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ÖZET

ABSTRACT

Jinekolojik kanserler, tüm dünya kad›nlar›nda mortalite ve morbidite aç›s›ndan önemli bir halk sa¤l›¤› problemi olarak kabul
edilmektedir. Hastal›k yaln›zca yaﬂam› tehdit etmekle kalmaz, ayn›
zamanda kad›n›, partnerini ve aileyi fiziksel, psikolojik, sosyal ve
ekonomik yönden olumsuz olarak etkilemektedir. Tan› ve tedavi
süreciyle beraber hastalar ve aileleri hastal›kla ve onun etkileriyle baﬂ
etmek zorundad›rlar. Hastalar›n ve ailelerinin jinekolojik kanser
tan›s›na ve tedavi sürecine psikososyal uyumlar›n›n sa¤lanmas› ise
profesyonel hemﬂirelik rolünün ve holistik bak›m›n önemli bir
parças›d›r. Bu derlemede, hemﬂirelerin jinekolojik kanser tan›s› alan
bireylerin psikososyal etkilenme durumlar›n› de¤erlendirmelerine
yard›mc› olabilecek bilgileri verme çabas› içerisine girilmiﬂtir.

Gynecological cancers, morbidity and mortality in women worldwide is recognized as a major public health problem. It is life-threatening illness but also the woman, her partner and family physical,
psychological, social and economic aspects have negative effects. As
the process of diagnosis and treatment of patients and their families,
they have to cope with the effects of this disease, and his. To ensure
the psychosocial harmonization diagnosis and treatment process of
gynecologic cancer patients and their families is an important part of
holistic care and professional nursing role. In this review, the nurses
who were diagnosed with gynecological cancer to evaluate the status
of individuals affected by psychosocial entered into an effort to give
information that can help.
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G‹R‹ﬁ
Kanser tüm ölümlerin %23’ünden sorumlu majör
bir sa¤l›k problemidir. 1970’lerden itibaren kansere
ba¤l› ölümlerde yaklaﬂ›k 2 katl›k bir art›ﬂ söz konusu
iken (1), kad›na ait tüm kanser türlerinin %11’ini
oluﬂturan jinekolojik kanserlere ba¤l› sa¤kal›m oran›nda art›ﬂ, mortalite oran›nda ise önemli bir azalma
oldu¤u görülmektedir (2). “American Cancer Society” (ACS) verilerine göre; bir kad›n›n ömür boyu
kansere yakalanma olas›l›¤› do¤umdan ölüme kadar
? olarak tahmin edilmektedir (3). ACS 2007 y›l› istatistiklerine bak›ld›¤›nda ise 678.060 kad›n›n kanser tan›s› ald›¤› 270.100 kad›n›n kansere ba¤l› mortalite yaﬂad›¤› belirtilmektedir. Ayn› verilere göre; yaklaﬂ›k
78.290 kad›n›n bir jinekolojik kanser tan›s› ald›¤›, bu
yeni tan› alm›ﬂ kad›nlar›n 11.150’ünün serviks kanseri, 39.080’inin uterin korpus kanseri (uterus veya endometrium kanseri), 22.430’unun over kanseri,
3490’›n›n vulva kanseri ve 2140’ünün ise vajinal kanser tan›s› ald›¤›, 28.020 kad›n›n jinekolojik kanserler
nedeniyle öldü¤ü tahmin edilmektedir (4). Ülkemizde ise kanser en fazla ölüme neden olan hastal›klar
aras›nda ikinci s›rada bulunmaktad›r. Türk kad›nlar›n›n ölüm nedenleri aras›nda over kanseri 4., endometrium kanseri 7., servikal kanser 9. s›rada yer almaktad›r (5).
Jinekolojik kanserler, tan› aﬂamas›ndan terminal
döneme kadar, kad›n›, partnerini ve ailesini fiziksel,
psikolojik, sosyal, ekonomik aç›dan etkileyen, k›sa ve
uzun süreli uyum zorluklar› yaratan, kiﬂinin homeostatik dengesini do¤rudan sarsan hastal›klard›r (6). Jinekolojik kanser tan›s›n›n konulmas›n› takiben anksiyete, tan› ve tedavi sürecine ba¤l› stres, karmaﬂ›k,
uzun, invazif ve kombine tedaviler, tedavi sürecine
ba¤l› birçok fiziksel komplikasyon geliﬂmektedir. Ancak jinekolojik kanser yaln›zca fizyolojik bütünlü¤ünü tehdit etmekle kalmaz. Ayn› zamanda kad›n›n yap›sal bütünlü¤ü, kiﬂilik ve benlik bütünlü¤ü, sosyal
bütünlü¤ü de negatif yönde etkilemektedir. Dolay›s›yla kanser tan›s› alm›ﬂ olmak içinde bulunulan yaﬂa, etnik gruba veya hastal›¤›n evresine bakmaks›z›n
kad›n›n ve ailesinin yaﬂam›n› etkileyen bir kriz durumu olarak da karﬂ›m›za ç›kmakta hastalar›n tan›ya
uyumu etkilemektedir (6, 7, 8, 9).
