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Yaşam Kalitesi Nedir ? 
 

• Kalite: Ulaşılmak istenen mükemmellik düzeyidir. 
 

• Yaşam Kalitesi: Yaşam Doyumu, Memnuniyeti ve 
Mutluluk olarak tanımlanabilir. 

 

• Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi: Bireyin sağlığını 
etkileyen veya sağlığından etkilenen yaşam 
alanlarındaki doyum ve mutluluğudur. 



Yaşam Kalitesi Nedir ? 
 • Sağlık; sadece hastalık veya sakatlığın olmayışı değil, 

bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir 
iyilik hali içinde olmasıdır.                                   (DSÖ-1948) 

 

• DSÖ’ ne göre Yaşam Kalitesi; 
     kişinin içinde yaşadığı kültür ve değer sistemleri 
çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve 
ilgileri ile ilişkili olarak yaşamdaki pozisyonunu 
algılaması şeklinde tanımlanır.  

Yani bu kavram; kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik 
durumu, inançları, sosyal ilişkileri ve çevresiyle 
ilişkisinden etkilenen karmaşık ve geniş bir 
kavramdır. 
 



 
YAŞAM KALİTESİ NEDEN ÖNEMLİDİR ? 
 

























• Nephron Clin Pract. 2004;96(1):c21-7. 
• Quality of life in male hemodialysis patients. Role of erectile dysfunction. 
• Türk S, Guney I, Altintepe L, Tonbul Z, Yildiz A, Yeksan M. 
• Source 
• Selcuk University Medical School, Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, Konya, Turkey. 
• Abstract 
• BACKGROUND:  
• Health-related quality of life (QOL) is affected in hemodialysis patients (HD). A number of factors such as age, 

anemia, and comorbidity had been implicated in decreased QOL. Erectile dysfunction (ED) is a frequent and 
potentially treatable complication in HD patients. In this cross-sectional study, we aimed to evaluate the possible 
relation between the QOL and ED in HD patients. 

• PATIENTS AND METHODS:  
• Among the 511 chronic HD patients dialyzed in 11 outpatient HD centers, 148 male patients (mean age: 46 +/- 9 

years) were included. The mean time on dialysis was 41 +/- 35 months (range: 3-203 months). Biochemical 
parameters such as BUN, creatinine, hemoglobin, serum albumin and Kt/V were measured. The QOL of the 
patients were measured with the short form of Medical Outcomes Study (SF-36), physical component scores (PCS) 
and mental component scores (MCS) were calculated. The ED was evaluated by the International Index of Erectile 
Function (IIEF). 

• RESULTS:  
• One hundred and four of the 148 patients (70%) had ED. Hemoglobin levels were correlated with PCS (r = 0.197, p 

= 0.02) and MCS (r = 0.20, p = 0.019). Patients with ED had lower scores in nearly all the components related to 
PCS and MCS as compared to patients without ED. IIEF score was correlated with PCS (r = 0.369, p < 0.001) and 
MCS (r = 0.308, p < 0.001). In linear regression analysis, IIEF score and hemoglobin levels were the independent 
variables that predicted both PCM and MCS. 

• CONCLUSION:  
• ED, a frequent complication in HD patients, was related to QOL together with anemia. Successful treatment of ED 

and anemia may lead to improvement in QOL in HD patients. 
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 DİYALİZ HASTALARINDA YAŞAM 
KALİTESİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR ? 

 



Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi nasıl 
değerlendirilir ? 

• Yaşam kalitesinin çeşitli görünüş ve içeriklerini kantitatif 
olarak değerlendirmek oldukça güçtür.  
 

• Yaşam kalitesini gösteren farklı durumların 
değerlendirilmesinde, her bir durumu gösteren çok sayıda 
soruların cevaplanması gerekmektedir. 
 

• Bu komplekslik yüzünden, yaşam kalitesini değerlendiren 
çok sayıda farklı ölçekler geliştirilmiştir.  

