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ÖZET

ABSTRACT

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, birinci basamakta adolesan döneme özgü koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgili
kaçırılmış fırsatların araştırılmasıdır.

Aim: The aim of this study is to investigate the missed opportunities related to the preventive health services special to the
adolescence in primary care.

Yöntem: Bu topluma dayalı, kesitsel tipte bir araştırmadır.
İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan Aile Sağlığı Birimlerini
temsil eden 112 hekime herhangi bir nedenle başvuran 10-19 yaş
arasındaki adolesanlarla 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formu, hekim görüşmesi
bitmiş olan, anlama, ifade problemi olmayan ilk beş adolesana
yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Adolesanlar, sosyodemografik özelliklerinin yanı sıra, son bir yıllık döneme ilişkin,
önlenebilir risk faktörleri açısından hekimler tarafından değerlendirilip değerlendirilmedikleri sorgulanmıştır. Önlenebilir risk
faktörleri, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri
doğrultusunda belirlenmiştir. Bu risk faktörleri hakkında sorgulanmamış olmak “kaçırılmış fırsat” olarak değerlendirilmiştir.

Materials and Methods: This is a cross sectional community
based study. It is realized in 2013, among 10-19 year old adolescents who applied to 112 physicians, representing Family Health
Units in İstanbul Pendik. A questionnaire prepared by the investigators has been applied to first five adolescents, who had no understanding and expression problem, by face to face interviewing
method. Adolescents have been questioned about their sociodemographic charateristics and whether they had been asked by the
physicians about preventable risk factors related to the last one
year period. Preventable risk factors were determined according
to the recommendations of the World Health Organization and Ministry of Health. The state of not having investigated about these
risk factors has been considered as “missed opportunity”.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 14±2,74 olan 336 adolesan dahil edilmiştir (%47 kız, %53 erkek). Döneme özgü riskli
alanların değerlendirilme durumları şöyledir: intihar düşüncesi
(%0,0), alkollü araç kullanımı (%1,2), nargile kullanımı (%1,8),
uyuşturucu kullanımı (%2,1), alkol kullanımı (%2,4), kask kullanımı (%2,4), kilo vermeye çalışma (%2,4), emniyet kemeri kullanımı (%4,2), kavgaya karışma (%4,8), kaza geçirme (%14,6),
sigara içme (%17,6), egzersiz yapma (%18,8), kilo memnuniyeti
(%20,8), kan basıncı ölçümü (%27,4), kilo değişimi sorgulama
(%29,5), boy- ağırlık ölçümü (%57,4), kendini nasıl hissettiği
(%61,3). Sadece 15 yaş üzerindekiler için sorgulanan flört durumu
ve cinsel deneyim ile gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma ile ilgili bilgi ihtiyacının değerlendirilme sıklığı sırasıyla %6,2, %0, %2,1 ve %1,4’dir. Kavgaya karışma ve alkol kullanımı ile egzersiz yapma erkeklerde; kilo değişimi ile kan basıncı
ve boy-ağırlık değerlendirilmesinin kızlarda daha fazla yapıldığı
beyan edilmiştir (p<0,05). On beş yaş ve üstü grupta, daha düşük
yaş grubuna göre daha fazla riskli alanın değerlendirildiği saptanmıştır (3±2,27; 2±1,94; p<0,05). Sigara ve nargile içme, emniyet
kemeri kullanma, kilo vermeye çalışma, uyuşturucu ve alkol kullanma durumu çalışanlarda daha fazla değerlendirilirken, kendini
nasıl hissettiği ve boy/kilo ölçümü çalışmayan adolesanlarda daha
fazla değerlendirilmiştir (p<0,05).

Results: A total of 336 adolescents (47% female, 53% male,
mean age value 14±2,74) have been recruited in the study. The
state of investigation of the risky areas were as: suicidal thoughts
(0.0%), drunk driving vehicle (1.2%), water pipe use (1.8%), drug
use (2.1%), alcohol use (2.4%), casque use (2.4%), trying to loose
weight (2.4%), use of safety belt (4.2%), being part of a quarrel
(4.8%), meeting with an accident (14.6%), smoking (17.6%), excercising (18.8%), satisfaction with his/her own weight (20.8%),
blood pressure measurement (27.4%), questioning about weight
change (29.5%), height-weight measurement (57.4%), feeling of
oneself (61.3%). Investigation ratios of the need for information
about flirting, sexual experience, pregnancy and sexually transmitted diseases, quetions asked to the adolescents over 15, were
6.2%, 0.0%, 2.1% ve 1.4% respectively. Being part of a quarrel,
alchohol use and exercise were more asked to the males, weight
change, blood pressure and height-weight measurement were
more investigated in females (p<0,05). Risky areas were more investigated in 15 years and over group (3±2.27; 2±1.94; p<0,05)
than less than 15. Smoking and water pipe use, use of safety belt,
trying to loose weight, drug and alcohol use were more asked
to the worker adolescents; feeling of oneself and height/weight
measurement were more investigated in non-worker adolescents
(p<0,05).
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Tartışma ve Sonuç: Çalışmamız, Pendik’te bulunan Aile
Sağlığı Birimlerinde adolesan döneme özgü önlenebilir riskler ile
ilgili fırsatların kaçırıldığını düşündürmektedir. Kaçırılan fırsatlar
yaş, cinsiyet ve çalışma durumuna göre değişmektedir. Bu fırsatların neden kaçırıldığı konusunda araştırmalar yapmak gerekmektedir.

