler, lenfomalar, beyin ve spinal kanal tümörleri, sempatik sistem tümörleri, 

retinoblastoma, böbrek tümörleri, karaciğer tümörleri, kemik tümörleri, yumuşak doku 

sarkomları, gonad ve germ hücreli tümörler, epitelyal tümörler, diğer malign 

neoplazmalar olmak üzere 12 grupta incelenmektedir. Adolesanlarda en sık görülen 

türler ise lösemi, santral sinir sistemi tümörler ve lenfomalardır (Dünya Kanser Raporu 

2008).  Şu anda tüm kanser vakalarının üçte birinin erken tanılanmasına ve etkili 

tedavisine yardımcı olacak bilgiler mevcuttur. Erken tanı konulan birçok kanser türleri 

cerrahi müdahale, kemoterapi ya da radyoterapi ile iyileştirilebilmektedir (Loch ve 

Khorrami 2010; Rossetto 2011).  

2.2. Kanser Tedavisi 

Kanser tedavisinin amacı, tümörün histolojik yapısına, hastalığın aşamasına ve 

metastaz olup olmamasına göre iyileşme, kontrol ya da palyatif tedavi olmak üzere üçe 

ayrılmaktadır. Tedavi genellikle kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi ya da bu tedavi 

yöntemlerinin kombine uygulanması ile gerçekleşmektedir (Horne 1999).  
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2.2.1. Cerrahi Tedavi  

Cerrahi girişim kanser tedavisinin en eski yöntemlerindendir. Solid tümör 

tedavisinin en önemli öğesi olma özelliğini de sürdürmektedir (Gillispie 2011). 

Hastalığın sınırlarının belirgin olduğu durumlarda tanı ya da tedavi amaçlı uygulanabilir 

(Rosssetto 2011). Ancak tanı konulduğu sırada hastaların yaklaşık %70’inde mikro 

metastaz belirtileri gözlendiğinden daha iyi sonuç alabilmek için diğer tedavi 

yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır (Gillispie 2011).  

Günümüzde tüm kanserli hastaların %60’ından fazlasının cerrahi olarak tedavi 

edildiği, vakaların yaklaşık %90’ında tanı ya da tümörün evresinin belirlenmesine 

yardımcı olduğu bildirilmektedir. Kanser hücreleri belirli bir bölgede lokalize ise 

cerrahi tedavinin başarı oranı daha yüksektir  (Gillispie 2011).  

2.2.2. Radyoterapi  

Radyoterapi, belirli bir organda yerleşmiş kanser hücrelerini eradike etmek için  

iyonize radyasyonun kullanılmasıdır. Radyoterapi, iyonizan ışın ya da atom 

partiküllerinin kanser ve nadiren kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılan bir 

yöntemdir (Loch ve Khorrami 2010).  

Radyoterapinin amacı, uygulanması istenen tümör yayılım alanına tümörü 

kontrol edecek miktarda ışını homojen bir şekilde uygulayarak, tümör çevresindeki 

normal dokuların minimal miktarda ışın almasını sağlamaktır (Gosselin 2011).  

Radyasyon tedavisi radikal-küratif tedavi, adjuvan (cerrahi, kemoterapi gibi 

diğer tedaviler ile birlikte) tedavi, palyatif-semptom kontrolü tedavisi olmak üzere 3 

şekilde yapılmaktadır (Loch ve Khorrami 2010).  

Büyüme gelişme dönemindeki çocuk hastalarda radyoterapinin önemli geç 

etkilerinin belirlenmesi ve yüksek etkili kemoterapi uygulamalarının geliştirilmesi 

nedeniyle radyasyon tedavisinin çocukluk çağı kanserlerinin tedavisindeki önemi 

gittikçe azalmaktadır (Loch ve Khorrami 2010). 

Radyoterapi alan hastalarda en sık karşılaşılan sorun eksik ya da yanlış 

bilgilendirmedir. Tedaviye bağlı oluşabilecek yan etkiler (akut/erken etkileri, ilk 3 ay 

içerisinde; geç etkileri, 3-12 ay içerisinde ortaya çıkar) hakkında hastanın 

bilgilendirilmesi hemşirenin sorumluluğundadır. En sık karşılaşılan yan etkiler; cilt 

sorunları (eritem, yanık gibi), yorgunluk, kilo kaybı, kemik iliğinin baskılanmasıdır 

(Haas 2011). 
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Tedaviye hazırlıkta oyunlar etkili bir eğitim aracı olabilir. Oyunun radyoterapi 

ünitesi, cihazlar ve tedavi sırasında hasta pozisyonuna yönelik bilgiler içermesi, rahat ve 

tanıdık bir deneyim yaşanmasını sağlayabilir. Özellikle çocukların tedavi pozisyonlarını 

korumalarına büyük katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca uzmanlar, çocuğun hazırlığında 

ebeveyn ve kardeş yardımının önemli katkı sağlayacağını bildirmektedirler (Loch ve 

Khorrami 2010).  

2.2.3. Kemoterapi  

Kemoterapi, özellikle çoğalan hücrelere karşı tercihen seçici ölüm sağlayan 

sentetik, doğal, biyolojik ya da hormonal ajanlarla yapılmaktadır (Beker 2009; Tortorice 

2011). Kemoterapide en önemli kilometre taşlarından biri I. ve II. Dünya Savaşları’nda 

kullanılan mustard gazının (hardal gazı) lenfoid doku ve kemik iliği aplazisi yapması 

gözlemlerinden hareketle geliştirilen nitrojen mustardın 1942 yılında ABD Yale 

Üniversitesi’nde Dr. Daugherty tarafından lenfoma tedavisinde kullanılması olmuştur   

(Birol ve ark. 1997; Altınbaş 2004; Tortorice 2011).  

Kemoterapi tedavisi tek başına ya da diğer tedavi yöntemleri ile birlikte 

(multimodal tedavi, neoadjuvan kemoterapi, adjuvan kemoterapi, palyatif kemoterapi, 

kök hücre nakli ile birlikte yüksek doz kemoterapi, metronomik kemoterapi gibi) 

uygulanabilmektedir (Colby-Graham ve Chordas 2003).  

Çoğu kanser tiplerinin tedavisinde kemoterapi kullanılmaktadır. İndüksiyon 

kemoterapisi remisyonu sağlamak için yapılan ilk tedavidir. En erken dört hafta içinde 

lösemik hücre ve bulgulara rastlanmaması ve normal işlevlerin geri dönmesi durumunda 

tam remisyon sağlanabilmektedir. Tam remisyonun sağlanmasından sonra çoğunlukla 

remisyonu sağlayan ilaçların aynen kullanıldığı destekleyici tedavi, olası ve 

saptanmamış rezidüel kanser hücrelerini yok etmek amacıyla birkaç kür halinde 

uygulanmakta, hasta daha sonra idame tedavi ile tedavi edilmektedir (Jedlow 1998). 

Çoğunlukla yüksek doz ve sık aralıklarla kemoterapi kürleri sayesinde bir 

yandan başarılı bir kanser tedavisi hedeflenirken, diğer yandan da hastanın birçok 

yaşamsal fonksiyonunu ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir dizi yan etki 

ortaya çıkmaktadır. Kanser ilaçlarının toksik ve terapötik dozları arasında güvenlik 

sınırı çok esnektir. Kanser ilaçlarının oluşturduğu toksisiteler klinik seyrine göre akut ve 

kronik olarak iki şekilde sınıflandırılabilir. Akut toksisite kemik iliği, gastrointestinal 

sistem epiteli, saç folikülleri ve üreme hücreleri gibi hızlı çoğalma özelliğine sahip 
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hücreleri bulunan dokularda ortaya çıkar ve hızla gelişerek kısa sürede genellikle 

sekelsiz olarak ortadan kalkar. Kemoterapinin akut komplikasyonları; stomatit/mukozid, 

bulantı-kusma, diyare, konstipasyon, abdominal ağrı, saç dökülmesi (allopesia), deri 

problemleri, infeksiyon, anemi, kanama ve seksüel fonksiyon bozukluğudur. Kronik 

toksisite ise primer olarak vasküler yapılar, bağ dokusu, akciğer, kalp ve böbrek 

dokuları gibi yavaş yenilenen dokularda ortaya çıkar ve ilacın verilişinden aylar ya da 

yıllar sonra gelişebilir (Fadıloğlu ve Soğukpınar 1996; Hunt 1997).     

Son 30 yıl içinde çocukluk çağı kanserlerinde kemoterapi uygulamaları 

sayesinde sağkalım oranlarında hızlı artış sağlanmıştır (Beker 2009). Çocukluk çağı 

kanseri tedavisinde kemoterapiye ve kanser hastalığına bağlı gelişebilecek riskler, hasta 

ve ailesinin korku ve endişe yaşamasına neden olabilir. Destekleyici bir ortamda 

kendine güvenen ve bilgili hemşireler tarafından verilen eğitim ve psikolojik destek 

çocuk ve adolesanların hastalık algısını ve tedavi sürecini olumlu yönde etkileyebilir 

(Armay ve ark. 2007).    

2.3. Kanser Hastalarında Hastalık Algısı ve Sağlık Kontrol Odağı 

Hastalık Algısı 

Hastalar hastalığını, kişisel deneyimleri, bilgileri, değerleri, inançları ve 

gereksinimleri ışığında açıklamaya çalışırlar. Bu nedenle hastalık algısı bireysel 

farklılık göstermektedir (Armay ve ark. 2007). Leventhal ve ark. (1997) her hastanın 

kendi "hastalık temsili modeli" oluşturduğunu ileri sürmüşlerdir (Leventhal ve ark. 

1997). Bu modele göre kişiler kendilerine sunulan bilgilerin ışığında zihinlerinde 

hastalık ve yaşamı tehdit eden durumlarla ilgili şemalar oluştururlar. Bunlar her 

hastanın hastalığının belirtileri, süresi ve sonuçları ile ilgili kendi düşünceleridir 

(Heijmans ve DeRidder 1998). Hastanın birey olarak hastalığına ilişkin yorumu, algısı 

ve değerlendirmeleri; ortaya koyduğu duygusal ve davranışsal tepkilerini, bireyin baş 

etme biçimini, psikososyal zorlanma/psikiyatrik bozukluk gelişimini ve yaşam kalitesini 

belirleyici unsurlardır (Armay ve ark. 2007). 

Yaşamda her olayda olduğu gibi hastalıkta da kişiler hastalığı anlamlandırmaya 

ve nedeni, gidişi, tedavi etkisi ve sonlanması ile ilgili kuramlar öne sürmüşlerdir 

(Sanberk ve İnanç 2009). Leventhal hastalığa uyumda 4 önemli faktör belirlemiştir. 

Bunlar: 

1. Hastalığın algılanması. 
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2. Hastalığa ve tedaviye verilen duygusal tepki. 

3. Hastanın hastalıkla başa çıkma tepkisi. 

4. Kişinin kendi başa çıkma kaynakları ile ilgili algısı (Leventhal ve ark. 1997). 

Fiziksel hastalıkların içerisinde kanserin özel bir yeri vardır. Kanser, işaret ettiği 

anlamın ötesinde etkilere sahip, içerdiği riskten daha fazla korkutan, kişiyi bütün 

içindeki yerinden, bağlantılarından kopartan bir hastalıktır. Diğer bir deyişle kanser, 

ciddi ve kronik bir hastalık olmasının ötesinde korku, belirsizlik, umutsuzluk, suçluluk, 

çaresizlik ve ölüm duygularını çağrıştıran bir hastalıktır (Armay ve ark. 2007, Mete ve 

Önen 2001). Kanserin nasıl tanımlandığı ve anlaşıldığı (hastalık algısı) hastalık ve 

tedaviye uyumda büyük rol oynar (Leventhal ve ark. 1997, Sanberk ve İnanç 2009). Bu 

alanda çalışan teorisyenler (Leventhal 1980) tehdide karşı verilen tepkileri (stress, 

endişe ve depresyon gibi) bilişsel süreçlerin etkilediğini ileri sürmüşlerdir. Kişinin 

psikolojik yapısı ve yaşanan olayın algılanışı, hastalığın derecesi ve kişisel başa çıkma 

becerisi varılan sonuçları etkilemektedir (Leventhal ve ark. 1997; Heijmans ve 

DeRidder 1998; Sanberk ve İnanç 2009).  

Sağlık Kontrol Odağı 

Sağlık kontrol odağı, sonuçların davranışlara bağlı olduğu kanısıdır (Tabak ve 

Akköse 2006). Sağlık kontrol odağı, stresli yaşam olaylarının sağlık üzerindeki 

sonuçlarını ve sağlık davranışlarını etkileyen önemli bir unsurdur  (Girandi ve ark. 

2007). Deneysel ve ilişki arayıcı araştırmalar, tüm yaşam dönemleri boyunca kontrol 

algılarının, fiziksel ve ruhsal sağlık, başarı, kendilik değeri, kişisel uyum, başa çıkma 

becerileri gibi pek çok değişkenle ilgili kontrol algısı üzerinde önemli bir etkiye sahip 

olduğunu göstermiştir (Vannatta ve Gerhardt 2003).  

Literatürde sağlık kontrol odağı; iç kontrol, dış kontrol ve kader inancı olarak 3 

gruba ayrılmış, karşılaşılan davranışların sonuçları üzerinde kendi kontrolü olduğuna 

inananları “iç kontrol”ü yüksek,  sonucun genel olarak kendi davranışlarından bağımsız 

ve kontrolün de kendi dışındaki faktörlere bağlı olduğuna inananları “dış kontrol” ü 

yüksek,  kontrolün şans, kader gibi kaynaklara bağlı olduğuna inananları ise “kader 

inancı” yüksek kişiler olarak tanımlanmıştır (Tabak ve Akköse 2006).  

Araştırma sonuçları; iç kontrolü yüksek olanların daha başarılı, entellektüel, 

toplumsal olaylara karşı daha aktif, daha girişimci olduklarını, daha etkili, özgüveni 

yüksek ve bağımsız bir kişilik yapısı gösterdiklerini, daha uyumlu davranışlara sahip 
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olduklarını göstermektedir (Sanberk ve İnanç 2009). Bireylere yapılan eğitimlerle 

özellikle iç kontrol algısının gelişmesine katkı verilebilir (Sardoğan ve ark. 2006). 

Dış kontrol düzeyi yüksek olanlar; harcadıkları çaba ile elde ettikleri sonuçlar 

arasında bir ilişki kuramayan veya nedenin başkaları olduğuna inanan kişilerdir. Bu 

kişiler toplumun ve kültürün beklentilerine aynen uymayı bir görev bilirler (Cüceloğlu 

1993, Wilkinson ve ark. 2008). 

Kader inancı yüksek olanlar; yaşanan durumun kader olduğuna inanan kişilerdir. 

Bu kişiler yaşanan durumu kabullenirler ve değiştirmek için çaba sarfetmezler (Tabak 

ve Akköse 2006). 

Wallston ve Wallston (1981) tarafından yapılan araştırma insanların fiziksel ve 

ruhsal sağlığını sağlık kontrol odağının, sosyal destek, davranışsal stratejileri 

kullanmayı, beslenme ve egzersiz gibi sağlığı etkileyen diğer faktörler kadar etkilediğini 

ortaya koymuştur (Wallston ve Wallston 1981).  

Son zamanlarda yapılan araştırmalarla sağlık kontrol odağının hastalanma ve 

hastalığa bağlı ölümler ile belirgin bir ilişki içinde olduğu kanıtlanmış ve sağlık 

çalışanları tarafından kişinin kontrole yönelik inançlarının gittikçe artan bir biçimde 

psikolojik ve fiziksel sağlık üzerinde rol oynayan önemli değişkenlerden biri olduğu 

kabul edilmeye başlanmışlardır. Bu bağlamda sağlık kontrol odağının belirlenmesi ve 

olumlu yönde geliştirilmesi önem kazanmıştır (Girandi ve ark.2007; Wilkinson ve 

ark.2008).  

Yaşamın her döneminde sağlıkla ilgili sorunlar görülebilmektedir. Sağlığın 

korunması ve geliştirilmesinde bilinçlenmenin önemi büyüktür. Adolesan dönemi, 

sağlık davranışlarının oluşmasında kritik ve önemli bir dönemdir. Tüm dünyada 

adolesanlara yönelik birçok araştırmanın yapılması bu dönemin toplum hayatında çok 

önemli bir yere sahip olduğunun göstergesidir. Bu nedenle, adolesanların sağlık kontrol 

odağının incelenmesi, doğru sağlık davranışına yönlendirilmeleri ve kendi sağlıkları 

üzerindeki özdenetimlerinin artırılması konusunda eğitim verilmesi gereklidir (Tabak ve 

Akköse 2006).  

2.4. Stres Düzeyi ve BaĢa Çıkma 

Stres kavramı, Latince’de "estrica", eski Fransızca’da "estrece" sözcüklerinden 

gelmektedir. Kavramı ilk kez ortaya atan Selye’ye göre; stres bir algılama olayı olup 

organizmanın her türlü değişmeye karşı özel olmayan (yaygın) tepkisi, birden fazla 
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seçme olanağı olması nedeniyle, insanın üzerine yüklenen aşırı talep, "memnuniyet 

verici olup olmadığına bakılmaksızın her türlü isteme uyum sağlamak için bedenin 

gösterdiği yaygın tepki"dir (Kusch ve ark. 2000). 

Adolesan dönemi yaşamın en stresli dönemlerinden biridir. Döneme özgü 

özelliklere bağlı stres yaşayan adolesanlara kronik hastalık tanısı konulması yaşanan 

stresi daha da arttırmaktadır. Gortmarker ve ark., kronik hastalığı olan adolesanların 

%10'unda sosyal geri çekilme, saldırganlık gibi davranış problemleri yaşandığını, 

depresyon, anksiyete düzeylerinin daha yüksek ve ruhsal bozukluğun daha sık olduğunu 

belirtmişlerdir (Toros ve ark. 2002). Boekaerts ve Roder (1999) çocukluk çağındaki 

kronik hastalıklar ile ilgili yapılmış 200 çalışmayı gözden geçirmiş ve kronik sağlık 

sorunu bulunan çocukların okul başarısında, kendine güvenlerinde ve stres düzeylerinde 

sağlıklı çocuklara göre farklılık bulunmadığını ancak depresyon, sosyal geri çekilme 

gibi ruhsal problemlerin daha sık görüldüğünü bildirmişlerdir (Boekaerts ve Roder 

1999).  

Hastanın stres ile başa çıkabilmesi, tıbbi (hastalığın türü, süresi, yeri, belirtileri, 

ön görülen gidiş gibi), psikolojik (hastanın daha önceki hastalıklara uyum sağlayabilme 

derecesi, hastanın fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon kapasitesi, hastanın kendi kişiliği 

ve sorunları ile başa çıkma yöntemleri, ego kuvveti, yaşamın gelişimsel evresi ve 

kanserin o evredeki anlamı gibi) ve kişiler arası ilişkilere (kültürel ve dinsel tutumlar, 

çevrede duygusal destek veren kişilerin olup olmaması, sağlık ekibinin etkisi gibi) 

bağlıdır (Güleç ve Büyükkınacı 2011). 

Birey için uyum mekanizmalarının etkilenmesi, geleceğe yönelik planlarının 

bozulması, güç kaybı gibi anlamlar taşıyabilen kanser tanısının konulması birey ve 

ailesi için travmatik bir deneyimdir (Flanagan 2001). Diğer hastalıklara göre kanser, 

bireyin günlük yaşam dengesini bozarak bireyi ve ailesini fiziksel, psikolojik, sosyal, 

ekonomik her alanda etkileyebilmektedir (Jenner 2001). Kanser hastaları bir yandan 

yoğun tedavi alırken diğer yandan duygusal stres düzeylerini kontrol etmeye çalışırlar 

(Kusch ve ark.2000; Güleç ve Büyükkınacı 2011).  