Holistik ve aile merkezli bak›m veren sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan kad›n›n, partnerinin ve di¤er
aile üyelerinin hastal›k tan›s›na uyumunun sa¤lanmas› hastal›¤›n prognozu aç›s›ndan son derece önem-

lidir. Tan›, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine psikososyal uyumu sa¤lamak amac›yla kanser hastalar›na
verilecek dan›ﬂmanl›k ve rehberlik programlar›n›n
oluﬂturulmas›nda multidisipliner bir ekibin (medikal
onkolojist, radioterapist, patolog, hemﬂire, ebe, psikolog, sosyal çal›ﬂma uzman›, fizyoterapist, iﬂ ve u¤raﬂ›
terapisti, mesleki dan›ﬂman, ortez/protez uzman›, eczac›, enterostomi terapisti, diyetisyen) bak›m verece¤i kliniklere ihtiyaç duyulmaktad›r (10). Ayr›ca kanser tan›s› alan, tedavi gören ve sa¤ kalan bireylerin
uzun ve sa¤l›kl› yaﬂam ﬂans›n› art›rmak amac›yla
kanser tan› ve tedavisine ba¤l› geliﬂen fiziksel / psikolojik etkilenimlerin incelenmesine olan gereksinim
de giderek artmaktad›r (11). Dünyada 1950’li y›llar›n
baﬂ›ndan itibaren kanser tan›s›n›n neden oldu¤u davran›ﬂsal ve psikososyal etkiler üzerine araﬂt›rma say›s›nda art›ﬂ yaﬂanmaya baﬂlanmas›na ra¤men ülkemizde jinekolojik kanser tan›s› alan kad›n›n ve ailesinin psikososyal etkilenimini de¤erlendirecek yeterli
düzeyde çal›ﬂma bulunmamaktad›r (12). Oysa yap›lacak çal›ﬂmalar kanser tan›s› konan hastalardan, hastal›k ve tedavisinin olumsuz psikolojik sonuçlar›na yakalanma tehlikesi yüksek olanlar›n belirlenmesi, hastalar›n kansere uyumlar›n› sa¤lay›c› / kolaylaﬂt›r›c›
tedavilerin geliﬂtirilmesinde yol gösterici olacakt›r.
Bütün bunlar› ortaya koyabilmek, etkenlerin rolünü
saptayarak tedaviye yard›mc› olma ﬂeklini belirleyebilmek ve kanser hastalar› için yararl› olabilecek sa¤l›k hizmetlerinin geliﬂtirilmesi için hastalar›n kanserden ne ﬂekilde etkilendiklerini anlayabilmek gerekmektedir (12).

Jinekolojik Kanser Tan›s›n›n Psikososyal Etkileri
Kanser gibi yaﬂam› ve gelece¤i tehdit eden bir hastal›k tan›s› almak bireyde emosyonel bir yan›t oluﬂturmakta ve kay›p olarak alg›lanmaktad›r. Jinekolojik
malignensilerde de kad›n ve ailesi tan›, tedavi, tedavi
sonras› nüks ve palyatif dönemler gibi hastal›¤›n her
aﬂamas›nda karmaﬂ›k emosyonel ve davran›ﬂsal tepkiler gösterebilmektedirler (13,14).
Depresyon: Jinekolojik kanser tan›s› alan kad›n›n beden imaj› de¤iﬂiklikleri, hastal›¤›n ortaya ç›kan etkileri, tedavinin prognozu ve kay›p durumuna verece¤i
tepkilerden birisinin depresyon oldu¤u düﬂünülmektedir. Depresyonun ortaya ç›kmas›nda etkili olan birçok faktör bulunmaktad›r. Birçok araﬂt›rmada kanser
tan›s›n›n oluﬂturdu¤u duygusal karmaﬂan›n ve fiziksel disfonksiyonun bireyde, ﬂok, güvensizlik, depres-
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yon yaratt›¤› ortaya konulmuﬂtur (15, 16, 17). Valentine (2003)’nin çal›ﬂmas›nda ise hastalarda fiziksel
(tümörün yeri, a¤r› varl›¤›), psikososyal (stres, bireyin matüritesi) ve sosyal (hastal›¤›n maliyeti, kiﬂileraras› iliﬂkiler) faktörlere ba¤l› olarak depresyon yaﬂanma s›kl›¤›nda %25 ile %42 aras›nda art›ﬂ oldu¤u belirtilmektedir (14).
