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Enstitü tarafından onaylanan lisansüstü tezimin/raporumun tamamını veya herhangi bir kısmını, basılı
(kağıt) ve elektronik formatta arşivleme ve aşağıda verilen koşullarla kullanıma açma iznini Hacettepe
Üniversitesine verdiğimi bildiririm. Bu izinle Üniversiteye verilen kullanım hakları dışındaki tüm fikri
mülkiyet haklarım bende kalacak, tezimin tamamının ya da bir bölümünün gelecekteki çalışmalarda
(makale, kitap, lisans ve patent vb.) kullanım hakları bana ait olacaktır.
Tezin kendi orijinal çalışmam olduğunu, başkalarının haklarını ihlal etmediğimi ve tezimin tek yetkili
sahibi olduğumu beyan ve taahhüt ederim. Tezimde yer alan telif hakkı bulunan ve sahiplerinden yazılı
izin alınarak kullanılması zorunlu metinlerin yazılı izin alınarak kullandığımı ve istenildiğinde
suretlerini Üniversiteye teslim etmeyi taahhüt ederim.
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan “Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda
Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge” kapsamında tezim aşağıda
belirtilen koşullar haricince YÖK Ulusal Tez Merkezi / H.Ü. Kütüphaneleri Açık Erişim Sisteminde
erişime açılır.
o Enstitü / Fakülte yönetim kurulu kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet tarihimden
itibaren 2 yıl ertelenmiştir. (1)
o Enstitü / Fakülte yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile tezimin erişime açılması mezuniyet
tarihimden itibaren ... ay ertelenmiştir. (2)
o Tezimle ilgili gizlilik kararı verilmişti
………../………/……
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Handan AKTAŞ
i -------------------------------------------- 1
“Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin
Yönerge”
(1) Madde 6. 1. Lisansüstü tezle ilgili patent başvurusu yapılması veya patent alma sürecinin devam
etmesi durumunda, tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü
veya fakülte yönetim kurulu iki yıl süre ile tezin erişime açılmasının ertelenmesine karar verebilir.
(2) Madde 6. 2. Yeni teknik, materyal ve metotların kullanıldığı, henüz makaleye dönüşmemiş veya
patent gibi yöntemlerle korunmamış ve internetten paylaşılması durumunda 3. şahıslara veya kurumlara
haksız kazanç imkanı oluşturabilecek bilgi ve bulguları içeren tezler hakkında tez danışmanının önerisi
ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya fakülte yönetim kurulunun gerekçeli
kararı ile altı ayı aşmamak üzere tezin erişime açılması engellenebilir.
(3) Madde 7. 1. Ulusal çıkarları veya güvenliği ilgilendiren, emniyet, istihbarat, savunma ve güvenlik,
sağlık vb. konulara ilişkin lisansüstü tezlerle ilgili gizlilik kararı, tezin yapıldığı kurum tarafından verilir
*. Kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan lisansüstü tezlere ilişkin
gizlilik kararı ise, ilgili kurum ve kuruluşun önerisi ile enstitü veya fakültenin uygun görüşü üzerine
üniversite yönetim kurulu tarafından verilir. Gizlilik kararı verilen tezler Yükseköğretim Kuruluna
bildirilir. Madde 7.2. Gizlilik kararı verilen tezler gizlilik süresince enstitü veya fakülte tarafından
gizlilik kuralları çerçevesinde muhafaza edilir, gizlilik kararının kaldırılması halinde Tez Otomasyon
Sistemine yüklenir
* Tez danışmanının önerisi ve enstitü anabilim dalının uygun görüşü üzerine enstitü veya
fakülte yönetim kurulu tarafından karar verilir.
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ÖZET
Aktaş, H; Hastaların Yanık Sonrası Kaşıntı Deneyiminin Yaşam Kalitesine
Etkisinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara, 2022. Bu
çalışma, yanık sonrası iyileşme döneminde ortaya çıkan kaşıntıya yönelik geliştirilen
ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini yapmak, kaşıntı yaşayan hastaların yaşadıkları
deneyimleri belirlemek ve kaşıntının hastanın yaşam kalitesine etkisini
değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Araştırma iki aşamada yürütülmüştür.
Araştırmanın birinci aşaması, kaşıntının şiddetini ve hasta üzerindeki etkilerini
değerlendirmek için geliştirilmiş olan “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin Türkçe
geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacı ile metodolojik yöntemle yürütülmüştür.
Araştırmanın ikinci aşamasında, kaşıntının yaşam kalitesine etkisi ve hastaların
kaşıntıya yönelik deneyimleri karma araştırma yöntemi kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 01/09/2018-01/01/2021 tarihleri
arasında Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine yanık nedeniyle başvuran ve yanık
sonrası kaşıntı deneyimleyen hastalar dahil olmuştur. Araştırmanın birinci aşamasına
120 hasta, ikinci aşamasına da 120 hasta alınmıştır. İkinci aşamaya alınan 120 hastadan
11’i ile derinlemesine bireysel görüşme yapılmıştır. Çalışmada veriler Hasta Tanıtım
Formu, Kaşıntıya İlişkin Bilgi Toplama Formu, Görsel Analog Skalası, 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği, Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve Yarı Yapılandırılmış
Görüşme Formu ile toplanmıştır. “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin, iç tutarlılık
güvenirlik katsayısı 0.79 olarak saptanmış, yanık sonrası dönemde ortaya çıkan
kaşıntıyı değerlendirmede “güvenilir” bir ölçüm aracı olduğu belirlenmiştir. Çalışma
kapsamına alınan bireylerin hafif dereceden şiddetli dereceye kadar kaşıntı yaşadıkları
(3.00-19.00), kaşıntı ortalamalarının orta şiddette ( 8,91± 3,90 ) kaşıntıyı işaret ettiği,
yaşam kalitesi puan ortalamasının ise 0,71±0,16 olduğu belirlenmiştir. Çalışmada
hastanede yatış süresi, yanık derinliği, yanık genişliği, yanan vücut bölgesi, greft
varlığının hastaların yaşamış oldukları kaşıntı şiddeti üzerinde etkili olduğu ve kaşıntı
şiddeti açısından gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
Derinlemesine görüşmeler ile yanık hastalarının kaşıntı ile baş etmede zorlandıkları,
kaşıntının hastanın günlük yaşam ve aile yaşantısı üzerine etkisi olduğu, fiziksel ve
ruhsal etkilerinin olduğu ve hastanın kaşıntının tedavisine ilişkin deneyimlerinin
olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular, kaşıntının
şiddeti, dağılımı ve sürekliliği arttıkça hastalar tarafından dayanılmaz bir semptom
olarak algılandığını, kaşıntının yanık hastalarının yaşam kalitesini azaltan önemli bir
faktör olduğunu göstermiştir. Sağlık çalışanlarının yanık sonrası kaşıntının önemi ve
olumsuz etkileri konusunda eğitilmesi, yatan hastaların değerlendirilmesinde,
kaşıntıya ilişkin değerlendirme ölçekleri kullanılması ve yanık sonrası kaşıntı
tedavisinde, kaşıntı iyileştirmesine yönelik protokoller oluşturulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yanık, Kaşıntı, Yaşam Kalitesi, Deneyim, 12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği
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ABSTRACT
Aktas, H; Evaluation of the Effect of the Itching Experience of Patients after
Burns on Quality of Life. Hacettepe University, Graduate School of Health
Scıences, Surgical Nursing Program Doctoral Thesis, Ankara, 2022. The present
study was conducted to evaluate the validity and reliability of the scale that was
developed for pruritus occurring during the recovery period after burns, to determine
the experiences of patients with pruritus, and to evaluate the effect of it on the quality
of life of the patient. The study was conducted in two steps. The first step of the study
was conducted with a methodological method to test the Turkish validity and reliability
of the “12-Item Pruritus Severity Scale”, which was developed to evaluate the severity
of pruritus and its effects on the patient. In the second step, the effect of pruritus on
the quality of life and the experiences of the patient with pruritus were evaluated by
using the mixed research method. The sampling of the study was created with the
patients who applied to Kartal Dr. Lütfi Kırdar City Hospital because of burns and
experienced post-burn pruritus between 01/09/2018-01/01/2021. A total of 120
patients were included in the first step of the study and 120 patients in the second step.
Detailed individual interviews were conducted with 11 of 120 patients who were taken
to the second step. The study data were collected with the Patient Identification Form,
the Pruritus Information Collection Form, the Visual Analog Scale, the 12-Item
Pruritus Severity Scale, the Burn-Specific Health Scale, and the Semi-Structured
Interview Form. The internal consistency reliability coefficient of the “12-Item
Pruritus Intensity Scale” was found to be 0.79, and it was determined to be a “reliable”
measurement tool in evaluating the pruritus in the post-burn period. It was also
determined that the individuals who were included in the study experienced mild-tosevere pruritus (3.00-19.00), the average scores indicated a moderate pruritus level
(8.91±3.90), and the mean quality of life score was 0.71±0.16. In the present study, it
was found that the duration of hospitalization, burn depth, burn width, burnt body area,
and the presence of graft were effective on the severity of pruritus that was experienced
by the patients, and the difference between the groups in terms of pruritus severity was
significant (p<0.05). In detailed interviews, it was found that burn patients had
difficulties in coping with pruritus, which had an effect on the daily life and family life
of the patient along with physical and mental effects, and the patient had experiences
regarding the treatment of pruritus. In conclusion, the findings of the present study
showed that pruritus is perceived as an intolerable symptom by the patients as its
severity, distribution, and persistence increase, and that pruritus is an important factor
reducing the quality of life in burn patients. It is recommended to train healthcare
professionals about the importance and negative effects of pruritus after burns, use
assessment scales for pruritus in the evaluation of hospitalized patients, and establish
protocols for the improvement of the treatment of pruritus after burns.
Keywords: Burn, Pruritus, Quality of Life, Experience, 12-Item Pruritus Severity
Scale
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1. GİRİŞ
1.1. Problemin Tanımı ve Önemi
Yanık, organizmanın termal, kimyasal, elektrik ya da radyoaktif elementlerle
hasara uğraması olarak tanımlanmaktadır (1-5). Toplumun büyük bir kısmının hayatı
boyunca en az bir kez karşılaşabileceği yanık yaralanmaları, ülkemizde ve dünyada
sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır (2,4). Amerikan Yanık Derneği
(American Burn Association-ABA) verilerine göre; 2016 yılında Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) 486.000 yanık vakası gerçekleşmiş olup bunların 30.000’inin
hastanelerin yanık merkezlerine yatırılarak tedavi edildiği ve 3275 vakanın ise ölüm
ile sonuçlandığı bildirilmiştir (6). Kesin olmamakla birlikte ülkemizde de her yıl 200
bin kişi yanık yaralanmasıyla karşılaşmakta, bunlardan 15 bini hastanelerde yatarak
tedavi edilmekte, yatırılarak tedavi edilen major yanıklı vaka oranının ise %7,5 olduğu
tahmin edilmektedir (1,5).
Yanık yarası iyileştikçe şiddetli ve sürekli rahatsızlık veren bir semptom olarak
ortaya çıkan kaşıntı hissinin, hasta üzerinde biyolojik, psikolojik ve sosyal etkileri
bulunmaktadır (7). Gündüz ve gece sürekli kaşınma bireyde fiziksel ve zihinsel
yorgunluğa, yılgınlığa, uykusuzluğa, sosyal izolasyona, öfke-anksiyete, depresyona,
benlik saygısı, öz bakım gücü ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olabilmektedir
(8,9,10). Kaşıntı, hastanın günlük yaşamındaki fonksiyonlarını, dikkatini, uykusunu
ve yara iyileşmesini olumsuz etkilediği için hastanın rehabilitasyon sürecini
uzatabilmektedir (11,12,13). Kronik ve yoğun kaşıntının yeme alışkanlıkları, çalışma,
cinsel işlev, boş zaman veya oyun ve terapi rutinleri gibi günlük yaşam aktivitelerini
etkilediği belirtilmektedir (14,15).Yapılan bir çalışmada kaşıntı yaşayan mağdurların
üçte biri kaşıntının boş zamanlarını ve sosyal aktivitelerini, ev işlerini, iş yada okul
hayatını etkilediğini bildirmiştir (16). Helvig ve ark.(17)’nın yapmış olduğu bir
çalışmada, 14 hastanın 6’sında kaşıntının, hastaların yeme, uyku, iş ve boş zamanlarını
etkilediği belirlenmiştir.
Kaşıntı, hastaların ruh halini etkileyerek ajitasyon, kaygı, saldırganlık ve
konsantre olma güçlüğü gibi durumların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir (18).
Artan kaşıntı rahatsızlığı ile ilişkilendirilen psikolojik faktörler, stresli yaşam olayları,
duygusal stres, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik semptomlar; kişilerarası
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duyarlılık, nörotisizm ve hostilite (düşmancıl kişilik yapısı) gibi kişilik özellikleri ile
ilişkilendirilmiştir (7,11,19,20). Malefent ve ark. (9) yanık sonrası dönemde hastaların
%71’inde parestezi görüldüğünü, bu hastaların %29’unun uyku ya da sosyal
aktivitelerinin aşırı derecede etkilendiğini, %46’sının kaşıntının iş üzerine etkisi
olduğunu, %27’sinin ise kaşıntının konsantrasyonunu bozduğunu göstermiştir. Ayrıca
bu çalışma ile stres ve yorgunluğun da kaşıntı semptomlarını artırdığı ortaya
koyulmuştur. Yanık kaşıntısı yaşayan hastalarda depresyon, intihar ve ölüm isteği
artmaktadır. Buna bağlı olarak bu bireylerde, alkol tüketimi, sigara, uyku ilaçları ve
antidepresanların kullanımında da artış olduğu bilinmektedir (8,21,22,23,24).
Uykuya dalmak, kronik kaşıntılı yanık mağdurları için daha önemli bir sorun
gibi görünmektedir. Goon ve ark. (25) yaptıkları bir çalışmada kronik kaşıntısı olan
hastaların %55’inde sinirlilik, %15’inde konsantrasyon güçlüğü, depresyon ve
anksiyete bozukluğu olduğunu, kaşıntı yakınması olan hastaların %68’inin kaşıntı
nedeniyle uyumadığını ve %69’unun ise uykuya dalmakta zorlandığını göstermiştir.
Parnell ve ark. (24) ise akut kaşıntı sorunu yaşayan yanık mağdurlarının %43’ünün
uyuyabilmek için uyku ilacına ihtiyaç duyduğunu belirlemiştir. Bunlara ek olarak
yanık sonrası 7 yıldan fazla kaşıntı yaşayan yanık hastalarında, kaşıntı ile sorun
olmaya devam eden uyku bozukluğu arasında pozitif korelasyon gösterilmiş, bu
hastaların %50’den fazlasının uyku sorunları yaşadığı bildirilmiştir.
Gauffin ve ark. (26) kaşıntı bildiren şiddetli yanık hastalarını yaralanmadan
sonra hem 3. ayda hemde 12.ayda EuroQoL 5 boyutları ile değerlendirilmiş ve bu
hastaların kaşıntıları ile sağlıkla ilgili yaşam kalitelerinin daha düşük olduğu
görülmüştür. Ayrıca hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği ve SF-36 Form
kullanılarak küçük yanıklar üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise yanık
mağdurlarında kaşıntı ve ruhsal sıkıntı arasında bağımsız bir ilişki bildirilmiştir (19).
Son yıllarda kaşıntının fizyopatolojik mekanizmalarının aydınlatılmasına
yönelik ilerlemeler kaydedilmiş ve daha etkili farmakolojik uygulamalar için
çalışmalar gerçekleştirilmiş olmasına rağmen, dünya çapında yanık sonrası kaşıntı
yönetiminin nasıl olacağına yönelik tam bir fikir birliği bulunmamaktadır (27,28).
Günümüzde konu ile ilgili sınırlı araştırma yapılmış olup, kanıta dayalı tedavi
protokollerini yönlendiren çalışmalar da yeterli değildir. Yanık sonrası kaşıntı
yönetiminde belli bir standardizasyonun olmaması, kaşıntıyı ölçmeye yönelik
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araçların yeterince tanınmıyor olması, doğru ve etkili bakım protokollerinin
bulunmaması, bu sorun ile başa çıkmayı güçleştirmektedir. Bu rahatsız edici durumun
tanınması, uygun ölçme yöntemleri kullanılarak hastanın değerlendirilmesi ve
tedavinin başlatılması, oluşabilecek fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunların erken
dönemde fark edilmesini sağlayarak gerekli önlemlerin alınmasına ve yaşam
kalitesinin yükseltmesine katkı sağlayacaktır (11,12,14,28,29).
Ülkemizde yanık sonrası görülen kaşıntının hastanın yaşam kalitesine etkisini
değerlendirmeye yönelik yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle, yanık
sonrası kaşıntıda hastanın yaşam kalitesinin nasıl ve hangi alanlarda etkilendiğinin
belirlenmesine yönelik yapılan bu çalışma ile hastaların yanık sonrası dönemde ortaya
çıkan kaşıntı sorunu ile baş etmelerine yardımcı olunması ve daha nitelikli bir yaşam
sürmeleri için yapılacak hemşirelik girişimlerine ışık tutması hedeflenmektedir.
Yanık hastalarında kaşıntının objektif bir şekilde değerlendirilmesinde en
önemli engellerden biri yeterli değerlendirme ölçütlerinin sağlanamamış olmasıdır
(30). Ülkemizde bu konu ile ilgili büyük bir açık bulunmakta, emosyonel, sosyal ve
fiziksel

boyutları

olan

kaşıntının

bu

alanlarda

yeterli

değerlendirilmesi

yapılamamaktadır. Bu tez çalışması ile kaşıntının yaşam kalitesi üzerine etkisini
değerlendiren “12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin Türkçe geçerlilik ve
güvenilirliği yapılarak Türkiye’ye kazandırılması, böylelikle kaşıntının şiddeti ve
hasta üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik daha objektif verilere ulaşılması
hedeflenmektedir. Ayrıca, elde edilen veriler doğrultusunda kaşıntının sistematik
yönetimi sağalanarak daha etkili ve verimli tedavi seçenekleri ortaya konularak kaşıntı
semptomunun daha kolay kontrol altına alınması sağlanacaktır. Sonuç olarak ölçekten
elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan bakım planları sayesinde bakımın kalitesi
artacağından, optimal iyilik halinin sürdürülmesine katkı sağlanacaktır. Çalışmada,
hastaların ortaya çıkan kaşıntıdan etkilenmişlik düzeyleri ve kaşıntıya yönelik bakış
açıları nitel araştırma yöntemi ile değerlendirileceğinden, kaşıntı sorununa çözümcül
öneriler getirilebilecek ve hastaların özellikle taburculuk sonrası dönemde yaşam
kalitesinin yükseltilmesine de katkı sağlanmış olacaktır Ayrıca çalışmada yanık
sonrası kaşıntıya yönelik hastalarda derinlemesine bilgi alınması hedeflendiğinden,
konuya yönelik gelecekte oluşturulacak rehberler için de kanıt düzeyi yüksek bilgiye
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ulaşılacağı varsayılmaktadır. Son olarak bu araştırmanın, sınırlı sayıda olan literatüre
katkı sağlayacağı ve yeni araştırmalara yol göstereceği düşünülmektedir.
1.2. Araştırmanın Amacı
Bu çalışma yanık sonrası iyileşme döneminde ortaya çıkan kaşıntı şiddetini
belirlemeye yönelik geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmak,
kaşıntı yaşayan hastaların deneyimlerini belirlemek ve kaşıntının hastanın yaşam
kalitesine etkisini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır.
1.3. Araştırma Soruları
1. “12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” Türkiye için geçerli ve güvenilir bir
ölçüm aracı mıdır?
2. Yanık hastalarında kaşıntının şiddeti nedir?
3. Yanık hastalarında kaşıntının yaşam kalitesine etkisi nedir?
4.Yanık hastalarının kaşıntıya yönelik deneyimleri nelerdir?

5

2. GENEL BİLGİLER
2.1. Yanık
Yanık dünyanın diğer ülkelerinde ve ülkemizde çocuk ve yetişkinler arasında
önemli bir mortalite ve morbidite sebebidir (1, 3, 31). Toplumun büyük bir kısmının
hayatı boyunca en az bir kez karşılaşabileceği yanık yaralanmaları ülkemizde ve
dünyada sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır (29).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yılda ortalama 11 milyon kişinin tıbbi müdahale
gerektirecek kadar yandığını ve dünya genelinde yaklaşık 180.000 kişinin yanık
travmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiğini bildirmiştir (32). Yanıkların küresel
yaygınlığına bakıldığında düşük sosyoekonomik popülasyonlarda orantısız bir şekilde
yüksek olduğu görülmektedir. Dünya çapında bildirilen tüm yanıkların %90’ı düşük
ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir (31,33).
Özelleştirilmiş yanık üniteleri ve akut bakım modellerinin geliştirilmesi ile
birlikte son 50 yılda yanık mortalitesinde önemli ölçüde azalmalar görülmüştür.
Geçmişte, total vücut yüzey alanının (TBSA) %20’si yanan hastaların ancak yarısı
hayatta kalırken, günümüzde total vücut yüzey alanının

(TBSA) %90’ı yanan

hastaların yarısı hayatta kalabilmektedir. Hayatta kalma oranlarındaki bu çarpıcı
gelişmeler, cerrahi müdahaleler, sistemik antibiyotikler, kritik bakım desteği ve
kapsamlı yanık merkezlerinin gelişimi ile ilgilidir. Hayatta kalmayı başaran hastalarda
etkin yara iyileşmesinin sağlanması, yanık sonrası komplikasyonların önlenmesi ve
rehabilitasyon tedavi ve bakımın odak noktasını oluşturmaktadır (34).
Yanık yaralanmaları, hastaların uzun süre hastanede kalmalarına yol
açtığından, toplum açısından da maddi ve manevi istenmeyen durumların ortaya
çıkmasına neden olmaktadır (29,35-37). Ciddi yanık yaralanması nedeniyle hastanede
yatan hastalar ağrı, kaşıntı ve tedavi sürecinde geçirilen ameliyat ve organ kayıpları
nedeniyle ortaya çıkan fonksiyon kayıpları ve fiziksel kısıtlılıklar gibi sorunlar ile baş
etmek zorunda kalmaktadırlar. Yanık hastasının hastanede kalış süresinin uzamasına
paralel olarak, umutsuzluk hissi, uyku bozuklukları, aileden ayrı kalmaya bağlı
sorunlar ve yanma nedeni ile travma ve ölüm korkusu gibi psikolojik sorunlar ortaya
çıkabilmektedir. Bu hastalarda, yanığın sebep olduğu şekil bozukluğu ve kozmetik
deformasyonlar nedeniyle öz bakım gücünde ve benlik saygısında azalma gibi sorunlar
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ortaya çıkabilmekte, yanık tedavisinin getirdiği mali yük nedeni ile hastanın yaşam
kalitesi olumsuz yönde etkilenebilmektedir (35,37-39).
Yanığın, taburculuktan sonra uzun bir süre hastaların sağlığı üzerine etkileri
devam etmektedir Yanık hastaları yaşadıkları yanık travması nedeni ile fiziksel ve
psikososyal kısıtlılık yaşamakta, otonomileri, sosyal yaşamları ve çalışma yetenekleri
etkilenmekte ve topluma uyumları bozulabilmektedir (37, 38). Yaşanılan travmada el,
yüz, perine gibi özel bölgelerinin etkilenmesi, yanık yarasının büyüklüğü, sosyal
destek azlığı ya da yokluğu, hastanın bir iş hayatının olması ve buna bağlı
beklentilerinin artması yanıklı bireyin yaşam kalitesini daha da olumsuz
etkilemektedir. Bu hastaların tedavisi ne kadar iyi sağlanırsa sağlansın yine de yaşam
kalitelerinin azaldığı görülmektedir (35-38,40).
Yanık hastalarında karşılaşılan diğer önemli sorunlar yorgunluk, ağrı,
uykusuzluk, depresyon ve kaşıntıdır. Çoğunlukla rehabilitasyon döneminde göze
çarpan bu sorunlar doğrudan mortalite yaratmayan fakat yaşam kalitesini bozan
unsurlardır (35,41).
2.2. Kaşıntı (Pruritus)
Kaşıntı, ilk olarak 1660 yılında bir Alman hekim olan Samuel Hafenreffer
tarafından “deriyi ovalama, çizme veya tırmalama isteğini doğuran subjektif his”
olarak tanımlanmıştır. Kaşıntı hissi aynı zamanda biyolojik, psikolojik ve sosyal
boyutları olan ve birçok hastalıkta semptom olarak ortaya çıkan hoş olmayan bir
durum olarak da tarif edilmektedir (31,42).
Kaşıntı çeşitli deri ve sistemik hastalıkların önemli ve kişiye rahatsızlık veren
bir belirtisi olup, hastaların yaşam kalitesi üzerinde olumsuz etkisi vardır (8,18,43).
Kaşıntı genellikle kutanöz (deriden kaynaklanan), nöropatik (sinir hasarından dolayı),
nörojenik (merkezi sinir hasarından dolayı), psikojenik (psikolojik bozukluklardan
dolayı) ve karışık tip kaşıntı olarak sınıflandırılmaktadır (31,44). Yanma sonrası
kaşıntı genellikle kutanöz tipte olup duyusal yollarda nöropatik tutulumlu
disfonksiyon olarak gösterilmektedir (45,46).
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2.3. Yanık Sonrası Kaşıntı
Geçmiş yıllarda kaşıntı (pruritus) yanık yaralanmaları ve/veya donör bölgeleri
ile ilişkili bir komplikasyon olarak kabul edilmiş olup, bir çok kişi tarafından
kendiliğinden düzeleceğine inanılmıştır. Yanığa bağlı kaşıntı sorunu ilk olarak 1988
yılında kayıtlara geçmiştir. Gordon, yanık ilişkili kaşıntı için yanık sonrası tedavi ve
rehabilitasyon sürecinde hastaları rahatsız eden ciddi bir problem olmasına karşın çok
az dikkat çeken bir sorun olduğunu belirtmiştir (7,30,47).
Günümüzde elde edilen veriler klinisyenlere ve yanık sonrası kaşıntı ile
karşılaşan hastalarına, maruz kalınan uzun süreli sıkıntıyı azaltmaya ve potansiyel
olarak ortadan kaldırmaya yardımcı olabilecek, kanıt tabanlı yeni değerlendirme ve
tedavi seçenekleri sunmaktadır (30).
Yanık sonrası kaşıntı ağırlıklı olarak deri kaynaklı olmasına rağmen, ortaya
çıkan kanıtlar, nöropatik tutulum ve duyusal yollardaki disfonksiyonun da kalıcı
kaşıntıyı sürdürmede etkili olabileceğini düşündürmektedir (30,45).
Yanık sonrası kaşıntının yoğunluğu genellikle şiddetlidir ve Görsel Analog
Skalası’na göre ise 5 ve üzeri olarak bildirilmektedir (46). Bu hastalar daha yüksek
ağrı skoruna, yara bölgesinde daha fazla sertlik ve kalınlaşmaya, yüksek eritem
indeksine sahiptirler. Histopatolojik inceleme sonucunda bu hastaların yanık
skarlarının daha kalın epidermise, daha ince ve yoğun kollajen demetlerine, daha az
elastik fibere, bol miktarda mast hücrelerine sahip olduğu görülmüştür (46).
Yanık sonrası kaşıntıdan daha çok kimlerin etkileneceği ile ilgili olarak tam bir
öngörüde bulunmak mümkün olmamakla beraber derin dermal yanıklar, akut
posttravmatik stres faktörleri, yanık yüzey alanının genişliği, yara kapanma süresi ve
cinsiyet olarak kadın olmanın kaşıntı için öncü nedenler olabileceği ileri sürülmüştür
(11,16,18,30,48). Ekstremite, sırt ve kalçaların ise en sık tutulan anatomik yerler
olduğu bilinmektedir (12,30).
Literatüre bakıldığında, yanık sonrası kaşıntı insidansının %80 ile %100
arasında olduğu görülmektedir (11,46,49). Erken taburculuk sonrası kaşıntı
insidansının proflaktik uygulamalara rağmen erişkinlerde %87’lere, çocuklarda ise
%100’e ulaştığı bildirilmiştir (26,50).
Yanık sonrası ortaya çıkan kaşıntı, iyileşmenin her evresinde hastaları
etkilemekte, yeniden epitelizasyon ve skar olgunlaşmasından sonra da devam
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etmektedir (41). Kaşıntı yara kapanması ile birlikte erken dönemde genellikle yanıktan
sonraki ilk 2 hafta içinde ortaya çıkar (48,51), 2-6 ay sonra tepe noktaya ulaşır, skar
maturasyonuna bağlı olarak 12-18 aya kadar uzayabilir, hatta bazı durumlarda yıllarca
sürebilir (11,14,23). Goutos (48) yanık sonrası kaşıntının yara iyileşme fazları ile
bağlantısını incelemiş, hastaların %34.36’sının proliferatif fazda, %34.1’nin yeniden
şekillenme fazında ve %20.5’nin akut fazda kaşıntı sorunu yaşadıklarını göstermiştir
(11,48,52). Etnik kökene bakıldığında ise Afrika kökenli Amerikalılarda, Kafkas
kökenlilere oranla hipertrofik skarlaşmanın daha yüksek olduğu, bu durumun kaşıntı
insidansını artırdığı bildirilmiştir (53).
Vitale ve ark. (49) hastalar taburcu olduktan sonra kaşıntı görülme sıklığının
%87 bulduğunu bildirmiştir. Willebrand ve ark. (7) yanık yaralamasının üzerinden 4
yıl geçen hastaların %79’unda kaşıntının görülmeye devam ettiğini, yanık üzerinden
12 yıl geçen hastalarla yapılan görüşmeler sonrasında ise hastaların % 44’ünün
kaşıntıdan muzdarip olduğunu ortaya koymuştur.
Literatürde, geniş yanık yüzeylerinin daha fazla kaşıntıya neden olduğu
bildirilmiş (7,14,16,26,44,50,54-56), kısmi kalınlıkta yaralanmaların ise daha çok
kaşıntıya yol açtığı gösterilmiştir (11). Yapılan çeşitli çalışmalar, total vücut alanının
% 40’ın üzerinde olan ve yara kapanma süresinin üç haftanın üzerinde olan büyük
yanıklarda kaşıntının daha şiddetli olduğunu göstermiştir (11,57). Total vücut yüzeyi
%20 ve altı olan küçük yanıklarda ise kaşıntı görülme sıklığı %50 ve şiddetli kaşıntı
ortaya çıkma sıklığı ise %14 olarak bildirilmiştir. Total vücut yüzeyinin %2’den daha
düşük olan yanıkların %32’sinde bile kaşıntı ortaya çıktığı ve büyük yanıklar ile
hemen hemen aynı sıklıkta olduğu gösterilmiş, kaşıntının hastaların günlük yaşamını
ve yaşam kalitesini olumsuz derecede etkilediği belirlenmiştir (49,50).
Kaşıntı tırmalama hissi oluşturduğundan, yara iyileşme süreci bozularak
enfeksiyonların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir (12,18). Yapılan bir çalışmada,
ağır kaşıntılı hastaların % 29’unda, orta derecede kaşıntılı hastaların %11’inde, yara
yerinde kaşımaya bağlı çizilme ve lezyonların geliştiği görülmüştür. Geniş yanık
yüzeylerine sahip olunması ve uzun süren iyileşme sürecinin de kaşıntı riskini artırdığı
görülmüştür (50).
Kronik kaşıntı, tipik olarak 6 haftadan fazla devam eden kaşıntı hissi olarak
tanımlanır iken, yanığa bağlı kronik kaşıntı en az 6 ay süren kaşıntı olarak
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tanımlanmaktadır. Literatürde yanığa bağlı akut kaşıntı ise 6 aydan kısa süren kaşıntı
olarak belirtilmiştir (18,24,31,34,45). Yanık mağdurlarının çoğunda akut kaşıntı
görülür. Yara tamamen kapanıp skar geliştiğinde kaşıntı kronikleşerek uzun süre
devam eder. Bu tanımlardaki tutarsızlığın skar gelişimi ile ilgili olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir (30).
Yanıkla

ilişkili

kaşıntıda

zaman

dağılımı

literatürde

değişkenlik

göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, orta şiddetli prurituslu hastaların %70’inde
kaşıntı şikayetinin 1 aydan daha az sürdüğü ve en erken başlangıcın ise yaralanmanın
2. haftası olduğu, şiddetli kaşıntı yaşayan hastaların %66’sında ise şikayetin 1 aydan
daha uzun sürdüğünü ve en erken başlangıcın yaralanmadan sonraki 3.haftadan sonra
ortaya çıktığı gösterilmiştir (11,50).
Kaşıntının, greftleme gerektiren daha büyük yanıklara sahip olanlar ve
özellikle hipertrofik skar geliştirenler için sorun olma olasılığı daha yüksektir.
Gecikmiş yara iyileşmesi ve daha ciddi skarlaşma, daha yüksek bir kaşıntı skoruna yol
açmaktadır (49,54). Üç haftadan uzun süre açık bırakılan yanık yaralarında, hipertrofik
skar ve kaşıntı gelişme ihtimali daha yüksek olarak bulunmuştur (14).
Yapılan çalışmalar greft ihtiyacı olan hastalarda ilk 18 ayda kaşıntı
gelişmesinin daha muhtemel olduğunu ve yanıktan 3 ay sonra ise kaşıntı skorunun
daha yüksek olduğunu göstermiştir (30).
2.3.1. Yanık Sonrası Kaşıntının Patofizyolojisi
Kaşıntı, ciltte yüzeyel olarak bulunan serbest sinir uçlarının uyarılmasını içeren
karmaşık bir süreçtir. Deride tanımlanan spesifik kaşıntı reseptörü yoktur. Kaşıntı
duyusu serbest sinir uçlarından alınmaktadır. Yüzey sinir uçları kaşıntı uyaranına karşı
aşırı hassastırlar (52). Miyelinsiz C-sinir lifleriyle spinal kordun dorsal köküne iletilen
kaşıntı duyusu, oradan da kontra lateral spinotalamik yolla talamus ve serebral
kortekse iletilir (8,14,23,52,58). Kaşıntı iletimini sağlayan C lifleri, keratinositleri de
içeren epidermal hücreler ile sarılmıştır. Keratinositler, epidermisde baskın hücre
tipleridir ve ilk hedefleri bariyer oluşum sürecine yardımcı olmaktır. Keratinositler,
sayısız farklı reseptör sunarlar ve salgılar için çeşitli moleküller üretirler. Kaşıntıyla
ilgili olarak keratinositler, pruritojenik moleküllerin salınmasını ve kaşıntı hissi veren
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çeşitli reseptörleri sağlarlar. Cilt bariyerinin bozulması keratinositlerden çeşitli
pruritojenik mediatörlerin salınmasına yol açar (59).
Yanık hastalarında ortaya çıkan kaşıntıdan yarada artan histamin, bradikinin ve
diğer endopeptitler sorumlu tutulmaktadır. Erken dönemde ortaya çıkan kaşıntının
mast hücrelerinden histamin salınımına bağlı yaralanma ve proliferatif dönemde
kollajen oluşumuna karşı bir inflamatuar cevap olabileceği düşünülmektedir
(23,52,58). Fizyolojik olarak ele alındığında, kaşıntıya neden olan maddelerin duyusal
sinir liflerini uyarmaları, oluşan uyarıların merkezi sinir sistemine afferent iletimi, bu
iletilerin merkezde değerlendirilmesi ve değerlendirilen iletilere bağlı olarak kaşınma
eyleminin yapılmasını kapsamaktadır (60).
Yanık sonrası kaşıntıda, histaminin rolünün büyük olduğu düşünülmektedir
(61). Histamin kronik kaşıntılı yaralarda yara yüzeyindeki kan akımını artırarak
eritematöz bir yapı oluşturur (31). Aşırı ısı, yaranın manüple edilmesi ve aktivite
histamin yapımını artırır (18,24,31,47). Mast hücreleri ve keratinositler tarafından
salınan histamin, sinir uçlarında H1 ve H2 histamin reseptörlerini uyarır. Bu durumun
yanık rehabilitasyonunun tüm aşamalarında kaşıntının anahtar aracısı olduğu
düşünülmektedir (31 ). Enflamatuvar yaralarda ve yanık sonrası skarda da bol miktarda
mast hücresi bulunmakta ve histamin üretilmektedir. Ayrıca çeşitli enflamatuar
medyatörlerde (kininler, P maddesi, trombosit aktive edici faktör, kimaz ve triptazmast
hücreleri tarafından üretilirler) histamin benzeri etki yapmaktadırlar (15,44).
Sıcak ortamlarda kaşıntının artması, kaşıntıyla ilişkili spesifik C nöronlarının
ısıya duyarlı olmasıyla açıklanmaktadır. Vücut ısısının gece ortalama 1 derece fazla
olması ayrıca bazı kaşıntıyla ilişkili mediyatörlerin sirkadiyen ritimleri nedeniyle gece
kaşıntının artmasına yol açabilmektedir (62,63). Kaşıntı nöbetleri, öğleden sonra veya
akşam zirve yapma eğilimindedir. Kaşıntı yoğunluğunda günlük değişim altındaki
nedenler bilinmemekle birlikte akşamları artan inflamatuar medyatör salınımın etkili
olabileceği düşünülmektedir (30). Sıcaklık, terleme, fiziksel aktivite ve stres gibi
etkenler bu semptomu tetikleyerek daha da şiddetlendirebilmektedir (11,14,30,47,49).
Yirmi iki yanık ünitesinde yapılmış bir çalışmada, katılımcıların %54.6’sında kaşıntı
yoğunluğunun akşamları arttığı gösterilmiştir (48). ABD’de bir yanık merkezinde 158
hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise kaşıntının özellikle geceleri ortaya

11

çıktığı, ilk iki hafta içerisinde pik yaptığı ve kısmi kalınlıktaki yanıklarda daha fazla
görüldüğü bulunmuştur (12).
2.3.2. Yanık Sonrası Kaşıntının Hastanın Yaşam Kalitesi Üzerine
Etkisi
Yanık sonrası ortaya çıkan kaşıntı özellikle büyük yanık yaşayan ve iyileşen
hastaların katlanmak zorunda kaldığı önemli bir evrensel sorun olup, hastanın günlük
yaşantısını önemli ölçüde etkilemektedir (13,46). Geçmiş yıllara baktığımızda, yanık
sonrası kaşıntının değerlendirilmesi, tedavisi ve yaşam kalitesi üzerine etkilerine
yönelik yeterli sayıda çalışma bulunmamasına karşılık, son yıllarda konuya ilginin
arttığı ve yapılan çalışmaların artması neticesinde ise kaşıntının zararları ve yaşam
kalitesi üzerindeki etkileri üzerinde daha fazla durulmaya başlandığı görülmektedir
(30,64).
Yanık hastasında iyileşme döneminde ortaya çıkan ve yaşam kalitesini
etkileyen en önemli problemlerden birisi kaşıntıdır (11,27,48). Yanık sonrası kaşıntı,
hastada kaygıyı artıran ve psikososyal refah da azalmaya sebep olan, hastaya
rahatsızlık veren bir semptomdur. Özellikle şiddetli veya kronik kaşıntısı olanlar için,
bu deneyim genellikle dayanılmaz olarak tanımlanmakta ve yaşam kalitesini düşüren
bir durum olarak gösterilmektedir (13,47,64,65).
Yanık yaralanmalarından sonra ortaya çıkan kaşıntı şikayeti stres yaratan bir
durum olup tamamen durdurulamaz ve aylarca devam edebilir. Sürekli ve uzun süren
kaşıntı problemi hastanın günlük aktivitelerini olumsuz etkileyerek hastanın uyku
kalitesini, sosyal ilişkilerini, emosyonel durumunu bozabilmektedir (19,30,66,67).
Carrougher ve ark. (16) 637 kaşıntılı yanık hastası üzerinde yapmış olduğu
çalışmalarında 6. ay da 12. ve 24. aylara oranla kaşıntı, ağrı, uyku ve stres skorların
daha yüksek olduğunu bulmuştur. Parent-Vachon ve ark’nın (66) çalışmasında ise
yanık sonrası kaşıntıya bağlı olarak hastaların ruhsal durumunda önemli değişiklikler
olduğu belirlenmiştir. Çalışmada hastaların %34’ünde konsantrasyon güçlüğü,
%28'inde ajitasyonda artış, %12'sinde endişe duymada artış ve %9’unda depresyon
geliştiği tespit edilmiştir.
Yanık hastalarında uzun süren sürekli kaşıntı durumu deride yırtılmaya,
soyulmaya, zarar gören donör bölgesinde mikroorganizmaların kolonizasyonuna,

12

hastanede kalış süresinin uzamasına ve hatta yeni oluşan deride hasara neden
olabilmekte, deri grefti uygulanan hastalarda yeniden greft uygulamasına kadar
gidebilmektedir. Kaşıntının şiddeti ve buna bağlı ciltteki yaralar artıkça birey kendini
fiziksel olarak da çirkin ve dışlanmış hissetmektedir (14,15,20,22,49,61,67). Bu
nedenle kaşıntı, çeşitli sistemik ve dermatolojik hastalıklarda olduğu gibi yanık
hastalarında da yaşam kalitesini bozan belirgin semptomlardan birisi olarak
gösterilmektedir (8,11,14,21,26).
2.3.3. Yanık Sonrası Kaşıntı İçin Tedavi Stratejileri
Yanık sonrası dönemde hastalarda, kaşıntı iyi tanınmasına rağmen, standart
tedavi konusunda fikir birliği yoktur (27,46,63). Hastaların büyük çoğunluğunun
farmakolojik tedaviden yeterince yarar görmedikleri bildirilmiştir (68).
Kaşıntı deneyiminin karmaşıklığı ve zaman içerisinde değişiklik göstermesi,
kaşıntının fizyopatolojisinde birçok faktörün rol alması, kaşıntı tedavisinin oldukça
zor olduğunu ve tek bir yöntemle bunun sağlanamayacağını göstermektedir (30,46).
Tedavide amaç, kaşıntının ortadan kaldırılması ve/veya hafifletilmesi, deri
bütünlüğünün korunması, hastanın yaşadığı stresi yönetmede aktif baş etme
yöntemlerini kullanması, ve tedavi sürecinin doğru yönetilerek hastanın yaşam
kalitesinin yükseltilmesidir (68). Yanık hastalarının kaşıntının giderilmesi için çeşitli
tedavi

seçenekleri

bulunmaktadır.

Bunlar

antihistaminikler

ve

topikal

yumuşatıcılardan psikolojik terapilere, masajdan çeşitli bitkisel tedavilere kadar
çeşitlendirilmektedir (46). Fakat sunulan tedavilerin çoğu için yeterli deneysel kanıt
sağlanmış değildir. Kaşıntının etkin tedavisinin sağlanması ve hastanın yaşam kalitesi
üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek için hala iyi tasarlanmış, randomize, plasebo
kontrollü çalışmalara ve iyi hazırlanmış tedavi protokollerine ihtiyaç bulunmaktadır
(13,46).
Akut faz döneminde (periferik kaşıntı yollarını etkileyen) tedavi
stratejileri
Yaranın soğutulması: Banyo ya da çeşitli yumuşatıcılar kullanılarak yapılan
yaranın soğutulması işlemi, kaşıntı tedavisinde geçici iyileşme sağlamaktadır. Soğuk
uygulama cilt üzerindeki A delta lifleri yolu ile hem spinal hemde supramedullar
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seviyede C liflerinin aktivasyon sürecini bloke ederek kaşıntıyı inhibe ettiği
bildirilmiştir (11). Ayrıca mentolün çeşitli şekillerde kullanımı da deri veya mukozada
serinlik hissi uyandırarak, kaşıntılı hastalarda cilt üzerinden algılanan kaşıntı hissinin
iletilmesini geçici olarak engellediği gösterilmiştir (8,30).
Antihistaminikler: Yanık sonrası kaşıntının tedavisinin temelini oluşturan
antihistaminikler, hem yetişkin hemde pediatrik hastalar için ilk seçenek olarak
kullanılmaktadır (18,31,54). Yanık sonrası kaşıntı için sistemik birinci basamak
tedavinin H1 ve H2 antihistaminiklerden (örn. difenhidramin, setirizin, simetidin)
oluştuğu fakat bu antihistaminiklerin yeterli bir rahatlama sağlamadığı bildirilmiştir
(41,57,63,69).