Travmatik olaylar kişinin yaşam bütünlüğünü tehdit eden olaylardır. Ruhsal 

travma yanıt ölçütleri yaşamı tehdit eden hastalıkları kapsayacak şekilde genişletilmiş 

ve kanser tanısı almak travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)’na yol açabilme 

kapasitesi taşıyan bir travmatik olay olarak tanımlanmıştır. TSSB, akut stres 

bozukluğunun 30 günden uzun sürmesi olarak tanımlanmaktadır. TSSB’nin akut (3 
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aydan kısa süren), kronik (3 aydan uzun süren), gecikmiş (olaydan 6 ay sonra başlayan) 

ve tekrarlayıcı (ilk olay kadar şiddetli olmasa da ilk olayı hatırlatan durumlarda 

belirtilerin alevlenmesi) gibi tipleri vardır (Güleç ve Büyükkınacı 2011). Öz-bildirim 

ölçümlerine dayalı çalışmalar ile, kanser hastalarında TSSB %6-19 arasında 

saptanmıştır (Tokgöz ve ark. 2008).  Kanser hastaları ile yarı yapılandırılmış 

görüşmelerle yapılan bir çalışmada TSSB oranları %1,9-50, yaşam boyu TSSB ise %3-

35 oranlarında olduğu bildirilmiştir (Hamann ve ark.2005). Tokgöz ve ark. (2008), 

kanser hastalarında TSSB yaygınlığını %19 olarak saptamış ve kemoterapi tedavisinin 

TSSB oranını arttırdığını bulmuştur. Kemoterapinin yaşanılan travmayı tekrar hatırlatıcı 

bir durum olduğu, bunun da travmatik strese ilişkin sorunların sürmesini sağlayabildiği 

bu nedenle kemoterapi gören hastalara daha yoğun ve etkili psikolojik yaklaşımların 

gerekli olduğu ileri sürülmektedir (Tokgöz ve ark. 2008). 

Kanserin ilerlemesi ya da tedavisinin lokal ve sistemik etkileri vücudun tüm 

sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Hastalık veya tedavinin neden olduğu 

sorunlar, morbiditeyi, öz-bakım gücünü, tedaviye devamı ve yaşam kalitesini 

etkileyebilir (Krouse 2001). Rehabilitasyon, bireyin sakatlık ya da hastalığın getirdiği 

kısıtlamalar doğrultusunda yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen dinamik 

bir süreçtir. Kanser rehabilitasyon programları ile hastalık sürecinin çeşitli aşamalarında 

hastanın tanılanması, sürekli değerlendirilmesi, fonksiyonel ve psikososyal problemlerin 

yapısının kapsamının belirlenmesi ile adaptasyonun sağlanması için gerekli destek 

girişimlerinin planlanması ve yaşam kalitesinin artırılması mümkün olabilmektedir 

(Kusch ve ark. 2000). Onkolojik rehabilitasyon ekibi içinde onkoloji uzmanı, onkoloji 

hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı, psikolog, fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, konuşma 

terapisti ve diyetisyen rol almaktadır. 

Günümüzde sağlık bakım hizmetlerinde hastalık merkezli anlayıştan, hasta 

merkezli anlayışa doğru bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim doğrultusunda 

benimsenen bütüncül yaklaşıma göre, hasta çocuklar tıbbi ve psikososyal açıdan 

değerlendirilmelidir. Bu nedenle bireye özgü yaşam kalitesinin güçlendirilmesine 

yönelik girişimlerin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi önem taşımaktadır 

(Kusch ve ark. 2000).  
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2.5. Kanser ve YaĢam Kalitesi 

Yaşam kalitesi kavramı, ilk bakışta basit bir kavram gibi görünmesine rağmen 

oldukça geniş kapsamlıdır. Kavram, yaşamda nelerden zevk aldığımızı, ne olmak ve 

nasıl yaşamak istediğimizi ifade eder. Kaliteli bir yaşam için herhangi bir kriter yoktur. 

Bu nedenle yaşam kalitesi kavramı soyuttur, tanımları farklıdır, görecelidir ve ölçülmesi 

zordur (Kurt ve Çetinkaya 2008).  

Yaşam kalitesi; hastalık tanı ve tedavisinin bütün yönlerini kapsayan ve 

hastalıkla ilgili olarak yaşam standardı, aile hayatı gibi tıbbi konuların ötesine uzanan 

geniş bir kavramdır (Reaman and Haase 1996). Yaşam kalitesiyle ilgili ilk tanım 

1970’lerde Amerikan bir psikolog olan John Flanagan tarafından yapılmış ve kronik 

hastalığa sahip olan gruplar için uyarlanmıştır (Burckhardt and Kathryn 2003). 

Araştırmacıların çoğu yaşam kalitesini; mutluluk, doyum, uyum olarak tanımlamışlar ve 

yaşam doyumu, yaşam memnuniyeti, mutluluk ile eş anlamlı kullanmışlardır (Arslan ve 

Bölükbaş 2003). DSÖ, 1980’lerin başında yaşam kalitesinin ölçümü ve 

kavramsallaşması için bir çalışma başlatmıştır. DSÖ’nün Yaşam Kalitesi Çalışma 

Grubu 1986 yılında yaşam kalitesini “bireylerin; yaşadıkları kültür ve değer sistemleri 

içinde ve hedeflerine ilişkin, yaşamdaki kendi pozisyonlarına bakış açıları, beklentileri, 

standartları ve endişeleri” olarak tanımlamıştır (Avcı ve Pala 2004).  

Literatürde yaşam kalitesi birçok yazar tarafından tanımlanmıştır. Yaşam 

kalitesini Patrick ve Erickson, ölüm ve yaşam süresi, özgürlülük, fonksiyonel durum, 

sosyal, psikolojik veya fiziksel sağlığın algılanması ve sosyo-kültürel olumsuzlukları 

içeren temel bir kavram olarak (Top ve ark. 2003); Hornquist, fiziksel, psikolojik, 

sosyal aktivite, maddi ve yapısal alanda memnuniyet ve gereksinim duyulan 

memnuniyet ve kendini gerçekleştirme olarak açıklamışlardır (Şahin 1997). Bertero ise 

yaşam kalitesini sosyolojik açıdan ele alarak bağımsızlık, sevme, esenlik olmak üzere 3 

kavrama temellendirmiş (Top ve ark.2003), Rustoen ve ark. “kişi için önemli olan 

yaşamsal olaylarla ilgili memnun olma ya da olmamadan kaynaklanan, kişinin iyi hal 

hissi” olarak tanımlamıştır (Arslan ve Bölükbaş 2003). 

Ganz’ın çalışmasında belirttiği gibi; son yıllarda genel olarak kabul gören iki 

yaşam kalitesi tanımı benimsenmiştir. Bu tanımlar (Ganz 1994); 

1. Yaşam kalitesi, bir bütün olarak yaşamın subjektif değerlendirilmesidir.  

2. Yaşam kalitesi, hastanın şimdiki fonksiyon düzeyine karşın ne algıladığının 

değerlendirmesi olup doyumunu içermektedir. Bireyin şu andaki sağlık 
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durumuna verdiği öncelik ya da değere dikkat çekmektedir. Örneğin; aynı 

fonksiyonel yetersizliğe sahip iki kişi kendi sağlık durumlarını farklı değerlerde 

ifade edebilirler. 

Tüm bu tanımların ışığında yaşam kalitesi, objektif durumların ötesinde, bireyin 

kendi yaşamına ilişkin subjektif doyumu olduğu söylenebilir. Bazı çalışmalarda 

bahsedildiği gibi bireyin objektif yaşam durumu uygun olmasa da, subjektif iyilik hali 

ve yaşam kalitesi doyumu yüksek olabilir. Böylece algılanan ve arzulanan durum 

arasındaki denge yaşam kalitesi denkleminin özünü oluşturmaktadır (Kurt ve Çetinkaya 

2008).  

Kanser tedavisindeki hızlı gelişme ile hastaların uzun yaşamı, daha kısa ama 

daha kaliteli bir yaşama değişip değişmeyeceği hatta tedavi, hastalıktan daha mı kötü 

konusu gündeme gelmiş ve yaşam kalitesi ilk olarak onkoloji alanında ele alınmıştır 

(Morris ve ark. 1998). Sağlık durumunun algılanması, özellikle adolesan döneminde 

hastalar ve anne-babalar arasında önemli farklılıklar göstermektedir (Reaman and Haase 

1996).  

Yaşam kalitesiyle ilgili sağlığı nicel hale getirmek için, çeşitli ölçekler 

düzenlenmiştir. Yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ile hastalar tarafından hastalığa 

verilen ortak tepki, duygu, düşünce belirlendiğinden hastalığa ilişkin yararlı bilgiler elde 

edilmektedir (Bezjak ve ark. 2001). Kanserin ve onun tedavisinin sonuçlarını sağlıkla 

ilgili yaşam kalitesi bağlamında değerlendirmek, hem genel hem de hastalık ve tedaviye 

özgü değerlendirmeler yapılmasını gerektirir. Genel konular, ruhsal sağlık ve kendini 

iyi hissetme gibi insani değerlere ve günlük yaşamdaki işlevleri yerine getirme üzerine 

yoğunlaşır (Reaman and Haase 1996). Yaşam kalitesi tedavinin sadece fiziksel ve 

psikolojik etkilerini değil tedavi ile bir arada olan zararlılık etkilerini de içerecek şekilde 

çok boyutlu olarak tanımlanmaktadır.  Bu tanımla, tedavinin tüm aile üzerindeki 

etkisinin dikkate alınması önemidir. Dolayısıyla,  hastanın işlevlerini yerine 

getirmesinde sosyal çevrenin de rolünün olduğu kabul edilmektedir (Bradlyn ve ark. 

2004). 

Hemşirelik bakımında; hastalığın yarattığı önemli stresörlerle hastanın baş 

edebilmesine yardım etme amaçlandığından hemşireler yaşam kalitesini koruma, 

geliştirme ve iyileştirmede yaşam kalitesini etkileyen etmenleri belirleme ve bu 

etmenlerin giderilmesinde etkin rol almalıdırlar (Arslan ve Bölükbaş 2003). 
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2.6. Kanserde HemĢirelik Bakımı  

Kanser tedavisindeki hemşirelik bakımı, birçok yönden diğer hastalıkların 

tedavisindeki bakıma benzemekle birlikte üst düzey becerilere sahip olmayı gerektirir  

(Gibson ve Langton 1998). Hastanın gereksinimlerine temellendirilerek hazırlanan plan, 

hastane sonrası kullanılabilecek hizmetleri de kapsadığından planın uygulanması ile 

hasta merkezli bakımın sürekliliği de sağlanmış olur (Savaşer 2000). Hemşirelik bakımı 

tedavi uygulamaları yanında kişilerin yaşam kalitesini yükseltmeye odaklanmalıdır 

(Jenner 2001). Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik yapılan bakımın unsurları; 

semptom kontrolü ve psikososyal destekten oluşmaktadır (Arslan ve Bölükbaş 2003; 

Jenner 2001).  

2.6.1. Semptom kontrolü  

Kanserin ilerlemesi ya da kanser tedavisinin lokal ve sistemik etkileri vücudun 

tüm sistemini etkileyebilir. Tümörün bulunduğu yere ve tedavinin toksik etkisine göre 

çeşitli bulgular ortaya çıkabilir. En sık görülen bulgular olan bulantı, kusma, mukozit, 

yeme problemleri, alopesi, yorgunluk, dispne, konstipasyon, barsak tıkanıklıkları, 

abdominal distansiyon, asit birikimi, üriner sistem semptomları ve ödem yaşam 

kalitesini değiştirir. Hemşirelik bakımı bu komplikasyonları önleme, erken dönemde 

belirleme ve kontrol etmede yoğunlaşmaktadır (Gibson ve Langton 1998).  

Kansere bağlı en sık yaşanan ve yaşamın tüm boyutlarını etkileyen en önemli 

semptom ağrıdır. Kanser ile ilgili ağrı, hastalık sürecine ya da kanser tedavisine bağlı 

olarak ortaya çıkabilir. Kanseri ilerlemiş aşamada olan hastaların yaklaşık %25-80’i 

hastalıklarının seyri sırasında ağrı yaşarlar ve bu hastaların çoğunun ağrılarının 

giderilmesinde başarılı olunamaz. Giderilemeyen ağrı, hastanın yaşam niteliğini önemli 

ölçüde etkileyen sorunlardan biridir (Sevinir 2004). Günümüzde ağrı kontrolü 

multidisipliner bir yaklaşımla yürütülen ekip işidir ve hemşire bu ekipte önemli bir role 

sahiptir. Gün içinde hastayı en yakından izleyen kişi olan hemşirenin hem ağrının 

değerlendirilmesinde hem de analjeziklerin uygulanmasında sorumluluğu vardır. 

Uygulamaları yaparken çok iyi bir gözlemci olmalı ve yan etkilerini iyi tespit 

edebilmelidir. Bu nedenle hemşirenin ağrı mekanizması, değerlendirilmesi ve kontrolü 

konusunda yeterince bilgi ve beceri sahibi olması gerekmektedir (Varlı ve ark. 2005).  

Kanser ağrısı akut ya da kronik özellikte olabilir. Akut ağrı genellikle doku 

hasarı nedeni ile oluşur ve süresi sınırlıdır. Otonom sinir sisteminin uyarılmasıyla 
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taşikardi gibi fizyolojik belirtiler ortaya çıkar (Sevinir 2004). Diğer taraftan kronik ağrı 

daha inatçıdır ve 3 aydan uzun sürer. Ağrı nedeni ya da patolojisi giderilemediğinde, 

sinir sistemi zamanla duruma uyum sağlar ve hiperaktivitesini durdurur. Bu durumda 

ağrı; depresyon, kaygı ve uykusuzluk biçiminde ortaya çıkar (Dedeli ve Karadeniz 

2009).  

Değişik ağrı kontrol yöntemleri bulunmasına rağmen kullanılan yöntemler, 

farmakolojik ve nonfarmakolojik olarak ikiye ayrılır. Farmakolojik ağrı kontrolü, 

analjezik ve analjeziklerin etkisini güçlendiren ilaçların kullanımını içerir. Farmakolojik 

olmayan yaklaşımlar ise davranışsal teknikler, radyoterapi, cerrahi, nörolojik ve 

nöroşirurjik girişimler, rahatlığı sağlamak ve tedavi etkinliğini değerlendirmek için 

yapılan hemşirelik uygulamalarını içerir (Varlı ve ark. 2005).  

Farmakolojik olmayan tekniklerin temel amacı hastanın ağrıya odaklanmasını 

engelleyerek yok etmektir. Buna yönelik birçok teknik kullanılmaktadır. Müzik, oyun 

gibi aktiviteler en sık kullanılan yöntemlerdir. Oyunlar, ağrıyı giderirken aynı zamanda 

hastayı eğittiğinden en çok üzerinde durulması gereken yöntem olarak belirtilmektedir 

(Kato ve ark. 2008).  

2.6.2. Psikososyal destek  

Kanserin 100’den fazla türü, farklı yönetim şekilleri, nedenleri ve sonuçları 

vardır. Kanser korku, şok, ağrı ve ölüm gibi birçok emosyonel tepkilerin yaşandığı bir 

hastalıktır (Flanagan 2001). Kanser tanısında emosyonel tepki yaşanmasının nedenleri 

(Wells 2008);  

- Tanı sonrası yaşanan deneyimler. 

- Bireyin kanser hastalığını algılayışı ve anlamı. 

- Normal hayata engel olan tedavi ve hastalığın verdiği rahatsızlık. 

- Kişilik özellikleri ve baş etme yöntemleri. 

 Tedavi başarısının yüksekliği ve beklenen yaşam süresinin uzun olması erken 

tanı ve tedaviyi, en iyi hizmete erişimi, yaşam kalitesini, psikososyal yaklaşımı daha da 

önemli hale getirmektedir (Greenlee ve ark. 2000). 1960’larda kanser tanılı çocukların 

çoğu yaşamını yitirmekte; 5 yıllık yaşama oranı sadece %28 iken (Ries ve ark. 1996) 

Surveillance Epidemiology and End Results (SEER) verilerine göre, ABD’de kanser 

tanısı konulan adölesanların sağkalım süresi 1990’lı yılların sonundan itibaren %80’e 

ulaşmıştır (Dünya Kanser Raporu 2008). Günümüzde kanser tanılı çocukların 3/4’ü 
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yaşamını sürdürebilmektedir (Greenlee ve ark. 2000). Eğer bu eğilim devam ederse ve 

kanserli adölesanlarda hastalık yönetimine yönelik özel yaklaşımlar yaygın şekilde 

uygulamaya geçerse, günümüzde tanı konulan hastalardan daha iyi sonuçlar alacağı 

umulmaktadır (Dünya Kanser Raporu 2008). 

Kanser kişilere, ailelere ve topluma sosyal, ekonomik ve ruhsal yönlerden yük 

ve sorumluluklar getiren bir sağlık sorunudur. Kanser, ölüm ve yaşam üzerindeki 

kontrolün sınırlılığını sembolize eden kronik bir hastalıktır. Kişinin kendi bedeninin 

kendini yok etmesini simgeler. Bilinmeyen bir tehlikenin, ızdırap ve acının, suçluluk ve 

utanç duygusunun, izolasyonun, kaos ve kaygının sembolüdür. Üzerindeki bu ağır 

kültürel yük nedeni ile kanser ile ilgili mesaj verilmesinin ardından kriz olarak 

tanımlanabilecek emosyonel tepkiler ortaya çıkmaktadır. Kriz, sağlıklı yaşamdan yeni 

bir yaşama, hastalığa ve sürekli tehdit altında olmaya geçiş dönemidir. Bu geçiş 

dönemlerinde depresyon, uyum bozukluğu, anksiyete gibi bozukluklar 

yaşanabilmektedir. Kanser tanısından sonra ortaya çıkan psikiyatrik bozukluklar, 

kanserin psikososyal boyutu, kanser hastalarına verilecek psikososyal destek, bu 

desteğin amaçları, onkoloji kliniklerinde bu destekleri sağlayan hemşire, sosyal hizmet 

uzmanı, psikologun rol ve görevleri çok büyük önem taşımaktadır. Hastaya etkili bir 

şekilde yardım edebilmek için hemşirelik girişimleri tüm ailenin sorunlarına ve 

gereksinimlerine yanıt verecek içerikte olmalıdır (Scullion ve Thompson 2008). 

Bütün bunların yanında hasta yakınlarının hastaya gösterdiği koşulsuz sevgi, 

empati, hastanın hastalık derecesine göre kendini motive etmesi, hayatta bir amacının 

olması, kendisini geliştirme imkanlarının sağlanıp teşvik edilmesi, başkalarına en az 

derecede ihtiyaç duyacak şekilde hayat şartlarının kolaylaştırılması, bununla beraber 

hastanın yalnız bırakılmayıp ona zaman ayrılması ve sorumluluklarının paylaşılması, 

hastalığın iyileşmesini olduğu kadar psikolojik sorunlarla baş etmesini de 

kolaylaştıracaktır (http://www.onkoterapi.com/makaleoku.asp?id=7). 

2.7. Kanserli Hastaların Eğitiminde Video Oyunlarının Yeri 

Eğitimci bir teorisyen olan Kolb, bilginin aynı durumlar üzerinde düşünme, 

canlandırma ve aktif planlamaya dayalı deneyimlerin paylaşımı yoluyla oluştuğunu ileri 

sürmüştür. Giderek artan çalışmalar çocukların ve adolesanların kendi vücutları, 

hastalıkları ve tedavileri, özellikle ilaçları konusunda daha fazla bilgi istediklerini 

göstermektedir (Dragone ve ark. 2002).  
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Çocukların davranış ve hastalık sonuçlarına yönelik bilgilendirilmesi değil aynı 

zamanda “doğru bilgilendirilmesi” önemlidir. Bilgilendirme çocukların sıklıkla korku 

ve endişe duymalarına neden olan tutum ve davranışları şekillendirmelerine ve bu 

olumsuz tutumlarla baş etme yöntemleri geliştirmelerine yardımcı olmaktadır (Beale 

2002; Kato ve Beala 2006). Ancak çocukların hastalığa ve tedaviye yönelik verilecek 

özel bilgilendirmenin derinliği konusunda çok az şey bilinmektedir (Dragone ve ark. 