Discussion and Conclusion: The results of our study indicate that the opportunities related to the preventive risks special to
adolescence are missed in Family Health Units in Pendik. “Missed
opportunities” change according to the age, sex and working status. There is need for further studies to investigate to enlighten the
reasons to miss the opportunities.

Anahtar Kelimeler: Koruyucu hekimlik, Birinci basamak,
Aile hekimliği

Key words: Preventive medicine, primary care, family medicine
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Biyopsikososyal büyüme ve değişme sürecinde olan adolesanların deneyim arayışı içinde oldukları ve sağlığı tehdit edecek birçok riskle karşılaşmaya açık oldukları bilinmektedir.1
Literatürde adolesan döneme özgü riskleri tanımlayan birçok
çalışmaya rastlanmaktadır.2-4 Bu çalışmalar doğrultusunda hazırlanan kılavuzlar, döneme özgü riskler açısından adolesanların
periyodik olarak değerlendirilmelerini ve her bir doktor ziyaretinin koruyucu hekimlik açısından bir fırsat olarak görülmesi
gerektiğini belirtmektedir.5, 6
Adolesanların taşıdıkları riskleri ve sonuçlarını tanımlayan
araştırma ve kılavuzlara göre, bu yaş grubunda en sık gözlenen
sağlık problemlerinin yeme alışkanlıklarına bağlı sağlık sorunları, cinsel davranış ve üreme sağlığı sorunları, kaza ve şiddete
ilişkin sorunlar, sigara, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ve
ruh sağlığı sorunları olduğu karşımıza çıkmaktadır.6-9 Bunların
yanında, adolesan dönemde gözlenen herhangi bir yüksek riskli
davranışın başka bir alandaki sağlık sorunuyla da ilişkili olabildiği görülmektedir. Örneğin, alkol kullanımının intihar ve şiddet
sıklığını, korunmasız cinsel ilişkinin cinsel yolla bulaşan hastalık sıklığını, sağlıksız beslenmenin obezite ve hipertansiyon,
emniyet kemeri veya kask kullanılmamasının kaza sıklığını artırdığı bilinmektedir.8, 10, 11 Ayrıca, adolesan dönemde geliştirilen
olumsuz davranış ve alışkanlıkların erişkinlerde en sık morbidite
ve mortalite nedeni olan hastalıklara yol açtığı bilinmektedir.12
Örneğin, beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili olumsuz davranışlar ileriki yıllarda obezite, hipertansiyon gibi kardiyovasküler
hastalıklara, sigara içme davranışı, kanser ve KOAH’a neden
olabilmektedir. Erken ölen her 10 erişkinden 7’sinin adolesan
çağında başlayan davranışlarıyla ilgili nedenlerle öldüğü bildirilmektedir.13 Youth risk. Tüm dünyadaki verilere paralel olarak
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verileri ülkemizde 15-19 yaş
arası ölümlerin %15’inin kaza, %11’inin de intihar kaynaklı olduğunu bildirmektedir.14 Tüm bu bilgiler ışığında yapılan araştırmalar, adolesan dönemde karşımıza çıkan problemlere yönelik risklerin saptanması durumunda olası sağlık problemlerinin
önüne geçilmesinin mümkün olabildiğini göstermektedir. Çeşitli
müdahaleler ile egzersiz, sağlıklı beslenme gibi davranış değişiklikleri oluşturulabildiği, obezite, depresyon gibi hastalıkların
önlenebildiği gösterilmiştir.15-17 Bu yaş grubunda geliştirilecek
davranış değişikliklerinin erişkin morbidite ve mortalitesi üzerinde olumlu etki sağlayabileceği düşünüldüğünde, birinci basa-

makta adolesan dönemdeki risklerin belirlenmesi ve önlenmesine yönelik koruyucu yaklaşımların kullanılması daha da önemli
hale gelmektedir. Aile hekimliğine özgü kişi merkezli yaklaşımTablo 1: Kaçırılmış Fırsatları Değerlendirmek İçin Sorulan Sorular
Bu görüşmede/daha önceki başvurularında;
1. kaza geçirip geçirmediğin doktorlar tarafından soruldu mu?
2. trafikte emniyet kemeri takıp takmadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
3. bisiklet veya motosiklet kullanırken kask takıp takmadığın doktorlar
4. tarafından soruldu mu?
5. alkollüyken veya madde kullandıktan sonra araç kullanıp kullanmadığın
doktorlar tarafından soruldu mu?
6. kavgaya karışıp karışmadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
7. sigara kullanıp kullanmadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
8. nargile kullanıp kullanmadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
9. alkol kullanıp kullanmadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
10. uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
11. son bir yıl içindeki kilo değişimin doktorlar tarafından soruldu mu?
12.son bir yıl içinde kilondan memnun olup olmadığın doktorlar tarafından
soruldu mu?
13.diyet yaparak, kusarak ya da ilaç (laksatif) kullanarak kilo vermeye çalışıp
çalışmadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
14.egzersiz (yürüyüş, takım sporları vb.) yapıp yapmadığın doktorlar
15.tarafından soruldu mu?
16.kendini nasıl hissettiğinle ilgili sorular doktorlar tarafından soruldu mu?
17.hiç intiharı düşünüp düşünmediğin doktorlar tarafından soruldu mu?
18.bir flörtün ya da kız/erkek arkadaşın olup olmadığı doktorlar tarafından
soruldu mu?
19.hiç cinsel deneyim yaşayıp yaşamadığın doktorlar tarafından soruldu mu?
20.hamilelikten korunma yöntemleri ile ilgili öğrenmek istediklerin olup
21.olmadığı doktorlar tarafından soruldu mu?
22.cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma yöntemleri ile ilgili öğrenmek
istediklerin olup olmadığı doktorlar tarafından soruldu mu?
23.boy ve kilona doktor ya da hemşireler tarafından bakıldı mı?
24.doktor ya da hemşireler tarafından tansiyonuna bakıldı mı?