Kanser tan›s›n›n konulmas›n›n ard›ndan kad›n›n
hastal›¤a uyumunu kolaylaﬂt›ran en önemli faktörlerden birisi güçlü sosyal destek kaynaklar›n varl›¤›d›r.
Jinekolojik kanser tan›s› alan kad›nlar›n %17’sinin
depresif semptomlar› oldu¤unun belirlendi¤i bir çal›ﬂmada, destek gruplar›na dahil olan kad›nlarda antidepresan kullan›m›n›n daha az oldu¤u, düﬂük sosyoekonomik düzey, yetersiz psikososyal deste¤i olan
kad›nlarda depresyon görülme s›kl›¤›n›n artt›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r (18). Bir di¤er çal›ﬂmada ise servikal kanser tan›s› alan kad›nlar›n %21.3’ünün depresyon yaﬂad›klar›, eﬂ, iﬂ ve maddi olarak de¤iﬂiklik yaﬂayan kad›nlar›n daha fazla depresyona e¤ilimli olduklar› (19), over kanser tan›s› alm›ﬂ ve sa¤ kalan kad›nlar›n % 6’s›n›n depresif semptomlar taﬂ›d›¤› sonucuna ulaﬂ›lm›ﬂt›r (20).
Kanser tan›s› alan hastalar›n %5-7’si tan› / tedavi
sürecindeki travma ve emosyonel strese ba¤l› tüm yaﬂam boyunca korku yaﬂayabilmektedir. Bu durum
post travmatik stres bozuklu¤u olarak tan›mlanmaktad›r (21). Jinekolojik kanser tan›s› al›p tedavi sonras›
sa¤ kalan kad›nlar üzerinde yap›lan bir araﬂt›rmada
kad›nlar›n yaklaﬂ›k %24’ünün hastal›¤›n nüks edebilece¤ine yönelik kayg›lar yaﬂad›¤›, yaklaﬂ›k beﬂte birinin (% 19), ileri evre sa¤ kalanlar›n üçte birinin (%
29) travma sonras› stres bozuklu¤u belirtileri yaﬂad›¤› rapor edilmiﬂtir (22). Parker ve ark. (2003), jinekolojik kanser tan›s›ndan sonra sa¤ kalanlar›n di¤er
kanser türlerinden sonra sa¤ kalanlara göre daha
yüksek anksiyete ve depresyon skorlar› ve daha düﬂük iyilik hallerinin oldu¤unu belirtmektedir (23).
Jinekolojik kanserde kullan›lan tedavi metotlar›n›n depresif semptomlar üzerine etkisi oldu¤unu
gösteren araﬂt›rma sonuçlar› da bulunmaktad›r. Jinekolojik kanser tan›s› konulan kemoterapik tedavi alan
ve kemoterapik tedavi almayan hastalar›n emosyonel
iyilik halinin de¤erlendirildi¤i bir araﬂt›rmada, kemoterapik tedavi alan kad›nlar›n daha fazla depresif
semptomlar gösterdi¤i belirlenmiﬂtir (24). Bu bulgunun kemoterapi tedavisine ba¤l› geliﬂen komplikasyonlara ba¤l› oldu¤u düﬂünülebilir. Jinekolojik kan-
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serlerde uygulanan tedaviye yönelik giriﬂimler, beden imaj›n›, cinselli¤i, fertiliteyi, ailevi, mesleki ve
sosyal yaﬂant›y› olumsuz yönde etkilemekte ve yaﬂam kalitesini düﬂürmektedir (25, 26, 27). Bu nedenle
tedavi sürecinde, bireyin hastal›¤a psikososyal uyumunu sa¤lamaya yönelik giriﬂimler fiziksel bak›m›ndan ayr› düﬂünülemez. Çünkü her kanser hastas›n›n
fiziksel rehabilitasyona oldu¤u kadar korku ve endiﬂelerinin giderilmesi için emosyonel deste¤i ve psikososyal uyumu sa¤lamaya yönelik giriﬂimleri içine
alan holistik bak›ma gereksinimi bulunmaktad›r (28).
