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Özet – Çalışma, kronik hastalığı olan bireylerde yeti yitimi ve günlük yaşam aktivitelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin dahili kliniklerinde tedavi gören araştırma kriterlerine uyan 300 hasta üzerinde tanımlayıcı 

nitelikte yapılmıştır. Veriler demografik özellikleri belirlemeye yönelik Hasta Tanıtım Formu, KATZ Günlük yaşam aktiviteleri 

(Katz GYA) ve Kısa Yeti Yitimi Anketi (KYA) kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS 22.0) paket programı kullanılmıştır. Araştırmaya alınan bireylerin yaş ortalaması 62.4±15.3’ tür. 

Bireylerin %51’ i erkek, %70’ i evli, %52.3’ ü eşiyle yaşamakta ve %40’ı ilkokul mezunudur. Kronik hastalığı olan bireylerin 

%40’ı bağımlı olarak günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmektedir. Katz GYA’ nın puan ortalaması 11.04±4.99 olarak 

bulunmuştur. Araştırmaya alınan bireylerin %69’ unda ağır düzeyde yeti yitimi bulunmaktadır. Bireylerin KYA ortalaması 

16.20±6.27 olarak bulunmuştur. KGYA ve KYA arasında negatif yönde, istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05). Yeti yitiminin artması günlük yaşam aktivitelerini azaltmakta, yeti yitiminin azalması ise günlük yaşam 

aktivitelerini artırmaktadır. Çalışmada, kronik hastalığı olan bireylerin çoğunluğunun ağır yeti yitiminin olduğu ve günlük yaşam 

aktivitelerinde bağımlı bireyler oldukları belirlenmiştir. Kronik hastalıklara sahip olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerini 

artırılmasında yeti yitimi faktörünün değerlendirilmesi ve azaltılması önemli bir hemşirelik aktivitesi olup, güncelliğini ve 

sürekliliğini koruması kritik öneme sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler –  Kronik hastalıklar, yeti yitimi, günlük yaşam aktiviteleri. 

 

 

I. GİRİŞ 

 

Kronik hastalıklar yavaş ilerleyen, 3 ay ve daha uzun 

süreli, birden fazla risk faktörünün neden olduğu, genellikle 

komplike bir seyir gösteren ve kişinin yaşam kalitesini 

etkileyen hastalıklardır. Bu hastalıklar tüm dünyada, gelişmiş 

veya gelişmekte olan ülkelerin tümünde, ölüm nedenlerinin 

başında yer almaktadır. Sağlık harcamalarının büyük bir kısmı 

(%60-80) bu hastalıkların tedavisi için yapılmaktadır ([1]-[3]). 

DSÖ yeti yitimini bedensel işlevlerde oluşan yetersizlik, 

fiziksel aktivite kısıtlaması ve günlük yaşamda yer alma 

kısıtlılığını içeren bir şemsiyeye benzetmektedir (WHO, 

2011). Bu benzetmeye göre; yeti yitimi temel fiziksel, ruhsal 

ve mental fonksiyonlardaki kısıtlamaların bir sonucudur ve 

yeti yitiminin ortaya çıkmasında bu fonksiyonların her biri ayrı 

bir öneme sahiptir ([4]-[6]). 

 

Yaşamın normal olarak sürdürülmesi için gerekli olan 

aktivitelerin oluşturulmasında güçlük veya eksiklik olarak 

tanımlanabilen yetersizlik, yeti yitimi, ileri yaşlarda hızla 

artmaktadır. Yetersizlik en iyi şekilde, yaşlıların günlük yaşam 

aktivitelerini (GYA) yalnız veya yardımla sürdürmedeki 

yeterlilikleri ile değerlendirilmektedir. Tuvalet, banyo, ev 

işlerini yapabilm e gibi aktivitelerdeki yeterlilik yaş, cins, 

hastalık varlığı, sosyal durum, mental sağlık gibi çeşitli 

etkenlerle bağlı olarak değişmeketedir ([2], [7]). Bu çalışma, 

kronik hastalığı Olan Bireylerin Yeti Yitimi ve Günlük Yaşam 

Aktivitelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

II. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin dahili kliniklerinde 

tedavi gören araştırma kriterlerine uyan 300 hasta ile 

yapılmıştır. Veriler, demografik özellikleri belirlemeye 

yönelik Hasta Tanıtım Formu, Beck Umutsuzluk Ölçeği 

(BUÖ) ve Morisky-8 Maddeli İlaca Uyum Anketi (MMAS-8) 

kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 16.0) paket 

programı kullanılmıştır.  