la adolesan bireyin risklerinin sorgulanıp tanımlanması, bireye
özgü müdahale alanlarının tanınmasına da olanak vermektedir.
Bu risklerin sorgulanmayıp bu konuda herhangi bir danışmanlık
ve müdahale yapılmamış olması “kaçırılmış fırsat” olarak değerlendirildiğinde, bu fırsatların tespitinin koruyucu hekimlik
açısından önemli katkı sağlayacağı şüphesizdir. Adolesanların
diğer yaş gruplarına göre sağlık kurumlarına daha az başvuru
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yapıyor olması koruyucu hekimlik açısından fırsatların kaçırılma nedenlerinden birisi olabilir.18,19 Ancak, aile hekimlerinin
hem kendilerine bağlı bulunan kişileri aile hekimliği disiplinine özgü bir şekilde periyodik olarak takip etmeleri, hem de
herhangi bir nedenle başvuranları koruyucu hekimlik açısından
değerlendirmeleri beklenmektedir.20, 21 Bu yüzden adolesanın
aile sağlığı birimlerine her başvurusu hekim tarafından bir fırsat
olarak değerlendirilmelidir. Ancak aile hekimlerinin bu fırsatları ne oranda değerlendirdiğine dair çalışmalar az sayıdadır.22-24
Ülkemizde aşılarla ilgili kaçırılmış fırsatların tanımlanması dışında adolesan döneme özgü risklerin tanımlanması ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.25,26 Bu çalışmanın amacı,
Tablo 2: Katılımcıların sosyodemografik özellikleri.
n=336
Yaş Ort.

adolesan döneme özgü koruyucu hekimlik uygulamaları ile ilgili
kaçırılmış fırsatların araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem
Araştırmamız kesitsel tipte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini
İstanbul ili Pendik ilçesinde bulunan toplam 156 Aile Sağlığı Birimini %95 GA ve %5 hata payı ile temsil eden 112 birime 2013
Şubat-Mart aylarında, herhangi bir nedenle başvuran 10-19 yaş
grubundaki bireyler oluşturmaktadır. Aile Sağlığı Birimlerinin
seçimi rastgele sayılar tablosundan randomize bir şekilde yapılmıştır. Adolesanların ASM’lere başvuru sıklığı bilinmediği ve
hekimlerin bildirimlerine göre her bir birime günlük hasta başvuTablo 3: Hekimlerin Adolesan Döneme Özgü Önlenebilir Risk
Faktörlerini Değerlendirme Durumu (n=336)

Cinsiyet
Kız
Erkek

158 (%47)
178 (%53)

Okula gitme durumu
Okula giden
Okula gitmeyen

Değerlendirilen

Değerlendirilmeyen

Kendini nasıl
hissettiği

%61,3

%38,7

Boy/ağırlık ölçümü

%57,4

%42,6

Kilo değişimi

%29,5

%70,5

Kan basıncı ölçümü

%27,4

%72,6

Kilo memnuniyeti

%20,8

%79,2

Egzersiz yapma

%18,8

%81,2

Sigara içme

%17,6

%82,4

Kaza geçirme

%14,6

%85,4

14 ± 2,74

288 (%85,7)
48 (%14,3)

Çalışma durumu
Çalışan

32 (%9,5)

Çalışmayan

304 (%90,5)

Medeni Durum
Evli

5 (%1,5)

Bekar

331 (%98,5)

Annenin eğitim durumu

Kavgaya karışma

%4,8

%95,2

Emniyet kemeri takma

% 4,2

% 95,8

Kask takma

%2,4

%97,6

Alkol kullanma

%2,4

%97,6

Kilo vermeye çalışma

%2,4

%97,6

Uyuşturucu kullanımı

%2,1

%97,9

Nargile içme

%1,8

%98,2

Alkollü araç kullanma

%1,2

%98,8

%0

%100

İntihar düşüncesi

İlkokul ve altı

247 8 (%73,5)

Ortaokul ve üstü

89 (%26,5)

Babanın eğitim durumu
İlkokul ve altı

173 (%51,5)

Ortaokul ve üstü

163 (%48,5)

