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Özet

Summary

Çevresel sigara dumanına maruz kalan herkes dumandan
etkilenmektedir ve verdiği zararların kanıtları açıktır. Gebelikten itibaren bu maruziyetle karşı karşıya kalan çocukların
korunması bir hak ve zorunluluktur. Karar Denge Ölçeği gibi
ölçeklerin kullanımı ile gerçekleştirilen çocukların ileride sigara
içme durumunu belirleyebilen çalışmaların geliştirilmesi ve arttırılması özellikle de sigaraya başlama eğilimi olan çocukların
belirlenmesi ve korunmasını sağlayacaktır. Yaşa bakılmaksızın
sigara dumanına maruziyetin olmaması adına gerek yetişkinlerin,
gerekse çocukların farkındalıklarının oluşması için yeni çalışma
ve eğitimlerin yapılması gerekmektedir.

Everyone exposed to environmental cigarette smoke is
affected and the evidence of the damages is obvious. The
protection of children who are exposed to the cigarette smoke
since pregnancy is a right and a necessity. The improvement and
increase in the number of the studies performed by using tools
such as the Decision Balance Scale that can predict the future
smoking status, will let to determine and prevent children with a
tendency to start cigarette smoking. Regardless of age, in order
not to be exposed to cigarette smoke, it is necessary to perform
new studies and trainings for adults and children to raise their
awareness.
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Giriş
Ebeveyni sigara içen çocukların yılda yaklaşık 100
adet sigarayı kendileri içmişcesine zararlı maddelere
maruz kaldığı bilinmektedir. Kendi sağlıklarını koruyamayacak nitelikte olan çocuk grubu başta olmak
üzere, yaşa bakılmaksızın tüm yaş gruplarının sigara
maruziyetinden etkilendiği açıktır. Sigara, başta solunum sistemi olmak üzere bütün sistemleri etkilemekte
ve doğumdan sonra evde sigara dumanına maruziyetin
çocuklarda astım gelişmesinde önemli rol oynadığı bilinmektedir. Her ne kadar çocuk nüfusunun yarısı sigara
dumanına maruz kalsa da, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde
belirtildiği üzere, çocukların sağlıklarının bozulmaması
için birtakım önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu
konuda birinci basamak sağlık hizmetlileri başta olmak
üzere tüm sağlık çalışanlarına görevler düşmekte olup,
aynı zamanda çocuklarda da farkındalığın arttırılmasının
zorunluluğu açıktır.1
Sigara içmenin sadece içen kişinin sorunu olduğu tabusu yıllar önce yıkılmış ve her geçen gün Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin önemi daha da artmıştır. Hirayama
tarafından 1981 yılında sigara içen erkeklerle evli olan
Japon kadınlarla yapılan çalışmada; sigaraya maruziyetin etkileri ortaya konulmuştur.2 İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’nin 25. maddesinde açıkça belirtildiği üzere;
sağlık hakkı temel bir insan hakkıdır.1-3 Dolayısıyla yaşanılan çevrenin temiz ve sağlıklı olması da bir hak
sayılmaktadır. Ancak, çocuk nüfusunun yarısı çevresel
sigara dumanına maruz kalmaktadır.4,5 Çocukların akciğer gelişimi henüz tamamlanmadan sigara dumanına
maruz kalmaları sonucu etkilenme kat kat fazla olmaktadır. Erişkinlerde yaşanan sağlık sorunlarından daha
fazlasına sahip olan çocuklarda bu maruziyet; solunum
yolu hastalıkları, düşük doğum ağırlığı ve ani bebek
ölümü sendromunun görülme sıklığını arttırmaktadır.1,6
Çevresel sigara dumanına maruziyetin idrar koti-nin düzeyi ile değerlendirilmesi
Sigara içilmesi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır ve dünyada çocuk nüfusunun yarısı