Beden ‹maj›: Jinekolojik kanserde hastal›¤›n türü ve
uygulanan tedavilerin bir sonucu olarak kad›n kimli¤ini oluﬂturan organlar üzerinde yaﬂanan kay›plar, fiziksel de¤iﬂmeler, beden imgesi ve benlik sayg›s› üzerinde negatif bir etkiye neden olmaktad›r. Birçok kad›n›n özgüveni ile fiziksel görünümünün yak›ndan
iliﬂkili oldu¤u düﬂünülebilir. Önemli psikososyal
destek kaynaklar› olarak kabul edilen partner ve arkadaﬂlar›n kad›n›n yaﬂad›¤› fiziksel de¤iﬂime verdi¤i
tepkiler, kad›n›n beden imgesini alg›lamas›na büyük
ölçüde etki etmektedir. ‹lerlemiﬂ evre over kanseri tan›s› alan 143 kad›n› içine alan bir araﬂt›rmada yetersiz
psikososyal deste¤in düﬂük benlik sayg›s› ve beden
imgesi, yüksek düzeyde stres ile iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r (29).
Cinsellik: Karmaﬂ›k ve öznel bir kavram olan cinsellik, bireyin kiﬂisel geliﬂimini besleyen, yaﬂam kalitesini artt›ran biyolojik, psikolojik ve sosyal yaﬂant›s›n›n
önemli bir yönüdür. Ayn› zamanda bireyin kendi bedeni hakk›ndaki de¤erlendirmelerinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Yaﬂam› tehdit eden, beden imaj›n› etkileyen ve/veya bozan hastal›klar›n varl›¤›nda
ise cinsel problemlerin / disfonksiyonlar›n ortaya
ç›kmas› kaç›n›lmazd›r. Uzun süreli jinekolojik kanser
tedavisi alan kad›nlar›n cinsel sa¤l›¤›n›n de¤erlendirildi¤i çal›ﬂmalarda kad›nlar›n cinsel yaﬂamlar›na
iliﬂkin kayg›, libido kayb›, disparoni, cinsel iliﬂki s›ras›nda orgazma ulaﬂmada zorluk, cinsel yaﬂam›ndan
memnuniyetsizlik
yaﬂad›klar›
belirlenmiﬂtir
(20,30,31,32,33).
Jinekolojik kanser tan›s› alan ve tedavi sürecinden
geçen kad›nlar›n ve eﬂlerinin cinsel yaﬂamlar›n›n de¤erlendirilmesinde, tan›-tedavi sürecinin seksüel
fonksiyonlar üzerine olan etkilerinin belirlenmesinde, seksüel konularla ilgili yaﬂanabilecek problemlerin saptanmas›nda ve bu problemlerle baﬂ etmelerin
sa¤lanmas›nda, tüm sa¤l›k çal›ﬂanlara özellikle de
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hemﬂirelere dan›ﬂman ve rehber olarak önemli görevler düﬂmektedir. Ancak yap›lan araﬂt›rmalar sa¤l›k
profesyonellerinin cinsel sa¤l›k ve cinsel fonksiyon
de¤erlendirmesini hasta bak›m›n›n önemli bir yönü
olarak kabul etmelerine ra¤men bu rollerini yerine
getirmede yetersiz kald›¤›n› göstermektedir. Sa¤l›k
profesyonellerinin hastalar›n tedaviden kaynaklanan
cinsel yaﬂam deneyimlerini önemsememeleri, hasta
ve ailesini holistik bak›ﬂ aç›s›yla ele almamalar›, hastalar›n cinsellikle ilgili problemlerine yönelik bilgi,
beceri ve davran›ﬂlar›n› geliﬂtirmek için kendilerini
yeterince donan›ml› görmemeleri gibi nedenler hastalar›n cinselliklerinin do¤ru bir ﬂekilde de¤erlendirilememesine ya da bu problemlerin göz ard› edilmesine neden olmaktad›r (21, 34, 36, 37, 38,39). Ayr›ca birçok sa¤l›k bak›m çal›ﬂan› için cinselli¤in bir tabu olarak alg›lanmas› nedeniyle cinsellikle ilgili konularda
konuﬂman›n rahats›zl›k hissi yaratmas›, hastalardan
toplan›lan verilerin eksik olmas› ve güvenilir olmamas› sonucu cinselli¤in bak›m planlar› içine dahil
edilememesi, jinekolojik kanser tedavisine iliﬂkin
kayg›lar›n ya da ölüm riskinin cinsel sorunlardan çok
daha önemli oldu¤una yönelik bak›ﬂ aç›s›n›n da cinselli¤in göz ard› edilmesinde etkili oldu¤u düﬂünülebilir. Burada önemli olan nokta ise kad›n ve aileye bak›m verecek olan hemﬂirenin öncelikli olarak kendi
duygular›n›n fark›nda olmas›, iletiﬂime aç›k olmas›,
yarg›lay›c› bir yaklaﬂ›m içinde bulunmamas›d›r.