2002).  

İlk dönemlerin aksine günümüzde hastalık hakkında hastaların 

bilgilendirilmesiyle hastalığı kabullenme sürecinde kısalma (Krouse 2001; Beale 2002), 

tedaviyi kabullenme, öz-bakım becerilerini geliştirme, hastalık ve tedaviye karşı olumlu 

tutum ve davranış kazanma sağlanabilmektedir (Kato ve Beala 2006; Bradlyn ve ark. 

2004;  Beala ve ark. 2003). Eğitimde kullanılan materyallerin etkin olması (Krouse 

2001; Kato ve ark. 2008) ve maliyetinin düşük olması önemlidir (Krouse 2001).  

Hasta eğitim tekniklerinden olan görsel eğim tekniğinin sözel eğitim tekniğinden 

daha etkili olduğu bilinmektedir. Görsel eğitim, istenilen davranışların gözlemlenerek 

uygulatılması yoluyla tutum geliştirme ve sonuçlarını değerlendirmeyi içeren etkili bir 

tekniktir. Özellikle eğitim düzeyi düşük ya da görsel öğrenme yeteneği gelişmiş 

çocuklar için etkili bir yöntem olduğu düşünülmektedir (Kato ve Beala 2006).  

Çocuk ve adolesanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu oyun ile geçirirler 

(Allery 2004) ve günümüzde oyunlar ve eğitimler bilgisayar aracılığı ile yapılmaktadır 

(Dragone ve ark. 2002).  

Çocukların zamanlarının büyük çoğunluğunu oyunla geçirmeleri ve bilgisayar 

kullanımının yaygınlaşması nedeni ile video oyunlarının davranış değiştirmede etkili bir 

teknik olabileceği bildirilmektedir (Lieberman 2001). Tedavide kullanılan video 

oyunlarının ilk örneği simülasyon yoluyla suçlulara eylemlerin sonuçlarını göstererek 

onların farkındalıklarını arttırmak için tasarlanmış olan BUSTED olarak adlandırılan 

oyundur (Ceranoğlu 2010). Bu olumlu başlangıçtan bu yana bilgisayar oyunları popüler 

kültürün önemli bir parçası ve milyonlarca insanın tercih ettiği eğlence ortamı haline 

gelmiştir (Gettler 2008).  Çocuklar ve adolesanlarla çalışan psikoterapistler video 

oyunlarını eğlenceli ortamlarda bilgi aktarılması için geçerli bir araç olduğunu 

(Ceranoğlu 2010), tedaviye uyumu (Kato ve ark.2008) ve travmatik beyin hasarı sonrası 

fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının etkinliğini arttırdığını bildirmektedirler 

(Jannink ve ark. 2008). 
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İnternetin gelişimi ve kişisel bilgisayarlara geçiş ile birlikte video oyunu sayısı 

hızla artmaktadır (Freddolino ve Blaschke 2008; Wilkinson ve ark. 2008). Akademik 

veri tabanları incelendiğinde, video oyunları ile ilgili 1879 araştırmanın 1502’sinin 

(%79,8) son 10 yılda yayınlandığı görülmektedir (http://www.ncbi.nlm.nih.gov 

/pubmed).  

Literatürde çeşitli video oyunları tanımlanmıştır; eğlence amaçlı oyunlar, ticari 

oyunlar, bilişsel yetenekleri değerlendirmede kullanılmak üzere geliştirilen bilgisayar 

progsramları ve sağlık bakım uzmanlarının psikiyatrik belirtilerini yönetmeye yönelik 

eğitim ve araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanan programlar gibi (Ceranoğlu 

2010). Sağlık alanına özgü video oyunları, tıbbi işlemler (Das ve ark. 2005), kemoterapi 

sırasındaki ve sonrasındaki yaşanan sorunların yönetiminde önemli katkılar sağlar (Kato 

ve ark. 2008, Freddolino ve Blaschke 2008; Wilkinson ve ark. 2008). Kronik hastalıklı 

adolesanlar hastalık yönetimi ve tedavi konularına uyumda çocuk yaş grubuna göre 

daha fazla sorun yaşadıklarından video oyunlarının adolesanların tedavilerine aktif 

katılımını arttırabileceği bildirilmiştir (Kato ve Beala 2006; Beala ve ark. 2006; Kato ve 

ark. 2008). Kronik hastalık (astım, diyabet ve kanser gibi) tedavisi gören adolesanlarla 

yapılan çalışmalarda kullanılan video oyunlarının hastalık ile ilgili bilgiyi arttırma ve 

tedaviye uyumu sağlayacak tutum ve davranış değişikliğini (daha iyi sağlık sonuçları 

elde etmesi beklenen) ortaya koyduğu gösterilmiştir (Beale ve ark. 2003; Bradlyn ve 

ark. 2003; Lieberman 2001). 

Hasta tutumlarına yönelik yeni oyun türlerini kapsayan deneysel veriler yetersiz 

olmasına rağmen video oyunlarının özellikle adolesanlarda yüz yüze görüşmeden daha 

etkili olduğu bildirilmektedir (Olson ve ark. 2007). Kısa ve uzun dönemde bilgi 

kazanımı, hastalığa ve tedaviye uyum sağlama ve hedeflenen davranışların 

kazandırılmayı amaçlayan (Kato ve Beala 2006; Beala ve ark. 2003) video oyunlarının 

yararları üç başlık altında toplanmıştır. Bunlar (Dragone ve ark. 2002);  

1. Oyun formatının esnek olması, kullanıcılara konu hakkında derinlemesine 

öğrenme ve inceleme fırsatı sağlarken aynı zamanda sağlık çalışanlarının 

duygularından etkilenmelerini engellemesi.  

2. Oyun formatının kullanıcı odaklı olması çocukların iç kontrol duygusu 

kazanmalarını sağlaması. 

3. Okuryazarlığı sınırlı çocukları bağımsız öğrenmeye cesaretlendirmesi.  
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Video oyunlarının yapıcı olumlu özellikleri görülmesine rağmen oyunun 

anksiyete ve sıkıntıya neden olabileceği de tartışılan konulardandır (Kato ve ark. 2008).  

Sağlıkla ilgili video oyunlarının kronik hastalığı olan adolesanların tedavisinde 

yardım etmede önemli rol oynadığı kanıtlanmasına rağmen, hastaların oyunların 

güvenilirliğini nasıl algıladıkları (Kemp ve ark. 1996; Granger ve ark. 2005; Horne ve 

ark. 1999), oyunun oyuncular üzerinde oluşturabileceği olumlu veya olumsuz etkileri 

(ışığa duyarlı hastalarda oyun oynarken epileptik nöbet riski olabileceği, işitsel 

halüsinasyonlar, enürezis, enkoprezis, bilek ağrısı, bağ ağrısı, dirsek ağrısı,  el-kol 

titremesi sendromu, tekrarlayan gerginlik, periferal nöropati, ve obezite) açıklığa 

kavuşmuş değildir (Kato ve Beale 2006; Griffiths 2005). Yan etkilerin bazıları nadir 

görülmekte ve hasta oyunu bıraktığı zaman çoğunlukla geçmektedir (Kato ve ark. 

2008). 

Kronik hastalıklı adolesanlarda hastalık yönetimi ve tedaviye uyumlarında 

hastalığa özgü video oyunlarının diğer oyunlara göre daha etkili olduğu bildirilmiştir. 

Araştırmada kullanılan “Re-Misyon” video oyunu kanserli adolesanlara özgü hazırlanan 

3 boyutlu bir oyundur. Oyun sırasında oyuncu, “Roxxi” isimli bir robotu “Smith” isimli 

bir animasyon yardımıyla yönlendirmektedir. Oyun, 3 temel hareketler bölümü ve 20 

görev bölümünden oluşmaktadır. Oyunu kazanmak için vücuttaki tüm kanser 

hücrelerinin ve diğer düşman karakterlerin (bakteri, mukolitik lezyonlar gibi) yok 

edilmesi gerekir (Kato ve ark. 2008).   

Re-Mission, kanser tedavisi gören adolesanlarının psikoeğitimsel ihtiyaçlarına 

yönelik sağlık profesyonellerinin görüşlerinin incelenmesine (Breadlyn ve ark. 2004; 

Baggott ve ark. 2003) ve kanserli hastalarda kullanılan farklı psiko-eğitim şekillerinin 

beklenen etkilerine yönelik çalışmalara dayanarak tasarlanmış bir video oyunudur 

(Beale ve ark. 2003; Breadlyn ve ark. 2003).  

Hemşireler, öğrenmeyi kolaylaştıran eğitimsel modelleri geliştirme, uygulamaya 

aktarma ve değerlendirerek sağlık bakım gereksinimlerini karşılamadan sorumludurlar. 

Video oyunları; hastalık tanı ve tedavi prosedürlerine hastaların hazırlanmasında, onlara 

bilgi vermede, hastalık/tedaviye ilişkin sorunlarla başa çıkma stratejilerini öğretmede ve 

özbakım davranışlarını kazandırmada kullanılabileceği bildirilmektedir  (Krouse 2001). 

Bu bilgilerden hareket ederek bu çalışmada kanserli adolesanların hastalık ve tedaviye 

uyumunu kolaylaştırmak amacı ile tasarlanan Re-Mission video oyunu kullanılmıştır. 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı 

Araştırma, pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde tedavi gören kanserli 

adolesanların hastalık ve tedaviye uyumlarında Re-Mission video oyununun etkisini 

belirlemek amacıyla deneysel olarak gerçekleştirildi.  

3.2. AraĢtırma hipotezleri 

H1: Kanser tedavisi gören ve Re-Misyon video oyunu oynayan adolesanlarda 

sağlık kontrol odağı olumlu yönde etkilenir. 

H2: Kanser tedavisi gören ve Re-Misyon video oyunu oynayan adolesanlarda 

algılanan stres düzeyi olumlu yönde etkilenir. 

H3: Kanser tedavisi gören ve Re-Misyon video oyunu oynayan adolesanlarda 

yaşam kalitesi olumlu yönde etkilenir. 

3.3. AraĢtırmanın değiĢkenleri 

Bağımlı değişkenler; 13-18 yaş arası kanserli adolesanların sağlık kontrol odağı, 

algılanan stres düzeyi ve yaşam kalitesi ölçeklerinden aldıkları puanların ortalamaları 

Bağımsız değişkenler; Re-Misyon video oyunu. 

3.4. AraĢtırmanın yapıldığı yer ve özellikleri 

Araştırma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve Göztepe Eğitim ve 

Araştırma hastanesi pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde gerçekleştirildi.  

Sözü edilen hastanelerin araştırma kapsamına alınma nedenleri aşağıda 

verilmiştir. 

a) Değişik sosyo-ekonomik ve kültürel grupta insanların tedavi amacıyla 

başvurdukları hastaneler olması 

b) Pediatrik hematoloji-onkoloji servislerine başvuran hasta sayısının diğer 

hastanelere göre fazla olması  

c) Tez süresinin kısıtlı olması nedeniyle daha fazla hastanenin çalışma 

kapsamına alınmasının mümkün olmaması. 

d) İl Sağlık Müdürlüğü’nün ve hastane yönetiminin bu çalışmayı desteklemesi. 
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3.5. Evren-Örneklem 

Araştırma evrenini, Aralık 2009 - Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi pediatrik 

hematoloji-onkoloji servisinde kemoterapi tedavisi gören adolesan hastalar oluşturdu. 

Araştırmada örneklem seçimine gidilmedi. Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun 

tüm adolesanlar araştırma kapsamına alındı. Ancak görme sorunu olan 1, anksiyete 

düzeyi yüksek bulunan 2 adolesan hastanın oyundan olumsuz etkileyebileceği 

düşünülerek araştırma grubuna alınmadı. 

Araştırmaya dahil olma kriterleri; 

- Kanser tanısının konmuş olma,  

- Pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde yatıyor olma, 

- En az 4 aydır kemotecrapi tedavisi görüyor olma, 

- Kemoterapi tedavisinin en az 4 ay devam edecek olması, 

- Genel durumun stabil olması, 

- 13 yaş ve üstünde olma,  

- Görme sorununun bulunmaması, 

- İletişim güçlüğü ve mental yetersizliğinin olmaması, 

- Okur-yazar olma, 

- Çalışmaya katılmaya gönüllü olma.  

3.6. Vaka-kontrol gruplarının oluĢturulması 

Araştırmada; kanser tedavisi devam eden kontrol grubunu, kanser tedavisine 

ilave olarak Re-Mission video oyunu oynayanlar vaka grubunu  oluşturdu. Her iki grup 

araştırmanın başlangıcında, birinci  ve üçüncü ayın sonunda değerlendirdi. Araştırmaya 

dahil olma kriterlerine uygun toplam 62 adolesan (31 vaka, 31 kontrol) alındı. İkinci 

değerlendirmede kontrol grubunda bir hasta yaşamını yitirdiğinden araştırma toplam 61 

adolesan (31 vaka, 30 kontrol) ile tamamlandı. Vaka grubu adolesanlara oynamaları için 

verilen Re-Mission video oyununun servisteki tüm adolesanların ilgisini çekeceğinden 

vaka kontrol grubu oluşturulmasında randomizasyona gidilmedi. Önce kontrol grubu 

daha sonra vaka grubu oluşturuldu. 
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3.7. Veri toplama araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak “Hasta Bilgi Formu”, “Sağlık Kontrol 

Odağı Ölçeği”, “FACT-G (Functional Assessment of Cancer Therapy General Form) 

(versiyon 4)”, “Algılanan Stres Ölçeği” ve “Re-Mission Video Oyunu Değerlendirme 

Skalası” kullanıldı. 

3.7.1. Hasta Bilgi Formu 

Literatür doğrultusunda ve uzman görüşüne başvurularak oluşturulan hasta bilgi 

formu demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, anne-babanın öğrenin durumları ve 

meslekleri, anne babanın yaşama durumu, aile yapısı, kardeş sayısı, ailede yaşayan 

birey sayısı, ekonomik durum, sosyal güvence türü, oturulan ev) ve sağlık ve hastalık 

durumunu (ailede kronik hastalık hikayesi, hastalık tanısı, hastaneye yatış sayısı ve 

hastalığa bağlı oluşan değişiklikler)  belirlemeye yönelik toplam 17 soru yer almakta idi 

(Ek 1). 

3.7.2. Sağlık Kontrol Odağı Ölçeği 

Wallston ve ark. tarafından 1978 yılında geliştirilen Sağlık Kontrol Odağı 

Ölçeği’nin (Health Locus of Control Scale-HLOC) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği 

Tabak ve Akköse (2006) tarafından yapılmıştır (Tabak ve Akköse 2006). Ölçek; 18 

maddeden oluşmakta ve yanıtlar için 6 puanlı likert tipi skala (1: hiç katılmıyorum, 2: 

çoğunlukla katılmıyorum, 3: biraz katılmıyorum, 4: biraz katılıyorum, 5: çoğunlukla 

katılıyorum, 6: tamamen katılıyorum) kullanılmaktadır. Ölçeği cevaplandırma süresi 

ortalama 5-10 dakikadır (Ek 2).  

Sorular adolesan ve erişkinlerin sağlık davranışları kontrol odağını belirlemeye 

yönelik olup üç etmeni içermektedir (Tabak ve Akköse 2006):  

• Sağlık davranışlarında iç kontrol: Bireyin sağlığından kendisinin sorumlu 

olduğu düşüncesini değerlendirir. Bu alt boyut ölçekte yer alan 1, 6, 8, 12, 13 ve 17. 

maddelere verilen cevaplarla değerlendirilmektedir. Toplam puanın yüksek olması 

sağlık üzerinde iç kontrol düzeyinin yüksek algılandığını gösterir. Bu araştırmada 

Cronbach alpha değeri .72 olarak belirlendi. 

• Sağlık davranışlarında dış kontrol: Bireyin sağlığından başkalarının sorumlu 

olduğu düşüncesini değerlendirir.  Bu alt boyut ölçekte yer alan 3, 5, 7, 10, 14 ve 18. 

maddelere verilen cevaplarla değerlendirilmektedir. Toplam puanın yüksek olması 
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sağlık üzerinde dış kontrol düzeyinin yüksek algılandığını gösterir. Bu araştırmada 

Cronbach alpha değeri .89 olarak belirlendi.  

• Sağlık davranışlarında kader inancı: Bireyin hastalıktan kurtulmada kaderin 

rolü olduğu düşüncesini değerlendirir. Bu alt boyut ölçekte yer alan 2, 4, 9, 11, 15 ve 

16. maddelere verilen cevaplarla değerlendirilmektedir. Toplam puanın yüksek olması 

sağlık üzerinde kader inancının etkisinin yüksek algılandığını gösterir. Bu araştırmada 

Cronbach alpha değeri .82 olarak belirlendi. 

3.7.3. Algılanan Stres Ölçeği 

Kişinin hayatında bazı durumların ne derece stresli olduğunun değerlendirilmesi 

amacı ile Cohen ve ark. (1983) tarafından geliştirilen (Cohen ve ark. 1983) Algılanan 

Stres Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Yerlikaya ve İnanç (2007) tarafından 

yapılmıştır. Ölçekte yer alan sorular adolesan ve erişkinlerin son 1 aylık duygu 

durumundaki değişimi değerlendirmeye yöneliktir. Ölçek 5’li likert (1: Hiç, 2: 

Neredeyse Hiç, 3: Bazen, 4: Sıkça, 5: Çok sık) (Ek 3) tipindedir. Ölçeği cevaplandırma 

süresi ortalama 5-10 dakikadır. Ölçekte yer alan 4, 5, 7 ve 8. sorular ters çevrilerek 

kodlanmaktadır. Ölçekten alınacak toplam puan 0-40 arasındadır. Toplam puanın 

yüksek olması stresin de yüksek olduğunu gösterir (Yerlikaya ve İnanç 2007). Bu 

araştırmada Cronbach alpha değeri .74 olarak belirlendi.  

3.7.4. Functional Assessment of Cancer Therapy Formu-General - FACT-G  

(Versiyon 4) 

ABD’de merkezi Evanston/Illınois’de olan “Center on Outcomes, Research, and 

Education (CORE) Northwestern Healthcare” tarafından geliştirilen ve malign 

hastaların yaşam kalitelerinin değerlendirildiği Functional Assessment of Cancer 

Therapy (FACT) ölçekleri birçok farklı dile çevrilmiştir. FACT-G (versiyon 4) ölçeği 

135 hasta ile geliştirilmiş ve daha sonra 630 hastada geçerliliği yapılmıştır. Ölçek 

50’den fazla dile çevrilmiş ve kültürlerarası karşılaştırmalarda kullanılmıştır. Ölçek 

ülkemizde FACT-G (versiyon 4) adı ile kullanılmaktadır. Ölçeği cevaplandırma süresi 

ortalama 5-10 dakikadır (http://www.facit.org).  

Ölçek maddeleri son 1 haftayı değerlendiren cümleler içermektedir. Toplam 27 

maddeden oluşan ölçekte yanıtlar için  5’li likert tipi skala (0: Hiç, 1: Çok az, 2: Biraz, 

3: Oldukça, 4: Çok fazla) kullanılmaktadır (Ek 4). Toplam puan 0-108 arasındadır. Bu 

araştırmada Cronbach alpha değeri toplamda .83 olarak belirlendi.  
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FACT-G ile bedeni durum, sosyal yaşam ve aile durumu, duygusal durum ve 

faaliyet durumu olmak üzere yaşam kalitesinin 4 boyutu değerlendirmektedir.  

1. Bedeni durum; hastanın son 1 hafta içindeki fiziksel sağlığını değerlendiren bu 

alt boyut 7 maddeden oluşmaktadır. Tüm maddelere verilen yanıtlar ters 

kodlandıktan sonra alt boyut toplam puanı elde edilir.  Toplam puanın yüksek 

olması fiziksel sağlığın yüksek algılandığını gösterir. Bu araştırmada Cronbach 

alpha değeri .87 olarak belirlendi.  