Evde yaşayan birey sayısı
≤3

24 (%7,1)

4-5

228 (%67,9)

≥6

84 (%25,0)

rusu ortalama 40 olduğu için ulaşılması gereken örneklem %95
GA ve %5 hata payı ile 354 olarak belirlenmiştir. Örneklem sayısına ulaşabilmek için 92 birime ardışık olarak başvuran 3; hasta sayısı daha fazla olan 20 birime de ardışık olarak başvuran 4
adolesanın değerlendirilmesi planlanmıştır. Çalışmaya, hekim
değerlendirmesi biten, acil bir problemi olmayan, kendini ifade
etmekte sorunu olmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden kişiler
dahil edilmiştir. Çalışmayı tamamlamak istemeyen, anketi yarım
bırakan 86 kişi değerlendirme dışı bırakılmış, bu durumda sayıyı
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Tablo 4: Cinsiyete Göre Adolesan Döneme Özgü Risklerin
Değerlendirilmesindeki Farklılıklar
Kız
n=158
Alkol kullanma
Kavgaya karışma

Erkek
n=178

p

%0

%4,5

0,007

%1,9

%7,3

0,02

Egzersiz

%13,9

%23,0

0,038

Kilo değişimi

%35,4

%24,2

<0,001

Kan basıncı ölçümü

%32,3

%23,0

<0,001

Boy/kilo ölçümü

%64,6

%51,1

0,015

Tablo 6: Adolesanların Başvuru Sıklığı ile İlişkili Olarak
Değerlendirilen Riskli Alanlar

Sigara
Sorulan (n=59)
Sorulmayan (n=277)

p

16 ± 2,80
14 ± 2,58

<0,001

Alkol
Sorulan (n=8)
Sorulmayan (n=328)

18 ± 1,03
14 ± 2,70

<0,001

Uyuşturucu madde
Sorulan (n=7)
Sorulmayan (n=329)

17 ± 1,79
14 ± 2,71

0,001

Sigara
Sorulan (n=59)
Sorulmayan (n=277)

16 ± 2,80
14 ± 2,58

<0,001

Nargile
Sorulan (n=6)
Sorulmayan (n=330)

18 ± 1,03
14 ± 2,72

0,001

Alkol
Sorulan (n=8)
Sorulmayan (n=328)

18 ± 1,04
14 ± 2,70

<0,001

Uyuşturucu madde
Sorulan (n=7)
Sorulmayan (n=329)

17 ± 1,79
14 ± 2,71

0,001

Kaza geçirme
Sorulan (n=49)
Sorulmayan (n=287)

15 ± 2,67
14 ± 2,73

0,035

Alkollü araç kullanımı
Sorulan (n=4)
Sorulmayan (n=332)

17 ± 0,0
14 ± 2,74

<0,001

Kilo Verme Girişimi
Sorulan (n=8)
Sorulmayan (n=328)

17 ± 1,55
14 ± 2,72

0,001

Boy/Kilo
Ölçülen (n=193)
Ölçülmeyen (n=143)

14 ± 2,64
15 ± 2,81

0,005

Tansiyon
Ölçülen (n=92)
Ölçülmeyen (n=244)

15 ± 2,66
14 ± 2,69

<0,001

p

Sorulan (n=59)

6 ± 4,49

0,013

Sorulmayan (n=277)

4 ± 3,29

Sigara

Alkol

Tablo 5: Yaşla İlişkili Olarak Değerlendirilen Riskli Alanlar
Yaş ort ± SS

Başvuru sayısı ort
± SS

Sorulan (n=8)

8 ± 1,99

Sorulmayan (n=328)

5 ± 3,57

0,001

Alkollü araç kullanımı
Sorulan (n=4)

8 ± 2,06

Sorulmayan (n=332)

5 ± 3,57

0,015

Tansiyon
Ölçülen (n=92)

6 ± 4,58

Ölçülmeyen (n=244)