Birinci

kuşak

antihistaminik

(difenhidramin,

hidroksizin

ve

klorfeniraminin) kullanan hastalarda yapılan bir çalışmaya göre hastaların sadece
%20’sinde tam bir rahatlama sağladığı, %60’ında kısmi rahatlama, %20‘sin de ise
hiçbir iyileşme sağlamadığı gösterilmiştir (8,11,49). Matheson (70) yapmış olduğu
çalışmada çoğu yanık hastasının kaşıntı nedeni ile maksimum günlük antihistaminik
dozunu aldıklarını belirlemiştir. Yanık sonrası kaşıntıda antihistaminik tedaviler
üzerine yapılan çalışmalarda sunulan kanıtlar, antihistaminiklerin yara iyileşmesinin
erken aşamalarında kaşıntıyı hafifletilmesinde yararlı olabileceğini göstermektedir.
Bununla birlikte, yanık yaralarının iyileşmesinin son aşamalarında gittikçe cevapsız
hale geldiği bildirilmiştir (18).
Nemlendiriciler: Yanık sonrası kaşıntı tedavisinin en önemli basamaklarından
biri nemlendiriciler ve bariyer onarıcı kremlerdir. Bu topikal preperatlar deriden su
kaybını azaltarak ve deriye irritan maddelerin geçişini engelleyerek kaşıntıyı
yatıştırmaktadır (42,71). Tam kalınlıkta ve derin kısmi kalınlıkta yanıklarda yağ
bezlerinin kaybı nedeniyle ortaya çıkan kuru cilt, düzenli olarak kokusuz bir
nemlendiricinin uygulanmasını gerektirir (16,27,68). Bazı çalışmalar, yanığa bağlı yağ
bezlerindeki işlev kaybı nedeni ile ortaya çıkan deri kuruluğunu gidermek amacı ile
kullanılan

nemlendiricilerin

cildi

nemlendirerek

kaşıntı

süresini

azalttığını

göstermiştir. Bu amaçla kullanılan mevcut losyonlar ve nemlendiriciler sayılamayacak
kadar çoktur (11,30,42,71,72).
Topikal doksepin: Doksepin, bir trisiklik antidepresan olmasına rağmen,
güçlü histamin reseptörü bloke edici özelliği bulunmaktadır. Topikal dopsemin kaşıntı
tedavisinde uzun yıllar kullanılmaktadır. Ancak oral kullanım açısından toksititeye
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sahip olduğundan sadece topikal kullanım önerilmektedir (11,46). Demling ve DeSanti
(47) yapmış oldukları çalışmalarında, topikal %5 doksepin krem ile standart tedavi
alan hastaları (oral antihistaminik, nemlendirici ve sakinleştirici) karşılaştırmış,
topikal doksepin kullanan hastaların %55’inde kaşıntı kesilirken bu oranın kontrol
grubunda %10 olduğunu göstermiştir.
Lokal anestezikler: Lokal anestezikler, nöron hücre zarlarındaki sodyum
kanallarını bloke ederek impulsların yayılmasını engeller. Lidokainin ise histamin
salınımını ve kaşıntıyı azalttığı bildirilmiştir (11,63).
Kollodial yulaf ezmesi: Batı ülkelerinde kaşıntının azaltılmasında sıklıkla
kullanılmaktadır. Yapılan bir çalışmada, yanık hastalarına 10 ay boyunca %5 kollodial
yulaf içeren sıvı parafin ile sadece parafin içeren ürün uygulanmış ve hastalardan
günde 2 kez ağrı ve kaşıntı durumlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Çalışmanın
sonuçlarına göre kolloidal yulaf ezmesi içeren ürünü kullanan grubun, sıvı parafin
kullananlara göre önemli ölçüde daha az kaşıntı bildirdiği ve daha az antihistaminik
talep ettiği görülmüştür (70). Kollodial yulafın, cilt üzerinde bir tıkayıcı bariyer
oluşturarak cildin hidrasyon ve PH seviyesini optimal seviyede tutarak kaşıntı
üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir (11,63,70).
Kapsasin: Doğal olarak oluşan bir alkoloiddir. Temel farmakolojik etkisini C
tipi liflerin primer afferent nöronlarının periferal kısmı üzerinden göstermektedir.
Substant P, inflamatuvar süreçte, ağrı iletiminde ve kaşıntı hissinde etkili bir
noropeptiddir. Tekrarlayan Kapsasin uygulamaları sonucunda periferal duyusal C
liflerinden Substant P salınımını azaltarak kaşıntı hissinde inhibisyona yol açar (73).
Nanokristalin gümüş: Nanokristalin gümüş tümör nekroz faktörü, interlökin12 ve inflamatuvar hücrelerde apoptozu teşvik eder. Nanokristalin örtülerle tedavi
edilen beş olgunun VAS ile kaşıntı şiddeti değerlendirilmiş olup, kaşıntının azaldığı
gözlemlenmiş ve kaşıntı yönetiminde kullanılabileceği bildirilmiştir. Ancak bu
bulguların kanıt seviyesinin düşük olduğu belirtilmiştir(63,74).
Aleovera: Aleovera, mast hücre mebranından salınan histamin salınımını
kontrol ederek kaşıntıyı azaltmaktadır. Fakat yanık hastalarında bu popüler tedavi ile
ilgili yeterli çalışma mevcut değildir (11,63).
Topikal dapson: Antienflamatuar etkilere sahiptir. Özellikle nötrofil ve
eozinofil birikimi ile seyreden çeşitli dermatolojik hastalıkların tedavisinde başarıyla
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kullanılmıştır. Kaşıntı üzerine etki mekanizması tam olarak bilinmemekle birlikte
nötrofillerin aktivasyonunu ve kemotaksisini engelleyerek kaşıntıyı azalttığı
düşünülmektedir (11,23,75). Topikal dapsonun etkinliğini değerlendirmek amacı ile
sekiz hasta üzerinde yapılan bir pilot çalışmada, 2 haftalık topikal dapson kullanım
sonrası kaşıntılı hastaların %84’ünde kaşıntı semptomlarında anlamlı azalma, geri
kalanlarında ise kaşıntı şikayetlerinde ılımlı bir iyileşme görülmüştür. Ayrıca bu
hastaların hiç birinin serumlarında dapson toksik seviyede bulunmamıştır (76).
Unna bandajı: Kalamin, çinko oksit ve gliserin gibi ürünler içermektedir.
Yapılan bir çalışmada unna botu kullanılan pediatrik yanıklı hastalarda geleneksel
pansuman ve antihistaminik kullanan gruba göre daha düşük kaşıntı skoru, iştahta
artış, uyku ve oyun gibi işlevlerde iyileşme sağlanmıştır. Bu uygulama kaşıntı
tedavisinde daha düşük maliyetle etkin bir tedavi sağlamakla beraber konu ile ilgili
daha fazla tedavi sonucuna ihtiyaç vardır (11,77).
Bası giysileri: Bası tedavisi yüz yılı aşkın bir süredir hipertrofik skarların
tedavisinde kullanılmaktadır. Çalışmalar, hipertrofik skarın eşlik ettiği kaşıntılı yanık
yaralarında etkili bir yöntem olabileceğini göstermektedir. Basınç uygulaması ile skar
bölgesine oksijen ve besin geçişi sınırlandırılarak, fibroblastların miyoblastlara
dönüşümü engellenir ve böylece skar oluşumuna yol açan kollajen sentezi azalır. Bası
giysilerinin

yaradaki

mediatör

seviyesi

ve

inflamatuar

hücreleri

azalttığı

düşünülmektedir (11,78,79). Birkaç çalışmada ise basınçlı giysilerin erken dönemde
yanma sonrası kaşıntıyı azalttığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, erken evrede
kaydedilen olumlu faydaların, yaralanmanın ileri evrelerinde mevcut olmadığı
görülmüştür (30).
Kronik faz döneminde (santral kaşıntı yollarını etkileyen) tedavi
uygulamaları
Transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu: Transkutanöz elektriksel sinir
stimülasyonu (TENS), doğrudan cilde uygulanan elektrotlar aracılığıyla sinir
sistemine kontrollü, düşük voltajlı elektriksel impulsların uygulanmasını içerir (80).
TENS cihazının, kaşıntılı deri hastalıklarında etki mekanizması net olmamakla
birlikte, antipruritik etki sağlayabildiği bildirilmektedir (11,80). Yanığa bağlı
kaşıntıları olan 30 hastanın katılımıyla yapılan bir çalışmada, standart kaşıntı giderici
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tedavi yöntemi uygulanan grup ile TENS tedavisi uygulanan grup arasında istatistiksel
olarak anlamlı sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışma, TENS kullanımının, yanık
kaşıntılarının tedavisinde etkili olduğunu desteklemiştir (15,80).
Masaj tedavisi: Masajın yanık mağdurlarında ağrı, kaşıntı, anksiyete ve
depresyon belirtilerini azaltmaya yardımcı olabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır
(22,31). Field ve ark. (81) masaj tedavi grubu ve kontrol grubuna olmak üzere iki
gruba ayırmış olduğu yanık mağdurlarından, masaj grubuna dahil edilenlerin skar
dokuları üzerine 5 hafta boyunca haftada iki kez 30 dakika olmak üzere kakao yağı
ile masaj yapmışlar, masaj yapılan gruptaki hastaların yara yeri kaşıntılarında anlamlı
derecede azalma saptamışlardır. Yumuşatıcılarla yapılan masaj, dermal uzantılarda
eksik olabilen yeni epitelize olmuş cilt katmanını nemlendirmeye yarar. Diğer olası
masaj terapisinin etkisini açıklayan mekanizmalar arasında “kapı teorisi” nin ilkeleri
ve tedavi edilen hastalarda dolaşan stres hormonlarını azaltan artmış vagal aktivitenin
etkisi yer alır (11,22).
Pregabalin ve Gababentin: Yanık sonrası kaşıntı tedavisinde pregabalin ve
gabebentin kullanımının umut verici olduğu gösterilmektedir (12,82). Gabapentinin
etkinliği hem monoterapi hem de antihistaminikler ile birlikte kaşıntıyı hafifletmek
için yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Gababentinin, nöronlar arası sinaps sonrası
kalsiyum kanallarını bloke ederek uyarıcı nörotransmitter sentezini inhibe ettiği ve
anti-pruritik etki sağladığı düşünülmektedir (12,30, 34,60).
Psikolojik destek: Literatürde, kaşıntının kronikleşmesinde psikolojik
faktörlerin etkili olduğu bildirilmiş, kaşıntı ile ilişkili faktörler arasında stresli yaşam
olayları, duygusal stres, depresyon ve anksiyete gibi psikiyatrik belirtiler ile
kişilerarası duyarlılık, nevrotiklik ve düşmanlık gibi kişilik özellikleri gösterilmiştir
(8,59,68,83). Süregelen inatçı kaşıntı, itaatkar kişiliklerde ve daha az destek arayan
bireylerde daha fazla görülmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, kaşıntının
beyinde duygusal ve ödüllendirilme gibi bilişsel faaliyetlerin modulasyonunda yer
alan anterior singulat korteksi aktive ettiği, bu nedenle ruh halinin, kaşıntının
algılanmasında fizyolojik bir temel olabileceğini göstermiştir (59,84).
Yanık yaralanmasından yıllar sonra bile kaşıntı ve kronik duygusal sorunların
varlığının, hastanın yaşam kalitesi üzerinde etkisi olduğu gösterilmiştir (7). Bu nedenle
yanık mağdurlarının bakımında, psikolog, psikiyatrist ve psikiyatri hemşiresinin erken
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rol alması istenen bir durumdur. Kaşıntının davranışsal yönüne ilişkin net nöroanatomik kanıtların varlığı göz önüne alındığında, yanıklarla ilişkili kaşıntının
morbiditesini iyileştirmede psikolojik desteğin önemli bir rolü olduğu görülmektedir
(7,11).
Kaşıntının tedavisi ve yönetimi, hem hasta hem de tedaviyi sürdüren sağlık
çalışanları için oldukça zor bir süreçtir. Kronik kaşıntılı hastaların kaşıntı ile ilgili
kaşıma -tırmalama davranışı, kaşıntıyı tetikleyen ve kaşınma ile daha da artan stres ve
işlevsel olmayan hastalık algıları ile baş etmeyi gerektirmektedir (59). Birçok hasta,
kaşıntı uyaranına otomotik bir cevap olarak, kaşınma davranışını ortaya
koymaktadırlar. Hastanın dikkatinin kaşıntıya odaklanması ise kaşıntı algısının
artmasına ve ıstırabın yoğunlaşmasına yol açabilmektedir. Kaşıma işleminin
gerçekleştirilmesi, anlık rahatlama sağlayarak iç gerilimin azaltılmasına da hizmet
edebilir. Ancak sürekli kaşınma kısır döngüye yol açarak kontrol kaybı, çaresizlik,
umutsuzluk ve suçluluk duygularını beraberinde getirmektedir (84). Bu nedenle
kaşıntı yönetimi, sadece altta yatan hastalığın tedavi edilmesi ve dermatolojik
sorunların giderilmesinin ötesinde hastanın bilişsel ve duygusal bileşenlerini de göz
önünde bulundurarak, bütüncül bir yaklaşım ile müdahale edilmesini gerektirmektedir
(84). Kaşıntı ile mücadelede, hasta eğitiminin yanı sıra davranışcı bilişsel tedavilerin
de kullanılması kaşıntı sıklığını azaltabilmektedir (71,85,86). Bu amaçla yapılan
alışkanlık değiştirme eğitimleri, farkındalık bazlı stres azaltma terapileri, meditasyon,
zihinsel gevşeme ve yoga gibi tamamlayıcı ve integratif (bütünleşik) sağlık
uygulamalarının kaşıntı ile başa çıkmada etkili olabilecek yöntemlerdir (59).
2.3.4. Yanık Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Kaşıntında Hemşirenin
Rolü
Yanık hastalarının bakımında aktif rol alan hemşireler, yanık sonrası kaşıntı
gelişen hastanın bakımında da önemli rollere sahiptir. Yanık sonrası ortaya çıkan
kaşıntının kontrol altına alınmasında, hemşirelik bakımının yanı sıra hekim,
fizyoterapist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi diğer mesleki disiplinlerden de
destek alınması gerekmektedir. Hemşire gerek hastanın hastaneye yattığı dönem
içerisinde gerekse rehabilitasyon döneminde yanık sonrası kaşıntının yönetiminde
doğru hemşirelik girişimlerini uygulamakla yükümlüdür. Ekip içinde hemşirenin
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başlıca rolleri, temel ilaçların doğru ve zamanında kullanımı, cilt bakımı, stres
yönetimi, hasta ve aile eğitimidir (68).
Hemşire, kaşıntı yakınması olan hastayı deǧerlendirirken, öncelikle saǧlık
anamnezi ve aile öyküsünü almalıdır. Deri ve eklentilerinin fiziksel muayenesi
inspeksiyon ve palpasyon yolu ile yapılmalı ve tüm bilgiler kaydedilmelidir. Her
basamakta hastanın içinde bulunduǧu fiziksel, psikolojik, sosyal ve çevresel faktörler
göz önüne alınmalı, bu etmenlerin kaşıntının düzeyi üzerine etkili olabileceǧi
unutulmamalıdır (21). Hastadan öykü alırken; hastanın günlük hijyen uygulamaları,
ciltte meydana gelen aşırı terleme ya da kuruluk, pullanma, cilt rengi, tırnak yapısı ile
ilgili deǧişiklikler, güneş ya da cildi tahriş eden kimyasal ajanlara maruziyet, aşırı stres
gibi durumlar sorgulanmalıdır (71,87).
Hastanın
bölgelerindeki

kullandıǧı
cilt

ilaçlar,

bütünlüǧü,

kaşıntıyı

uyku

arttıran

düzeninin

davranışları,

etkilenip

kaşınan

etkilenmediǧi

deǧerlendirilmelidir. Kaşıntının süresi, karakteristik özelliǧi ve lokalizasyonu
sorgulanmalıdır. Hastanın kullandıǧı farklı tamamlayıcı ve alternatif tedavi
yöntemlerinin olup olmadıǧı araştırılmalıdır. Hasta farmakolojik tedavi alıyorsa
sedatif ve antihistaminik ilaçlar uykuya eǧilimi arttıracaǧından gece yatmadan önce
verilmelidir (88).
Hemşire, uygun sözlü ve yazılı ölçme araçlarını kullanarak hastanın yaşamış
olduğu kaşıntı semptomunun etkileri ile birlikte yapılan girişimlerin etkinliğini
değerlendirmelidir (21,87). Kaşıntı hastasının bakımında, hasta eğitimi önem
taşımaktadır. Hastaya, kaşıma hareketinin deride inflamasyon cevabına neden olacağı
ve bu kısır döngüyü yenmek için mümkün olduğunca kaşıma hareketinden kaçınması
gerektiği anlatılmalıdır (71). Hastaya tırnaklarını düz ve kısa kesmesi konusunda
eğitim verilmelidir (68,87).
Cilt kuruluğunu önlemek için, haftada 1-2 kereden fazla banyo yapmaması,
banyo sürelerinin 20 dakikayı aşmaması, aşırı sıcak su kullanmaktan kaçınması
hastaya anlatılmalı; yüksek katkı maddesi içeren temizlik ürünleri ve parfümlü sabun
kullanmaktan kaçınması, hipoallerjik temizleyiciler kullanması, banyo sonrası derinin
tahriş olmaması için nazikçe kurulaması gerektiği konusunda gerekli bilgilendirme
sağlanmalıdır. Hastaya, deri tüylerinin temizliğinin deri tahriş edilmeden, tüylerin
çıktığı yöne doğru temizlenmesi gerektiği, banyo sırasında kullanılan yumuşatıcı
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yağların kullanımı sırasında dikkatli olması ve düşme riski ile karşılaşabileceği
konusunda hasta uyarılmalıdır (68). Nemlendirici losyonlar ve esansiyel yağları günde
3-4 kez uygulayabileceği, banyodan hemen sonra da uygulaması gerektiği
anlatılmalıdır. Kimyasal içeren kozmetik ürünler ve ıslak mendilleri kullanmaması
gerektiği hatırlatılmalıdır (27,71).
Hastaya giysi seçiminde sentetik ve yünlü değil, pamuklu ve bol giysiler tercih
etmesinin uygun olacağı anlatılmalı, giysilerin deterjan artığı bırakmayacak şekilde iyi
durulanması gerektiği konusunda bilgi verilmelidir. Güneşten korunmak için
parfümsüz ve kokusuz güneş kremleri tercih edilmeli, güneşe çıkarken yanık bölgesini
örten şapka, uzun kollu kıyafet vb giymesi tavsiye edilmelidir (46,89).
Hasta bası giysisi kullanıyorsa bası giysisinin günde en az 23 saat olacak
şekilde düzenli kullanması gerektiği, bası giysisini kullanmadan önce bölgeyi yıkayıp,
kuruladıktan sonra giymesi gerektiği, kullanmadan önce herhangi bir nemlendirici vb.
bölgeye sürmemesi gerektiği anlatılmalıdır. Yanık alanının durumuna göre 6 aydan 2
yıla kadar bası giysisini kullanması gerektiği hatırlatılmalıdır (89).
Hastaya kaşıntı sırasında dikkatini başka tarafa çekmek için televizyon
seyretme, oyun oynama ya da hafif egzersizler yapabileceği önerilebilir (89).
Gerekirse hastaların sosyal destek, profesyonel destek, bilişsel-davranışsal terapiler,
tamamlayıcı ve alternatif tedavileri almaları konusunda uzmana yönlendirilmesi
sağlanamalıdır (27,86).
İlaçların zamanında ve doğru kullanımı, tam iyileşme sağlanana kadar düzenli
kontrollere gitmesi anlatılmalıdır (68,71,88). İhtiyaç halinde antidepresan ya da uyku
ilacı gibi ek tedaviler alabileceği konusunda uzmana yönlendirilmesi sağlanmalıdır
(68,71,86).
Hemşire, kaşıntının yanık mağdurlarının yaşam kalitesi üzerindeki derin
etkisinin farkında olması, başarılı tedavi seçeneklerini görmesi ve değerlendirmesi,
yeni tedavi seçeneklerini ortaya çıkartarak kullanıma sunması önem taşımaktadır (30).
Yanık sonrası dönemde ortaya çıkan kaşıntı semptomuna yönelik etkin ve zamanında
yapılan hemşirelik girişimleri, kaşıntının hasta üzerindeki fiziksel, sosyal ve ruhsal
etkilerini azaltarak yaşam kalitesinin bozulmasının da önüne geçecektir (2,4,21).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Şekli
Bu çalışma yanık sonrası iyileşme döneminde ortaya çıkan kaşıntının şiddetini
belirlemeye yönelik geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini yapmak,
kaşıntı yaşayan hastaların deneyimlerini belirlemek ve kaşıntının hastanın yaşam
kalitesine etkisini değerlendirmek amacı ile yapılmıştır. Araştırma metodolojik ve
karma yöntemin kullanıldığı iki aşamada yürütülmüştür. Karma yöntem çalışmasında
sıralı açıklayıcı tasarım kullanılmıştır. Bu tasarımda baskın olarak nicel veriler
toplanıp analiz edildikten sonra nitel veri toplanır. Öncelik genellikle nicel
verilerdedir. Nitel veri esasen nicel verileri artırmak için elde edilir. Verilerin analizi
birbiriyle ilişkili olup çoğunlukla veri yorumlama ve tartışma bölümlerinde
birleştirilir. Bu tasarım özellikle beklenmeyen araştırma bulgularını veya ilişkileri
açıklamakta daha faydalıdır (90).
Araştırmanın birinci aşaması, kaşıntı yaşayan hastalarda kaşıntının şiddetini ve
hasta üzerindeki etkilerini değerlendirmek için geliştirilmiş olan “12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği”nin (12-Item Pruritus Severity Scale) Türkçe geçerlik ve güvenirliğini
sağlamak amacı ile metodolojik yöntemle yürütülmüştür. Araştırmanın ikinci
aşamasında, kaşıntının yaşam kalitesine etkisi ve hastaların kaşıntıya yönelik
deneyimleri karma araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın nicel bölümünde, geçerlik-güvenirlik çalışması yapılmış olan
“12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” ve “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” kullanılarak
yanık sonrası kaşıntının hastanın yaşam kalitesinin üzerine etkisi değerlendirilmiştir.
Araştırmanın bu aşamasında tanımlayıcı ve ilişkisel tasarımdan yararlanılmıştır.
Nitel araştırmalar, bireylerin bir olay ile ilgili bakış açılarını, duygularını ve
algılarını ortaya koymada kullanılan, oldukça güçlü bir araştırma yöntemidir. Bu tip
araştırmalar, katılımcıların cevaplarının derinlemesine anlaşılmasını amaçlar. Yapısı
gereği objektif, ölçülebilir davranış ve tutumlarla değil, duygusal ve kavramsal
cevaplarla ilgilenen nitel araştırmalar, nicel araştırmalara da “duygu” ve “doku”
eklerler. Nitel araştırmalar “Neden” sorusuna cevap arayarak yeni ve değerli
düşüncelerin ortaya çıkmasına yardımcı olurlar (91). Nitel bölüm ise derinlemesine
görüşmelere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir.
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Yanık sonrası ortaya çıkan kaşıntıya yönelik, hastaların deneyim, düşünce ve
algılarının derinlemesine sorgulanarak anlaşılmasının amaçlandığı nitel çalışma,
fenomenolojik tipte araştırma deseninde planlanmıştır. Nitel araştırma türlerinden
Fenomenoloji (Olgu Bilim) bireylerin bir olay ile ilgili yaşam deneyimlerinin anlamını
araştırır ya da bir kavramın/olayın anlaşılmasını hedefler. Bu yaklaşımın amacı
deneyimleri tanımlamak, gruplamak ya da yorumlamaktan çok, betimlemek/göz
önünde canlandırmaktır (92). En kapsamlı anlamıyla fenomenoloji, tek bir kişiye ait
olan yaşanmış deneyimlerin toplamına atıfta bulunur (93). Fenomenoloji aynı
zamanda gözükenlerin ve yaşanılan deneyimlerin çalışılması olarak da tanımlanabilir.
Fenomonolojik bir araştırmayı tutarlı bir bütünlük içerisinde ilerletebilmek için felsefi
yaklaşımı anlamak önemlidir. Fenomoloji insan eylemlerinin göreceli olduğu ve
yaşadığı bağlam tarafından koşullandırıldığı felsefi varsayımından yola çıkarak
olguların uzun süreli ve derinlemesine incelenmesini amaçlar (94).
3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri
Araştırma, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi (Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi) Yanık Merkezi
içerisinde yer alan yanık polikliniğinde yapılmıştır. Bu merkez Marmara Bölgesi'ndeki
en büyük ve donanımlı yanık tedavi merkezi olup, aynı zamanda yıllık hasta kabul
sayısı en yüksek olan merkez konumundadır (95).
Yanık polikliniğinde, taburculuk sonrası yanıklı hastaların takipleri
yapılmaktadır. Poliklinikte mesai saatleri (08:00-17:00) içerisinde 3 hemşire ve 2
hekim görev yapmaktadır. Poliklinik hemşireleri, yanık nedeni ile başvuran hastalara
acil müdahalede bulunmakta, yara bakımını sağlamakta, debritman yapmakta ve
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Poliklinikte yeni yanık vakaları ile birlikte günlük
ortalama 70 hasta takip edilmektedir. Bu hastaların bir kısımını çocuk hastalar ile
yanık pansumanı için düzenli pansumana gelen hastalar oluşturmaktadır. Polikliniğe
gelen hasta kaşıntı ve diğer semptomlar açısından rutin olarak değerlendirilmemekte,
kaşıntı şikayetini ifade eden hastalara ise tedavi planlanmaktadır. Poliklinik hizmetleri
içinde kaşıntı sorunu yaşayan hastaya, hekim tarafından nemlendirici kremler ve oral
antihistaminikler önerilmekte, şiddetli kaşıntısı olan hastalar için ise reçeteye sedatif
olarak Hidroksizin HCl eklenmektedir. Ayrıca skar gelişimini azaltmak amacı ile
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hastalara bası giysisi verilmektedir. Ancak gözlemlerimize göre kaşıntıya ilişkin
hastanın ve ailesinin yaşam kalitesi değerlendirilmediği ve kaşıntıya ilişkin ortaya
çıkan sorunlar ele alınmadığı görülmüştür.
3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
3.3.1. Araştırmanın Evreni
Araştırmanın her iki aşamasının evrenini 01.01.2017-01.01.2018 tarihleri
arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma
Hastanesi Yanık Servisinden yatarak tedavi gördükten sonra taburcu olan 18-65 yaş
aralığında, 532 yanık hastası oluşturmaktadır.
3.3.2. Araştırmanın Örneklemi
1.Aşama: 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği Geçerlik-Güvenirlik
Çalışması
Araştırmanın birinci aşamasında, ölçeğin 12 maddeden (96) oluşması
nedeniyle her bir ölçek maddesi için 10 kişi (97) seçilmiş olup, toplam 120 hasta
örneklem kapsamına alınmıştır.
Araştırmanın Birinci Aşaması Örnekleminde Kabul Edilme Kriterleri;


Visual Analog Skalası’na göre yanık alanında 1 ve üzerinde kaşıntı puanı
almak



Yanık yaralanması üzerinden en az 15 gün geçmiş olmak (11)



Hastaneden taburcu olmak



Psikolojik ve mental bozukluğu bulunmamak



Dil ve anlama sorunu bulunmamak
Araştırmanın Birinci Aşaması Örneklemden Çıkarılma Kriterleri;



Çalışmayı sürdürmek istememek
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2. Aşama: Yanık Sonrası Ortaya Çıkan Kaşıntının Hastanın Yaşam
Kalitesine Etkisinin ve Hasta Deneyimlerinin Değerlendirilmesi
Araştırmanın bu aşaması, nicel ve nitel olmak üzere iki bölümde
yürütülmüştür. Nicel çalışma tamamlandıktan sonra, çalışmanın amacına uygun olarak
belirlenen bireyler ile nitel çalışma gerçekleştirilmiştir.
Nicel Çalışmanın Örneklem Seçimi
Nicel çalışmaya alınacak kişi sayısı “Basit Rastgele Örneklemede Örneklem
Genişliği Tahmin Yöntemi” ile hesaplanmıştır. Evren 532 kişiden oluşmakta olup;
basit rastgele örneklemede örneklem genişliği tahmini ile seçim yapıldığında α=0.05
düzeyinde elde edilen kişi sayısı en az 109 olarak saptanmıştır. Ancak veri toplama
formlarının eksik ve hatalı doldurulmasına bağlı oluşabilecek veri kaybı dikkate
alınarak çalışmaya alınacak kişi sayısının 120 olmasına karar verilmiştir.
Nitel Çalışmanın Örneklem Seçimi
Nitel araştırma tasarımı, örneklem büyüklüğü için belirlenmiş bir kuralın
olmadığı, araştırma sorusu ve amacı doğrultusunda örneklem büyüklüğüne karar
verilebilen, esnek bir yapıya sahip olan araştırma tasarımıdır (98). Bu tip
araştırmalarda büyük gruplar yerine, araştırmanın amaçlarını karşılayan, detaylı veri
sunabilecek örneklemlerin belirlenmesi gereklidir. Bu nedenle araştırmalarda
örneklemin niceliği değil niteliği önem taşıdığından, az sayıda örneklem üzerinde
oldukça detaylı veri toplandığı görülebilmektedir (99,100). Nitel araştırmalarda
örneklem seçilirken genelleme kaygısı güdülmeksizin, mümkün olduğunca evrende
olması muhtemel, bütün çeşitliliği, zenginliği, farklılığı ve aykırılığı temsil edecek
bütüncül bir resim elde edilmeye çalışmalıdır (91,99-101).
Birçok nitel araştırmada örneklem amaçlı olarak belirlenmektedir. Amaçlı
(yargısal) örneklemede araştırmacı kimlerin seçileceği konusunda kendi yargısını
kullanmakta ve araştırmanın amacına en uygun olanları örneklem grubuna almaktadır
(102).
Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi
kullanılmıştır. Ölçüt örneklem önceden belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün
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durumların çalışılmasıdır. Örneklem problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip
kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşmaktadır. Ölçüt ya da ölçütler
araştırmacı tarafından hazırlanabilir ya da daha önceden oluşturulmuş bir ölçüt listesi
kullanılabilir (99,100). Çalışmadaki ölçütler araştırmaya dahil edilme kriterleri olarak
belirlenmiştir.
Araştırmanın İkinci Aşaması Örnekleminde Kabul Edilme Kriterleri


Taburculuk sonrası yanık alanlarında VAS’a göre kaşıntı puanının 1 ve
üzerinde olması



Yanık yaralanması üzerinden en az 1 ay geçmiş olması (11,14,82).



Dil ve anlama sorunu bulunmamak



Çalışmanın birinci aşamasına katılmamış olmak



Psikolojik ve mental bozukluğu bulunmamak.
Araştırmanın İkinci Aşaması Örnekleminden Çıkarılma Kriterleri



Çalışmayı sürdürmek istememek
Nitel çalışmanın deseni olarak planlanmış olan fenomenolojik araştırmalarda,

5 ile 25 katılımcı gerektirdiği, genellikle küçük bir örneklem grubu seçildiği
belirtilmekle birlikte, veriler tekrarlamaya başladığında, diğer bir ifade ile veriler
doyuma ulaştığında, örneklemin sonlandırılmasının da bir ölçüt oluşturduğu
belirtilmektedir (99,101). Bu çalışmada 11. katılımcıda veri doygunluğuna
ulaşıldığından görüşmeler sonlandırılmış ve nitel çalışmanın örneklemi 11 yanık
hastasından oluşmuştur.
3.4. Verilerin Toplanması
3.4.1. Veri Toplama Araçları
Araştırmanın birinci aşamasının verileri, Adam Reich tarafından geliştirilen
12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (Bkz. EK-4) ile toplanmıştır. İkinci aşama nicel
bölüm verilerin toplanmasında, Hasta Tanıtım Formu (Bkz. EK-1), Kaşıntıya İlişkin
Bilgi Toplama Formu (Bkz. EK-2), Visual Analog Skalası (Bkz. EK-3), 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (Bkz. EK-4), Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (Bkz. EK-5)
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kullanılmıştır. Nitel çalışma bölümünde Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (Bkz.
EK-6) kullanılmıştır.
Hasta Tanıtım Formu
Araştırmacı tarafından, literatür (1-5,36,37,40) ışığında hazırlanan ve hastanın
sosyo demografik özelliklerini (1-9. madde) ve yanığa ilişkin bilgilerini içeren (10-17.
madde) toplam 17 maddeden oluşan bir formdur. Bu formda yaş, meslek, eğitim
durumu, gelir durumu, medeni durum, alışkanlıkları gibi tanıtıcı bilgiler ile yanık
oluşma tarihi ve şekli, yaralanma sebebi, yanık derecesi ve yüzdesi, organ kaybı
varlığı, greft uygulaması gibi yanığa ilişkin sorular bulunmaktadır (Bkz. EK-1).
Kaşıntıya İlişkin Bilgi Toplama Formu
Araştırmacı tarafından, literatüre yönelik olarak (11,14,16,47,63,7,86,103105) hazırlanan, hastanın kaşıntısına ilişkin soruların ele alındığı 14 maddeden oluşan
bir formdur. Bu form ile hastanede kalış süresi, kaşınan bölge ve kaşıntı başlama tarihi,
kaşıntının şekli, kaşıntıya yönelik ilaç, tamamlayıcı tedavi kullanıp kullanılmadığı,
bası giysisi varlığı ve kaşıntının hasta üzerinde maliyeti gibi sorulara cevap
aranmaktadır (Bkz. EK-2).
Visual Analog Skalası (VAS)
Sayısal ölçekler kaşıntı yoğunluğunun saptanmasını kolaylaştırarak , puanlama
ve kayıtta kolaylık sağlarlar (68). VAS, hastaların sayılarla bildirdiği kaşıntının
yoğunluğunu ve şiddetini olabildiğince objektif hale dönüştürüp değerlendirmek
amacı ile kullanılmaktadır (Bkz. EK-3).
Price ve ark. (106) tarafından ağrıyı değerlendirmek için geliştirilen ölçek, ağrı
gibi subjektif bir duygu olan kaşıntının yoğunluğunu ve şiddetini değerlendirmek için
birçok çalışmada kullanılmıştır (107). Yosipovitch (62) ilaç tedavisine başlamaya
yardımcı olabilmek için VAS puanı baz alınarak yaptığı skorlamada, kaşıntının hafif
(VAS skoru 2-5), orta (VAS skoru 6-8) ve şiddetli kaşıntı (VAS skoru 9-10) olarak
sınıflandırılmasını önermiştir. 2012 yılında Reich ve arkadaşları tarafından, 148
Kafkas uyruklu (Polonya) ve 162 Asya uyruklu (Japonya) kaşıntılı dermatozlu 310
hasta üzerinde yatay ve dikey Görsel Analog Skalası (Visual Analogue Scale-VAS),
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Sayısal Derecelendirme Ölçeği (Numeric RatingScale-NRS), Sözel Derecelendirme
Ölçeği (Verbal Rating Scale-VRS) kullanılarak yapılan geçerlilik güvenilirlik
çalışmasında VAS’ın kaşıntı şiddetini belirlemek için uygun bir ölçek olduğuna karar
verilmiştir (108).
Sayısal ölçek, tek boyutlu olup başlangıcı -0- “kaşıntı yok”, diğer ucu -10“kaşıntı çok şiddetli” olan ve birer santimetre (cm) aralarla her cm’ye rakamsal değer
verilen bir ölçektir. Ölçekte 0 kaşıntı yokluğunu, 1-3 arası puan hafif derecede
kaşıntıyı, 4-6 arası puan orta derecede kaşıntıyı, 7-8 arası puan şiddetli derecede
kaşıntıyı, 9 ve üzeri verilen puan ise çok şiddetli kaşıntıyı ifade etmektedir. Ölçeğin
sınıf içi korelasyon katsayısı 0.8 ile oldukça yüksek bulunmuştur (106,108).
12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
Adam Reich tarafından 2017 yılında geliştirilerek 148 kaşıntılı dermatoz
hastası üzerinde geçerlilik güvenilirliği yapılan ölçek 12 maddeden oluşmaktadır.
Kaşıntıyı çeşitli boyutları ile değerlendirmeye yarayan bu ölçekte 2 soru kaşıntı
yoğunluğu (S.9,10), 1 soru kaşıntı alanı (S.11), 1 soru kaşıntı sıklığı ve süresi (S.1), 4
soru kaşıntının hastanın günlük aktiviteler ve duygu durum üzerine etkisi (S.2,3,4,5),
4 soru ise kaşıntı uyaranına yanıt (S.6,7,8 ve 12) ile ilgilidir. Sorulardaki madde sayısı
ve puanlama soru cinsine göre farklılık göstererek 1 ile 5 arasında değişmektedir.
Ölçekte yer alan 2,3,4,5,6,7,8 ve 12. sorular iki maddeden oluşmakta olup, .2,3,4,5,6
ve 12. sorular, evet 1 puan, hayır 0 puan şeklinde hesaplanırken,7. ve 8. sorular hayır
1 puan, evet 0 puan olarak ele alınmıştır. Ölçeğin 1. ve 11. sorular, 3 maddeden
oluşmakta olup puanlama 1 ile 3 arasında değişmektedir. Birinci soruda “Geçtiğimiz
gün içerisinde ne sıklıkta kaşıntı hissettiniz?”sorusuna “Sürekli (6 saatten uzun süren
kaşıntı/gün)” cevabı 3 puan olarak hesaplanmış, “arasıra” cevabı ise 1 puan olarak
değerlendirilmiştir. Bir diğer 3 maddeden oluşan 11. soruda ise hastalara gösterilen
şekil üzerinde kaşınan bölgelerini işaretlemeleri istenmiş, tek kaşınan bölge 1 puan
şeklinde hesaplanır iken 5 ve daha fazla kaşınan bölge 3 puan olarak hesaplanmıştır.
“Kaşıntınızdan dolayı gece uyandınız mı” ifadesini içeren 9. soru ise 4 maddeden
meydana gelmiş olup hayır 0 puan, 5 ve üzeri uyanma 3 puan olarak
değerlendirilmiştir. Kaşıntı şiddetinin değerlendirildiği 10. soru ise 5 maddeden
meydana gelmiş olup çok hafif kaşıntı 1 puan, çok şiddetli kaşıntı ise 5 puan olarak
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değerlendirilmiştir. Ölçekteki en düşük skor 3 ile minimum kaşıntı ifade edilirken, en
yüksek skor olan 22 puan şiddetli kaşıntıyı ifade etmektedir. Ölçek puanları
yükseldikçe hastanın kaşıntıdan etkilenmişlik düzeyinin arttığı var sayılmaktadır.
Stepien and Reich (109) 86 erkek ve 154 kadın olmak üzere 240 kişiden oluşan
çalışmasında 12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin şiddet bantlarını =3–6 puan hafif
kaşıntı, 7–11 puan orta derecede kaşıntı ve 12–22 puan ise şiddetli kaşıntıya denk
geldiğini belirlemiş, kaşıntı şiddeti ortalamalarını 11.1 ± 4.4 puan ( aralık 3–22 puan)
olduğunu göstermiştir. Bu ölçek kaşınmanın kapsamını ve sonuçlarını yaşam
kalitesinin çeşitli yönleriyle birleştirme avantajına sahiptir. 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği, kaşıntılı hastalarda kaşıntının lokalizasyonu, süresi, sıklığı ve yoğunluğu,
kaşımaya yanıt, duygusal nitelikler, uyku bozuklukları, özürlülük ve yaşam kalitesi
bozukluğu hakkında veri sağlamaktadır (110,111).
Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı 0.81 ile güçlü tutarlılık
göstermektedir (96). Çalışmamızda ölçeğin Cronbach Alfa değeri 0,79 bulunmuştur
(Bkz. EK-4).
Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği
Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği, hastalığa özgü bir ölçek olup yanık deneyimi
yaşayan yetişkin bireylerin yaşam kalitesini ölçmek amacıyla Baltimore Bölgesel
Yanık Merkezi tarafından geliştirilmiş alanındaki tek yaşam kalitesi ölçeğidir. Ölçek
80 sorudan oluşmaktadır. Ayrıca ölçekte yanıklı hastanın yanık deneyimi sonrası
çalışma durumunu değerlendiren 10 seçenekli bir soru bulunmakta, ancak hasta
yalnızca bir seçenek seçebilmektedir. Ölçek fiziksel, emosyonel, sosyal ve genel sağlık
olmak üzere dört ana başlık içermektedir. Fiziksel alan ile ilgili yaşam kalitesi 1-20;
emosyonel alan ile ilgili yaşam kalitesi 21-50; sosyal alan ile ilgili yaşam kalitesi 5165 ve genel sağlık alanı 66-80 arasındaki sorular ile değerlendirilmektedir. Fiziksel
sağlık ana başlığı hareket ve kendine bakım (1-10 arası maddeler), elin fonksiyonu
(11-15 arası maddeler) ve rol aktiviteleri (16-20 arası maddeler) olarak 3 alt başlığa
ayrılmıştır. Emosyonel sağlık ana başlığı, beden imajı (21-27 arası maddeler) ve
etkileme (28-50 arası maddeler) alt başlıklarına bölünmüştür. Sosyal sağlık ana başlığı
ise aile ve arkadaşlar (51-62 arası maddeler) ile seksüel hayat (63-65 arası maddeler)
olmak üzere iki alt başlıktan oluşmaktadır. Genel sağlık ana başlığı ise hiçbir alt başlık
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içermemektedir. Ölçek likert tipi ölçek olup her bir yanıt için 0 (aşırı) ile 4 (hiç)
arasında seçenek verilmiştir. Ölçek puanı artışı bireyin yaşam kalitesinin arttığını
göstermektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliği 2010 yılında
Tuna ve Çetin (38) tarafından yapılmış ve “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği”nin
güvenirlik analizleri sonucunda yaşam kalitesi alanlarının alfa değerleri; fiziksel 0.95,
emosyonel 0.95, sosyal 0.87, genel sağlık 0.89 ve global yaşam kalitesi için 0.97 olarak
belirlenmiştir . Çalışmamızda ölçeğin Cronbach Alfa değeri “Fiziksel Alan” için 0.91,
“Emosyonel Alan” için 0.94, “Sosyal Alan” için 0,80, “Genel Sağlık Alanı” için 0.90
ve tüm ölçek için 0,96 olarak bulunmuştur (Bkz. EK-5).
Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Araştırmacı tarafından literatür (7,11,16,30,31) ışığında hazırlanan ve
bireylerin yanık sonrası dönemde yaşadıkları kaşıntıyla ilgili deneyimlerine yönelik
derinlemesine bilgi almayı amaçlayan bu form, 7 ana başlık ve 9 alt başlığı içeren açık
ve kapalı uçlu sorulardan oluşturulmuştur. Görüşme sorularının hazırlanmasında,
soruların kolaylıkla anlaşılması, çok boyutlu olmaması ve yanıtlayanı yönlendirici
olmaması gibi ilkelere dikkat edilmiştir. Görüşme formunun kapsam geçerliğini
sağlamak için uzman görüşü alınmış ve form üzerinde yeniden düzenleme yapılmıştır.
Görüşmeler bireylerin evinde ya da işyerinde sakin bir görüşme ortamında yapılmıştır.
Görüşmeler ortalama 45 dakika (min:30, max:60 dakika) sürmüştür. Görüşme sonrası
her bir sorunun sorulup sorulmadığı kontrol edilmiştir. Görüşme sırasında
katılımcıların ifadelerini eksiksiz ve doğru olarak elde edebilmek için, katılımcılardan
izin alınarak, dijital ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Ayrıca veri kalitesini artırmak için
ortamı ve katılımcıların mimik ve el hareketlerini gözlemleyerek kayıt altına alan bir
gözlemci görüşmelere katılmıştır. Gözlemci nitel çalışma konusunda eğitim almış
doktora öğrencisi bir sağlık çalışanıdır (Bkz. EK-6).
3.5. Araştırmanın Ön Uygulaması
Nicel araştırmada kullanılan veri toplama formlarının anlaşılabilirliğini
sağlamak, görüşme sorularının uygunluğunu test etmek, araştırmacının görüşme
yeteneğini değerlendirmek amacı ile benzer koşullar altında nicel araştırma için 5
katılımcı ile nitel araştırma için ise 3 katılımcı ile ön uygulama yapılmıştır. Ön
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uygulama sonucunda anlaşılmayan sorularda minör düzenlemeler yapılmıştır. Ön
uygulamaya alınan katılımcılar araştırmaya dahil edilmiştir.
3.6. Araştırmanın Uygulanması
Araştırma iki aşamada yürütülmüştür. Araştırmanın birinci aşamasında yanık
sonrası dönemde ortaya çıkan kaşıntının şiddetini değerlendirmek için “12 Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin geçerlilik ve güvenirliği test edilmiştir. Araştırmanın ikinci
aşamasında, hastaların yanık sonrası kaşıntı deneyiminin yaşam kalitesine etkisi nicel
ve nitel çalışmalarla değerlendirilmiştir.
3.6.1. 1.Aşama: 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği Türkçeye
Uyarlanması, Geçerlik-Güvenirlik Çalışması
Çalışmada kullanılan 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği Türkçe geçerlikgüvenirlik çalışması 01/09/2018-01/07/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir
(Bkz. Tablo 3.2). Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması kapsamında
aşağıda belirtilen uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
1. 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Dil Eşdeğerliği Çalışması
Ölçeğin Türkçeye uyarlanması ve dil eşdeğerliği çalışması Eylül-Ekim 2018
tarihleri arasında yürütülmüştür. Dil eşdeğerliği çalışması kapsamında ölçeğin
İngilizceden Türkçeye çevirisi için biri hemşirelik alanında uzman ve dil yeterliliği
olan bir öğretim üyesi olmak üzere üç dil bilimciden destek alınmıştır. Türkçeye
çevirisi yapılan üç farklı çeviri sonucu karşılaştırılmış, her madde için uygun olan
çeviri benimsenmiştir. Türkçeye uygunluk değerlendirilmesi yapılan ölçek, bir
yeminli tercüman tarafından tekrar İngilizceye çevrilmiştir. Bu çevirinin İngilizce
orijinali ile karşılaştırılması için ölçeği geliştiren Adam Reich’ten görüş alınmış ve
ölçek uygun bulunmuştur.
Bu aşamada ölçekte bulunan soruların ölçme amacına uygun olup olmadığını,
ölçülmek istenen alanı temsil edip etmediğini, benimsenen sorun ile ilgili olup
olmadığını ve alan dışında farklı kavramları barındırıp barındırmadığını belirlemek
amacı ile uzman görüşüne başvurulmuştur. Bu amaçla alanında uzman 5 öğretim
üyesinden görüş alınmıştır. Buna göre her maddenin ölçüm değeri ile ilgili olarak:
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1=Uygun değil; 2=Maddenin uygun şekle getirilmesi gerek; 3=Uygun, ancak ufak
değişiklik gerekiyor; 4=Çok uygun ifadeleri yer almaktadır. Uzmanlar, ölçekteki her
ifadeyi

derecelendirme

ölçütündeki

puanları

göz

önünde

bulundurarak

değerlendirmişlerdir. Uzmanlardan gelen değerlendirmeler ve öneriler araştırmacılar
tarafından gözden geçirilip 1, 2 ve 3 değeri alan maddeler uzmanların görüşleri
doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Buna göre anlaşılabilirliği kolaylaştırmak için
1. soruyu kapsayan “Geçtiğimiz gün içerisinde ne sıklıkta kaşıntı hissettiniz?”
sorusunda “Sürekli, Ara sıra ve Tüm sabah/öğlen/akşam/gece boyunca süren”
ifadelerinin yanına saat birimi eklenmiştir. “Ara sıra” ifadesinin yanına 1 saatten az
süren kaşıntı/gün, “Tüm sabah/öğlen/akşam/gece boyunca süren nöbetler” şıkkının
yanına 1-6 saat arası süren kaşıntı/gün, “Sürekli” ifadesinin yanına ise 6 saatten uzun
süren kaşıntı/gün ifadesi eklenmiştir. 11. soru için uzman görüşleri doğrultusunda
kaşınan vücut bölgelerinin insan figürü üzerinde anatomik bölgelere uygun olarak
işaretleme yapıldıktan sonra şıkların işaretlenmesine karar verilmiştir. 11. sorudaki
“Kaşınan bölgenizi gösterebilir misiniz?” sorusunun şıklarından olan sınırlı kaşınan
bölgeler yerine “tek kaşınan bölge”, geniş vücut bölgeleri yerine “2-4 kaşınan bölge”,
yaygın kaşınma ifadesinin yerine ise “5 ve üzeri kaşınan bölge” ifadeleri kullanılmıştır.
6.ve 12. maddelerdeki ifade benzerliğinden dolayı maddeler yeniden düzenlenmiştir.
6. Soruda oluştu mu? ifadesi yerine oldu mu? 12. Soruda mevcut mu? ifadesi yerine
var mı? ifadeleri konulmuştur. Düzenlemeler sonrası oluşturulan ölçek, bu ölçeği
geliştiren bilim adamı Adam Reich’e gönderilerek görüşleri sorulmuş, ölçeğin bu
halinin uygun olduğuna dair geri bildirim alınmıştır. Uzman değerlendirmeleri
sonrasında hesaplanan Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) 0,97 olarak bulunmuş,
uzmanların görüşü doğrultusunda, 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin tüm
maddelerinin yüksek içerik geçerliliğine sahip olduğu ve uzmanlar arası uyumun iyi
olduğu görülmüştür.
Oluşturulan Türkçe ölçek, Türkçe dil bilgisi kuralları yönünden bir Türk Dili
ve Edebiyatı uzmanı tarafından değerlendirilmiş ve öneriler doğrultusunda
düzenlenerek ölçeğe son şekli verilmiştir.
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2. 12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Geçerlik Çalışması
Çalışmaya Eylül 2018 tarihinden itibaren yanan ve kaşıntı şikayeti devam eden
hastalar dahil edilmiştir. Örneklem kriterlerine uyan hastalar servis kayıt defterinden
belirlenerek hastanın iletişim bilgileri alınmıştır. Hastalar araştırmacı tarafından
telefonla aranarak ölçek hakkında bilgilendirilmiş ve çalışmaya katılmak isteyip
istemedikleri sorulmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastaların polikliniğe
başvuru tarihleri belirlenmiştir. Çalışma polikliniğe başvuran hastalar ile poliklinikte,
tedavisi tamamlanmış olan hastalar ile hastanın uygun gördüğü bir ortamda yüz yüze
olarak yapılmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden hastalardan öncelikle yazılı
bilgilendirilmiş onamları alınarak (Bkz.EK-12) yanık alanlarında kaşıntı olup
olmadığını belirlemek amacı ile VAS (Bkz. EK- 3) uygulanmıştır. VAS’a göre 1 ve
üzerinde puan alan hastalara 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (Bkz.EK-4) bir kez
uygulanmıştır. Ölçeğin uygulanması ortalama 5-7 dakika sürmüştür.
Uyum Geçerliği Çalışması
Eşzamanlı olarak, geliştirilen ölçekten elde edilen puanlarla, belirlenen kriter
arasındaki korelasyon uyum geçerliği olarak değerlendirilir (112). Ölçeğin uyum
geçerliği, VAS ölçeği ile değerlendirilmiştir. “VAS” puanı ile “12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği”nin toplam puanı arasındaki ilişki Spearman Sıra Korelasyon katsayısı
ile incelenmiştir. İki ölçek arasında doğrusal pozitif yönlü bir ilişki olduğu
görülmektedir.
İki ölçek arasında doğrusal pozitif yönde yüksek düzeyde (𝑟𝑠 =0,70; p<0,0001)
bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. “VAS” ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”
arasındaki korelasyona ilişkin katsayı olan geçerlilik katsayısı yüksek olarak
bulunmuş, ölçme aracının uyum geçerliğini sağladığı görülmüştür.
12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Yapı Geçerliği
Adam Reich (2017) tarafından geliştirilen 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği”nin yapı geçerliğinin değerlendirmesi için doğrulayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapısal eşitlik modelleme teknikleri ailesine ait
nicel veri analiz yöntemidir. Gözlenen veriler ile gizli faktörler ve gözlenen gösterge
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değişkenleri arasındaki varsayımsal nedensel ilişkileri belirten, teorik olarak temelli
ve kavramsallaştırılmış bir teori temelli model arasındaki uyumu değerlendirmeyi
sağlar (113). 12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti ölçeğinin beş faktörlü yapısı için doğrulayıcı
faktör analizi sonucunda, uyum iyiliği kriterleri (X2/sd uyum indeksi, Karşılaştırmalı
Uyum indeksi, Tucker-Lewis Indeksi, Standartlaştırılmış Hata Kareleri Ortalamasının
Karekökü, Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü, Akaikes Bilgi Kriteri, Bayes
Bilgi Kriteri) iyi bir uyum olduğunu göstermiştir.(Bkz.Şekil 4.1)
3. 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Güvenirlik Çalışması
Güvenirlik, bir ölçme aracının duyarlı, birbiri ile tutarlı ve kararlı ölçme
sonuçları verebilme gücüdür. Aynı süreçlerin izlenmesi ve ölçümlerin kullanılması ile
aynı sonuçların alınmasıdır. En genel anlamı ile herhangi bir gözlem aracının
uygulanması ile elde edilen sonuçların kararlılık ve yinelenme derecesi ile ilişkili olup,
ölçme aracının tutarlı sonuçlar verme yeteneğidir (98). Ölçeğin güvenirlik çalışması
kapsamında aşağıda belirtilen uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
12 -Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin İç Tutarlık Çalışması
Ölçme araçlarının iç tutarlığı (internal consistency) aracın, belli bir amaçla
bağımsız birimlerden oluştuğu ve bunların, bütün içinde bilinen ve birbirine eşit
ağırlıkları olduğu varsayımına dayanan bir kavramdır. Geçerlik ve güvenirlik
çalışmasının son aşaması olarak araştırmada ölçme aracı olarak kullanılan “12Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin güvenirlik çalışmasının iç tutarlık analizi
yapılmıştır.İç tutarlılık analizi kapsamında aşağıdaki analizler yapılmıştır.
Cronbach Alfa Katsayısı
Alfa katsayısı ölçekte bulunan k sorunun varyansları toplamının genel varyansa
oranlanması ile bulunan bir ağırlıklı standart değişim ortalamasıdır. 0 ile 1 arasında
değer alır ve 1’e yaklaştıkça güvenirlik artar. Alfa değerinin negatif çıkması,
güvenirliğin bozulduğuna işaret eder (112).
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İki Yarıya Bölme Yöntemi (Split Half)
Bir kez uygulanmış olan bir ölçme aracı, belirli yöntemlerle iki yarıya bölünür
ve bu iki bölümden ayrı ayrı puanlar hesaplanır. Bu puanlar arasındaki korelasyon
katsayısı, bir güvenirlik göstergesi olarak kabul edilir. İki Yarıya Bölme Yöntemi’yle
bulunan güvenirlik katsayısı yüksek ise, bu durum testin iki yarısından elde edilen
puanlar arasında bir tutarlılık bulunduğu anlamına gelir (112). Güvenirlik
katsayılarının 0,80’den büyük olması ölçeğin güvenirliğinin yeterli olduğunu
göstermektedir. Çalışmada iki yarıya bölünmesi yöntemi ile 12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği’nin güvenilir olduğu görülmüştür.
3.6.2. 2. Aşama: Yanık Sonrası Ortaya Çıkan Kaşıntının Hastanın
Yaşam Kalitesine Etkisinin ve Deneyimlerinin
Değerlendirilmesi
İlk aşama tamamlandıktan sonra ikinci aşamanın nicel çalışma bölümüne
geçilmiştir. Nicel çalışmaya 15 Nisan 2019 tarihinden sonra yanan ve kaşıntı şikayeti
devam eden bireyler dahil edilmiş olup, çalışma verileri Temmuz 2019-Mart 2020
tarihleri arasında toplanmıştır.
Yanık gelişen hastalar klinikten taburcu olduğu gün hastanın kendisi ve yakını
ile görüşülerek çalışma hakkında bilgi verilmiş çalışmayı kabul eden hastalara Hasta
Tanıtım Formu (Bkz. EK-1) ve Bilgilendirilmiş Onam Formu (Bkz.EK-13)
doldurulmuştur. Daha sonra yanık yaralanması üzerinden en az 1 ay geçen hastalara
telefon ile ulaşılarak hastanın kontrol amaçlı olarak polikliniğe başvuracağı gün
belirlenmiştir. Çalışma kapsamına alınan hastalar poliklinik kontrolleri sırasında
görüşülerek yüz yüze görüşme yolu ile VAS (Bkz. EK-3) uygulanmış, kaşıntısı 1 ve
üzeri olan hastalara Kaşıntıya İlişkin Bilgi Toplama Formu (Bkz. EK-2), 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (Bkz. EK 4), Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (Bkz. EK-5)
uygulanmıştır. Hasta görüşmeleri yanık merkezi sorumlu hemşire odasında
yapılmıştır. Uygulama süresi ortalama 30 dakika sürmüştür. Poliklinik kontrolüne
gelmeyen hastalar ile yapılan görüşmeler hastanın uygun gördüğü bir ortamda yüz
yüze görüşme yolu ile yapılmıştır. Bu hastalar görüşme öncesi telefonla aranarak
çalışma hakkında bilgi verilmiş, çalışmaya katılmayı kabul eden hastaların
bilgilendirilmiş onam formu, diğer formları ile birlikte doldurulmuştur. Taburculuktan
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sonra kontrol için hastaneye gelemeyeceğini ifade eden ve yüz yüze görüşmeyi kabul
etmeyen 4 hastanın verileri ise bir mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp yolu ile
toplanmıştır. Bu hastalara taburcu olurken tüm formlar teslim edilerek formların nasıl
doldurulacağı konusunda bilgi verilmiştir. Çalışmanın nicel aşaması 31 Mart 2020
tarihinde tamamlanmıştır (Bkz. Tablo-3.2).
Tez çalışmasının ikinci aşamasının nitel çalışma aşaması Ağustos 2019-Şubat
2020 tarihleri arasında gerçekleşmiştir (Bkz. Tablo-3.2). Nitel çalışma kapsamına 11
hasta alınmıştır. Nicel çalışma yapıldığı gün, araştırmaya yönelik anket formlarını
dolduran hastalara yapılacak nitel çalışma hakkında bilgi verilmiş, çalışmaya
katılmayı kabul eden hastalardan uygun zaman için randevu alınarak nitel çalışma
gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmada Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu (Bkz. EK6) kullanılarak hastalar ile derinlemesine yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler
hastanın evinde ya da iş yerinde sessiz bir ortamda sağlanmıştır. Görüşmelere
başlamadan önce her katılımcıya araştırmanın amacı, görüşmenin yaklaşık olarak ne
kadar süreceği, görüşmede kullanılan ses kayıt cihazının hangi amaçla kullanılacağı,
görüşmelerden elde edilen verilerin gizli tutulacağı, isterlerse farklı bir isim
kullanabilecekleri konusunda bilgi verilmiş, aydınlatılmış onam formu imzalatılmıştır
(Bkz.EK-14). Ayrıca tüm hastalardan ses kaydı ile tekrar sözlü onam alınarak yapılan
tüm görüşmeler ses kaydı ile kayıt altına alınmıştır.
Çalışmada görüşmelerden daha derinlemesine veri elde edebilmek amacıyla
"sondaj sorular" kullanılmıştır. Bu sorular, görüşme formunun içerisinde yer almayan
ve elde edilen veriyi zenginleştirmek amacıyla, görüşmecinin söylediklerinden daha
fazla açıklama ve betimleme elde etmek, sorulara verilen yanıtları daha da
derinleştirmek için kullanılmaktadır. Sondaj sorular, "Bu nasıl oldu?" "Böyle
hissetmenize neden olan nedir?" "Açıklar mısınız?" şeklinde basit soruların olabileceği
gibi "Kim?" "Nerede?", "Nasıl?" gibi durumsal soruların da sondaj amaçlı
kullanılabileceği belirtilmiştir (114). Araştırma sorularının yanıtı olabilecek kavramlar
tekrar etmeye başladığında görüşmeler sonlandırılmıştır. Görüşmelerde iç geçerliği
sağlamak üzere, yapılan görüşmeler sonunda katılımcıların söyledikleri tekrarlanarak
ya da özetlenerek doğru anlaşılıp anlaşılmadıkları kontrol edilmiştir.
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3.7. Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmanın birinci ve ikinci aşamasında nicel verilerin değerlendirilmesinde
SPSS (Statistical Package for Social Science) 17 paket programı kullanılmıştır. Veriler
değerlendirilirken sayısal veriler için merkezi eğilim ölçüleri (ortalama, standart
sapma, ortanca, minimum ve maksimum değerler, çeyrekler arası genişlik), kategorik
veriler için frekans dağılımları (sayı, yüzde) kullanılmıştır. Veri setinin analizi
öncesinde, kullanılacak istatistiksel yöntemin belirlenmesi için ilgili değişkenlerin
normal dağılıma uyum sağlayıp sağlamadıklarının belirlenmesi gerekmektedir.
Normal dağılım varsayımı Shapiro Wilk testi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel
anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kullanılmış olup; p<0.05 olması durumunda anlamlı bir
farklılığın olduğu belirtilmiştir.
Ölçeğin uyum geçerliği, VAS ölçeği ile değerlendirilmiştir. “VAS” puanı ile
“12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin toplam puanı arasındaki ilişki Spearman Sıra
Korelasyon katsayısı ile incelenmiştir. Geçerlik nitelendirmesi “mükemmel” (0,80 –
1,00), “yüksek” (0,70 – 0,79), “orta” (0,50 – 0,69) ve “kabul edilmez” (0 – 0,49) olarak
yapılmıştır (115).
Ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi Jamovi programının 2.3.9. versyonu ile
gerçekleştirilmiştir (116,117). İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kullanılmış
olup; p<0.05 olması durumunda anlamlı bir farklılığın olduğu belirtilmiştir.
“12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin iç tutarlık analizinde ölçeğin
güvenirliği Cronbach’s Alfa, Spearman-Brown, Guttman Split-Half katsayıları
incelenmiştir. Ölçekteki maddeler arasındaki ilişki Cramer V, Phi, Goodman ve
Kruskal Gamma katsayıları ile analiz edilmiştir. Maddelerin ölçek toplam puanı ile
ilişkisi Spearman Sıra Korelasyon katsayısı ve Nokta Çift Serili korelasyon katsayısı
ile değerlendirilmiştir. Güvenirlik katsayılarının 0,80 ve üzeri olması ölçeğin güvenilir
olduğunu göstermektedir. İki eş ölçümün arasındaki farkın anlamlılık testi Wilcoxon
Testi ile analiz edilmiştir (115).
İki ortalama arasındaki farkın anlamlılık testi için veriler normal dağılım
göstermediğinden, iki bağımsız gruba ilişkin ortalamaların karşılaştırılmasında Mann
Whitney U testi kullanılmıştır. İkiden çok bağımsız gruba ilişkin ortalamaların
karşılaştırılmasında Kruskal Wallis-H testlerinden yararlanılmıştır (115). Kruskal
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Wallis-H Testinde anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu
Karşılaştırma Testi ile aralarında farklılık olan gruplar belirlenmiştir.
Katılımcılar ile yapılan derinlemesine görüşmelerden elde edilen verilerin
içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizinde temel amaç toplanan verileri açıklamaya
yardımcı olacak kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. İçerik analizinde temel yapılan
işlem, birbirine benzer verileri belli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirmek, bunları okuyucunun anlayacağı bir şekilde düzenleyerek yorumlamaktır.
İçerik