2. Sosyal yaşam ve aile durumu; hastanın son 1 hafta içindeki sosyal yaşam ve aile 

durumunu değerlendiren bu alt boyut 7 maddeden oluşmaktadır. Tüm yanıtlar 

toplanarak alt boyut toplam puanı elde edilir. Toplam puanın yüksek olması 

sosyal yaşam ve aile durumunun yüksek algılandığını gösterir. Bu araştırmada 

Cronbach alpha değeri .91 olarak belirlendi. 

3. Duygusal durum; hastanın son 1 hafta içindeki duygusal durumunu 

değerlendiren bu alt boyut 6 maddeden oluşmaktadır. Alt boyutta yer alan 

1,3,4,5 ve 6. maddelere verilen yanıtlar  ters çevrilerek kodlandıktan sonra alt 

boyut toplam puanı elde edilir. Toplam puanın yüksek olması duygusal durumun 

yüksek algılandığını gösterir. Bu araştırmada Cronbach alpha değeri .84 olarak 

belirlendi. 

4. Faaliyet durumu; hastanın son 1 hafta içindeki günlük faaliyetlerini 

değerlendiren bu alt boyut 7 maddeden oluşmaktadır. Tüm yanıtlar toplanarak 

alt boyut toplam puanı elde edilir. Toplam puanın yüksek olması günlük 

faaliyetlerini daha çok yerine getirdiğini gösterir (http://www.facit.org). Bu 

araştırmada Cronbach alpha değeri .75 olarak belirlendi. 

3.7.5. Re-Mission Video Oyunu 

Re-Mission video oyununun amacı, kanserli adolesanlara hastalıkları hakkında 

bilgilendirmek, vücutlarındaki değişimi, alınan ilaçların etkilerini ve tedavinin yan 

etkilerini azaltmaya yönelik yapılması gerekenleri, hastalığa yönelik davranış kararlarını 

ve sonuçlarını sanal ortamda görmesini sağlamaktadır. Oyun aracılığı ile çocuğa yeni 

bir bakış açısı kazandırılacağı ve olumlu sonuçlarını gördüğü davranışları  günlük 

yaşamına aktaracağı varsayılmaktadır (http://www.hopelab.org/innovative-solutions/re-

mission%E2%84%A2/).  
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Oyun Mayıs 2006’da HopeLab firması tarafından üretilmiştir. Oyunda 

oyuncunun görevi, kanser tanısı almış bir hastanın sanal vücudu içerisinde “Roxxi” 

aracılığı ile dolaşarak kanser hücreleri ve diğer yabancı hücreleri yok etmek, bakterileri 

öldürmek, yayılımı durdurmak ve tedavinin yan etkilerini yönetmektir. Oyun 3 boyutlu 

görüntüler içermektedir. Oyunun 10-15 dakika oynanması, iki oyun arasında 1 saat ara 

olması, günlük oyun süresinin ortalama 1 saati geçmemesi önerilmektedir (Beale ve ark. 

2006).  

3.7.6. Re-Mission Video Oyunu Değerlendirme Skalası 

Re-Mission video oyunu değerlendirme skalası, oyunun adolesanlar tarafından 

kabul edilebilirliğini ve onlar için güvenli bir oyun olup olmadığını değerlendirmeye 

yöneliktir. Skala, Kato ve ark. (2008) tarafından geliştirilmiş olup 9 sorudan 

oluşmaktadır. Skalada yer alan 1, 2, 4 ve 7. maddeler skalanın kabul edilebilirlik 

düzeyini, 2, 3, 5, 6, 8 ve 9. maddeler skalanın güvenilirliğini belirlemeye yöneliktir (Ek 

5). Skalanın iç tutarlılığını belirlemeye yönelik yapılan Cronbach Alpha analizinde 

kabul edilebilirlik .72, güvenilirlik .79 olarak belirlendi. 

3.7.7. Re-Mission Oyununun Kullanım Kılavuzu 

Araştırmada vaka grubu çocuklara oyun CD’si ile birlikte oyunun kullanım 

kılavuzu verildi. Orijinal dili İngilizce olan kılavuz önce Türkçe’ye çevrildi ve uzman 

görüşüne sunuldu. Öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapıldı. Toplam 23 

sayfadan oluşan kullanım kılavuzunda: oyunun kurulumu, silinmesi ve yeniden 

kurulumu; oyuna başlama; oyunda geçen ilaç simgeleri; robotu yönlendirme butonları; 

robotun güç kaynakları; iletişim kılavuzları; dost ve düşman karakterler hakkında 

bilgiler yer almaktadır (Ek 6).    

3.8. Verilerin elde edilmesi 

3.8.1. Pilot uygulama 

Pilot uygulama, Re-Mission video oyununun kitapçığı Türkçe’ye çevrildikten 

sonra, araştırmanın verilerinin toplanacağı hastanelerin birinde tedavi gören, rastgele 

yöntemle belirlenen 10 adolesana uygulandı. Oyunun ve oyun kullanım kılavuzunun 
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anlaşılırlığı yönünden adolesanların görüşleri alındı ve gerekli düzeltmeler yapıldı. Pilot 

uygulama yapılan grup araştırmaya dahil edilmedi. 

3.8.2. Ön test (araĢtırmanın baĢlangıcında) verilerinin elde edilmesi  

Örneklem grubu tüm adolesanlara araştırmanın amacı açıklanarak katılım için 

gerekli izinleri alındıktan sonra araştırmacı tarafından birebir yüz yüze görüşülerek 

Hasta Bilgi Formu, Sağlık Kontrol Odağı Ölçeği, FACT-G ve Algılanan Stres Ölçeği 

dolduruldu. Daha sonra araştırmaya alınan adolesanlar vaka (kanser tedavisi yanında 

Re-Mission video oyununu oynayan-31 kişi) ve kontrol grubu (kanser tedavisi devam 

eden kontrol grubu-30 kişi) olarak iki gruba ayrıldı. Vaka grubuna ön test uygulamaları 

sonrası Re-Mission video oyun CD’si ve kitapçığı verildi. Oyun oynama süresi günlük 

ortalama bir saat ile sınırlandırıldı. Oyunu üçüncü ayın sonuna kadar oynaması istendi.  

3.8.3. Re-Mission video oyununun kısa dönem (1. ayın sonu) etkisinin belirlenmesi 

Araştırmanın birinci ayının sonunda vaka ve kontrol grubu adolesanlarla 

görüşülerek veri toplama aracı olarak kullanılan ölçekler dolduruldu. Vaka grubu 

adolesanların oyunu oynamaya devam etmesi istendi. Oyun oynama süresi günlük 

ortalama bir saat ile sınırlandırıldı.  

3.8.4. Re-Mission video oyununun uzun dönem (3. ayın sonu) etkisinin belirlenmesi 

Araştırma kapsamına alınan adolesanlarla araştırmanın üçüncü ayının sonunda 

tekrar görüşülerek veri toplama aracı olarak kullanılan ölçekler tekrar dolduruldu. 

Ayrıca Re-Mission video oyununun etkisini belirlemek için vaka grubu adolesanlardan 

9 sorudan oluşan Re-Mission video oyunu değerlendirme skalasını doldurmaları istendi.  

3.9. Ġstatistiksel Değerlendirmeler 

Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 11,5 paket programında belirlenen 

özelliklere uygun istatistiksel yöntemlerle değerlendirildi. 

Tanımlayıcı istatistikler için sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma, vaka ve 

kontrol grubu ölçek puan ortalamalarının (sağlık kontrol odağı, algılanan stres ve 

FACT-G ölçeği) karşılaştırılması için bağımsız gruplarda t testi, üç değerlendirme 

(başlangıç-birinci ay ve üçüncü ay) arasındaki puan ortalamalarının karşılaştırılması için 

tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ve ileri analiz için Bonferroni analizi 

kullanıldı. Bağımsız değişkenler yönünden gruplar arası homojenlik ki-kare analizi (çok 

gözlü ki-kare, Yates düzeltmeli ki-kare ve Fisher Kesin testi) ile değerlendirildi. 
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İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<,05 olarak kabul edildi (Sümbüloğlu ve Sümbüloğlu 

2000; Aksakoğlu 2001).  

p değerlerinin yorumu; 

p >, 05= anlamlı fark yok 

p < ,05= anlamlı fark var (alfa güvenilirlik düzeyi % 95, yanılma payı %5) 

p < ,01= çok anlamlı fark var (alfa güvenilirlik düzeyi % 99, yanılma payı %1) 

p < ,001= ileri düzeyde anlamlı fark var (alfa güvenilirlik düzeyi % 99,9 yanılma 

payı %0,1) 

3.10. Etik Konular 

- Re-Mission video oyununun çalışmada kullanılabilmesi için oyunu geliştiren 

HopeLab firmasından elektronik ortamda yazılı izin (Ek 7) alındı. 

- Verilerin belirlenen hastanelerde uygulanabilmesi için İstanbul Üniversitesi Etik 

Kurul Komitesi’nden etik kurul izni alındı (Sayı: B.08.4.MEM.4.34.0018.580/ 

2024) (Ek 8).  

- Araştırmanın belirlenen kurumlarda yapılabilmesi için İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan (Ek 9) 

ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nden kurum izni (Ek 10) alındı. 

- Veri toplamaya başlamadan önce adolesanlara çalışma hakkında bilgi verildi. 

İstedikleri takdirde araştırmanın herhangi bir aşamasında bırakabilecekleri 

belirtildi. Adolesanların konu ile ilgili tüm soruları yanıtlandı ve araştırmaya 

katılmaları ile ilgili sözlü onamları alındı. 

- Araştırmaya katılan adolesanların aileleri araştırma hakkında bilgilendirilerek 

onamları alındı (Ek 11). 

- Kontrol grubuna adolesanlara izlem sonrası Re-Mission video oyunu CD’si 

verildi. 

 

3.11. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

- Bu araştırma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ile Göztepe Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde kanser nedeni ile tedavi gören adolesanlarla 

gerçekleştirildiğinden sonuçlar tüm kanser tedavisi gören adolesanlara 

genellenemez.  
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- Araştırmanın başlangıcında evrenin tamamının araştırma kapsamına alınması 

planlandı. Ancak görme sorunu olan 1, anksiyete düzeyi yüksek bulunan 2 

adolesan hastanın oyundan olumsuz etkilenebileceği düşünülerek çalışma 

grubuna alınmadı. 

- Vaka grubu adolesanlara verilen video oyununun tüm adolesanların ilgisini 

çekeceği ve kontrol grubunu etkileyebileceğinden araştırmada önce kontrol 

grubu verileri toplandı. 

- Re-Mission video oyunu ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıda olduğundan tartışma 

sınırlı sayıda araştırma ile yapıldı. 
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4. BULGULAR 

Kanser tanısı ile pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde tedavi gören 

adolesanların oynadığı Re-Mission video oyununun sağlık kontrol odağı, algılanan stres 

düzeyi ve yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile deneysel olarak 

gerçekleştirilen araştırmada elde edilen bulgular 5 bölümden oluşmaktadır. 

Bölüm 1: Adolesanların demografik ve aile özelliklerine ilişkin bulgular ve 

istatistiksel analizleri, 

Bölüm 2: Adolesanların sağlık kontrol odağı ölçeğinden aldığı puanların 

ortalamaları ve istatistiksel analizleri, 

Bölüm 3: Adolesanların algılanan stres ölçeğinden aldığı puanların ortalamaları 

ve istatistiksel analizleri, 

Bölüm 4: Adolesanların FACT-G ölçeğinden aldığı puanların ortalamaları ve 

istatistiksel analizleri 

Bölüm 5: Vaka grubundaki adolesanların Re-Mission video oyunu 

değerlendirme skalasına verdikleri yanıtların dağılımları yer almaktadır. 
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4.1.Adolesanların Demografik ve Aile Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular ve Analizleri 

Araştırma kapsamına alınan adolesanların (S=61) yaş ortalamaları 14,3±1,04 yıl 

(en düşük=13, en büyük=18) ve %52,5’i erkek idi. Adolesanların demografik 

özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 4.1-1’de verilmiştir.  

 

Tablo 4.1-1. Adolesanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (S=61) 

                                   Gruplar     

 

Özellikler 

Vaka Grubu 

(S= 31) 

Kontrol Grubu 

(S= 30) 
  

s  % s  % 
2
 P 

YaĢ        

13 Yaş  11 35,5 7 23,3 1,183 ,553 

14 Yaş 7 22,6 7 23,3 (sd:2)  

15 Yaş ve Üzeri 13 41,9 16 53,3   

Cinsiyet       

Kız 15 48,4 14 46,7 ,000* 1.000 

Erkek 16 51,6 16 53,3   
* Gözlerde 25’den küçük gözlenen sayı olduğu için Yates düzeltmeli ki-kare analizi yapılmıştır. 

 

Tablo 4.1-1’e göre; adolesanların yaklaşık yarısı (Vaka=%41,9; Kontrol=%53,3) 

15 yaş ya da üzerinde ve erkek (Vaka=%51,6; Kontrol=%53,3) idi. Vaka ve kontrol 

grubu adolesanların yaş ve cinsiyete göre dağılımları ki-kare analizi ile 

karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (pyaş=,553, 

pcinsiyet=1,000, Tablo 4.1-1). 

Adolesanların aile özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 4.1-2’de verilmiştir. 
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Tablo 4.1-2. Adolesanların Aile Özelliklerine Göre Dağılımı (S=61) 

                                   Gruplar      

 

Özellikler 

Vaka Grubu 

(S=31) 

    s         % 

Kontrol Grubu 

(S=30) 

 s           % 

 

    
2
 

 

p 

Anne öğrenim durumu 

         İlköğretim 

         Lise  

         Üniversite 

 

28 

2 

1 

 

90,4 

6,4 

3,2 

 

30 

- 

- 

 

100,0 

- 

- 

 

** 

 

 Anne mesleği 

         Ev hanımı 

         Çalışıyor 

 

28 

3 

 

90,4 

9,6 

 

30 

- 

 

100,0 

- 

 

** 

 

Baba öğrenim durumu 

         İlköğretim 

         Lise  

         Üniversite 

 

12 

16 

3 

 

38,7 

51,7 

9,6 

 

2 

27 

1 

 

6,7 

90,0 

3,3 

 

** 

 

Baba mesleği 

         İşçi 

         Memur  

         Emekli  

 

22 

5 

4 

 

70,9 

16,2 

12,9 

 

24 

4 

2 

 

80,1 

13,2 

6,6 

 

** 

 

Anne-babanın yaĢam durumu 

         Anne-Baba Her İkisi Sağ   

         Anne Sağ, Baba Ölü  

 

29 

2 

 

93,5 

6,5 

 

30 

- 

 

100,0 

- 

 

** 

 

Aile yapısı 

         Çekirdek aile 

         Geniş aile   

 

25 

6 

 

80,6 

19,4 

 

25 

5 

 

83,3 

16,7 

 

,000* 
(sd:1) 

 

1.000 

 Ailedeki kardeĢ sayısı 

         2  

         3  

         4 ve üzeri 

 

12 

14 

5 

 

38,7 

45,2 

16,1 

 

13 

12 

5 

 

43,3 

40,0 

16,7 

 

,178 
(sd:2) 

 

.915 

Ailede yaĢayan birey sayısı 

         4 kişi 

         5 kişi 

         6 ve üzeri 

 

12 

15 

4 

 

38,7 

48,4 

12,9 

 

10 

11 

9 

 

33,3 

36,7 

30,0 

 

2,705 
(sd:2) 

 

.259 

 Ekonomik durum 

         Orta  

         İyi     

 

25 

6 

 

80,6 

19,4 

 

29 

1 

 

96,7 

3,3 

 

** 

 

Sosyal güvence 

          Bağ-kur/SSK/Emekli Sandığı 

         Yeşil kart  

 

24 

7 

 

77,4 

22,6 

 

22 

8 

 

73,3 

26,7 

 

,000* 
(sd:1) 

 

1.000 

Oturulan ev 

         Kendilerine ait 

         Kira 

 

20 

11 

 

64,5 

35,5 

 

16 

14 

 

53,3 

46,7 

 

,394* 
(sd:2) 

 

.530 

Ailede kronik hastalık  

         Yok 

         Var 

 

23 

8 

 

74,2 

25,8 

 

26 

4 

 

86,7 

13,3 

 

** 

 

* Gözlerde 25’den küçük gözlenen sayı olduğu için Yates düzeltmeli ki-kare analizi yapılmıştır. 

** Gözlerde istatistiksel analiz için uygun sayıda veri bulunmamaktadır. 
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Tablo 4.1-2’ye göre; araştırma kapsamına alınan vaka grubu adolesanların 

tamamına yakını annelerinin ilköğretim mezunu (%90,4) ve ev hanımı (%90,4), kontrol 

grubu adolesanların tamamı annelerinin ilköğretim mezunu ve ev hanımı olduğunu; 

vaka grubu adolesanların yarıdan fazlası (%51,7) babasının lise mezunu ve işçi (%70,9), 

kontrol grubu adolesanların çoğunluğu babasının lise mezunu (%90,0) ve işçi (%80,1) 

olduğunu bildirdi. Adolesanların tamamına yakınının (Vaka=%93,5; Kontrol=%100) 

anne ve babasının her ikisi de sağ idi (Tablo 4.1-2).  

Araştırmaya alınan adolesanların tamamı sosyal güvencesi (Bağ-

Kur/SSK/Emekli Sandığı/Yeşil kart) olduğunu; çoğunluğu çekirdek aile yapısında 

(Vaka=%80,6; Kontrol=%83,3) olduğunu bildirdi. Vaka ve kontrol grubu adolesanların 

yaklaşık yarısının (Vaka=%45,2; Kontrol=%40,0) 3 kardeşi olduğu ve ailede 5 kişi 

olarak yaşadıkları (Vaka=%48,4; Kontrol=%36,7) belirlendi. Vaka grubu adolesanların 

%64,5’i kendi evlerinde, %35,5’i kirada kaldıklarını; kontrol grubu adolesanların 

%53,3’ü kendi evlerinde, %46,7’sı kirada kaldıklarını bildirdi. Sosyal güvence türü 

(p=1,000), aile yapısı (p=1,000), kardeş sayısı (p=,915), ailedeki birey sayısı (p=,259) 

ve oturulan ev (p=,530) değişkenlerine göre vaka ve kontrol grubu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark bulunmadığı saptandı (Tablo 4.1-2).  

Vaka grubu adolesanların %74,2’sinin kontrol grubu adolesanların %86,7’sinin 

ailesinde kronik hastalıklı birey bulunmamakta idi (Tablo 4.1-2).  

Adolesanların anne ve babalarının yaş ortalamaları, standart sapmaları, en küçük 

ve en büyük değerleri ile anne-baba yaş ortalamalarının gruplar arası karşılaştırması 

Tablo 4.1-3’te verilmiştir.  

 

Tablo 4.1-3. Vaka ve Kontrol Grubundaki Adolesanların Anne ve Babalarının YaĢ 

Ortalamaları (S=61)    

     Gruplar 

 

 

Özellikler 

Vaka Grubu 

(S= 31) 

Kontrol Grubu 

(S= 30) 

  

En Küçük-En 

Büyük Değer 
 SS 

En Küçük-En 

Büyük Değer 
 SS 

 

t 

 

 

p 

Anne YaĢı         34-48 40,27  3,44 36-47 40,20  2,48 ,086 ,932 

Baba YaĢı         38-54 44,32  4,23 38-55 42,87  2,95 1,564 ,124 
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Tablo 4.1-3’e göre anne yaşı açısından en küçük değer vaka grubunda 34, 

kontrol grubunda 36 iken, baba yaşında en küçük değer vaka ve kontrol grubunda aynı 

idi. Vaka ve kontrol grubu adolesanların anne ve babalarının yaş ortalamaları bağımsız 

gruplarda t testi ile karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi 

(panne=,932, pbaba=,124,  Tablo 4.1-3). 

