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The Relationship Between Eating Behaviors and Stress Level in Adolescents Undergoing Endoscopy
Endoskopi Yapılacak Olan Adolesanlarda Yeme Davranışları ile Stres Düzeyi Arasındaki İlişki

Semra KÖSE1, Arzu SARIALİOĞLU2,*, Duygu ARIKAN3

Abstract
Purpose: This study was conducted to determine the
relationship between eating behaviors and stress level in
adolescents undergoing endoscopy.
Method: This descriptive study was conducted in the
endoscopy unit in the pediatric minor clinics of a university
hospital in Erzurum between April and July 2019. The sample
of the study was composed of 43 adolescents who came for
endoscopy in the specified dates, were literate and had
cognitive ability to express themselves and were voluntary to
participate in the study. The data of the study were collected
using “Descriptive Information Form”, “Scale of Eating
Behaviors”, and “Perceived Stress Scale”.
Results: It was determined that 76.7% were in the age group
of 15-18 years and 79.1% were female. Mean score of the
adolescents was 304.53±53.55 for the scale of eating
behaviors and was 31.39±5.35 for perceived stress scale. It
was found that the number of siblings and family income
status were effective in the mean score of eating behaviors
scale. Place of residence, family type and mother’s education
level were effective in the mean score of perceived stress scale
(p<0.05). A statistically positive and highly significant
correlation was found between the eating behaviors and stress
levels of the adolescents undergoing endoscopy (r: 0.877,
p<0.001).
Conclusion: Adolescents' eating behaviors were evaluated as
good because the mean score of the scale was between 291 and
435. High perceived stress scale mean score of the adolescents
indicated that they were stressed. In addition, it was found that
some variables were effective on eating behaviors and stress
levels of the adolescents undergoing endoscopy.
Keywords: Adolescent, eating behaviors, endoscopy, nursing,
stress