analizi

süreci,

görüşme

verilerinin

yazıya

geçirilmesini,

verilerin

düzenlenmesini, anlamlı veri birimlerinin saptanmasını, analiz süreci ve sonuçların
rapor edilmesini içermektedir (91). Bu doğrultuda yapılan her bir görüşmeden elde
edilen ve ses kayıt cihazına kaydedilen veriler, araştırmacı (HA) tarafından Microsoft
Office Word 2007 kelime işlemci yazılımı kullanılarak bilgisayar ortamında birebir
yazıya dökülmüştür. Veriler yazılırken, katılımcıların isimleri kullanılmamıştır.
Analizde kolaylık sağlaması bakımından görüşme yapılan kişilerin baş harfleri
kodlanmıştır (örnek G.T). Görüşmelerin transkriptleri 132 sayfalık veri haline
getirilmiştir. Verilerin güvenirliği için araştırmacı dışında, nitel çalışma konusunda
deneyimli 2 öğretim üyesi tarafından, birbirinden bağımsız olarak kodlar ve temalar
oluşturulmuştur. İlk aşamada veri kodlaması yapılmıştır. Bu aşamada pek çok kod için
uyum sağlanmıştır. Uyum sağlanamayan ancak kod olarak kabul edilmesi yönünde de
uzlaşılan ifadelerin her biri yine bir kod olarak listelenmiştir. Tüm kodlamalar
tamamlandıktan sonra araştırmadan elde edilen kodlara göre ana temaların
oluşturulması sürecinde ayrı ayrı tüm kodlamaları okunmuş ve alt temalar
oluşturmuştur. Daha sonra kodların temalarla ilişkileri değerlendirilerek temalar
yeniden düzenlenmiştir. Analiz sonucunda 62 kod, 7 kategori, 21 tema ve 5 alt tema
oluşturulmuştur.
Nitel veri analizinde Atlas. ti 9 programı kullanılmıştır. Atlas. ti yazılımı,
Berlin Teknik Üniversitesi bilim insanları tarafından geliştirilmiştir. Bir araştırma
projesi olarak kabul eden bu yazılım, büyük ve farklı veri setlerine (belgeler, alıntılar,
notlar, işitsel ve görsel dosyalar gibi) ve bunların üzerindeki yapılan kodlamalara kolay
erişim sağlayan düzenli bir çalışma alanı sunmaktadır. Program farklı veri setleri
arasında bir ağ kurarak bunlar arasında ilişkili düzenlemeler, işlemler, kodlamalar ve
not almalara (memos) olanak sağlamaktadır. Programın sahip olduğu alternatif ve
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interaktif kodlama fonksiyonları araştırmacıya program arayüzünde kolaylık ve
seçenekler sunmaktadır. Bu program yardımı ile İnteraktif marjin ekranından kodlar
sürüklenip bırakılabilmekte, bir fikirle alakalı tüm veri kesitleri ve notları düzenli
olarak aranabilmekte, geri getirilerek tarama yapılabilmektedir. Program, seçili
bölümler, notlar ve kodlar bir kavram haritasına görsel olarak bağlantı verilmesine
olanak sağlamaktadır. Bu program ile herhangi bir veri setine yönelik arama ve tarama
fonksiyonları ile beraber yeni temalar ve fikirler oluşturulup farklı kategoriler
meydana getirilerek teorik alt yapıya destek sağlanabilmektedir. Atlas ti farklı türdeki
dosya biçimlerini (SPSS, Html, Xml ve CSV) desteklemektedir. Ayrıca bu program,
araştırmacıların takım halinde aynı projede çalışmasına ve her araştırmacının veri
kodlamasının karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır (118).
Nitel görüşmeleri gerçekleştiren araştırmacının 2017-2018 eğitim dönemi
bahar yarıyılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalından
Nitel Araştırma Yöntemleri (Ders Kodu: SGBE-8105) dersini alarak başarı ile
tamamlamıştır. Araştırmacı aynı zamanda 10-11.03.2018 tarihlerinde Üsküdar
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 16 saatlik Nitel Araştırma
Yöntemlerine Giriş Kursu’na katılmıştır (Bkz.EK-7).
3.8. Araştırmanın Geçerlik ve Güvenirliği
Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik nicel araştırmalardan farklı şekilde
ele alınmaktadır. Nicel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve güç analizi sayısal
göstergelerle kanıtlanmaktadır. Ancak nitel araştırmalarda bunu kanıtlayacak sayısal
veriler olmadığı için geçerlik, güvenirlik ve güç analizi yapmak ve örneklem
büyüklüğüne karar vermek zordur (101). Nitel araştırmada geçerlik, araştırmacının
araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız gözlemesi şeklinde
tanımlanmıştır. Toplanan verilerin raporlaştırılması ve sonuçlara nasıl ulaşıldığının
araştırmacı tarafından belirtilmesi geçerliğin önemli bir ölçütü olarak kabul
edilmektedir (119). Nitel araştırmacının bulgularının “inanılırlığını” artırmak için
kullanabileceği bir dizi strateji mevcuttur. Nitel araştırmalarda geçerlik-güvenirlikten
ziyade inandırıcılık (trustworthiness) olması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Nitel
araştırmacıların çalışmalarının inandırıcılığını göstermek için gereken önlemleri
alması ve araştırma sürecini ve verileri açık ve ayrıntılı bir biçimde tanımlaması önem
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taşımaktadır (99). Lincoln ve Guba (119), nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirliği
inandırıcılık, aktarılabilirlik, doğrulanabilirlik olarak ele almaktadır. Erlandson,
Harris, Skipper ve Allen (1993)’e göre nitel araştırmalarda inandırıcılığın
sağlanmasında uzun süreli etkileşim, derin odaklı veri toplama, çeşitleme, uzman
incelemesi ve katılımcı teyidi, aktarılabilirlik için ayrıntılı betimleme ve amaçlı
örnekleme, tutarlılık incelemesi ve teyit incelemesi yapılmalıdır (101). Tablo. 3.1 'de,
nicel ve nitel araştırmalarda bu kavramların birbirine karşılık gelen şekli ve
araştırmanın doğruluğunun artırılması için yapılan adımlar yer almaktadır.

Aktarılabilirlik

Dış geçerlik

Güvenirlik

Nesnellik

Uygulanabilirlik

Tutarlılık

Tarafsızlık

Araştırma sonuçları
yoluyla gerçeğin doğru
temsili

Doğrulanabilirlik

Dayanıklılık

Nitel
Araştırmalar
(Doğruluk)
İnandırıcılık

Kriter

Nicel Araştırmalar
(Geçerlik ve
güvenirlik
İç geçerlik

Teyit
incelemesi

Tutarlık
incelemesi

Ham verileri, nitel çalışmalar konusunda
tecrübeli iki öğretim üyesine inceletilmiş ve elde
edilen sonuçlar ile araştırma sonuçları
karşılaştırılmıştır.

Görüşmeler ses kayıt cihazına alınmış ve
görüşmeler ile ilgili notlar tutulmuştur.

Görüşmecilerin doğrudan alıntılarına yer
verilmiştir
Araştırmanın amacına uygun örneklemde
görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Yapılan görüşmeler sonunda katılımcılara
görüşmeler özetlenmiş ve katılımcılardan geri
bildirim alınmıştır.

Katılımcı
onayı
Ayrıntılı
betimleme
Amaçlı
örnekleme

Tez danışmanı ve tez izleme jürisi araştırmanın
tüm aşamalarını detaylı bir şekilde inceleyerek
değerlendirmelerde bulunmuşlardır.

Farklı yaş, cinsiyet, kaşıntı şiddeti,meslek vb.
özelliklere sahip katılımcılar araştırmaya dahil
edilmiştir.

Katılımcılarla yapılan görüşmelerin süreleri
mümkün olduğu kadar uzun tutulmuş ve daha
derinlemesine bilgi elde edilmeye çalışılmıştır.
Elde edilen veriler sürekli olarak
karşılaştırılmış, irdelenmiş ve yorumlanmıştır.

Uygulanan Adımlar

Uzman
incelemesi

Derinlik
odaklı veri
toplama
Çeşitleme

Uzun süreli
etkileşim

Kullanılan
Yöntemler

Tablo 3.1. Araştırmanın doğruluğunun artırılmasında uygulanan adımlar (Yıldırım ve Şimşek 2006)
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Katılımcılarla görüşmelerin sağlanması ve yapılan
görüşmeler sonunda katılımcılara geri bildirim
verilmesi

Ses kayıt cihazı ile elde edilen
verilerin çözümlenmesi ve
bilgisayar ortamına aktarılması

Araştırma sonuçlarının
yazılması.

Nitel çalışma konusunda deneyimli
2 öğretim üyesi tarafından,
birbirinden bağımsız olarak kodlar
ve temaların oluşturulması

Temalar arası ilişkilerin görsel
hale getirilerek yorumlanması

Oluşturulan tema ve alt
temaların tez danışmanı ile
incelenerek son halinin
verilmesi.

Ses kayıtlarının tekrar
dinlenerek rapor üzerinde
gerekli düzenlemelerin
yapılması

Ortaya çıkan ve bir araya getirilen
kodlar arasındaki benzerlik ve
farklılıklar tekrar değerlendirilerek
tema/alt temaların ortaya çıkarılması
Kendi içinde anlamlı ifadelerin
saptanması ve bu ifadelere tanımlayıcı
kod oluşturulması

Şekil 3.1. Nitel veri analiz süreci

Görüşme raporlarının
ATLAS.ti.9 Programına
aktarılması

Araştırma
konusunun
belirlenmesi
Araştırmanın
planlanması
Tez önerisinin
verilmesi ve
onayın alınması
Etik kurul
dosyasının
hazırlanması ve
teslimi
Etik kurul
onayının
alınması
İstanbul İl
Sağlık
Müdürüğüne
proje dosyası
teslimi
Ölçeğin dil
geçerlilik
çalışmalarının
yapılması.
Kurum
izinlerinin
alınması

Haziran

x

x

x

x

Temmuz

x

Ağustos

x

Eylül

x

x

x

Ekim
x

x

Kasım
x

Aralık
x

Haziran

2019
Temmuz

2018

2020
Haziran

Tablo 3.2. Araştırmanın zaman çizelgesi
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Ocak

Aralık
Kasım
Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Aralık

Kasım

Ekim

Eylül

Ağustos

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Ekim

Eylül

Ağustos

Temmuz

Haziran

Araştırmanın
raporlandırılması

Nitel verilerin
toplanması
Nitel ve nicel
verilerin analizi

x

Kasım

Ölçeğin
güvenilirlik
çalışması ve veri
analizleri
Nicel verilerin
toplanması

Aralık
x

Ocak

Ölçeğe son
halinin verilmesi
x

Şubat

2019
Mart
x

Nisan
x

Mayıs
x

Haziran
x

Temmuz
x
x

x

Ağustos
x

Eylül

x

Ekim
x

x

Kasım
x

x

Aralık
x

x

2020

x

x

Ocak

2018

x

x

Şubat

Tablo.3.2.(Devam) Araştırmanın zaman çizelgesi

Mart
x

Nisan
x

Mayıs
x

Haziran
x

Temmuz
x

x

Ağustos
x

x

Eylül
x

x

Ekim
x

x

Kasım
x

x

Aralık
x

x

Ocak
x
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3.9. Araştırmanın Etik Boyutu
Araştırmaya Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar
Etik Kurulu tarafından (04.09.2018/Karar no: GO 18/633-30) onayı alındıktan sonra
başlanmıştır (Bkz.EK-8). Araştırmanın yapıldığı kurumda verileri toplayabilmek için
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden (24.05.2019/Sayı: 16867222-604.01.01) (Bkz.EK9) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi
Başhekimliğinden (Bkz.EK-10) yazılı izin alınmıştır.
12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeğinin yazarı Adam Reich’den 24/05/2018
tarihinde ölçeğin kullanımı için izin alınmıştır (Bkz.EK-11). Araştırmaya dâhil edilme
kriterlerini sağlayan hastalara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek hem yazılı,
hem sözlü bilgilendirilmiş onamları alınmıştır (Bkz. EK-12, EK-13, EK-14).
3.10. Araştırmanın Sınırlılıkları
Hastaların taburcu olduktan sonra il dışına çıkmaları nedeni ile 4 hastanın
verilerinin Whatsapp yolu ile toplanması araştırmanın sınırlılıkları arasında sayılabilir.
Derinlemesine görüşme için önceden randevu alınmasına karşın bazı katılımcılarla
görüşmeler yapılamamış ve farklı gönüllü katılımcılar bulunmak zorunda kalınmıştır.
Bu durum araştırma sürecinin uzamasına neden olmuştur.
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4. BULGULAR
Bu çalışmadan elde edilen bulgular iki aşamada verilmiştir. Birinci aşamada,
“12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin
bulgular sunulmuştur. İkinci aşamada ise yanık sonrası dönemde ortaya çıkan
kaşıntının hastaların yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmeye yönelik nicel
bulgular ile hastaların kaşıntıya yönelik deneyimlerinin belirlendiği nitel bulgular yer
almaktadır.
4.1. 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmalarına İlişkin Bulgular
Bu bölümde, “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliğine
ilişkin bulguları sunulmuştur.
Tablo 4.1. 12-Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği’ne ilişkin cronbach alfa güvenirlik
katsayısı
Cronbach Alfa katsayısı
12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
0,79
Madde silindiğinde Cronbach Alfa katsayısı
S1
0,75
S2
0,77
S3
0,75
S4
0,77
S5
0,77
S6
0,78
S7
0,81
S8
0,78
S9
0,76
S10
0,74
S11
0,78
S12
0,78
Tablo 4.1.’de “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”ne ilişkin Cronbach Alfa
değerleri verilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,79 olarak
bulunmuştur. Bu bulgu doğrultusunda,
belirlenmiştir.

ölçeğin

oldukça

güvenilir olduğu
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Tablo 4.2. 12-Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği’ne ilişkin iki yarıya bölünmesi yöntemi
güvenirlik katsayıları
I.Bölme
Yöntemi

Maddeler

Bölümler
arasındaki
korelasyon

SpearmanBrown
katsayısı

Guttman
Split-Half
katsayısı

Ortalama

ss.

1. Bölüm
2.Bölüm

1–6
7 – 12

0,71

0,83

0,83

2,98
5,91

2,03
2,20

II.Bölme
Yöntemi

Maddeler

Bölümlerin
arasındaki
korelasyon

SpearmanBrown
katsayısı

Guttman
Split-Half
katsayısı

Ortalama

ss.

1, 3, 5, 7,
9 ve 11
2, 4, 6, 8,
10 ve 12

4,66

2,14

0,73

0,85

0,85
4,23

2,05

1.Bölüm
2.Bölüm

Tablo 4.2’de iki farklı bölme yöntemi ile ölçeğin iki yarıya bölünmesi yöntemi
güvenirlik katsayıları değerlendirilmiştir. I.Bölme yönteminde ölçek ilk 6 madde (16) ve son 6 madde (7 – 12) olmak üzere ikiye bölündüğünde Spearman-Brown ve
Guttman katsayıları 0,83 olarak bulunmuştur. Ancak bölümlerin ortalama puanları
birbirinde farklı bulunmuştur. II. Bölme yönteminde ise 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 bir bölüm,
diğer maddeler 2. bölüm (2, 4, 6, 8, 10, ve 12) olmak üzere ölçek ikiye bölündüğünde
Spearman-Brown ve Guttman katsayıları 0,85 olduğu ve ortalama puanların yakın
olduğu bulunmuştur. Güvenirlik katsayılarının 0,80’den büyük olması ölçeğin
güvenirliğinin yeterli olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, iki yarıya bölünmesi
yöntemi

ile

göstermektedir.

“12-Maddeli

Kaşıntı

Şiddeti

Ölçeği”nin

güvenilir

olduğunu

V=0,35
p=0,001*
V=0,46
p<0,0001*
V=0,35
p=0,001*
V=0,36
p<0,001*
V=0,15
p=0,259
V=0,04
p=0,915
V=0,21
p=0,074
V=0,34
p=0,0001*
V=0,48
p<0,0001*
V=0,23
p=0,016*
V=0,30
p=0,004*

𝝓=0,31
p=0,001*
𝝓=0,32
p=0,0001*
𝝓=0,40
p<0,0001*
𝝓=0,05
p=0,615
𝝓=-0,17
p=0,068
𝝓=0,11
p=0,246
V=0,40
p<0,001*
V=0,47
p<0,0001*
V=0,21
p=0,073
𝝓=0,09
p=0,324

S2

𝝓=0,55
p<0,0001*
𝝓=0,50
p<0,0001*
𝝓=0,20
p=0,032*
𝝓=-0,08
p=0,368
𝝓=0,18
p=0,053
V=0,51
p<0,0001*
V=0,62
p<0,0001*
V=0,20
p=0,093
𝝓=0,18
p=0,045*

S3

𝝓=0,43
p<0,0001*
𝝓=0,25
p=0,007*
𝝓=-0,09
p=0,319
𝝓=0,05
p=0,581
V=0,37
p=0,001*
V=0,52
p<0,0001*
V=0,16
p=0,203
𝝓=0,12
p=0,203

S4

𝝓=0,16
p=0,086
𝝓=-0,03
p=0,757
𝝓=0,20
p=0,028*
V=0,35
p=0,002*
V=0,52
p<0,0001*
V=0,28
p=0,009*
𝝓=0,08
p=0,372

S5

𝝓 =-0,19
p=0,037*
𝝓=0,31
p=0,001*
V=0,26
p=0,049*
V=0,24
p=0,157
V=0,22
p=0,056
𝝓=0,36
p<0,0001*

S6

𝝓 =-0,13
p=0,144
V=0,18
p=0,287
V=0,32
p=0,017*
V=0,10
p=0,548
𝝓=0,04
p=0,644

S7

V=0,40
p=0,0003*
V=0,42
p=0,0004*
V=0,29
p=0,006*
𝝓=0,21
p=0,023*

S8

V:Cramer V katsayısı; 𝜙: Phi katsayısı; G: Goodman ve Kruskal Gamma katsayısı. *Korelasyon katsayısına ilişkin p<0,05.

S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

Tablo 4.3. 12-Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği’nin maddeler arası korelasyonu (n:120)

G=0,65
p<0,0001*
G=0,38
p=0,013*
V=0,35
p=0,002*

S9

G=0,37
p=0,002*
V=0,25
p=0,120

S10

V=0,19
p=0,112

S11
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Tablo 4.3’te “12-Maddeli Kaşıntı Ölçeği”nin maddeleri arasındaki ilişki, Phi,
Cramer V, Goodman ve Kruskal Gamma katsayıları ile incelenmiştir. 12 Maddenin
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0,05).
Ölçekteki 6 – 8, 11 ve 12. maddelerin diğer 7 maddenin bir kısmi ile ilişkili olduğu
bulunmuştur (p<0,05). Ölçekte birbiriyle ilişkili olan 1 – 5, 9 ve 10. maddeler arası
ilişki katsayısı 0,31 – 0,65 arasında değişmektedir (p<0,05).
Tablo 4.4. 12-Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği maddelerinin, ölçek toplam puanı ile
ilişkisi (n=120)

S1
S2
S3
S4
S5

S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12

𝒓𝒔
p
𝒓𝒑𝒃

Toplam Puan
0,68*
<0,0001
0,53*

p
𝒓𝒑𝒃

<0,0001
0,73*
<0,0001
0,57*
<0,0001
0,61*

p

<0,0001

𝒓𝒑𝒃

0,35*

p

0,0002

𝒓𝒑𝒃

-0,07

p

0,444

𝒓𝒑𝒃
p
𝒓𝒔
p
𝒓𝒔
p
𝒓𝒔
p
𝒓𝒑𝒃

0,50*
<0,0001
0,65*
<0,0001
0,85*
<0,0001
0,47*
<0,0001
0,35*

p

<0,0001

p
𝒓𝒑𝒃
p
𝒓𝒑𝒃

rs :Spearman Sıra Korelasyon katsayısı; rpb : Nokta Çift Serili korelasyon katsayısı. *korelasyon
katsayısına ilişkin p<0,0001
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Tablo 4.4. “12-Maddeli Kaşıntı Ölçeği”nin toplam ölçek puanı ile ilişkisini
göstermektedir.

7.

Madde

ölçek

toplam

puanı

ile

ilişkili

bulunmamış

(𝑟𝑝𝑏 = -0,07 ; p>0,05), diğer 11 madde ise ölçek toplam puanı ile pozitif ilişkili olduğu
bulunmuştur (p<0,0001). Ölçek toplam puanı ile 6 (𝑟𝑝𝑏 =0,35; p<0,001) ve 12
(𝑟𝑝𝑏 =0,35; p<0,0001) numaralı maddeler zayıf ilişki göstermektedir. Diğer 9
maddenin korelasyon katsayıları 0,47 – 0,85 arasında olduğu ve ölçek toplam puanı
ile orta ile yüksek kuvvette bir ilişkisi olduğu belirlenmiştir.
Tablo 4.5. 12-Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi
Faktör

Madde

1. Kaşıntı
Yoğunluğu
2. Kaşıntı
Alanı
3. Kaşıntı
Sıklığı ve
Süresi
4.
Kaşıntının
Günlük
Aktiviteler
ve Duygu
Durum
Üzerine
Etkisi
5. Kaşıntı
Uyaranına
Yanıt

9
10

%95 Güven
Aralığı
Standart Alt
Üst
pStandardize
Katsayısı
Hata
Sınır Sınır değeri
katsayı
0,545
0,065
0,418 0,671 <0,001
0,735
0,767
0,085
0,610 0,944 <0,001
0,788

11

0,563

0,036

0,491 0,633 <0,001

1,000

1
2
3
4

0,767
0,223
0,321
0,336

0,050
0,047
0,047
0,045

0,670
0,135
0,230
0,248

0,865
0,319
0,412
0,425

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

1,000
0,479
0,646
0,689

5
6

0,280
0,348

0,045
0,053

0,368 <0,001
0,452 <0,001

0,591
0,772

7
8
12

0,012
0,204
0,231

0,040
0,052
0,042

0,192
0,235
0,067
0,101
0,149

0,089 0,772
0,307 <0,001
0,314 <0,001

0,032
0,408
0,598

Doğrulayıcı faktör analizi bulguları beş faktörlü yapı için verilmiştir (Tablo
4.5). Ölçekteki 11 madde ilgili faktör ile yüksek ilişki göstermiş (p<0,001) ve
standardize katsayıları 0,41 – 1,00 arasında değişmektedir. Ölçekteki 7. Madde ise
Kaşıntı Uyaranına Yanıt faktörü ile ilişkisi anlamlı bulunmamıştır (standardize katsayı
=0,03; p=0,772). Faktörleri en çok açıklayan maddeler; 1. faktörde 10. madde
(standardize katsayı =0,79; p<0,001), 4. faktörde 4. madde (standardize katsayı =0,69;
p<0,001) ve 5. faktörde 6. madde (standardize katsayı =0,77; p<0,001) olmuştur.
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Şekil 4.1. 12. Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği doğrulayıcı faktör analizi şeması

Kaşıntı ölçeğinin beş faktörlü yapısı için doğrulayıcı faktör analizi sonucunda
uyum iyiliği kriterleri iyi bir uyum olduğunu göstermektedir (ki-kare=49.2; serbestlik
derecesi=46;

p=0.347;

Karşılaştırmalı

Uyum

indeksi=0.989;

Tucker-Lewis

indeksi=0.984; Standartlaştırılmış Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü=0.052;
Tahmin Hatalarının Ortalamasının Karekökü=0.024; Akaike Bilgi Kriteri=2065;
Bayes Bilgi Kriteri=2188).
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Şekil 4.2. 12-Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği toplam puanı ve vas puanı saçılım
grafiği.

Geçerliği bilinen “VAS” ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin uyum
geçerliği değerlendirilmiştir. “VAS” puanı ile “12-Maddeli Kaşıntı Ölçeği” toplam
puanına ilişkin saçılım grafiği Şekil 4.2’de verilmiştir (n=120). İki ölçek arasında
doğrusal pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. “VAS” ve “12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği” arasındaki korelasyona ilişkin katsayı olan geçerlilik katsayısı yüksek
olarak bulunmuştur (𝑟𝑠 =0,70; p<0,0001).
4.2. Yanık Sonrası Dönemde Ortaya Çıkan Kaşıntının Hastaların Yaşam
Kalitesine Etkisi ve Hasta Deneyimlerine İlişkin Bulgular
Bu aşamadaki bulgular çalışmanın nicel ve nitel bulgularını içermekte olup
aşağıdaki başlıklar halinde sunulmuştur.
4.2.1. Yanık hastasının özelliklerine ilişkin bulguları
4.2.2.Yanıklı bireylerin Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeğine ve 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’ne ilişkin bulguları
4.2.3.Yanık sonrası kaşıntı gelişen hastaların deneyimlerine yönelik nitel
bulguları
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4.2.1. Yanık hastalarının özelliklerine ilişkin bulgular
Bu bölümde, yanık hastalarının tanıtıcı özellikleri ile birlikte yanığa ve
kaşıntıya özgü özellikleri yer almaktadır.
Tablo 4.6. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı (n= 120)
Sosyo-Demografik Özellikler
18-25
Yaş (yıl) (37,58±13,1)
26-35
36-45
46-55
56-65
Erkek
Cinsiyet
Kadın
Meslek

Eğitim durumu

Medeni hali
Çocuk sayısı

Beraber yaşanılan kişi

Oturulan ev tipi
Alışkanlıklar

Gelir durumu

İşçi
Serbest çalışan
Ev hanımı
Özel sektör
Öğrenci
Emekli
Memur
İşsiz
Okuma-yazma bilmeyen
İlköğretim
Ortaöğretim
Lisans ve üzeri
Evli
Bekar
Yok
1-2
3-4
5 ve üzeri
Eş ve çocuklar,aile büyükleri
Anne, baba,kardeşler
Sadece eş
Sadece çocuklar
Yalnız
Apartman dairesi
Müstakil
Yok
Tütün
Alkol
Alkol+Tütün
Gelir giderden az
Gelir gidere eşit
Gelir giderden fazla

n
22
34
32
20
12
80
40

%
18,3
28,3
26,7
16,7
10,0
66,7
33,3

32
28
23
13
10
7
4
3
9
52
45
14
78
42
45
41
25
9
63
37
11
5
4
87
33
79
33
3
5
62
52
6

26,7
23,4
19,2
10,8
8,3
5,8
3,3
2,5
7,5
43,3
37,5
11,7
65,0
35,0
37,5
34,2
20,8
7,5
52,5
30,8
9,2
4,2
3,3
72,5
27,5
65,8
27,5
2,5
4,2
51,7
43,3
5,0
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Katılımcıların yaş ortalaması 37,58±13,1 olup %28,3’ü 26-35 yaş grubunda,
%66,7’si erkek, %26,7’si işçi, %19,2’si ise ev hanımıdır. Katılımcıların %50,8’i
ilköğretim ve altı öğretime sahip olup %65’i evli, %34,2’sinin 1-2 çocuğu olduğu,
%48,33’ü eş ve çocuklarıyla birlikte yaşadığı, %72,5’inin ise apartman dairesinde
oturduğu görülmektedir. Katılımcıların %27,5’i tütün kullandığı, %51,7’sinin sosyoekonomik durumunun düşük olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.6).
Tablo 4.7. Katılımcıların yanığa ilişkin özellikleri (n=120)
Yanığa İlişkin Değişkenler
Yalnızca 2. derece
Yanık derecesi
2. ve 3. derece birlikte
Yalnızca 3. derece
%9 ve altı
Yanık yüzdesi
%10-%29
%30 ve üzeri
Alev
Yanık sebebi
Haşlanma
Kimyasal
Elektrik
Temas
İş kazası
Yaralanma oluş şekli
Ev kazası
Diğer
Yanan vücut bölgesi*
Yüz
Gövde
Tek kol
Tek bacak
Kollar
Bacaklar
Tek el
Sırt
Kafa
Eller
Tek ayak
Kalça
Ayaklar
Perine
Yok
Yanık nedeniyle organ
Var
kaybı
Var
Yanığa bağlı greft
Yok
uygulaması
1-10 gün
Hastanede kalış süresi
11-30 gün
31-60 gün
61 gün ve üzeri
* Birden fazla yanıt verildiği için n katlanmıştır.

n
50
44
26
56
49
15
59
35
11
8
7
53
50
17
47
46
45
34
31
29
26
25
22
17
15
13
10
8
116
4
64
56
24
78
14
4

%
41,7
36,6
21,7
46,7
40,8
12,5
49,1
29,2
9,2
6,7
5,8
44,2
41,6
14,2
39,2
38,3
37,5
28,3
25,8
24,2
21,7
20,8
18,3
14,2
12,5
10,8
8,3
6,7
96,7
3,3
53,3
46,7
20,0
65,0
11,7
3,3
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Katılımcıların yanığa ilişkin değişkenlerine bakıldığında, %41,7’sinin 2.derece
yanığı olduğu, %46,7’sinin %9 ve daha az yanık yüzdesine sahip olduğu
görülmektedir. Yanık sebeplerinden ilk iki sırayı %49,1 ile alev yanığı ve %29,2 ile
haşlanma yanığının aldığı görülmektedir. En çok yanan vücut bölgesi incelendiğinde
ise ilk sıraları yüz (%39,2) ve gövdenin (%38,3) aldığı görülmektedir. Çalışma
kapsamına alınan bireylerin %44,2’si iş kazası geçirmiş, %53,3’üne ise yanık nedeni
ile greft uygulaması yapılmıştır.
Katılımcıların hastanede kalış süreleri incelendiğinde, büyük çoğunluğunun
(%65) 11-30 gün arasında hastanede kaldığı bulunmuştur (Tablo 4.7).
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Tablo 4.8. Katılımcıların kaşıntıya ilişkin özellikleri (n=120)
Kaşıntıya İlişkin Değişkenleri
VAS puanı
Kaşıntı başlamasından sonra
geçen süre
Kaşınan vücut bölgesi*

Kaşınan alan*
Kaşıntının niteliği

Kaşıntı nedeni ile yara izi
Bası giysisi kullanma durumu
Bası giysisi kullanım süresi
(n=30)
Bası giysisi kullanmanın
kaşıntı şiddeti üzerindeki
etkisi (n=30)
Kaşıntının tedavi maliyetine
ilişkin düşünceler

1-4
5-7
8-10
1-29 gün
30-89 gün
90 gün ve üzeri
Tek kol
Tek bacak
Gövde
Bacaklar
Sırt
Yüz
Kollar
Tek el
Eller
Kalça
Tek ayak
Perine
Kafa
Ayaklar
Yanık alanı
Greftli alan
Donör alanı
Gıdıklanma
İğnelenme
Yanma
Bıçak saplanır tarzda
Yok
Var
Hayır
Evet
1-3 ay
4-6 ay
7-9 ay
Artırdı
Aynı kaldı
Azalttı
Düşük
Orta
Yüksek

n
47
49
24
78
32
10
45
28
24
23
19
19
16
14
9
8
6
6
4
4
117
52
32
77
30
9
4
98
22
90
30
25
3
2
15
10
5
91
26
3

%
39,2
40,8
20,0
65,0
26,7
8,3
37,5
23,3
20,0
19,2
15,8
15,8
13,3
11,7
7,5
6,7
5,0
5,0
3,3
3,3
97,5
43,3
26,7
64,2
25,0
7,5
3,3
81,7
18,3
75,0
25,0
83,3
10,0
6,7
50,0
33,3
16,6
75,8
21,7
2,5

* Birden fazla yanıt verildiği için n katlanmıştır.

Katılımcıların %40,8’inin VAS kaşıntı skorlarının 5-7 puan arasında değiştiği,
%65’inin kaşıntı başlamasının üzerinden 1 ay geçtiği, %8,3’ünün ise 90 günden fazla
süre ile kaşıntı yaşamakta olduklarını ifade ettikleri görülmüştür.
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Kaşınan vücutbölgesi incelendiğinde, ilk 3 sırayı tek kol (%37,5), tek bacak
(%23,3) ve gövdenin (%20) aldığı, %97,5’i yanık alanının, %43,3’ü greftli alanın,
%26,7’si donör alanının kaşındığını belirttikleri görülmektedir. Katılımcıların
%64,2’si kaşıntılarını gıdıklanma şeklinde tarif ettikleri ve %18,3’ünde kaşınmaya
bağlı olarak yara izi gelişmiş olduğu tespit edilmiştir.
Araştırmaya katılan bireylerin %25’i bası giysisi kullandıklarını belirtmiştir.
Bası giysisi kullanan bireylerin % 83,3’ü 1-3 ay arası bası giysisi kullandığını ifade
etmiştir. Bası giysisi kullanmanın kaşıntı şiddeti üzerindeki etkisi incelendiğinde ise
katılımcıların %51,7’sinin bası giysisi kullanmanın kaşıntılarını artırdığını ifade ettiği
görülmüştür.
Kaşıntının tedavi maliyeti üzerine etkisine bakıldığında, katılımcıların
%75,8’inin kaşıntı maliyetini düşük bulduğu görülmüştür (Tablo 4.8).
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Tablo 4.9. Katılımcıların kaşıntıyı önlemeye ilişkin kullandığı yöntemleri (n=120)
Kaşıntıyı Önlemeye İlişkin Yöntemler
Kullanıyor
Kaşıntı nedeni ile ilaç
Kullanmıyor
kullanma durumu
Setirizindihidroklorür
Kullanılan ilaç(n=62)
Ebastin
Desloratadin
Feniramin hidrojen maleat
Feniramin hidrojen
45maleat+setirizindhidroklorür
Hidroksizindihidroklorür
Sağladı
İlaçtan yarar sağlama
Sağlamadı
durumu (n=62)
Gelişmedi
İlaç yan etkisi gelişme
Gelişti
durumu (n=62)
Uyku
İlaca bağlı gelişen yan
etki (n=5)
Kullanmıyor
Kaşıntı nedeni ile özel
Kullanıyor
ürün kullanma durumu
Bebe şampuanı
Kaşıntı nedeniyle
Nemlendirici
kullanılan özel ürün
İz Kremi
(n=40)
Bebe şampuanı +nemlendirici
Güneş Kremi
Gliserin
Vazelin
Uygulamıyor
Kaşıntı nedeni ile
Uyguluyor
tamamlayıcı tedavi
uygulama durumu
Kantaron yağı
Kaşıntı nedeni ile
Zeytinyağı
uygulanan tamamlayıcı
Domuz yağı
tedaviler (n=12)
Geleneksel karışımlar
Aleo vera
Kantaron yağı+ Geleneksel
karışımlar
Yok
Kaşıntı nedeni ile besin
Var
kısıtlama durumu
Kısıtlanan besinler (n=9) Baharat
Tuz
Yumurta
Patlıcan
Çikolata
Kola

n
62
58
45
6
5
2
2

%
51,7
48,3
72,6
9,7
8,1
3,2
3,2

2
52
10
57
5
5

3,2
83,9
16,1
91,9
8,1
100,0

80
40
23
7
4
3
1
1
1
108
12

66,7
33,3
57,5
17,5
10,0
7,5
2,5
2,5
2,5
90,0
10,0

6
2
1
1
1
1

50,1
16,7
8,3
8,3
8,3
8,3

111
9
3
2
1
1
1
1

92,5
7,5
33,3
22,2
11,1
11,1
11,1
11,1

Çalışma kapsamına alınan katılımcıların %51,7’si kaşıntı nedeni ile ilaç
kullanmaktadır. Ancak ilaç kullanan bireylerden %16,1’i ilaçtan fayda görmemiştir.
Katılımcıların %72,6’sı Setirizindihidroklorür kullandığını, %8,1’i ise kullandıkları
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ilaçla ilgili yan etki yaşadıkları ve ilaca bağlı yan etki geliştiğini belirten katılımcıların
tamamının, yan etkinin uyku ile ilgili olduğunu bildirmişlerdir (Tablo 4.9).
Katılımcıların

kaşıntıyı

önlemeye

ilişkin

uyguladıkları

yöntemlere

bakıldığında, %33,3’ü kaşıntı nedeni ile özel ürün kullandıklarını bildirmişlerdir. Özel
ürün kullananların %57,5’i yanan bölgenin temizliği için bebe şampuanı ile
yıkadıklarını, %10’u ise kaşıntı nedeni ile tamamlayıcı tedavi uyguladıklarını ve
kaşıntıyı azaltmak en fazla (%50,1) kantaron yağı kullandıklarını bildirmişlerdir.
Katılımcıların %7,5’i ise kaşıntı nedeni ile besin kısıtlamasına gittiklerini ve
kısıtlanan besinler arasında ilk 2 sırayı baharatın (%33,3) ve tuzun (%22,2) aldığını
ifade etmişlerdir (Tablo 4.9).
4.2.2. Yanıklı bireylerin Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’ne ilişkin bulguları
Bu bölümde, “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği”ne ve “12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği”ne ilişkin bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 4.10. 12-Maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği’ne ilişkin tanımlayıcı istatistikler
tablosu (n=120)
12 Maddeli Kaşıntı n
Şiddeti Ölçeği
Toplam

120

ort

8,91

ss

3,90

min

3,00

max

19,00

median

8,00

IQR

6,00

SS:Standart sapma, Min: Minimum değer, Max : Maksimum değer, Ort.: Aritmetik ortalama,
Median.:Ortanca, IQR: Çeyrekler arası genişlik

“12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” puanları incelendiğinde katılımcıların
hafif dereceden şiddetli dereceye kadar kaşıntı yaşadıkları (3.00-19.00) ve kaşıntı
ortalamalarının ise orta şiddette ( 8,91±3,90) kaşıntıyı işaret ettiği görülmektedir
(Tablo 4.10).
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Tablo 4.11. Yanığa spesifik sağlık ölçeği toplam ve alt boyut puanlarına ilişkin
tanımlayıcı istatistikler tablosu (n=120)
Yaşam Kalitesi
n

Alanı

ort

ss

min

max

median

IQR

Toplam Puan

120

,71

,16

,28

,99

,73

,33

Fiziksel alan

120

,71

,22

,06

1,49

,73

,38

Hareket ve
kendine bakım

120

,77

,23

,00

1,00

,83

,33

Elin fonksiyonu

120

,74

,29

,00

1,00

,85

,50

Rol aktiviteleri

120

,57

,25

,05

1,00

,55

,60

Emosyonel alan

120

,70

,20

,20

1,00

,72

,40

Beden imajı

120

,70

,24

,07

1,00

,73

,46

Etkileme

120

,70

,20

,22

1,00

,72

,72

Sosyal alan

120

,73

,17

,23

1,00

,75

,33

Aile /Arkadaş

120

,77

,17

,17

1,00

,79

,31

Cinsel aktivite

120

,59

,35

,00

1,00

,58

,75

120

,69

,20

,15

1,00

,72

,43

Genel sağlık
alan

SS:Standart sapma, Min: Minimum değer, Max : Maksimum değer, Ort.: Aritmetik ortalama,
Median.:Ortanca, IQR: Çeyrekler arası genişlik

Tablo 4.11. de “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” toplam puan ve alt boyutlarına
ilişkin ortalama, standart sapma, ortanca (minimum-maksimum) ve çeyrekler arası
genişlik değerleri verilmiştir. Buna göre ölçek toplam puan ortalaması 0,71±0,16
olarak bulunmuştur. Katılımcıların “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” alt boyutlarından
“Sosyal Alan” ortalaması (0,73±0,17) en yüksek değere sahip iken, “Genel Sağlık
Alanı” toplam puan ortalamasının (0,69±0,20) ise en düşük puana sahip olduğu
görülmektedir. Ölçeğin “Fiziksel Alan” alt boyutundaki en yüksek ortalamaya sahip
madde “Hareket ve Kendine Bakım”(0,77 ±0,23), en düşük puan ortalamasına sahip
madde ise “Rol Aktiviteleri”(0,57±0,25) maddesi olarak belirlenmiştir.
Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile “Yanığa Spesifik Sağlık
Ölçeği” ve “12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” ortanca puanlarının karşılaştırılması
yapılmıştır. Katılımcıların yaş grupları arasında “Fiziksel Alan” ortanca puanları
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açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Buna göre
18-25 yaş grubunda yer alan katılımcılara ait ortanca değeri (0,82), 46-55 yaş grubunda
yer alan katılımcılara ait ortanca değerden (0,64) anlamlı derecede yüksek
bulunmuştur (Bkz. Ek Tablo 1).
Bireylerin eğitim durumları ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” ve “12Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” puan ortancalarının karşılaştırılması sonucunda
“Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam)” puan ortanca değerlerinde istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Lisans ve üzeri eğitim seviyesine
sahip katılımcılara ait ortanca değer (0,79); okuma yazma bilmeyen (0,63),ilköğretim
(0,70) ve ortaöğretim (0,75) eğitim seviyelerine ait ortanca değerlerden anlamlı
derecede yüksek bulunmuş, eğitim seviyesi yükseldikçe yaşam kalitesi puanlarının da
arttığı belirlenmiştir. Lisans ve üzeri eğitim seviyesine ait grubun sosyal alan ortanca
değeri (0,88), okuma yazma bilmeyen (0,63),ilköğretim (0,75) ve ortaöğretim (0,78)
eğitim seviyelerine ait ortanca değerlerden anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
(p<0,05). (Bkz. Ek Tablo 1).
Araştırma kapsamına alınan bireylerin cinsiyet, yaş ve eğitim durumları ile
“12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” puan ortancalarının karşılaştırılması sonucunda
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p>0,05) bulunmadığı görülmüştür (Bkz. Ek
Tablo 1).
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44

Yalnız 3.derece

2. ve 3. derece

49

15

%10-%29

%30 ve üzeri

Test* ve p değeri

56

%9 ve altı

Yanık yüzdesi

Test* ve p değeri

50

(n)

Yalnız 2.derece

Yanık derecesi

Yanığa ilişkin
değişkenler

0,76(0,27)
0,74± 0,22
0,73(0,23)
0,70±0,21
0,65(0,44)
0,61±0,26
x2kw=3,056
p=0,217

x2kw=0,237
p=0,888

Medyan (IQR)
x̄ ± SS
0,75(0,21)
0,72± 0,20
0,69(0,39)
0,71± 0,27
0,76(0,30)
0,71± 0,22

Fiziksel alan

0,77(0,27)
0,74± 0,17
0,72(0,30)
0,68± 0,21
0,63(0,28)
0,60± 0,21
x2kw=5,621
p=0,050*

x2kw=7,746
p=0,021*

Medyan (IQR)
x̄ ± SS
0,75(0,28)
0,73± 0,17
0,78(0,20)
0,74± 0,20
0,66(0,27)
0,63 ± 0,21

Emosyonel alan

0,78(0,21)
0,75±0,18
077(023)
0,74±0,16
065(028)
0,65±0,15
x2kw=5,011
p=0,082

x2kw=4,192
p=0,123

Medyan (IQR)
x̄ ± SS
0,79(0,25)
0,75±0,17
0,76(0,20)
0,74±0,18
0,74(0,23)
0,71±0,17