4 ± 2,97

<0,001

tamamlamak üzere bir sonraki başvuru değerlendirilmiş ve çalışma 336 kişiyle sonlandırılmıştır (örneklemin %95’i).
Dahil etme kriterlerine uyan adolesanlardan, yalnız gelenlerin kendi onayı, ebeveyni ile gelenlerin de ebeveyninin onayı
alınarak, son başvuru dahil olmak üzere, son 1 yılda aile sağlığı
merkezine başvurusu sırasında döneme özgü riskli davranışların hekim tarafından değerlendirilip değerlendirilmediği yüz
yüze anket yöntemi ile sorgulanmıştır. Anket, aşağıdaki soruları
içermektedir:
•
Adolesanın sosyodemografik özellikler (yaş, cinsiyet,
okula gitme ve çalışma durumu, mesleği, medeni durum, ebeveynlerin mesleği, birlikte yaşadığı birey sayısı),
•
Hekime son başvuru nedeni,
•
Hekime başvuru sıklığı,
•
Şimdiki görüşme veya daha önceki görüşmelerde, belirlenen riskli durumların hekim tarafından değerlendirilip değerlendirilmediği,
•
Ağırlık, boy ve kan basıncı ölçümlerinin yapılıp
yapılmadığı.
Yaklaşık 10 dakika süren ankette, adolesanın beyanına göre
risklerin hekim tarafından değerlendirilmiş olması “Evet”,
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“Hayır” şıklarından oluşan bir skala ile değerlendirilmiştir.
Sorgulanan döneme özgü önlenebilir risk faktörleri, Dünya
Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda
belirlenmiştir.2,3,7-9 Buna göre hekim tarafından değerlendirilmesi beklenen riskli alanlar şunlardır: kaza geçirme, emniyet
kemeri takma, kask takma, alkol kullanımı, alkollü araç kullanımı, kavgaya karışma, sigara veya nargile kullanımı, uyuşturucu
kullanımı, kilo değişimi, kilo memnuniyeti, kilo verme girişimi,
egzersiz yapma durumu, kendini nasıl hissettiği, intihar düşüncesi, flört durumu, cinsel deneyim, gebelikten ve cinsel yolla
bulaşan hastalıklardan korunma bilgisi, boy, kilo ve kan basıncı
ölçümü. Tablo 1’de değerlendirilmesi beklenen alanların nasıl
sorulduğu gösterilmektedir. Riskli cinsel davranışların ve gebelikten korunmanın değerlendirilmesi ile ilgili sorular sadece
15-19 yaş grubundaki adolesanlara sorulmuştur (Tablo 1: 15-18.
sorular). Bu sorgulamaların yapılmamış olması adolesan sağlığı
açısından tarama ve korunma için “kaçırılmış fırsat” olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmaya Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulunun onayı (2011/9183) ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün izni alınarak başlanmıştır.
Analiz: Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Öncelikle
tanımlayıcı istatistikler (sıklık, yüzde, ortalama ve standart
sapma değerleri gibi) hesaplanmıştır. Kategorik değişkenlerin
karşılaştırmaları için ki-kare testi, sürekli değişkenler için de
Student-t testi ile non-parametrik test ihtiyacı olduğunda Mann
Whitney U testi kullanılmıştır. Korelasyon analizinde verilerin
normal dağılması durumunda Pearson, normal dağılmaması durumunda Spearman korelasyon katsayısı kullanılmıştır. p<0,05
değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Bulgular
Sosyodemografik Özellikler ve Hekime Başvuru Nedenleri
Çalışmaya yaş ortalaması 14±2,74 olan 336 adolesan dahil
edilmiştir (%47 kız, %53 erkek). Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir. Kırksekiz kişi okula gitmiyordu ve bunların 28’i kızdı (%58,3). Okula gitmeyen 32 kişi
de (tüm katılımcıların %9,5’i) herhangi bir işte çalışmaktaydı
ve bunların %75’i erkek %25’i kızdı. (p=0,009). Çalışanların

yaş ortalaması 17,5±1,44 (min: 13; maks: 19), çalışmayanlarınki
13,7±2,59 (min:10; maks: 19) idi (p<0,001). Katılımcıların 5’i
evliydi. Evli olanların yaş ortalaması 19±0 ve hepsinin cinsiyeti
kızdı (p=0,017).
Çalışmaya katılan adolesanların son 1 yılda ASM’ye başvuru
sıklığı ortancası 3 idi (ort:5±5,57; min:1; maks: 18). Hekime başvuru nedenleri sırasıyla boğaz ağrısı (%19,9), öksürük
(%17,0), rapor almak (%15,2), nezle (%12,5), baş ağrısı (%7,7),
ateş (%6,5) ve diğer nedenler (halsizlik, sivilce, sırt ağrısı, tetkik, vs.) (%21,2) idi.
Riskli Durumların Değerlendirilme Durumu
Adolesanların hekimler tarafından döneme özgü önlenebilir
risk faktörleri açısından değerlendirilme durumu Tablo 3’de
gösterilmiştir. Buna göre adolesanlar, sorulan 17 riskli alan içerisinde en sık “kendini nasıl hissettiği” (%61,3), “kilo değişimi” (%29,5), “kilo memnuniyeti” (%20,8) ve “egzersiz yapma”
(%18,8) ve “sigara içimi” (%17,6) açısından değerlendirildiklerini beyan etmiş; %57,4’ü boy ve ağırlık, %27,4’ü de kan basıncı
ölçümlerinin yapıldığını bildirmişlerdir. Tüm yaş gruplarına sorulan 17 alanın değerlendirilme ortalaması 3±2,11’dir (medyan
2; min 0, maks 10). Onbeş yaş ve üstü grupta değerlendirilmesi
beklenen 21 riskli alanın değerlendirilme ortalaması 3±2,31’dir
(medyan 2; min:0, maks:9). Sadece 15 yaş ve üzerindeki 146
adolesana yöneltilen “flört durumu”, “cinsel deneyim”, “CYBH’den ve gebelikten korunma ile ilgili bilgi ihtiyacı”nın değerlendirilme oranları sırasıyla %6,2, %0, %2,1 ve %1,4 olarak
saptanmıştır.
Cinsiyete ve Yaşa Göre Farklılıklar
Değerlendirilmesi beklenen alanların sayısı açısından her iki
cinsiyet arasında bir fark yok iken, kavgaya karışma ve alkol
kullanımı ile egzersiz yapma durumunun erkeklere (p=0,02;
p=0,007, p=0,038); kilo değişiminin kızlara (p<0,001) daha fazla sorulduğu; kan basıncı ve boy-ağırlık ölçme oranının kızlarda
daha fazla olduğu (p=0,001; p=0,018) saptanmıştır (Tablo 4).
Sigara, nargile, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, kaza
geçirme, alkollü araç kullanımı, kilo verme girişimi sorgulanan
ve kan basıncı ölçümü yapılan adolesanların yaş ortalamasının bu değerlendirmelerin yapılmadığı adolesanlara göre daha
yüksek olduğu; (p<0,001;p=0,001; p<0,001; p=0,001; p=0,035;
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p<0,035; p<0,001; p=0,001) (Tablo 5) belirlenmiştir. Boy ve
ağırlık ölçümleri yapılan adolesanların yaş ortalamasının yapılmayanlara göre daha düşük olduğu saptanmıştır (p=0,005).
Onbeş yaş ve üstü grupta 15 yaş altındaki yaş grubuna göre daha
fazla riskli alanın değerlendirildiği saptanmıştır (3 ± 2,27; 2 ±
1,94; p=0,018).
Başvuru sayısına Göre Farklılıklar
Adolesanların başvuru sıklığı ile ilişkili olarak değerlendirilen
riskli alanlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Buna göre sigara ve alkol
kullanma, alkollü araç kullanımı ve tansiyon ölçmenin başvuru
sıklığı arttıkça daha fazla sorulduğu belirlenmiştir. Başvuru sıklığı
ile değerlendirilen riskli durumların sayısı arasında anlamlı ancak
çok zayıf bir korelasyon saptanmıştır (KK: 0,141; p=0,01).
Medeni Duruma Göre Farklılıklar
Adolesanların medeni durumu ile ilişkili olarak değerlendirilen riskli alanlar Tablo 7’de gösterilmiştir. Evli adolesanlarla
bekar olanlar arasında intihar düşüncesi, kaza geçirme, emniyet
kemeri kullanımı, kask kullanımı, alkollü araç kullanımı, egzersiz yapma durumu, nargile, alkol ve uyuşturucu kullanımı, kavTablo 7: Adolesanların Medeni Durumu ile İlişkili Olarak Değerlendirilen Riskli Alanlar
Bekar
(n=331)