Özet
Amaç: Bu araştırma; endoskopi yapılacak olan adolesanlarda
yeme davranışları ile stres düzeyi arasındaki ilişkinin
belirlenmesi amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma verileri, Erzurum’da bir üniversite
hastanesinin pediatri yandallar kliniği içerisinde bulunan
endoskopi ünitesinde Nisan-Temmuz 2019 tarihleri arasında
tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini
belirtilen tarihlerde endoskopi için gelen, kendilerini ifade
edebilecek bilişsel yeterliliği ve okuma yazması olan,
araştırmaya katılmaya gönüllü 43 adölesan oluşturdu.
Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Yeme
Davranışları Ölçeği” ve “Algılanan Stres Ölçeği” ile toplandı.
Bulgular: Adolesanların %76.7’sinin 15-18 yaş grubunda yer
aldığı ve %79.1’inin kız olduğu belirlendi. Adolesanların
yeme davranışları ölçek puan ortalaması 304.53±53.55,
algılanan stres ölçek puan ortalaması 31.39±5.35’tir. Kardeş
sayısı ve aile gelir durumunun yeme davranışları ölçek puan
ortalamasında etkili olduğu saptandı. Yaşam yeri, aile tipi ve
anne eğitim durumunun algılanan stres ölçek puan
ortalamasında etkili olduğu saptandı (p<0.05). Endoskopi
yapılacak olan adolesanların yeme davranışları ile stres düzeyi
arasında istatiksel pozitif yönlü, yüksek düzeyde anlamlı ilişki
saptandı (r: 0.877, p<0.001).
Sonuç: Adolesanların yeme davranışları ölçek puan
ortalaması 291-435 arasında olduğu için iyi olarak
değerlendirildi. Adolesanlarda algılanan stres ölçek puan
ortalamasının
yüksek
olması
stresli
olduklarını
göstermektedir. Ayrıca bazı değişkenlerin endoskopi
yapılacak olan adolesanların yeme davranışları ve stres düzeyi
üzerinde etkili olduğu belirlendi.
Anahtar kelimeler: Adolesan, yeme davranışları, endoskopi,
hemşirelik, stres
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INTRODUCTION
There are several periods in human life when the adequate and balanced diet is very important. One of them
is the adolescence period. Adolescence period is the transition period from childhood to adulthood
accompanied with rapid growth, development and maturation in biochemical, physical, social and spiritual
terms (Arıkan, Çelebioğlu, & Güdücü. 2018; Ball, Bindler & Cowen, 2020; Derman, 2013). The World Health
Organization (WHO) defined the “age group of 10-19 years” as adolescence, the “age group of 15-24 years”
as young and the “age group of 10-24 years” as youth (WHO, 2019).
It is expressed that in the adolescence period, there are significant mental and physical developments and
rapid growth and the nutritional requirement increases in parallel. In addition, there are changes in the eating
behaviors and food choices of the adolescents during this period (Baysal, 2018). In this period when peer
relationships are at the forefront, adolescents may develop wrong eating behaviors such as irregular meals,
snacking with friends and eating outside rather than home environment (Aksoydan & Çakır, 2011; Akman,
Tüzün & Ünalan, 2012). One of reasons for the insufficient and unbalanced diet in adolescence period is the
insufficient nutritional knowledge. It is accepted that nutritional knowledge of adolescents develops in the
family environment at first, and then it is formed with the effects of teachers and environmental factors in preschool and school years (Baltacı, Ersoy, Karaağaoğlu, Derman & Kanbur, 2008).
Eating behavior of adolescents is affected by many factors such as insufficient and unbalanced energy and
nutrition intake, economic deficiencies, psychosocial factors, life style, physical activity status, sociocultural
factors, number of individuals in family, personal belief and values, preferring fast-food, deficiencies in
nutritional knowledge, dietary habits, mass media, number of meals, skipping meals, eating disorders,
availability, production and distribution of food, unidirectional nutrition, excessive use of nutritional
supplements (vitamin, minerals, etc.), alcohol, smoking, drug use and various diseases (Şanlıer & Ersoy,
2004).
Wrong information and practices of individuals about eating is one of the factors causing insufficient and
unbalanced diet, various pains, obesity and consequently impaired quality of life. This brings up many
disorders (Özkan & Çalışır, 2019). The procedure seen and applied for the diagnosis and treatment of these
disorders is endoscopy. Endoscopy is the name given to all interventions made for diagnosis and treatment
purposes by entering through the holes opening out of the body (Selimoğlu, 2011). Gastrointestinal system
endoscopy is a method allowing the esophagus, stomach, proximal duodenum as well as colon and terminal
ileum mucosa to be seen and used increasingly in the diagnosis and treatment of diseases of these regions
(Nguyen, Nguyen & Nguyen, 2010). Gastrointestinal system endoscopy is performed with various indications.
Adolescents may encounter with this procedure in cases such as abdominal pain, dyspepsia, hematemesis,
melena, weight loss, chronic reflux symptoms, chronic diarrhea, iron deficiency anemia, corrosive substance
ingestion, cancer screening, Percutaneous Endoscopic Gastrostomy (PEG) opening, esophageal varices
control, band ligation, conditions caused by stress and eating disorders (Nguyen, Nguyen & Nguyen, 2010;
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Kim, 2010). In the study of Gerceker et al., 43 (61.4%) upper GI bleeding and 27 (38.6%) lower GI bleeding
were found in children who undergoing endoscopy. In a study conducted in our country, it was reported that
peptic ulcer disease was found in 13.2% of 357 children who undergoing endoscopy with GIS complaints
(Uğraş & Pehlivanoğlu, 2011). In the study of Ecevit et al., peptic ulcer disease was found in 3.4% of 902
pediatric patients who undergoing endoscopy.
There are many factors affecting eating behaviors in adolescence period and one of them is their
psychological states. It is necessary to evaluate mental health indicators (such as perceived stress and
depressive symptoms) and eating habits together (Mikolajczyk, Ansari & Maxwell, 2009). Stressful life,
anxious and concerned states of an individual can affect eating behaviors (Khodabakhsh &Kiani, 2014; Altun
& Kutlu, 2015). This brings up many disorders and the procedure applied for the diagnosis and treatment is
again endoscopy. For this reason, the aim of this study is to determine the relationship between the eating
behaviors and stress levels in adolescents undergoing endoscopy.
MATERIAL and METHOD
Time and Location of the Study
The data of this descriptive study were collected in the endoscopy unit in Pediatric Minor Clinics of a
university hospital located in Erzurum province between April and July 2019.
Population and Sample of the Study
The population of the study was composed of the 85 adolescents who applied to pediatric outpatient clinics
of the specified hospital in a year and were given an appointment with the decision of endoscopy for diagnosis
and treatment. The sample of the study was composed of 43 adolescents who came for endoscopy in the
specified dates, were literate and had cognitive ability to express themselves and were voluntary to participate
in the study. The endoscopy procedure is performed in a specific room in the pediatric minor clinic, only two
days a week (Monday and Tuesday) with a team including a specialist doctor, a nurse and anesthesia team.
Hospitalization procedures of the patients, who had an appointment day with the appointment system, came
to the clinic on that day, had no infection risk, passed anesthesia control and approved, are made and the
procedure is applied to the children in order.
As a result of the G.Power 3.1.9.2 power analysis, the effect size of the study was determined to be 0.3, the
power was determined as 0.64, and the α type error estimation was 0.05. These values indicate that the sample
size is sufficient (Çapık, 2014). Inclusion criteria for the study;
•