Sosyal alan

0,75(0,28)
0,73±0,18
0,73(0,25)
0,68±0,19
0,47(0,30)
0,53±0,23
x2kw=10.453
p=0,005*

x2kw=7,833
p=0,020*

Genel sağlık
alanı
Medyan (IQR)
x̄ ± SS
0,75(0,20)
0,73±0,16
0,75(0,35)
0,72±0,22
0,59(0,33)
0,62±0,21

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

0,75(0,22)
0,74±0,15
0,73(0,20)
0,70±0,15
0,62(0,30)
0,60±0,18
x2kw=8,32
p=0,016*

x2kw=5,46
p=0,065

Yaşam kalitesi
toplam puan
Medyan (IQR)
x̄ ± SS
0,75(0,21)
0,73±0,13
0,76(0,26)
0,73±0,19
0,66(0,28)
0,66±0,17

8,00(6,00)
8,04± 3,52
9,00(5,00)
9,14± 3,93
12,00(7,00)
11,40± 4,21
x2kw=7,992
p=0,018*

x2kw=6,49
p=0,039*

Medyan (IQR)
x̄ ± SS
7,00(4,00)
7,92±3,39
8,00(6,00)
9,15±4,57
10,00(6,50)
9,89±3,84

12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği
Toplam puan

Tablo 4.12. Katılımcıların yanığa ilişkin değişkenleri ile yanığa spesifik sağlık ölçeği ve 12-maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği toplam puan
ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

60

Test **ve p değeri

60

Yok
z=-3,431
p=0,001*

0,65(0,25)
0,63±0,20
0,78(0,28)
0,76±0,16

0,66(0,27)
0,64±0,22
0,84(0,26)
0,79±0,20

60

Var

z=-3,773
p=0,001*

z=-3,361
p=0,001*

z=-1,533
p=0,125

55

Yok

Test** ve p değeri
Gövde yanıkları

0,63(,023)
0,66±0,16
0,79(0,23)
0,75±0,22

0,71(0,20)
0,69±0,18
0,83(0,41)
0,73±0,26
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Emosyonel
alan
Medyan(IQR)
x̄± SS

Var

Fiziksel alan

Medyan(IQR)
x̄± SS

(n)

Yanan vücut
bölgesi
Alt ekstremite yanıkları

Yanığa ilişkin
değişkenler

z=-2,679
p=0,007*

0,71(0,26)
0,69±0,17
0,80(0,20)
0,77±0,16

z=-2,54
p=0,011*

0,73(0,20)
0,70±0,16
0,80(0,22)
0,77±0,17

Medyan(IQR)
x̄± SS

Sosyal alan

z=-3,369
p=0,001*

0,65(0,31)
0,62±0,21
0,76(0,23)
0,75±0,16

z=-3,542
p=0,001*

0,63(0,25)
0,64±0,17
,080(0,25)
0,75±0,22

Genel sağlık
alanı
Medyan(IQR)
x̄± SS

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

z=-4,149
p=0,001*

0,67(0,24)
0,64±0,16
0,78(0,23)
0,77±0,14

z=-3,461
p=0,001*

0,67(0,16)
0,67±0,13
0,79(0,23)
0,75±0,18

Yaşam kalitesi toplam
puan
Medyan(IQR
x̄± SS)

z=-2,733
p=0,006*

10,00(6,50)
9,97±4,23
8,00(4,50)
7,85±3,24

z=-2,838
p=0,005*

10,00(5,00)
9,83± 3,96
7,00(5,00)
7,82± 3,56

Medyan(IQR)
x̄± SS

12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği
Toplam puan

Tablo 4.12..(Devam) Katılımcıların yanığa ilişkin değişkenleri ile yanığa spesifik sağlık ölçeği ve 12-maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği
toplam puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

61

14

31-60 gün

z=-1,602
p=0,109

z=-1,034
p=0,301

x2kw=4,156
p=0,245
x2kw=14,237
p=0,003*

0,80(0,18)
0,80±0,15
0,72(0,28)
0,70±0,19
0,59(0,31)
0,58±0,23
0,54(0,22)
0,53±0,14

0,70(0,29)
0,67±0,20
0,75(0,28)
0,73±0,18

0,69(0,32)
0,68±0,22
0,78(0,24)
0,74±0,22

0,83(0,40)
0,76 ±0,29
0,72(0,23)
0,71±0,19
0,69(0,33)
0,67±0,21
0,61(0,37)
0,50±0,30

Medyan (IQR) x̄±
SS

x2kw =4,78
p=0,189

0,80(0,13)
0,79±0,14
0,76(0,23)
0,73±0,18
0,67(0,20)
0,67±0,14
0,64(0,22)
0,65±0,17

z=-1,403
p=0,161

0,75(0,23)
0,71±0,18
0,78(0,23)
0,76±0,15

Sosyal alan
Medyan (IQR)
x̄± SS

Emosyonel alan

Fiziksel alan

x2kw=12,267
p=0,007*

0,81(0,28)
0,79±0,17
0,72(0,25)
0,69±0,18
0,51(0,30)
0,56±0,22
0,42(0,34)
0,52±0,30

z=-2,14
p=0,032*

0,69(0,33)
0,65±0,21
0,75(0,23)
0,73±0,18

Medyan (IQR)
x̄± SS

Genel sağlık alanı

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

Medyan (IQR)
x̄± SS

* Kruskal-Wallis testi ** Mann-Whitney U testi*p<0.05

Test *ve p değeri

4

78

11-30 gün

61 gün ve üzeri

24

56

1-10 gün

Hastanede
kalış süresi

Test** ve p değeri

Yok

Yanığa bağlı greft
uygulaması
Var
64

Yanığa ilişkin
değişkenler
(n)

x2kw=12,408
p=0,006*

0,81(0,24)
0,78±0,15
0,73(0,20)
0,71±0,15
0,63(0,27)
0,61±0,18
0,52(0,26)
0,54±0,16

z=-2,004
p=0,045*

0,70(0,23)
0,68±0,17
0,76(0,21)
074±0,14

Medyan (IQR)
x̄± SS

Yaşam kalitesi toplam puan

x2kw =11,764
p=0,008*

8,00(5,50)
7,71±3,36
8,00(5,00)
8,60±3,76
13,50(7,00)
12,21±4,25
11,00(4,00)
10,50±2,65

z=-2,346
p=0,019*

10,00(7,00)
9,69 ± 4,07
8,00(4,50)
8,02± 3,52

Median (IQR)
x̄± SS

12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği
Toplam puan

Tablo 4.12.(Devam) Katılımcıların yanığa ilişkin değişkenleri ile yanığa spesifik sağlık ölçeği ve 12-maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği
toplam puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)
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Tablo 4.12.’de katılımcıların yanık dereceleri ile “Yanığa Spesifik Sağlık
Ölçeği” ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” ortanca puanları karşılaştırılmış olup
“Emosyonel Alan” ve “Genel Sağlık Alanı” alt boyutu ortanca puanları arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). İkinci. ve 3.
derece yanığı olan katılımcılara ait “Emosyonel Alan” ve “Genel Sağlık Alanı” ortanca
değerleri (0,66-0,59) ile 2.derece (0,75-0,75) ve 3. derece (0,78-0,75 ) yanığı olan
katılımcılara ait ortanca değerlerinden anlamlı derecede düşük bulunmuştur.
Katılımcıların yanık dereceleri arasında, “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
(toplam)” puan ortancaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (p<0,05). 2. ve 3. derece yanığı olan katılımcılara ait ortanca değer
(10.00), 2. derece yanığı olan katılımcılara ait ortanca değerden (7,00) anlamlı ve daha
yüksektir.
Katılımcıların yanık yüzdeleri ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” puan
ortancaları karşılaştırılmış, %30 ve üzeri grubunda yer alanlara ait “Emosyonel Alan”
alt boyutu ortanca puanlarının (0,63), %9 ve altı grubunda yer alanlara ait ortanca
değerden (0,77) anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p<0,05). “Genel Sağlık Alanı”
alt boyutunda, %30 ve üzeri grubunda yer alan katılımcılara ait ortanca değerin (0,47),
%9 ve altı (0,75) ile %10-%29 (0,73) arası gruplarında yer alan katılımcılara ait
değerlerden düşük olduğu görülmüş, istatistiksel farkın yüksek düzeyde anlamlı
olduğu belirlenmiştir (p<0,01). Katılımcıların yanık yüzdeleri ile “Yanığa Spesifik
Sağlık Ölçeği (toplam)” ortanca puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunduğu görülmüştür (p<0,05). Buna göre %30 ve üzeri grubunda yer alan
katılımcılara ait ortanca değer (0,62), %9 ve altı (0,75) ile %10-%29 arası gruplarında
yer alan katılımcılara ait ortanca değerlerden (0,73) anlamlı derecede düşük
bulunmuştur.
Katılımcıların yanık yüzdeleri ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
(toplam)” ortancaları karşılaştırılmış, %30 ve üzeri grubunda yer alan katılımcılara ait
ortanca değer (12.00), %9 ve altı (8,00) ile %10-%29 arası gruplarında yer alan
katılımcılara ait ortanca değerlerden (9,00) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
(p<0,05) (Tablo 4.12).
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Katılımcıların yaralanma oluş şekli yönünden “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği” ve “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” ve beş alt boyutu için istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05) (Bkz.Ek Tablo.2).
Araştırma kapsamına alınan bireylerin yanan vücut bölgesi ile “Yanığa
Spesifik Sağlık Ölçeğ”i ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam puan
ortancaları karşılaştırılması sonucunda gövde yanığı olan bireylerin tüm yaşam kalitesi
alanlarından daha düşük puanlar almış olduğu görülmüştür. Gruplar arası fark gövde
yanığı gelişen bireyler ile yaşam kalitesi alt boyutlarından Fiziksel Alan, Emosyonel
Alan, Sosyal Alan, Genel Sağlık Alanı ve Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam)
alanlarında, alt ekstremite yanığı gelişen bireylerde ise “Fiziksel Alan” dışında tüm alt
boyutlarda düşük bulunmuş ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır
(p<0,01). Gövde yanığı ve alt ekstremite yanığı ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
(toplam)” puan ortancaları açısından istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,01). Gövde ve alt ekstremite yanığı bulunan katılımcılara
ait ortanca değer (10,00-10,00), yanık bulunmayan katılımcılara ait ortanca değerden
(8,00-7,00) anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Katılımcıların yanığa bağlı
greft uygulanması durumu ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” ve “12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği” toplam puan ortancaları arasında Genel Sağlık Alanı, Yanığa Spesifik
Sağlık Ölçeği (toplam) puan ortancaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmuştur (p<0,05).
Greft uygulanma durumları ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)”
puan ortancaları karşılaştırılması sonucu ise greft uygulaması yaptıran katılımcılara ait
ortanca değer (10,00), greft uygulaması yaptırmayan katılımcılara ait ortanca değerden
(8,00) anlamlı derecede yüksektir (p<0,05).
Hastanede kalış süresi ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” ve “12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam puan ortancaları incelendiğindi tüm yaşam kalitesi alt
boyutlarında hastanede kalış süresine bağlı olarak puanların düştüğü görülmektedir.
Yapılan istatistiki karşılaştırma sonucunda hastanede kalış süreleri ile Emosyonel
Alan, Genel Sağlık Alanı, Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam) puan ortancaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu belirlenmiştir (p<0,01).
Katılımcıların hastanede kalış süreleri arasında, “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği (toplam)” puan ortancaları açısından yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık
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bulunduğu görülmektedir. (p<0,01). Hastanede kalış süresi 31-60 gün olan
katılımcılara ait ortanca değer (13,5), 1-10 gün (8,00) ile 11-30 gün olan katılımcılara
ait ortanca değerlerden (8,00) yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 4.12).
Araştırma kapsamına alınan bireylerde, yanık sebebi ve yanan vücut
bölgelerinden baş ve ekstremite yanıkları değişkenleri arasında “Yanığa Spesifik
Sağlık Ölçeği alt boyutları ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam puan
ortancaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı (p>0,05)
görülmüştür (Bkz. Ek Tablo 2).

49

24

5-7

8-10

98

Yok

Test ** ve p değeri

22

Var

Kaşıntı nedeni ile yara izi

Test* ve p değeri

47

1-4

VAS puanı

Kaşıntıya ilişkin
değişkenler
(n)

z=-1,456
p=0,146
z=-3,073
p=0, 0,002*

0,58(0,33)
0,57±0,21
0,74(0,28)
0,73±0,18

x2kw=7,728
p=0,021*

x2kw=1,797
p=0,407

0,65(0,34)
0,64±0,22
0,74(0,26)
0,73±0,22

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,78(0,31)
0,76±0,18
0,72(0,23)
0,68±0,18
0,62(0,34)
0,62±0,22

Emosyonel
alan

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,80(0,30)
0,75±0,24
0,73(0,28)
0,69±0,23
0,69(0,26)
0,68±0,18

Fiziksel alan

z=-2,559
p=0,010*

0,65(0,25)
0,63±0,18
0,78(0,22)
0,76±0,16

x2kw=3,97
p=0,137

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,80(0,20)
0,77±0,17
0,75(0,22)
0,74±0,15
0,68(0,27)
0,67±0,18

Sosyal alan

z=-3,268
p=0,001*

0,60(0,32)
0,56±0,19
0,75(0,28)
0,72±0,19

x2kw=8,684
p=0,013*

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,75(0,30)
0,75±0,18
0,73(0,28)
0,67±0,20
0,57(030)
0,59±0,21

Genel sağlık
alanı

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

z=-3,012
p=0,003*

0,63(0,28)
0,60±0,17
0,75(0,21)
0,73±0,15

x2kw=8,228
p=0,016*

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,76(0,24)
0,75±0,14
0,73(0,18)
0,69±0,16
0,64(0,27)
0,64±0,17

Yaşam kalitesi toplam
puan

z=-2,687
p=0,007*

10,50(4,00)
10,82±3,74
8,00(6,00)
8,48±3,82

x2kw=50,662
p=0,001*

Medyan (IQR)
x̄± SS
5,00(4,00)
6,43± 2,76
8,00(5,00)
8,96± 2,71
14,00(5,00)
13,67 ±3,43

Toplam puan

12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği

Tablo 4.13. Katılımcıların kaşıntıya ilişkin değişkenleri ile yanığa spesifik sağlık ölçeği ve 12-maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği toplam
puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)
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100

Yok

70

Yok

* Kruskal-Wallis testi

Test** ve p değeri

50

Var

Alt Ekstremiteler

z=-1,329
p=0,184

0,71(0,23)
0,68±0,20
0,77(0,36)
0,73±0,24

z=-2,339
p=0,019*

*p<0.05

z=-1,863
p=0,062

0,68(0,23)
0,67±0,18
0,77(0,28)
0,72±0,21

z=-2,919
p=0,004*

0,62(0,31)
0,62±0,22
0,75(0,26)
0,74±0,17

z=-0,813
p=0,416

z=-2,557
p=0,011*

0,67(0,28)
0,65±0,22
0,79(0,26)
0,74±0,22

0,75(0,17)
0,74±0,14
0,72(0,31)
0,69±0,20

z=-1,252
p=0,211

0,75(0,20)
0,71±0,18
0,78(0,23)
0,75±0,17

z=-2,208
p=0,027*

0,68(0,23)
0,69±0,17
0,78(0,18)
0,76±0,17

z=-2,167
p=0,030*

0,80(0,14)
0,81±0,14
0,74(0,23)
0,72±0,17

Medyan(IQR)
x̄± SS

Sosyal alan

z=-2,309
p=0,021*

0,67(0,27)
0,64±,18
0,74(0,25)
0,72±0,21

z=-3,413
p=0,001*

0,63(0,32)
0,60±0,20
0,75(0,27)
0,74±0,18

z=-1,631
p=0,103

0,77(0,23)
0,76±0,16
0,72(0,30)
0,67±0,20

Genel sağlık
alanı
Medyan(IQR)

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği
Emosyonel
alan
Medyan(IQR)
x̄± SS

0,86(0,22)
0,83±0,23
0,69(0,28)
0,69±0,21

Medyan(IQR)
x̄± SS

Fiziksel alan

** Mann-Whitney U testi

78

Yok

Test** ve p değeri

42

Var

Gövde

Test ** ve p değeri

20

Var

Baş

Kaşınan vücut bölgesi

Kaşıntıya ilişkin
değişkenler
(n)

z=-2,268
p=0,023*

0,68(0,16)
0,68±0,14
0,77(0,22)
0,73±0,17

z=-3,282
p=0,001*

0,65(0,26)
0,63±0,17
0,75(0,21)
0,74±0,14

z=-2,06
p=0,039*

0,79(0,17)
0,78±0,12
0,72(0,20)
0,69±0,16

Yaşam kalitesi toplam
puan
Medyan(IQR)
x̄± SS

z=-2,746
p=0,006*

10,00(7,00)
10,14±4,17
8,00(6,00)
8,03±3,46

z=-3,147
p=0,002*

11,00(7,00)
10,55±4,31
8,00(4,00)
8,03±3,37

z=-0,859
p=0,39

8,00(3,50)
8,25±3,81
8,50(6,00)
9,04±3,92

Medyan(IQR)
x̄± SS

12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği
Toplam puan

Tablo 4.13.(Devam) Katılımcıların kaşıntıya ilişkin değişkenleri ile yanığa spesifik sağlık ölçeği ve 12-maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği
toplam puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)
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Tablo 4.13’de katılımcıların kaşıntıya ilişkin değişkenlerinden “VAS” puanları
ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam
puan ortancaları karşılaştırılmıştır. Buna göre tüm yaşam kalitesi alanlarında, “VAS”
puanı yüksek bireylerde, yaşam kalitesi alt boyutlarına ilişkin puanların daha düşük
olduğu görülmüştür. Katılımcıların “VAS” puan ortancaları ile Emosyonel Alan,
Genel Sağlık Alanı ve Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam) puan ortancaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05).
Katılımcıların “12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” puan ortancalarının “VAS”
puanları ile paralel olarak yükseldiği görülmektedir. Katılımcıların “VAS” puanları
arasında, “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)” puan ortancaları açısından
istatistiksel olarak yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,01).
Çalışmaya alınan bireylerin kaşınan vücut bölgeleri ile “Yanığa Spesifik Sağlık
Ölçeği” ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam puan ortancalarının
karşılaştırılması sonucu Fiziksel Alan, Sosyal Alan, Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği
(toplam) alt boyutlarında, baş bölgesi kaşıntıları olan bireylerin ortanca değerlerinin
(0,86-0,80-0,79), baş bölgesi kaşıntısı olmayanların ortanca değerlerinden (0,69-0,740,72) anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur (p<0,05).
Gövdede kaşıntı ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” alt boyutlarının
değerlendirmesi sonucunda, gövde yanığı olanların tüm yaşam kalitesi alt
boyutlarından olmayanlara oranla daha düşük puan almış oldukları görülmüştür.
Gruplar arasındaki istatistiksel farkın Fiziksel, Sosyal, Emosyonel, Genel Sağlık ve
“Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam)” alt boyutları ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği (toplam)” puan arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmüştür (Tablo 4.13).
Araştırma kapsamına

alınan

katılımcılardan alt

ekstremite

kaşıntısı

olmayanlar, olanlara göre tüm yaşam kalitesi alanlarından daha yüksek puan aldıkları
görülmektedir. Alt ekstremite kaşıntısı olma durumu ile “Genel Sağlık Alanı” ve
“Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam)” puan ortancaları açısından istatistiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,05). Alt ekstremitede kaşıntı olma
durumu ile “12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)” puan ortancaları
karşılaştırma sonucunda yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0,01).
Kaşıntı bulunan katılımcılara ait ortanca değerin (10,00), kaşıntı bulunmayan
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katılımcılara ait ortanca değerden (8,00) anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür
(Tablo 4.13 ).
Araştırma kapsamına alınan katılımcılardan üst ekstremite kaşıntısı olanlarda,
“Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” tüm alt boyutları ile “12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği (toplam)” puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye
(p>0,05) rastlanmamıştır (Bkz. Ek Tablo 3).
Katılımcılardan kaşınmaya bağlı yara izi gelişmesi durumu ile “Yanığa
Spesifik Sağlık Ölçeği” ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” puan ortancaları
karşılaştırılmıştır. Kaşıntı nedeni ile yara izi gelişmiş olan katılımcıların, yara izi
gelişmeyen katılımcılara oranla yaşam kalitesinin tüm alanlarından daha düşük puan
aldığı, kaşınmaya bağlı yara izi görülme durumu ile Emosyonel Alan, Sosyal Alan,
Genel Sağlık Alanı alt boyutları, Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam) ve 12Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam) puan ortancaları açısından istatistiksel olarak
yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık bulunduğu (p<0,01) görülmüştür ( Tablo 4.13 ).
Katılımcıların kaşıntı başlamasından sonra geçen süreleri ile “Yanığa Spesifik
Sağlık Ölçeği” ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” puan ortancaları
karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05)
görülmüştür (Bkz. Ek Tablo 3).
Kaşıntının niteliği ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)” puan
ortancaları karşılaştırılması sonucu “Gıdıklanma” cevabını veren katılımcılara ait
ortanca değer (8,00), iğneleme (10,50) ve yanma (12,00) cevabını veren katılımcılara
ait ortanca değerlerden anlamlı derecede düşük (p<0,05) bulunmuştur (Bkz. Ek Tablo
3).
Katılımcıların bası giysisi kullanma durumu ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği (toplam)” puan ortancaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunmaktadır (p<0,05). Bası giysisi kullandığını belirten katılımcılara ait ortanca
değer (10,00), bası giysisi kullanmadığını belirten katılımcılara ait ortanca değerden
(8,00) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Bkz. Ek Tablo 3). Katılımcıların bası
giysisi kullanım süreleri ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” alt boyutları ve “12Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam puan ortancaları açısından istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılığın olmadığı (p>0,05) görülmüştür (Bkz. Ek Tablo 3).
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Katılımcıların kaşıntıyı önlemeye ilişkin kullandıkları yöntemler ile “Yanığa
Spesifik Sağlık Ölçeği” Alanları ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam puan
ortancalarının karşılaştırılması yapılmıştır. Katılımcıların kaşıntı nedeni ile ilaç
kullanma durumları ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)” puan ortancaları
açısından istatistiksel yüksek düzeyde anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır
(p<0,01). Evet cevabını veren katılımcılara ait ortanca değer (10,00), hayır cevabını
veren katılımcılara ait ortanca değerden (7,00) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur
(Bkz. Ek Tablo 4). Kaşıntı nedeni ile tamamlayıcı tedavi uygulama ile “Yanığa
Spesifik Sağlık Ölçeği” alt boyutları puan ortancalarının karşılaştırılması sonucunda
Fiziksel Alan puan ortancaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunduğu görülmektedir. (p<0,05). Tamamlayıcı tedavi uyguladığını belirten
katılımcılara ait ortanca değer (0,84), tamamlayıcı tedavi uygulamadığını belirten
katılımcılara ait ortanca değerden (0,71) anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (Bkz.
Ek Tablo 4). Katılımcıların kaşıntı nedeni ile besin kısıtlama durumları ile “Yanığa
Spesifik Sağlık Ölçeği” altboyutları ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” toplam
puan ortancalarının karşılaştırılması sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye
rastlanmamıştır (p>0,05- Bkz. Ek Tablo 4) .

𝑟𝑠
p
𝑟𝑠
p
-0,18
0,051
-0,26**
0 ,004

-0,34**
0,0001
-0,46**
0,0001

-0,24**
0,009
-0,28**
0,002

𝑟𝑠 : Spearman Sıra Korelasyon katsayısı; korelasyon katsayısına ilişkin **p<0,01.

12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği toplam puan

VAS puanı

Fiziksel
alan
-0,37**
,0001
-0,46**
0,0001

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği
Emosyonel Sosyal Genel sağlık
alan
alan
alanı
-0,33**
0,0001
-0,45**
0,0001

Yaşam kalitesi
toplam puan
0,70**
<0,0001

12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği Toplam Puanı

Tablo 4.14.“VAS” Puanı ve “12-maddeli kaşıntı şiddeti ölçeği” ile “yanığa spesifik sağlık ölçeği” toplam ve alt boyut puanları
arasındaki ilişkiye ait korelasyon testi sonuçları
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Araştırma kapsamına alınan katılımcıların, “VAS” puanı ile “Yanığa Spesifik
Sağlık Ölçeği”nin Emosyonel Alan (p<0,01 ; 𝑟𝑠 =-0,34), Genel Sağlık Alanı (p<0,01;
𝑟𝑠 =-0,37), Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam) puanları (p<0,01; 𝑟𝑠 =-0,33) arasında
negatif yönlü, orta düzeyde, “VAS” puanı ile Sosyal Alan (p<0,01; 𝑟𝑠 =-0,24) puanları
arasında negatif yönlü, zayıf düzeyde, “VAS” puanı” ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği (toplam)” puanları arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde ve istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (p<0,01, 𝑟𝑠 =0,70).
Katılımcıların, “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” (toplam) puanı ile Fiziksel
Alan (p<0,01; 𝑟𝑠 =-0,26), Sosyal Alan (p<0,01; 𝑟𝑠 =-0,28) puanları arasında negatif
yönlü, zayıf düzeyde; Emosyonel Alan (p<0,01; 𝑟𝑠 =-0,46), Genel Sağlık Alanı
(p<0,01; 𝑟𝑠 =-0,46), “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam)” puanları (p<0,01; 𝑟𝑠 =0,45) arasında negatif yönlü, orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
gözlemlenmiştir (Tablo 4.14 ).
4.2.3. Yanık Sonrası Kaşıntı Gelişen Hastaların Deneyimlerine
Yönelik Bulgular
Yanık hastalarının yanık sonrası yaşadıkları kaşıntıya ilişkin deneyimlerini
ortaya çıkarmak amacıyla yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeleri ile yürütülen
araştırmanın bu bölümüne 11 hasta katılmıştır. Araştırmanın bu bölümünden elde
edilen bulgular iki başlık altında sunulmuştur. İlk başlıkta hastaların demografik
özelliklerine, ikinci başlıkta içerik analiz sonucu oluşturulan kategori, tema ve alt
temalar ile katılımcıların ifadelerine yer verilmiştir.
Katılımcılara Ait Demografik Özellikler
Yarı yapılandırılmış bireysel görüşmelere katılan 11 hastaya ait demografik
özellikler Tablo 4.15’de verilmiştir.

Yaş

47

37

45

61

20

43

32

23

29

33

32

Kod

B.K

C.K

F.K

H.Ç

A.K

S.Y

Ş.S

N.Y

E.Y

G.T

B.E

K

E

K

K

K

E

E

K

K

E

E

Cinsiyet

Memur

İşçi

Ortaöğretim

Lisans

EH

Lisans

Evli

Evli

Evli

Evli

1

2

2

2

Ailesi

Ailesi

Ailesi

Ailesi

Apartman

Müstakil

Apartman

Apartman

Apartman

Apartman

Müstakil

Apartman

Müstakil

Apartman

Apartman

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Gelir giderden

az

Gelir giderden

az

Gelir giderden

Gelir gidere eşit

Gelir gidere eşit

Gelir gidere eşit

az

Gelir giderden

Gelir durumu

Gelir gidere eşit

az

Gelir giderden

az

Gelir giderden

az

Gelir giderden

EH

Ailesi

Ailesi

Ailesi

Eş

Ailesi

Ailesi

Ailesi

Alışkanlıklar

Ortaöğretim

3

2

-

2

4

2

5

Ev tipi

az

Evli

Evli

Bekar

Evli

Evli

Evli

Evli

yaşadığı

sayısı

durumu

değil

EH

Serbest

İlköğretim

Okuryazar

İşsiz

Ortaöğretim

EH

İlköğretim

Emekli

Şöför

İlköğretim

Ortaöğretim

Aşçı

Meslek

İlköğretim

Eğitim

Kiminle

Çocuk

Medeni

Tablo 4.15. Katılımcıların kodlaması ve tanıtımı

Ev kazası

İş kazası

Ev kazası

Ev kazası

Diğer

İş kazası

İş kazası

Ev kazası

Ev kazası

İş kazası

İş kazası

oluş şekli

Yanık

Haşlama

Alev

Alev

Haşlama

Alev

Alev

Alev

Haşlama

Haşlama

Alev

Alev

sebebi

Yanık

%5

%14

%12

%18

%10

%30

%15

%10

%10

%13

%15

yüzdesi

Yanık

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

kaybı

organ

bağlı

Yanığa

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Var

Var

Yok

Var

greft

bağlı

Yanığa
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Yanık hastalarının kaşıntıya ilişkin deneyimleri
Bu bölümde yanık hastalarının yanık sonrası yaşadıkları kaşıntıya ilişkin
deneyimlerini

belirlemek

amacıyla

gerçekleştirilen

bireysel

derinlemesine

görüşmelerinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Elde edilen verilerin analizi
sonucu; 62 kod, 7 kategori, 21 tema ve 5 alt tema elde edilmiştir.
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Tablo 4.16. Katılımcıların yanık sonrası kaşıntı deneyimine ilişkin kategori, tema ve
alt temaları
KATEGORİ

KAŞINTI İLE BAŞA ÇIKMA

KAŞINTININ GÜNLÜK
YAŞAM ÜZERİNE ETKİLERİ

TEMA
Kaşıntı ile başetmeye çalışma
(n=8)
Kaşıntıya yönelik sağlık
personelinin tavsiyelerini
uygulama (n=8)
Kaşıntıya yönelik
başkalarının tecrübelerinden
yararlanma (n=2)
Günlük aktivitelerin
sınırlanması (n=10)
Kıyafet tarzında değişiklik
yapılması (n=8)
İşe gidememe ve işi
sürdürememe (n=3)
Maddi sıkıntı yaşama (n=4)

ALT TEMA

Yıkama (n=4)
Nemlendirme (n=4)

Yorgunluk (n=3)
KAŞINTININ FİZİKSEL
ETKİLERİ

Uyku sorunları (n=8)

KAŞINTININ RUHSAL
ETKİLERİ

Kaşıntı algısının değişmesi
(n=3)
Yaraya zarar vermekten
korkma (n=5)
Etiketlenme korkusu ve
utanma (n=7)
Anksiyete ve gerginlik (n=5)
Sosyal izolasyon (n=4)

KAŞINTININ SOSYAL
ETKİLERİ

KAŞINTIYI ARTIRAN
FAKTÖRLER

Aile yaşantısının olumsuz
etkilenmesi (n=9)

Çevre ısısı (n=8)
Fiziksel aktivite (n=5)
Besinler (n=4)

KAŞINTININ TEDAVİSİNDE
TERCİH EDİLEN
YÖNTEMLER

İlaç kullanma (n=2)
Bası giysisi kullanma (n=4)
Geleneksel yöntemler (n=6)

Aile bireylerinin etkilenmesi
(n=9)
Cinsel yaşamda bozulma ve
kendini çirkin hissetme
(n=3)
Ebeveynlik rolünü yerine
getirmede zorlanma (n=3)
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Kategori 1. Kaşıntı İle Başa Çıkma

Kaşıntı İle Başetmeye
Çalışma
Yıkama
Kaşıntıya Yönelik
Sağlık Personelinin
Tavsiyeleri

Kaşıntı İle Başa
Çıkma

Nemlendirme
Kaşıntıya Yönelik
Başkalarının
Tecrübelerinden
Yararlanma

Şekil 4.3. Kaşıntı ile başa çıkma kategorisine ait tema ve alt temaları

Kaşıntı ile başa çıkma kategorisi başlığı altında kaşıntı ile baş etmeye çalışma,
kaşıntıya yönelik sağlık personelinin tavsiyesi, kaşıntıya yönelik başkalarının
tecrübelerinden yararlanma temaları ile kaşınan bölgeyi yıkama ve nemlendirme alt
temaları geliştirilmiştir.
Tema 1.Kaşıntı ile Baş Etmeye Çalışma
Katılımcılar

kaşınma

nöbetleri

sırasında

kaşıntı

ile

başa

çıkmada

zorlandıklarını, kendi kendilerine başetmeye çalıştıklarını ve kaşıntı hissini içlerinde
yaşadıklarını, kaşıntıdan dolayı sağlık kuruluşuna baş vurmak istemediklerini ve
manevi inancın kaşıntı ile başa çıkmada etkili olduğunu ifade etmişlerdir.
Katılımcıların birçoğunun nöbetler sırasında kaşıntı hissini engellemek için
dikkatlerini farklı yöne çekme, farklı meşguliyetler bulma, olumlu düşünmeye
çalışma, kaşınan bölgenin dışında başka bir bölgeyi kaşıma gibi davranışların yanı sıra
kaşınan bölgeye vurma gibi davranışlar da sergilediği görülmüştür. Bazı katılımcılar
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bölgeyi orak, çalı gibi araçlarla kaşıdığını, bir katılımcı ise yanan bölgeyi kendi sakalı
ile kaşıdığını ifade etmiştir.
Katılımcılar, kaşıntı ile başetmeye çalışma konusunda şu ifadelerde
bulunmuşlardır.
A.K.: Kimseden destek almadım kendim başa çıkmaya çalıştım başa çıktığımı
da düşünüyorum… Bir anda kaşınmaya başladığı zaman yerimde duramıyorum yani
sürekli yürümem gerekiyor rahat edemiyorum yani oturduğum zaman (20 Yaşında,
Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
Ş.S.: Doktora gitmedim. Ben kendime güveniyordum. Bu günleri de atlatırım.
Bunlar da geçer felan hep diyordum. İnancım önce Allah’a sonra kendime vardı. O
yüzden başardım yani… Diyordum ya hep kendime güveniyordum. Kendi şeylerimle
kendimi iyileştireceğim felan diyordum. Hep o inançla, hep o düşünceyle... Amacıma
da ulaştım Allah’a şükür. Annem sürekli bana destek verdi. Onun gücüyle, kendi
gücümle... Allah’a şükür olsun başardım (32 Yaşında, Kadın, Okuryazar değil, Ev
Hanımı).
H.Ç.: Kaşıntımı felan belli etmemek içinde elimden geleni yaptım. Zaten çok
etkilendiler bir de ondan(kaşıntıdan) etkilensinler istemedim doğrusu… Kendi içimde,
kesinlikle kendi içimde yaşadım. Hatta yakınlarım, kardeşlerim çok kızdılar bana.”Bu
kadar içinde yaşama, kendin yaşama, bak birazcık belli et. Bak psikolojin bozulacak”
falan dediler ama yok. Çok metanetlisin dediler defalarca (61 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Emekli).
B.E.: Başka yerlerimi kaşıyarak sabretmeye çalışıyorum veya böyle yumuşak,
yumuşak

dokunuyorum.

Basmadan

böyle

dokunarak

kendim

sabretmeye

çalışıyorum…Kaşıntım olduğunda başka bölgelerimi kaşıdım. Diğer bacağımı
kaşıdım. Bebek elimde ise ya bir yere koymaya çalıştım ya eşime verdim, kendimi
sıktım. Olumlu düşünmeye çalıştım şu an bu kaşıntı beni iyileştiren bir kaşınma diye
(32 Yaşında, Kadın, Lisans, Memur).
B.K.:Valla kendime engel olmaya çalışıyorum, bazen kaşındığında yatıyorum
ve ya kalkıp da ne bileyim sakalımı bile sürüyorum (gülerek yanıklı elini sakallarına
sürtüyor) (47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
C.K.: Yara olmayan yerleri kaşımaya çalışıyorum. Genelde yaranın üstü de
kaşınıyor ama ekstra yan taraflarda kaşınıyor, yara olmayan yerler. Oraları kaşıyıp
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kendimi motive etmeye çalışıyorum. Dikkatimi başka yerlere vermeye çalışıyorum o
şekilde kaşıntıyı atlatmaya çalışıyorum. Çok kaşındığı, içinden çıkamıyacağım hale
geldiyse ne yapıyorum mesela bir yürüyüş yapıyorum. Yani yürüyorum kaşıntı geçsin
diye. Ya da mesela oturuyorsam ayağımı aşağı doğru sallıyorum. Ya da aşağıdaysa
yukarıya doğru yükseğe koymaya çalışıyorum. Böyle değişik yöntemler uyguluyorum
(37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
G.T.: Kaşımamak için kendimi bir şeylere vermek zorunda kalıyorum ama
kaşımayınca da sanki canım acıyor yani. Ne ettiysem şey yapamıyorum. Elime ne
geçtiyse başlarım koluma sürmeye. Tatlı tatlı kaşınsın kurtarayım ondan diye. Bugün
tarlada orakla.. Aldım başladım kolumu kaşımaya. Çalıyla kaşıyorum.Ne yapayım
hocam dayanamıyorum. Yırta yırta kaşımak istiyorum. Olmuyor. Geçen gün kaşındı.
Amcamın çakısını isteyip kaşıdım kolumu.Bir şey etmem lazım. Gidiyorum ağaçlara
sürtünüyorum kollarımı, gömleklerimi (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika
İşçisi).
F.K.: Böyle kaşınan yerlerime vurmaya başladım(tek eli ile dizindeki ve
kolundaki yanık alanlarını dövercesine vurarak konuşuyor). Böyle elime falan sürekli
vuruyordum (yanıklı elini gösteriyor). Herkes diyor ki niye öyle yapıyorsun. Kaşınıyor
ya. Birden böyle hızlı hızlı kaşımıyım, yara olmasın diye sürekli elime vuruyordum,
dizime vuruyordum sanki böyle. Aniden böyle yapıyordum (vuruyor kendine). Hani tik
olmuştu bende (45 Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
Tema 2. Kaşıntıya Yönelik Sağlık Personelinin Tavsiyesi
Katılımcıların kaşıntı ile baş edebilmek için sağlık personelinin tavsiyelerini
dinledikleri belirlenmiştir. Katılımcılar dayanamayacak kadar kaşıntı yaşadıklarında
yaralı bölgeyi soğuk su ile yıkayarak rahatlamaya çalıştıkları görülmüştür. Yanık
sonrası dönemde deride yağ ve ter bezleri zarar gördüğü için sık sık deride kuruma
sorunu yaşanmakta, bu durum kaşıntıya sebep olmaktadır. Yanık sonrası iyileşme
döneminde kurumaya karşı önerilen nemlendirici krem ve pomatlar kaşıntının
azalmasına yardımcı olmaktadır.
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Bu konuya yönelik katılımcıların ifadeleri aşağıdadır.
Alt Tema 1. Yıkama
A.K.: Yani kalkıyorum kolumu güzelce yıkıyorum. Doktorların bana önerdiği
bir şey var, çocuk şampuanı var. Onunla beraber yıkıyorum daha sonra ince ince
dedikleri gibi kaşıyorum. Daha sonra geçiyor zaten yumuşadığı için (20 Yaşında,
Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
G.T.: Gördüğüm nerede bir çeşme varsa gidiyorum kollarımı gömleklerle
beraber yıkıyorum rahatlasın diye. Gene aynı… Yarım saat,bir saat, on dakika sonra
tekrar başlıyor kaşınmaya. Artık ne kadar iyi yıkadığına bağlı…Ben evde olayım, her
gün kollarımı yıkarım. Söylemesi ayıptır her gün duş alıyorum kremlerimi sürüyorum.
İki saat sonra kaşınmaya tekrar başlıyor. Gece biraz daha serin olduğu için dışarı
çıkıyorum hocam. Kollarımı yıkıyorum dışarı çıkıyorum hani kaşınmasın, terlemeyim
diye. Geliyorum duşa sokuyorum kollarımı çıkıyorum dışarı rahatlıyorum. Tamam
uyuyayım diyorum. O arada ne olduysa yine dönüyor kaşınmaya (30 Yaşında, Erkek,
Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
N.Y.: Banyodan çıkınca kolumu kurulamak istemiyorum, kuruladıktan yarım
saat sonra kaşınmaya başlıyor ama suyun içinde dursa rahat. Kaşınmıyor nemli
tutuyor galiba. Kaşınınca da ben yine kaşıyorum. Bazen banyo yapmadan sadece
suyun altında tutuyorum çok şiddetli kaşındığında. Bazı geceler kalkıyorum yıkıyorum.
Dün gece çok ağladım (gülüyor). Çünkü o derece kaşınmaya başladı ki artık
durduramıyorum kendimi. Dün akşam hatta kaynar su ile yıkadık, ondan sonra
kaşındı. Eşim de dedi zaten inşallah dedi bu deri olayı falan dedi rahatlatır dedi (23
Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
S.Y.: Soğuk su ile yıkamak daha iyi geliyor, rahatlatıyor. Soğuk suda kaşıntı
yapmıyor. Alıyor yani kaşıntıyı diyebilirim. Ya ben işte çok kaşındığında,
dayanamadığımda hemen soğuk suya tutsam, yıkasam rahatlıyorum. Hem nemlenmiş
olduğu için hemde soğuk olduğu için (43 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest
Meslek).
Alt Tema 2. Nemlendirme
B.K.: Hava soğuk olduğu zaman kurutma yapıyor. Kaşıntı oluyor. Hemen
geliyorum krem vuruyorum. Krem geçirmezse bazen yağ vuruyorum yumuşasın diye.
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Bildiğimiz zeytinyağı vuruyorum. Banyodan sonra da krem vuruyorum rahatlıyor (47
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
C.K.: Tabi, kuruma oluyor da mesela yazın günde 4-5 defa nemlendirici krem
sürüyordum. Şimdi mesela üç defa sürdüğüm zaman yeterli geliyor. Nemli kalıyor,
kaşıntım azalıyor. Banyodan çıkınca genelde kurulandıktan sonra kremi sürdüğüm
için fazla kaşıntı yapmıyor (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
E.Y.: Nemlendirici felan sürerek masaj yapıyorum. Bebe yağı sür falan
dediler. Kolumda gerilme oluyor. Gerilince de aşırı kaşıntı hissi oluyor. Sanki böyle
yumuşattığı zaman daha da rahatlatıyor beni ama nemlendirsemde yine de kaşımaya
devam ediyorum. Hep elimin altında bu nemlendiriciler (29 Yaşında, Kadın, Lisans,
Ev Hanımı).
S.Y.: Tabi o arada basılarımı giymediğim zaman nemlendirici krem sürmem
gerekiyor. Basılar olmadığı sürece kremli tutmam gerekiyor yani açıkçası hiç açıkta
bırakmamak gerekiyor. Ya kremli ya da bası giyip zaman geçirmem gerekiyor. Tabi
onu yapmadığım için bu durum meydana geliyor. Krem de kullanamıyorum bu arada
çalıştığım için. Banyodan sonra kaşıntıların arttığını söyleyebilirim. Bası
eldivenlerimi giymezsem yada krem sürmezsem banyodan sonra kuruluk ve kaşıntı söz
konusu (43 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest Meslek).
Tema 3. Kaşıntıya Yönelik Başkalarının Tecrübelerinden Yararlanma
Katılımcılar kaşıntı ile başa çıkarken çevrelerindeki insanların daha önceden
yaşamış oldukları kaşıntı deneyimlerinden yararlandıklarını ifade etmişlerdir.
H.Ç.: Kaşıntıdan dolayı cildiye doktoruna gittim. O çok büyük bir tepki
gösterdi. Hemen fırladı kalktı. Bende yandım dedi. Seni çok iyi anlıyorum dedi. Kalktı
baktı elime. Çok kötü yanmış,bayağı yanmış dedi. Şimdi vereceğim krem sana çok iyi
gelecek dedi. Aynı tecrübeleri yaşamış. Gerçekten de çok iyi geldi (61 Yaşında,
Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
S.Y.: Aynı benim hikayemi yaşayan birinden tavsiye almıştım. Ben kaşıdım hep
iz kaldı, kanattım falan dedi. Ben iz kalmasından korktuğum için kanatana kadar
kaşımadım (43 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest Meslek).
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B.E.: Eşim uyarıyor. Çünkü o da daha önce bir kaza geçirmişti. Ameliyat
olmuştu bileğinden. O çok dayanıklıdır ve sabırlıdır. O kaşımamıştı. Kendisini örnek
gösteriyor ama ben onun kadar sabırlı değilim (32 Yaşında, Kadın, Lisans, Memur)
Kategori 2. Kaşıntının Günlük Yaşam Üzerine Etkisi.

