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Amaç:
Kanser konusunda farkındalık oluşturulması,erken 
tanı ve taramalar konusunda halka eğitim verilmesi 
birinci basamakta verilecek öncelikli hizmetlerdendir.
Kadınların tarama programlarından biri olan ‘’Rahim 
Ağzı Kanseri Tarama Programı’nı bilmeleri,erken 
teşhisin önemi ile ilgili verilen eğitimleri almaları ve 
sağlık hizmetlerine ulaşımlarının sağlanması 
kadınların taramaya katılımlarını artırmada önemli bir 
role sahiptir.



Bu çalışmanın amacı;
4.9.2014’te başlayan ‘Rahim Ağzı Kanseri Tarama 
Programı’yla 7.2.2019’a kadar birimimize bağlı 
tarama kapsamına giren kadınlarda tarama 
programına teşvik için verilen eğitimin ve sağlık 
hizmetlerine ulaşılabilirliliğin taramaya katılımına 
katkısını araştırmak ve tarama konusunda 
farkındalığı artırmaktır.



Yöntem:
Araştırma grubunu;Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi 
02.05.009 Nolu Aile Hekimliği Birimine kayıtlı olan 3505 
kişiden Rahim Ağzı Kanseri Tarama kapsamına giren
30-65 yaş arasındaki 713 kadın oluşturmuştur.
Aile Hekimliği Birimimizde,gezici sağlık hizmetinde,ev 
ziyareti ile 702 kadına 15-30 dk süreyle rahim ağzı 
kanserinin belirtileri,kanserde erken tanı ve taramanın 
önemi konusunda bilgiler verilmiştir.
11 kadına ulaşılamadığından tarama konusunda eğitim 
verilememiştir. 



Bulgular:
Bu çalışmada hedef nüfusun %98’ine ulaşılmıştır.
Yapılan eğitimlerde kadınların Rahim Ağzı 
Kanserinin belirtileri,erken tanı ve taramanın 
önemi konusunda yeterince bilgi sahibi 
olmadıkları belirlenmiştir.
702 kadına gezici sağlık hizmeti sunularak hizmete 
ulaşma konusunda destek sağlanmış ve rahim ağzı 
kanseri belirtileri,erken tanı ve taramanın önemi 
konularında eğitim verilmiştir.



Verilen eğitim ve gezici sağlık hizmeti sonrası;
-619 (%86.7)kadının HPV(Humman Papilloma 
Virus)taramasını yaptırdığı,
-27(%3.8) kadının verilen tüm eğitimlere rağmen 
HPV taramasını reddettiği,
-52 (%7.3)kadının eğitim aldığı fakat henüz HPV 
taramasını yaptırmadığı ileri bir tarihte yaptırmayı 
düşündükleri;
-15(%2.2) kadının ise HPV taramasını yaptırmadan 
bölgeden göç ettiği tespit edilmiştir.



Sonuç:
Aile Hekimliği Birimimizde tarama kapsamına giren 
kadınlara rahim ağzı kanseri taraması konusunda 
verilen eğitim ve ulaşılabilirliliği sağlamak için sunulan 
gezici sağlık hizmetleri ile kadınların HPV taramalarına 
katılım oranının arttığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmadan önce kadınların ‘Rahim Ağzı Kanseri 
Tarama Programı’hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadıkları ve bu nedenle taramalarını yaptırmadıkları 
gözlemlenmiştir.



Verilen eğitim sonucunda kadınların bilgilendirilmesi ile 
beraber farkındalığın arttığı,yanlış bilgi ve tutumlarının 
değiştiği gözlemlenmiştir.Yapılan bu çalışmayla 
kadınların rahim ağzı kanserinin belirtileri,erken tanı ve 
taramanın önemi konularında bilinçlendirilmeleri ve 
sağlık hizmetlerine ulaşımlarının sağlanması 
durumunda HPV taramalarına katılımlarının 

artırılabileceği tespit edilmiştir.



Anahtar Kelimeler;
*Rahim Ağzı Kanseri Taraması
*HPV Taraması
*Farkındalık
*Erken tanı
*Eğitim 
*Sağlık Hizmetlerine Ulaşılabilirlik



Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi 2 nolu Aile Sağlığı 
Merkezinde 5 Aile Hekimliği Biriminin görev 
yaptığı merkezde 02.05.009 nolu Aile Hekimliği 
Birimi olarak hizmet vermekteyiz.Birimimize kayıtlı 
olan tarama programı kapsamına giren tüm 
nüfusa kanser tarama programları hakkında 
eğitim verilmektedir.Ayrıca bu kişilerin hizmete 
ulaşabilirlikleri sağlanarak taramaları rutin olarak 
yapılmakta ve birimimiz adeta küçük bir Kanser 
Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi gibi çalışmaktadır. 



Rahim Ağzı Kanseri taraması kapsamında; 
HPV testi yapılan 619 kadından 5’inde HPV (+)Tip 16 
tespit edilmiş olup,3. basamağa yönlendirilmiştir.
Bunun yanı sıra meme kanseri tarama programı 
kapsamında 565 kadından 371’ine (%66)mamografi 
çekimi yapılmıştır.
Kolon kanseri tarama programı kapsamında 618 kişiden 
485’ine (%79) gaitada gizli kan testi yapılmıştır.1 kişi 
gaitada gizli kan pozitifliği nedeniyle 3.basamağa sevk 
edilmiş olup kolon kanseri tanısı nedeniyle tedavi altına 
alınmıştır.



Tarama programlarının etkinliğini artırmak için 
hedef nüfustaki kadınların; 
5 yılda bir Rahim Ağzı Kanseri taraması
2 yılda bir Meme Kanseri taraması 
ve tüm bireylerin; 
2 yılda bir Kolon Kanseri taramalarını  
düzenli olarak yaptırmaları konusunda eğitimlerle 
beraber takipler yapılmaktadır. 



Yapılan bu çalışmalarla birimimize kayıtlı tarama 
kapsamına giren kişilerin farkındalıklarında artışla 
birlikte taramalara katılım oranlarında artış 
gözlenmiştir.
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