 Adolesanların hastalık durumuna ilişkin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı 

Tablo 4.1-4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4.1-4. Adolesanların Hastalık Durumuna ĠliĢkin Tanıtıcı Özelliklerine Göre 

Dağılımı (S=61) 

                                 Gruplar  

Özellikler 

Vaka Grubu 

(S= 31) 

Kontrol Grubu 

(S= 30) 
2
 p 

s % s % 

Hastalık tanısı       

ALL 13 41,9 9 30,0 ,952 ,621 

AML 10 32,3 12 40,0 (sd:2)  

LENFOMA 8 25,8 9 30,0   

Hastaneye yatıĢ sayısı       

1-3 Kez 15 48,4 11 36,7 ,444* ,505 

4 ve Üzeri 16 51,6 19 63,3 (sd:1)  
* Gözlerde 25’den küçük gözlenen sayı olduğu için Yates düzeltmeli ki-kare analizi yapılmıştır. 

 

Vaka grubu adolesanların %41,9’u ALL, %32,3’ü AML, %25,8’i lenfoma; 

kontrol grubu adolesanların %30’u ALL, %40’ı AML ve %30’u lenfoma tanısı 

nedeniyle tedavi görmekte idi. Tedavi gördükleri hastalıkların dağılımı açısından 

gruplar ki-kare analizi ile karşılaştırıldığında aralarında anlamlı farklılık bulunmadı (
2
: 

,952, p=,621, Tablo 4.1-5). 

Vaka grubu adolesanların yaklaşık yarısı (%51,6) kontrol grubu adolesanların 

yarıdan fazlası (%63,3) 4 kez ve daha fazla hastaneye yattıkları saptandı. Hastaneye 

yatış sayısı açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (
2
 = ,444; p=,505, 

Tablo 4.1-4).  

 

Araştırmaya katılan adolesanların hastalığa bağlı özelliklerine göre dağılımları 

Tablo 4.1-5’te verilmiştir.  
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Tablo 4.1-5. Adolesanların Hastalığa Bağlı Özelliklerine Göre Dağılımı (S=61) 

 

                              Gruplar 

 

Hastalığa Bağlı Özellikler 

Vaka Grubu 

(S= 31) 

Kontrol Grubu 

(S= 30) 
2
 p 

s % s  % 

Hastalığa bağlı sorunlar yaĢama       

Evet 25 80,6 29 96,7  ,104* 

Hayır 6 19,4 1 3,3   

ArkadaĢ iliĢkileri       

Değişmedi/Arttı 5 16,1 - -  ,053* 

Azaldı  26 83,9 30 100,0   

Aile içi destek-dayanıĢma       

Değişmedi/Arttı 31 100,0 30 100,0 **  

Azaldı - - - -   

Okul baĢarı durumu       

Değişmedi/Arttı 29 93,5 30 100,0 **  

Azaldı  2 6,5 - -   

Derslere devam durumu       

Ediyor 30 96,8 30 100,0 **  

Etmiyor  1 3,2 - -   
* Gözlerde 5’den küçük beklenen sayı olduğu için Fisher Kesin testi yapılmıştır. 
**  Gözlerde istatistiksel analiz için uygun sayıda veri bulunmamaktadır. 

 

Vaka grubu adolesanların büyük bir kısmı arkadaş ilişkilerinde azalma olduğunu 

(%83,9), hastalığa bağlı sorunlar yaşadığını (%80,6); kontrol grubu adolesanların 

tamamı arkadaş ilişkilerinde azalma olduğunu, büyük çoğunluğu (%96,7) hastalığa 

bağlı sorunlar yaşadığını bildirdi (Tablo 4.1-5). Her iki grup arasında hastalık nedeni ile 

evden çıkmak istememe (Fisher p=,053), hastalığa bağlı sorunlar yaşama (Fisher 

p=,104) ve arkadaş ilişkileri (Fisfer p=,053) açısından anlamlı farklılık olmadığı 

belirlendi (Tablo 4.1-5).   

4.2.Adolesanların Sağlık Kontrol Odağı Ölçeği’nden Aldıkları Puanların 

Ortalamaları ve Ġstatistiksel Analizleri 

Tablo 4.2-1’de vaka-kontrol grubu adolesanların sağlık kontrol odağı ölçeğinden 

aldıkları puanların ortalamaları ve istatistiksel analiz sonuçları verilmiştir. 
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Tablo 4.2-1. Grupların BaĢlangıçtaki, Birinci ve Üçüncü Ayın Sonundaki Sağlık 

Kontrol Odağı Ölçeği Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılması (S=61) 

            Gruplar 

Ölçek 

Alt boyutları 

Vaka Grubu     

(S=31) 

x ± SS 

Kontrol Grubu 
(S=30) 

x ± SS 

 

 

t  

 

 

p  

Ġç kontrol  

          Başlangıç
a 

          1 ay sonra
b 

          3 ay sonra
c 

 

23,52 ± 3,77 

28,48 ± 2,58 

32,10 ± 2,84 

 

26,63 ± 3,71 

29,03 ± 3,37 

30,83 ± 2,82 

 

3,255 

,717 

1,743 

 

0,002 

0,476 

0,087 

              F 54,262 36,422   

              p  ,000 ,000   

    Anlamlı Fark a<b<c a<b<c   

DıĢ kontrol 

          Başlangıç
a 

          1 ay sonra
b 

          3 ay sonra
c 

 

23,74±3,79 

25,32±2,56 

26,55±2,05 

 

29,10±3,22 

30,20±1,69 

30,37±1,85 

 

5,937 

8,806 

7,641 

 

0,000 

0,000 

0,000 

              F 11,335 2,718   

              p  ,000 ,083   

  Anlamlı Fark a<b<c    

Kader inancı 

          Başlangıç
a 

          1 ay sonra
b 

          3 ay sonra
c 

 

20,29±5,60 

17,19±3,86 

15,06±3,97 

 

22,87±2,32 

22,00±1,82 

20,97±1,22 

 

2,362 

6,253 

7,895 

 

0,023 

0,000 

0,000 
              F 17,299 16,184   

              p  ,000 ,000   

 Anlamlı Fark               a>b>c a,b>c   

 

Araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü ayın sonunda yapılan 

değerlendirmede vaka ve kontrol grubu adolesanların sağlık kontrol odağı ölçeği alt 

boyutundan aldığı puanların ortalamaları bağımsız gruplarda t testi ile karşılaştırılarak 

değerlendirildi (Tablo 4.2-1). 

Gruplar Arası Değerlendirme 

İç kontrol puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

- Başlangıçtaki (ilk) değerlendirmede, vaka grubu adolesanların iç kontrol puan 

ortalamalarının (23,52±3,77) kontrol grubundakilerden (26,63±3,71) çok anlamlı olarak 

daha düşük olduğu (t= 3,255, p= ,002)  

- Birinci ayın sonu (ikinci) ve üçüncü ayın sonundaki (üçüncü) değerlendirmede 

vaka ve kontrol gruplarının iç kontrol puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

(ikinci değerlendirme p=,476, üçüncü değerlendirme p=,087, Tablo 4.2-1) saptandı. 
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Dış kontrol puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü ayın sonunda yapılan 

değerlendirmelerde vaka ve kontrol grubunun dış kontrol puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, vaka grubu adolesanların puan ortalamalarının kontrol 

grubundakilerden ileri düzeyde anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlendi (p=,000, 

Tablo 4.2-1).    

Kader inancı puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü ayın sonunda yapılan 

değerlendirmelerde, vaka ve kontrol grubunun kader inancı puan ortalamaları arasında 

çok anlamlı fark olduğu, vaka grubu adolesanların puan ortalamalarının kontrol 

grubundakilerden daha düşük olduğu belirlendi (ilk değerlendirme p=,023 diğerleri 

p=,000, Tablo 4.2-1).    

Grup İçi Değerlendirme 

Vaka ve kontrol grubu adolesanlar kendi içinde araştırmanın başlangıcında, 

birinci ve üçüncü ayın sonunda uygulanan sağlık kontrol odağı ölçek puan ortalamaları 

açısından tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılarak 

değerlendirildi.   

İç kontrol puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Vaka ve kontrol grubu adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen iç kontrol 

puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (Vaka grubu için 

F= 54,262 p= ,000; Kontrol grubu için F= 36,422 p= ,000, Tablo 4.2-1). Farkın hangi 

değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni ileri analizinde, 

her iki grupta da tüm ikili değerlendirmeler arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

(p= ,000), adolesanların iç kontrol puan ortalamalarının giderek yükseldiği belirlendi.  

Değerlendirme zamanına göre grup içinde puan artış miktarları arasında fark olup 

olmadığı değerlendirildiğinde; 

- Araştırmanın başlangıcındaki ve birinci ayın sonundaki değerlendirme 

arasındaki iç kontrol puan ortalamasındaki artış vaka grubunda 4,96 puan, 

kontrol grubunda 2,40 puan idi. Gruplara göre iç kontrol puan artış ortalaması 
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arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde vaka grubu 

puan artışının çok anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (t= 3,192, 

p=,002), 

- Birinci ayın sonundaki değerlendirme ile üçüncü ayın sonundaki değerlendirme 

arasındaki iç kontrol puan ortalamasındaki artış vaka grubunda 3,62 puan, 

kontrol grubunda 1,80 puan idi. Gruplara göre puan artışı ortalaması arasındaki 

fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubu puan artışının 

ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (t= 3,397, p=,000), 

- Başlangıçta ve üçüncü ayın sonunda yapılan değerlendirme arasındaki iç kontrol 

puan ortalamasındaki artış vaka grubunda 8,58 puan, kontrol grubunda 4,2 puan 

idi.  Gruplara göre puan artışı ortalaması arasındaki fark bağımsız gruplarda t 

testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubu puan artışının ileri düzeyde anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu saptandı (t= 4,382, p=,000).  

 

Dış kontrol puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Vaka grubu adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen dış kontrol puan 

ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (F=11,335, p=,000, 

Tablo 4.2-1). Farkın hangi değerlendirme sonuçları arasında olduğunu belirlemek için 

yapılan Bonferroni ileri analizinde tüm ikili değerlendirmeler arasında çok anlamlı fark 

olduğu (ilk ve ikinci değerlendirme p=,008, ilk ve üçüncü değerlendirme p=,000, ikinci 

ve üçüncü değerlendirme p=,001), adolesanların dış kontrol puan ortalamalarının 

giderek yükseldiği belirlendi.  

Kontrol grubu adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen dış kontrol puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı (F=2,718, 

p=,083, Tablo 4.2-1). 

Kader inancı puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Vaka ve kontrol grubu adolesanların üç farklı zamanda yapılan değerlendirmede 

elde edilen kader inancı puan ortalaması arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

saptandı (vaka grubu F=17,299, p=,000, kontrol grubu F=16,184, p=,000 Tablo 4.2-1). 

Farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni 

ileri analizinde;  
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- Vaka grubu adolesanlarda araştırmanın başlangıcında ve birinci ayın sonundaki 

değerlendirmede,  başlangıçta ve üçüncü ayın sonundaki değerlendirmede,  

ikinci ve üçüncü ayın sonundaki değerlendirmede elde edilen puan ortalamaları 

arasında çok anlamlı fark olduğu (1-2. değerlendirme p= ,007; 1-3. 

değerlendirme ve 2-3. değerlendirme p= ,000) adolesanların kader inancı puan 

ortalamalarının giderek düştüğü saptandı. 

- Kontrol grubu adolesanlarda araştırmanın başlangıcında ve bir ay sonraki 

değerlendirmede elde edilen kader inancı puan ortalamaları arasında anlamlı 

fark olmadığı (p>,05), üçüncü ayın sonundaki değerlendirmeden elde edilen 

puan ortalamasının, hem başlangıçtaki (p=,000) hem de birinci ayın sonundaki 

değerlendirmeden elde edilen puan ortalamasından (p=,000) ileri düzeyde 

anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı.  

Araştırmada üçüncü ayın sonunda elde edilen puan ortalamaları her iki grupta 

(vaka-kontrol) da anlamlı olarak düştüğünden, vaka ve kontrol gruplarında ilk 

değerlendirmeler ile üçüncü değerlendirme arasındaki puan farkları incelendi. İlk 

değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki kader inancı puan ortalamasındaki 

düşme miktarı, vaka grubunda 5,23 puan, kontrol grubunda 1,90 puan idi. Gruplara göre 

kader inancı puan düşüşü ortalaması arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi ile 

değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan düşüşünün kontrol grubuna göre çok 

anlamlı olarak daha fazla düştüğü saptandı (t= 2,941, p=,006).  

4.3.Adolesanların Algılanan Stres Ölçeği’nden Aldıkları Puan Ortalamaları ve 

Ġstatistiksel Analizleri 

Değerlendirme zamanına göre vaka ve kontrol grubu adolesanların algılanan 

stres ölçeğinden aldığı puanların ortalamaları bağımsız gruplarda t testi ile 

karşılaştırılarak değerlendirildi (Tablo 4.3-1). 
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Tablo 4.3-1. AraĢtırmanın BaĢlangıcında, Birinci ve Üçüncü Ayın Sonunda 

Adolesanların Algılanan Stres Ölçeği’nden Aldıkları Puanların Ortalamaları ve 

KarĢılaĢtırılması (S=61) 

              Gruplar 

 

Algılanan  

Stres Ölçeği 

 

Vaka Grubu     

(S=31) 

x ± SS 

 

Kontrol Grubu     
(S=30) 

       x ± SS 

 

 

t 

 

 

p  

 

          Başlangıç
a 

          1 ay sonra
b 

          3 ay sonra
c 

 

36,29±6,95 

25,16±6,37 

18,23±6,80 

 

37,93±3,61 

31,20±2,14 

25,63±2,97 

 

1,164 

4,993 

5,545 

 

,250 

,000 

,000 

              F 117,517 114,222   

              p  ,000 ,000   

         Anlamlı Fark a>b>c a>b>c   

 

  

Gruplar Arası Değerlendirme 
  

- Araştırma başlangıcında vaka ve kontrol grubu adolesanların algılanan stres 

ölçeği puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p=,250),  

- İkinci ve üçüncü değerlendirmelerde, vaka grubu adolesanların algılanan stres 

ölçeği puan ortalamalarının (ikinci değerlendirme=25,16±6,37, üçüncü 

değerlendirme=18,23±6,80), kontrol grubu adolesanlardan (ikinci 

değerlendirme=31,20±2,14, üçüncü değerlendirme=25,63±2,97) ileri düzeyde 

anlamlı olarak daha düşük olduğu saptandı (her iki değerlendirme için p=,000, 

Tablo 4.3-1).  

Grup İçi Değerlendirme 

Vaka ve kontrol grubu adolesanlar araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü 

ayın sonunda yapılan üç değerlendirmeden elde edilen algılanan stres ölçeği puan 

ortalamaları tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılarak 

değerlendirildi. Vaka-kontrol grupları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

saptandı (Vaka F=117,517 p= ,000; Kontrol F=114,222 p= ,000, Tablo 4.3-1). Farkın 

hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni ileri 

analizinde, her iki grupta da tüm ikili değerlendirmeler arasında ileri düzeyde anlamlı 

fark olduğu (p=,000), adolesanların stres puan ortalamalarının giderek düştüğü 

belirlendi. 
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 Değerlendirme zamanına göre vaka ve kontrol gruplarındaki puan azalış 

miktarları değerlendirildiğinde;  

- Araştırma başlangıcında ve birinci ayı sonunda yapılan değerlendirme arasındaki 

algılanan stres ölçeği puan ortalamasındaki azalma, vaka grubunda 11,13 puan, 

kontrol grubunda 6,73 puan idi. Gruplara göre algılanan stres puan ortalaması 

azalışı arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka 

grubundaki puan düşüşünün kontrol grubuna göre çok anlamlı olduğu saptandı 

(t= 2,790, p=,008).  

- Araştırmanın ikinci ve üçüncü ayı sonunda yapılan değerlendirme arasındaki 

algılanan stres puan ortalamasındaki azalma, vaka grubunda 6,94 puan, kontrol 

grubunda 5,57 puan idi. Gruplara göre algılanan stres ölçeği puan ortalaması 

azalışı arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, gruplar 

arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı belirlendi (t= 1,765, p=,083).  

- Araştırmanın birinci ve üçüncü ayı sonunda yapılan değerlendirme arasındaki 

algılanan stres puan ortalamasındaki azalma, vaka grubunda 18,07 puan, kontrol 

grubunda 12,30 puan idi. Gruplara göre algılanan stres ölçeği puan ortalaması 

arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde vaka 

grubundaki puan düşüşünün kontrol grubuna göre çok anlamlı olduğu saptandı 

(t= 3,350, p=,002).  

4.4.Adolesanların FACT-G Ölçeği’nden Aldıkları Puanların Ortalamaları ve 

Ġstatistiksel Analizleri 

Üç değerlendirmeye göre vaka ve kontrol grubu adolesanların FACT-G ölçeği 

ve alt boyutlarının puan ortalamaları bağımsız gruplarda t testi ile karşılaştırılarak 

değerlendirildi (Tablo 4.4-1). 
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Tablo 4.4.1. Vaka ve Kontrol Grubu Adolesanların FACT-G Ölçeğinden Aldıkları 

Puanların Ortalamaları ve KarĢılaĢtırılması (S=61) 

            Gruplar 

Ölçek 

Alt boyutları 

Vaka Grubu     

(S=31) 

x ± SS 

Kontrol Grubu 
(S=30) 

         x ± SS 

 

 

t  

 

 

p 

Bedeni Durum         

          Başlangıç 

          1 ay sonra 

          3 ay sonra 

 

11,65±5,75 

17,65±4,73 

22,58±5,04 

 

8,87±3,84 

14,00±3,47 

18,23±4,07 

 

2,213 

3,421 

3,698 

 

,031 

,001 

,000 
              F 65,513 111,695   

              p  ,000 ,000   

            Anlamlı Fark a<b<c a<b<c   

Sosyal YaĢam ve 

Aile Durumu 

          Başlangıç 

          1 ay sonra 

          3 ay sonra 

 

 

18,58±3,52 

19,81±3,32 

22,23±3,01 

 

 

20,87±2,18 

21,80±1,56 

22,17±1,34 

 

 

3,062 

3,015 

,100 

 

 

,004 

,004 

,921 

              F 58,465 8,233   

              p  ,000 ,002   

            Anlamlı Fark a<b<c  a<b,c   

Duygusal Durum 

          Başlangıç 

          1 ay sonra 

          3 ay sonra 

 

9,97±5,59 

14,55±4,26 

18,45±4,45 

 

6,27±2,78 

10,93±2,12 

13,43±1,38 

 

3,291 

4,214 

5,989 

 

,002 

,000 

,000 

              F 45,593 99,825   

              p  ,000 ,000   

            Anlamlı Fark a<b<c a<b<c   

Faaliyet Durumu 

          Başlangıç 

          1 ay sonra 

          3 ay sonra 

 

14,00±4,46 

19,58±3,26 

23,35±3,23 

 

16,33±1,99 

18,10±1,65 

20,10±1,37 

 

2,651 

2,247 

5,149 

 

,011 

,030 

,000 
              F 92,366 72,393   

              p  ,000 ,000   

            Anlamlı Fark a<b<c a<b<c   

Ölçek toplam 

puanı 

          Başlangıç 

          1 ay sonra 

          3 ay sonra 

 

54,19±14,19 

71,58±12,13 

86,61±13,24 

 

52,33±8,77 

64,83±6,48 

73,93±6,02 

 

,618 

2,696 

4,789 

 

,539 

,009 

,000 

              F 132,050 183,721   

              p  ,000 ,000   

            Anlamlı Fark a<b<c a<b<c   
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Gruplar Arası Değerlendirme 

 

Bedeni durum puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü ayın sonunda yapılan 

değerlendirmelerde vaka ve kontrol grubunun bedeni durum puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, vaka grubu adolesanların puan ortalamalarının kontrol 

grubundakilerden ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (birinci 

değerlendirme p=,031, ikinci değerlendirme p =,001, üçüncü değerlendirme p =,000). 