 



Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi nasıl 
değerlendirilir ? 

• Bu ölçeklerin temel özellikleri yapılabilirlik ve ölçeğin 
psikometrik sağlamlığıdır (güvenirlilik, duyarlılık, geçerlilik). 

 
Yapılabilirlilik: Rutin klinik pratikte kullanmak için ölçümler kısa, 

basit, uygulaması ve skorlaması kolay ve ucuz olmalıdır. 
Güvenirlilik: Homojen olma veya iç kararlılık ve stabilitedir. 
Duyarlılık: Sensitivite. Sıklıkla zaman içinde YK’ nin tekrarlayan 

değerlendirmeleri yapılır. Bu amaç için YK ölçeği zaman içinde 
küçük ama klinik olarak anlamlı olan hastadaki sağlıkla ilgili 
değişiklikleri belirleyebilir olmalıdır.  

Geçerlilik: Ölçmek için tahmin edileni gösteren ölçüm derecesidir. 



Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi nasıl 
değerlendirilir ? 

• Yaşam kalitesi ölçekleri genel veya hastalığa spesifik ölçekler 
olarak sınıflandırılır. 

Genel ölçekler:  
• Toplumdaki tüm bireylerin sağlık durumunu tanımlamada 

kullanılabilirler.  
• Avantajı farklı hastalık grupları ve bu gruplarla toplum arasında 

karşılaştırmalara imkan vermesidir.  
• Fakat spesifik hasta gruplarının problemlerine tam olarak 

odaklanamazlar.  
Hastalık spesifik ölçekler:  
• Spesifik hastalıklardaki problemlere odaklandıkları için, bunlar 

klinik olarak önemli sağlık değişikliklerini belirlemede daha 
sensitiftir.  

• Fakat, spesifik oldukları için hastalıkları karşılaştırmaya imkan 
vermezler.  



Diyaliz hastalarında yaşam kalitesi nasıl 
değerlendirilir ? 

Diyaliz hastalarında kullanılan YK ölçekleri 
I. Genel Ölçekler: 
1. Kısa Form-36 (Medical Outcome Study SF-36) 
2. Nottingham Sağlık Profili (Nottingham Health Profile, 

NHF) 
3. Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Değerlendirme 

Anketi (WHOQOL) 
4. Hastalık Etki Profili (Sickness Impact Profile, SIP) 
5. Avrupa Yaşam Kalitesi (Euro QOL, EQ-5D) 
II.Spesifik Ölçekler: 
1. Kidney Disease Questionnaire (KDQ) 
2. Kidney Disease Quality Of Life Short Form (KDQOL-SF) 

 



Kısa Form-36 (Medical Outcome Study SF-36) 
 • SF-36; genel ölçekler içerisinde en sık kullanılanıdır. 

• SF-36; fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlülüğü, ağrı, 
genel sağlık, mental sağlık, emosyonel rol güçlülüğü, 
sosyal fonksiyon ve vitalite (enerji)’den oluşan 8 çok 
yönlü skaladan oluşur. Bunlardan ilk 4’ü fiziksel 
komponent skoru, son 4’ü mental komponent skoru 
olarak bilinir.  

• Soruya cevap durumları 2 ve 6 şık arasında değişir. 
• Hastalara önceki 4 hafta boyunca (standart versiyon) ve 

önceki 1 hafta boyunca (akut versiyon) sağlıklarının 
yaşamlarına olan etkileri sorulur.  

• Skorlar her bir skala için ayrı ayrı toplanır. 
• SF-36 Türkçe geçerliliği Koçyiğit H. ve ark. tarafından 

yapılmıştır. (İlaç ve Tedavi Dergisi 1999; 12:102-106) 

 



Nottingham Sağlık Profili (Nottingham Health 
Profile, NHF) 

 • Hasta tarafından algılanan emosyonel, sosyal ve 
fiziksel sağlık problemlerini değerlendirir. 