Being a 9-18 age group child

•

Undergoıng endoscopy

•

Being literate

•

Having the cognitive competence to express themselves
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Data Collection Tools
“Descriptive Information Form”, “Scale of Eating Behaviors” and “Perceived Stress Scale” were used to
collect the data of the study.
Descriptive Information Form: The questionnaire prepared by the researchers in accordance with the related
literature (Özdoğan, 2013; Altun & Kutlu, 2015) contains questions for determining the personal
characteristics of the adolescents (age, gender, income status, parents’ education status, etc.).
Scale for Eating Behaviors (SEB): Developed by Özdoğan in 2013. Scale for eating behaviors is composed
of a total of 58 items and each item in the scale is rated between 0-10 points and 0 means never and 10 refers
to always. The scale total score of ≤145 is evaluated as poor, between 146-290 is evaluated as moderate,
between 291-435 is evaluated as good, and ≥436 is evaluated as very good. The Cronbach’ Alpha reliability
coefficient of the scale was found as .84 (Özdoğan, 2013). In this study, the Cronbach’s alpha coefficient of
the scale was found as .79.
Perceived Stress Scale (PSS): Turkish validity and reliability study of the Perceived Stress Scale developed
by Cohen et al. (1983) to evaluate how much a person is stressful in some situations was conducted by
Yerlikaya and Inanc in 2007. The questions in the scale evaluate the mood change of adolescents and adults
in the last 1 month. The scale is a 5-point Likert type (0-Never, 1-Almost Never, 2-Sometimes, 3-Frequently,
4-Very often). The questions 4, 5, 7 and 8 in the scale are reversely coded. The total score to be obtained from
the scale is between 0 and 40. High total score indicates that the stress is also high. The Cronbach’ Alpha
reliability coefficient of the scale was found as .84 (Yerlikaya & İnanç, 2007). In this study, the Cronbach’s
alpha coefficient of the scale was found as .75.
Data Collection
The data of the study were explained by the researcher in the endoscopy unit in the pediatric minor clinics
of the specified hospital between April and July 2019 and filled by the adolescents before the endoscopy
procedure. It took approximately 15-25 minutes to collect the data.
Data Analysis
The data obtained from the study were analyzed in the SPSS 20 packaged software. Descriptive statistics,
mean, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test in non-normal distributions, Pearson correlation analysis
and the Cronbach’s alpha coefficient calculation were used to analyze the data. Significance level was
accepted as p˂0.05.
Ethical Considerations
Before starting the study, ethical approval from the Nursing Faculty Ethics Committee in Erzurum Ataturk
University (19.04.2019 dated and 2019-2/2 numbered) and written permissions from the institutions where
the study would be conducted were obtained. Before the interview, adolescents and their families were
informed about the purpose and goal of the study, the benefits to be obtained from the study, the time they
would spend for the interview and their written and verbal consents were obtained.
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RESULTS
Table 1. Distribution of the Adolescents in terms of Their Descriptive Characteristics
Descriptive characteristic
Ages
9-14 ages
15-18 ages
Gender
Female
Male
Number of siblings
1-3
4 and above
Family Type
Nuclear family
Extended family
Living place
City center
District
Village
Family Income
More than expenditure
Equal income and expenditure
Mother Education Status
Primary education
Secondary Education
High school and above
Father Education Status
Primary education
Secondary Education
High school and above
Father's Profession
Officer
Worker
Self-employment
Complaint of Coming to the Hospital
Vomiting
Anemia
Stomache pain
School Success Status
Good
Middle
Exam Period Stress Status
Yes
No
Method of Coping with Stress
Listen to music
Reading
Computer playing
Chatting with friends