Günlük Aktivitelerin
Sınırlandırılması

Kaşıntının Günlük Yaşam
Üzerine Etkisi

Kıyafet Tarzında Değişiklik
Yapılması
İşe Gidememe ve İşi
Sürdürememe
Maddi Sıkıntı Yaşanması

Şekil 4.4. Kaşıntının günlük yaşam üzerine etkisine ait temalar

Kaşınmanın günlük yaşam üzerine etkileri kategorisine yönelik olarak günlük
aktivitelerin sınırlandırılması, kıyafet tarzında değişiklik yapılması, işe gidememe ve
işi sürdürememe, maddi sıkıntı yaşanması olmak üzere dört tema oluşmuştur.
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Tema 1. Günlük Aktivitelerin Sınırlandırılması
“Yanık sonrası oluşan süreçte kaşıntıyla birlikte yaşamınız nasıl etkilendi?”
sorusuna katılımcıların tamamı kaşıntı nedeni ile günlük aktivitelerinin kesintiye
uğradığını, iş yaparken ellerindeki işi bırakarak kaşınma eylemini gerçekleştirdikleri,
boyama yapma, elişi yapma, gazete okuma, telefonla oyun oynama ya da mesaj yazma,
film

izleme,

namaz

kılma

gibi

konsantrasyon

gerektiren

aktiviteleri

tamamlayamadıklarını, ev işi yapma ya da alışveriş sırasında kaşıntı nedeni ile sorun
yaşadıklarını ifade etmişlerdir.
Katılımcıların konu ile ilgili ifadeleri şunlardır.
A.K.: Telefonu kullanırken oyun oynarken sürekli kaşıntı geliyor oyun
oynayamıyorum, yarıda kalıyor.Televizyon izlerken kaşınıyorum, izlediğim filmi
kaçırıyorum yani. Yeri geliyor mesaj yazarken yazamıyorum. Telefon kendi kendini
kilitliyor açarken bile zorlanıyorum (20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
B.E.: Yani televizyon felan izlerken bir iki kez böyle film izliyorduk eşimle.
Durdurduk filmi yani. Dur bir kaşıntım geçsin ondan sonra. Konsantre olamıyorum
çünkü.Alt yazıyı kaçırıyorum. Bir geçsin ondan sonra. Öyle oldu birkaç kere (32
Yaşında, Kadın, Lisans, Memur).
B.K.: Sürekli kaşınıyordu. Gündüz de oluyordu ama gece özellikle beni
rahatsız ediyordu. Kalkıyorum, buraya (salona)geliyorum işte, telefonla oynuyorum.
Mutfağa gidiyorum bir şeyler atıştırmaya çalışıyorum zaman geçsin yani
yatamıyorum. Gündüz bir şeylerle konuşuyoruz,televizyon izliyoruz. 5 dakika sonra
kaşıntı başlıyor. Mesela film izliyorsun aniden kaşınmaya başladığın zaman
bırakıyorsun,onunla uğraşıyorsun (47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
E.Y.: Allah’tan araba otomotik de (gülüşme) kaşıyorum kolumu. Yoksa benim
için çok sıkıntı olurdu.Bazen bir elim direksiyonda bir elimle kaşıyarak gidiyorum
rahatsız ediyor. Ben elişi çok yaparım. Boyama yaparım. Yani çok şey ile uğraşırım.
Mesela el işi yaparken sayı sayacağım zaman kaşıntı vuruyor. Elimdekileri fırlatıp
attığımı biliyorum. Böyle çok ince işler yaptığım zaman kaşıntı vuruyor yada hani
şöyle bir şey oluyor. Şunuda bir yapayımda bitsin diyorum. Kolumu kaşımaktan
bitiremiyorum bazen (29 Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
F.K.: İş yaparken falan kaşıntı tutunca kaşıyorum. İşi ister istemez
bırakıyorsun. Çünkü çok kaşınıyor. Beni çok huzursuz ediyordu bu kaşıntı aslında.İş
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arasında kaşındığı için bırakıp kaşıyorum yani… Yani nereye gidersem gideyim
kaşınıyorum. Alışverişe falan giderken, markete giderken böyle kaşıyorum yani (elbise
ile dizini kaşıyor). Benim için yer mekan falan fark etmiyor. Kaşıntı oldu mu her zaman
kaşıyorum. Çünkü yani kendime hakim olamıyorum (45 Yaşında, Kadın, İlköğretim,
Ev Hanımı).
G.T.: Giremiyorum, tarlalara giremiyorum toz dahi kaşındırıyor beni. Dün
orada fındık topladım eşime yardım edeyim dedim biraz. Sabaha kadar uyku
uyumadım. Kaşın kaşın… Neredeyse ağlamak üzereydim…Bir şey yapamıyorum ki
kaşıntıdan, şu an bile zor duruyorum…Hocam tutamıyorum ki gazeteyi, kaşınmaktan
tutamıyorum ki(gülüyor). Okurken kaşınmaktan dağıtıyorum gazeteyi (30 Yaşında,
Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
H.Ç.: Televizyon ben izlemem de... Evet kitap okuyorum. Elimden kitabı
bıraktığım zamanlar bile oldu… Elişi çok yaparım. Hiç elişi yapmadan duramam,
zaman zaman evet elimden bıraktım… Yollarda kaşınıyorsunuz. Allah’tan kolum…
Şöyle bir elinizle yokluyorsunuz. Ayağınız falan olsa eğilmek zorunda kalacaksınız.
Aslında ayağım da yandı ama ayağım hiç kaşınmadı. Kolumda çok kaşıntı oldu (61
Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
S.Y.: İlk zamanlar çok kaşındı tabi. Namaz kılarken,secdeye eğilirken hep
zorladı beni. Hatta yani sağlam, kaza geçirmemiş biri gibi hareket edemedim (43
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest Meslek).
C.K.: Kaşıntıdan normal hayatını yaşıyamıyorsun. İlk bir ay boyunca berberi
eve çağırdım. Evde traş etti daha sonra işte ilk bu hafta kendim gittim berbere. Ordada
sıkıntı yaşadım illaki. Hep sabit oturuyorsun yarım saat kırkbeş dakika. İster istemez
kaşınıyorsun. Berber de anlayışlıydı sağolsun arkadaşım olduğu için. Abi sıkıntı yok
nasıl rahat ediyorsan öğle traş edeyim dedi. İstersen yat öyle traş edeyim dedi (37
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
N.Y.: Kaşımaktan iş yapamıyorum. Mesela burayı topluyorum, diğer tarafa
geçesim gelmiyor. Gidiyorum, oturuyorum. Yapmak istemiyorum (23 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Ev Hanımı).
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Tema 2. Kıyafet Tarzında Değişiklik Yapılması
Katılımcılardan bir çoğu yanık sonrası dönemde kaşıntı nedeni ile kıyafet ve
kumaş seçiminde değişikliğe gittiğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların kaşıntının
etkisini azaltmak için bol ve pamuklu kumaşlar tercih ettiği görülmektedir.
Katılımcılar güneşin ısı artırıcı etkisinden korunmak için ya da kaşıyarak yaraya zarar
vermeyi engellemek amacı ile kaşınan bölgeyi kapatan kıyafetler tercih ettiklerini
bildirmişlerdir.
A.K.: Genellikle uzun kollu giyiniyorum. Öğlen ve akşam üstü dışarı çıkarken
yanımda kısa kollu tişört götürüyorum. Yani herhangi bir şey olduğu zaman, hava
karardığı zaman tişörtümü giyiniyorum (20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim,
Çalışmıyor)
B.K.: Gömlek giyiniyorum hava almasın diye. Uzun kollu. Herhangi bir
gömlek. Sıcak olduğu için yazlık gömlek (47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
C.K.: Tabi ki giyinme üzerine etkisi oldu. Normalde ben kot pantolon harici
bir şey giymem ama işte şu anda (bacaklarını işaret ederek) hep eşofmanla geziyorum
artık.Kot pantolon giydiğim zaman yarayı iyice sıktığı için kaşıntı yapıyor. Yaraya
zarar vereceği için... Ya da denemeye cesaret edemiyorum o kadar yani (37 Yaşında,
Erkek, İlköğretim, Şoför).
E.Y.: Genelde kısa kollu duruyorum evde ama dışarıda kaşımamak içinde uzun
kol giyiyorum. En azından tırnak vurmamak için…Dar giyinmiyorum. Dar
giyinmememin sebebi bazen böyle alttan parmağımı kaşımak için .O yüzden dar
giyinmiyorum. Tişört giyiniyorum evde genelde. Yani böyle üstünü kapatacak bir
şeyler giyinmemeyi tercih ediyorum. Kapalı olduğu zaman kaşımakta zorluk
çekiyorum. Dışarı çıktığım zaman mecbur uzun kol giyiniyorum, üstten kaşıyorum (29
Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
G.T.: Mecbur gömlek giyiniyorum hocam. Beyaz gömlek, uzun kollu. Mecbur
yani hem adam bakmasın insanlar görmesin diye hem de güneşten dolayı (30 Yaşında,
Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
H.Ç.: Uzun kollu kıyafetler giydim. Hem kaşıntıdan dolayı, hem de güneş
görmesin diye uzun kollu kıyafet tercih ettim. Hem de kaşıması daha kolay oluyordu
şöyle (eli ile göstererek) kıyafetle sürtüyordum koluma. Daha yumuşak şeyler giymeye
çalıştım. Pamuklu, penye türü,bol kıyafetler… Zaten alıyorsunuz durmadan. Çok
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tüketici toplumuz. Penye türü kıyafetler aldım(gülüyor) (61 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Emekli).
N.Y.: İlk yandığım zaman aldım bez bol yani vücuduma yapışmayan aldım. Bu
son aylarda Eylül ayı ile Ağustos ayının içinde giymeye başladım. Ondan önce bol
yumuşak tenime yapışmayacak o şekilde giyinmek istiyordum genellikle. Şimdi daha
rahatım kolumla karnında sıkıntım var. Tek karnım biraz kaşıntı yapıyor ama
bacağıma giyinebiliyorum ama çok dar giyemiyorum. Yine arıyorum hani bez türünü
terleyince sıkıyor beni bunaltıyor biraz. Kıyafet bulamam diye alışverişe gitmiyorum.
Vücuduma göre serin rahat bulamam diye gitmiyorum (23 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Ev Hanımı).
S.Y.: Kazadan beri hep uzun kollu giyiniyorum. Şöyle diyeyim sıcak yapmayan
kıyafetler,terleme yapmayan kıyafetler. Tabi dar olması daha çok etkiliyor. Kaşıntımı
artırıyor… Açıkta dursa kaşınmıyor diyelim ama böyle bunun üstüne mont giydiğimde
oluyor...Özel müşterilerim var mesela. Herkes geliyor. Ben insanlar görmesin
istiyorum. Çoğu hikayemi biliyor. Geçirdiğim şeyi kazayla ilgili. O yüzden daha çok
uzun kollu tercih ediyorum. Dışarıdan estetik açıdan yani öyle diyelim. Görünmesin
diye. Yoksa ki gurur yaptığımdan değil yani (43 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest
Meslek).
Tema 3. İşe Gidememe ve İşi Sürdürememe
Katılımcılardan bazıları, yanık sonrası iyileştiklerinde işe başladıklarını ama
kaşıntı nedeni ile işi sürdüremediklerini ve işi yarım bırakmak zorunda kaldıklarını
ifade etmişlerdir.
B.K.: Bir gün arkadaşın yanına gittim. “Gel bir gün çalış burada” dedi.
Ataşehir’de girdim baktım yapamıyorum. Sıcak kaşıntı yaptı. Kolumu gördü dedi “ya
sen böyle çalışamazsın, kolunu sakat edersin”… Mutfak da hep buharlı. Ateş,
buhar,baharatlar… Mutfaklar hep öyle. Duvarlar, fayanslar terliyor. Zaten insan
terliyor. Biz normalde terliyoruz. Yani mutfakta akşama kadar çalışıyoruz ya
terliyoruz zaten. Onun için yani kolum tam düzelmeden ben çalışamam yani. Çünkü
gideceğim 1 hafta çalışacağım sonra geleceğim 3 ay daha yatacağım. Ne gerek var
tam iyileşmeden. Başka yerin yansa tamam. Kafası,kapalı bir yer olsa tamam giderim
ama bizim işlerin hepsi sağ eldir. Kap,bıçak, koca tencerenin kapağı sağ eldir. Yani
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bizim işler yani ben normalde soğukçuyum birde ara sıcakcıyım yani. Hep ocaklarla
işim…(47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
C.K.: 1-2 gün işe gittim. Düzen almadım yani…Kaşıntı zaten illaki oluyordu.
Çünkü ayakta duracaksın veyahut yürüyeceksin, veyahut da bir malzemeyi kaldırıp öte
tarafa götüreceksin. Diyorum ya. Varıyordum işe. Daha öğlen olmadan kaşıntılar
artıyordu. Çok ayakta duracağım bir iş. Oturamıyorum. İllaki oluyordu yani. Bu
yüzden şey yaptım zaten. Tekrar rapor alma ihtiyacı duydum…Dayanamıyorsan git
dediler yani. Yapacak bir şey yok dediler yani… Ben de bıraktım geldim eve (37
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
Bir katılımcı ise işe başlayacağını fakat işe başlamanın kaşıntısını artıracağını
düşündüğünü ifade etmiştir.
A.K.: Şu anda çalışmıyorum ama bugün işe gideceğim mesela deneme tarzında
gideceğim ama

kaşıntıdan etkileneceğini düşünüyorum zaten güç kaybı da var

kolumda (20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
Tema 4. Maddi Sıkıntı Yaşanması
Katılımcılar kaşıntının etkisini azaltan bası giysisi,özel merhemler ve güneş
koruyucuları gibi özel ürünlerin pahalı olduğunu, bağlı oldukları sosyal güvenlik
sisteminin bunu karşılamadığını, kendilerininde bu ürünleri alırken ekonomik anlamda
zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Bir katılımcı ise bası giysisini almak için yardım
kuruluşundan destek aldığını ifade etmiştir. Katılımcıların ifadesi şunlardır.
B.K.: İlaç alıyorum, kıyafet aldım. Maliyeti yüksek örneğin doktorun bana
yazdığı kremi devlet karşılamıyordu. 170 tl 2 tane krem bir güneş koruyucusu yüzüm
için verdi krem. 98 tl miydi neydi onu sigorta vermiyor mecburen aldım. İki tane ilaç
yazdı. Üç gün geldim…Eczaneye gittim devlet karşılamıyor. Baktım vermiyor gittim
bu aşağıda eczane vardı parayla aldım. Güneş kremide özel krem olduğu için. Devlet
vermiyor. Dedi ki onu sigorta, SSK vermiyor. Onu da aldım (47 Yaşında, Erkek,
İlköğretim, Aşçı).
E.Y.: İlk zamanlar yine kaşıntı için bu bası giysisini alana kadar bana bir
merhem verilmişti ama bu tarz şeyler zaten pahalı şeyler. Ama kaşıntı için bana bası
giysisi sana fayda edecek denildi. Birde onun gelmesi uzun sürdüğü için bana bir
merhen verildi. Açıkçası onu almaya gittiğimde de şok oldum yani. Maliyetli bu tür
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şeyler ama bir defaya mahsus almıştım. Zaten bası giysisi geldi bir dahada
kullanmadım (29 Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
G.T: Yanık kremlerini olsun, güneş kremi. İki saat. Ondan sonra hiçbir şey
yapmıyor. Aynı yine devam kaşınmaya. Bir daha sürüyorsun. Ufacık krem hocam iki
kere sürüyorsun bitiyor. Ondan sonra bir daha cepten alıyoruz… 52 milyon(TL) bir
krem o kadar pahalı (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
S.Y.: Tabi ben sosyal yardım alıyorum hala daha. Çeşitli şekilde kendi
çevremizden olsun, bizim adımıza başkalarıda sosyal şeye başvurdular.Biz kendimiz
yapmadık,

bilmiyorduk.

Gerek

de

duymadık.

İhtiyacımız

olduğu

halde

başvurmadık(sıkıntılı bir ses tonu ile konuşuyor). Başkaları tabi bizim adımıza
başvurular yapmışlar. O şekilde bizim evimize geldiler sosyal yardımcılar. Bazı
vakıflar falan geldi. Özellikle bası giysilerim ile ilgili bir vakıftan destek aldım. Maddi
olarak çok zor dönemden geçiyorum hala. İş yerim kapalı kaldı 4,5 ay. Tedavim
bitmeden de çalışmak zorunda kaldım(üzüntülü yüz ifadesi).3 aydır da devam
ediyorum (43 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest Meslek).
Kategori 3. Kaşıntının Fiziksel Etkileri

Kaşınmaya Bağlı Yorgunluk

Kaşıntının Fiziksel Etkileri

Uyku Sorunları

Şekil 4.5. Kaşıntının fiziksel etkilerine ait temalar

Kaşıntının fiziksel etkilerine ait bireyin kaşınmaya bağlı yorgunluk, uyku
sorunları, temaları belirlenmiştir.
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Tema 1. Kaşınmaya Bağlı Yorgunluk
Üç katılımcı sürekli kaşınmaya bağlı yorgun düştüğünü ifade etmiştir.
Katılımcıların ifadeleri şu şekildedir.
G.T.: Çok kötü kaşımaktan kollarım ağrımaya başlıyor artık. Mecbur bu şekil
(kollarını kaldırarak konuşuyor) tutuyorum. Böyle etmekten kollarım uyuşuyor,
ağrımaya başlıyor. Yani kaşımaktan bu şekil tutuyorum, olmuyor böyle tutuyorum
(kollarının pozisyonunu nasıl tutuğunu gösteriyor). Ağrı yapıyor, yoruyor hocam.
Uykusuz bir şekilde, yorgun bir şekilde gündüze devam ediyorum hocam… Bazen
yardım istiyorum. Çünkü kaşınıyor. Yoruluyor kollarım. Kaşıyamıyorum bazen (30
Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
F.K.: Yoruluyordum kaşımaktan birde sinirleniyordum öyle istediğim gibi
kaşıyamıyorum diye (45 Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
N.Y.: Sol kolumdaki kaşıntı daha fazlalaştı. O derece kaşınmaya başladı ki
artık durduramıyorum kendimi…Mesela bir saat boyunca diyelim hani en az 100’den
fazla kaşıdığım oluyordu... Çok kaşınıyor bu ara. Kaşımaktan yoruluyorum artık (23
Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
Tema 2. Uyku Sorunları
Katılımcılar kaşıntı nedeni ile uyumakta güçlük çektiklerini, uykuya
dalamadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca katılımcıların çoğu geceleri

kaşıntı ile

uykudan uyandıklarını ve uykularının bölünmesi nedeni ile tekrar uyuyamadıklarını,
ertesi gün uykusuzluk çektiklerini belirtmiştir. Bazı katılımcılar kaşıntı nedeni ile
uyuyamadıkları için yataktan kalkarak evin içerisinde dolaştıklarını bildirmiştir.
A.K.: Yani gece daha şiddetli kaşınıyor… Yeri geliyor uykudan uyanıyorum o
derece uykusuzluk yapıyor. Gecede bir kere uyanıyorum. Ondan sonra ben
uyuyamıyorum zaten kaşıntıdan dolayı… Ertesi gün uykusuz oluyorum ama beni fazla
etkilemiyor (20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
B.K.: Eskiden gece özellikle yatarken hiç yatamıyordum. Yani gün vardı hiç
yatamıyordum. Yemin ediyorum hiç yatamıyordum. Öyle rahatsız ediyordu. Kalkıp
gidip geliyordum… Ben bazen yatıyordum kaşıntı ile uyanıyordum. Yani aynen nasıl
iğne batırıyorsun gibi kolumu kaldırıyordum kaşıntı yapıyordu. Sancı gibi yani. O
yüzden diyorum ya dengem bozuldu

yani yatamıyordum. Hastaneye düştüm.
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Hastaneden çıktığımdan beri bir gün doğru dürüst yattığımı ben hatırlamıyorum…
Şimdi kaşıntı ortalama her gün oluyordu. Her gün... Yani yatağa girdiğim zaman
kaşıntı başlıyordu. En çok yatağa yattığım zaman başlıyordu. Tam yatıyorum gözümü
kapatacam aynı sanki bir sanki bir iğne batırmışlar gibi uyanıyordum, zıplıyordum
yani… Şimdi bir saat ya yatıyorum ya yatmıyorum. Bazen hiç yatmıyorum (47
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
C.K.: Aşağı yukarı üç aydır aynı sorunu yaşadığım için artık üç dört saat uyku
bile yetiyor bana. Bir de çalışmıyorsun, evdesin… Daha doğrusu ben yanık olduktan
sonra uykuya hasret kaldım.Ertesi gün uyumamaya çalışıyorum. Çünkü gece uyuyayım
istiyorum ama gecede işte kaşıntı yada başka birşey olduğu zaman, yanık bölgede bir
sıkıntı olduğu zaman uyandırıyor ve de uyutmuyor… Kaşıntı gündüzde devam
ediyorda gündüz bir şekilde şey yapmıyorsun ama gece uyku hali, bir anda elini
atıyorsun,kaşımaya başlıyorsun,sanki hasta değilmiş gibi.Sonra uyanıyorum mesela
bakıyorum yanık yerini çok fena kaşımışım…Elimi atıyorum bir anda hem yara hemde
kaşıntı, ikisi acı verdiği zaman uyanıyorum bakıyorum ki yanık yeri… Şöyle uyursam
kaşınırmıyım, kaşıntı olurmu endişeleniyorum ister istemez. Yanık öncesindeki yatakta
dönme süreci 15 dakikaydı. Şimdi, uykuya dalma süreci uzadı. Yarım saat, kırkbeş
dakika yatakta bekliyorum uykuya dalmak için. Kaşıntıdan dolayı uyku düzensizliği
oluyor… Ben dedim uyku uyuyamıyorum. O işte o ilacı yazdı. Günde bundan bir tane
yatarken içerseniz dedi uyku düzeninizi sağlar dedi.Artık ne derece şey oldu.
Bilmiyorum (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
F.K.: Çoğu geceler çok uyanıyordum. Yani geceleri çok kalkıp oturup da
kaşıdığım çok oldu. İlk zamanlar uykusuz bıraktı, hiç uyuyamıyordum. Hem ağrım
oluyordu, hem sızım oluyordu. Bir de onun üstüne kaşıntı. O zaman yani çok kaşıntı
yüzünden uyuyamıyordum…Şimdi şu an son zamanlarda o kadar yapmıyor ama
kaşındığı zaman uykudan uyanıp kaşıyorum yani (45 Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev
Hanımı).
E.Y.: Uykusuzluk yaşadım. Kalktım hatta kolumu yıkadım. Krem falan sürdüm
yani dedim acaba geriliyorda mı o yüzden kaşınıyor… Uykuya dalmadan önce
kaşıntım oluyor. Öyle bir kaşıntıdan dolayı uyandığımı hatırlamıyorum. Uykusuzluk
yapıyor. Hatta o kadar bunalıyorum ki yatakta salona gelip koltukta uyuya kalıyorum
(29 Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
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G.T.: Gece uyuyamıyorum. Kaşın kaşın sabaha kadar evin içerisinde
dolanırım, dışarı çıkarım. Kaşınırım. Geliyorum duşa sokuyorum kollarımı çıkıyorum
dışarı. O kadar rahat.Tamam uyuyayım diyorum.O arada ne olduysa yine dönüyor
kaşınmaya. 4’ü, 5’i bazen 6’yı, 7’yi buluyor, uyumadığım oluyor… Uykuda
kaşınıyormuşum. Eşim “çok kaşınıyorsun” diyor. Kaç kere kaldırmış beni kaşınma
diye.Ben de diyormuşum “bırak, ne kaşınması”, dönüp yatıyormuşum (30 Yaşında,
Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
H.Ç.: Özellikle yattığım zaman uykuya dalmadan önce biraz zorlanıyordum
uykuya dalmakta o hisle. Sanırım o saatlerde insan kendini daha mı çok dinliyor, nedir
bilemiyorum. O zamanlar daha sıkıntı yaşadım kaşıntıdan, uyandırdığı oldu. Hemen
losyondan sürdüm. Yani o kadar. Başka bir şey yapmadım. Başka ne yapabilirim ki?
(61 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
N.Y.: Gece de rahatsız ediyor.Mesela dün gece etmişti. Geç yattık eşimle
birlikte saat üç civarı felan .Beşe doğru eşimde kalktı bende kalktım. Bazen böyle
ağlatmalık şekilde de kaşınıyor yani (23 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
Kategori 4. Kaşıntının Ruhsal Etkileri

Kaşınma Algısının
Değişmesi

Kaşıntının Ruhsal Etkileri

Yaraya Zarar
Vermekten Korkma
Etiketlenme Korkusu
ve Utanma

Anksiyete ve Gerginlik

Şekil 4.6. Kaşıntının ruhsal etkilerine ait temalar

Kaşıntının ruhsal etkilerine ait bireyin kaşıntı algısının değişmesi, yaraya zarar
vermekten korkma, etiketlenme korkusu ve utanma, anksiyete ve gerginlik temaları
belirlenmiştir.
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Tema 1. Kaşıntı Algısının Değişmesi
Katılımcılardan bazıları kaşıntılarını iğne batması,yanma ve bıçakla kesme,
karıncalanma ya da vücutta sinek gezmesine benzeri bir kaşıntı olarak tarif
etmektedirler. Bazı katılımcılar kaşıma ile birlikte kaşıntılarının şiddetinin arttığını ve
yanma oluştuğunu ifade etmiştir.
B.K.: Bazen sanki durduk yere insana nasıl bir iğne batırıyorlar, yani karınca
nasıl bir insanın bir yerini ısırıyor,sinek konuyor aynı o şekilde ama kaşındıkça da her
tarafı kaşınıyor. Ya bir kaşındığı zaman her taraf kaşınmaya başlıyor (şaşkın yüz
ifadesi) (47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
C.K.: Nasıl söyleyeyim. İğne batırır gibi yanık yerlerinde batmalar oluyor
(Yanıklı bacaklarını gösterdi) (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
N.Y.: Bazen iğne sokuyorlar gibi kaşınıyor. Bazen böyle ilk kaynar su
dökmüşsün gibi kaşınıyor. Bazen de kesiyorlarmış gibi bir kaşıntı oluyor. Kaşıntı
oluyor, kaşındıktan sonra ben böyle hani kaşıyorum bezle, elimle ya da vücuduma
sürterek. Ondan sonra bir değişik bir şekilde yangı vuruyor (23 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Ev Hanımı).
Tema 2. Yaraya Zarar Vermekten Korkma
Katılımcılar yara bölgesinde kanama, derinin soyulması, enfeksiyon kapma ve
iz kalmasından korktukları için kaşımak istemediklerini, nöbetleri sırasında
kaşımamak için kendilerini zorladıklarını ya da yumuşak bir şekilde kaşımaya özen
gösterdiklerini ifade etmişlerdir.
E.Y.: Tırnaklamamaya çalışıyorum.. Zarar vermeden kaşıyorum… Hiç
kanatmadım şimdiye kadar. Deli gibi kaşınıyor ama böyle yırtacak dereceye
getirmedim. İz kalmasından korkuyorum. Bazen farkında olmadanda eşim uyarıyor
“kaşıyorsun bak yara olacak iz kalacak”. Çünkü iz kalırmı, kalmazmı onuda kafaya
taktığım oluyor. Niye böyle oldum ben diye (29 Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
C.K.:… O şekil aşırı kaşımıyorum işte. Genelde diyorum ya kendimi sıkmaya
çalışıyorum. Normalde dediğim gibi tam kaşındığı kadar kaşısam illaki yara olur
veyahut deriyi kaldıracak kadar kaşınacak durum var ama ben kaşımıyorum (37
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
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F.K.: Yani hemen böyle normal bir yeri kaşırsınızda kanatabilirsiniz değil mi?
Kaşıyana kadar ama bunu yapamadığım için bundan çok huzursuz ve sinir
oluyordum.Hani zarar vermekten korkuyordum kendime. Elimle tırnaklamaktansa
böyle mesela (eteğine kolunu sürterek gösteriyor) böyle sürterek daha çok rahat
ediyorum. Şöyle yapıyorum bazen(sert sert elini eteğine sürtüyor). Zaten direkt
ayağımı kaşıyamıyorum. O zaman acıyor. Böyle eteğimin üzerinden(eteği ile
ayağındaki yanık yarasını kaşıyor) kaşıyorum…Enfeksiyon kaparım diye korktum. Hiç
onun için şey yapmadım, kaşımadım.Böyle böyle yapıyorum işte(elinin üzerini
sürtüyor). Şöyle şöyle yapıyorum hani zarar vermeyeyim (45 Yaşında, Kadın,
İlköğretim, Ev Hanımı).
B.E.: Elimi dokundurmamaya çalışıyorum. Başka yerlerimi kaşıyarak
sabretmeye çalışıyorum veya böyle yumuşak, yumuşak zaten dokunuyorum. Basmadan
böyle dokunarak kendim sabretmeye çalışıyorum.(32 Yaşında, Kadın, Lisans,
Memur).
Ş.S.: Hani şey tüyleri var ya biz diyoruz ya Karslılar çok meraklıyız kazlara,
şeylere felan. O kazın tüylerini annem yıkardı bir güzel. Güzel silerdi getirirdi. Bana
kızıyordu diyordu elini vurma diyordu. Tüy ile kaşı diyordu. O tüylerle böyle hafif
kaşıyordum. Öyle geçiyordu yani (32 Yaşında, Kadın, Okuryazar değil, Ev Hanımı)
Tema 3. Etiketlenme Korkusu ve Utanma
Katılımcılar

başkalarının

yanında

kaşınmaktan

rahatsız

olduklarını,

utandıklarını, kendilerini kötü hissettiklerini bu nedenle dışarda ya da diğer kişilerin
yanında kaşınmamaya özen gösterdiklerini bildirmişlerdir. Katılımcılardan birçoğu
çevresindeki insanların kendilerinde uyuz ya da bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu
düşünmelerinden korktuğunu ifade etmişlerdir.
B.E.: Evet dışarıda kendimi kaşıdığımı fark ettim. Utandım sonra insanlar ne
diyordur diye .Parktaydık .Deri alınan yeri kaşıdığımı fark ettim. Onlar gördümü
görmedimi bilmiyorum ama dedim ben ne yapıyorum ya haldur huldur kaşıyorum.
Kendim utandım… Daha yeni yeni, yılbaşı çıktıktan sonra insanlar ziyarete bize
gelmeye başladı. Onların bir tanesinin yanında geçen kaşıdım. Hatta eşimin iş
arkadaşı idi. Farketmediler. Onlar sohbet ediyordu. O zamanda bi kendimi kötü
hissettim. Utandım hakikatten. Öyle o kadar çünkü hani özellikle derinin alındığı
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bölgeyi kimse görmediği için beni uyuz zannederlermi felan(gülüyor)diye böyle bir
utandım kendi kendime (32 Yaşında, Kadın, Lisans, Memur).
C.K.: Tanımayan birisinin yanında oturup da kaşınmaya başladığın zaman
illaki rahatsız oluyorsun. Bakıyorsun sana bakıyorlar, sen kaşınıyorsun. İnsanlar
bilmediği için başka bir hastalık var zannediyorlar… Yani insanlar baktığı zaman
bana göre abes kaçıyor. Bir hastalık varmış gibi bu niye böyle çok kaşınıyor diye
düşünüyorlar. Tabi şimdi düğüne gidiyorsun. Düğünde herkes tanıdığın değil. Her iki
taraftan da insanlar var. Belki seni tanımıyor. Sen orda kaşınıp duruyorsun. Ya bu
niye kaşınıp duruyor, uyuz mu oldu ki. Belki farklı bir şey düşünürler; hastalık
düşünürler, deri hastalığı düşünürler (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
A.K.:.Yani yeri geliyor dışarıda arkadaşlarımın yanında oluyorum kaşınınca
bana köpek muamelesi yapıyorlar uyuz mu oldun vesaire(gülüyor). Yani mecbur yani
kaşımamaya gayret ediyorum ama kaşıyorum… çok kaşınırsa lavaboya gidiyordum.
Orada kaşıyordum (20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
G.T.: Şu an çok kaşınıyor ama ayıp olur size diye kaşımıyorum(tüm konuşma
boyunca kolunu kaşıdı) ama kendimi zor tutuyorum. Sanki söylemesi ayıptır uyuz
köpek gibi hatır hatır hatır kaşınıyorum…. Millet böyle bakması, şeyi. Bizim akrabalar
da bir sıkıntı yok da kaşıdığım zaman acaba diyorlar uyuz mu ? İster istemez bir
düşününce oluyor. Arkamı dönüyorum, kollarımı kaşıyorum kaşıyorum. Sonra böyle
tutuyorum (arkasında kollarını saklayarak kaşıdığını anlatıyor) bu şekil kaşıyorum.
Yani millete ayıp olur. Adamın düşüncesini çekemiyorsun, Ne der eder bilmiyorsun ki
(30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
B.K.: Kaşımamaya zorluyorum ama olmuyor. Kaşıntı tutunca ne olursa olsun
kaşımak zorunda kalıyorum… Bir ortama çıktığım zaman kaşıntı yapıyor. Rahatsız
ediyor, insanlar ne kadar olsada alay ediyorlar. Yüzüne karşı demese de insan hali
konuşuyor o yüzden çıkamıyorum evimde oturuyorum hep böyle. O da beni sıkıyor.
Beni strese sokan o zaten (47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
E.Y.: Arkadaşlarım bana diyor ki “niye bu kadar aşırı kaşıyorsun kolunu”.
Hani bilmiyorlar bazıları yandığımı. Markette bile bir keresinde öyle aşırı fazla
kaşıdım ki kasiyer bile bana “abla iyimisin”falan demişti bana ama kaşıdığımın
farkında değildim. Unutuyorum yaptığımı….Yılbaşı akşamı video çekmiş kardeşim
onu izliyorum ama farkında değilim, gülüyoruz ben kol kaşıyorum. Yani kolumu
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kaşıdığımın orada videoyu izleyince farkına vardım. O videoyu izledikten sonra daha
dikkat etmeye başladım tabi… Bazı doğum günleri oluyor, özel günlerde biz çok geliriz
bir araya. Bu kaşıntı zaten gitmiyor benden. Sürekli var yani elim hep kolumda. Yani
fark etmiyor. Annemde olayım, başka bir yerde olayım kaşımayayım demiyorum. Her
yerde kaşınıyor (29 Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
S.Y.: Özellikle iş saatinde hiç yapmıyorum, kaşımıyorum çalışırken. Hem
insanların görmemesi açısından, hemde etik olmadığı için. Hem dışarıdan dikkat
çekmesin diye hem de işimle ilgili olduğu için yani ben burada(derinlemesine görüşme
iş yerinde yapılmakta) insanlara masalarada servis ediyorum. Özel müşterilerim var
mesela. Herkese geliyorum ben. İnsanlar görmesin istiyorum… Normalde
kaşınıyorum. Hiçbir şekilde bu dikkat çekmemiştir başkaları tarafından. Demek ki ya
iyi saklıyorum ya kaşınmıyorum ya da kendimi tutuyorum (43 Yaşında, Erkek,
İlköğretim, Serbest Meslek).
Tema 4. Anksiyete ve Gerginlik
Katılımcılar kaşıntı nöbetlerinin kendilerini ciddi anlamda strese soktuğunu,
gergin ve sinirli yaptığını hatta şiddetli kaşıntı nedeni ile ağladıklarını ifade
etmişlerdir.
Katılımcıların söylemleri aşağıdadır
G.T.: Çok hocam çok kötü kaşınıyorum. Kaşın kaşın... Neredeyse ağlamak
üzereye geliyorum. Aynı hep şiddetli… Sürekli bir şekilde kaşınıyorsun. Eşime
diyorum ki hani hastanelerde doktorlarda olur ya ufak tahtalardan ağza bakmak için.
Getir diyorum onunla kollarımı kaşı git kaşık bir şey getir kollarımı kaşı…Ağrılardan
hiç duramıyorum kaşıntıda oluyor çok oluyor hocam. Ne ettiysem olmuyor… Çok şey
olduğum zaman hastaneye gidiyorum, ne yaptıysam kurtaramıyorum hocam, bana bir
ağrı kesici sakinleştirici bir iğne yapın diyorum (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim,
Fabrika İşçisi).
N.Y.: Kaşıntı çok sinir yaptı…Sinirleniyorum orayı sanki kesip atasım geliyor.
Dün gece çok ağladım (gülüyor). Çünkü o derece kaşınmaya başladı ki artık
durduramıyorum kendim… Karnımla sol bacağımı kanattım… Hiç durmuyor
genellikle kaşınıyor yani. Kaşınmadığı gün saat yok. Sürekli kaşınıyorum (23 Yaşında,
Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
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F.K.: Sargılarım açıldı. Sargılar açıldıktan sonra çok acayip kaşıntım oldu
yani. Çünkü aniden böyle kaşıntısı tuttumu böyle kendime hakim olamıyordum yani.
Hani böyle sinir basıyordu beni. Kaşıntı olduğu zaman çok sinirleniyordum (konuşma
esnasında sürekli yanık yerlerini kaşıyor). Hani kaşıyacağım ya istediğim gibi
kaşıyabilsem kendime zarar vereceğim. Onu da kaşıyamıyordum. Bu sefer çok çok
huzursuz oluyordum .Böyle sürekli böyle kollarımı falan birbirine sürtüyordum
(kollarının iç kısımlarını birbirine sürterek gösteriyor), etrafa sürtüyordum. Fakat sağ
ayağım daha çok kaşınıyordu…Huzursuz oluyordum sürekli böyle kaşı,kaşı,kaşı.
İstediğim gibi kaşıyamadığım için…Çok ağladım, sinirleniyordum. Niye böyle
kaşınıyor, sürekli bir yerlere sürtmek istiyorum. … O kaşıntı anında böyle oluyordu ki
gözlerimi kapatıp kaşıyordum kendimi ama yapamıyordum çok istediğim gibi
kaşıyamayıp bu sefer sinirlerim bozuluyordu sadece onu yaşadım yani (45 Yaşında,
Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
Bazı katılımcılar kaşıntı nedeni ile neredeyse pansumanı çıkarmak istediklerini
ve derilerini sökercesine kaşımak istediklerini bildirmişlerdir.
E.Y.: Ben böyle ufaktan sargının üstünden elimi gezdiriyordum kaşıntıdan
dolayı. Dayanamıyordum yani. Sargıyı bile çıkartasım geliyordu kaşımak için…Şu an
bile kolum çok fazla kaşınıyor. Belki üstümdekinden kaynaklıdır bilmiyorum ama fazla
bir kaşıntı var…Hatta bir gün dayanamadım ağladım. Duş alırken lifledim kolumu.
Lifle kaşıdım. Yok. Ev yapımı lifle yaptım kendimi avuttum ama çok tatlı tatlı kaşınıyor.
Dayanamayıp banyoda lifledim kolumu o kaşıntı gitsin diye (29 Yaşında,Kadın,
Lisans, Ev Hanımı).
B.K.: Pansuman kaplıyken daha çok vardı kaşıntı. O zaman neredeyse
yırtacaktım, pansumanı kaldıracaktım (gergin ses tonu ve yüz ifadesi ,sağ kolundaki
yanan bölgeleri gösteriyor). O zaman buraları hep açıyordum(sargıları açtığını ifade
etmeye çalışıyor). Buraların kaşıntısından dayanamıyordum. Kaşınma başladığı
zaman bir 5 -10 dk sürüyor. Sürüyorum kenarlara (kolunu koltuğun kenarlarına
sürerek anlatıyor),koltuğun kenarına sürüyorum pantolunuma sürüyorum. Çünkü bir
yer değilki komple...En çok şuraların kaşıntısı(sağ el üstü) beni öldürüyor. Yani öyle
bazen diyorum şu deriyi sökeyim. Ben bazen kaşına kaşına şuralar bile yara oldu (47
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
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Kategori 5. Kaşıntının Sosyal Etkileri

Sosyal İzolasyon

Kaşıntının Sosyal
Etkileri
Aile Yaşantısının
Olumsuz
Etkilenmesi

Aile bireylerinin
etkilenmesi

Ebeveynlik rolünü
yerine getirmede
zorlanma
Cinsel yaşamda
bozulma ve kendini
çirkin hissetme

Şekil 4.7. Kaşıntının sosyal etkilerine ait tema ve alt temalar

Kaşıntının sosyal etkilerine yönelik sosyal izolasyon ve aile yaşantısının
bozulması temaları ile birlikte aile bireylerinin etkilenmesi, cinsel yaşamda bozulma
ve kendini çirkin hissetme, ebeveyinlik rolünü yerine getirmede zorlanma alt temaları
belirlenmiştir.
Tema 1. Sosyal İzolasyon
Katılımcılar kaşınma sırasında insanların bakışlarından rahatsız oldukları için
kendilerini eve kapattıklarını ve dışarıya çıkmak istemediklerini belirtmişlerdir.
Özellikle kaşıntı olacağı korkusu ile cenaze, düğün gibi sosyal ortamlara girmemeye
özen gösterdiklerini ifade etmektedirler.
G.T.: Kaşıntı var. Cenaze var utanıyorum, çekiniyorum kollarımdan. Millet
öyle bakınca ister istemez çekiniyorum. Açık konuşayım yani. Milletin bakışları ister
istemez adamı huylandırıyor. Gömlek giyiniyorsun adam bilmiyor çünkü yandığını
gelip bir tutuyor orayı(kolunu gösteriyor) ister istemez tepki veriyorsun. ‘Geçmiş
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olsun, ne oldu’ işte bu sefer acımaya dönüyor... Bir şey de demiyorum evde
oturuyorum,bbir yere gitmiyorum…. Kaşıntıdan dolayı gidemiyorum. Hatta bu akşam
düğün de var gidemem (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
B.K.: Şimdi ağrı ve kaşıntı yüzünden bir yere gidemiyorum. Bir ortama
çıktığım zaman kaşıntı yapıyor. Yandıktan sonra hiç kahve yüzü görmedim. Dışarıya
çıkamıyorum… Ayın 22’sinde çıktım hemen hemen 1 aydır evdeyim. İnsanların
bakışlarından dolayı çıkmıyorum bir de çıksam tekrar hava alıyor, sertleşiyor sonra
kaşıntı, kaşıntı olmuyor (47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
Bir katılmcı özellikle kaşınma sırasında çaresiz görünmek istemediği için
topluma karışmadığını belirtmiştir. Katılımcının ifadesi şöyledir.
C.K.: İster istemez her topluma girmemeye çalışıyorum. Yani insanların farklı
bir gözle bakmasını istemiyorum sadece bu. Ben şurada bir kafeye girsem, çay içsem,
kaşınsam adam bana “niye kaşınıyorsun” diyemez zaten ama insanların tuhaf
bakmasını istemiyorum…Daha hiç katılmadım. Düğün olsun, şey olsun...Hiçbirine
katılmadım çünkü nasıl söyleyeyim o anda toplumun (gözlerini kaçırdı ve
gerildi)...Nasıl desem zaten yürüyüşümde sıkıntı var kaşıntım var, yani sevdiğim
sevmediğim insanların olduğu yerde yani nasıl desem küçük düşürme değil de çaresiz
görünmek istemedim yani (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
Başka bir katılımcı ise kaşınma nedeni ile kıyafetinden dolayı dışarıda rahat
olmadığından kendini eve kapattığını ifade etmiştir.
N.Y.: Şöyle çıkmak istemiyorum, kıyafet giydiğimde dışarıda çok kaşınıyor.
Mesela pantolon giyiyorum çıkıyorum ya yanıklar kaşınmaya başlıyor. Dışarı
çıkıyorsun kaşınıyorsun bazen de çıkmak istemiyorsun… Çıkmadım. Eve kapandım
zaten, çıkmak istemiyorum, kıyafet giyinemiyorum bu kolumu açık tutmak istiyorum
ama açık tutamıyorum kapalı insanım, dışarı çıkınca açık olunca bütün millet bana
bakıyormuş gibi geliyor. O yüzden çıkmak istemiyorum (23 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Ev Hanımı).
Tema 2. Aile Yaşantısının Olumsuz Etkilenmesi
Alt tema 1. Aile bireylerinin etkilenmesi
Katılımcılar kaşınmadan dolayı eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının kendilerine
destek olmaya çalıştığını fakat diğer taraftan kaşınma nedeni ile kendileri için
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endişelendiklerini ifade etmişlerdir. Kaşınma nöbetleri sırasında yakınları tarafından
yaranın zarar göreceği düşüncesi ile kaşımamaları yönünde sık sık uyarıldıklarını,
hatta bazı katılımcılar ise yara bölgesini kaşıdıkları için eşleri ile tartışma yaşadıklarını
ifade etmişlerdir. Katılımcılar kaşınma durumunun çocukları ruhsal olarak
etkilediğini, çocukların yanında kaşınmamaya özen gösterdiklerini bildirmişlerdir.
C.K.: Eşim zaten “kaşıma” diyor. “Kaşımamaya çalış” diyor. Yani “yara
etmemeye çalış” diyor. İster istemez ona tepki veriyorum. “İllaki kaşınıyor. Kaşımak
zorundayım” diyorum.O şekilde biraz tartışma yaşıyoruz… O benim iyiliğim için
diyor. Yani kaşınma yara iyileşmez. Yara tekrar kabuk bağlar. O şekilde
düşünüyor.Kaşımamdan rahatsız olmuyor ama…Nasıl söylesem kendisi yarayı
gördüğü zaman bakmaya bile tahammül edemiyor. Tiksinti değil böyle acımamı artık
nasıl bir tuhaf duyguysa... . (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
E.Y.: Çok fazla kaşıdığım zaman eşim uyarıyor beni. “Yeter” diyor “kaşıma
yara yapacaksın”. O beni uyarıyor. “Kaşıma belki yara olur daha çok canın acır”.
Hep olumlu konuşuyor.Ben bazen üzülüp ağladığım zaman bile diyorki “iyleşecek, var
bir çaresi” (29 Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
F.K.: Eşim bana aslında kaşıyınca kızıyor hani “kaşıma,sonra tırnak yarası
olur,mikrop kapar elin”.O bazen bana kızıyor ama yapacak bir şeyim yok. Sadece eşim
hani “kendini tırnaklarsan mikrop kaparsın çok fazla kaşıma” diyor. Suyun altına
tutuyor biraz serinletir falan diye (45 Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
S.Y.: Hanım tabi “kaşıma” diyor, “yapma” diyor, “çok kaşıyorsun”
diyor.“Kaşıma kanatacaksın” diyor, sakıncalı olduğunu düşündüğü için. Ben de hani
kontrollü kaşınıyorum çünkü bundan bir süre önce kaşıdığım yerde skar oluşuyordu…
Üzülüyor sadece gördükçe diyelim. “Doktora git” diyor, “ihmal etme” diyor mesela
o zorluyor. Ben biraz daha o konuda şeyim yani, rahatım (43 Yaşında, Erkek,
İlköğretim, Serbest Meslek).
N.Y.: O genellikle kolunda iltihap vardır diye söylüyordu. Ya da niye kaşınıyor
acaba yanlış bir uygulama yapıldı falan diye sormuştu doktora. Sonra zaten yok dedi
doktor. O da iltihap olmayınca rahatladı haliyle…Ben rahatsız olunca o da ister
istemez “neden kaşınıyor sürekli,rahatsızsın,bunun bir çaresi yok mu, yöntemi yok
mu” diye rahatsız oluyor ama kendi açısından olmuyor yani…O’nun yanında
kaşıdığım zaman rahatım. Neden rahatım? Çünkü o da kaşıyor. Destek oluyor, yardım
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ediyor. Çünkü kendim kaşıyamıyorum bazen. Sinir oluyorum, o kaşıyor. Kendim
kaşıdığım zaman çok şiddetli kaşıyorum sonra canım çok yanıyor ama o hafif kaşıyor
daha çok rahatlıyorum (23 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
İki katılımcı eşlerin kaşınma konusunda ilgisiz ve umursamaz davrandığını
ifade etmiştir. Katılımcıların ifadeleri şöyledir.
Ş.S.: Eşim çalıştığı için hiçbir şeyle ilgilenmiyor(gülüyor). Bazen hani annem
diyordu “ya kaşıma”falan. Eşime annem diyordu ki “sözümü falan dinlemiyor,
kaşıyor.” Eşimde anneme sen bilirsin, kızın bilir. Beni karıştırmayın, nasıl
yapıyorsanız yapın” diyordu (32 Yaşında, Kadın, Okuryazar değil,Ev Hanımı).
H.Ç.: Yani ben çok dertlerimi insanlara belli eden bir insan değilim. Ben
kaşınıyorum dedim televiziyona bakıyor(gülüyor). Çok ilgilenmedi benimle doğrusu.
Hiç sormadı “niye kaşınıyor” diye (61 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
İki katılımcı ise kaşınma nöbetleri sırasında eşlerininde kaşındığını ve eşlerin
bu durumdan rahatsız olduğunu bildirmişlerdir.
B.K.: Eşimle zaten kavga ediyoruz bu yönden. “Neden kaşınıp duruyorsun, sen
kaşınınca bende kaşınıyorum,benimde kolum kaşınıyor” diyor…Yatmıyorum, oda
rahatsız oluyor. Şimdi ben kalkıp gidip geldiğimde doğal olarak uyanıyor o da benim
gibi oldu aslında… Ne yapayım yani? Yani ben ona değilde kendime üzülüyorum
(gülüyor). Kendimi ancak düşünüyorum onu mu düşüneceğim (47 Yaşında, Erkek,
İlköğretim, Aşçı).
G.T.: Eşim kaşınma diyor başka bir şey demiyor. Sen kaşındıkça ben de
kaşınıyorum diyor (gülüyor) (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
Katılımcılar, kaşınma durumunun çocuklarını psikolojik olarak etkilediğini,
çocukların kaşıntıya vermiş oldukları sözlü ve davranışsal tepkilere üzüldüklerini ve
bundan rahatsızlık duyduklarını ifade etmişlerdir.
B.K.: Ben böyle olunca zaten çocuklarında psikolojisi bozuldu. Çocukların
hepsi ağladı beni böyle görünce şok oldular yani.“Baba niye kaşıntı yapıyorsun?
Yapma baba, yapma” diyorlar. Şimdi benim bu halimden hiç kimse memnun değil.
Çocuklarda kaşındığım zaman bakıyorlar, onlarda gözünü kapatıyorlar. Artık onlarda
alıştılar. Gördükleri zaman yüzünü çeviriyorlar başka tarafa. Yani normalde biri
kendi yanında kaşındığı zaman bile insan tiksiniyor. Onlar da tiksiniyorlar (47
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
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C.K.: İkisi de bayağı bir etkilendiler. “Baba bacağına ne oldu böyle, ne zaman
düzelecek”.Her zaman soruyorlar mesela. Çünkü artık çocuklarda az çok biliyorlar
yani çocuklar bana diyor mesela “baba fazla kaşıma”. Yani çocukların önünde fazla
kaşımamaya çalışıyorum.. (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
F.K.: Hatta kızım falan diyor (yanan eline sert bir şamar indirerek) anne niye
eline vuruyorsun. Acıtacaksın. Fakat kaşınıyor yani. Çok kaşımak istemiyorum. Onun
için böyle vuruyordum sürekli (45 Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
G.T.: “Babama bak” diyorlar, “devamlı kaşınıyor” diyorlar. “Babam hiç
durmuyor”. Kızım diyor “baba bu kollarındaki kaşıntın yandığın için mi oldu”.
“Evet” diyorum “nasıl yandı” diyor. Dedim “patronları dinlemedim çakmak çaktım
yandım” dedim. “Çakmağı eline alma” diyorum. “Tamam baba” diyor. “Abi çakmağı
eline alma bir daha. Bak babam nasıl oldu biz de öyle olabiliriz” diyor, 5 yaşındaki
kız (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
Katılımcılardan birçoğu anne, babalarının ve yakın akrabalarının kaşınma
nedeni ile kendileri için endişelendiklerini ve yarayı kaşımamaları yönünde kendilerini
uyardıklarını ifade etmişlerdir.
A.K.: Yani babam biraz pimpirikli en ufak bir olayda hemen hastaneye gidelim
vesaire diyor ama hani doktorlar kaşıntının olabileceğini söylediği için ben fazla şey
yapmıyorum, hani gitmiyoruz yani hastaneye. Doktorlar çünkü olabileceğini
söylediler (20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
Ş.S.: Annemin korkusundan kaşıyabilirmiyim? Böyle çocuk gibi elime
vuruyor… Ya bazen diyordum bu niye böyle kaşınıyor. Annem kızıyordu. Diyordu
“kızım iyileşiyor” diyordu. “O alttan iyileştiği için kaşınıyor” diyordu. “Bırak,elleme,
elini vurma, dokunma mikrop kapmasın” diyordu. Kaşımak hoşuma gidiyordu. Annem
bıraksa daha çok kaşırdım ama bırakmıyordu. Benimle konuşuyordu sürekli. Diyordu
ki “seninle konuşayım ki sen unut, kafandan sil” (32 Yaşında, Kadın, Okuryazar
değil, Ev Hanımı).
N.Y.: Kaşınınca kayınvalidem genellikle diyor ki “inşallah kötü bir şey
yoktur”. Onlar en başından beri şundan korktu; kolumda iltihap varsa, sinir
damarlarımda bulaştıysa veya can damarlarımı etkiledi ise kolumu kaybetme riskim
var mı diye çok korktular. Şükür olsun öyle bir şey olmadı…Teyzem soruyor “acaba
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içinde iltihap mı var, iltihaptan mı kaşınıyor, neden kaşınıyor” diye çok sorduğu oldu
(23 Yaşında, Kadın,Ortaöğretim, Ev Hanımı).
G.T.: Babam diyor sık diyor dişini. Oğlum sık dişini düzeldiği için kaşınıyor
diyor Duramıyorum diyorum baba ne yapayım duramıyorum. O zaman kalk diyor
içeride kaşın.Ben sinir olmaya başladım diyor kaşındıkça bu şekil. O da benim iyiliğim
için diyor. Kaşınma bak canını yakarsın diyor. Mikrop kaptırırsın bir daha mı
gideceksin hastaneye bir daha mı yatacaksın diyor (30 Yaşında, Erkek,
Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
H.Ç.: Kardeşlerim, yeğenlerim,aşağı yukarı 8-9 kişiyiz. Hepimiz çok yakınız
birbirimize. Hepimiz aynı yerde yazlıktayız. “Kaşıma” dediler tabii ki. “Kanayacak,
çok kaşıyorsun” dediler ama kaşınıyorsunuz yani yapacak bir şey yok (61 Yaşında,
Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
Katılımcılardan bazıları kaşınma sürecinde yakınlarının kaşınmayı olumlu
karşılamaları konusunda kendilerine telkinde bulunduklarını ve manevi destek
sağladıklarını ifade etmişlerdir.
B.E.: Ben arada “of kaşınıyor” falan dediğimde herkes moral veriyor “bak
iyileşiyor ki öyle düşün, beynini öyle şartla. Kaşıntıdan rahatsızlık duyuyor gibi
beynine olumsuz bir cümle kurup da beynine kötü mesaj verme evrene”. Yani kaşıntıyı
olumlu karşılıyorum (32 Yaşında, Kadın, Lisans, Memur).
B.K.: Akrabalar“ne yapıyorsun,doktora gidiyor musun”, “ilaç kullanıyor
musun”, “geçer Allah büyüktür”, “sabret, üzülme” gibi şeyler söylüyorlar. Bizim
akrabalar hergün iki üç kere geliyorlar (47 Yaşında, Erkek,İlköğretim,Aşçı).
C.K.: Ben “çok fena kaşınıyor” diyorum. Arkadaşlar “iyileşme belirtisidir,
iyidir” diyorlar.Bende “iyi o zaman” diyorum…Ablamla zaten görüşürüz. Telefonla
konuşuyoruz. “abla kaşıntı oluyor” diyorum böyle böyle ayağımı toplayınca
uzatılmıyor. Oda diyor “idare et, iyileşme şeyidir kaşıntı”. O şekilde yani destek
oluyor sağolsun (37 Yaşında, Erkek,İlköğretim, Şoför).
Alt tema 2. Ebeveynlik rolünü yerine getirmede zorlanma
Katılımcılar kaşınma nedeni ile emzirme, çocuk bakımı, çocukların okula
götürülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda sorun yaşadıklarını dile
getirmişlerdir. Katılımcıların ifadesi aşağıdaki şekildedir.
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N.Y.: Doğumdan sonra kaşıntılar başladı zaten. Mayısın 25-26'sından sonra
başladı kaşıntılar. O zaman zarfında doğurmuştum ama doğumdan sonra çocuğu
emzirirken çok kaşınıyordu kolum. Emziremiyordum. Koluma yatıramıyordum. “İki
göğsümde yaralıydı acaba emzirebilir miyim” diye çok düşündüm. Bu kolumun(sol
kol)üzerine yatıramıyorum. Genellikle böyle (sol koluyla) tutamıyorum. Tuttuğum
zaman mesela başını koluma koyduğumda yanıyor, kaşınıyor,kaşıntı yapıyor. Sütüm
geri gider mi, sütüme etkisi olur mu acaba dedim. Göğüs üstüne genellikle bir şey
sürmek istemiyordum çocuğa etki yapar diye… Gezmeye felan çıkmıyorum. Belki
pazara gidiyorum. Kaşınıtım oluyor da imkan yok kaşıyamıyorum iki çocukla (23
Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
B.E.:...Hatta taburcu olurken bir hap verildi. Emzirmeye engel olmadığını da
söylediler. Böyle birkaç gün çok kaşındı ama emzirdiğim için yinede dayanmak
istedim. Dayandım. İçmek istemedim açıkçası. “Evet süte geçiyor ama zararı olmaz”
dediler. Zaten hastanede yattığım dönemde çok ayrı kaldık işte anestezi çok aldım o
dönemde süt gönderemedim vesaire. Dayanmaya çalıştım, ilaç almadım (32 Yaşında,
Kadın, Lisans, Memur).
E.Y.: Sürekli hareket halinde olduğum için hani sabah kalk, çocuğu okula
götür. Ama sürekli elim kolumda. Evde kalmak isterdim ama çocuklardan dolayı
olmuyor maalesef…Yani küçük kızımı bezlemek zorundayım. Onda bile yaşadım
sıkıntı. Yani kaşıntıdan dolayı. Bayağı sıkıntı yaşadım. Çocuk kucağımda iken kolum
kaşınıyordu. Kaşıntım sürekli vardı zaten. Çocukla çok haşır neşir olduğum için ben
fark etmiyorum bile kaşıdığımı. Çok normalmiş gibi geliyor. Arada bir anneme
gidiyorum. Çünkü çocukların bakımı iyice zorlaştı benim için (29 Yaşında, Kadın,
Lisans, Ev Hanımı).
C.K.: Ben çocukları bazen okula bırakıyorum. Okula kadar yürüyorum mesala
aşağı yukarı bir kilometre. Oraya vardığım zaman, ayakta durduğum zaman kaşıntı
başlıyor. Evde çocukların ödevini yardımcı olmak için illaki kitapları okuyorsun.
O’nun ödevine yardımcı oluyorsun. Çocukların ödevlerini yaparken arasıra kaşıntı
oluyor. Dikkatim dağılıyor (37 Yaşında, Erkek,İlköğretim, Şoför).
F.K.: Çocuklarım mesela elim şey olduğu için bunların banyolarını falan
yaptıramadım ben .Hatta kızım bana dedi ki “anne elin keşke yanmasaydı, elin böyle
olmasaydı, beni sen banyo yaptırsaydın”. O nedenle onları bayağı bir zaman ablası
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banyo yaptırdı. Çünkü hani deterjana falan değmesin,kaşıntı olmasın diye (45
Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
Alt tema 3. Cinsel yaşamda bozulma ve kendini çirkin hissetme
Bazı katılımcılar kaşıntı nedeni ile cinsel yaşamlarının kesintiye uğradığını,
kaşıntı ve yanık yarasından dolayı kendilerini kusurlu hissetikleri için cinsel ilişkiye
girmek istemediklerini ifade etmişlerdir.
C.K.: Kaşıntı olayı illaki ( konuşurken duraksadı) yavaşlattı yani. Rahatsız
oluyorsun. Ya şimdi eşim bacağımı gördüğü zaman zaten yanıma yaklaşmak istemiyor.
Çok şey oldu yani (utanarak) mesafe koymak zorunda kaldık. Psikolojik olarak hem
ben de bitiyor, hem eşimde bitiyor. Artık nasıl söyleyeyim ister istemez dediğim gibi
yarayı gördüğü zaman o psikolojik olarak etkileniyor. O şimdi mesela nasıl söyliyeyim
aşağı yukarı iki aydır evdeyim. Genelde çocukların yanında yattı yani. Ben tek
yatıyorum çünkü ben kaşındığım zaman o nasıl söyliyeyim huylanma değil de benden
dolayımı oldu, ayağım mı çarptı ki, öğle bir psikoloji oldu. O yüzden bizde ayrı
yatıyoruz açıkças (37 Yaşında, Erkek,İlköğretim, Şoför).
N.Y.: (Kahkaha ile gülüyor ve kolunu havaya kaldırıyor). Kolumu genellikle
yukarıda tutuyorum zaten fazla da girmek istemiyorum ilişkiye. İlk kaşındığım
zamanlar etkiledi hani (ciddi bir yüz ifadesi). İlişkiye girecek olduğu zaman şiddetli
kaşıntı oluyordu girmiyordu. O derece yani. Çünkü ilk zamanlar bayağı bir
kaşınıyordu tüm vücudum… Sevmiyorum artık eskisi gibi. Yani şu şekilde vücut
hatlarımda yanık olduğu için pek istemiyorum, eşime karşı kusurlu hissediyorum
kendimi ama o da diyor benim için hala eski güzelliğin var diyor. Yani kendimce
kusurlu hissediyorum (23 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
E.Y.: Cinsellik sırasında kaşıntı yaşamışlığım var. Bu durum canımı sıkıyor.
Cinsel ilişki öncesinde bir nemlendirici felan sürüyorum kaşıntısını önlemek amaçlı
(29 Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
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Kategori 6. Kaşıntıyı Artıran Faktörler

Çevre ısısı

Kaşıntıyı Artıran Faktörler

Fiziksel aktivite

Besinler

Şekil 4.8. Kaşıntıyı artıran faktörler kategorisi temaları

Kaşıntıyı artıran faktörler kategorisine ait çevre ısısı, fiziksel aktivite ve
besinler temaları oluşturulmuştur.
Tema 1. Çevre ısısı
Katılımcıların çoğu ısının kaşıntıyı artırmada belirgin etkisi olduğunu, sıcak
ortamlarda bulunmanın ve terlemenin kaşıntıyı artırdığını, serin havaların ise tam tersi
etki yaparak kaşıntıyı azaltmada olumlu etkiye sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Bu
katılımcılardan üçü ise özellikle akşamları hava serin olduğundan dolayı kaşıntılarının
azaldığını ve daha rahat dışarı çıkabildiklerini ifade etmişlerdir.
Katılımcıların ısının etkisi ile ilgili ifadeleri şunlardır.
A.K.: Yani soğuk havada kolum biraz daha rahatlıyor. Onun farkındayım.
Hani akşamları burası biraz soğuk oluyor kolum rahatlıyor onun farkındayım yani.
(20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
B.E.: Sıcakta artıyor olabilir çünkü yatak odasının ısısı daha sıcak. O yüzden
emzirmeyi de orda yapıyorum. Gece yatarken dedim ya belki ondan kaynaklı olabilir.
Biraz sıcak olunca kaşınıyor olabilir… Yani yemek yaparken yine sıcaklıkla alakalı
olabilir. Ocağın başında iken. Ayağım kaşınıyor ayağımı yere vuruyorum bu sefer. (32
Yaşında, Kadın, Lisans, Memur).