Hemﬂire hastal›¤›n cinsel yaﬂam üzerine etkilerinin
de¤erlendirilmesine yönelik verileri do¤ru ve eksiksiz toplamal›, partnerlerin cinsel yaﬂama iliﬂkin kayg›lar›n› paylaﬂmas› için uygun bir ortam oluﬂturmal›,
problemlerin tan›mlanmas› ve çözüm yollar›n›n geliﬂtirilmesine yönelik stratejiler belirlemelidir
(36,37,39,40,41).

r›s›n›n kendi çocu¤una sahip olabilme yeteneklerine
iliﬂkin stres yaﬂad›klar› belirlenmiﬂtir (33). Bir di¤er
çal›ﬂmada ise kanser tedavisi alan kad›nlardan çocuk
do¤urma yaﬂ›n› geçmiﬂ kad›nlar›n d›ﬂ›nda en genç
yaﬂta bulunan kad›nlar›n infertiliteye iliﬂkin kayg›lar›n› ifade ettikleri saptanm›ﬂt›r (31). Kanser tedavisine ba¤l› infertiliteden korunma seçenekleri hastan›n
yaﬂ›, evli olup olmamas› ve kanserin türü gibi faktörlere ba¤l›d›r. Hemﬂire, tüm bu faktörleri göz önüne
alarak embriyo dondurma, over dondurma, oosit
dondurma gibi seçenekleri hasta ve ailesi ile paylaﬂabilir.

‹nfertilite: Toplum taraf›ndan kad›na biçilen anne, eﬂ
ve do¤urganl›k gibi roller, jinekolojik kanser tan›s›ndan itibaren uygulanan tedavilerle olumsuz ﬂekilde
etkilenmektedir. Hastal›k ve tedavi sürecine ba¤l› fertilite kayb› yaﬂl› hastalarda korkuya neden olmazken
birçok genç kad›n için bu durum kad›nl›¤›n kayb› ile
eﬂde¤er olabilmektedir. Bu nedenle fertilitenin kayb›
gelecekte çocuk sahibi olmak isteyen kad›nlar için
önemli bir problemdir (42). Carter ve ark. (2005) yapt›klar› çal›ﬂmaya göre jinekolojik kanser tan›s› alan
kad›nlar›n %35’inin tedavi sürecinde infertiliteyle
iliﬂkili kayg› yaﬂad›klar›, kanser tedavisi tamamland›ktan sonraki bir y›l boyunca kad›nlar›n yaklaﬂ›k ya-

Yaﬂam Kalitesi: Jinekolojik malignensiler ve tedavileri
kad›n›/ailenin yaﬂam biçimini, iyilik alg›lar›n› ve yaﬂam kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Kanser tan›s› alan ve tedaviye baﬂlayan hastalar›n; fiziksel, emosyonel, sosyal ve ekonomik dengelerinin bozuldu¤u ve yaﬂam kalitelerinin düﬂtü¤ünü gösteren
araﬂt›rma bulgular› mevcuttur (46).
Jinekolojik kanser tedavisi alan kad›nda tedaviye
ba¤l› komplikasyonlar yaﬂam kalitesinin düﬂmesine
neden olabilmektedir. Over kanser tan›s› alm›ﬂ 246
hastan›n de¤erlendirildi¤i araﬂt›rmada tedavi sürecine ba¤l› fiziksel problemleri yaﬂayan kad›nlar›n daha
fazla depresyon / anksiyete yaﬂad›klar› ve daha dü-

Spiritüalite: Kanser tan›s› almak bireylerin yaﬂam
felsefelerini de¤iﬂtiren, rollerini ve hedeflerini yeniden tan›mlatan bir olgudur. Literatürde spiritüalitenin kanser gibi yaﬂam› tehdit eden hastal›klarla baﬂetmede önemli bir rol oynad›¤›, huzur, inanç, güven gibi spiritual faktörlerin kanserle yaﬂamada önemli bir
rol oynad›¤›n›, spiritüalitenin yaﬂam kalitesi ve iyilik
halinin sürdürülmesinde etkili oldu¤u belirtilmiﬂtir
(20,43). Camperson (2009)’nun çal›ﬂmas›nda kat›l›mc›lar jinekolojik kanser tan›s› ald›klar›nda güçlü maneviyat›n tan›ya uyumlar›n› kolaylaﬂt›rd›¤›n› ifade
etmiﬂlerdir (31). Meyerowitz (2000), emosyonel destekten sonra, güçlü dini inançlar›n kanser tan›s› ile
baﬂa ç›kmada en önemli ikincil güç oldu¤unu savunmaktad›r (44). Meme kanseri ve jinekolojik kanser tan›s› alarak tedavisi tamamlanm›ﬂ kad›nlar› kapsayan
bir çal›ﬂmada ise din birincil baﬂ etme mekanizmas›
olarak gösterilmiﬂtir (45). Hemﬂire, kad›n›n ve ailesinin iliﬂkilerini, yaﬂam›n anlam›n› anlama ve kabul etme güçlerini de¤erlendirmeli, bireye ve aileye anlaml› gelen de¤erli olan unsurlar› kabul etmeli, gözard›
etmemeli ve hasta yarar›na olacaksa kullan›m›n› teﬂvik etmelidir.