n

%

10
33

23.3
76.7

34
9

79.1
20.9

26
17

60.5
39.5

30
13

69.8
30.2

30
8
5

69.8
18.6
11.6

9
34

20.9
79.1

27
4
12

62.8
9.3
27.9

18
7
18

41.9
16.2
41.9

17
11
15

39.5
25.6
34.9

9
4
30

20.9
9.3
69.8

21
22

48.8
51.2

33
10

76.7
23.3

21
11
7
4

48.8
29.6
16.3
9.3

When the descriptive characteristics of the participants were examined, it was determined that 76.7% were
in the age group of 15-18 years, 79.1% were female, 60.5% had 1 to 3 siblings, 69.8% were living in a nuclear
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family, 69.8% were living in the city center, 79.1% had equal income and expenditure level of family income,
all of them had social security, 62.8% of their mothers had primary school degree and all of them were
unemployed, 41.9% of the fathers had high school and higher education level and 39.5% of them were working
as officers. It was determined that all of the adolescents defined their friendships as good, 69.8% applied to
the hospital with stomach pain complaints, 51.2% defined their school success as moderate, 76.7% had stress
during exam period, and 48.8% preferred listening music as the coping method for stress (Table 1).
Table 2. Mean scores of SEB and PSS
SEB
PSS

Mean scores
304.53
31.39

SD
53.55
5.35

Min
206.00
14.00

Max
437.00
39.00

As seen in Table 2, SEB minimum mean score of the adolescents was 206.00 and their SEB maximum
mean score was 437.00. The general mean score of the scale was 304.53±53.55. PSS minimum mean score of
the adolescents was 14.00 and their PSS maximum mean score was 39.00. The general mean score of the scale
was 31.39±5.35.
Table 3. Comparison of the SEB and PSS Mean Scores of the Adolescents in Terms of Their Descriptive
Characteristics
Descriptive Characteristics

Ages
9-14 ages
15-18 ages

Gender
Female
Male

Number of siblings
1-3
4 and above

Family Type
Nuclear family
Extended family

Living place
City center
District
Village

SEB
X ± SD
Test and p

PSS
X ± SD
Test and p

284.80±47.67
310.51±54.46
U= 133.50
p=0.365

30.80±7.50
31.57±4.64
U= 164.00
p=0.977

308.55±58.26
289.33±26.94
U= 121.00
p= 0.339

30.88±5.62
33.33±3.80
U= 122.50
p= 0.358

290.46±47.32
326.05±56.69
U=138.00
p= 0.039

31.34±6.43
31.47±3.24
U= 187.00
p= 0.394

309.23±61.20
293.69±28.29
U=167.50
p=0.467

32.80±4.90
28.15±5.08
U=79.50
p=0.002

298.83±41.57
308.37±90.16
332.60±45.81
KW=2.247
p=0.325

31.20±5.96
34.12±2.41
28.20±2.04
KW=7.792
p=0.020
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Family Income
More than expenditure
Equal income and expenditure