çevresel sigara dumanına maruz kaldığı gibi, Türkiye’de
de çocukların %75’i gibi bir çoğunluğunun bu maruziyetle karşı karşıya olduğu tahmin edilmektedir. İdrar
kotinin düzeyi ile pasif içicilik ilişkilendirilmiş olup,
bu konuda birçok çalışma mevcuttur.7 Boyacı ve arkadaşlarının çalışmasında, ilkokul çocuklarının ebeveynlerinin sigara içme alışkanlıkları bir anket ile belirlenmiş ve çocukların sigara dumanına maruziyet ile idrar
kotinin düzeyleri arasındaki ilişki araştırılmıştır. Ebeveynlerin verdiği bilgi değerlendirildiğinde bu çocuklardan %57,8’inin babasının, %23,3’ünün ise annesinin
aktif olarak sigara içicisi olduğu saptanmış, %69,8’inin
evinde en az bir sigara içicisi olduğu, %53,4’ünün ise
evde sigara dumanına maruz kaldığı görülmüştür. Evde
sigara dumanına maruz kalanlarda, idrar kotinin düzeyleri, maruziyet olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çocukların sigara
dumanı maruziyetinin somut kanıtları üzerinde durularak çocuklara sağlıklı yaşam hakları verilmesine çalışılmalıdır.6 Arvas ve arkadaşlarının çalışmasında da 0-24
ay yaş grubu çocuklarda ölçülen idrar kotinin düzeyi
kontrol grubundan istatistiksel olarak daha yüksek
bulunmuştur.8 İnci ve arkadaşları da; 1 ay ile 5 yaş grubu çocuklarda, aynı şekilde idrar kotinin düzeyi bakarak
yaptıkları çalışmada, evde sigara içicilerle yaşamak ve
günlük içilen sigara sayısının artması ile akut solunum
yolu enfeksiyonu görülme sıklığının anlamlı olarak
arttığını göstermişlerdir.9
Çevresel sigara dumanına maruziyetin serum
kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi
Karakoç ve arkadaşları, 196 ilkokul çocuğunda
yaptıkları çalışmada; anket ile ebeveynlerin sigara
içme alışkanlıklarını ve çocuklarında objektif bir ölçüm
olan serum kotinin düzeyini araştırmışlardır. Sigara
içme alışkanlık farklılıklarına göre gruplandırılan
ebeveynlerin çocuklarında serum kotinin düzeyleri
sigaraya maruz kalan grupta, diğerlerine göre istatistiksel anlamlı olarak yüksek bulunmuş olup, maruziyeti etkileyebilecek ebeveynlerin eğitim durumu,
ev kalabalığı gibi bazı faktörler arasındaki ilişki
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araştırılmıştır. Ebeveynlerin sigara içme alışkanlıkları
ile eğitim durumları arasında da öngörüldüğü gibi
istatistiksel anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Çocukların
serum kotinin düzeyleri ile ev kalabalığı arasında
ise aynı şekilde ön görüldüğü gibi orantılı bir ilişki
bulunmuştur.10 Astımlı çocuklarda yapılan bir diğer
çalışmada11 da ve gebelerde yapılan çalışmalarda12
da pasif içicilikte serum kotinin düzeylerinin anlamlı
olarak yüksek olduğu gösterilmiştir.
Çevresel sigara dumanına maruziyetin fetus kord
kanı kotinin düzeyi ile değerlendirilmesi
Prenatal dönemde sigara dumanına maruz kalan bebeklerin kord kanı kotinin düzeylerinin belirlenmesi ve
bu maruziyetin etkilerinin gösterilmesi amacıyla, yine
Boyacı ve arkadaşlarının çalışmasında; doğum yapmak
üzere olan 107 gebe incelenmiştir. Tüm gebelere sigara

içme alışkanlıkları ve çeşitli demografik özelliklerinin
sorgulandığı bir anket uygulanmış olup, sonrasında
annelerden 5ml venöz kan, doğum eylemi gerçekleştikten hemen sonra da 5ml kordon kanı alınarak,
örneklerdeki kotinin düzeylerine bakılmıştır. Gebeler,
ankete verdikleri yanıtlara göre aktif ve pasif içici ile
kontrol grubu olarak üç gruba ayrılmıştır. Aktif ve pasif içicilerin anne ve bebek kord kanı kotinin seviyeleri, kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı
derecede yüksek bulunmuştur. Aktif içicilerin anne
ve bebek kord kanlarındaki kotinin miktarının pasif
içicilerinkine göre anlamlı derecede yüksek olduğu
ve anne kanı kotinin düzeyleri ile kord kanı kotinin
düzeyleri arasında ise kuvvetli bir korelasyon olduğu
saptanmıştır. Ayrıca içilen veya maruz kalınan sigara
sayısı ile doğru orantılı olarak anne ve kord kanı kotinin seviyelerinin de arttığı görülmüştür. Çalışmadaki