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ﬂük yaﬂam kalitesine sahip olduklar› saptanm›ﬂ, hastalar›n sürekli tedavi alt›nda olmalar›n›n düﬂük yaﬂam kalitesi ile iliﬂkili oldu¤u sonucuna var›lm›ﬂt›r
(47). Hemﬂire verdi¤i bak›m ile bireyin yaﬂam kalitesini art›rmaya yönelik giriﬂimlerde bulunmal›, bu bak›m süreci içerisine kad›n›, aileyi katmal› ve bak›ma
iliﬂkin tercihlerine öncelik vermelidir.
Kad›n-Aile: Kad›n›n aile içinde önemli rol ve sorumluluklara sahip olmas› nedeniyle jinekolojik kanser
tan›s› hem kad›n›n hem de ailenin yaﬂam›nda önemli
de¤iﬂikliklere neden olmaktad›r. Bu yeni durumla
birlikte aile içerisinde rollerin ve sorumluluklar› de¤iﬂti¤i baﬂ etme becerilerinin yetersiz kald›¤›, duygusal çözülmeler ve ekonomik problemlerin olabilece¤i
bir süreç baﬂlayabilecektir. Hastal›k sürecinde eﬂ ve
çocuklar›n deste¤i kad›n için en önemli güçlerden birisi olarak kabul edilmektedir (48). Tan› ve tedavi sürecinde birçok kad›n bu destek sistemlerini kaybetmeye yönelik korku yaﬂayabilir. Yap›lan bir araﬂt›rmaya göre jinekolojik kanserli kad›nlar›n tedavi süreciyle birlikte seksüalite ve fertiliteye iliﬂkin kay›plar
yaﬂama durumu ile evlilik iliﬂkisini de kaybetmeye
yönelik korku yaﬂama durumu aras›nda iliﬂki oldu¤u
saptanm›ﬂt›r (49,50).
Hastal›kla birlikte kad›n›n yaﬂad›¤› duygusal çalkant›lar›n her biri aile bireyleri taraf›ndan da yaﬂanabilmektedir. Özellikle evde küçük çocuklar›n oldu¤u
ailelerde annenin kanser olmas› daha fazla zorluklar
yaﬂanmas›na zemin haz›rlayabilmektedir. Hastal›k
sürecinde aile üyelerinin iliﬂkileri de farkl› ﬂekillerde
de¤iﬂiklik göstermektedir. Aile üyeleri birbirine daha
çok yak›nlaﬂabilmekte ya da birbirinden uzaklaﬂabilmektedir. Araﬂt›rmalarda kanser hastas› ile aile üyeleri aras›nda en s›k yaﬂanan problemler sevgisizlik,
izolasyon ve rol kayb› olarak s›ralanmaktad›r (51,63).
Oysa aile, hastal›¤›n süresi, prognozu, hastan›n yaﬂad›¤› stres, evlilik içi iletiﬂim gibi birçok de¤iﬂkeni
olumlu yönde etkileme gücüne sahiptir.
Aile bireylerinin yan› s›ra sosyal çevrenin de kad›n›n hastal›¤a uyumunu önemli ölçüde etkiledi¤i bilinmektedir. Jinekolojik kanser tan›s› alan 113 kad›n›n
tedavilerinin 3., 6., ve 9. aylar›nda tan›s› konulan hastal›¤a yönelik psikososyal adaptasyonlar›n›n de¤erlendirildi¤i araﬂt›rmada zay›f ailesel ve arkadaﬂ iliﬂkileri olan kad›nlar›n uzun süreli psikososyal adaptasyonun yeterli olmad›¤› belirlenmiﬂ ve sa¤l›k profesyonellerinin destek kaynaklar› yetersiz olan risk alt›ndaki kad›nlar› daha yak›ndan de¤erlendirmesi ge-
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rekti¤i vurgulanm›ﬂt›r (52). Kad›n›n hastal›k ve tedavi sürecine psikososyal uyumunu sa¤lamada aile bireyleri dinleme, bak›m verme gibi destekleyici yaklaﬂ›mlarda bulunarak, hasta birey ve sa¤l›k profesyonelleri aras›nda iletiﬂimi destekleyerek ve güçlendirerek, sa¤l›k profesyonellerinin saptayamad›¤› sorun
ve gereksinimlerin ortaya ç›karabilmesine katk› sa¤layarak hastal›k sürecine olumlu yönde etki edebilirler. Hemﬂireler ise kad›n ve ailenin destek sistemlerinin belirlenmesi, güçlendirilmesi ve bu desteklerin
süreklili¤inin sa¤lanmas›nda tüm aile üyelerinin gereksinimlerine cevap verecek nitelikte bak›m vermeli, hasta ve aile aras›nda iletiﬂim çabalar›n›n desteklenmesinde rol modeli olmal›d›r.