Evli
(n=5)

p

Sigara içme

%16,3

%100,0

<0,001

CYBH’den korunma ile ilgili
bilgi ihtiyacı

%1,4

%20

0,004

Gebelikten korunma ile ilgili
bilgi ihtiyacı

%0,0

%40

<0,001

Kendini nasıl hissettiği

%62,2

%0,0

0,005

Boy/kilo ölçümü

%58,3

%0,0

0,009

(Tablo 8).
Tartışma
Aile Sağlığı Merkezlerinde adolesan dönemde koruyucu
hekimlik uygulamaları ile ilgili kaçırılmış fırsatları araştıran
çalışmamız, konu ile ilgili ülkemizde yapılan ilk çalışmadır.
Çalışmamızda, adolesanların çoğu, kilo değişimi, kan basıncı
ölçümü, kilo memnuniyeti, egzersiz ve sigara alışkanlığı, kaza
geçirme, kavgaya karışma, emniyet kemeri ve kask takma, alkol,
uyuşturucu madde, nargile kullanma, kilo verme girişimi ve alkollü araç kullanma açısından değerlendirilmediklerini bildirirken,
hiçbiri intihar düşüncesi açısından değerlendirilmediklerini beyan
etmişlerdir. En fazla değerlendirildiği bildirilen alanlar da duygu
durumu ile boy/ağırlık ölçümü olmuştur (Tablo 2). Bu durum, çalışma yaptığımız birinci basamak sağlık merkezlerinde, önlenebilir riskler açısından birçok fırsatın kaçırıldığını düşündürmektedir.
Fırsatların kaçırılmasında cinsiyet, medeni durum, çalışma durumu ve yaş gruplarına göre bazı farklılıklar saptanmıştır.
Benzer şekilde ABD’de 1536 çocuğun ebeveynleri ile
yapılan, son 2 yılda çocukların ayaktan aldıkları bakımın kalitesinin değerlendirildiği bir araştırmada adolesan koruyucu
hizmetlerinin tedavi edici hizmetlere göre daha az verildiği
bildirilmektedir.27. Başka bir çalışmada da 14-18 yaş arası adolesanların sadece %18’inin riskli davranışlar (tütün, alkol ve
madde kullanımı, cinsel ve fiziksel istismar ve şiddet) açısından, %23’ ünün duygusal sağlık ve ilişkiler açısından, %36
sının da cinsel aktivite ve CYBH açısından koruyucu tarama
ve danışmanlık aldıklarını beyan ettikleri bildirilmiştir. Ayrıca,
aynı çalışmada ülkelerinde obezite ile ilgili ulusal bir duyarlılık
Tablo 8: Çalışma Durumu ile İlişkili Olarak Değerlendirilen Riskli
Alanlar

Fisher ki-kare testi kullanılmıştır.