Hasta Tanıtım Formu: Bu form literatür 

doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmış olup, 

bireylerin sosyo-demografik özelliklerini ve hastalığa ilişkin 

özelliklerini içermektedir. 

Kısa Yeti yitimi Anketi-KYA (Brief Disabilty 

Questionnaire-BDQ): KYA 1988 yılında fiziksel ve sosyal 
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yeti yitimi durumunu değerlendirmek için geliştirilmiştir ([8]). 

KYA’ nın ülkemizde geçerlik ve güvenirlik çalışması Kaplan 

tarafından 1995 yılında yapılmıştır. KYA 11 sorudan 

oluşmaktadır. Ölçekten alınacak puanlar 0-22 arasında 

değişmektedir. Yeti yitimi puanları; 0-4 puan yeti “yitimi 

yok”, 5-7 puan “hafif düzey yeti yitimi”, 8-12 puan “orta 

düzeyde yeti yitimi”, 13 ve üzeri puan “ağır düzeyde yeti 

yitimi” olarak değerlendirilmektedir ([9], [10]). 

     Katz Gunluk Yasam Aktiviteleri Ölceği, Katz ve ark. 

tarafından temel günlük yasam aktivitelerini değerlendirmek 

amacıyla 1963 yılında gelistirilmistir. Bu ölçek yıkanma, 

giyinme, tuvalet ihtiyacı, transfer, kontinans ve beslenme 

olmak üzere 6 baslıktan oluşmaktadır. GYA her bir baslık 

altında ‘bağımlı, kısmen bağımlı, bağımsız’ olarak cevap 

sıkları bulunmaktadır. Birey gunluk yasam aktivitelerini 

bağımsız olarak yapıyorsa 3 puan, kısmen yardım alıyorsa 2 

puan, hiç yapamıyorsa 1 puan verilerek değerlendirme 

yapılmaktadır. GYA indeksinde 0-6 puan bağımlı, 7-12 puan 

kısmen bağımlı, 13-18 puan bağımsız olarak 

değerlendirilmektedir (57-59). 

Morisky İlaç Uyum Ölçeği (MMAS-8); Türkçeye 

çevrilmiş ve validasyonu yapılmıştır (Oğuzülgen vd., 2014). 

MMAS-8 hastanın kendi bildirimine dayalı sekiz soruyla ilaç 

kullanım davranışlarını değerlendiren bir ölçektir ve tedavi 

uyumsuzluğuna neden olabilecek engellerin daha iyi şekilde 

değerlendirilebilmesine yardımcı olur. Toplam puana göre 

hastaların uyumu, 8 yüksek uyum, 6 veya 7 orta uyum, <6 

düşük uyum olarak değerlendirilir (Oğuzülgen vd., 2014; 

Morisky vd., 1986). 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS (22.0) paket programı 

kullanılmıştır.  Araştırma verilerinin istatistiksel analizinde 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, t testi, Oneway anova ve 

Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. 

III. BULGULAR 

Araştırmaya alınan kronik hastalığı olan bireylerin % 

49’u kadın, % 51’i erkek, % 70’i evli, % 30’u bekar. 

Araştırmaya alınan kronik hastalığı olan olarak bireylerin 

%69’ unda ağır düzeyde yeti yitimi, % 21’ inde orta düzeyde 

yeti yitimi, % 5’inde hafif yeti yitimi, % 5’inde yeti yitimi yok, 

yeti yitimi ortalaması 16.20±6.27, % 40’ı bağımlı, % 29’u 

kısmen bağımlı, % 31’i bağımsız, KATZ Günlük Yaşam 

Aktiviteleri puan ortalaması 11.04±4.99 olarak bulunmuştur.  

 

     Yeti Yitimi ve Günlük Yaşam Aktiviteleri arasındaki 

ilişkiye ait korelasyon değeri r=-,75 olarak p<0.05 önem 

düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu Yeti Yitimi ve 

Günlük Yaşam Aktiviteleri arasında ters yönde anlamlı 

ilişkilerin olduğunu göstermektedir. Yeti Yitimi puanlarının 

Günlük Yaşam Aktiviteleri puanlarını yordama gücünü 

anlamak amacıyla Lineer regresyon analizi uygulanmıştır. 