Sosyal Destek: Hastan›n yaﬂam kalitesi ve hastal›¤›n
prognozu üzerinde etkili oldu¤u bilinmesine ra¤men
özellikle geliﬂmekte olan ülkelerde kanser tan›s› alan
hastan›n psikososyal yönü ihmal edilebilmektedir
(10). Literatürde de jinekolojik kanser tan›s› alan ve
tedavi gören hastalar›n psikososyal boyuttan daha
çok seksüel problemlerinin ve yaﬂam kalitelerinin de¤erlendirildi¤i görülmektedir. Oysa jinekolojik kanser tan›s› ile uzun süren tedavi sonras› en s›k karﬂ›laﬂ›lan problemler psikolojik morbidite ile iliﬂkilidir
(53).
Kanser tan›s›, uzun ve zor tedavi süreci, yorgunluk, fiziksel de¤iﬂiklikler nedeniyle kad›n›n özbak›m
gücünü ve öz güvenini olumsuz olarak etkileyerek
sosyal izolasyonuna neden olabilmektedir (10). Özellikle kad›n›n sosyal iliﬂkilerinde toplumsal izolasyon,
stigma, ac›ma, gözard› etme, suçlama, aﬂ›r› koruma
gibi yaklaﬂ›mlar s›kl›kla karﬂ›laﬂ›lan problemlerdir.
Bu süreçte hasta ile aile bireylerinin / arkadaﬂlar›n
duygu/düﬂüncelerinin karﬂ›l›kl› paylaﬂ›lamamas› iletiﬂimi güçleﬂtirmekte, hastalardaki yaln›zl›k duygusunu artt›rmakta ve azalm›ﬂ sosyal destek, kiﬂiler aras› iliﬂkilerdeki problemler, hastan›n en fazla gereksinim duydu¤u sosyal destekten mahrum kalmas›na
neden olabilmektedir. Jinekolojik kanserli düﬂük sosyal deste¤i olan kad›nlar›n daha düﬂük yaﬂam kalitesine (54), hastal›k durumu stabil ve sosyal desteklere
sahip kanser hastalar›n›n tedavi sürecinde daha yüksek bir yaﬂam kalitesine sahip olduklar›n› gösteren
çal›ﬂmalar bulunmaktad›r (55). Önemli olan bir di¤er
nokta ise etkili bir psikososyal deste¤in “süreklilik”
göstermesidir (44). Güçlü ve sürekli sosyal deste¤in
immün yarar› oldu¤unu gösteren çal›ﬂma sonuçlar›
mevcuttur (56, 57).
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Bu bilgiye göre, yeni tan› alm›ﬂ, yetersiz sosyal
destekleri olan, iﬂsiz, düﬂük e¤itim düzeyine sahip ve
yaln›z yaﬂayan jinekolojik kanser tan›s› alan kad›nlar›n düﬂük yaﬂam kalitesi ve yüksek düzey distres aç›s›ndan risk grubu oldu¤u düﬂünülebilir. Hemﬂire risk
grubundaki kad›nlar›n hastal›¤a psikososyal uyumunu sa¤lamada, sosyal destek gereksinimlerinin de¤erlendirilmesinde, verilecek sosyal deste¤in kim taraf›ndan, ne s›kl›kta, ne ﬂekilde verilece¤inin belirlenmesinde rehberlik ve dan›ﬂmanl›k rollerini etkin ﬂekilde kullanmal›d›r (58, 59, 60).