105

B.K.: Yok yandıktan sonra hiç kahve yüzü görmedim. Dışarıya çıkamıyorum.
Mutfağa bile gidemiyorum. Dün, bugün gittim. Başka yok, gidemiyorum. Sıcak
yerlerde daha çok kaşıntı yapıyor. Mesele böyle bir sıcak olursa, terlesem hemen
kaşınmaya başlıyor (47 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Aşçı).
C.K.: Normalde benim evim güneye bakıyor. Güneye baktığı için mutfakta
çalışırken yemek yapacağım zaman güneş balkondan direkt bacaklarıma vuruyor.
Bacaklarıma vurduğu zaman çok fena kaşıntı yapıyor. Hem güneş vuruyor kaşıntıyı
çok fena yapıyor ama ondan sonra gölge yerde daha rahat çalışabiliyorum. Sıcak
olunca daha fazla kaşınıyor. Öyle terleyecek bir havada dışarı çıkmadım mesela. Çok
sıcak havada dışarı çıkmam. Yani akşamın serinliğine doğru, ikindi saatleri, dört beş
gibi; öğlen vaktinde dışarıya çıkmıyorum genelde (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim,
Şoför).
F.K.: Terden daha çok kaşınıyor. Sıcak vurunca, terleyince, hava sıcak olunca
çok fena kaşınıyor. Hava alması lazım böyle. Uzun süre kapalı kaldımı terlemesi ile
kaşıntı başlıyor… Sıcaktan dolayı bası eldivenini takamadım (45 Yaşında, Kadın,
İlköğretim, Ev Hanımı).
G.T.: Kaşıntılarım artıyor hocam. Güneş yani güneş, bu sıcak ter mahvediyor
beni. Mecbur gidiyorsun yani. Köy ortamı. Güneşte terlediği zaman….Serin havada
kaşıntı olmuyor. Güneşli havada çok oluyor, tozlu ortamda çok oluyor yani. Güneşli
havalarda terlediğim için dışarı çıkamıyorum. Vantilatörü kuruyorum şu odaya
burada üflediği için rahatlıyorum (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
H.Ç.: Sıcağa maruz kaldığımda çok şiddetlendi. Hem sıcak havalarda hem de
bir çayın buharı ile, yemeğin buharı ile karıştırırken falan o zamanlar
şiddetlendi…Buhardan etkilendiğim zaman kaşıntım çok şiddetleniyordu… Güneşli
ortamlar etkiliyordu doğrusu. Yanma ve kaşıntı hissi, karıncalanma hissi çoğalıyordu.
Bir de serin hava çok iyi geliyor. Bir serinlik vurduğu zaman iyi geliyordu. Açıyordum
kolumu. Oturuyordum şurada bankta (Camdan bahçesindeki bankı işaret ederek
gülüyor) (61 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
S.Y.: Yani benim işimle ilgili olduğu için sıcakla ilgil, sıcağı gördüğü zaman.
…Sıcağıda çok seviyor ayrıca. Yandığı halde. Dediğim gibi elimizi yıkarken böyle
sıcak su ile falan inanılmaz derecede yani dayanılmaz derecede. Normalde şu anda
dayanabilirsin kaşıntısına ama o suya değdiğin anda kaşımamaya imkan yok yani…
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Güneş aldığı zamanda kaşıntımın olduğunu söyleyebilirim yani. Aynı şu sıcak sudaki
reaksiyonu güneş ışığı aldığında da veriyor yada işte döner ocağı ya da fırının
ağzındaki direkt aldığımız sıcaklarda da kaşıntı artıyor diyebilirim. Serin ortamda
daha iyi rahatlatıyor (43 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest Meslek).
Tema 2. Fiziksel Aktivite
Katılımcılar fiziksel aktivitelerinde artış olduğunda kaşıntılarının da arttığını
ifade etmişlerdir. Bazı katılımcılar yürüme ve yüzme gibi fiziksel aktivitelerin
yapılması ile birlikte uzun süre ayakta kalma ve yorgunluğun da kaşıntılarını
artırdığını ifade etmişlerdir. Katılımcıların ifadeleri şöyledir.
C.K.: Evde olduğum zaman fazla kaşıntı olmuyor ama bir yere yürüyerek
gittiğim zaman,gezmeye gittiğim zaman, oturduğum ortama görede değişiyor, rahat
oturamazsam kaşıntı oluyor. Yani dışarıda daha fazla kaşıntı oluyor… Ben çocukları
bazen okula bırakıyorum. Okula kadar yürüyorum mesala aşağı yukarı bir kilometre.
Oraya vardığım zaman, ayakta durduğum zaman kaşıntı başlıyor. Batma oluyor böyle.
(37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
E.Y.: Gündüz daha fazla kaşıntı oluyor çok fazla hareket halinde olduğum için
sanırım. Hani sabah kalk, çocuğu okula götür ama sürekli elim kolumda. (29 Yaşında,
Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
H.Ç.: Kaşıntım arttı suda. Öğle kımıl,kımıl bir şeyler geziyor gibi. Suyun içinde
o çok arttı ama ben aldırmadım. Yine gitmeye devam ettim. Sonra geçti. Şimdi artık
yok. Hala gidiyorum yüzmeye. (61 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
Ş.S.: Ayakta çok durduğum zaman çok kaşıntım oluyor (bacağındaki yanık
yarasını gösteriyor). O zaman oturup kaşıyorum. Ayağımı uzatıyorum rahatlasın diye.
Geçiyor (32 Yaşında, Kadın, Okuryazar değil, Ev Hanımı).
S.Y:…Daha fazla hareket, daha fazla yorulmaktan kaşıntım çok artıyor (43
Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest Meslek).
Tema 3. Besinler
Katılımcılardan birkaçı fındık,domatesve salçalı gıdalar,acı biber ve turşu gibi
tuzlu yiyeceklerin kaşıntılarını artırdığını ifade etmişlerdir. Bu nedenle bunları yemeği
bıraktıklarını ifade etmişlerdir.
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A.K.: Fındık yiyordum mesela, su toplama oluyordu, kaşıntı oluyordu, ondan
sonra fındık yemeyi bıraktım. Bir tek fındıkta dikkat ettim buna, onun dışında
hatırlamıyorum (20 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Çalışmıyor).
G.T.: Acı biber acı biber... Uf Çok da sevdiğim acı biberdir severim ama
yiyemiyorum, canım çekiyor. Eşim yiyor, diyorum “yeme şunu kaldır”.Yediğim zaman
çok kaşıntı yapıyor. İsteğim çok oluyor ama yiyemiyorum (30 Yaşında, Erkek,
Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
H.Ç.: Özellikle tuz, turşu kaşındırıyor…Tuzlu yememeye çalıştım, acı
yememeğe çalıştım. Dikkat ettim öyle, turşu murşu yememeğe çalıştım.Zaten çok acı
yiyen bir insan değilim ama turşuyu çok severim. Yerdim ama bir müddet ara verdim
(61 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Emekli).
N.Y.: Domates yemiyorum, domates çok kaşındırıyor mesela. Domates
yediğim zaman aşırı tatlı kaşınıyor. Bir de salçalı kaşındırıyor (23 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Ev Hanımı)
Kategori 7. Kaşıntının Tedavisi

İlaç Kullanıma

Kaşıntının Tedavisinde Tercih
Edilen Yöntemler

Bası Giysisi Kullanma

Geleneksel Yöntemlerle Tedavi

Şekil 4.9. Kaşıntının tedavisi kategorisi temaları

Kaşıntı tedavisi kategorisine yönelik ilaç kullanımı, bası giysisi kullanma ve
geleneksel yöntemlerle tedavi temaları oluşturulmuştur.
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Tema 1. İlaç Kullanımı
Kaşıntı nedeni ile ilaç kullanan bir katılımcı ilacın etkisiz kaldığını ifade
etmiştir.
F.K.: Kaşıntım olacağını zaten söylediler. İlacımı yazdılar, “kaşıntın olduğu
sürece bunu iç dediler” içtim birkaç defa ama hiç kesmedi yani. Daha çok arttığı için
bende bıraktım. Hiçbir faydası olmadı bana yani. Hapını bir zaman kullandım ama
daha sonra o hapı içtiğim zaman daha çok kaşınıyordum. Hatta ben onu söylemiştim
…. Hanım’a yani “ilacı içiyorum ama daha çok kaşıntım artıyor, hiçbir faydası yok”
dedim. Oda bırak içme dedi…(45 Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
Kaşıntısından dolayı ilaç kullanan başka bir katılımcı ise ilacın yan etkisinden
bahsetmiştir.
G.T.: Hastaneye gittim bana kaşıntı hapı verdiler. Günde bir tane oda
yatarken. Onu içiyorum hocam. Uyku yapıyor ya hap. Yeri geldiği zaman bazen iki
tane de atıyorum. Ondan sonra akşama kadar uyuyormuşum. Kimse kaldıramıyor
beni(gülüyor) (bunları kollarını kaşıyarak söylüyor). Ne yapayım hocam kaşınıyorum,
dayanamıyorum (30 Yaşında, Erkek, Ortaöğretim, Fabrika İşçisi).
Tema 2. Bası Giysisi Kullanma
Bazı katılımcılar, yanık sonrası skar oluşmasını önlemesi amacı ile kullanılan
bası giysilerinin kaşıntıyı azaltacağı yönünde kendilerine bilgi verildiğini fakat bası
giysisini kullanımı ile birlikte kaşıntılarının arttığını ifade etmişlerdir.
C.K.: Bası giysisi giydiğim zaman artık bası giysisinin şiddetinden mi başlıyor
bayağı bir kaşıntı yapıyor… Terleme değilde bası uyguladığı için yanık yerler iğne
batırır gibi kaşınmaya başlıyor. Bası giysisi ile biriki kere uyudum. Bası giysisini giyip
uyduğum zaman gece uyandım. Çok fena kaşınıyordu. Çıkartıp attım…Bana dediler
22 saat giymen lazım. Kaşıntın azalacak dediler. Ben yani öyle sıkıyorumki kendimi
artık dayanacak gücüm kalmadığı zamana kadar giyiniyorum. Altı saat zor
dayanıyorum. (37 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Şoför).
E.Y.: Şu an yani birde bası giysisi verildi bana. Bana demişlerdi ki “bası
giysisini taktığın zaman bir kaşıntı olmayacak, kaşıntı yaşamayacaksın, rahat
olacaksın dediler“ ama oluyordu yani… Evet kaşıntımda artma oldu. Ben hatta
sinirlenip ağlıyordum. Çıkarıp atıyordum bası giysisini. Sırf kaşıntıdan dolayı.
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Çıkartıyordum kaşıyordum kolumu. Bilmiyorum bası giysisindenmi kaynaklı kolum su
topluyordu benim. Su topladığı için sinirlenip çıkartıyordum… Genelde gece yatarken
yatmadan önce takıyorum ki bir müdahale etmeyeyim koluma. En azından gündüz
olduğu zaman ister istemez kaşındımı çıkartıyorum ama gece öyle bir durum olmuyor.
Sabaha kadar en azından kolumda duruyor… Çıkardıktan sonrada kolum daha
yumuşuyor, böyle bir pürüzsüz oluyor ama sanki kaşıntı konusunda hiçbir şeyi yok.
Bir faydasını görmedim yani. Üzülüyorum da. Çünkü bana bası giysisini aldığım
zaman o kadar dedilerki işte “iz kalmayacak, kaşıntı olmayacak, kolun kurumayacak”
ama bilmiyorum. Sanki görmüyorum faydasını. Gerçekten kısa bir dönem oldu ama.
Altı ay gibi bir süre takmam lazım. Daha şurda alalı bir buçuk ay felan oldu (29
Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
F.K.: Eldiveni şu an kullanamadım. Çünkü çok sıkıyor, çok sıktığı için birde
içinde terleyince kan dolaşımı hızlı oluyor herhalde o zaman çok acayip kaşınıyor…
Serinde kaşınmıyor o kadar, sıcakta. Sıcaktan dolayı bası eldivenini takamadım.
Denedim birkaç gün dayanamadım yani. Gerçekten böyle acayip bir acı verdi bana.
Birde sıkılaştırdılar onu, zor kapanıyordu. Burada hep izleri çıkıyordu terleyince,
onunda içi slikon. Yani ister istemez üstten kaşıyorum eldivenin ama hiçbir fayda
etmiyor. Bu sefer çıkarıp atıyordum böyle. Kaşıyordum, kaşıyordum yani sıcaktan
takamadım hiç.(45 Yaşında, Kadın, İlköğretim, Ev Hanımı).
Bir katılımcı ilk kullanmaya başladığı dönem kaşıntısın arttığını, ilerleyen
süreçte ise kaşıntısının azaldığını ifade etmiştir.
S.Y.: Önce bası giysilerimi giydiğim zaman çok kaşıntı yaptı. Bir uyum sorunu
yaşadık. Şimdi de basılarımı giymezsem daha çok kaşınıyor. Tabi o arada basılarımı
giymediğim zaman krem sürmem gerekiyor. Bası giysisinin içinde iken çok kaşınmıyor
diyebilirim. Uyum sağladı.Şimdide bası giymediğim zaman daha çok basıyı istiyor
yani.Vücut kaşıntı yapıyor, stres yapıyor,rahatsızlık veriyor. Ağrı olmasa da böyle
sıkıntılı bir durum söz konusu. Basıları ben çok seviyorum, hiç çıkarmak
istemiyorum.İyi geldiğini düşünüyorum (43 Yaşında, Erkek, İlköğretim, Serbest
Meslek).

110

Tema 3. Geleneksel Yöntemlerle Tedavi
Katılımcıların çoğu yanık sonrası dönemde gerek yara iyileşmesini
hızlandırdığına inandıkları için gerekse kaşıntı şiddetini hafifleteceği düşüncesi ile
nemlendirici yağlar ve ev yapımı ilaçlar kullandıklarını ifade etmişlerdir.
B.K.: Şimdi soğuk olduğu zaman kurutma yapıyor. Kaşıntı yapıyor. Hemen
geliyorum krem vuruyorum, krem geçirmezse bazen yağ vuruyorum yumuşasın diye.
Bildiğimiz zeytinyağı vuruyorum. Bazen elimi açtığım zaman elimin derisi sanki
gerilmiş gibi oluyor. Yağ vuruyorum,okşuyorum(masaj yapıyorum) sonra rahatlıyor
(47 Yaşında, Erkek, İlköğretim,Aşçı).
E.Y.: Yağlar sürüyorum. Kantaron yağı. Yumuşatıyor kolumu. Yanık için biraz
böyle internette araştırdım. Halis zeytinyağı falan o tarz şeyleri sürdüğüm oldu. Daha
bir yumuşattılar kolumu…Hemen nemlendirci dediğim gibi kantaron yağı zaten
banyoda. Hemen sürüyorum koluma. Yumuşadıkça sanki kaşıntısı azalıyor (29
Yaşında, Kadın, Lisans, Ev Hanımı).
H.Ç.: Kantaron yağı sürdüm evet.İyi geliyor dediler yanığa ben kendim
yapmıştım. Evde küçücük bir şişe vardı 5-6 defa ancak sürmüşümdür… Kaşıntım
azalıyordu. Kantaron yağı iyi bir şey ama çok azdı. Ben öylesine birine lazım olur diye
yapmıştım. Bana lazım oldu (gülümseyerek konuşuyor) (61 Yaşında, Kadın,
Ortaöğretim, Emekli).
N.Y.: Yanıklarım daha hızlı iyileşsin diye yumurta yağı, domuz yağı kullandım.
Bir tane sarı su var o çok rahatlatıyor onunla yıkandım. Neydi onun adı ya aktarlardan
alıyorlar genellikle. Bana yandığımda söylediler onunla yıka vücudun rahatlar
kaşıntın falan gider dediler. Yıkadım zaten sağ bacağımdaki kaşıntı onunla gitti.
Yıkıyordum böyle gazlı bezle siliyordum kaşıntım gidiyordu. Sonra bir tane yumurta
yağı sürüyordum gidiyordu kaşıntı. Sağ bacağımı rahatlattı. Karnımda, sol bacağımı
da rahatlattı ama kolum rahatlamıyor. Çünkü koluma daha uygulamıyorum, kabarma
yaptıktan sonra.(23 Yaşında, Kadın, Ortaöğretim, Ev Hanımı).
S.Y.: Bir aktar arkadaşım bana bir karışım yaptı. Bunun içinde kantaron yağı,
hakiki zeytin yağı, polenler, propolisler felan bir şeyler yaptı ve ben onu özellikle o
pansuman dönemlerinde felan ilk zamanlar çok uyguladım ama kalıntısından dolayı
arındıramadığım için kullanmayı tercih etmedim. Onu bıraktım…Daha çok
kaşındırıyordu. Şu anda ne sürersem süreyim bir şeyleri deneyip bırakıyorum ama
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sürekli kullanamıyorum yani kaşıntıyıda artırdığı oluyor (43 Yaşında, Erkek,
İlköğretim, Serbest Meslek).
Ş.S.: Kaşıntım olunca kantaron yağı sürdük. Zeytinyağ sürüyordum. Mumlar
felan annem karışım yapıyordu. Onları sürdük bayağı bayağı güzel oldu yani (32
Yaşında, Kadın, Okuryazar değil, Ev Hanımı).
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5. TARTIŞMA
Yanık sonrası iyileşme döneminde ortaya çıkan kaşıntının şiddetini
belirlemeye yönelik Türkiye için geçerli ve güvenilir bir ölçek kazandırmak, kaşıntı
yaşayan hastaların yaşadıkları deneyimlerini belirlemek ve kaşıntının hastanın yaşam
kalitesine etkisini değerlendirmek amacı ile yapılan bu çalışmada, bulgular iki başlık
altında mevcut literatür çerçevesinde tartışılmış ve benzer çalışmalardan elde edilen
sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
5.1. 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışmasına İlişkin Bulguların Tartışılması
12-Maddeli

Kaşıntı

Şiddeti

Ölçeği,

kaşıntının

şiddetini,

sıklığını,

yoğunluğunu, süresini, lokalizasyonunu, kişinin kaşınmaya verdiği tepkiyi, kaşıntının
ruh hali ve konsantrasyon üzerindeki etkisini değerlendirilmesinde kullanılan basit ve
çok boyutlu bir ölçek olup, engellilik ve yaşam kalitesi hakkında da veri sağlamaktadır
(109,110).
Ölçek ilk olarak 2017 yılında Adam Reich tarafından geliştirilerek geçerlik ve
güvenilirliği sağlanmıştır. Ölçek Türkçe dışında İngilizce, Farsça ve Kannada diline
de çevrilmiştir (109). Bir testin iç tutarlılık güvenirliğin elde edilmesinde Cronbach
(1951) tarafından ortaya atılan, güvenirlik kestirim yöntemlerinden birisi olan
Cronbach Alfa katsayısı, ölçekte yer alan maddelerin birbirleriyle ne kadar uyumlu
olduğunu gösteren ve ölçülmek istenen arka plandaki değişkeni temsil etme gücünü
belirlemektedir (97). Çalışmada dil eş değerlik ve içerik geçerliği yapılan 12- Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Cronbach’s Alfa kat sayısı 0,79 olarak bulunmuştur. Alfa
kat sayısı değerlendirme kriterlerine göre ( 0,60 ≤ α < 0,80) ölçeğin oldukça güvenilir
olduğu görülmektedir (Tablo 4.1). Ölçeğin kapsam geçerliği için Kapsam Geçerliği
İndeksi (KGİ) değeri hesaplandı. Kapsam Geçerliği İndeksinin hesaplanmasında en az
üç, en fazla yirmi uzman görüşü alınmasının uygun olduğu belirtilmektedir (120). Bu
çalışmada 5 uzmanın görüşü alındıktan sonra hesaplanan Kapsam Geçerliliği İndeksi
(KGİ) değeri 0,97 olarak bulunmuştur. Ölçeğin KGİ değerinin kabul edilebilir
düzeyde olması Ölçeğin Türkçe versiyonunun uzmanlar arasında ölçüm amacına
uyduğu konusunda görüş birliğini yansıttığı şeklinde yorumlanmıştır. 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin iki yarıya bölünmesi yöntemi güvenirlik katsayıları
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değerlendirilmiştir. Güvenirlik katsayılarının 0,80’den büyük olduğu bulunmuştur. Bu
sonuç ölçek güvenirliğinin yeterli olduğunu ve iki yarıya bölünmesi yöntemi ile 12Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin güvenilir olduğunu göstermektedir (Tablo 4.2).
Baharvand ve ark. (121) hemodiyaliz hastaları üzerinde yapmış olduğu geçerlik
güvenirlik çalışmasında Cronbach Alfa değerini 0,88 olarak açıklamıştır. Adam Reich
(94) çalışmasında, ölçeğin Cronbach Alfa değerini 0,81 olarak bulmuştur. Çalışmadan
elde edilen bulgular Reich ve ark. (96) bulguları ile benzerlik göstermektedir.
Ölçme aracındaki her bir maddenin aldığı değer ile ölçme aracının tümünden
alınan toplam değer arasındaki ilişkiyi gösteren madde toplam çözümleme puan
sonuçları incelendiğinde, “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”ndeki soru 7 dışında
(𝑟𝑝𝑏 = -0,07; p>0,05), bütün soruların ölçek toplam puanı ile pozitif yönlü ve
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (p<0,0001). Diğer
11 madde toplam korelasyon katsayılarının ise 0,35-0,85 arasında değişim gösterdiği
belirlenmiştir (Tablo 4.4). Madde toplam puan korelasyon katsayısının hangi ölçütün
altında güvenirliğinin yetersiz sayılacağı konusunda literatürde belirli bir standart bir
değer belirtilmemektedir (122,123). Ancak madde korelasyonlarının 0.25’ten büyük
çıkması arzu edilmektedir (115). Literatürde düşük korelasyon gösteren maddelerin
ölçme aracından çıkarılabileceğini belirtmesinin yanı sıra bunun kesin kural olmadığı
bildirilmiş, madde çıkarıldığında alfa katsayısındaki değişime bakılarak karar
verilmesi gerektiği, düşük korelasyona sahip, güvenilirliği değiştirmeyen maddelerin
ölçekte yer alabileceği bildirilmiştir (122,124). Bu çalışmada da yalnızca yedinci
madde 0.25’ın altında bulunmuş, ancak yapılan madde analizinde bu madde
silindiğinde Cronbach Alfa değerini önemli derecede değiştirmediği görülmüş, kişinin
kaşınması kişiyi rahatlatıp rahatlatmaması sorgulandığından ölçekten maddenin
çıkartılmamasına karar verilmiştir. Ahuja ve Reich ve ark. (96) yapmış olduğu geçerlik
güvenirlik çalışmasında ölçeğin 7. maddesinin ölçek toplam puanı ile zayıf korelasyon
gösterdiğini belirlemiş olup, bu sonuç yapmış olduğumuz çalışma bulguları ile
benzerlik göstermektedir.
12. Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin yapı geçerliği ve faktör yapısını
incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Doğrulayıcı faktör
analizi, 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin kaşıntı yoğunluğu, kaşıntı alanı, kaşıntı
sıklığı ve süresi, kaşıntının günlük yaşam aktiviteleri ve duygu durum üzerine etkisi,
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kaşıntı uyaranına yanıtı içeren 5 faktörlü yapı için uygulanmıştır (Tablo 4.5). Ölçekteki
11 madde ilgili faktör ile yüksek ilişki göstermiş (p<0,001) ve standardize katsayıları
0,41 – 1,00 arasında değişmektedir. Ölçekteki 7. Madde ise Kaşıntı Uyaranına Yanıt
faktörü ile ilişkisi anlamlı bulunmamıştır (standardize katsayı =0,03; p=0,772). 7.
madde hastaların kaşıntı uyaranına verdiği yanıtı değerlendirmeye yaramaktadır.
Kaşıntıya verilen tepki hastanın psikolojik durumu ile yakın ilişkili olup kaşıma
davranışı iç gerilimi azaltarak anksiyete ve stresten kurtulmanın bir yolu olarak
görülmektedir (125). Kaşıntı yaşayan hastanın psikolojik durumununun yaşam kalitesi
üzerine etkisi göz önünde bulundurulduğunda, anksiyete varlığını değerlendirmeye de
yarayan bu maddenin yaşam kalitesini ölçme konusunda önem taşıması nedeni ile
çıkarılması uygun görülmemiştir.
Çalışmada, “VAS Puanı” ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)”
puanları arasındaki korelasyon incelendiğinde iki ölçek arasında pozitif yönlü, yüksek
düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (𝑟𝑠 =0,70;
p<0,0001) (Şekil 4.2).
Esmaeili ve ark. (126) kaşıntılı karaciğer hastalığına sahip 160 hasta üzerinde
yaptığı Farsça geçerlik güvenirlik çalışmasında 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
Puan Ortalamasının 11.71 ± 5.25 olduğunu ve “VAS” ile güçlü korelasyon
gösterdiğini bildirmiştir. Reich ve ark. (96)’nın 148 çeşitli dermatozlara sahip (sedef
hastalığı, liken planus ve atopik dermatit) hasta üzerinde yaptığı çalışmasında tüm
hastalar için “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği” puan ortalamasınının 11,7 ± 4,5
(minimum 3- maksimum 21 puan) olduğunu, “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”,
“VAS” ve “Dermatoloji Yaşam Kalite İndeksi” (Dermatology Life Quality Index DLQI) ile anlamlı bir korelasyon gösterdiğini bildirmiştir. Stepien ve Reich (109) ise
çalışmalarında literatüre benzer sonuçlar elde etmiş,"12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği” ile “VAS” puanları arasında yüksek bir korelasyon olduğunu ortaya
koymuştur. Elde edilen bu sonuç “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin daha önce
kaşıntı şiddetini değerlendirmek için geliştirilmiş olan “VAS” ile benzer şekilde
kaşıntı şiddetini ölçmede geçerli bir ölçüm aracı olduğunu ve klinik uygulamalarda
rahatlıkla kullanılabileceğini göstermektedir.
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5.2. Yanık Hastalarının Yaşam Kalitesinin ve Kaşıntının Yaşam
Kalitesine Etkisinin Tartışılması
Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş ortalamasının 37,58±13,1 yıl
olduğu, çoğunluğunun 26-35 yaş grubunda, erkek olduğu görülmektedir (Tablo 4.6).
Ülkemizde ve yurt dışında yapılan çeşitli çalışmalar yanıkların 40 yaş altındaki
kişilerde (37,38,127-130) ve erkeklerde daha fazla görüldüğünü ortaya koymuştur
(44,56,127,131,132). Çalışma bulguları literatür ile benzerlik göstermektedir.
Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında; çoğunluğunun ilköğretim
seviyesine sahip olduğu anlaşılmıştır (Tablo 4.6). Literatürde yanık yaralanmalarının
düşük eğitim seviyesine sahip bireylerde daha fazla olduğu gösterilmiştir (29,37,129).
Sosyodemografik veriler açısından çalışma bulguları literatürle benzer sonuçlar
göstermektedir.
Bu çalışmada lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip katılımcıların tüm yaşam
kalitesi puanlarının en yüksek olduğu, sosyal alan ve yaşam kalitesi toplam puanlarının
anlamlı olduğu görülmüş, en düşük yaşam kalitesi puanlarının ise okuma yazma
bilmeyen grubun aldığı belirlenmiştir (Bkz.Ek Tablo 1). Çalışma bulguları ile
paralellik gösteren Elsherbiny ve ark. (29) çalışmasında eğitim seviyesi ile yaşam
kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bildirmiş, okuma yazma bilmeyenlerin
diğer eğitim düzeyine sahip gruplara oranla daha düşük yaşam kalitesi ve genel
ortalama puanlara sahip olduğunu göstermiştir. Yüz otuz yanık hastası üzerinde
yapılan bir çalışmada eğitim düzeyinin zihinsel ve fiziksel alanlarda yaşam kalitesini
artıran önemli bir belirleyici olduğu gösterilmiştir (130). Eğitim seviyesi düşük olan
yanık mağdurlarının yanığın tedavisi ve yeni teknolojiler hakkında yeterli bilgiye
sahip olmamaları bu sonucun ortaya çıkmasına neden olabilir. Ayrıca eğitim düzeyi
yüksek olanların ise daha yüksek gelirli ve nitelikli işe, daha iyi sosyal olanaklara,
daha iyi iletişim becerilerine ve dolayısıyla daha yüksek yaşam kalitesine sahip olma
olasılıkları da bu düşünceyi kuvvetlendirmektedir.
Katılımcıların gelir düzeyine bakıldığında; çoğunluğunun düşük gelirle sahip
olduğu görülmektedir (Tablo 4.6). Nitel bulgulardan elde ettiğimiz veriler bu bulguyu
destekler niteliktedir. Nitel çalışma verilerinde, katılımcılar (n=4) kaşıntının etkisini
azaltan bası giysisi, özel merhemler ve güneş koruyucuları gibi özel ürünlerin pahalı
olduğunu, bağlı oldukları sosyal güvenlik sisteminin bunu karşılamadığını,
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kendilerinin de bu ürünleri alırken ekonomik anlamda zorlandıklarını ifade ettikleri
görülmektedir (Şekil 4.4). Avrupa Alerji ve Hava Yolları Hastalıkları Hasta Dernekleri
Federasyonu (EFA) 2018 yılı verilerine göre Avrupa’da atopik egzamalı hastaların
%88’inin kaşıntı için kullandıkları nemlendirici ve yumuşatıcıları ceplerinden ödediği
ve bu oranın aylık 27.61 € ile en yüksek maliyete sahip olduğunu bildirmiştir (133).
Çalışma kapsamına alınan katılımcılarının

büyük çoğunluğunun sosyoekonomik

seviyesi düşük gelire sahip bireylerden oluşması nedeni ile kaşıntının azalmasında
fayda sağlayacak bu ürünlerin satın alınmasının ekstra maliyete sebep olması,
hastaların bu ürünlere ulaşmasını zorlaştırmakta ve kaşıntının tedavisinin önünde
engel oluşturmaktadır.
Yanık yaralanmasına maruz kalan bireylerin çoğunluğunun ikinci derece
yanığa sahip olduğu, en yüksek orana sahip grubu ise %9 ve altı yanığa sahip bireylerin
oluşturduğu, alev yanıklarının ise en önemli yanık sebebi olduğu belirlenmiştir. (Tablo
4.7 ).Yapılan çalışmalar yanık tedavisi için başvuran olguların çoğunluğunun küçük
yanıklardan oluştuğunu, alev ile yaralanmaların çoğunlukta olduğunu ve kaynar sıvılar
ile oluşan yanıkların bunu takip ettiği gösterilmiştir (8,29,54,67,134-137). Çalışma
bulguları literatür ile benzerlik göstermektedir.
Bireylerin en fazla yanan bölgenin yüz yanıkları olduğu daha sonra ise gövde
ve tek kol yanıklarının geldiği görülmektedir (Tablo 4.7). Bu bölgelerin yanık etkenine
ilk maruz kalabilecek bölgeler olması bu sonucun ortaya çıkmasına neden
olabilmektedir (29,129,138).
Hastaların çoğunluğunda kaşıntının yanık alanında, 1-29 gün arasında geliştiği
belirlenmiştir (Tablo 4.8). Çalışmalar kaşıntının yanıktan sonra genellikle
yaralanmadan sonra ilk 2 hafta içerisinde başladığını ve zamana bağlı olarak kaşıntı
şiddetinin azaldığını ortaya koymaktadır (7,11,16,18,57,66,139,140). Erken dönemde
ortaya çıkan kaşıntının mast hücrelerinden histamin salınımına bağlı yaralanma ve
proliferatif dönemde kollajen oluşumuna karşı bir inflamatuar cevap olabileceği
düşünülmektedir (23,52,58). Çalışma bulguları literatür ile benzerlik göstermektedir.
Bu çalışmada katılımcıların %64,2’sinin kaşıntılarını gıdıklanama şeklinde
tarif ettiği görülmüştür (Tablo 4.8). Yapılan çalışmalar yanık sonrası dönemde
bireylerin çeşitli parastetik duyumlar yaşadıklarını göstermektedir (26,45,54,141,142).
Araştırmanın nitel bulgularında bazı katılımcıların (n=3) kaşıntılarını iğne batması,
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yanma ve bıçakla kesme, karıncalanma ya da vücutta sinek gezmesine benzeri bir
kaşıntı olarak tarif etmişlerdir. Bazı katılımcılar kaşıma ile birlikte kaşıntılarının
şiddetinin arttığını ve yanma oluştuğunu ifade etmiştir (Şekil 4.6). Nitel bulgulardan
elde ettiğimiz verilerin nicel verileri ve literatürü desteklediği görülmektedir. Yanığın
doğası gereği sinir liflerinin ve reseptörlerin zarar görmesi, yapılan greft operasyonları
ve yara iyileşme sürecinde hasar gören sinirlerin tekrar restorasyonu sırasında ortaya
çıkan sorunlar göz önüne alındığında bu duyumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular, iğnelenme ve yanma cevabı verenlerde
kaşıntı puanlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir (Bkz. Ek Tablo 3). Çalışma
bulguları ile benzerlik gösteren Parnel ve ark. (24), akut ve kronik kaşıntı yaşayan
yanık mağdurlarında, iğne batması hissi yaşayanların kaşıntı şiddeti indekslerinin en
yüksek olduğunu bildirmiştir. Yapılan çalışmalar iğnelenme hissinin yaranın yeniden
şekillenme fazında daha fazla ortaya çıktığını, bu hastalarda kaşıntı şiddetinin fazla
olmasının sebebinin ise yara bölgesinde belirgin mast hücresi birikimi ve ince kolajen
demetleri gibi ayırt edici klinik ve histopatolojik özelliklerle ilişkili olabileceğini
bildirmiştir (24,143) .Nitel verilerden elde edilen bulgular iğne batma hissi yaşayan
katılımcıların (n:3) yaralanmanın üzerinden 1 aydan fazla zaman geçmiş, yara
iyileşmesinin yeniden şekillenme fazında olduğunu doğrulamaktadır.
Çalışmada, bireylerin %18,3’ünde kaşınma sonucu yara izi gelişmiş olduğu
tespit edilmiş olup, kaşınmaya bağlı yara izi gelişenlerin fiziksel alan dışında yaşam
kalitelerinin düşük olduğu ve kaşıntı şiddeti puanlarının ise daha yüksek olduğu
belirlenmiştir (Tablo.4.8, Tablo.4.13). Gauffin ve ark. (26) çalışmalarında
katılımcıların %34’ünün kendilerini kanatıncaya kadar kaşıdıklarını, kaşınmaya bağlı
yara izi gelişmesi durumunun ise yara derinliği ve görünebilir alanlarda yanık yarası
varlığı ile ilişkili olduğunu bildirmiştir. Bu çalışmada lezyon olan hastaların yaşam
kalitesinin düşük bulunması, yanığın ciddiyetine bağlı hastanın kaşıntı şiddetinin
yüksek olmasına bağlanabileceği gibi altta yatan psikiyatrik problemlerin varlığı,
yüksek anksiyete düzeyine sahip olma, stres, kişilik özellikleri ve kadın cinsiyete sahip
olma ile de açıklanabilir (144,145). Prasad ve ark.(44) kaşıma eyleminin daha fazla
enflamatuar ajanların ortaya çıkmasını sağladığını ve daha çok kaşınma davranışına
yol açtığını bildirmiştir. Ständer ve ark. (146) kaşınma davranışının kişiden kişiye
farklılık gösterdiğini, kaşınmanın daha çok kaşıntıya neden olduğunu vurgulamış çok
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sayıda kaşınma lezyonu olan hastaların alışkanlık gereği kaşıntı olmadan bile
kaşınmaya devam ettiklerini bildirmiştir. Yanık hastalarında kaşınma davranışı, cilt
bariyerinin bozulmasına, keratinositlerin zarar görmesine ve bu hücrelerden bazı
pruritojenik mediatörlerin salınmasına yol açar. Bu durum, kaşıma kaşıntı kısır
döngüsü gelişmesi ile sonuçlanarak, daha fazla kaşınma isteği, deride yırtılmalar ve
lezyon gelişmesi ile sonuçlanabilir. Araştırmanın nitel bulguları nicel bulguları
destekler nitelikte olup, nitel çalışmada katılımcılardan bazılarının (n=5), yaşadıkları
kaşıntının can sıkıcı bir deneyim olduğunu bildirmişler, kaşıma ile birlikte
kaşıntılarının şiddetinin arttığını ve yanma oluştuğunu ifade etmişlerdir (Şekil 4.6).
Yalçın (147) kaşıma eyleminin genellikle bilinçsiz olarak başlayarak acı ve yanma
hissi oluşuncaya kadar devam ettiğini belirtmiştir.
Katılımcılar, kaşıntı nöbetlerinin kendilerini ciddi anlamda strese soktuğunu,
gergin ve sinirli yaptığını hatta şiddetli kaşıntı nedeni ile ağladıklarını ifade etmişlerdir
(n=5). Önceki çalışmalar kaşıntının hastaların ruh halini etkileyerek ajitasyon,
anksiyete, saldırganlık ve konsantrasyon güçlüğü gibi sorunlara yol açtığını
göstermiştir (18,148-150). Willebrand ve ark. (7) stresli yaşam olayları, duygusal stres,
depresyon ve anksiyeteyi yüksek kaşıntı şiddeti ile ilişkilendirmiştir. Yapılan bir
çalışmada yakın dönemde yaşanmış stresli yaşam olayları ile kaşıntı arasında ilişki
olduğu gösterilmiş, kaşıntının süresinin ise stresöre maruz kalan kişilerde daha uzun
olduğu gösterilmiştir (144). Elde edilen bulgular, yanık hastalarında kaşıntının ciddi
psikolojik etkilerini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Yanık hastalarında
görülen şiddetli kaşıntının olumsuz etkilerinin strese sebep olmasının yanısıra
hastaların yanık travması nedeni ile yaşamış oldukları emosyonel stresin de kaşıntıyı
tetiklediğini düşündürmektedir (Şekil 4.6).
Çalışmada bası giysisi kullandığını belirten katılımcıların çoğunluğu, bası
giysisi kullanmanın kaşıntılarını artırdığını ifade etmiş, bası giysisi kullananların
kaşıntı puanlarının kullanmayanlara oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur (Tablo
4.8, Bkz.Ek Tablo 3). Literatürde bası giysisinin kaşıntıyı artırdığına yönelik bulgular
mevcuttur (78,151,152). Stewart ve ark. (78) yirmi üç hasta üzerinde yaptığı çalışmada
hastaların tamamının bası giysisi kullanımı sonrası kaşıntılarının olduğunu
bildirmiştir. Nitel bulgulardan elde edilen veriler incelendiğinde bazı katılımcıların
(n=4), yanık sonrası skar oluşmasını önlemesi amacı ile kullanılan bası giysilerinin
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kaşıntıyı azaltacağı yönünde sağlık personeli tarafından kendilerine bilgi verildiğini
fakat bası giysisini kullanımı ile birlikte kaşıntılarının arttığını ifade etmişlerdir (Şekil
4.9). Literatürde bası giysilerinin yara bölgesine kılcal perfüzyonu ve besin tedarikini
azaltarak lokalize doku hipoksisine neden olduğu ve böylece fibroblastların
miyofibroblastlara dünüşümünü engellediği, apoptoz oranını arttırarak kollajen
üretiminin azalmasına yol açtığı, sonuç olarak yara bölgesinde enflamatuar hücrelerin
ve kaşıntıya sebep olan medyatörlerin azalmasınını neden olduğu bildirilmiştir
(11,46,47).Literatür verileri göz önünde bulundurulduğunda bası giysilerinin kaşıntıyı
azaltması beklenmektedir. Ancak bu sonuç standartlara uygun üretilen bası
giysilerinin maliyetli olması nedeni ile yanık mağdurlarının daha ucuz ürünlere
yöneldiğini ve bası giysilerini uygun şekilde kullanmadığını düşündürmektedir. Bu
çalışmada, bası giysisi kullanımına bağlı kaşıntı artışının sebebi, ürünün kullanımı
sırasında sürtünmeye bağlı cilt ısısının artması, terleme ve histamin salınımının
uyarılması nedeni ile olabilir.
Çalışmada, katılımcıların çoğunluğunun kaşıntı nedeni ile antipruritik ilaç
kullandığı görülmüş, ilaç kullandığını bildiren katılımcıların, ilaç kullanmadığını
bildirenlere oranla daha şiddetli kaşıntı yaşadıkları belirlenmiştir (Tablo 4.9, Bkz.Ek
Tablo 4). Literatürde yanık sonrası kaşıntının tedavisi konusunda tam bir fikir birliği
mevcut değildir (15,105). Yapılan çalışmalar kaşıntı tedavisinde antihistaminik
ilaçların sık kullanıldığı ancak etkisinin yetersiz kaldığını göstermiştir (8,26,28,47,48,
66,86,105,142). Ja ve Hwa (142) çalışmasında yanıklı bireylerin %60’ının
antihistaminik ilaçlarla tedavi olmalarına karşılık orta düzeyde kaşıntı çekmeye devam
ettiklerini bildirmiştir. Çalışma bulguları incelendiğinde, ilaç kullanan bireylerin
kaşıntıya bağlı daha fazla sorun yaşamaları nedeni ile sağlık personeli tarafından
kendilerine ilaç reçete edildiğini düşündürmektedir. Tedavi alan hastaların, tedavi
almayan hastalara oranla yaşam kalitelerinin daha iyi düzeyde saptanmaması, bu
etkisizliğin bir kanıtı olarak değerlendirilebilir.
Günümüzde, kaşıntı tedavisinde en çok kullanılan ilaçlar ağız yoluyla alınan
antihistaminikler ile nemlendirici kremler ve losyonlardır. Bu tedaviler sadece hafif ve
orta derecede seyreden kaşıntı için etkilidir. Bu nedenle hastaların bir kısmı
farmakolojik tedaviden yarar görürken, büyük çoğunluğu yeterince yarar
görememektedirler (82). Otene ve Onumaegbu (28) çalışmasında plastik cerrahların
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%87’sinin kaşıntı yönetiminde herhangi bir tedavi protokolüne sahip olmadığını
bildirmiş, tedavinin etkisiz kalması durumunda ise %42,9’unun hastayı rahatlatmaya
çalıştığını, %17,1’inin ise çeşitli yardımcı tedavi kombinasyonları denediğini
bildirmiştir. Kaşıntı şiddetinin uygun ve etkili farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavi
seçenekleri kullanılarak azaltılması katılımcıların tüm alanlarda yaşam kalitesini
yükselteceğini düşündürmektedir. Literatürde, kaşıntı semptomlarını gidermede
etkinliği artırmak için ilaca ek olarak birçok farmakolojik olmayan yöntemler
(nemlendiriciler, soğutma, TENS, masaj, basınçlı giysiler, düşük seviyeli lazer)
kullanılabilmektedir (8,82). Ancak bu nonfarmakolojik tedavi protokollerinden
hangisinin daha üstün sonuçlar verdiğini veya kaşıntının tamamen iyileşmesini
sağlamak için tedaviye ne kadar devam edilmesi gerektiğini destekleyen bir kanıt
bulunmamaktadır (8,82,86).
Bu çalışmada, özel ürün kullanan yanıklı bireylerin çoğunluğunun bebe
şampuanı kullanmayı tercih ettiği ve geleneksel tedavi olarak da kantaron yağı
kullandıkları bulunmuştur (Tablo 4.9). Kaşıntının azaltılmasında nemlendirici vücut
şampuanlarının, banyo yağlarının, nemlendirici kremlerin etkili olduğunu gösteren
çalışmalar mevcuttur (27,68,105). Bu çalışmada, sağlık çalışanları tarafından bebe
şampuanları önerilmesinin nedeni, bebe şampuanlarının koruyucu madde, alkol,
paraben, boya gibi maddeler içermemesi, hipoallerjenik olması ve Ph cilde uyumlu
olması, cildin kurumasını önleyerek kaşıntının azaltılmasında olumlu rol
oynamasından kaynaklanmaktadır. Parent-Vachon ve ark. (66) katılımcıların kaşıntıyı
hafifletmek için en çok kullandıkları üç yöntem olarak nemlendirici losyonlar
uygulama, ilaç alma ve soğuk su ile duş alma olduğunu bildirmişlerdir. Akhyani ve
ark. (153) kuru cildin kaşıntı şikayetini 3,9 kat ağırlaştırdığını ifade etmiştir. Fowler
ve Yosipovitch (18) nemlendiricilerin cildin

stratum

korneum

tabakasını

nemlendirerek anti pruritik etki sağladığını, cildin bariyer fonksiyonlarını
iyileştirdiğini bildirmiştir. Nitel çalışma bulguları literatürü destekler nitelikte,
katılımcıların (n=5) kaşıntılarını azaltmak için nemlendirici kremler ve yağlar
kullandığını göstermiş ve gün içerisinde birkaç kez uyguladıklarını ortaya koymuştur.
Yanık sonrası dönemde deride yağ ve ter bezleri zarar gördüğü için sık sık deride
kuruma sorunu yaşanmakta, bu durum kaşıntıya sebep olmaktadır. Yanık sonrası
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iyileşme döneminde kurumaya karşı önerilen nemlendirici krem ve pomatlar
kaşıntının azalmasına yardımcı olabilir.
Nitel çalışma bulgularında bazı katılımcıların (n=4) kaşıntılarını azaltmak için,
kaşınan bölgelerini soğuk su ile yıkadıkları gösterilmiştir (Şekil 4.3). Soğuk
uygulamanın, A delta liflerinin aktivasyonu yolu ile (akut ağrı sinyalleri taşıyan ince,
miyelinli lifler), geçici reseptör potansiyel katyon kanalı alt ailesinden Transient
Receptor Potential Melastatin 8 (TRPM8) olarak adlandırılan bir iyon kanalını aktive
etmesi sonucunda kaşıntı sinyalleri taşıyan miyelinsiz C liflerinin spinal ve
supramedular seviyelerde inhibe etmesine bağlı kaşıntıyı azalttığı gösterilmiştir
(11,24,26,31,154). Yanık hastalarına sağlık profesyonelleri tarafından gerek yatış
sırasında, gerekse taburculukta kaşıntıyı artıran ve azaltan faktörler konusunda
verilecek eğitimin yaşamış oldukları kaşıntı şiddetinin hafifletilmesi konusunda fayda
sağlayabilir.
Kantaron yağının (Hypericum perforatum’un zeytinyağı ile elde edilen
ekstresi) ise yaranın enflamasyon periyodunu kısalttığı, fibroblast göçünü
hızlandırdığı, kolajen depolanmasını arttırdığı, daha iyi epitelizasyona neden olduğu
kanıtlanmıştır (155). Nitel çalışmadan elde edilen bulgular nicel çalışmayı destekler
nitelikte olup, katılımcıların (n=6) yanık sonrası dönemde gerek yara iyileşmesini
hızlandırdığına inandıkları için, gerekse kaşıntı şiddetini hafifleteceği düşüncesi ile
nemlendirici yağlar ve ev yapımı ilaçlar kullandıklarını göstermiştir (Şekil 4.9)
Geleneksel uygulamalar, evde ve el altında bulunan malzemelerden üretilen, herkes
tarafından kolayca uygulanabilen genellikle kadınların kullandığı çeşitli pratik tedavi
yöntemlerini içermektedir (156). Nemlendiricilerin ve antipruritik ilaçların terepötik
etkilerinin yetersiz kalması ve pahalı olmaları nedeni ile ekstra bir maliyet
oluşturduğundan bu durum katılımcıların halk arasında yüzyıllardır kullanılan bitkisel
yağlara ve geleneksel tedaviye ilgi duymalarına neden olduğu düşünülmektedir.
Ancak yanık hastalarında kullanılan geleneksel ürünlerin zarar görmüş hassas deride
kızarıklık, allerji gibi durumlara yol açabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle sağlık
çalışanlarının bu ürünlerin etkileri konusunda bilgi sahibi olması önem taşımaktadır.
Bu çalışmada, kaşıntı nedeni ile tamamlayıcı tedavi uygulayanlarda “Fiziksel
Alan”da yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Bkz Ek Tablo 4). Bu
durum kantaron yağının yara iyileştirci özelliğinden kaynaklanabilir. Yara iyileşmesi
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ile birlikte birey yürüme, koşma, merdiven çıkma, eğilme, doğrulma gibi fiziksel
dayanıklılık isteyen aktiviteleri daha rahat yapması, günlük yaşam aktivitelerini, ayrıca
öz bakımını bağımsız olarak yerine getirebilmesi ve bunların yeterli düzeyde olması
ile hastanın yaşam kalitesi yükselecektir. Literatürde kantaron yağının yanık sonrası
kaşıntı şikayetini azalttığına dair bir veriye rastlanmamıştır. Bu çalışmada kantaron
yağının kaşıntıyı azaltma özelliğine ilişkin bulgular, üretimi sırasında kullanılan
zeytinyağının

nemlendirici

ve

yumuşatıcı

özelliklerinden

kaynaklandığını

düşündürmektedir.
Araştırma kapsamına alınan katılımcıların %7,5’i, kaşıntıyı artırdığı için bazı
besinlerin alımını kısıtladıklarını bildirmişlerdir (Tablo 4.9). Nitel çalışma bulguları
nicel

çalışma

bulgularına

benzer

sonuçlar

ortaya

koymuştur.