 

Sosyal yaşam ve aile durumu puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

- Araştırmanın başlangıcında ve birinci ayın sonunda yapılan değerlendirmelerde 

vaka grubu adolesanların puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden ileri 

düzeyde anlamlı olarak daha düşük olduğu (p=,004), 

- Üçüncü ayın sonundaki değerlendirmede vaka ve kontrol gruplarının sosyal 

yaşam ve aile durumu puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p=,921) 

saptandı. 

 

Duygusal durum puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü ayın sonunda yapılan 

değerlendirmelerde vaka ve kontrol grubunun duygusal durum puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, vaka grubu adolesanların puan ortalamalarının kontrol 

grubundakilerden ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (birinci 

değerlendirme p=,002, ikinci ve üçüncü değerlendirme p =,000). 

 

Faaliyet durumu puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü ayın sonunda yapılan 

değerlendirmelerde vaka ve kontrol grubunun faaliyet durumu puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında, vaka grubu adolesanların başlangıç puan ortalamasının kontrol 

grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük olduğu  (p=,011), birinci ve üçüncü ayın 

sonundaki puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden ileri düzeyde anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu belirlendi (ikinci değerlendirme p=,030, üçüncü değerlendirme p 

=,000). 
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FACT-G toplam puan ortalamalarının karşılaştırılması;  

- Araştırmanın başlangıcında yapılan değerlendirmede vaka ve kontrol gruplarının 

Fact-G toplam puan ortalamalası arasında anlamlı fark olmadığı (p=,539) 

- Birinci ve üçüncü ayın sonundaki değerlendirmelerde vaka grubundaki 

adolesanların puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden ileri düzeyde 

anlamlı olarak daha yüksekolduğu (ikinci değerlendirme p=,009, üçüncü 

değerlendirme p=,000) saptandı. 

 

Grup İçi Değerlendirme 

Vaka ve kontrol grupları kendi içinde, adolesanların üç değerlendirmeden 

(başlangıçta, birinci ay ve üçüncü ayda) elde edilen FACT-G toplam puan ve alt boyut 

puan ortalamaları açısından tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans analizi ile 

karşılaştırılarak değerlendirildi.   

Bedeni durum puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Vaka ve kontrol grubu adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen bedeni 

durum puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (Vaka 

grubu için F= 65,513 p= ,000; Kontrol grubu için F= 111,695 p= ,000, Tablo 4.4.2). 

Farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni 

ileri analizinde, her iki grupta da tüm ikili değerlendirmeler arasında ileri düzeyde 

anlamlı fark olduğu (p= ,000), adolesanların bedeni durum puan ortalamalarının giderek 

yükseldiği belirlendi. Her iki gruptaki adolesanların birinci aydaki bedeni durum puan 

ortalamalarının başlangıçtakinden, üçüncü aydaki puan ortalamalarının da hem 

başlangıçtakinden hem de birinci aydakinden ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek 

olduğu belirlendi. Değerlendirme zamanına göre gruplardaki puan artış miktarları 

arasında fark olup olmadığı değerlendirildiğinde; 

- İlk değerlendirme ile ikinci değerlendirme arasındaki bedeni durum puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 6,0 puan iken, kontrol grubunda 5,13 puan 

idi. Gruplara göre bedeni durum puan artışı ortalaması arasındaki fark bağımsız 

gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı düzeyde fark 

olmadığı bulundu (t=,928, p=,359). 
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- İkinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki bedeni durum puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 4,94 puan iken, kontrol grubunda 4,23 puan 

idi. Gruplara göre bedeni durum puan artışı ortalaması arasındaki fark bağımsız 

gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı düzeyde fark 

olmadığı bulundu (t=1,081, p= ,284).  

- İlk değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki bedeni durum puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 10,94 puan iken, kontrol grubunda 9,37 

puan idi. Gruplara göre bedeni durum puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı 

düzeyde fark olmadığı bulundu (t=1,282, p=,206).  

 

Sosyal yaşam ve aile durumu puan ortalamalarının karşılaştırılması; 

Adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen sosyal yaşam ve aile durumu 

boyutunun puan ortalamaları arasında vaka grubunda ileri düzeyde (F=58,465, p=,000), 

kontrol grubunda çok anlamlı düzeyde (F=8,233, p=,002) fark olduğu saptandı (Tablo 

4.4-1). Farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan 

Bonferroni ileri analizinde; 

- Vaka grubunda, tüm ikili değerlendirmeler arasında çok anlamlı fark olduğu 

(başlangıç ve birinci ay p=,004, diğerleri p=,000), adolesanların sosyal yaşam ve 

aile durumu puan ortalamalarının giderek yükseldiği belirlendi.  

- Kontrol grubunda, adolesanların hem birinci aydaki hem de üçüncü aydaki 

sosyal yaşam ve aile durumu puan ortalamalarının başlangıçtakine göre çok 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu (sırasıyla p= ,003, p= ,001), ancak birinci ay 

ile üçüncü aydaki puan ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptandı 

(p= ,209). 

Değerlendirme zamanına göre gruplardaki puan artış miktarları arasında fark 

olup olmadığı değerlendirildiğinde; 

- Birinci değerlendirme ile ikinci değerlendirme arasındaki sosyal yaşam ve aile 

durumu puan ortalamasındaki artış vaka grubunda 1,23 puan iken, kontrol 

grubunda ,93 puan idi. Gruplara göre sosyal yaşam ve aile durumu puan artışı 

ortalaması arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, 

gruplar arasında anlamlı düzeyde fark olmadığı bulundu (t=,674, p=,503). 
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- Birinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki sosyal yaşam ve aile 

durumu puan ortalamasındaki artış vaka grubunda 3,65 puan iken, kontrol 

grubunda 1,30 puan idi. Gruplara göre sosyal yaşam ve aile durumu puan artışı 

ortalaması arasındaki fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, 

vaka grubundaki puan artışının ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

saptandı (t=4,884, p=,000).  

Duygusal durum puan ortalamalarının karşılaştırılması;  

Vaka ve kontrol grubu adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen duygusal 

durum puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (birinci 

değerlendirme için p=,002, diğerleri için p=,000, Tablo 4.4-1). Farkın hangi 

değerlendirmeler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni ileri analizinde, 

her iki grupta da tüm ikili değerlendirmeler arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu 

(p:,000), adolesanların duygusal durum puan ortalamalarının giderek yükseldiği 

belirlendi.  

Değerlendirme zamanına göre gruplardaki puan artış miktarları arasında fark 

olup olmadığı değerlendirildiğinde; 

- İlk değerlendirme ile ikinci değerlendirme arasındaki duygusal durum puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 4,58 puan iken, kontrol grubunda 4,67 puan 

idi. Gruplara göre duygusal durum puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde,  gruplar arasında anlamlı 

düzeyde fark olmadığı bulundu (t=,089, p=,929).  

- İkinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki duygusal durum puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 3,90 puan iken, kontrol grubunda 2,50 puan 

idi. Gruplara göre duygusal durum puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan 

artışının çok anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulundu (t= 2,682, p=,009). 

- Birinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki duygusal durum 

puan ortalamasındaki artış vaka grubunda 8,48 puan iken, kontrol grubunda 7,17 

puan idi. Gruplara göre duygusal durum puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, gruplar arasında anlamlı 

düzeyde fark olmadığı bulundu (t=1,131, p=,264).  

Faaliyet durumu puan ortalamalarının karşılaştırılması; 
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Vaka ve kontrol grubu adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen faaliyet 

durumu puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (her bir 

değerlendirme için p=,000, Tablo 4.4.2). Farkın hangi değerlendirme sonuçları arasında 

olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni ileri analizinde, her iki grupta da tüm ikili 

değerlendirmeler arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu (p=,000), adolesanların 

faaliyet durumu puan ortalamalarının giderek yükseldiği belirlendi. Değerlendirme 

zamanına göre gruplardaki puan artış miktarları arasında fark olup olmadığı 

değerlendirildiğinde; 

- Birinci değerlendirme ile ikinci değerlendirme arasındaki faaliyet durumu puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 5,58 puan iken, kontrol grubunda 1,77 puan 

idi. Gruplara göre faaliyet durumu puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplara t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan artışının 

ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (t=4,923, p=,000).  

- İkinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki faaliyet durumu puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 3,77 puan iken, kontrol grubunda 2,00 puan 

idi. Gruplara göre faaliyet durumu puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan 

artışının çok ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (t: 4,088, 

p: ,000).  

- Birinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki faaliyet durumu puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 9,35 puan iken, kontrol grubunda 3,77 puan 

idi. Gruplara göre faaliyet durumu puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan 

artışının çok ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (t: 6,485, 

p: ,000).  

FACT-G toplam puan ortalamalarının karşılaştırılması;  

Vaka ve kontrol grubu adolesanların üç değerlendirmeden elde edilen FACT-G 

toplam puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı (her iki 

grup için p=,000, Tablo 4.4.2). Farkın hangi değerlendirmeler arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Bonferroni ileri analizinde, her iki grupta da tüm ikili 

değerlendirmeler arasında ileri düzeyde anlamlı fark olduğu (p=,000), adolesanların 

FACT-G toplam puan ortalamalarının giderek yükseldiği belirlendi. Değerlendirme 
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zamanına göre gruplardaki puan artış miktarları arasında fark olup olmadığı 

değerlendirildiğinde; 

- Birinci değerlendirme ile ikinci değerlendirme arasındaki FACT-G toplam puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 17,39 puan iken, kontrol grubunda 12,50 

puan idi.  Gruplara göre FACT-G toplam puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan 

artışının anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu saptandı (t=2,171, p=,036).  

- İkinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki FACT-G toplam puan 

ortalamasındaki artış vaka grubunda 15,03 puan iken, kontrol grubunda 9,10 

puan idi. Gruplara göre FACT-G toplam puan artışı ortalaması arasındaki fark 

bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan 

artışının ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (t=5,216, 

p=,000).  

- Birinci değerlendirme ile üçüncü değerlendirme arasındaki FACT-G toplam 

puan ortalamasındaki artış vaka grubunda 32,42 puan iken, kontrol grubunda 

21,60 puan idi. Gruplara göre FACT-G toplam puan artışı ortalaması arasındaki 

fark bağımsız gruplarda t testi ile değerlendirildiğinde, vaka grubundaki puan 

artışının ileri düzeyde anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptandı (t=3,847, 

p=,000).  

 

4.5. Re-Misyon Video Oyunu Değerlendirme Skalası Puan Ortalamaları ve 

Analizleri 

 Vaka grubunu oluşturan adolesanların Re-Mission video oyunu değerlendirme 

skalasına verdikleri yanıtlar Tablo 4.5-1’de verilmiştir.  
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Tablo 4.5-1. Vaka Grubundaki Adolesanların Re-Misyon Video Oyunu 

Değerlendirme Skalasına Verdikleri  Yanıtlarının  Dağılımı (S=31) 

 

Re-Misyon Video Oyunu 

Değerlendirme  

Skalası Maddeleri 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

Çoğunlukla  

katılmıyorum 

 

Kararsızım 

Çoğunlukla 

katılıyorum 

Kesinlikle 

katılıyorum 

s  % s  % s % s  % s % 

Re-Mission oyununun 

benim gibi hastalar için 

uygun olduğunu 

düşünüyorum 

 

- - - - - - 10 32,3 21 67,7 

Re-Mission oyununu 

benzer hastalığı olan 

diğer kanserli genç 

hastalara öneririm 

 

 - - - - - 8 25,8 23 74,2 

Re-Mission oyununun 

benzer hastalığı olan 

genç hastalara yardımcı 

olacağına inanıyorum 

 

- - - - - - 10 32,3 21 67,7 

Re-Mission oyununu 

oynamanın hastaya 

zararlı olmayacağına 

inanıyorum 

 

- - - - - - 4 12,9 27 87,1 

Re-Mission oyununun 

hastalığımı anlamada 

bana yardımcı 

olduğuna inanıyorum 

 

- - - - - - 12 38,7 19 61,3 

Re-Mission oyununu 

oynamanın yararlı 

olduğuna inanıyorum 

 

- - - - - - 8 25,8 23 74,2 

Re-Mission oyununu 

oynamayı sevdim 

 

- - - - - - 2 6,5 29 93,5 

Re-Mission oyununun 

sonunda hastalığımın 

tedavisini yönetme 

şeklimde değişiklik 

yapmaya karar verdim 

 

- - - - 9 29,1 17 54,8 5 16,1 

Re-Mission oyununun 

sonunda doktorun 

- - - - - - 19 61,3 12 38,7 
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önerdiği şekilde 

ilaçlarımı almaya 

başladım 

Tablo 4.5-1’de görüldüğü gibi; adolesanların %67,7’si Re-Missionun kanser 

hastaları için uygun olduğuna, %67,7’si diğer kanserli adolesanlara yardımcı olacağına, 

%61,3’ü oyunun hastalığı anlamada kendilerine yardımcı olduğuna  kesinlikle 

katıldığını, %74,2’si diğer kanserli genç hastalara oyunu kesinlikle önerdiklerini 

bildirdi. Adolesanların %93,5’i oyunu oynamayı kesinlikle sevdiğini, %87,1’i oyunu 

oynamanın kesinlikle zararlı olmadığını, %74,2’si oyunu oynamanın kesinlikle yararlı 

olduğunu bildirdi. “Oyun sonrası kanseri yönetme şeklimde değişiklik yapmaya karar 

verdim” maddesine adolesanların %54,8’i katıldığını bildirirken %29,1’i kararsız 

kaldığını bildirdi. Re-Mission video oyununun hastaların ilaç kullanımı üzerindeki 

etkisi sorgulandığında “oyunun sonunda doktorun önerdiği şekilde ilaçlarını almaya 

başladım” maddesine adolesanların %61,3’ü katıldığını bildirirken %38,7’si kesinlikle 

katıldığını belirtti. Oyun sonunda adolesanların tamamı doktor önerisine uygun olarak 

ilaçlarını kullanmaya başladığını bildirdi. Araştırmaya katılan adolesanların tümünün 

Re-Mission video oyunu değerlendirme skalasında yer alan maddelere katılmıyorum 

yanıtı vermediği belirlendi (Tablo 4.5-1). 

Grafik 4.5-1’de vaka grubu adolesanların Re-Mission oyununun kabul 

edilebilirliğini belirlemeye yönelik maddelere verdikleri yanıtların dağılımı verilmiştir.  
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Grafik 4.5-1. Vaka Grubundaki Adolesanların Re-Mission Video 

Oyununun Kabul Edilebilirliğini Belirlemeye Yönelik Maddelere Verdikleri 

Yanıtların Dağılımı  
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Grafik 4.5-2’de vaka grubu adolesanların Re-Mission oyununun güvenilirliğini 

belirlemeye yönelik maddelere verdikleri yanıtların dağılımı verilmiştir. 
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 Grafik 4.5-2. Vaka Grubundaki Adolesanların Re-Mission Video Oyununun 

Güvenilirliğini Belirlemeye Yönelik Maddelere Verdikleri Yanıtların Dağılımı  

 

Re-Mission video oyunu değerlendirme skalasında yer alan 1, 2, 4 ve 7. 

maddeler oyunun adolesanlar tarafından kabul edilebilirliğini (Grafik 4.5-1), 2, 3, 5, 6, 8 

ve 9. maddeler oyunun adolesanlar için güvenilir olup olmadığını (Grafik 4.5-2) 

belirlemektedir. Skalanın iç tutarlığı Chronbach alpha ile değerlendirilmiş kabul 

edilebilirlik .72, güvenilirlik .79 olarak belirlenmiştir. 
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5. TARTIġMA 

Kanser tanısı ile pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde tedavi gören 

adolesanların hastalık ve tedaviye uyumda Re-Mission video oyununun etkisini 

değerlendirmek amacı ile deneysel olarak gerçekleştirilen araştırmanın tartışma bölümü  

bulgular doğrultusunda yapıldı.  

 

5.1.AraĢtırmaya Katılan Adolesanların Demografik Özelliklerine ĠliĢkin Bulgular 

ve Benzerliğinin Gösterilmesi 

 Araştırmaya kanser tanısı ile pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde tedavi 

gören 13-18 yaşları arasında 29 kız ve 32 erkek adolesandan oluşan toplam 61 adolesan 

alındı. Araştırmaya katılan 31 adolesan vaka grubunu, 30 adolesan kontrol grubunu 

oluşturdu. Vaka ve kontrol grubu; yaş, cinsiyet, anne-baba eğitim durumu ve mesleği, 

anne-babanın yaşama durumu, aile yapısı, ailedeki kardeş sayısı, sosyal güvence, 

ekonomik durum, oturulan ev, ailede kronik hastalık öyküsü, hastaneye yatış nedeni, 

son 6 ay içerisinde hastaneye yatış sayısı, hastalığa bağlı hayatındaki değişiklikler gibi 

demografik ve hastalık özellikleri açısından karşılaştırıldı. Her iki grubun belirtilen 

özelliklere göre benzer dağılım gösterdiği belirlendi (p > ,05).  

5.2. AraĢtırmaya Katılan Adolesanların Sağlık Kontrol Odağına Re-Mission Video 

Oyununun Etkisinin Değerlendirmesi 

Sağlık kontrol odağı, bireyin hastalık ve tedaviye uyumunu kolaylaştıran önemli 

bir unsurdur (Heijmans ve DeRidder 1998). Literatürde sağlık kontrol odağı iç kontrol, 

dış kontrol ve kader inancı olmak üzere 3 grupta incelenmektedir (Sanberk ve İnanç 

2009; Tabak ve Akköse 2006; Vannatta ve Gerhardt 2003; Kuppenheimer ve Brown 

2002). İç kontrol düzeyi yüksek bireylerin, benlik saygısının yüksek, anksiyetesinin 

düşük ve yaşam üzerinde kontrol duygusunun yüksek olduğu bildirilmektedir. 

Hastaların iç kontrollü olması hastalığa uyumun iyi olduğunun bir göstergesidir 

(Vannatta ve Gerhardt 2003; Kuppenheimer ve Brown 2002, Sanberk ve İnanç 2009).  

Bu nedenle sağlıklı/hasta bireylerde iç kontrolün kazandırılması için eğitim programları 

düzenlenmektedir. Tabak ve Akköse (2006), sağlıklı adolesanlar ile yaptıkları 

çalışmalarında sağlık kontrol odağı ile ilgili verilen eğitim sonrası iç kontrol puan 

ortalamalarının arttığını ancak dış kontrol puan ortalamalarının değişmediğini 
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bulmuştur (Tabak ve Akköse 2006). Buna göre bireylerin iç kontrolü eğitimle 

değiştirilebilmektedir. Kronik hastalığa (özellikle ölümcül hastalığa) sahip 

adolesanlarda sağlıklı bireylere göre iç kontrolün geliştirilmesi daha zor olmasına 

rağmen görsel materyallerinin iç kontrol puan ortalamalarını daha çok arttırdığı 

bildirilmiştir (Sanberk ve İnanç 2009; Vannatta ve Gerhardt 2003; Kuppenheimer ve 

Brown 2002). Dragone ve ark. (2002) çalışmasında CD-ROM aracılığıyla eğitim verilen 

grubun iç kontrol puan ortalamalarının kitap aracılığıyla eğitim verilen gruplardan daha 

yüksek puan aldıkları belirlenmiştir (Dragone ve ark. 2002). Kato ve ark. (2008), 375 

kanserli adolesanın hastalığı kabulü ve tedaviye uyumuna Re-Mission video oyununun 

etkisini değerlendirdikleri çalışmalarında oyunun iç kontrol puan ortalamalarını 

değiştirmediğini saptamıştır (Kato ve ark. 2008). Bu araştırmada her iki grubun zamana 

göre iç kontrol odağı puan ortalamalarında anlamlı düzeyde artış olduğu ancak vaka 

grubundaki puan artışının daha yüksek olduğu belirlendi. Buna göre, Re-Mission video 

oyununun hastaların iç kontrol düzeyini daha fazla arttırdığı görülmektedir. Kontrol 

grubundaki puan artışının servislerde yapılan sosyal etkinliklere (palyaço gösterisi, 

resim uygulamaları vb.) olduğu düşünüldü.  Bu bulgunun Kato ve ark. (2008) 

çalışmasıyla uyumlu olmamasının nedeninin iki araştırmanın farklı kültürleri 

yansıtmasından kaynaklanmış olabileceğini düşündürdü. 