Jinekolojik kanser tedavisinde kad›n›n kulland›¤›
baﬂ etme mekanizmalar› da hastal›¤a psikososyal
uyumu önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle kad›n›n ve ailenin bir yaﬂam krizi olan hastal›k sürecinde kulland›¤› baﬂ etme mekanizmalar›n› belirlemek
ve güçlendirmek ayr› bir önem kazanmaktad›r. Birçok araﬂt›rmada kanser tan›s› alm›ﬂ kad›nlar›n kulland›¤› baﬂ etme yöntemlerinin yaﬂam kalitesi ve hastan›n moodu üzerine olan etkinli¤i de¤erlendirilmiﬂtir. Ancak baﬂ etme mekanizmalar›n› de¤erlendirmek
amac›yla kullan›lan yöntemlerin heterojen olmas›, bireylerin kanser tan›s› ile iliﬂkili stresörleri alg›lamalar›ndaki farkl›l›klar, kullan›lan yöntemin tipi ve süresine iliﬂkin belirsizlikler nedeniyle tutarl› sonuçlar elde edilememiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmalarda kanser tan›s›n›n
faz›, bireyin tan›ya uyumu, kullan›lan baﬂ etme stratejisinin s›kl›¤› ve tipinin de¤erlendirilmesinin önemine vurgu yap›lm›ﬂt›r (61, 62, 63).
Jinekolojik kanserli hastalarda baﬂ etme stratejilerinin etkin kullan›m›na ba¤l› ortaya ç›kan olumlu sonuçlar da rapor edilmiﬂtir. Örne¤in; etkili sosyal desteklerin varl›¤›, tan› ve tedavi sürecinde yüksek yaﬂam kalitesi ve sosyal iyilik hali, düﬂük stres düzeyi
gibi pozitif sonuçlar›n elde edilmesinde önemli bir
baﬂ etme mekanizmas› olarak kabul edilmiﬂtir. Bu
bulgunun tersine baﬂ etme stratejilerinin etkin kullan›lmamas›n›n yüksek düzeyde anksiyete, stres, depresyon ve tan›y› takip eden bir y›ll›k sürede daha düﬂük yaﬂam kalitesi ile iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r (56,
64).
Jinekolojik kanser tan›s› alan kad›nlar›n bak›mlar›n› ve tedavilerini sa¤layan hemﬂireler, aktif dinleme, rehberlik ve dan›ﬂmanl›k, multidisipliner ekip çal›ﬂmas› ile düzenli izlemlerin yap›lmas›nda rol oynayabilirler. Kad›nlar, benzer tan› alan di¤er hastalarla
deneyimlerini paylaﬂmalar› için desteklenebilir. Kad›na özbak›m ve özgüveninin kazand›r›lmas›nda

stresle baﬂ etme, stres yönetimi, depresyona yönelik
relaksasyon teknikleri, yaﬂam biçiminin yeniden düzenlenmesi, ba¤›ms›zl›¤› art›r›c› teknik ve uygulamalar konusunda yard›mc› olunabilir. Bu ﬂekilde, kad›n
ve aile / arkadaﬂlar aras›nda hasta yarar›na bir destek
grubu yarat›lmas›, aile bireylerinin paylaﬂ›mlar›n›n
artmas› ve aile içi ba¤lar›n güçlendirilmesi sa¤lanabilir (58,59,60).

SONUÇ
Jinekolojik kanser tan›s› alan kad›n›n, partnerinin
ve di¤er aile üyelerinin hastal›k tan›s›na ve tedavi sürecine uyumunun sa¤lanmas› zorlu tedavi sürecinin
ilk basama¤›n› oluﬂturmaktad›r. Psikososyal uyumunun sa¤lanmas› sürecinde ise holistik ve aile merkezli bak›m veren hemﬂirelere önemli görevler düﬂmektedir. Hemﬂire, kad›n›n, partnerinin ve ailenin hastal›¤a
yükledi¤i anlam› belirlemeli, kullan›lan baﬂ etme yöntemlerinin etkinli¤ini de¤erlendirmeli, etkili baﬂ etme
metotlar›n› desteklemeli ve yenilerinin geliﬂtirilmesine katk› sa¤lamal›d›r. Ayr›ca tan›, tedavi ve rehabilitasyon aﬂamalar›n›n her birinde iletiﬂim kanallar›n›n
güçlendirerek kad›n›n, partnerinin ve di¤er aile üyelerinin korku ve kayg›lar›n›n ifade edilmesinde, bilgi
gereksinimlerinin karﬂ›lanmas›nda, tedavi sürecine
ba¤l› ortaya ç›kabilecek komplikasyonlar›n yönetiminde, kad›n›n, partnerinin / ailenin gereksinim duydu¤u destek kaynaklar›n›n ve bu kaynaklara ulaﬂma
yollar›n› belirlenmesi ve yaﬂamlar› üzerine olan kontrol duygular›n›n güçlendirilmesinde hemﬂireler enstrümantal roller üstlenebilirler. Yaﬂam›n›n ve hastal›¤›n›n kontrolü yeniden eline alan hastalar›n ise hastal›klar›yla daha etkili baﬂ ettikleri bilinen bir gerçektir.
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