Mother Education Status
Primary education
Secondary Education
High school and above

Father Education Status
Primary education
Secondary Education
High school and above
Father's Profession
Officer
Worker
Self-employment

Complaint of Coming to the Hospital
Vomiting
Anemia
Stomache pain

School Success Status
Good
Middle

Exam Period Stress Status
Yes
No

Method of Coping with Stress
Listen to music
Reading
Computer playing
Chatting with friends

358.44±48.69
290.26±45.52
U=37.000
p=0.001

33.55±1.01
30.82±5.87
U=92.500
p=0.069

299.51±58.94
317.25±18.83
311.58±49.65
KW=1.630
p= 0.443
300.55±69.48
301.00±25.51
309.88±44.43
KW=0.773
p=0.680

30.03±6.04
32.50±3.31
34.08±2.64
KW= 6.311
p= 0.043
31.05±6.37
31.14±1.34
31.83±5.39
KW=1.518
p=0.468

309.52±44.31
320.00±65.73
287.53±52.38
KW= 1.810
p= 0.405

30.76±4.77
30.54±3.58
32.73±6.90
KW= 2.381
p= 0.304

305.88±76.26
322.00±11.63
301.80±49.84
KW= 2.158
p= 0.341

30.44±7.81
29.50±1.73
31.93±4.82
KW= 2.193
p= 0.334

309.52±49.68
299.77±57.75
U=171.00
p=0.145

30.61±6.20
32.13±4.40
U=223.00
p=0.845

301.00±48.29
316.20±69.95
U=163.500
p=0.966

31.15±5.66
32.20±4.31
U=159.000
p=0.862

287.47±48.07
323.63±48.70
330.57±73.76
296.00±29.96
KW=3.773
p=0.287

32.00±7.20
30.90±2.73
32.42±1.39
27.75±1.50
KW=6.488
p=0.090

Table 3 compares the SEB and PSS mean scores of the adolescents in terms of their descriptive
characteristics. When SEB was examined, no significant difference was found in the variables of age, gender,
family type, place of residence, mother’s education status, fathers’ education status, father’s occupation,
complaint to visit the hospital, school success, stress during the exam period, and coping with stress method
in terms of in the SEB mean scores (p˃0.05). The number of siblings and family income status were effective
on SEB mean score (p<0.05).
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When PSS was examined, no significant difference was found in the variables of age, gender, number of
siblings, family income status, father’s education status, father’s occupation, complaint to visit the hospital,
school success, stress during exam period and coping with stress method in terms of PSS mean scores. Place
of residence, family type and mother’s education status were effective in the mean score of the perceived
stress scale (p<0.05, Table 3).
Table 4. Examination of the Relationship between SEB and PSS
SEB