Kronik hastalık tanısı alan hastaların çoğunluğunda hastalığın özellikle ilk 

evrelerinde dış kontrol düzeyi yüksektir. Gültekin ve Baran (2007), 9-14 yaş arası akut 

ve kronik hastalığa sahip 154 çocuk ile gerçekleştirdikleri çalışmada kronik hastalığa 

sahip çocukların dış kontrol puan ortalamalarının daha yüksek olduğunu bildirmişlerdir 

(Gültekin ve Baran 2007). Kronik hastalığa sahip adolesanlarda amaç iç kontrol 

düzeyini yükseltirken dış kontrol düzeyini düşürmektir (Tabak ve Akköse 2006). Kato 

ve ark. (2008) çalışmasında Re-Mission video oyunu oynayan adolesanların dış kontrol 

alt boyutundan aldıkları puan ortalamalarının diğer alt boyutlardan daha yüksek 

olduğunu ve zaman içerisinde anlamlı bir değişim göstermediğini belirlemişlerdir. Bu 

araştırmada adolesanların dış kontrol puan ortalamasının zamanla anlamlı derecede 

arttığı belirlenmiştir. Buna göre Re-Mission video oyununu oynayan adolesanlar sağlık 

kontrolünün dış güçlerin etkili olduğuna kontrol grubundaki adolesanlardan daha çok 

inanmakta idi. Bu sonuca göre Re-Mission video oyununun iç kontrol düzeyini 

arttırırken dış kontrol düzeyini de arttırdığı söylenebilir. Başka bir deyişle vaka grubu 
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adolesanlar hastalıkla ilgili mücadelede kendi sorumlulukları olduğuna inandığı kadar 

dış güçlerin de sorumlu olduklarına inanmakta idi.  

Sağlık kontrol odağının kader, şans gibi etmenlere dayandırılması hastalıkla 

mücadelenin olmadığını gösteren önemli ve istenmeyen bir bulgudur. Kronik hastalık 

tanısının ilk evrelerinde birçok hasta hastalığın kader ya da şans olduğu yönündedir. 

Şengül ve ark. (2010) kronik bel rahatsızlığı olan hastalarda yaptıkları çalışmada 

şiddetli özürlü hastaların “şans/kader inancı” puan ortalamalarının anlamlı derecede 

yüksek olduğunu bulmuştur (Şengül ve ark. 2010). Tanı sonrası hastanın bu 

düşüncesinin değişmesi ve iç kontrol düzeyinin yükseltilmesi hastanın tedaviye destek 

olması ile sağlanmakta ve bu durum hastalıkla mücadele ettiğini göstermektedir. 

Araştırmada vaka grubu adolesanların kader inancı puan ortalamaları arasında anlamlı 

farklılık olduğu, kader inancı puan ortalamalarının zamanla düştüğü belirlenmiştir. 

Kontrol grubu adolesanların ise ilk bir aylık sürede kader inancında anlamlı değişim 

olmazken üçüncü ayda kader inancının anlamlı derecede düştüğü belirlenmiştir. Buna 

göre Re-Mission video oyunu hastaların hastalıkla mücadelede kader inancını daha hızlı 

düşürerek tedaviye uyum sürecini kısalttığı söylenebilir.  

Bu sonuçlara göre literatürün aksine (Kato ve ark 2008), Re-Mission video 

oyunu kanserli adolesanların sağlık kontrol odağını özellikle iç ve dış kontrol puan 

ortalamalarını arttırdığı, kader inancı puan ortalamalarını düşürdüğü belirlendi. Bu 

bağlamda Re-Mission video oyununun kanserli adolesan hastaların sağlık kontrol 

odağını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  

5.3. AraĢtırma Grubu Adolesanların Algılanan Stres Düzeyine Re-Mission Video 

Oyununun Etkisinin Değerlendirmesi 

Kanser, bireyler tarafından ölümcül bir hastalık olarak düşünüldüğünden 

varoluşu stres kaynağıdır. Literatürde algılanan stres düzeyinin yüksek olmasının hem 

fiziksel hem de psikolojik tedaviyi olumsuz yönde etkilediği bilgisi yer almaktadır 

(Kato ve ark. 2008, Tavoli ve ark. 2007, Beale ve ark. 2006, Varni ve ark. 1994). Bu 

nedenle öncelikle hastaların stres düzeyinin belirlenerek azaltmaya yönelik girişimler 

planlanmalıdır (Kato ve ark. 2008).  

Tavoli ve ark. (2007), kanserli hastaların tanılarını bilmeleri ile yaşanan stres 

düzeyi arasında güçlü bir ilişki olduğunu, tanılarını bilen hastaların daha az stresi 

yaşadığını (Tavoli ve ark. 2007); Clarke ve ark. (2005), bilgilendirmenin stres düzeyini 
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azalttığını, bilgilendirilen çocuklardaki olumlu davranış değişimlerinin daha fazla 

gözlendiğini bildirmişlerdir (Clarke ve ark. 2005). Yapılan araştırmada vaka ve kontrol 

grubunun algılanan stres düzeyi puan ortalamaları karşılaştırıldığında araştırmanın 

başlangıcında yapılan ilk değerlendirmede gruplar arasında anlamlı fark olmadığı 

belirlendi. Bu bulgu grupların stres düzeyi açısından benzer olduğunu göstermektedir. 

Başlangıçta ve üçüncü ayın sonundaki değerlendirme arasındaki puan ortalamasındaki 

düşüşünün kontrol grubuna göre vaka grubunda anlamlı derecede daha fazla olduğu 

belirlendi. Algılanan stres düzeyi puan ortalamasının kontrol grubuna göre vaka 

grubunda anlamlı derecede düşüşe neden olmasında video oyununun hastalık hakkında 

bilgi vermesi, hastalık ve tedaviye uyumu kolaylaştırması etken olmuş olabilir. Sonuç 

literatürle uyumludur. Araştırma bulgusuna dayanarak Re-Mission video oyununun 

adolesanların stres düzeyini düşürmede etkili olduğu söylenebilir. Ancak Kato ve ark. 

(2008) Re-Mission video oyununun adolesan hastaların algılanan stres düzeyini anlamlı 

düzeyde etkilemediği bildirmektedirler (Kato ve ark. 2008). Kato ve ark. (2008) çalışma 

sonucunun bu araştırmada elde edilen bulgudan farklı olmasında toplumsal yapı, aile 

özellikleri gibi dış etkenlerden kaynaklanmış olabileceği düşünüldü. 

Bireylerde yaşanan stresin en önemli unsurlarından birinin yaşanan olumsuz 

deneyimlerin tekrar etme korkusu olduğu bildirilmektedir. Varni ve ark. (1994) 

çocukluk çağı kanser tedavisi görmüş ve iyileşmiş 13-23 yaşları arasında 39 adolesanla 

yaptıkları çalışmada kanser tedavisine olumlu yanıt alınmasına rağmen zaman içerisinde 

algılanan stres düzeyinin arttığını (Varni ve ark. 1994), Beser ve Öz (2003) tedavi kürü 

arttıkça anksiyete düzeyinin arttığını bulmuştur (Beser ve Öz 2003). Literatürün aksine 

araştırmada her iki grupta yer alan adolesanların zaman içindeki algılanan stres puan 

ortalamalarındaki değişimi incelendiğinde, her iki grupta da zaman içerisinde puan 

ortalamalarının düştüğü belirlendi. Vaka grubundaki adolesanların algılanan stres puan 

ortalamalarındaki düşüşün nedeninin Re-Mission video oyununun, kontrol grubu 

adolesanların algılanan stres durumlarındaki düşüşün nedeninin servislerde uygulanan 

sosyal etkinliklerin (palyaço gösterileri, resim yapma faaliyetleri, kitap okuma 

etkinlikleri vb.) etkisi olduğu düşünüldü. West ve ark. (2004) da çalışmalarında sosyal 

etkinliklerin algılanan stres düzeyini düşürdüğünü belirtilmişlerdir.  

Kato ve ark. (2008) çalışmasında son değerlendirmede stres düzeyi puan 

ortalamalarının vaka grubu adolesanlarda 3,8 puan, kontrol grubunda 2,6 puan artış 

gösterdiğini saptamışlardır. Bu araştırmada algılanan stres puanının başlangıçta ve 
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üçüncü ayın sonunda yapılan değerlendirmesinde puan düşüşünün vaka grubunda 18,00, 

kontrol grubunda 12,30 puan olduğu belirlendi. Buna göre algılanan stres düzeyinin her 

iki grupta da düştüğü, ancak Re-Mission video oyunu oynayan vaka grubundaki 

düşüşün kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha fazla olduğu görülmektedir. Re-

Mission video oyunu adolesanlar için uygulanan sosyal etkinlikler içerisinde yer 

almasına rağmen algılanan stres düzeyini daha çok düşürmesinde, oyun içerisinde 

hastalık ve tedavi hakkında bilgi verilmesinin etkili olduğu düşünüldü. 

 

5.4. AraĢtırmaya Katılan Adolesanların YaĢam Kalitelerine Re-Mission Video 

Oyununun Etkisinin Değerlendirmesi 

Tedavilerin yan etkileri yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir 

faktördür. Kanser tedavisinde, kemoterapinin kendisi, enfeksiyon, bulantı-kusma ve 

tedavi sonucunda oluşabilecek komplikasyonlar, uzun süreli hastanede kalmayı 

gerektirmesi nedeniyle yaşam kalitesini olumsuz etkiler (Özyılkan 2004).  

Kanser tanısı ve uygulanan tedavilere bağlı her hastanın yaşam kalitesinde 

değişiklikler beklenir. Arslan ve Bölükbaş (2003), hastaların yaşam kalitelerini 

etkileyen faktörlerin farklı olması nedeni ile bakım verilirken bireysel farklılıkların göz 

önünde bulundurulması gerektiği sonucuna varmıştır (Arslan ve Bölükbaş 2003).  

Hastalara yönelik hazırlanan bilgilendirme hastalardaki belirsizlik, korku ve 

kayıpları azaltarak yaşam kalitesini arttırır (Sharma ve ark. 2001). Çetinkaya ve Kurt 

(2010) kanser tedavisi gören 4-12 yaş arası çocuklarda yaptıkları çalışmalarında 

kemoterapi hakkında bilgilendirmenin çocukların yaşam kalitesi puanlarını arttırdığını 

saptamışlardır (Çetinkaya ve Kurt 2010).  Kato ve ark. (2008) Re-Mission video 

oyununun yaşam kalitesi puan ortalamalarını yükselttiğini ancak bu artışın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığını bildirmiştir (Kato ve ark. 2008).  

Kato ve ark. (2008) çalışmasında vaka ve kontrol grubunun her ikisinin de 

yaşam kalitesi puan ortalamalarında küçük artışlar olduğu ancak bu artışın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığını, yani Re-Mission video oyununun adolesanların yaşam 

kalitesi puan ortalamalarını etkilemediğini bildirmişlerdir. Bu araştırmada ise her iki 

grubun başlangıç ve birinci ay arasındaki yaşam kalitesi puan artışının benzer olduğu 

ancak ikinci ve üçüncü ay arasındaki puan artışının vaka grubundaki adolesanlarda 
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anlamlı derecede daha fazla olduğu bulunmuştur. Buna göre Re-Mission video oyunu 

adolesanların yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemiştir.  

Araştırmanın başlangıcında, bir ay ve üç ay sonra yapılan üç değerlendirmede de 

vaka grubu adolesanların bedeni durum puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Buna göre Re-Mission video oyunu 

adolesanların fiziksel sağlık algılarını olumlu yönde etkilemiştir.  

 Araştırmanın başlangıcında ve bir ay sonra yapılan iki değerlendirmede de vaka 

grubu adolesanların sosyal yaşam ve aile durumu puan ortalamalarının kontrol 

grubundakilerden çok anlamlı olarak daha düşük olduğu, üçüncü değerlendirmede 

(başlangıçtan üç ay sonra yapılan değerlendirmede) ise vaka ve kontrol grubu 

adolasanların sosyal yaşam ve aile durumu puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

olmadığı belirlenmiştir. Buna göre Re-Mission video oyunu oynayan adolesanların 

sosyal ve aile yaşamı puan ortalamalarında daha fazla artış olduğu başka bir deyişle Re-

Mission video oyunu oynayan çocukların sosyal yaşamında olumlu yönde gelişme 

sağlanmıştır.    

Araştırmada yapılan üç değerlendirmede de, vaka grubu adolesanların duygusal 

durum puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden çok anlamlı olarak daha yüksek 

olduğunun belirlenmesi, Re-Mission video oyununun adolesanların duygusal 

durumlarını da olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.    

Araştırmanın başlangıcındaki değerlendirmede vaka grubu adolesanların faaliyet 

durumu puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden anlamlı olarak daha düşük 

olduğu ancak ikinci ve üçüncü değerlendirmelerde, video oyunu oynayan vaka grubu 

adolesanların faaliyet durumu puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden ileri 

düzeyde anlamlı olacak şekilde daha yüksek olduğu saptanmıştır. Başka bir deyişle, Re-

Mission video oyunu adolesanların faaliyet durumlarında olumlu gelişme sağlanmasına 

katkı vermiştir.  

   Adolesanların toplam yaşam kalitesi puan ortalamaları değerlendirildiğinde, 

çalışmanın başlangıcında vaka ve kontrol grubu adolesanların yaşam kalitesi toplam 

puan ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>,05), ancak ikinci 

ve üçüncü değerlendirmelerde vaka grubundaki adolesanların yaşam kalitesi toplam 

puan ortalamalarının kontrol grubundakilerden çok anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

saptandı (ikinci değerlendirme p< ,01, üçüncü değerlendirme p<,001). Bu bulguya göre 
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Re-Mission video oyunu kanserli adolesanların yaşam kalitelerini iyileştirmede önemli 

bir araç durumundadır denilebilir. 

5.5. AraĢtırmaya Katılan Adolesanların Re-Mission Video Oyununa Yönelik 

Yanıtlarının TartıĢılması 

Video oyunlarının kısa dönem etkileri geçici olabileceğinden oyun ile verilen 

eğitimin uzun vadede etkilerinin belirlenmesi önemlidir. Uzun vadede elde edilen 

gelişmeler davranışın kalıcılık düzeyini arttırmaktadır. Video oyunlarının uzun dönem 

kullanımını sağlamak için oyunun adolesanlar tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. 

Beale ve ark. (2006)’nın çalışmalarında video oyunu oynayan adolesanlarda oyunun iç 

tutarlılık düzeyleri; geçerliliği .82, güvenilirliği .90 olarak bulunmuştur (Beale ve ark. 

2006). Yapılan çalışmada video oyununun geçerliliği .72, güvenilirliği .79 olarak 

bulunmuştur. Kabul edilebilirlik için ortalama puan 4,81 (SD=.29), güvenilirlik için 

ortalama puan 4,50 (SD=.37) idi. Buna göre Re-Mission video oyunlarının geçerlik ve 

güvenirliği yüksektir. Oyun kanserli adolesanlar tarafından kabul edilen bir eğitim 

aracıdır denilebilir. 

Video oyunları özellikle hastalığa özgü tasarlandığında etkinlik düzeyi oldukça 

yüksek olmaktadır. Davis ve ark. (2004), kistik fibrozis tanılı 7-17 yaşları arasında 47 

çocuk ve adolesan ile gerçekleştirdikleri, kistik fibrozis hastalığına özgü günlük yaşam 

CD’sinin etkinliğinin değerlendirdiği çalışmanın sonucunda vaka grubundaki hastaların 

bilgi düzeylerinde anlamlı derecede iyileşme olduğunu, öğrenilen bilgileri uygulama 

becerisinde olumlu gelişmeler sağlandığı ve hasta memnuniyetinin arttığını 

bildirmişlerdir (Davis ve ark. 2004). 

Re-Mission oyununun değerlendirme sonuçları incelendiğinde; adolesanların 

oyunu diğer kanserli hastalara önerdiğini, kanser hastaları için uygun olduğuna, kanser 

tanısı alan adolesan hastalara oyunun yardımcı olacağına ve zararlı olmadığına 

inandığını, oyunun kanseri anlamada yardımcı olduğunu, oyunun yararlı olduğunu, Re-

Mission oyunu oynamayı sevdiğini ve doktorun önerdiği şekilde ilaç kullanmaya 

başladığını bildirmişlerdir. Ancak 8. madde olan “bu oyunun sonunda kanser tedavimi 

yönetme şeklimde değişiklik yapmaya karar verdim” cümlesine adolesanların %29,1’i 

kararsız kaldığını bildirmiştir. Bu bulgular diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir 

(Kato ve Beale 2006; Beale ve ark. 2006). 
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Tüm bu bulgular doğrultusunda; Re-Mission video oyununun kanserli 

adolesanlar tarafından kabul gören, adolesanların sağlık kontrol düzeyini ve yaşam 

kalitesini arttıran, algılanan stres düzeyini düşüren etkili ve önemli bir eğitim aracı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

6.1. AraĢtırma Sonuçları 

Kanser tanısı konmuş pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde tedavi gören 

adolesanların oynadığı Re-Mission video oyununun etkilerini belirlemek amacı ile 

yapılan araştırmada aşağıdaki bulgular araştırmanın başlangıcında, birinci ve üçüncü 

ayın sonunda uygulanan ölçeklerle elde edildi. 

 Her iki grubun zamana göre iç kontrol odağı puan ortalamasında artış olduğu, 

vaka grubundaki artışın kontrol grubuna göre daha fazla olduğu,  

 Dış kontrol puan ortalamasının vaka grubu adolesanlarda giderek yükseldiği, 

kontrol grubu puan ortalamalarında anlamlı değişim olmadığı, 

 Kader inancı puan ortalamasındaki azalışın her iki grupta olduğu ancak vaka 

grubundaki puan azalışının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu, 

 Zamana göre algılanan stres düzeyindeki azalmanın her iki grupta olduğu, 

vaka grubundaki puan azalmasının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu, 

 FACT-G ölçeği alt boyutu olan bedeni durum puan ortalamasındaki artışın 

her iki grupta olduğu ancak vaka grubundaki artışın daha fazla olduğu,  

 FACT-G ölçeği alt boyutu olan sosyal yaşam ve aile durumu alt boyutu puan 

ortalamasında her iki grupta da anlamlı düzeyde artış olduğu, ancak üçüncü 

ayda puan ortalamasının gruplara göre farklılık göstermediği,  

 FACT-G ölçeği alt boyutu olan duygusal durum puan ortalamalarında her iki 

grupta anlamlı düzeyde artış olduğu, vaka grubundaki artışın tüm 

değerlendirmelerde ileri düzeyde anlamlı olarak daha fazla olduğu,  

 FACT-G toplam puan ortalamasındaki artışın her iki grupta olduğu, vaka 

grubundaki artışın tüm değerlendirmelerde ileri düzeyde anlamlı olarak daha 

fazla olduğu belirlendi. 
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Vaka grubu adolesanların oyunu kabullenme durumu değerlendirildiğinde; 

 Vaka grubundaki tüm adolesanların tamamının ölçek maddelerinin hepsine 

tamamen ya da çoğunlukla katıldığı, olumsuz yanıt vermediği, 

 Adolesanların yalnız oyun sonrası kanseri yönetme şeklimde değişiklik 

yapmaya karar verdim sorusuna kararsız kaldıkları belirlendi. 

 Oyunun geçerli (.72) ve güvenilir (.79) olduğu saptandı.  

Sonuç olarak vaka grubu adolesanların zaman içerisindeki iç kontrol ve yaşam 

kalitesi puan ortalamalarının benzer araştırmalara göre anlamlı düzeyde arttığı, 

algılanan stress puan ortalamasının anlamlı düzeyde düştüğünü belirlendi. 