• Enerji, ağrı, fiziksel mobilite, uyku, emosyonel 
reaksiyonlar, ve sosyal izolasyondan oluşan 6 
kategoride, cevapları evet/hayır şeklinde olan 38 
sorudan oluşur. 

• Ankette o anki yakınmalar sorgulanır. 
• Belirli alanlara verilen pozitif cevaplar şiddeti 

değerlendirmede kullanılır veya 6 kategorinin 
toplamı bir profil olarak verilebilir. 

• NHP’nin Türkçe geçerliliği Küçükdeveci AA. ve Ark. 
tarafından yapılmıştır. (Int J Rehabil Res 2000; 23(1): 31-8) 



Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Değerlendirme 
Anketi (WHOQOL) 

 • Bireyin kendi yaşam kalitesini nasıl algıladığını 
değerlendiren bir ankettir. 

• 100 sorudan oluşan WHOQOL ve 26 sorudan 
oluşan kısaltılmış şekli olan WHOQOL-BREF olmak 
üzere 2 formu vardır. 

• Ankette son 2 hafta sorgulanır. 
• WHOQOL-BREF’in fiziksel, psikolojik, sosyal 

ilişkiler ve çevresel alanlar olmak üzere 4 geniş 
alanı vardır. 

• Türkçe geçerliliği Eser E. ve Ark. tarafından 
yapılmıştır. (Quality of Life Research 1999; 8(7): 647) 

 
 



Kidney Disease Quality Of Life Short Form (KDQOL-SF) 

 • “Kidney Disease Quality of Life” (KDQOL) ölçeğinin orjinali 
134 sorudan oluşur. 

• Böbrek hastalığı olan ve diyalize giren kişilerin 
semptomları/problemleri, böbrek hastalığının günlük 
hayata etkileri, böbrek hastalığının hasarı, düşünce 
fonksiyonları, çalışma durumları, seks fonksiyonları, sosyal 
ilişki kalitesi ve uyku gibi özel problemleri hedef alan çok 
sorulu skalalarla desteklenen SF-36 gibi genel testleri içeren 
kişiye özel bir ölçektir.  

• Hastalara son 4 haftaya göre sorular sorulur. Bazı sorular 
için spesifik bir referans periyodu yoktur.  

• KDQOL kısa formu (KDQOL-SF) geliştirilmiş. KDQOL-SF’ un 
12 sorusu SF-36’ya aittir ve toplam 36 sorudan oluşur.  

• Türkçe’ye geçerliliği Yıldırım A. ve Ark. tarafından 
yapılmıştır. (Transplant Proc. 2007: Jan-Feb; 39(1):51-4) 



Uygun YK ölçeğinin seçilmesi: 
 • Uygun YK ölçeğinin seçilmesi, ölçeğin objektifliği ve klinik içeriğine 

bağlıdır. 
• Hastalara uygulanacak ölçekler kısa ve kolay uygulanabilir, skorlama 

ve yorumlaması basit ve maliyeti düşük olmalıdır.  
• Ölçüm amaçlarına bakıldığında geçerlilik ve güvenirlilik her zaman 

önemlidir.  
• Diğer bir önemli nokta genel veya hastalığa spesifik ölçeğin 

kullanımıdır: 
• Genel ölçekler; diyaliz hastalarının spesifik YK’ne yeterince sensitif 

olmayabilir.  
• Diyaliz hastasının yaşamında kullanılan hastalık spesifik ölçekler, 

klinik olarak uyumlu, hastalık aktivitesine çok daha hassas ve çok 
daha uygundur.  

• Bu durum onları yeni bir tedavi diyaliz hastalarına uygulandığında, 
onların yaşamlarına etkilerini belirlemede daha kullanışlı yapar.  

• Bununla birlikte, hastalık spesifik ölçeklerin çeşitli hastalıklarda farklı 
müdahalelerin gerçek değerini ve farklı hastalıkların gerçek 
hasarının gösterilmesinde kısıtlılıkları vardır.  
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