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EVDE BAKIM

SERVİKS KANSERLİ HASTALARIN EVDE BAKIMI
Özet

Dünyada kadın kanserleri içinde meme kanserinden sonra ikinci sırada 
bulunan serviks kanseri ülkemizde 10. sırada yer almaktadır. Erken tanısı 
mümkün olan bir kanser türüdür ve tedavisinde; cerrahi girişim, kemoterapi, 
radyoterapi gibi birçok tedavi yöntemi kullanılmaktadır. Tedavi süresince 
hasta ve aile üyeleri hem fiziksel hem de psikolojik birçok sorunla karşı karşıya 
kalmaktadır. Hasta ve ailelerinin bu sorunlarla baş edebilmesi ve tedavi sürecine 
uyum sağlayabilmesi için kapsamlı bir evde bakım hizmetine gereksinimleri 
bulunmaktadır. Evde bakım hizmetlerinin temelinde bütüncül yaklaşım ve 
multidisipliner ekip anlayışı yer almaktadır. Bu nedenle evde bakım hizmeti 
sunan ekip içinde yer alan hemşireler serviks kanserli hastaları ve aileleri 
bütüncül olarak değerlendirmeli ve sorunlara yönelik girişimler planlamalıdır. 

Serviks Kanserinin Epidemiyoloji  
Serviks	 kanseri	 kadınlarda	 önemli	 bir	 sağlık	 sorunudur.	 Vajina	

yüzeyini	döşeyen	dokuyla	serviksin	iç	yüzeyini	döşeyen	dokunun	kesiştiği	
transformasyon	zonu	(değişim	bölgesi)	adı	verilen	bölgede	başlayan	bir	
kanser	türüdür	(	American	Cancer	Society,	Cervical	Cancer,	2012).
Kadınların	 yaşamında	 ağır	 bir	 tehdit	 oluşturan	 serviks	 kanseri,	

dünya’da	 kadın	 kanserleri	 arasında	 meme	 kanserinden	 sonra	 ikinci	
sırada	gelmektedir	(Şekil	1)(	Globocan,	2012).

Şekil 1: Ülkelere Göre Kadınlar Arasında En Sık Rastlanan Kanserler, 2012
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Ergenlerde (Adölesanlarda) Sağlığı Geliştirme
Improving Health in Adolescents

Fatma ERSİN , Kafiye EROĞLU
Hemşirelik Bölümü, Halk Sağlığı Hemşireliği AD, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Şanlıurfa, TÜRKİYE
Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, TÜRKİYE

ÖZET
Yaşam boyu sağlık; anne karnında başlayıp, doğumu takip eden bebeklik, çocukluk, ergenlik (adölesan), yetişkinlik ve
yaşlılık dönemi sonuna kadar devam etmektedir. Bu dönemler içinde adölesan dönem; yaşamın en dinamik olduğu,
mevcut ve gelecekte sağlığı etkileyecek risklere yönelimlerin arttığı, karmaşık bir yetişkinliğe geçiş dönemi olarak
görülmektedir. Literatürde bu bakış açısının oluşmasında adölesanların fiziksel, biyo-psiko-sosyal alanda yaşadıkları hızlı
değişimin etkisi vurgulanmaktadır. Dolayısıyla adölesanlarda sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirme ve sağlık
risklerinden uzaklaştırma, sağlıklı toplum yapılanmasının önemli adımlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
makalede güncel çalışmalar ışığında, adölesanların sağlığını geliştirmeyi etkileyen riskli sağlık davranışları ve sağlıklı
yaşam biçimi davranışları incelenmiş, konu hakkında toplum ve sağlık çalışanlarında farkındalık oluşturulması
amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Adölesan; sağlık desteğinin geliştirilmesi

ABSTRACT
Life-long health begins in the womb, continues along childhood, adolescence, adulthood and to the end of senility. The
adolescence is seen as a complex transition period to adulthood in which the tendency to the risks which affect health at
present and in the future increases and life is the most dynamic compared to other periods. In the literature, the
influence of the rapid changes which are experienced by adolescents in the physical and biopsychosocial fields is
emphasized in the formation of this point of view. Therefore, developing healthy lifestyle behaviors in adolescents and
keeping adolescents away from the health risks is one of the important steps in building a healthy society. In this article,
risky health behaviors and healthy lifestyle behaviors affecting the improvement of adolescents' health were analyzed;
increasing an awareness about the subject in the community and health staff was aimed.

Keywords: Adolescent; health promotion
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