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• AMAÇ: Kanser dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli halk sağlığı
sorunudur. Ulusal Kanser Tarama Programları erken tanı ve tedavi
şansını arttırmaktadır.

• Çalışmanın amacı Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan kadınların
meme/serviks kanseri taramalarını yaptırmaya ilişkin bilgi, tutum ve
davranışlarının değerlendirilmesidir.



YÖNTEM:

• 120 personel çalışmaya dahil edildi. 

• Çalışma 11.02.2019 ile 21.02.2019 tarihleri arasında yapıldı.

• 20 soruluk anket formunda demografik veriler, aile kanser öyküsü, kendi kendine
meme muayenesi (KKMM), mamografi tarama programı, serviks kanseri tarama
programı, mamografi çektirme sıklığı, HPV testi yaptırma sıklığı, anket sonrası
tarama testi yaptırma düşüncesi sorgulandı.



BULGULAR: 

• Çalışmaya katılan kadınların;

• 21-56 yaş arasında olduğu, 

• %78,3’nün üniversite mezunu olduğu,    

• 1-32 yıl arasında görev sürelerinin olduğu,

tespit edilmiştir.
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Çalışmada;

• Ailesinde kanser öyküsü bulunanların oranının %40,8 olduğu,

• Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu düşünenlerin oranının 
%85 olduğu, 

• Meme Kanseri Tarama Programını bilenlerin oranının  %88,3 olduğu,

• Düzenli KKMM‘nin erken teşhise katkı sağladığını düşünenlerin 
oranının %93,3 olduğu görülmüştür.
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Yapılan çalışmada;

• KKMM yapanların oranı %47,3 olduğu,

• Mamografi çektirenlerin oranı % 36,7 olduğu, 

• Serviks kanseri tarama programını bilenlerin oranı %90,8 olduğu,

• HPV testini yaptıranların oranı %45 olduğu, 

• Anket sonrası tarama testini yaptırmayı düşünenlerin oranı %51,7 

olduğu belirlenmiştir.



SONUÇ:

• Yapılan çalışmada ailesinde kanser öyküsü olan kişilerin, olmayanlara
göre HPV ve mamografi testlerini yaptırmak hususunda anlamlı bir
fark olmadığı gözlenmiştir(p>.05).

• Düzenli kendi kendine meme muayenesinin (KKMM) erken teşhise
katkı yaptığını düşünenlerin oranı %93,3 iken, KKMM yapanların oranı
%47,5 olduğu, KKMM yapmama sebepleri ise %20’si KKMM yapmayı
bilmediği, %30,8’nin gerekli görmediği belirlenmiş olup, konu ile ilgili
eğitim ihtiyacı olduğu anlaşılmıştır.



• 40 yaşın üzerinde olup tarama programından haberdar, mamografi
çektirmeyen kadınlar örneklemin %31.7’ünü oluşturuyorken
%68.3’ünün mamografi çektirdikleri belirlenmiştir.

• 30 yaşın üzerinde olan ve tarama programından haberdar kadınların
%52’si HPV testi yaptırmışken %45.1’inin yaptırmadıkları, % 2.9’u test
yaptırmaya uygun olmadığı tespit edilmiştir.



• Bu çalışma ile toplumda rol model olarak görülen ve Bakanlığımızın
Tarama Programlarını sahada halka ulaştırmada etkin rol oynayan
sağlık profesyonellerinin kanser tarama konularında bilgi ve
tutumlarının geliştirilmesine, halka ulaştırılmasında bir köprü vazifesi
görmesine olanak sağlayacak çalışmaların arttırılmasına ihtiyaç olduğu
tespit edilmiştir.















TEŞEKKÜRLER…