r
p
n

PSS
0.877
0.001**
43

A statistically positive and highly significant correlation was found between the eating behaviors and stress
level of the adolescents undergoing endoscopy (Table 4).
DISCUSSION
It is stated in the literature that family structure, time allocated to children, nutrition of the child, and
changes they experience during adolescence period are effective on adaptation and stress management (Chen,
Shiao & Gau, 2007; Pekcan, 2015).
In the study, it was found that SEB mean score of the adolescents was good (304.53±53.55). In the study
by Özdoğan titled as “Study of a scale development for determining the eating behavior and nutritional
knowledge of adolescents”, their eating behavior mean score was determined as good (313.24±60.79). The
result of the present study is similar with the result of the study by Özdoğan.
Along with the problems caused by the adolescence period, diseases like depression, stress and anxiety
shown to increase more and more today constitute a separate risk factor for the period (Yılmaz, 2015). In the
present study, high perceived stress scale mean score in adolescents (31.39±5.35) showed that they were
stressed. Compared to the literature, while many factors such as school problems, peer relations, self-concept,
body image, and family relations because of the age period cause eating problems, they also cause this period
to be stressful.
If bad eating habits are related to stress and depression symptoms, mental health status can be associated
with the consumption of healthy foods and opposite foods. Therefore, mental health indicators (such as
perceived stress and depressive symptoms) should be evaluated with eating habits (Yılmaz, 2015). A
statistically positive and highly significant correlation was found between the eating behaviors and stress
levels of adolescents undergoing endoscopy. Psychological conditions such as stress and depression not only
affect mental health negatively but also affect the behaviors (such as eating) of individuals (Tinker et al.,
2002). In the literature, in the study by Ozgen et al. titled as “Eating attitudes and behaviors of adolescents”,
they found that both male and female adolescent students were closely interested in their weight and the
students’ changing moods such as being unhappy, stressed, angry, sad, happy during this period were effective
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on eating behaviors (Özgen, Kınacı & Arlı, 2012). In the light of these results, it can be thought that fighting
with stress and the reflection of stress on behaviors in the adolescent age group are more reflected on eating
behaviors and the change factor in eating behaviors of adolescents in this period came to the fore since
appearance and self-esteem carry great importance in them.
It was found in the present study that family income status was effective on SEB mean score and SEB mean
score of the adolescents who expressed their family income level as more than expenditure was higher. In the
study by Kalay and Türkmen titled as “determination of the factors affecting the eating and exercise behaviors
of adolescents”, it was found that the students believing that their family’s economic status was good had
more healthy eating behaviors (Kalay&Türkmen, 2015). In the study by Özdoğan, when evaluated according
to socioeconomic status, it was found that the differences between the nutritional knowledge mean scores
were statistically significant and this difference was caused by the adolescents at high socioeconomic level.
In addition, another result of that study was that the differences between the eating behavior mean scores were
statistically significant when evaluated according to socioeconomic status and this difference was caused by
the adolescents at low socioeconomic levels (Özdoğan, 2013). In the study conducted by Akan in 2018,
adolescents who were living in a town/village and had low level of family income had irregular meals.
Families’ socioeconomic status also affect the food intake and diet quality. Especially low socioeconomic
status of the families negatively affects the food consumption frequency for the family members and causes
their nutrient needs not to be met (Akan, 2018). Inadequacy in income status is associated with decreased fruit
consumption (Han, Lawlor & Kimm, 2010; Kabaran & Mercanlıgil, 2013). In the light of this literature
information, providing better opportunities to children by their families with more than expenditure income,
not having limited conditions, and good nutritional knowledge and awareness may have positive effects on
eating behaviors.
Nutritional status, habits and behaviors of adolescents are affected by many psychosocial and
environmental factors. The most important factors in their formation are personal food choices, food culture
of the family, parents being a model, number of siblings in the family, economic status, media and society
norms (Akman, Tüzün & Ünalan, 2012). In the present study, it was found that the number of siblings was
effective in SEB mean score and adolescents with high number of siblings had higher SEB mean score. In the
study of Daştan et al. titled as “Obesity and overweight prevalence in students aged 7-8 in Izmir province”, a
negative correlation was found between the number of siblings and obesity (Daştan, Çetinkaya & Delice,
2014). In the study conducted by Akan in 2018, it was concluded that the number of siblings had no effect on
eating behaviors (Akan, 2018). The fact that this result is opposite with literature and the present study may
be due to the conditions of the regions they live in. In the present study, factors like the existence of a family
structure with many children in the Eastern provinces and siblings taking each other as samples at meal times
may cause an awareness in eating behaviors.