Tablo1. Çocuk Karar Denge Ölçeği*
A. S
 igara içmek çocukların diğer insanlardan/çocuklardan daha fazla saygı

1

2

3

4

5

B. Sigara pis kokar

1

2

3

4

5

C. Sigara içen çocukların daha çok arkadaşı var

1

2

3

4

5

D. Sigara içmek diğer insanları hasta eder

1

2

3

4

5

E. Sigara içmek insanların sorunları ile başa çıkmasına yardımcı olur

1

2

3

4

5

F. Sigara içmek insan sağlığı için zararlıdır

1

2

3

4

5

G. Sigara içmek kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar

1

2

3

4

5

H. Sigara dumanı diğer insanları rahatsız eder

1

2

3

4

5

I. Sigara içmek rahatlamana yardımcı olur

1

2

3

4

5

J. Sigara içmek kötü bir alışkanlıktır

1

2

3

4

5

K. Sigara içen çocuklar daha çok eğlenir

1

2

3

4

5

L. Sigara içmek dişleri sarartır

1

2

3

4

5

görmesini sağlar

1‑Evet 2‑Çoğunlukla 3‑Bazen 4‑Çok az 5‑Hayır, *Ölçeğin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Bektaş ve arkadaşları
tarafından yapılmış olup, ölçek; geçerli ve güvenilir, Türk kültürü ile uyumlu bulunmuştur.14
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sonuçlar gebenin çevresel sigara dumanına maruz kalması sonucunda fetusun da aynı şekilde bu dumana
maruz kaldığını göstermiştir.13

sek olması, çocukların sigara içmenin yararları ile ilgili
güçlü algılara; “zarar alt ölçeği” puan ortalamasının
yüksek olması, sigara içmenin zararları ile ilgili güçlü
algılara sahip olduğunu göstermektedir.14-17

Çocukların sigara içme durumunu öngören ve
tanımlayan Karar Denge Ölçeği

Sonuç ve öneri̇le

Karar Denge Ölçeği, 1985 yılında Velicer ve arkadaşları tarafından yetişkinlerin sigaranın zararları ve
yararları hakkındaki algılarını değerlendirmek amacıyla 13 madde olarak geliştirilmiştir.9-13 Pallonen ve
arkadaşları tarafından 1998 yılında ölçeğin yetişkin formu 20 maddeye çıkarılmış ve çocuk formu (Tablo-1)
ise 12 maddeye indirilmiştir.9 Karar Denge Ölçeği’nin
Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları Bektaş ve arkadaşları tarafından yapılmış olup;
ölçek geçerli, güvenilir ve Türk kültürü ile uyumlu
bulunmuştur.14 Ölçek, sigaranın zararları ve yararları
hakkında 12 durumu içeren altı maddelik yarar ve altı
maddelik zarar alt ölçeklerinden oluşmaktadır. Ölçek
1-5 arasında puanlanan Likert tipi bir ölçektir. Alt
ölçeklerden “yarar alt ölçeği” puan ortalamasının yük-

Çocuklarda çevresel sigara maruziyetinin etkilerinin
her yaşta olduğu gibi kanıtlanabilir bir durum olduğunun
gösterilmesinin temel amacı toplumsal farkındalığın
arttırılmasıdır. Toplumsal farkındalığın yanında çocuklarda farkındalığın oluşmasının düşünülmesi de en
önemli öneri olarak sayılabilir. Çevresel sigara dumanı
maruziyetinden çocukları korumak amacıyla denetim
mekanizmaları da kullanabilir. Toplum ya da aile örgütlenerek birinci aşamada maruziyetin en aza indirilmesi,
sonrasında da maruziyetin sonlandırılması sağlanmaya
çalışılmalıdır. Karar Denge Ölçeği gibi çocukların sigara içme durumunu öngören ölçeklerin geliştirilmesiyle,
belki de sigara içme potansiyeli olan çocukların çevresel
sigara dumanı maruziyetini azaltmanın yanında sigara
içmeye başlamasının önlenmesi de sağlanabilir.
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