Çalışmada

katılımcılardan bazılarının (n=4) fındık, domates ve salçalı gıdalar, acı biber ve turşu
gibi tuzlu yiyeceklerin kaşıntılarını artırması nedeni ile yemeği bıraktıklarını ifade
ettiği görülmektedir (Şekil 4.8). Literatürde, yanık kaşıntısında hangi besinlerin
kısıtlanması gerektiği konusunda veriler yetersizdir. Akça ve Taşçı (8) kaşıntılı
hastalıkların tedavisinde mayalı, katkılı, baharatlı ve kişinin duyarlı olduğu yiyecekler
kaşıntıyı artırabileceği için diyette sınırlandırılmasını önermiştir. Alonso ve Riajo
(157) ise %20’sinin yanık hastalarının oluşturduğu antihistaminklere dirençli scar
kaşıntısı olan hastalara Solanales (patlıcangiller) familyasından olan domates, biber,
patlıcan ve patatesten kısıtlı diyet uygulamış, 1 haftalık takip sonrası diyet öncesi ve
sonrası karşılaştırmada diyet sonrası dönemde kaşıntı skorunun anlamlı derecede
düştüğünü göstermiştir ( p < 0.0001).
Ülkemiz yemek kültüründe bol salça (domates ve biber) ve baharat olarak
kırmızı pul biber bol miktarda kullanılmaktadır. Bu ürünler solanales familyasından
olan ürünlerden elde edilmektedir. Solalanales familyasındaki besinlerin enflamatuar
ajanlar içermesi ve bu besinlerin kaşıntı oluşturan reseptörleri kullanması nedeni ile
diyetten çıkarılması yanık sonrası ortaya çıkan kaşıntının azaltılmasında etkili olacağı
düşünülmektedir (158). Ayrıca yanık sonrası kaşıntı yaşayan bireylerin hangi
besinlerin kaşıntılarını artırdığını bilmeleri ve bu besinlerden uzak durmaları,
kaşıntılarının azalmasında faydalı olacaktır.
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Çalışma bulguları, katılımcılardan bir çoğunun (n=8) ısı değişikliklerinden
etkilendiğini, özellikle sıcak ortamlarda bulunmanın terlemeye yol açarak kaşıntılarını
artırdığını, aşırı fiziksel aktivite sarfettiklerinde ise kaşıntılarında belirgin artış
olduğunu göstermiştir (Şekil 4.8). Yapılan çalışmalarda yanık hastalarında aşırı
hareket ve fiziksel aktivitenin kaşıntıyı artıran önemli sebeplerden biri olduğu
bildirilmiş, fiziksel aktivite sırasında yaşanan vücut ısısında artışın histamin yapımını
artırdığı belirtilmiştir (18,24,31,47). Parent-Vachon ve ark. (66) çalışmasında
katılımcıların kaşıntıyı başlatan ilk üç sebep arasında %38’i ısı , %22’si yorgunluk ve
%12’si nem veya terlemeyi gösterdiklerini belirtmiş, hastaların %19’u ise
kaşıntılarının artacağı korkusu ile sıcak ve nemli havalarda dışarıya çıkmadıklarını
bildirmişlerdir. Silverberg ve ark. (159) ise çeşitli sebeplerle kaşıntı yaşayan kişiler
üzerinde yapmış olduğu nitel çalışmasında birçok katılımcının aşırı ısınma ve
terlemeye yol açacağından dolayı fiziksel aktivite ve egzersizleri kısıtladığını ortaya
koymuştur. Bu çalışmada kaşıntıyı tetikleyen faktörler hakkında elde edilen bulgular
literatürü destekler niteliktedir. Bireyin kaşıntıyı tetikleyen faktörleri belirleyerek
bunlardan kaçınması, kaşıntının önlenmesinde etkili bir başa çıkma stratejisi olabilir.
Literatürde kaşıntının bireylerin kıyafet seçimi üzerinde etkisi olduğunu bu
nedenle kaşıntıda artmaya neden olacak yünlü ve sert malzemelerden yapılan kumaşlar
ile dar ve vücuda yapışan kıyafetlerden uzak durduklarını göstermiş, kanama ve çizik
gibi kaşınmanın fiziksel belirtilerini kapatan kıyafetler tercih ettikleri gösterilmiştir
(68,159,160). Bu çalışmada literatüre benzer şekilde, katılımcıların (n=8) yanık
sonrası dönemde kaşıntı nedeni ile kıyafet ve kumaş seçiminde değişikliğe gittiği
görülmektedir. Katılımcıların kaşıntının etkisini azaltmak için bol ve pamuklu
kumaşlar tercih ettiği ve kaşınma ve yanık izlerini saklamak için bölgeyi kapatacak
kıyafetler tercih ettikleri belirlenmiştir (Şekil 4.4).
Çalışma kapsamına alınan bireylerin 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti puanları
incelendiğinde; hafif dereceden şiddetli dereceye kadar kaşıntı yaşadıkları (3.0019.00) ve kaşıntı ortalamalarının ise orta şiddette (8,89± 3,90 ) kaşıntıyı işaret ettiği
görülmektedir (Tablo 4.10). Literatürde çeşitli sebeplerle kaşıntı yaşayan bireylerin
büyük bir bölümünün orta ve şiddetli derecede kaşıntı yaşadıkları bildirilmiştir
(50,54,161).
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Bu çalışmada, “VAS” ve “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)”
puanları ile “Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği” arasında yaşam kalitesinin alt
boyutlarında negatif yönlü bir korelasyon olduğu görülmüş, kaşıntının şiddeti arttıkça
yaşam kalitesi puanlarının da düştüğü belirlenmiştir (Tablo 4.14). Bunun nedeni
“VAS”ın sadece kaşıntının yoğunluğunu ölçen bir araç olmasından; “12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin ise kaşıntının lokalizasyonu, süresi, sıklığı ve yoğunluğu,
kaşımaya yanıt, kaşıntının günlük aktiviteler ve duygu durum hakkında veri
sağlayabilme özelliğinden kaynaklandığını ve kaşıntının yaşam kalitesi üzerine
etkisini ölçmede daha uygun bir araç olduğunu düşündürmektedir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular yanık hastalarında kaşıntının şiddeti ile
hastanın ruhsal ve emosyonel durumu, işe odaklanma ve konsantrasyon, uyku düzeni,
günlük aktiviteleri arasında ilişki olduğunu ve kaşıntı şiddetinin yaşam kalitesini
olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Atış ve ark.(21) VAS ve Dünya Sağlık Örgütü
Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR)
kullanarak yaptığı çalışmada kaşıntının bireylerin ruhsal, fiziksel, çevresel ve sosyal
alanlarını olumsuz etkilediğini bildirmiştir. EUROQOL 5 dimension (EQ-5D)
kullanılarak yapılan bir çalışmada şiddetli kaşıntı yaşayan bireylerde yanıktan sonra 3.
ve 12. aylarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesi skorlarının düşük olduğu görülmüştür (26).
Literatürde kaşıntının günlük yaşamı olumsuz etkilediği ve yaşam kalitesini
bozduğuna dair çalışmalar mevcuttur (7,18,140,149). Silverberg ve ark. (159) farklı
etyolojilere sahip bireyler üzerinde yapmış olduğu niteliksel çalışmada katılımcıların
önemli bir bölümünün kaşınma nöbetleri sırasında ellerindeki işi bırakarak kaşınma
eylemini gerçekleştirdiklerini ve kaşımamak için kendilerini engelleyemediklerini
bildirmiştir. Bu çalışmanın nitel verileri literatür ile benzer

sonuçları ortaya

koymuştur. Siverberg ve ark. (159) çalışma bulguları ile benzer olarak, bu çalışmada
katılımcıların tamamının (n=11) kaşıntı nedeni ile günlük aktivitelerinin kesintiye
uğradığını,

iş

yaparken

ellerindeki

işi

bırakarak

kaşınma

eylemini

gerçekleştirdiklerini, boyama yapma, elişi yapma, gazete okuma, telefonla oyun
oynama ya da mesaj yazma, film izleme, namaz kılma gibi konsantrasyon gerektiren
aktiviteleri tamamlayamadıklarını, ev işi yapma ya da alışveriş sırasında kaşıntı nedeni
ile sorun yaşadıklarını ifade etmişlerdir (Şekil 4.4). Şiddetli kaşıntı yanık hastalarında
konsantrasyonda bozulma, dikkat dağınıklığı, isteksizlik gibi sorunlara neden olmakta
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bu durum hastanın günlük aktivitelerde sorun yaşanmasına neden olabilmektedir.
Çalışma bulgularından elde edilen veriler özellikle şiddetli kaşıntının hastanın günlük
yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinin büyüklüğünü göstermesi açısından anlam
taşımaktadır.
Rahatsız edici bir his olan kaşıntı, gün içerisinde sürekli ve belli bir düzeyde
hissedildiğinde, kişinin günlük performansında azalmalara yol açarak, iş ve okul
hayatını olumsuz etkileyebilmekte, işe ya da okula devam ve işi sürdürmede sorunların
ortaya çıkmasına neden olmaktadır (9,14,162-164). Carrougher ve ark. (16) yanık
yaralanmasının üzerinden 2 yıldan fazla süre geçen bireylerin yarısından fazlasının
kaşıntının mesleki faaliyetlerini etkilediğini bildirmiştir. Nitel çalışma bulguları
literatürü destekler nitelikte katılımcıların (n=3) kaşıntıya bağlı konsantrasyon
sorunları, iş ortamındaki ısı gibi çevresel koşulların uygun olmaması, bireylerin
başkalarının kaşındığını görmelerini istememesi, sürekli ayakta kalma ya da fiziksel
aktiviteye bağlı kaşıntının artması gibi durumlar nedeni ile işle ilgili sorunlar
yaşadıklarını, işi sürdürmede zorlandıklarını göstermiştir (Şekil 4.4).
Çalışmada katılımcılardan bazılarının (n=8) kaşıntıya bağlı uyku sorunları
yaşadıklarını, uyku bölünmeleri ve sürekli kaşınma hissi nedeni ile yorgun
düştüklerini, ertesi güne yorgun devam etmek zorunda kaldıklarını bildirmişlerdir
(Şekil 4.5). İnsanın temel gereksinimler arasında yer alan uyku, insan sağlığı üzerinde
vazgeçilmez öneme sahiptir ve bireyin yaşam kalitesini önemli derecede
etkileyebilmektedir. Kaşıntının derideki olumsuz etkilerinin yanı sıra gündüz ve gece
sürekli kaşınma, hastada fiziksel ve zihinsel yorgunluğa neden olmakta, geceleri artan
kaşıntıyla ilişkili olarak uyku süresi ve kalitesi de azalmaktadır (8,68,159). Globe ve
ark. (164) yaptığı odak grup çalışmasında kaşıntının uyku kalitesini bozması nedeni
ile kişilerin yeterince dinlenemediğinden ve yorgun uyandıklarından bahsetmiştir.
Yanık hastalarında uyku kalitesindeki bozulma hastanın performans yeteneğinin
azalmasına, günlük aktivitesinin etkilenmesine, enerji seviyesinin azalmasına ve
gündüz uykulu bir halde olmasına yol açarak yaşam kalitesinde düşüş ile
sonuçlanabilir.
Literatürde kaşıntının ciddi psikolojik etkileri olduğu, kaşıntı yaşayan kişilerin
kaşıntı ile başa çıkmakta zorlandıkları, kaşıntı nedeni ile anksiyete yaşadıkları,
utanma, korku, endişe gibi duygusal sorunlar ile başbaşa kaldığı bildirilmiştir
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(18,66,144,148,149). Bu araştırmanın nitel çalışmasından elde edilen bulgular
katılımcıların kaşınma nöbetleri sırasında kaşıntı ile başa çıkmada zorlandıklarını,
kendi kendilerine baş etmeye çalıştıklarını, kaşıntıdan dolayı sağlık kuruluşuna
başvurmak istemediklerini, kaşıntı hissini kendi içlerinde yaşadıklarını ve manevi
inancın kaşıntı ile başa çıkmada etkili olduğunu ifade etmişlerdir (Şekil 4.3). Matheson
ve ark. (70) yanık hastaları üzerinde yaptığı çalışmada hemşirelerin, kaşıntı nedeni ile
bazı erkek hastaların ağladığını ifade ettiklerini, birçok hastanın ise iyileşmekte olan
hassas derilerini kapı aralıklarına sürterek kaşımaya çalıştıklarını bildirmiştir.
Ograczyk ve ark. (165) bedensel durumlara ve kaşıntıya odaklanmanın kaşıntıya karşı
hassasiyeti artırdığını doğrulamıştır. Literatürde, yanık hastalarında kaşıntıyı azaltarak
yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bilişsel davranış terapileri, farkındalık bazlı
stres azaltma, alışkanlıkları değiştirme ve gevşeme teknikleri gibi çeşitli başa çıkma
stratejilerden bahsedilmektedir (19,59).
Bu çalışmada katılımcılar (n=8) nöbetler sırasında kaşıntı hissini engellemek
için ise dikkatlerini farklı yöne çekme, farklı meşguliyetler bulma, olumlu düşünmeye
çalışma, kaşınan bölgenin dışında başka bir bölgeyi kaşıma, kaşınan bölgeye vurma
gibi davranışları görülmüştür (Şekil 4.3 ).Bireylerin yanık sonrası kaşıntı ile daha
kolay başa edebilmeleri için sağlık profesyonelleri tarafından eğitim, danışmanlık ve
psikolojik destek sağlanması, ayrıca başa çıkma stratejilerine yönelik uygun
hemşirelik bakım planının oluşturulması önem taşımaktadır.
Çalışmada katılımcıların birçoğu yaralı bölgeyi kaşımamak için çeşitli kaşıntı
ile başa çıkma stratejiler geliştirdiği görülmüştür. Bazı katılımcılar (n=4) bölgeyi tüy,
orak, çalı gibi araçlarla kaşıdığını, bir katılımcı ise yanan bölgeyi kendi sakalı ile
kaşıdığını ifade etmiştir (Şekil 4.3). Literatürde hastaların kaşınmak için çoğunlukla
tırnak ve avuç içlerini tercih ettikleri görülmektedir (84,159). Yosipovitch ve ark.
(148) kaşıntı yaşayan bireylerin %12’sinin kaşınmak için tarak, sırt kaşıyıcı gibi
objeler kullandığı, %6’sı ise kaşınmak için ayak parmaklarını kullandığını bildirmiştir.
Damgalanma duygusu yaşayan hastaların benlik saygısı azalmaktadır. Ayrıca
bu hastalarda sıklıkla moral bozukluğu, sosyal uyumda bozulma, suçluluk ve utanç
duygularında artışa da neden olmaktadır (166). Çalışmada katılımcılar (n=7)
başkalarının yanında kaşınmaktan rahatsız olduklarını, utandıklarını, etiketlenmekten
korktuklarını ifade etmişler, bu nedenle dışarda ya da diğer kişilerin

yanında
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kaşınmamaya özen gösterdiklerini bildirmişlerdir (Şekil 4.6). Globe ve ark. (164) ile
Silverberg ve ark. (159) katılımcıların kaşınmayı utanç verici bir eylem olarak
gördüğünü ve başkalarının yanında kaşınmanın kendilerini utandırdığını ifade
etmişlerdir. Reich ve ark. (167) kaşıntının bireylerin psikososyal durumu üzerinde
önemli bir olumsuz etkiye sahip olduğunu göstermiş, kaşıntı şiddetinin damgalanma
düzeyini etkileyen önemli bir faktör olduğunu ortaya koymuştur.
Katılımcılardan bir çoğu çevresindeki insanların kendilerinde uyuz ya da
bulaşıcı bir deri hastalığı olduğunu düşünmelerinden korktuğunu ifade etmişlerdir.
Silverberg ve ark. (159) çalışmasında birçok hastanın çevresindeki insanların
kendilerini anlamadığını, iş, okul ve diğer arkadaşlarının sanki bulaşıcı bir hastalıkları
varmış gibi davrandığını ve bu bireylerin çevrelerindeki kişiler tarafından kendilerini
pis, nevrotik, deli, bulaşıcı olarak hissettirdiklerini bildirmiştir. Çalışma bulguları
Silverberg ve ark. (159) bulguları ile benzerlik göstermektedir.
Çalışmada, yanıklı bireyin yaşam kalitesinin “Fiziksel Alan” alt boyutlarından
“Hareket ve Kendine Bakım” alanında iyi olduğu ancak, “Rol Aktiviteleri” alanında
ise kötü olduğu görülmektedir (Tablo 4.11). Chin ve ark. (168) tarafından yanığın
üzerinden 10 yıl geçmiş hastalar üzerinde yapılan çalışmada, yanık mağdurlarının elin
fonksiyonu, hareket ve kendine bakım alanlarında yaşam kalitelerinin yüksek olduğu
bildirilmiştir. Palmu ve ark. (136) çalışmalarında yanıklı bireyin yaşamış olduğu
fiziksel ve emosyonel sorunların rol kısıtlamalarına sebep olduğunu ve yaşam
kalitesini kötüleştirdiğini göstermiştir. Yanık yaralanmasının doğası gereği yanıklı
bireylerde yara iyileşmesi ile birlikte zamanla hareket ve aktivitenin arttığı
görülmektedir. Ancak yaralanmanın derecesine bağlı olarak fiziksel yeteneklerin
azalması ile kısa ve uzun dönemde fiziksel rol aktivitelerinde kısıtlanma devam
edebilmektedir. Çalışma kapsamına alınan bireylerin büyük çoğunluğunu iş ve ev
hayatında aktif bireylerin oluşturması, yanık travmasının psikolojik ve fiziksel hasarı
nedeni ile iş hayatında yeterince aktif olamama, ev içi sorumluluklarını yerine
getirememe gibi nedenler rol aktiviteleri alanında kısıtlanmalara neden olabilir.
Araştırma kapsamına alınan bireylerin, “Sosyal Alan”da “Aile ve Arkadaş
İlişkileri” alt boyutundan yüksek puan aldıkları, “Cinsel Aktivite” alt boyutundan ise
düşük puan aldıkları ve yaşam kalitelerinin kötü olduğu görülmektedir (Tablo 4.11).
Yapılan çalışmalar yanık gelişmesinin, bireylerin sosyal ilişkilerini olumsuz yönde
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etkilemediğini göstermektedir (67,168,169). Toplumumuzun kültürel yapısına bağlı
olarak aile ve sosyal bağların güçlü olması, yanık mağdurlarının ihtiyaç duydukları
ilgi ve desteğe daha kolay ulaşmalarını sağlayarak bu bireylerin sosyal alanda yaşam
kalitelerini olumlu etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkabilmektedir. Çalışmadan
elde edilen bulguları yanık sonrası kaşıntının, bireylerde sosyal hayatı daha az
etkilediğini göstermiştir (Tablo 4.13). Bu durum bireylerin aile ve arkadaşlarından
yeterli desteği gördüğünü, kaşınma durumunun sosyal çevre tarafından olağan
karşılandığını

düşündürmüştür.

Ancak

bireylerle

yapılan

derinlemesine

görüşmelerden elde edilen bulgular nicel verilerle çelişir nitelikte bireylerin çeşitli
sorunlar yaşadığını göstermektedir. Yapılan çalışmalar, kaşıntı şiddeti ve
yoğunluğunun öngörülemezliği nedeni ile bireylerin endişe yaşadıklarını; arkadaşlar,
aile ve iş arkadaşlarıyla sosyal etkileşimlerden kaçındıklarını, bu nedenle seyahat ve
tatile gitmek istemediklerini göstermiştir (142,159). Bu çalışmadan elde edilen
bulgular literatürü destekler niteliktedir. Çalışmada, bazı katılımcıların (n=4) kaşınma
sırasında insanların bakışlarından rahatsız oldukları için kendilerini eve kapattıklarını
ve dışarıya çıkmak istemediklerini belirttikleri görülmüştür. Özellikle kaşıntı olacağı
korkusu ile cenaze, düğün gibi sosyal ortamlara girmemeye özen gösterdiklerini ifade
etmişlerdir (Şekil 4.7). Yanık hastalarının yaşamış olduğu kaşıntı sorunu sosyal çevre
tarafından damgalanmaya yol açarak sosyal etkileşimlerde zorlanmalara, yaşam
kalitesinden ödün verme, düşük benlik saygısı, depresif semptomlar, işsizlik ve gelir
kaybı, sosyal çevrede daralma ile sonuçlanabilir. Sağlık profesyonellerinin yanık
sonrası kaşıntının sosyal etkileri konusunda bilgi sahibi olması bu konuda ortaya
çıkabilecek sorunların önceden belirlenerek bakımın planlanması konusunda yol
gösterici olacaktır.
Yapılan çalışmalar kaşıntının başta eş olmak üzere hem kendilerinin, hemde
yakınlarının yaşam kalitesini bozduğunu göstermiştir (41,170,171). Çalışma bulguları
literatürü destekler nitelikte kaşıntıdan en fazla eşlerin etkilendiğini (n=9) göstermiştir
(Şekil 4.7). Stander ve ark. (146) çalışmasında bireylerin eşlerin hem kaşınma eylemi
nedeni ile hemde kendilerini yaralama sonucu yatak çarşaflarına kan değmesinden
şikayetçi olduğunu, kaşınmanın olumsuz etkilerinden korunmak için kaşıntı nöbetleri
sırasında kendilerini kaşımamaya zorladıklarını belirtmiştir. Katılımcılardan birçoğu
(n=5) anne, babalarının ve yakın akrabalarının kaşınma nedeni ile kendileri için
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endişelendiklerini ve yarayı kaşımamaları yönünde kendilerini uyardıklarını ifade
etmişlerdir. Kaşıntı ile başa çıkmada eşin ve çocuklar ile diğer yakınlarının vermiş
olduğu destek ya da tepkiler bireylerin süreci daha rahat atlatmalarını
sağlayabilmektedir (133). Çeşitli çalışmalarda kaşıntı ile başa çıkmada sosyal desteğin
öneminden bahsedilmiş, ruhsal ya da fiziksel kriz dönemlerinde en fazla desteğin
yakın aile üyeleri tarafından sağlandığını göstermiştir (68,84,172,173). Dalgard ve ark.
(174) bir grup hasta üzerinde yaptığı çalışmada sosyal destek ile kaşıntı varlığı ve
şiddeti arasında güçlü bir negatif ilişki bulunmuştur. Ahuja ve Chatterjee (11) yanık
yaralanmasına bağlı kalıcı kaşıntıyı daha az destek arayan kişilik özellikleri ile
ilişkilendirmiş ve psikolojik desteğin yanık ile ilgili kaşıntının morbiditesini
iyileştirmede temel rol oynadığını bildirmiştir. Silverberg ve ark. (159) daha iyi kaşıntı
ile başa çıkma becerilerinin ve sosyal desteğe sahip olmanın kaşıntının vermiş olduğu
olumsuz duygusal rahatsızlığı azalttığını bildirmiştir. Kaşıntı yaşayan bireylerin
yakınlarına kaşıntı konusunda verilecek eğitim ve danışmanlık hem hastanın hemde
hasta yakınlarının süreci daha rahat yönetmeleri konusunda faydalı olacaktır.Ayrıca
yanık hastalarında sosyal destek sistemleri aktif şekilde kullanıldığında stres, endişe
ve depresyonu azaltarak kaşıntı ile baş etmeyi kolaylaştırabilir.
Çalışmada çocuk sahibi olan katılımcıların çoğu (n=5) kaşınma nedeni ile
emzirme, çocuk bakımı, çocukların okula götürülmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması
konusunda sorun yaşadıklarını dile getirmişlerdir (Şekil 4.7). Ülkemizde, cinsiyet
rollerinin belirginliği, aile bireylerinin bakımının kadına ait olması gibi yaklaşımlar
nedeniyle kadına aile içinde daha fazla sorumluluk yüklenmektedir. Kadına yüklenen
bu sorumluluklar nedeniyle kadınlar daha fazla stres yaşadığı bu durumun kaşıntıyı
tetiklediği düşünülmektedir (172).
Literatürde, yanıklı bireylerin cinsel sorunları eksik bildirme eğilimi içinde
olduklarını gösteren çalışmalar mevcuttur (130,175). Yapılan bir çalışmada yanık
hastalarının %28’inin yanıktan sonra seksüel aktiviteler ile ilgili ciddi sorunlar
yaşamış olduklarını ortaya koymuştur (29). Cinsellikle ilgili davranışları bildirmedeki
tutarsızlık, sosyo-kültürel normlar, cinsel sağlık eğitimi, fiziksel, psikolojik ve
toplumsal faktörler dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenebilmektedir. Çalışma
kapsamına alınan bireylerin cinsellikle ilgili puanlarının düşük olması, katılımcıların
toplumsal normlara uygun davrandığı düşüncesini kuvvetlendirmektedir. Ayrıca yanık
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yaralanması nedeni ile ortaya çıkan olumsuz beden imajı algısı da bu bireylerin cinsel
sorunlar yaşamasına neden olabilir.
Nitel çalışma bulgularında bazı katılımcılar (n=3), kaşıntı nedeni ile cinsel
yaşamlarının kesintiye uğradığını, kaşıntı ve yanık yarasından dolayı kendilerini
kusurlu hissetikleri için cinsel ilişkiye girmek istemediklerini ifade etmişlerdir (Şekil
4.7). Kaşıntının, hem erkek hem de kadın cinsellik ve cinsel performansı üzerinde
etkisi büyük olabilecek fiziksel ve psikolojik etkileri vardır. Çeşitli hastalıklar üzerinde
yapılan çalışmalar kaşıntının kendisinin cinsel haz almanın önünde büyük bir engel
olduğunu, cinsel istekte azalmaya ve cinsel fonksiyonlarda yetersizliğe neden
olduğunu göstermiştir (176-178). Bir çalışmada, hastaların kaşınma nedeni ile oluşan
lezyonlarından duydukları utanç sebebiyle cinsellik, konusunda kendilerini
kısıtladıkları bildirilmiştir (147).Cinsel yaşam bireylerin doğumundan ölümüne kadar
yaşamlarını bütünleyen, bedensel, ruhsal, zihinsel ve sosyal boyutları olan, kişilik,
iletişim ve sevginin olumlu yönde zenginleşmesi ve güçlenmesini sağlayan bir
durumdur. Çeşitli nedenlerle cinsel birliktelikten kaçınmak bireyin yaşam kalitesini
olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle cinsel ve üreme işlevleriyle ilgili sorunlar
önemsenmeli ve gerekli tedbirler alınmalıdır (179,180).
Çalışma kapsamına alınan bireylerin, “Genel Sağlık Alanı”ında yaşam
kalitelerinin düşük olduğu görülmüştür (Tablo 4.11). Bourgi ve ark. (130) tarafından
Lübnan’da yapılan bir çalışmada, hastaların ağrı ve yorgunluğun yanı sıra duygusal
iyilik halinin ve genel sağlığın azalmasına ek olarak fiziksel ve duygusal sorunlarla
ilgili dikkate değer rol kısıtlamaları bildirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan yanıklı
bireylerin büyük bir çoğunluğunun yanık yaralanmasının üzerinden çok uzun süre
geçmemiş olan, yanığın vermiş olduğu ağrı, kaşıntı ve psikolojik sorunlarla mücadele
eden, fiziksel aktivitelerini tam olarak yerine getiremeyen bireylerden oluşmuş olması
genel sağlık alanında yaşam kalitesinin düşük bulunmasının nedeni olarak
değerlendirilmiştir.
Bu çalışmadan elde edilen bulgular, geniş ve derin yanıklara sahip bireylerin,
Emosyonel ve Genel Sağlık Alanlarında daha düşük bir yaşam kalitesine sahip
olduğunu göstermiş, yanık derinliği ve genişliği arttıkça kaşıntı şiddetlerinin de
arttığını ortaya koymuştur (Tablo 4.12). Literatürde yanık genişliğinin ve derinliğinin
yaşam kalitesini bozan önemli unsurlardan olduğu bildirilmiş, geniş ve derin yanıklara
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sahip bireylerin fiziksel sorunların yanı sıra emosyonel ve olumsuz beden imajına
yönelik sorunlar da yaşadıkları gösterilmiştir (26,55,56,67,129,130,181-184).
Yanığın derinliği ve genişliği kaşıntının önemli belirleyicilerinden olup, yanık
genişliği

ve

derinliği

arttıkça

kaşıntı

şiddeti

de

artmaktadır

(11,14,15,24,26,44,50,54,57). Ahuja ve Chatterjee1 (11) ise retiküler dermisi etkileyen
kısmi kalınlıktaki yanıkların, aktif kolajenin yeniden şekillenmesi nedeniyle daha
yoğun şekilde kaşındığını vurgulamıştır. Van Loey ve ark. (57) derin dermal yanıkların
oluşturduğu hipertrofik skarlarda şiddetli kaşıntıya sebep olan birçok prutojenik
faktörün rol aldığını bildirmiş, bu yanıklarda kronik kaşıntı gelişme ihtimalinin daha
yüksek olduğunu vurgulamıştır.
Yanık yaralanmaları çoğu zaman farklı derinlikte oldukları için greftlenmeyi
bekleyen derin yanıklarda dahil olmak üzere, yaralar iyileşmeye başlar başlamaz
kaşıntıda başlamaktadır (7,11). Büyük yanıklarda uzun süreli yara iyileşmesine bağlı
olarak aşırı kolajen birikiminin artması sonucu meydana gelen histamin artışı ve
kronik inflamasyon durumu nedeni ile ortaya çıkan ve kaşıntıyı tetikleyen lökotrienler,
nöropeptidler, prostaglandinler gibi kimyasal aracıların bolluğu sonucu merkezi sinir
sistemi uyarılarak şiddetli kaşıntıya neden olmaktadır (11,31,45). Yanık travması
sırasında özellikle kısmi kalınlığa sahip geniş yanıklarda daha büyük doku hasarına
bağlı olarak hem kısmen tahrip olmuş C liflerinin hem de yanık çevresindeki hasar
görmemiş nöronların uyarılmasına bağlı olarak kaşıntı uyaranı daha şiddetli ve
kapsamlı hissedilebilmektedir (11,15,57,68).
Çalışmada gövde ve alt ekstremite yanıklarının, yaşam kalitesini bozan önemli
faktörlerden olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.12). Literatürde yanan vücut bölgesinin
yaşam kalitesini etkilediğine dair çalışmalar mevcuttur (29,105,175,185). Gövde ve alt
ekstremite bölgelerinin yüzey alanlarının daha geniş olması, bu bölgelerde ortaya
çıkan yanıkların da bölgesel olarak daha yaygın ve ciddi sonuçlar doğurması ile
açıklanabilir. Bu hastalarda ortaya çıkan kontraktür ve şekil bozuklukları, hareket
kısıtlanması ve sakatlıklar, göğüs bölgesi yanıklarında ise solunum sıkıntısı gibi
durumlar yaşam kalitesinde azalmaya neden olabilmektedir (175,185-188).
Bu çalışma gövde ve alt ekstremitede kaşıntısı olan bireylerin, olmayanlara
göre kaşıntı şiddetlerinin daha yüksek olduğunu, yaşam kalitelerinin ise daha kötü
olduğunu göstermiştir (Tablo 4.12, Tablo 4.13). Literatürde gövde ve alt ekstremite
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yanıklarının kaşıntıya daha eğilimli olduğu vurgulanmıştır (44,50,189,190). Gauffin
ve ark. (26) Avrupa Yaşam Kalitesi Çalışma Grubu 5-Boyutlu Ölçeği (EQ-5D)
kullanarak yaptığı çalışmada alt ekstremite yanıklarının en şiddetli kaşıntıya neden
olduğunu, bu kişilerin anksiyete ve kaygı ile sosyal çekicilik puanlarının daha düşük
olduğunu, saldırganlık puanlarının ise şiddetli kaşıntı yaşamayanlara oranla daha
yüksek olduğunu göstermiştir. Gövde ve alt ekstremiteler geniş yüzey alanına sahip
bölgeler olduğundan bu bölgelerde ortaya çıkacak yanıkların daha geniş yüzey
alanlarını tutması nedeni ile daha fazla kaşıntıya neden olması olasıdır. Çalışma
kapsamına alınan bireylerin, günlük yaşamları sırasında ekstremitelerini aktif olarak
kullanması, sürtünme gibi mekanik etkilere maruz kalması, bu bölgelerde kaşıntı
gelişmesini tetikleyebilir.
Bu çalışmada, baş bölgesi kaşıntıları olan bireylerin Fiziksel Alan, Sosyal
Alan, Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam) alt boyutlarında, baş bölgesi kaşıntısı
olmayanlara göre yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.13).
Nedelec ve Lasallae (30) yüz ve boyun bölgelerinde kaşıntı görülme olasılığının sırt,
kalça, üst ve alt ekstremitelere oranla daha düşük olduğunu göstermiştir. Ahuja ve
Chatterjee (11) yanık sonrası dönemde üst ve alt eksiremitelerde ortaya çıkan
kaşıntıların yüz yanığı kaşıntılarına oranla daha fazla rahatsız edici olduğunu
vurgulamış, bunun nedenini ise yüzdeki yüksek vasküler akışa bağlı kimyasal
medyatörlerin yüzden daha hızlı temizlenmesini göstermiştir. Bu çalışmada yüz yanığı
yaşayan bireylerin daha şiddetli kaşıntı yaşadığına dair bir bulguya rastlanmamıştır.
Baş bölgesi yanıkları daha küçük alanları kaplayan yanıklar olduğundan daha az
kaşıntıya neden olması ve yaşam kalitesinde ise daha az düşüşe neden olması
muhtemeldir.
Çalışmada, greft uygulanan hastaların, uygulanmayan hastalara oranla yaşam
kalitelerinin daha kötü olduğu, kaşıntı puanlarının ise daha yüksek olduğu
gösterilmiştir (Tablo 4.12). Novelli ve ark. (191) yatış sırasında %90‘ına greft
uygulanan 30 hasta üzerinde yaptığı çalışmada, hastaların taburculukta genel fiziksel
ve zihinsel sağlık skorlarının daha düşük olduğunu belirlemiştir. Anzarut ve ark. (188)
yaptığı çalışmada ise greft uygulanan el yanıklarının yaşam kalitesinin fiziksel
bileşenlerinde düşüşe neden olduğunu bildirmiştir.

133

Greft uygulanan hastaların derin yanıklara sahip ve doku kaybı yüksek olan
hastalar olduğu göz önünde bulundurulursa, bu çalışmada hastalığın ciddiyetine bağlı
olarak yaşam kalitesinin düşük bulunmasının nedeni olarak görülebilir. Ayrıca deri
grefti uygulanan hastaların greft donör alanlarında ortaya çıkan ağrı, hareket kısıtlılığı,
kaşıntı gibi sorunlar da bu hastalarda yaşam kalitesini düşüren diğer sebepler olabilir.
Çalışma bulguları greft uygulanan bireylerin kaşıntıya ilişkin daha fazla sorun
yaşandığını düşündürmektedir. Literatürde greft ve donör bölgesinde kaşıntının farklı
zamanlarda ve farklı şiddetlerde ortaya çıktığı belirtilmiştir (54,105,192). Carrougher
ve ark. (16) greft alanı genişliğinin kaşıntının erken ortaya çıkmasının önemli bir
sebebi olduğunu, daha büyük greft alanlarına sahip bireylerin daha fazla kaşıntı
yaşadıklarını bildirmiş, yanığın üzerinden 7 yıl geçen bireylerin ise greft bölgelerinde
hergün orta ve hafif derecede kaşıntı yaşadıklarını göstermiştir. Bu çalışmada greft
uygulanan bireylerin kaşıntı puanları, uygulanmayanlara göre daha yüksek
bulunmuştur. Bu durum deri greftlerinde yağ bezlerinin olmaması sonucu derinin
kurumaya bağlı daha fazla kaşıntı üretmesi ile açıklanabilir.
Çalışma bulguları incelendiğinde, hastanede kalış süresi uzadıkça yaşam
kalitesinin tüm alanlarında puanların düştüğü görülmektedir (Tablo 4.12). Literatürde
yanık hastalarında hastanede kalış süresinin uzamasının yaşam kalitesini düşüren
önemli bir faktör olduğu bildirilmiştir (138,185,193-195). Çalışma kapsamına alınan
hastaların %50’den fazlasını hastanede uzun süre tedavi gerektiren büyük yanıklar
oluşturmaktadır. Bu yanıklara sahip hastaların iyileştirilmesi ve rehabilitasyonu için
daha uzun süreli bakım, daha fazla cerrahi müdahale ve daha komplike tedaviler
gerekeceğinden bu durum yatış süresinin uzaması ve yaşam kalitesinde düşme ile
sonuçlanabilir. Ayrıca ciddi yanık yaralanmaları ağrı, kaşıntı, fonksiyon kaybı gibi
fiziksel sorunların yanı sıra yaranın kendisinin korku verici olması, hastanede kalış
süresinin uzamasına bağlı olarak umutsuzluk hissetmek, uyku sorunları, yanıklı
hastanın şekil bozukluğu nedeniyle benlik saygısında azalma, ölüm korkusu gibi
psikolojik sorunların ortaya çıkmasına neden olmakta, tedavi sürecinde ise aileden ayrı
kalma, işe dönüş sürecinin uzaması ve yanık tedavisinin daha masraflı olması gibi
nedenlerden dolayı sosyal problemler yaşanmasına neden olarak yaşam kalitesinde
bozulmaya neden olabilmektedir (129,138,185,191,193-196).
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Hastanede kalış süresi 31-60 gün olan katılımcıların diğer gruplara oranla
kaşıntı puanlarının daha yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 4.12). Gauffin ve ark.
(26) çalışmalarında kaşıntı şiddetinin hastalığın ciddiyeti ile ilişkili olduğunu
bildirmiş, uzun hastanede kalış süresinin şiddetli kaşıntının önemli belirleyicisi
olduğunu göstermiştir. Matheson ve ark. (70) çalışmasında hastanede kalış süresinin
uzamasına bağlı olarak hastaların kendilerini stres altında hissettiklerini ve yaşanan bu
stresin kaşıntının tetikleyicisi olabileceğini bildirmiştir. Hastanede kalış süresinin
uzaması sonucu uygulanan ilaç tedavileri ve tedavinin getirdiği ağır yük ile birlikte
psikososyal sorunlar hastaların stres düzeyini artırarak kaşıntıya neden olabilir. Arıcan
(197) ilaçların deride gözle görülür bir lezyona neden olmadan jeneralize kaşıntıya
sebep olabileceğini bildirmiş, ilaçların kolestazı indükleyerek, histamin salınımına yol
açarak, opiyadlar yoluyla ya da deri kuruluğuna sebep olarak kaşıntıyı
oluşturabileceklerinden bahsetmiştir.
Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen bulgular, kaşıntı şiddeti, dağılımı ve
sürekliliği

arttıkça

hastalar

tarafından

dayanılmaz

bir

semptom

olarak

algılanabildiğini, kaşıntının yanık mağdurlarını üzerinde bedensel ve ruhsal etkilerinin
olduğunu, günlük yaşam aktivitesini etkileyerek sosyal ilişkilerde bozulmaya yol
açtığını ve yaşam kalitesini azaltan önemli bir faktör olduğunu düşündürmektedir.
Kaşıntılı hastaların erken tanılanması ile birlikte etkin tedaviler ile rahatlatılmasının
sağlanması yaşam kalitesini yükseltmesi beklenmektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
6.1. Sonuçlar
Yanık sonrası iyileşme döneminde ortaya çıkan kaşıntı şiddetini belirlemeye
yönelik Türkiye için geçerli ve güvenilir bir ölçek kazandırmak, kaşıntı yaşayan
hastaların yaşadıkları deneyimlerini belirlemek ve kaşıntının hastanın yaşam kalitesine
etkisini değerlendirmek amacı ile yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara
ulaşılmıştır.


Türkçe’ye uyarlama çalışması yapılan “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği”nin
geçerlik ve güvenirlik çalışması sonuçlarına göre 18-65 yaş arası yanık
hastalarında yanık sonrası dönemde ortaya çıkan kaşıntının şiddetini
değerlendirmek için geçerli ve güvenilir bulunmuştur.



Yanık sonrası kaşıntı deneyimi yaşayan bireylerin çoğunluğunun 26-35 yaş
grubunda, erkek, evli, ilkokul ve altı eğitim durumuna sahip olduğu
görülmüştür (Tablo 4.6).



Çalışma kapsamına alınan bireylerin çoğunluğunun alev yanığına maruz
kaldığı, %53,3’ünün %10 ve üzeri vücut yüzey alanını kaplayan derin
yanıklara sahip olduğu, en fazla yanan bölgelerinin yüz, gövde ve üst
ekstremite olduğu görülmektedir (Tablo 4.7).



Araştırma kapsamına alınan yanıklı bireylerin büyük bir bölümünün orta
şiddette kaşıntı yaşadığı, kaşıntılarının ilk aylarda daha yüksek olduğu ve
zamana bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir (Tablo 4.8).



Araştırma kapsamına alınan bireylerin en fazla üst ve alt ekstremitelerde
kaşıntı yaşadıkları, kaşınan bölgelerin çoğunlukla yanık ve greft uygulanan
alanlar olduğu görülmüştür (Tablo 4.8).



Bireylerin yarısından fazlasının kaşıntı nedeni ile ilaç kullandığı, ilaç
kullananların %16,1’inin kullandığı ilaçtan hiçbir fayda görmediği,
%33.3’ünün özel bir ürün kullandığı, %10’unun kaşıntı nedeni ile tamamlayıcı
tedaviye başvurdukları ve en fazla kantaron yağını tercih ettikleri belirlenmiştir
(Tablo 4.9). Kaşıntı nedeni ile ilaç kullanan bireylerin kaşıntı puanlarının ilaç
kullanmadığını bildirenlere oranla daha yüksek olduğu görülmüştür (Bkz. Ek
Tablo 4).
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Araştırma kapsamına alınan bireylerin “Sosyal Alan” boyutunda yaşam
kalitelerinin iyi olduğu ancak “Genel Sağlık Alanı” boyutunda yaşam
kalitelerinin kötü olduğu görülmüştür (Tablo 4.11).



Çalışmada 18-25 yaş grubunda yer alan katılımcıların diğer yaş gruplarına göre
fiziksel alanda yaşam kalitelerinin iyi olduğu belirlenmiştir (Bkz. Ek Tablo 1).



Çalışma bulguları eğitim durumu yükseldikçe yaşam kalitesinin anlamlı
derecede arttığını göstermiştir (p<0,05) (Bkz.Ek Tablo 1).



Derin ve geniş vücut yüzey alanı yanığa sahip bireylerin kaşıntı şiddetlerinin
yüksek, yaşam kalitelerinin tüm alanlarda düşük olduğu belirlenmiştir (Tablo
4.12).



Çalışmada, gövde yanığı olan bireylerin tüm yaşam kalitesi alanlarında, alt
ekstremite yanıklarının ise fiziksel alan dışında tüm yaşam kalitesi alanlarında
düşüş olduğu, gövde ve alt ekstremite yanığı bulunan katılımcıların daha fazla
kaşıntı sorunu ile karşı karşıya kaldığı, tespit edilmiştir (Tablo 4.12). Ayrıca
gövde ve alt ekstremite kaşıntılarının yaşam kalitesini düşüren önemli faktörler
olduğu gösterilmiştir (p<0,05) (Tablo 4.13).



Greft uygulanan hastaların, uygulanmayanlara oranla daha düşük bir yaşam
kalitesine sahip olduğu ve kaşıntıya ilişkin daha fazla sorun yaşadıkları tespit
edilmiş edilmiştir (p<0,05) (Tablo 4.12).



Bireylerin hastanede kalış süresi uzadıkça, yaşam kalitesinin tüm alanlarında
puanların düştüğü görülmüş, hastanede kalış süresi 31-60 gün arası olan
bireylerin kaşıntı puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Tablo
4.12).



Çalışmada kaşıntı nedeni ile yara izi gelişmiş olan bireylerin yaşam kalitesinin
tüm alanlarından daha düşük puan aldığı ve kaşıntı şiddetlerinin ise daha
yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.13).



Araştırma kapsamına alınan bireylerin çeyreğinin skar gelişimini azalatmak
için bası giysisi kullandığı ve kullanım sürelerinin ilk üç ayında olduğu, bası
giysisi kullandığını belirten katılımcıların kaşıntı şiddeti puanlarının, bası
giysisi kullanmadığını bildirenlere oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir
(Tablo 4.8, Bkz. Ek Tablo 3). Katılımcılar tarafından bası giysisinin kaşıntıyı
artırması, uykuyu olumsuz etkilemesi, ciltte tahrişlere ve terlemelere yol
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açması ya da hareket kısıtlaması gibi sorunlara yol açtığı bildirilmiştir (Şekil
4.9).