70

It was determined in the present study that the place of residence was effective in PSS mean score and the
adolescents who were living in a district had higher SO mean scores. When the stressors were examined, it
was observed that the opportunities offered by the residence place of the individuals from the personal
stressors affected the formation of stress in individuals (Cantürk, 2014). It can be asserted that stress load can
be higher in adolescents who have better living conditions such as the city center but are constantly in a race,
trying to catch up something and factors like crowdedness, transportation to long distances, and eating
conditions may also be effective on stress.
It was found that the mother’s education status was effective in PSS mean score and the adolescents with
mothers having high school and higher degree of education had higher PSS mean score. In the study by Deveci
et al., (2013), adolescents with low maternal education level (primary school and lower) were found to be
more prone to stress and depression (Deveci, Ulutaşdemir & Açık, 2013). In their study, Aylaz et al., reported
that stress and depression symptoms were significantly higher among young people with parents having low
education level (Aylaz, Kaya, Dere, Karaca & Bal, 2007). These results, which contradict with results of the
present study, are thought to be influenced by the approaches of the families with high parental education to
solve the problems of their children and the fact that they exhibit a more controlling attitude and unconsciously
a more repressive behavior.
It was found that family type was effective in PSS mean score and adolescents with nuclear family type
had higher PSS mean score. In the study by Bebiş et al., titled as “Investigation of the health promotion
behaviors of adolescents in a secondary school”, they found that although the scale total and subscale scores
of adolescents having a nuclear family were not statistically significant, they had higher mean score (Bebiş,
Akpunar, Özdemir & Kılıç, 2015). This situation is considered to be an expected result related to family
structure due to reasons such as the time and shares with the children, economic, social and other problems of
the family.
Limitations
The limitation of the study is that it was conducted in a single hospital. Another limitation is the small
sample size.
CONCLUSION
Adolescents' eating behaviors were evaluated as good because the mean score of the scale was between
291 and 435. High perceived stress scale mean score in adolescents indicated that they were stressed. In
addition, it was determined that some variables were effective on the eating behaviors and stress level of the
adolescents undergoing endoscopy.
In line with these results; It is important to know the factors affecting the food choice and eating behaviors
of adolescents, to turn the wrong food selection and eating behaviors into healthy and correct eating habits,
to prevent possible health problems in later ages.
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The Effect of Training with Models and Videos on Decreasing Fears of Children for Medical Procedures:
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Abstract
Purpose: Evaluating the effect of training given for
decreasing medical fears of 7–14-year-old children treated in
pediatric services.
Method: Semi-experimental study including pre- and posttest control-group. The universe was 2289 children and treated
in pediatric services of Afyon Karahisar State Hospital.
Sample size was 90 children divided 45-by-45 both in the
experimental- and control-groups. Descriptive Information
Form, Medical Procedure Fear Scale (MPFS), training-videos,
-brochure and -model were used to collect data.
Results: It was determined that 68.9% of the children in the
experimental and control groups were in the 7-10 age group,
and 31.1% were in the 11-14 age group. It was found that 60%
of the children in the experimental and control groups were
girls. No statistical difference was found between the children
in the experimental and control groups in terms of
demographic
characteristics.
Statistically
significant
difference was found between the children in the experimental
and control groups in terms of their total mean scores from
MPFS (p<0.001), and also mean scores from the subscales of
MPFS such as procedural, environmental, personal and
interpersonal items following training (p<0.001).
Conclusion: Training program given to hospitalized children
reduced their fears at an advanced level.
Keywords: Child, fear, medical procedure, model, video.