6.2. Öneriler 

Araştırma bulguları doğrultusunda kanser tedavisi gören adolesanların hastalığı 

kabulü ve tedaviye uyumunu arttırmak için aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 

 Araştırma sonucunda Re-Mission video oyunu adolesanlarda hastalığı kabul 

ve tedaviye uyumda oldukça etkili bulunduğundan oyunun kullanımının 

yaygınlaştırılması, 

 Çalışmanın daha büyük bir örneklemle tekrarlanması,  

 Araştırma üç aylık izlemle sınırlı kaldığından oyunun daha uzun vadede 

oluşturacağı etkilerinin değerlendirilmesi için araştırmanın daha uzun süreli 

olarak tekrarlanması,  

 Hasta bakımında görev alan sağlık çalışanlarının Re-Mission video oyununun 

etkinliği konusunda görüşlerinin alınması, 

 Re-Mission video oyunun etkinliğini arttıracağı düşünüldüğünden, oyuna 

Türkçe altyazı/seslendirme eklenmesi önerilmektedir. 
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FORMLAR 

EK 1. Hasta Bilgi Formu 

Aşağıda size ait bazı bilgilerin sorulduğu sorular var. Lütfen her soruyu okuyup, 

size en uygun olan seçeneği işaretleyiniz. Doğru ya da yanlış yanıt yoktur. Bu nedenle 

lütfen soruları boş bırakmayınız. Verdiğiniz bilgiler yalnızca bu çalışma için 

kullanılacak ve herhangi bir şekilde paylaşılmayacaktır. 

1. Doğum tarihiniz (gün/ay/yıl): ………………………………………………………. 

2. Cinsiyetiniz: …………………………………...................................................... 

3. Annenizin öğrenim durumu 

    a) İlköğretim                  b) Lise                   c) Lisans/Yükseklisans 

4. Annenizin mesleği: 

    a) Ev hanımı                  b) Çalışıyor(belirtiniz):……………………………………. 

5. Babanızın öğrenim durumu 

    a) İlköğretim                 b) Lise                   c) Lisans/Yükseklisans 

6. Babanızın mesleği: 

    a) İşçi                           b) Memur                

   c) Emekli                       d) Diğer (Belirtiniz):………………………..……………..    

7. Anne babanız ile ilgili durum 

       a) Anne baba her ikisi de sağ                 b) Anne ölü, baba sağ 

       c) Anne sağ baba ölü                             d) Her ikisi de ölü 

8. Aile yapınız:  

      a) Çekirdek Aile            b) Geniş Aile              c) Parçalanmış ya da Eksik Aile 

9. Kardeş sayısı (Belirtiniz): ………………………………………………….. 

10. Ailedeki birey sayısı: ……………………………………………………… 

11. Ekonomik durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

  a) Çok Kötü                     b) Kötü                   c) Orta                d) İyi              e)Çok iyi   
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12. Sosyal Güvenceniz var mı? 

      a) Yok                         b) Var (Belirtiniz) ……………………………………… 

13. Oturduğunuz ev; 

    a)Kendi evimiz              b) Kira                    c) Gecekondu 

14. Ailenizde kronik hastalık hikayesi olan birey var mı? 

     a) Hayır                        b) Evet(Belirtiniz): …………………………………    

15. Şu anda hastaneye yatış nedeniniz (Tanınız): ………………………………………. 

16. Son 6 ayda hastalığınız nedeni ile hastaneye yatış sıklığınız: 

     a) 1-3 kez                      b) 4 ve üzeri  

17. Hastalıktan dolayı hayatınızda ne gibi değişiklik/değişiklikler oldu?(Birden fazla 

madde işaretleyebilirsiniz) 

    (  ) Evden dışarıya çıkmak istemedim         (  ) Hastalığa bağlı sorunlar yaşadım/yaşıyorum                             

    (  ) Arkadaş ilişkilerim arttı                           (  ) Arkadaş ilişkilerim azaldı 

    (  ) Aile içi destek-dayanışma arttı               (  ) Aile içi destek ve dayanışma azaldı 

    (  ) Okul başarım düştü                                  (  ) Derslerime devam edemiyorum                          

    (  ) Diğer (Belirtiniz): ……………………………………………………………… 

                                       ……………………………………………………………… 

                                       ……………………………………………………………… 

                                      .……………………………………………………………… 
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EK 2. SAĞLIK DENETĠM ODAĞI ÖLÇEĞĠ  (B) 

Aşağıdaki anket sizin sağlık durumunuzla ilgili cümlelerden oluşmaktadır. Her 

cümlenin karşısında, cümlede yer alan düşünceye (“Hiç katılmıyorum” dan “tamamen 

katılıyorum” a kadar) sizin katılma derecenizi açıklayan ifadeler bulunmaktadır. Bu 

ifadelerden size uygun geleni işaretleyiniz. Her cümlede yalnızca bir seçeneği 

işaretleyiniz, boş bırakmayınız. Bu ankette doğru ya da yanlış yanıt yoktur, yalnızca 

sizin düşüncelerinizi belirlemek amaçlanmaktadır.                                      TeĢekkürler 
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1 Hasta olursam kendimi iyileştirecek güce sahibim.       

2 Ne yaparsam yapayım hasta olacaksam zaten olurum 

hissine sık sık kapılıyorum. 

      

3 Çok iyi bir doktora düzenli olarak muayene olursam,  

hastalanma olasılığım azalır. 

      

4 Tesadüfen ortaya çıkan etmenlerden sağlığımın 

büyük ölçüde etkilendiğini görüyorum.   

      

5 Sağlığımı ancak sağlık personeline danışarak 

koruyabiliyorum. 

      

6 Sağlığımdan doğrudan doğruya ben sorumluyum.        

7 Hastalanmamda ya da sağlıklı olmamda başka 

kişiler büyük rol oynamaktadırlar.  

      

8 Sağlığımla ilgili yanlış olan ne varsa benim kendi 

hatamdır. 

      

9 Hastalandığım zaman hastalığı doğal seyrine 

bırakmalıyım.   

      

10 Sağlık personeli sağlıklı olmamı sağlar.       

11 Sağlıklı olmam sadece bir şanstır.        

12 Bedensel sağlığım kendime ne kadar iyi baktığıma 

bağlıdır. 

      

13 Hastalandığımda; bunun nedeninin kendime iyi 

bakmayışım olduğunu bilirim. 

      

14 Başka kişilerden gördüğüm bakım bir hastalıktan 

iyileşmemi sağlayan başlıca etkendir. 

      

15 Kendimi iyi baksam bile kolayca hastalanıyorum.       

16 Hasta olmam kaderle ilgilidir.       

17 Kendime iyi bakarsam uzun süre sağlıklı kalabilirim.         

18 Doktorun söylediklerine harfi harfine uymak, bana 

göre, sağlığım için en iyi yoldur. 
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EK 3. ALGILANAN STRES ÖLÇEĞĠ 

 Aşağıdaki sorular son bir ay içindeki düşünceleriniz ve duygularınızla ilgilidir. 

Her bir soruda sizden bu düşünceyi ya da duyguyu ne sıklıkta yaşadığınızı belirtmeniz 

istenmektedir. Bazı sorular birbirine benzer gibi görünse de aralarında farklılıklar vardır 

ve her soruyu ayrı bir soru olarak değerlendirmeniz gerekmektedir. Soruları yanıtlarken 

son bir ay içinde ne sıkılıkta bu şekilde düşündüğünüzü ya da hissettiğinizi hesaplamaya 

çalışmak yerine soruyu okuduktan sonra seçenekler arasında en uygun gördüğünüz 

tahmini işaretlemeniz daha uygun olacaktır.    
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1. Son bir ay içinde, beklenmedik şekilde gerçekleşen olaylardan 

dolayı ne sıklıkta üzüldünüz? 

     

2. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızdaki önemli şeyleri kontrol 

edemediğinizi hissettiniz? 

     

3. Son bir ay içinde kendinizi ne sıklıkta, gergin ve stresli 

hissettiniz? 

 

 

    

4. Son bir ay içinde ne sıklıkta, kişisel sorunlarınızla baş etme 

yeteneğinizden emin oldunuz? 

     

5. Son bir ay içinde ne sıklıkta, işlerin istediğiniz gibi gittiğini 

hissettiniz? 

     

6. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yapmak zorunda olduğunuz her 

şeyin üstesinden gelemeyeceğinizi düşündünüz?  

     

7. Son bir ay içinde yaşamınızdaki rahatsız edici olayları ne sıklıkta 

kontrol edebildiniz? 

     

8. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızdaki olaylara hakim 

olduğunuzu hissettiniz?  

     

9. Son bir ay içinde, kontrolünüz dışında gerçekleşen şeylerden 

dolayı ne sıklıkta öfkelendiniz? 

     

10. Son bir ay içinde ne sıklıkta, güçlüklerin, üstesinden 

gelemeyeceğiniz kadar çoğaldığını hissettiniz? 
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EK 4. FACT- G (versiyon 4) 

Aşağıdaki listede sizinle aynı hastalığı olan diğer insanların önemli olduğunu söylediği 

bazı ifadeler verilmiştir. Son 7 gün içerisindeki durumunuzu en iyi Ģekilde yansıtan 

ifadeyi her satırda tek bir (1) numarayı daire içine alarak belirtiniz.   
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 EK 5. RE-MISSION DEĞERLENDĠRME ÖLÇEĞĠ 

 

  Oranlar (1= Kesinlikle katılmıyorum, 

5=kesinlikle katılıyorum) 

  1 2 3 4 5 

1 Re-Misyonu oyununun kanser hastaları için 

uygun olduğunu düşünüyorum 

     

2 Diğer kanserli genç hastalara Re-Misyonu 

öneririm 

     

3 Re-Misyonun diğer kanserli genç hastalara 

yardımcı olacağına inanıyorum 

     

4 Re-Misyon oynamanın hastaya zararlı 

olmayacağına inanıyorum 

     

5 Re-Misyonun kanseri anlamada bana yardımcı 

olduğuna inanıyorum 

     

6 Re-Misyon kullanımının yararlı olduğuna 

inanıyorum 

     

7 Genellikle, Re-Misyon oynamayı sevdim      

8 Bu oyunun sonunda kanser tedavimi yönetme 

şeklimde değişiklik yapmaya karar verdim 

     

9 Bu oyunun sonunda doktorun önerdiği şekilde 

ilaçlarımı almaya başladım 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 80 

EK 6. RE-MĠSYON BĠLGĠSAYAR OYUNU KULLANIM KILAVUZU 
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EK 7. HOPELAB FĠRMASINDA ALINAN YAZILI ĠZĠN   
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EK 8. ĠSTANBUL ÜNIVERSITESI ISTANBUL TIP FAKÜLTESI YEREL ETĠK 

KURUL KARARI 
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EK 9. ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ÇOCUK 

SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI’NDAN ALINAN ĠZĠN 
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EK 10. ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ALINAN KURUM ĠZNĠ 
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EK 11. GÖNÜLLÜ OLUR FORMU  

Sayın anne-babalar; 

“Kanserli Adolesanların Hastalığa ve Tedaviye Uyumunda Re-Mission Video 

Oyununun Etkisi” konulu çalışma, pediatrik hematoloji-onkoloji servisinde yatarak 

tedavi gören kanserli adolesanların hastalık ve tedaviyi algılamalarına video oyunlarının 

etkisini belirlemek amacıyla deneysel olarak planlanmıştır.  

Araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu İstanbul 

Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji bilim dalında tedavi 

gören yaklaşık 62 hastaya yüz yüze görüşme tekniği ile Ağustos 2009-Ağustos 2010 

tarihleri arasında uygulanacaktır.  

Çocuğunuzun araştırmaya katılmasını kabul ederseniz çocuğunuza öncelikle Hasta Bilgi 

Formu, Sağlık Kontrol Odağı Ölçeği, FACT-G ve Algılanan Stres Ölçeği 

uygulanacaktır. Ölçekler, çalışmanın başlangıcında, 1 ay sonra ve 3 ay sonra olmak 

üzere 3 kez doldurulacaktır. İlk görüşmeden sonra çocuğunuza Re-Mission isimli 

bilgisayar oyununun CD’si verilecektir. Bu oyun, “Roxxi” isimli 3 boyutlu insansı 

robotu yönetebileceğin hareketli bir oyundur. Oyun 3 eğitici bölüm ve 20 basit 

görevden oluşmaktadır. Ayrıca pozitif özbakım davranışlarına (mukozitlerle savaşmak 

için iyi ağız bakımı yapma, stresi azaltmak için gevşeme teknikleri kullanma, ilaçlarını 

zamanında alma, enerji üretimi için beslenme gibi) geliştirmesine katkı vererek 

düşmanlarla savaşmasına yardım edecektir. 

Çalışma 3 ay sürecektir. Bu çalışmanın çocuğunuzun sağlığı üzerinde herhangi 

bir risk oluşturması söz konusu değildir. Bu oyunun yararlı olması halinde diğer 

kanserli çocukların da oyun aracılığıyla bilgi ve tutumlarını geliştirmesi 

amaçlanmaktadır. Bu çalışmaya, katılmama ve katıldığınız takdirde yazılı onay vermiş 

olmanıza rağmen çalışmanın herhangi bir aşamasında ayrılma hakkına sahipsiniz. 

Ayrıca sizin isteğinize bakılmaksızın araştırmacı tarafından araştırma dışı 

bırakılabilirsiniz. Araştırmayı kabul etmeme durumunda veya herhangi bir nedenle 

çalışma programından çıkarıldığında, hastalığın ile ilgili tedavinde bir aksama 

olmayacaktır. Gerek araştırma yürütülürken, gerekse araştırma sonuçları 

yayımlandığında kimliğiniz gizli tutulacaktır. Bu çalışma sırasında yapılacak işlemler 

için sizden bir ücret talep edilmeyecek veya bağlı olduğunuz sosyal güvenlik 

kurumunuza bir araştırma gideri yüklenmeyecek ve çalışmada yer aldığı için hastaya 

herhangi bir ücret ödenmeyecektir. 
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KATILIMCININ/HASTANIN BEYANI 

(bu bölüm hazırlanan gönüllü olur formunun sonuna eklenmelidir) 

Sayın Prof. Dr. Sevim SavaĢer danıĢmanlığında AraĢ. Gör. AyĢe Sonay Kurt 

tarafından Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi/Göztepe Eğitim 

AraĢatırma Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı’nda tıbbi bir 

araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. 

Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” (denek) olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına 

inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında 

kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Projenin yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi 

durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma 

dışı da tutulabilirim.  

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır.  

İster doğrudan, ister dolaylı olsun araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle 

meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü 

tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi 

müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına girmeyeceğim). 

Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Prof. Dr. 

Sevim SavaĢer’e, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik 

Yüksekokulu’ndan 02124400000- 27066’ dan arayabileceğimi biliyorum. (Doktor 

ismi, telefon ve adres bilgileri mutlaka belirtilmelidir)  

Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu 

durumun tıbbi bakımıma ve hekim ile olan ilişkime herhangi bir zarar getirmeyeceğini 

de biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma 

belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) 

olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve 

gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. 

İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 
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GÖNÜLLÜ ONAY FORMU 

 

Yukarıda gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz 

konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı 

kabul ediyorum. 

Gönüllünün Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, İmzası, 

Adresi (varsa telefon no., faks no,...) 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı-soyadı, İmzası 

 

Araş. Gör. Ayşe Sonay Kurt 

 

 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin Adı-

soyadı, İmzası, Görevi 
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Email asonaykurt@gmail.com Tel 0212-4400000/27032 
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 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. Araştırma Görevlisi 
İstanbul Üniversitesi Florence 

Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 
2007-2011 

2. Araştırma Görevlisi 
Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık 

Yüksekokulu 
2002-2007 

3. Klinik Hemşiresi 
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp 

Fakültesi Ortopedi Kliniği 
2002-2002 

 

Yabancı 

Dilleri 

Okuduğunu 

Anlama* 
KonuĢma* Yazma* 

KPDS/ÜDS 

Puanı 

(Diğer) 

                  Puanı 

Ġngilizce İyi İyi İyi 80,000  

      

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 

 

 Sayısal EĢit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

(Diğer)                     Puanı    

 



 114 

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 
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12- Gözen D, Canbulat N, Kurt AS. Çocukların Büyülü Dünyası Çizgi Filmlerde 

Şiddet Mesajları, 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010, Mersin 

(Poster Sunum) 

13-  Gözen D, Kurt AS, Canbulat N, Çağımızın Sağlık Sorunu: Çocuklarda İnternet 

Bağımlılığı, 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010, Mersin 

(Poster Sunum) 

14- Kurt AS, Balcı S, Köse D, Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Sınav 

Kaygı Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler, 3. Adolesan Sağlığı Kongresi, 26-28 

Kasım 2010, İstanbul (Poster Sunum) 
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15- Kara S, Canbulat N, Kurt AS, Balcı S. Çocukların Hemşirelik Mesleğine İlişkin 

Düşüncelerinin Resim Çizme Yöntemi ile İncelenmesi. 10. Uluslararası Katılımlı 

Ulusal Hemşirelik Öğrenceleri Kongresi. 28-30 Nisan 2011. Gaziantep  (Poster 

Sunum) 

 

KATILDIĞI KURS/ KONGRE/ SEMPOZYUM 

1. 33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, 27-30 Nisan 2010, 

TAksim/İstanbul (katılımcı) 

2. 1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, 21-22 Mayıs 2010, Mersin (bildiri ile) 

3. Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı İstanbul Sempozyumu, 11 Mayıs 2010, 

Mövempick Hotel, 4. Levent-İstanbul (katılımcı) 

4. 32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, 27-30 Nisan 2010, 

Ataköy/İstanbul (katılımcı) 

5. 2. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu. 2 Aralık 2009. İstanbul 

6. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli 

Çocuk Hemşireliği Kongresi, 21-24 Ekim 2009, Marmaris/Muğla (bildiri ile) 

7. 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli 

Çocuk Hemşireliği Kongresi kapsamında düzenlenen 8. Milli Çocuk Hemşirelik 

Kursu “Mekanik Ventilatördeki Yenidoğan, Bakımı ve İzlemi”, 22 Ekim 2009, 

Marmaris/Muğla (katılımcı) 

8. 1.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2-4 Kasım 2009, İstanbul (dinleyici) 

9. Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2009, 7. Ulusal Sempozyumu, 20 Kasım 

2009, TÜBİTAK-Ankara (dinleyici) 

10. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, 

Profesyonellikte Güçlü Bir Adım: Mesleki Örgütlenme, 15 Mayıs 2009, İstanbul 

11. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Haftası Etkinlikleri kapsamında 

Enfeksiyon ve Hemşirelik Sempozyumu (15 Mayıs 2008). İstanbul 

12. V. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi “Adli Hemşirelik”, Avanos-Nevşehir. 27-29 

Kasım 2008 (bildiri ile) 

13. V. Tıp Etiği Kongresi Tıp Etiğinden Biyoetiğe Kongresi (13-15 Kasım 2008). 

Ankara (bildiri ile) 

14. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 

Yara Bakımı ve Tedavisi Sempozyumu, 20-21 Kasım 2008, İstanbul 
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15. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Kuramsaldan Uygulamaya Hemşirelik 

Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2008, İstanbul 

16. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 

Adolesan Sağlığı 2 Sempozyumu, 27-28 Mart 2008, İstanbul 

17. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, 

Aşılara Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 26 Aralık 2007, İstanbul 

18. Türkiye Bilimler Akademisi, Bilim Etiği Sempozyumu, 14-15 Aralık 2007, 

İstanbul 

19. Anne ve Bebek Sağlığı Vakfı, 1. Yenidoğan Hemşireliği Sempozyumu, 6 Kasım 

2007, İstanbul 

20. Yenidoğan Transportunda Temel İlkeler ve Bireyselleştirilmiş Gelişimsel Bakım 

Semineri, 19 Ekim 2007, İstanbul 

21. 6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 26-29 Haziran 

2007, İstanbul 

 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri):  

- Kitap okumak 

- Sinema 

- Tiyatro 

- Seyahat etmek 

 