gaya karışma, kilo eğişimi, kilo verme, egzersiz yapma durumunun sorgulanması açısından bir fark bulunmamıştır.
Çalışma Durumuna Göre Farklılıklar
Adolesanların çalışma durumu ile ilişkili olarak değerlendirilen riskli alanlar Tablo 8’de gösterilmiştir. Buna göre, sigara
ve nargile içme, emniyet kemeri kullanma, alkol kullanma, kilo
vermeye çalışma, uyuşturucu ve alkol kullanma durumu çalışanlarda daha fazla sorgulanırken, kendini nasıl hissettiği ve boy/
kilo ölçümü çalışmayan adolesanlarda daha fazla sorgulanmıştır
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Çalışan

Çalışmayan

p

(n=32)

(n=304)

Sigara içme

%40,6

%15,1

0,001

Nargile içme

%12,5

%0,7

<0,001

Alkol kullanma

%15,6

%1,0

<0,001

Uyuşturucu kullanımı

%15,6

%0,7

<0,001

Emniyet kemeri takma

%12,5

%3,3

0,037

Alkollü araç kullanma

%12,5

%0

<0,001

Kendini nasıl hissettiği

%18,8

%67,8

<0,001

Kilo vermeye çalışma

%9,4

%1,6

0,022

Boy/kilo ölçümü

%28,1

%60,5

0,001
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olmasına rağmen, adolesanların sadece yarısı ağırlık, diyet ve
egzersize ilişkin koruyucu tarama aldıklarını bildirmişler.28.
Global Hastalık Yükü 2004 Çalışmasında Türkiye’nin de
yer aldığı Avrupa verilerine göre 10-19 yaş arasındaki ölümlerin büyük bölümünün yaralanma sonucu olduğu bildirilmektedir.9 Ülkemizde TUİK 2008 verilerine göre 10-19 yaş arasında
meydana gelen 2197 ölümün %13,34’ünün kazalar, %8,6’sının
intiharlar nedeni ile gerçekleştiği bildirilmektedir.14 Oysa, çalışmamızda, adolesanların çok azının kazalardan korunma, kavgaya karışma gibi alanlar için değerlendirildiği (<%15), yarısından
fazlasının (%61,3) duygu durumu açısından değerlendirildiği
halde hiçbirinin intihar düşüncesi yönünden değerlendirilmediği gözlenmektedir. Ancak, ülkemizde yapılan çalışmalar intihar
sıklığının arttığını ve intihar düşüncesinin intihar girişimi ile
direkt ilişkisi olduğunu göstermektedir.29, 30 Bu bilgiler, sıklığı
giderek artan intiharların önlenmesinde önemli bir yer tutması
nedeni ile adolesanların intihar düşüncesini sorgulamada aile hekimlerinin daha duyarlı olmaları gerektiğini düşündürmektedir.31
Ancak çalışma yaptığımız hekimlerin bu konudaki fırsatları kaçırdığı görülmektedir. ABD’de de birinci basamakta çalışan aile
hekimleri ve pediatristler üzerinde yapılan bir çalışmada 10-19
yaş arasındaki adolesanların suisid riski açısından taranmadığı,
hatta depresyon semptomları gösteren adolesanların %70’inin
bu konuda sorgulanmadığı da bildirilmiştir.32,33 Ancak bu çalışmaların verileri bizim çalışmamızdan farklı olarak hekimlere sorularak toplanmıştır. Ayrıca, çalışmalar hekimlerin de intihar düşüncesini sorgulamakta yeterli olmadıklarını göstermektedir.34
Türkiye Sağlık Araştırması 2012 verilerine göre 15 yaş ve
daha yukarı yaştaki bireylerin %13,2’sinin hipertansiyon problemi yaşadığı ve %17,2’sinin obez, %34,8’inin fazla kilolu,
%3,9’u ise düşük kilolu olduğu bildirilmektedir.35 Kilolu ve obez
olan adolesanların erişkin dönemde kardiyovasküler hastalıklar,
davranışsal ve psikiyatrik problemler ve DM için yüksek risk
taşıdıkları bilinmektedir.36,37 Yine bu dönemde edinilen beslenme ve egzersiz alışkanlıklarının ileriki yaşlarda da devam ettiği
bildirilmektedir.38 Benzer şekilde, adolesan dönemde erişkinlere
göre daha az sıklıkta hipertansiyon görülmesine rağmen, hipertansiyonun erişkin dönemde de devam ettiği ve birçok komplikasyona yol açtığı bilinmektedir.39,40 Türkiye’de hipertansiyon
prevalansının sıklığı da düşünüldüğünde, adolesanlarda hipertansiyonun ve obezitenin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin

alınması ile ileriki dönemlerde ortaya çıkabilecek komplikasyonların engellenmesi mümkün olabilir. Ancak çalışmamızda,
son 1 yılda adolesanların sadece %27,4’ü kan basıncının ölçüldüğünü söylerken, %57,4’ü ağırlıklarının ölçüldüğünü beyan etmişlerdir. Boy ve ağırlığın nispeten daha fazla değerlendirilmesi
bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü ulusal programlarla
ilgili olabilir.41 Ancak, çalışmamızda, kilo vermeye çalışma davranışının adolesanların çok azına sorulduğu gözlenmektedir.
Genel olarak, genç erkek ve kadınlarda farklı riskli davranışlar geliştiği, ancak genç erkeklerde riskli davranışların genç
kadınlara göre daha fazla gözlendiği bildirilmektedir.1-4. Genç
erkeklerde, şiddet ve kazalara bağlı morbidite ve mortalite
oranları daha yüksekken, genç kadınlarda adolesan gebelikleri
ve buna bağlı sorunlar öne çıkmaktadır. Bizim çalışmamızda az
oranda da olsa erkek adolesanların alkol kullanma ve kavgaya
karışma ve egzersiz açısından; kızların ise boy/kilo ve kan basıncı ölçümü açsından daha fazla değerlendirildiği gözlenmektedir. Gebelikten korunma hepsi de kız ve evli olan 5 adolesandan birine, CYBH ile ilgili bilgi ihtiyacı ikisine sorulmuştur.
TNSA 2013 raporunda evli olan 15-19 yaş arasındaki adolesan
kızların yarısının herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadığı bildirilmiştir.42 Oysa, adolesan gebeliklerinin önemli
sağlık problemlerine yol açtığı bilinmektedir. istenmeyen gebeliklerin önlenmesi açısından aile hekimine yapılan her başvuru
bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Çalışmamızda değerlendirilen riskli alanlar içinde flört durumu, cinsel deneyim, ile CYBH’den ve gebelikten korunma hakkındaki bilgi ihtiyacının en az değerlendirilen alanlardan olduğu
saptanmıştır. Oysa, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
(CETAD) 2006 raporunda 16-17 yaşındaki adolesanların cinsellikle ilgili bilgi ihtiyacı olduğunda çevre ve arkadaşlarına sorduğu, ancak en güvenilir bilgi kaynağı olarak hekimleri gördüğü
bildirilmektedir.43 İstanbul’da 15-17 yaş arasındaki gençlerde
yapılan “Gençler Arasında Cinsellik Araştırması” raporuna göre
katılımcıların yaklaşık beşte birinin cinsel deneyim yaşadığını,
bunların da beşte birinin herhangi bir gebelik önleyici yöntem
kullanmadığı ve büyük çoğunluğunun ilk cinsel deneyimi 15 yaş
ve altında yaşadığı bildirilmiştir.44 Yıllar içinde azalma olmasına
rağmen 2013 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 19 yaş
ve altı doğum oranının %6,8 olduğu, evli kadınların %20,5’inin
19 yaş ve altında olduğu bildirilmektedir.14 Tüm bu veriler aile
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hekimlerinin adolesanları özellikle flört durumu, gebelikten korunma ve CYBH hakkında bilgi ihtiyacı açısından da değerlendirmeleri gerektiğini düşündürmektedir.
Araştırmamızda adolesanların başvuru sıklığının artması ile
bazı alanların daha fazla değerlendirildiği (sigara ve alkol içimi,
alkollü araç kullanımı, tansiyon ölçülmesi) gözlenmiş, başvuru
sıklığının artması ile düşük bir korelasyon da olsa daha fazla
riskli alanın değerlendirildiği saptanmıştır. Bu durum, adolesanların aile hekimliğine başvuru sıklığının artırılması yönünde
çalışmalar yapılmasının yararlı olabileceğini düşündürmektedir.
Çalışmamızda fırsatların kaçırılmasının nedenleri araştırılmamıştır. Ancak literatürde adolesanların riskli ve sağlıksız davranışlarının rutin olarak taranmasını engelleyen birçok
faktör olduğu bildirilmiştir. Sağlık hizmeti sunucularının bu
konularda kendilerini yetersiz hissetmeleri engellerden birisidir.
Bununla birlikte, tütün, alkol, madde kullanımı, cinsel davranış
ve güvenlik konularında sağlık hizmeti sunucularına tarama ve
danışmanlık ile ilgili eğitim verilmesinin adolesanlarda tarama
ve danışmanlık yapılma sıklığını artırdığı bildirilmektedir.45
Yine de çalışma yaptığımız bölgede riskli davranışların değer-

lendirilmesini engelleyen durumlarla ilgili başka bir çalışmanın
yapılmasına ve gerekli girişimlerin planlanmasına ihtiyaç vardır.
Kısıtlılıklar:
Her ne kadar temsiliyetinin olması çalışmamızın güçlü yönlerinden birisi olsa da sadece Pendik ilçesini temsil etmesi nedeni ile çalışmanın sonuçlarını tüm ülke için genelleyemeyiz. Verilerin adolesanlardan geçmişe yönelik sorgulama yoluyla (hafıza
faktörüne dayalı hata) toplanmış olması, hekim kayıtlarından
kontrol edilmemesi, kaçırılmış fırsatların olduğundan daha farklı değerlendirilmesine neden olmuş olabilir.
Sonuç:
Çalışmamızın sonuçları, bölgemizdeki Aile Sağlığı Merkezleri’nde adolesan döneme özgü önlenebilir riskler ile ilgili
fırsatların kaçırıldığını düşündürmektedir. Bu sonuçlara göre
koruyucu hekimliğe yönelik fırsatların kaçırılma nedenleri ile
ilgili araştırmalar ve gerekli müdahalelerin yapılması yönünde
girişimlerde bulunulması uygun olacaktır.
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