Yeti Yitimi değişkeni hastaların Günlük Yaşam Aktiviteleri 

toplam varyansının %56’ sını açıklamakta ve Yeti Yitimi 

değişkeninin Günlük Yaşam Aktiviteleri üzerinde yüksek 

düzeyde anlamlı bir yordayıcı olduğu saptanmıştır. 

Araştırmaya katılan hastaların medeni durumlarına 

göre, Yeti Yitimine ve Günlük Yaşam Aktivitelerine ilişkin 

aralarındaki fark p<0.05 önem düzeyinde bekarların aleyhine 

anlamlı,  yaşadıkları yere göre Günlük Yaşam Aktivitelerine 

ilişkin aralarındaki fark p<0.05 önem düzeyinde kentsel alanda 

yaşayanların aleyhine anlamlı,  kiminle yaşadıklarına göre 

Yeti Yitimine ve Günlük Yaşam Aktivitelerine ilişkin 

aralarındaki fark p<0.05 önem düzeyinde yalnız yaşayanların 

aleyhine anlamlı, eğitim durumlarına göre Yeti Yitimine ve 

Günlük Yaşam Aktivitelerine ilişkin aralarındaki fark p<0.05 

önem düzeyinde lise ve üniversite mezunu olanların lehine 

anlamlı,  çalışma durumlarına göre, çalışma durumlarına göre 

Yeti Yitimine ve Günlük Yaşam Aktivitelerine ilişkin 

aralarındaki fark p<0.05 önem düzeyinde çalışmayanların 

aleyhine anlamlı, mesleklerine göre, mesleklerine göre Yeti 

Yitimine ve Günlük Yaşam Aktivitelerine ilişkin aralarındaki 

fark p<0.05 önem düzeyinde memurların aleyhine anlamlı, 

kronik hastalık durumuna göre Yeti Yitimine ve Günlük 

Yaşam Aktivitelerine ilişkin aralarındaki fark p<0.05 önem 

düzeyinde kronik hastalığı olanların aleyhine anlamlı 

bulunmuştur. 

IV. TARTIŞMA 

     Bu çalışma, kronik hastalığı Olan Bireylerin Yeti Yitimi ve 

Günlük Yaşam Aktivitelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Yeti Yitimi ve Günlük Yaşam Aktiviteleri arasındaki ilişkiye 

ait korelasyon değeri r=-,75 olarak p<0.05 önem düzeyinde 

anlamlı bulunmuştur. Bu bulgu Yeti Yitimi ve Günlük Yaşam 

Aktiviteleri arasında ters yönde anlamlı ilişkilerin olduğunu 

göstermektedir. Yeti yitimi arttıkça günlük yaşam 

aktivitelerini yerine getirmekte bireyler zorlanmaktadır. 

     Yaşamın normal olarak sürdürülmesi için gerekli olan 

aktivitelerin oluşturulmasında güçlük veya eksiklik olarak 

tanımlanabilen yetersizlik, yeti yitimi, ileri yaşlarda hızla 

artmaktadır. Yetersizlik en iyi şekilde, yaşlıların günlük yaşam 

aktivitelerini (GYA) yalnız veya yardımla sürdürmedeki 

yeterlilikleri ile değerlendirilmektedir. Tuvalet, banyo, ev 

işlerini yapabilme gibi aktivitelerdeki yeterlilik yaş, cinsiyet, 

hastalık varlığı, sosyal durum, mental sağlık gibi çeşitli 

etkenlere bağlı olarak değişmeketedir ([2], [7]). 

V. SONUÇ 

Çalışmada, kronik hastalığı olan bireylerin çoğunluğunun 

ağır yeti yitiminin olduğu ve günlük yaşam aktivitelerinde 

bağımlı bireyler oldukları belirlenmiştir. Kronik hastalıklara 

sahip olan bireylerin günlük yaşam aktivitelerini 

artırılmasında yeti yitimi faktörünün değerlendirilmesi ve 

azaltılması önemli bir hemşirelik aktivitesi olup, güncelliğini 

ve sürekliliğini koruması kritik öneme sahiptir. 
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