Araştırma kapsamına alınan katılımcıların “VAS” puanı ile yaşam kalitesinin
Emosyonel Alan, Genel Sağlık Alanı, Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam)
puanları arasında negatif yönlü, orta düzeyde sosyal alanda ise zayıf düzeyde
bir korelasyon olduğu belirlenmiştir. Kaşıntı şiddetinden Emosyonel, ve Genel
Sağlık Alanı ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği (toplam) alanlarının Sosyal
Alan ve Fiziksel Alana göre daha fazla etkilendiği görülmüştür (Tablo 4.14).



Çalışmada “VAS ” puanı ile “12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği (toplam)”
puanları arasında pozitif yönlü, yüksek düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı
bir ilişki bulunduğu saptanmıştır (p<0,01 ; 𝑟𝑠 =0,70). “12-Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği”nin daha önce kaşıntı şiddetini değerlendirmek için geliştirilmiş
olan “VAS” ile benzer şekilde kaşıntı şiddetini ölçmede geçerli bir ölçüm aracı
olduğu görülmüştür (Şekil 4.2, Tablo 4.14).



Katılımcılar

kaşınma

nöbetleri

sırasında

kaşıntı

ile

başa

çıkmada

zorlandıklarını, kendi kendilerine baş etmeye çalıştıklarını, bu konuda yardım
almak istemediklerini, kaşıntıdan dolayı sağlık kuruluşuna başvurmak
istemediklerini, kaşıntı hissini kendi içlerinde yaşadıklarını ve manevi inancın
kaşıntı ile başa çıkmada etkili olduğunu ifade etmişlerdir (Şekil.4.3).


Kaşıntının, katılımcıların günlük yaşamını olumsuz etkilediği, kaşıntı nedeni
ile sıradan günlük aktivitelerini yapmada zorlandıkları, işe gitme ve işi
sürdürme konusunda sorun yaşadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların kaşıntı
nedeni ile kıyafet seçimini ve kıyafet tarzını değiştirdiği, bazı besinleri
kısıtlamak zorunda kaldıkları, kaşıntının kendilerine bir maliyeti olduğunu
bildirmişlerdir (Şekil 4.4).



Sıcak ortam, aşırı fiziksel efor, terleme ve yorgunluğun kaşıntıyı artırdığı,
soğuk su ile yıkama ve serin havanın ise yanığa bağlı ortaya çıkan kaşıntıyı
azalttığı görülmüştür (Şekil 4.3, Şekil 4.5).



Katılımcıların kaşıntı nedeni ile anksiyete, yorgunluk, uyku bozuklukları,
damgalanma ve etiketlenme gibi çeşitli sorunlarla yüz yüze kaldıkları
belirlenmiş, kaşıntı nedeni ile sosyal ilişkilerinin bozulduğu ve kendilerini
toplumdan soyutladıkları gözlemlenmiştir. Ayrıca kaşıntının katılımcılar
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üzerinde psikolojik bir yükü olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4.5, Şekil 4.6, Şekil
4.7).


Bu çalışma ile kaşıntının aile yaşantısı, çocuk bakımı ve cinsel yaşam üzerinde
olumsuz etkileri olduğu ortaya koyulmuştur (Şekil 4.7).
6.2. Öneriler
Çalışmadan

elde

edilen

sonuçlar

doğrultusunda

aşağıdaki

öneriler

belirlenmiştir.


Yanık

sonrası

dönemde,

kaşıntı

yaşayan

bireylerin

evde

takibini

kolaylaştırmak için mobil telefon üzerinden elde edilen bir uygulama ile yanık
hastası takip sistemi oluşturularak çevrimiçi takipleri sağlanmalıdır.


Yanık sonrası kaşıntının daha etkin tedavisini sağlamak için yanık hastalarının
yattığı kliniklerde kaşıntı iyileştirme protokolü oluşturulmalıdır.



Yanık hastaları taburcu olduğunda yanık sonrası kaşıntıya yönelik rehber ve el
kitapçıkları oluşturularak evde yaşanabilecek sorunlar hakkında hasta ve hasta
yakınlarının bilgilendirilmelerinin sağlanmalıdır.



Kaşıntının etkin ve verimli değerlendirmesini sağlamak için 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği kullanılarak hastanede ve taburculuk sonrası izlemlerde
yanık hastalarında kaşıntı değerlendirmesinin rutin olarak yapılmalı ve
ölçekten alınan puanlar doğrultusunda hastalara uygun antipruritik tedavi
başlanmalıdır.



Hemşirelik eğitim programlarına yanık hastalarında kaşıntının önemi ve
etkilerine ilişkin içerik eklenmelidir.



Yanık tedavi merkezlerinde, kaşıntı sorunu yaşayan hastalara danışmanlık
hizmeti ve psikolojik destek sağlamak amacı ile psikiyatrist, psikolog ve
liyezon hemşireleri bulundurulmalıdır.
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8. EKLER
EK-1. Hasta Tanıtım Formu
Formun Doldurulduğu Tarih: ….. /……./ 20
Kod:
SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER
1.Yaşınız
2. Mesleğiniz
3. En son bitirdiğiniz okulu aşağıdakilerden birini işaretleyerek gösteriniz.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Okur – yazardeğil
Okur-yazar
İlköğretim
Ortaöğretim
Yükseköğretim (önlisans)
Yükseköğretim (lisans)
Lisansüstü

4.Ortalama gelir durumunuz ?
a)Gelir giderden az
b)Gelir gidere eşit
c)Gelir giderden fazla
5. Medeni haliniz……………………..
6.Kiminle/Kimlerle beraber yaşıyorsunuz?...............................................
7. Varsa çocuk sayısınız……………………….
8. Oturulan ev tipi:
a) Apartman dairesi b) Tek yada çok katlı müstakil ev c) Diğer………
9. Alışkanlıklarınız?
a)Tütün
b)Alkol
c)Diğer………..
YANIĞA İLİŞKİN BİLGİLER
10. Yanık oluşma tarihi…….
11.Yaralanma oluş şekli
a)Ev kazası
b)İş kazası
c)Saldırı
d)Diğer…..
12.Yanık yaralanması sebebi
a) Haşlanma b)Alev
c)Elektirik
d)Kimyasal
e) Diğer
13.Yanık derecesi:
14. Yanık yüzdesi:
15. Yanan vücut bölgesi:
16. Yanık nedeniyle organ kaybı:
a) Var
b) Yok
17.Yanığa bağlı deri greft uygulaması
a) Var
b)Yok
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EK-2. Kaşıntıya İlişkin Bilgi Toplama Formu
Kod:
Tarih:
Tıbbi tanısı:
Hastanede kalış süresi:
Kaşınan bölge:
(Donör alanı ya da greft alanı ise lütfen belirtiniz.)
Kaşıntı başlama tarihi:
1-Kaşıntınızı tanımlayacak olursanız hangi ifade kaşıntınız için en uygun
tanımdır?
a) Gıdıklanma hissi b) İğnelenme hissi c) Yanma d) Bıçak saplanır tarzda
2-Kaşıntı için ilaç kullanıyor musunuz?
a) Evet

b)Hayır (7.soruya geçiniz)

3-Şuanda kaşıntı için kullandığınız ilaçları, dozunu ve kullanım şeklini belirtiniz?
İlaç Adı
İlaç Şekli- Dozu
Kullanım Sıklığı

4-Kaşıntı için kullandığınız ilaçlardan yarar sağladınız mı?
a) Evet

b)Hayır

5-Kaşıntı için kullandığınız ilaçların yan etkisi oldu mu?
a) Evet

b)Hayır (7. soruya geçiniz)

6-Eğer yan etkisi oldu ise açıklayınız
…………………………………….
7-Kaşıntınızdan dolayı özel sabunlar, deterjanlar ve losyonlar kullanıyor
musunuz?
b)Hayır

a) Evet

8-Kaşıntınızdan dolayı bitkisel yada tamamlayıcı bir tedavi uyguluyor musunuz?
a) Evet Açıklayınız………….

b)Hayır

9-Kaşıntınız için kısıtladığınız besinler var mı?
a) VarAçıklayınız…………

b) Yok

10-Kaşıntınızın tedavi maliyetini nasıl değerlendiriyorsunuz?
a) Yüksek

c)Düşük

b)Orta

11-Kaşınmadan dolayı yara izleriniz var mı?
a) Var
b) Yok
12-Bası giysisi kullanıyor musunuz?
a) Evet

b)Hayır(Anketisonlandırınız)

13-Ne kadar süredir kullanıyorsunuz?
a) 1-3 ay

b) 3-6 ay

c) 6-9 ay

d) 9-12 ay

14-Bası giysisinin kaşıntınız üzerine etkisi nasıl oldu?
a) Azaldı
b) Arttı
c) Aynı kaldı

e)1 yıldanuzunsüredir
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EK-3. Vısual Analog Skala (VAS)
0-10 arasındaki hatta, kaşıntı şiddetinize karşılık gelen noktayı işaretleyiniz.

0

1

Kaşıntım yok

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Çok şiddetli kaşıntım var
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EK-4. 12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
06 Nisan 2018 tarihli Versiyon 1.0 (Telif Hakkı: Adam Reich)
1. Geçtiğimiz gün içerisinde ne sıklıkta kaşıntı hissettiniz?
a. Sürekli(6 saatten uzun süren kaşıntı/gün) –3 puan
b. Tüm sabah/öğlen/akşam/gece boyunca süren nöbetler (1-6 saat arası süren
kaşıntı/gün)-2 puan
c. Ara sıra – kısa süreli kaşıntı nöbetleri – (1 saatten az süren kaşıntı/gün)-1 puan
2. Kaşıntınız, TV izlemek, müzik dinlemek, vs. gibi basit şeyleri yapmanıza engel oldu
mu?
a. Evet – 1 puan
b. Hayır – 0 puan
3. Kaşıntınız yüzünden gergin veya sinirli hissettiniz mi?
a. Evet – 1 puan
b. Hayır – 0 puan
4. Kaşıntınız üzgün hissetmenize neden oldu mu?
a. Evet – 1 puan
b. Hayır – 0 puan
5. Kaşıntınız, çalışma veya öğrenme becerilerinize engel oldu mu?
a. Evet – 1 puan
b. Hayır – 0 puan
6. Kaşınma nedeniyle cildinizde kaşınma izleri oldu mu?
a. Evet – 1 puan
b. Hayır – 0 puan
7. Kaşımak sizi rahatlattı mı?
a. Evet – 0 puan
b. Hayır – 1 puan
8. Kaşımamak için kendinize engel olabildiniz mi?
a. Evet – 0 puan
b. Hayır – 1 puan
9. Kaşıntı yüzünden dün gece uyandınız mı?
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a. Hayır – 0 puan
b. Evet, 1-2 kez – 1 puan
c. Evet, 3-4 kez – 2 puan
d. Evet, 5 ve daha fazla kez – 3 puan
10. Kaşıntınızın şiddetini değerlendirebilir misiniz?
a. Çok hafif – 1 puan
b. Hafif – 2 puan
c. Orta – 3 puan
d. Şiddetli – 4 puan
e. Çok şiddetli -5 puan
11- Kaşınan bölgelerinizi aşağıdakilerden şeklinde tarif edersiniz.Lütfen Kaşınan
bölgelerinizi insan diagramı üzerine x işareti koyarak belirleyiniz.

a.Tek kaşınan bölge (1 puan )
b.2-4 Kaşınan bölge (2 puan)
c.5 ve üzeri kaşınan bölge (3 puan)
12. Şu anda, deri sıyrılması veya başka kaşınma yaraları var mı?
a. Hayır – 0 puan
b. Evet – 1 puan
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EK-5. Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği
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160
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EK-6. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu
Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
1. Yanık olayını ne zaman yaşadınız?
2. Hastanede nasıl bir tedavi uygulandı?
3. Yanık sonrası dönemde yara bölgenizde kaşıntınız ne zaman başladı?
4.Yanık sonrası oluşan süreçte kaşıntıyla birlikte yaşamınız nasıl etkilendi?
4.1. Kaşıntıdan dolayı iş/okul yaşamınız nasıl etkilendi?
4.2. Fiziksel aktiviteleriniz nasıl etkilendi?
4.3. Sosyal yaşamınız nasıl etkilendi?
4.4. Kaşıntınızdan dolayı psikolojik olarak nasıl etkilendiniz?
4.5. Kaşıntınızın estetik görüntünüz üzerine etkisi oldu mu?
4.6. Kaşıntınızdan dolayı cinsel yaşantınız nasıl etkilendi?
4.7. Kaşıntınız ekonomik yönden sizi nasıl etkiledi?
4.8.Beslenme durumunuz nasıl etkilendi.
4.9.Kaşıntınızdan dolayı giyim tarzınız nasıl etkilendi?
5. Eşiniz, çocuklarınız ve diğer aile bireyleri kaşıntı sürecinden nasıl etkilendiler?
6. Yanık sonrası ortaya çıkan kaşıntınızla başa çıkmak için kullandığınız yöntemler
nelerdir?
7.Kaşıntı sürecinde yaşadığınız başka güçlükler var mı?
Sonuç: Eksik soru kalıp kalmadığı kontrol edilir. Yanık tedavisi gören kişinin
deneyimleri, anlatımları özetlenir. Katılımcıya eklemek istediği herhangi bir durum
olup olmadığı sorulur, görüşme için teşekkür edilir ve kayıt sonlandırılır.
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EK-7. Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Nitel Araştırma
Yöntemlerine Giriş Kursu Katılım Belgesi Örneği

163

EK-8. Etik Kurul İzni
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EK-9. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Araştırma İzini Onay Yazısı
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EK-10. Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Araştırma İzni
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EK-11. 12-Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği’nin Kullanımı İçin Alınan İzin
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EK-12. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu
(1.Aşama)
Yanık sonrası dönemde ortaya çıkan kaşıntı ile ilgili bir araştırma yapmaktayız. Araştırmanın
ismi “Hastaların Yanık Sonrasi Kaşıntı Deneyiminin Yaşam Kalitesine Etkisini
Değerlendirilmesi”dir.
Sizin de bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak hemen söyleyelim ki bu araştırmaya
katılıp katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır.
Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup
anladıktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız.
Bu araştırma kapsamında kişilerin yanık sonrası ortaya çıkan kaşıntıdan etkilenmişlik
düzeylerini ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmek amacı ile geliştirilen bir ölçeğin
(12-Item Pruritus Severity Scale) Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini yapmaktayım. Bu
araştırmayı yapmak istememizin nedeni, çok az araştırma yapılmış olan yanık sonrası
dönemde kaşıntını ile ilgili türkçe geçerilir ve güvenilir bir ölçek kazandırmak, kaşıntınıza
ilişkin yaşamış olduğunuz sorunları belirlemek ve sorunların çözümüne yönelik öneriler
getirerek kaşıntı sorunu yaşayan hastalarımızın taburculuk sonrası yaşam kalitelerinin
yükseltilmesine katkı sağlamaktır. Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
Anabilim Dalı’nın ortak katılımı ile gerçekleştirilecek bu çalışmaya katılımınız araştırmanın
başarısı için önemlidir.
Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz kaşıntıya yönelik etkilenmişlik durumunuzu
belirlememizi sağlayan bir ölçek uygulanacaktır. Ölçeğin ilk uygulamasından iki hafta sonra
zamana göre değişmezlik çalışması için ölçek size 2. kez uygulanacaktır.
Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir.
Çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır.
Sizinle ilgili tıbbi bilgiler gizli tutulacak, ancak çalışmanın kalitesini denetleyen görevliler,
etik kurullar ya da resmi makamlarca gereği halinde incelenebilecektir.
Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır
ve reddettiğiniz takdirde size uygulanan tedavide herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yine
çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da sahipsiniz.
(Katılımcının/Hastanın Beyanı)
Sayın Uzman Hemşire Handan Aktaş tarafından Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili
yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” olarak
davet edildim.
Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı 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 tutulabilirim.
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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, Dr. Öğr. Üyesi
Zahide Tunçbilek’i (iş) veya (cep) no’lu telefonlardan ve HÜTF Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı adresinden arayabileceğimi biliyorum.
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” 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.
Katılımcı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
İmza
Görüşme tanığı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
İmza:
Katılımcı ile görüşen araştırmacı
Adı soyadı, unvanı:Uz.Hem.Handan Aktaş
Adres: : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Adatepe Ek binası birim sorumlusu
Tel.
İmza
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EK-13. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu
(2.Aşama Niceliksel Çalışma)
Yanık sonrası dönemde ortaya çıkan kaşıntı ile ilgili bir araştırma yapmaktayız. Araştırmanın ismi
“Hastaların Yanık Sonrası Kaşıntı Deneyiminin Yaşam Kalitesine Etkisini Değerlendirilmesi”dir.
Sizin de bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak hemen söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp
katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma
hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak
isterseniz formu imzalayınız.
Bu araştırmayı yapmak istememizin nedeni, yanık sonrası dönemde yaşamış olduğunuz kaşıntınızın
yaşam kalitenizi nasıl etkilediğini belirlemek, kaşıntınızı etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak ve kaşıntı
sorunu yaşayan hastalarımızın taburculuk sonrası yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlamaktır.
Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nın ortak katılımı ile
gerçekleştirilecek bu çalışmaya katılımınız araştırmanın başarısı için önemlidir.
Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz ilk olarak size yüzyüze görüşme yolu ile kaşıntı seviyenizi
ölçmeye yarayan görsel ölçme aracı uygulanacaktır. Daha sonra Hasta Tanıtım Formu, Kaşıntı Bilgi
Toplama Formu ve kaşıntınızın sizi ve günlük yaşantınızı nasıl etkilediğini ölçmeye yarayan bir yaşam
kalitesi ölçeği (12 Item Pruritus Severty Scale) ve Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği uygulanacaktır . Bu
çalışmaya katıldığınız için size herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Sizden herhangi bir ücret talebindede
bulunulmayacaktır.
Sizinle ilgili tıbbi bilgiler gizli tutulacak, ancak çalışmanın kalitesini denetleyen görevliler, etik kurullar
ya da resmi makamlarca gereği halinde incelenebilecektir.
Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır ve
reddettiğiniz takdirde size uygulanan tedavide herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yine çalışmanın
herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da sahipsiniz.
(Katılımcının/Hastanın Beyanı)
Sayın Uzman Hemşire Handan Aktaş tarafından Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili
yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” olarak davet
edildim.
Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı 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 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).
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Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Dr. Öğr. Üyesi Zahide
Tunçbilek’i (iş) veya (cep) no’lu telefonlardan ve HÜTF Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalı adresinden arayabileceğimi biliyorum.
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” 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.
Katılımcı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
İmza
Görüşme tanığı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
İmza:

Katılımcı ile görüşen araştırmacı
Adı soyadı, unvanı:Uz.Hem.Handan Aktaş
Adres: : Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adatepe
Ek Binası Birim Sorumlusu
Tel.
İmza
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Hastaların Yanık Sonrasi Kaşıntı Deneyiminin Yaşam Kalitesine Etkisini Değerlendirilmesi
Veri Toplama Formları

Sevgili Katılımcı,
Hastaların Yanık Sonrasi Kaşıntı Deneyiminin Yaşam Kalitesine Etkisini Değerlendirilmesi başlıklı
bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD tarafından yapılmaktadır.
Bu araştırmayı yapmak istememizin nedeni, yanık sonrası dönemde yaşamış olduğunuz kaşıntınızın
yaşam kalitenizi nasıl etkilediğini belirlemek, kaşıntınızı etkileyen faktörleri ortaya çıkarmak ve
kaşıntı sorunu yaşayan hastalarımızın taburculuk sonrası yaşam kalitelerinin yükseltilmesine katkı
sağlamaktır. Sizin yanıtlarınızdan elde edilecek sonuçlar ile konuya yönelik kapsamlı bilgi
toplanması amaçlanmış olup, gelecekte uygun tedavi ve girişimlerin planlanması ve uygulanmasına
ışık tutması beklenmektedir. Bu nedenle soruların tümüne ve içtenlikle cevap vermeniz büyük önem
taşımaktadır.
Araştırmaya katılmanız gönüllülük esasına dayalıdır. Bu form aracılığı ile elde edilecek bilgiler gizli
kalacaktır ve sadece araştırma amacıyla (veya “bilimsel amaçlar için”) kullanılacaktır. Çalışmaya
katılmamayı tercih edebilirsiniz veya anketi doldururken istemezseniz son verebilirsiniz.
Anket formuna adınızı ve soyadınızı yazmayınız.
Çalışmamızda Hasta Tanıtım Formu, Kaşıntıya ilişkin Bilgi Toplama Formu ve Türkçe geçerlilik ve
güvenilirliği yapıldıktan sonra kullanılacak olan 12 İtem Pruritus Scale ve Yanığa Spesifik Sağlık
Ölçeği kullanılacaktır. Ortalama 15 dk zamanınızı alacak bu çalışmada yanıtlarınızı, soruların altında
yer alan seçenekler arasından uygun olanı daire içine alarak ya da açık uçlu sorularda sorunun altında
bırakılan boşluğa yazarak belirtiniz. Birden fazla seçenek işaretleyebileceğiniz sorularda, size uygun
gelen bütün seçenekleri işaretleyiniz. Eğer sorunun yanıtları arasında “diğer” seçeneği mevcutsa ve
yanıtınız var olan seçenekler arasında yer almıyorsa, bu durumda yanıtınızı diğer seçeneğindeki
boşluğa yazınız.
Anketi yanıtladığınız için teşekkür ederiz.
Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda aşağıdaki kişi(ler) ile iletişim kurabilirsiniz:
Sorumlu Öğretim üyesinin adı, soyadı : Dr. Öğr. Üyesi Zahide Tunçbilek
Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Araştırma Ekibi
Ad Soyadları: Uz Hem. Handan Aktaş
Çalışmaya katılmayı kabul ediyorsanız aşağıdaki kutucuğu X ile işaretleyiniz ve devam ediniz.
KABUL EDİYORUM
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EK-14. Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Aydınlatılmış Onam Formu
(2.Aşama Niteliksel Çalışma)
Yanık sonrası dönemde ortaya çıkan kaşıntı ile ilgili bir araştırma yapmaktayız. Araştırmanın
ismi “Hastaların Yanık Sonrasi Kaşıntı Deneyiminin Yaşam Kalitesine Etkisini
Değerlendirilmesi”dir Sizin de bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak hemen
söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım gönüllülük
esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu
bilgileri okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız.
Bu araştırmayı yapmak istememizin nedeni yanık sonrası dönemde sizde ortaya çıkan
kaşıntıya yönelik yaşadığınız deneyimleri yapılan görüşmeler yoluyla belirlemektir.
Yanıtlarınızdan elde edilecek sonuçlar doğrultusunda yanığa bağlı kaşıntıda ortaya çıkan
sorunların belirlenmesi ve konuya yönelik kapsamlı bilgi toplanmasını sağlayarak, gelecekte
uygun tedavi ve girişimlerin planlanması ve uygulanmasına ışık tutmakdır. Çalışmamızda,
yanık sonrası yaşadığınız kaşıntı sorunundan etkilenmişlik durumunuz sorgulanarak kaşıntıya
yönelik deneyimleriniz ve bakış açınız değerlendirileceğinden, yanık sonrası dönemde kaşıntı
problemi yaşayan tüm hastalar için sorunun çözümüne yönelik öneriler getirilerek yaşam
kalitelerinin yükseltilmesine katkı sağlanacaktır. Bu nedenle soruların tümüne ve içtenlikle
cevap vermeniz büyük önem taşımaktadır.
Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nın ortak katılımı ile
gerçekleştirilecek bu çalışmaya katılımınız araştırmanın başarısı için önemlidir.
Araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz takdirde, ilk olarak size yüzyüze görüşme yolu ile kaşıntı
seviyenizi ölçmeye yarayan görsel ölçme aracı uygulanacaktır. Daha sonra yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği ile yanık sonrası dönemde yaşadığınız kaşıntıya ilişkin
düşüncelerinizi değerlendirmeye yönelik soruların bulunduğu görüşme formu kullanılarak yüz
yüze görüşme gerçekleştririlecektir. Görşmeler 30-60 dakika sürecek olup, söylediğiniz tüm
kelimeler bizim için değerli olduğundan görüşmelerdeki detaylar kayıt etmek için ses kayıt
cihazı kullanılacaktır. İstediğiniz zaman cihazı kapattırabilirsiniz. Alınan kayıtlar bilimsel
amaçla kullanılacak olup sadece araştırmacının ulaşabileceği kilitli bir dolapta saklanacaktır.
Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir.
Çalışmaya katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır.
Sizinle ilgili tıbbi bilgiler gizli tutulacak, ancak çalışmanın kalitesini denetleyen görevliler,
etik kurullar ya da resmi makamlarca gereği halinde incelenebilecektir.
Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır
ve reddettiğiniz takdirde size uygulanan tedavide herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Yine
çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da sahipsiniz.
(Katılımcının/Hastanın Beyanı)
Sayın Uzman Hemşire Handan Aktaş tarafından Hacettepe Üniversitesi Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tıbbi bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili
yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” olarak
davet edildim.
Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin
gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum.
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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 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, Dr. Öğr. Üyesi
Zahide Tunçbilek’i (iş) veya (cep) no’lu telefonlardan ve HÜTF Cerrahi Hastalıkları
Hemşireliği Anabilim Dalı adresinden arayabileceğimi biliyorum.
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” 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.
Katılımcı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
İmza
Görüşme tanığı
Adı, soyadı:
Adres:
Tel.
İmza:
Katılımcı ile görüşen araştırmacı
Adı soyadı, unvanı:Uz.Hem.Handan Aktaş
Adres: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Adatepe Ek Binası Birim Sorumlusu Tel.
İmza

174

EK-15. Tez Orjinallik Ekran Çıktısı

175

EK-16. Dijital Makbuz

22
34
32
20
12

(n)

40
80

Test** ve p değeri

Cinsiyet
Kadın
Erkek

Test* ve p değeri

18-25
26-35
36-45
46-55
56-65

Yaş

Sosyo-demografik
özellikler

0,70(0,19)
0,69±0,16
0,73(0,34)
0,70±0,21
z=0,866
p=0,387

z=0,565
p=0,572

x2kw=6,904
p=0,141

x2kw=12,329
p=0,015

0,72(0,24)
0,74±0,21
0,74(0,31)
0,70±0,23

0,59 (0,26)
0,63±0,20
0,75(0,28)
0,70±0,19
0,77(0,30)
0,72±0,22
0,78(0,26)
0,75±0,17
0,69(0,15)
0,64±0,17

Medyan (IQR)
x̄± SS

Emosyonel alan

0,82 (0,20)
0,79±0,25
0,71(0,24)
0,71±0,19
0,82 (0,33)
0,75±0,22
0,64 (0,35)
0,61±0,25
0,65 (0,21)
0,64±0,16

Medyan (IQR)
x̄± SS

Fiziksel alan

z=0,471
p=0,638

0,75(0,18)
0,75±0,13
0,76(0,24)
0,73±0,19

x2kw=2,031
p=0,73

0,73(0,17)
0,72±0,14
0,76(0,25)
0,76±0,18
0,78(0,23)
0,72±0,19
0,77(0,24)
0,75±0,18
0,68(0,18)
0,69±0,14

Medyan (IQR)
x̄± SS

Sosyal alan

z=0,863
p=0,388

0,67(0,23)
0,68±0,16
0,74(0,33)
0,69±0,22

x2kw=6,369
p=0,173

0,68(0,35)
0,64±0,22
0,72(0,27)
0,69±0,19
0,74(0,34)
0,71±0,22
0,78(0,17)
0,74±0,18
0,57(0,23)
0,61±(0,13)

Genel sağlık
alanı
Medyan (IQR)
x̄± SS

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

z=0,306
p=0,759

0,71(0,18)
0,71±0,14
0,74(0,23)
0,70±0,17

x2kw=5,162
p=0,271

0,69(0,18)
0,69±0,17
0,76(0,22)
0,71±0,17
0,79(0,22)
0,73±0,18
0,73(0,17)
0,71±0,13
0,65(0,11)
0,65±0,13

Yaşam kalitesi
toplam puan
Medyan (IQR)
x̄± SS

z=0,548
p=0,584

8,00(6,00)
9,25±4,14
8,00(6,00)
8,74±3,78

x2kw=4,808
p=0,308

9,50(9,00)
9,73±4,48
8,00(5,00)
8,79±3,30
7,50(6,00)
8,47±4,21
7,50(4,00)
7,85±3,18
11,50(7,00)
10,67±4,29

Medyan (IQR)
x̄± SS

12 Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği
Toplam puan

Ek Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve 12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği puan
ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

EK-17. Araştırma İle İlgili Ek Tablolar

176

14

45

52

9

n

0,68±0,21
0,87(0,23)
0,80±0,14

x2kw=7,485
p=0,058

0,75±0,24
0,83(0,23)
0,78±0,14

x2kw=4,949
p=0,176

0,73(0,33)

0,72(0,30)

0,68(0,34)

0,79(0,26)

0,59±0,14

0,70±0,16
0,70±0,19

0,63(0,17)

0,73(0,19)

0,66±0,23

Median (IQR)
x̄± SS

Emosyonel
alan

p=0,009*

x2kw=11,606

0,84±0,14

0,88(0,21)

0,75±0,16

0,78(0,22)

0,71±0,18

0,75(0,20)

0,65±0,11

0,63(0,17)

Median
(IQR)
x̄± SS

Sosyal alan

p=0,057

x2kw=7,534

0,80±0,15

0,77(0,22)

0,68±0,23

0,73(0,38)

0,68±0,19

0,72(0,29)

0,58±0,12

0,57(0,20)

Median (IQR)
x̄± SS

Genel sağlık
alanı

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

Median
(IQR)
x̄± SS

Fiziksel
alan

*Kruskal-Wallis testi ** Mann-Whitney U testi *p<0.05

Test* ve p değeri

Lisans ve üzeri

Ortaöğretim

İlköğretim

Okuma-yazma
bilmeyen

Eğitim durumu

Yanığa ilişkin
değişkenler

p=0,016*

x2kw=10,311

0,80 ±0,10

0,79 (0,12)

0,71± 0,18

0,75(0,22)

0,69±0,16

0,70(0,23)

0,63±0,11

0,63(0,12)

Median (IQR)
x̄± SS

Yaşam kalitesi
toplam puan

p=0,485

x2kw=2,447

9,00± 4,17

8,50(5,75)

8,62± 4,06

7,00 (7,00)

8,83 3,72

8,00(5,75)

10,67 3,81

10,00(6,00)

Median (IQR)
x̄± SS

Toplam puan

12 Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği

Ek Tablo 1. (Devam) Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve 12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

177

59

8

11

7

Alev

Elektrik

Kimyasal

Temas

(n)

53

17

İş kazası

Diğer

Test* ve p değeri

50

Ev kazası

Yaralanma oluş şekli

Test* ve p değeri

35

Haşlanma

Yanık sebebi

Yanığa ilişkin
değişkenler

x2kw=1,044
p=0,593

x2kw=0,149
p=0,928

0,71(0,22)
0,70±0,15
0,73(0,37)
0,69±0,22
0,72(0,41)
0,59±0,23

x2kw=1,829
p=0,767

x2kw=2,885
p=0,577

0,71(0,21)
0,74±0,20
0,70(0,34)
0,68±0,24
0,84(0,32)
0,73±0,24

0,70(0,21)
0,69±0,16
0,73(0,37)
0,69±0,22
0,64(0,28)
0,69±0,15
0,73(0,35)
0,72±0,22
0,79(0,15)
0,77±0,19

Medyan (IQR)
x̄± SS

Emosyonel alan

0,71(0,24)
073± 016
0,73(0,29)
0,69± 0,26
0,83(0,37)
0,75± 0,21
0,64(0,34)
0,68± 0,20
0,89(0,26)
0,79± 0,23

Medyan (IQR)
x̄ ± SS

Fiziksel alan

x2kw=0,933
p=0,627

0,75(0,20)
0,74±0,17
0,75(0,22)
0,72±0,19
0,83(0,23)
0,75±0,20

x2kw=2,551
p=0,636

0,75(0,17)
0,73±0,12
0,78(0,27)
0,73±0,19
0,75(0,08)
0,76±0,13
0,68(0,23)
0,70±0,21
0,87(0,17)
0,80±0,11

Medyan (IQR)
x̄± SS

Sosyal alan

x2kw=0,317
p=0,854

0,71(0,20)
0,69±0,15
0,73(0,32)
0,68±0,22
0,78(0,47)
0,69±0,25

x2kw=1,545
p=0,819

0,72(0,20)
0,68±0,14
0,72(0,35)
0,68±0,23
0,67(0,28)
0,68±0,17
0,75(0,33)
0,73±0,21
0,80(0,40)
0,73±0,23

Medyan (IQR)
x̄± SS

Genel sağlık
alanı

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

x2kw=0,317
p=0,854

0,71(0,20)
0,69±0,15
0,73(0,32)
0,68±0,22
0,78(0,47)
0,69±0,25

x2kw=1,452
p=0,835

0,73(0,17)
0,70±0,12
0,73(0,23)
0,70±0,18
0,70(0,23)
0,72±0,16
0,70(0,25)
0,71±0,18
0,84(0,27)
0,77±0,16

Medyan (IQR)
x̄± SS

Yaşam kalitesi toplam
puan

x2kw=0,700
p=0,705

8,00(6,00)
9,12± 4,03
8,00(6,00)
8,92± 3,84
9,00(5,00)
8,24±3,82

x2kw=2,15
p=0,708

9,00(6,00)
9,57± 4,17
8,00(6,00)
8,46± 3,88
9,00(5,50)
9,00± 3,25
9,00(9,00)
9,64± 4,52
8,00(4,00)
8,14± 2,19

Medyan (IQR)
x̄± SS

Toplam puan

12- Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği

Ek Tablo 2. Katılımcıların yanığa ilişkin değişkenleri ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve 12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği toplam
puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

178

50

70

Yok

* Kruskal-Wallis testi

Test** ve p değeri

33

Yok

87

Var

z=-0,216
p=0,899
*p<0.05

z=-0,782
p=0,434

0,72(0,33)
0,69±0,21
0,72(0,26)
0,73±0,15

z=-0,692
p=0,489

z=-1,909
p=0,056

0,76(0,31)
0,70±0,22
0,70(0,26)
0,74±0,23

0,76(030)
0,70± 0,22
0,70(0,28)
0,69±0,18

Emosyonel
alan
Medyan
(IQR)
x̄± SS

0,84(,029)
0,74±0,26
0,69(0,26)
0,69±0,19

** Mann-Whitney U testi

Üst ekstremite yanıkları

Test** ve p değeri

Fiziksel alan

Medyan (IQR)
(n) x̄± SS

Var

Baş yanıkları

Yanan vücut
bölgesi

Yanığa ilişkin
değişkenler

z=-0,88
p=0,374

0,75(0,27)
0,72±0,18
0,77(0,13)
0,77±0,13

z=-0,815
p=0,415

0,79(0,23)
0,75±0,17
0,75(0,23)
0,72±0,17

Medyan (IQR)
x̄± SS

Sosyal alan

z=-0,914
p=0,36

0,72(0,30)
0,67±0,21
0,75(0,28)
0,72±0,17

z=-1,404
p=0,16

0,75(0,30)
0,71±0,23
0,72(0,27)
0,67±0,17

Genel sağlık
alanı
Medyan (IQR)
x̄± SS

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

z=-0,764
p=0,445

0,74(0,22)
0,69±0,17
0,72(0,19)
0,74±0,13

z=-1,445
p=0,148

0,76(0,22)
0,72±0,18
0,70(0,19)
0,69±0,15

Yaşam kalitesi
toplam puan
Medyan (IQR)
x̄± SS

z=-0,248
p=0,804

8,00(6,00)
8,93±3,81
8,00(6,00)
8,85±4,19

z=-1,508
p=0,132

8,00(5,00)
8,34±3,95
9,00(6,00)
9,31± 3,84

Medyan (IQR)
x̄± SS

12- Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği
Toplam puan

Ek Tablo 2. (Devam) Katılımcıların yanığa ilişkin değişkenleri ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve 12 -Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği
toplam puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

179

x2kw=5,318
p=0,071

Test* ve p değeri

x2kw=1,925
p=0,588

x2kw=2,272
p=0,518

0,73(0,30)
0,72±0,19
0,69(0,28)
0,66±0,21
0,72(0,33)
0,66±0,21
0,75(0,13)
0,70±0,11

x2kw=1,08
p=0,604

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,71(029)
0,69±022
0,71(030)
0,69±020
0,90(021)
0,90±024

x2kw=0,242
p=0,971

0,75(0,23)
0,73±0,17
0,83(0,22)
0,75±0,18
0,73(0,18)
0,68±0,19
0,77(0,12)
0,76±0,08

x2kw=0,009
p=0,996

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,75(020)
0,73±016
0,76(031)
0,72±020
0,80(013)
0,79±012

Sosyal alan

x2kw=2,851
p=0,415

0,75(0,28)
0,71±0,19
0,69(0,37)
0,65±0,21
0,65(0,27)
0,63±0,23
0,66(0,21)
0,66±0,13

x2kw=0,551
p=0,759

Genel sağlık
alanı
Medyan (IQR)
x̄± SS
0,72(027)
0,70±018
0,71(035)
0,65±023
0,77(040)
0,68±023

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği
Emosyonel
alan
Medyan (IQR)
x̄± SS
0,73(028)
0,71±018
0,72(035)
0,66±023
0,68(029)
0,70±020

Fiziksel alan

77 0,71(0,28)
0,71±0,23
İğnelenme
30 0,78(0,25)
0,73±0,19
Yanma
9 0,68(0,23)
0,64±0,27
Bıçak saplanır tarzda 4 0,88(0,34)
0,78±0,25

Kaşıntının niteliği
Gıdıklanma

Test * ve p değeri

Kaşıntı başlamasından
sonra geçen süre
10-29 gün
78
30-89 gün
32
90 gün ve üzeri
10

Kaşıntıya ilişkin
değişkenler

x2kw=1,06
p=0,787

0,74(0,22)
0,72±0,16
0,73(0,21)
0,69±0,18
0,66(0,29)
0,65±0,18
0,74(0,15)
0,73±0,09

x2kw=1,085
p=0,581

Yaşam kalitesi toplam
puan
Medyan (IQR)
x̄± SS
0,74(020)
0,71±015
0,70(029)
0,68±019
0,78(027)
0,76±015

x2kw=10,381
p=0,016*

8,00(6,00)
8,18±3,89
10,50 (6,00)
10,30±362
12,00(5,00)
10,67±3,67
7,50(5,00)
8,50±3,87

x2kw=4,469
p=0,107

Medyan (IQR)
x̄± SS
8,00(5,00)
8,40 ± 3,87
10,00(4,50)
9,75 ± 3,52
11,50(9,00)
10,20 ± 4,85

12 Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği
Toplam puan

Ek Tablo 3. Katılımcıların kaşıntıya ilişkin değişkenleri ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve 12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği toplam
puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

180

52

Yok

(n)

90

* Kruskal-Wallis testi

x2kw=0,063
p=0,969

*p<0.05

x2kw=1,258
p=0,533

0,70(0,24)
0,68±0,20
0,75(0,21)
0,81±0,12
0,73(0,40)
0,73±0,28

z=-0,073
p=0,942

z=-0,243
p=0,808
0,78(0,30)
0,71±0,25
0,81(0,51)
0,73±0,27
0,58(0,76)
0,58±0,54

0,71(0,28)
0,70±0,20
0,72(0,28)
0,70±0,20

z=-0,172
p=0,863

0,73(0,33)
0,69±0,21
0,72(0,27)
0,71±0,17

x2kw=1,051
p=0,591

0,73(0,23)
0,75±0,17
0,65(0,37)
0,67±0,18
0,83(0,15)
0,83±0,11

z=-0,212
p=0,832

0,74(0,23)
0,74±0,17
0,76(0,22)
0,73±0,17

z=-0,281
p=0,779

0,77(0,24)
0,73±0,18
0,75(0,18)
0,73±0,15

Medyan (IQR)
x̄± SS

Sosyal alan

x2kw=0,618
p=0,734

0,68(0,33)
0,64±0,23
0,75(0,27)
0,73±0,13
0,73(0,40)
0,73±0,28

z=-0,849
p=0,396

0,72(0,38)
0,65±0,22
0,72(0,27)
0,70±0,19

z=-0,413
p=0,679

0,72(0,33)
0,68±0,21
0,72(0,25)
0,70±0,18

Medyan (IQR)
x̄± SS

Genel sağlık alanı

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

Medyan (IQR)
x̄± SS

Emosyonel
alan

0,78(0,36)
0,70±0,26
0,71(0,26)
0,71±0,21

z=-0,061
p=0,951

0,74(0,33)
0,70±0,22
0,70(0,25)
0,72±0,22

Medyan (IQR)
x̄± SS

Fiziksel
alan

** Mann-Whitney U testi

2

7-9 ay

Test* ve p değer

3

4-6 ay

Bası giysisi kullanım süresi
1-3 ay
25

Test** ve p değeri

Yok

Bası giysisi kullanma durumu
Var
30

Test** ve p değeri

68

Var

Üst Ekstremiteler

Kaşınan vücut bölgesi

Kaşıntıya ilişkin
değişkenler

x2kw=0,225
p=0,893

0,72(0,22)
0,69±0,19
0,71(0,29)
0,75±0,15
0,71(0,06)
0,71±0,04

z=-0,318
p=0,751

0,71(0,20)
0,70±0,18
0,74(0,21)
0,71±0,16

z=-0,265
p=0,791

0,74(0,23)
0,70±0,17
0,73(0,19)
0,72±0,15

Medyan (IQR)
x̄± SS

Yaşam kalitesi
toplam puan

x2kw=2,794
p=0,247

11,00(5,00)
10,32±3,31
7,00(4,00)
7,00±2,00
10,50(7,00)
10,50±4,95

z=-2,173
p=0,030*

10,00(6,00)
10,00±3,35
8,00(6,00)
8,54±4,01

z=-0,939
p=0,348

8,00(6,00)
9,22±4,00
8,00(5,00)
8,50±3,76

Medyan (IQR)
x̄± SS

12 Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği
Toplam puan

Ek Tablo 3. (Devam) Katılımcıların kaşıntıya ilişkin değişkenleri ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği ve 12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti
Ölçeği toplam puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

181

58

Kullanmıyor

57

Gelişmedi

Test** ve p değeri

5

Gelişti

İlaç yan etkisi gelişme
durumu

Test** ve p değeri

62

Kullanıyor

Kaşıntı nedeni ile
ilaç kullanma durumu ( n)

Kaşıntıyı önlemeye ilişkin
kullandıkları yöntemler

0,60(0,29)
0,61±0,25
0,74(0,26)
0,69±0,21
z=-0,944
p=0,345

z=-1,177
p=0,239

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,73(0,29)
0,69±0,21
0,72(0,28)
0,74±0,23

Fiziksel alan

0,58(0,09)
0,55±0,22
0,70(0,30)
0,70±0,19
z=-1,384
p=0,166

z=-0,901
p=0,368

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,70(0,31)
0,68±0,20
0,74(0,28)
0,71±0,19

Emosyonel
alan

0,75(0,17)
0,78±0,13
0,77(0,23)
0,73±0,18
z=-0,414
p=0,679

z=-0,045
p=0,964

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,77(0,23)
0,74±0,17
0,75(0,18)
0,73±0,17

Sosyal alan

0,62(0,33)
0,57±0,28
0,72(0,27)
0,68±0,19
z=-0,647
p=0,518

z=-1,004
p=0,316

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,71(0,28)
0,67±0,20
0,74(0,28)
0,70±0,20

Genel sağlık
alanı

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

0,63(0,08)
0,61±0,20
0,73(0,20)
0,70±0,15
z=-1,125
p=0,261

z=-1,011
p=0,312

Medyan (IQR)
x̄± SS
0,72(0,20)
0,69±0,16
0,74(0,23)
0,72±0,16

Yaşam kalitesi
toplam puan

12,00(4,00)
11,80±2,28
10,00(6,00)
9,88±4,04
z=-1,233
p=0,218

z=--3,307
p=0,001*

Medyan (IQR)
x̄± SS
10,00(7,00)
10,03±3,95
7,00(4,00)
7,71±3,49

12- Maddeli Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği
Toplam puan

Ek Tablo 4. Katılımcıların kaşıntıyı önlemeye ilişkin kullandıkları yöntemler ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği Alanları ve 12-Maddeli
Kaşıntı Şiddeti Ölçeği toplam puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

182

108

Hayır

z=-0,01
p=0,922

** Mann-Whitney U testi

* Kruskal-Wallis testi

111

Yok

*p<0.05

0,70(0,20)
0,71±0,18
0,73(0,30)
0,71±0,23

Test ** ve p değeri

9

Var

Kaşıntı nedeni ile besin
kısıtlama durumu

z=-2,171
p=0,030*

0,84(0,28)
0,82±0,14
0,71(0,31)
0,70±0,23

12

Evet

Test** ve p değeri

Medyan (IQR)
x̄ ± SS

Fiziksel alan

Kaşıntı nedeni ile tamamlayıcı
tedavi uygulama

Kaşıntıyı önlemeye ilişkin
kullandıkları yöntemler
(n)

z=-0,887
p=0,375

0,63(0,13)
0,65±0,18
0,73(0,32)
0,70±0,20

z=-0,792
p=0,428

0,70(0,20)
0,65±0,20
0,72(0,31)
0,70±0,20

Medyan (IQR)
x̄ ± SS

Emosyonel
alan

z=-0,18
p=0,858

0,73(0,17)
0,74±0,15
0,75(0,23)
0,73±0,17

z=-0,201
p=0,84

0,80(0,18)
0,76±0,18
0,75(0,23)
0,73±0,17

Medyan (IQR)
x̄ ± SS

Sosyal alan

z=-0,658
p=0,511

0,67(0,23)
0,65±0,18
0,72(0,30)
0,69±0,20

z=-0,018
p=0,986

0,74(0,23)
0,68±0,19
0,72(0,31)
0,69±0,20

Medyan (IQR)
x̄ ± SS

Genel sağlık
alanı

Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği

z=-0,707
p=0,479

0,67(0,13)
0,68±0,14
0,74(0,21)
0,71±0,16

z=-0,324
p=0,746

0,78(0,21)
0,72±0,16
0,73(0,21)
0,70±0,16

Medyan (IQR)
x̄ ± SS

Yaşam kalitesi
toplam puan

z=--1,736
p= 0,083

11,00(4,00)
11,22±4,12
8,00(6,00)
8,72±3,84

z=-1,301
p=0,193

9,50(4,00)
10,08±3,42
8,00(6,00)
8,78±3,94

Medyan (IQR)
x̄ ± SS

12- Maddeli
Kaşıntı
Şiddeti Ölçeği
Toplam puan

Ek Tablo 4. (Devam) Katılımcıların kaşıntıyı önlemeye ilişkin kullandıkları yöntemler ile Yanığa Spesifik Sağlık Ölçeği Alanları ve
12- Maddeli Kaşıntı Şiddeti Ölçeği toplam puan ortancalarının karşılaştırılması (n=120)

183

184

EK-18. Nitel Veri Kod Tablosu
KATEGORİ

KOD

KODLAMA SAYISI

KAŞINTI İLE BAŞA ÇIKMA

Başkalarını üzmek istememe
Geçmiş tecrübelerden pay
çıkarma
Başetmede zorlanma

6
8

Hastalık hakkında konuşmak
istememe
Kaşıtıya bağlı acı çekme

KAŞINTININ GÜNLÜK
YAŞAM ÜZERİNE
ETKİLERİ

KAŞINTININ FİZİKSEL
ETKİLERİ

KAŞINTININ RUHSAL
ETKİLERİ

20
6
17

Kaşıntı ile başa çıkma
tekniği
Maneviyat ve dua

45

Kendini teselli

3

Kaşınmayı iyileşmeye
yormak
Kaşınan bölgeyi yıkama

7

6

23

Kaşınan bölgeyi
nemlendirme
Sağlık personelinden
memnuniyet
İşe gidememe
İşi sürdürememe
Kıyafet tarzında değişiklik
Günlük aktiviteleri
sürdürmede zorlanma
İş kazalarında devlet
denetimi
Gelecek kaygısı
Kaşıma arzusunun
giderilememesi
Öz bakım gücünde azalma
Yorgun kalkma
Kaşıntı nedeni ile
uyuyamama
Kaşıntı nedeni ile uyanma
Kaşımaya bağlı yorgunluk
Yaraya zarar vermek
istememe
Kaşınmayı algılama

33

Kendine üzülme

9

Kaşınmayı kabullenme

12

15
8
8
28
62
1
6
51
15
9
20
14
9
37
23

185

KAŞINTININ SOSYAL
ETKİLERİ

KAŞINTIYI ARTIRAN
FAKTÖRLER

KAŞINTININ TEDAVİSİNDE
TERCİH EDİLEN
YÖNTEMLER

Etiketlenme korkusu

18

Kaşınmaktan utanma

18

Kaşınmaya bağlı sinirlilik

20

Kaşınmaya bağlı anksiyete

20

Kaşınma nedeni ile ağlama

6

Enfeksiyon kapma korkusu

6

İyileşememe korkusu
Hastanede yaşanan olumsuz
deneyim
Sosyal izolasyon
Beden imajında bozulma
Kendini çirkin hissetme
Kaşınmaya bağlı kanama
Yakınlarının teselli etmesi
Özbenlik saygısında azalma

17
11

Eşin olumlu tepkisi
Eşin olumsuz tepkisi
Aile büyüklerinin kaşınmaya
tepkisi
Sosyal destek
Cinsel yaşamda bozulma
Çocukların olumlu tepkisi
Çocukların olumsuz tepkisi

16
15
14

Ebeveyinlik rolü
Isının etkisi
Fiziksel aktivitenin kaşıntıyı
artırması
Fiziksel aktiviteden kaçınma

28
48
22

Bazı besinlerin kaşıntıyı
artırması
Beslenememe
İlaç kullanma
İlacın yan etkisi
Ev yapımı ilaç
Geleneksel ilaç
Bası giysisinin kaşıntıya
etkisi
Bası giysisi kullanmak
istememe
Sağlık personelinden
memnuniyetsizlik

6

14
19
4
5
19
5

23
14
7
8

5

2
18
9
10
11
8
3
5

186

9. ÖZGEÇMİŞ