Özet
Amaç: Çocuk servislerinde tedavi görmekte olan 7-14 yaş
aralığındaki çocukların tıbbi işlemlere yönelik korkularını
azaltmada verilen eğitimin etkisini incelemektir.
Yöntem: Araştırma ön test-son test kontrol gruplu yarı
deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, Afyon
Karahisar Devlet Hastanesi çocuk servislerinde tedavi gören
7- 14 yaş grubu 2289 çocuk oluşturmuştur. Power analizine
göre hesaplanan örneklem büyüklüğü deney grubunda 45;
kontrol grubunda 45 toplam 90 çocuk üzerinde yapılmıştır.
Verilerin toplanmasında; tanımlayıcı bilgi formu, tıbbi işlem
korku ölçeği (TİKÖ), eğitim videoları, eğitim broşürü ve
eğitim maketi kullanılmıştır.
Bulgular: Deney ve kontrol grubundaki çocukların
%68.9’unun 7-10 yaş grubunda, %31.1’inin ise 11-14 yaş
grubunda olduğu saptanmıştır. Deney ve kontrol grubundaki
çocukların %60’ının kız olduğu belirlenmiştir. Deney ve
kontrol gruplarındaki çocuklar demografik özellikler
yönünden aralarında istatistiksel farklılık olmadığı
belirlenmiştir. Deney ve kontrol grubundaki çocukların eğitim
sonrası TİKÖ toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0.001). Deney
ve kontrol grubundaki çocukların eğitim sonrası TİKÖ alt
boyutlarının işlemsel maddeler, çevresel maddeler, kişisel
maddeler ve kişiler arası maddelere ait elde edilen puan
ortalamaları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
olduğu saptanmıştır (p<0.001).
Sonuç: Hastaneye yatan çocuklara verilen eğitim programının
tıbbı işlem korkusunu ileri düzeyde azalttığı belirlenmiştir.
Anahtar kelimeler: Çocuk, korku, tıbbi işlem, model, video.

INTRODUCTION
Hospitalization of children who are prone to live all negative aspects of getting ill is an important
experience that may emerge possible adverse outcomes for the children and their families. Getting ill and
hospitalization are traumatic and stress triggering experiences for the children and may cause short term or
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long term psychological and behavioral difficulties (Mazurek Melnyk, 2000; Rokach, 2016; Sarajärvi,
Haapamäki, & Paavilainen, 2006).
Hospitalization may lead to many difficulties among children such as leaving familiar environment and
surrounding, families, playmates and school environment besides physical discomfort caused by the disease
(Vasques, Bousso, & Mendes-Castillo, 2011). Therefore; experience of hospitalization which means to face
many foreigners and undergo a series of procedures in a foreign environment is a traumatic and anxiety
triggering event for children (Estrada et al., 2015; Santos, Silva, Depianti, Cursino, & Ribeiro, 2016).
Difficulties experienced by the child during hospitalization may result in emotional difficulties at later life
experiences (Crnkoviæ, Divèiæ, Rotim, & Èoriæ, 2009; Gündüz et al., 2016). Moreover, long term and
repeated hospitalization procedures in children and adolescents having chronic disease generate risk by
affecting development process in a negative way (Moura, Junior, Silva, Reichert, & Collet, 2015).
In many reports in the literature, it has been indicated that children perceived hospital as a bad place and
they were required to be trained before hospitalization in order to reduce their concerns (Broome, Bates, Lillis,
& Mcgahee, 1994; Gönener & Görak, 2009; Holt & Maxwell, 1991).
Preparation of children before medical procedures helps to decrease anxiety levels of child and the family;
facilitates child’s co-operation; supports coping skills of the child and family for the procedures; and provides
the child to overcome difficulties brought by the disease more easily by increasing the trust between the
children, their families and healthcare professionals. Besides, a suitable preparation phase helps the child to
cope with stress (Kyle & Carman, 2013).
MATERIALS AND METHODS
The type of the study
This was a semi-experimental study including a pretest-posttest control group design that was performed
to examine the effect of a training program given to children of 7-14 years old who were treated in pediatrics
department in order to decrease their medical fears.
Hypotheses of the study
Hypothesis 0: There is no significant difference between the MPFS total score means of the children in the
experimental and control groups after the implementation of the training program to reduce fears of medical
procedures.
Hypothesis 1: There is a significant difference between the MPFS total score means of the children in the
experimental and control groups after the implementation of the training program to reduce fears of medical
procedures.
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Hypothesis 2: After the implementation of the training program to reduce fears of medical procedures, the
medical procedure fear scale mean scores of the children in the experimental group are lower than the children
in the control group.
The universe and sample of the study
The study was carried out in the clinics of Pediatrics Service in Afyon Karahisar State Hospital. The
universe of the study was composed of 2289 pediatric patients who were hospitalized to be treated in pediatric
services of Afyon Karahisar State Hospital between January-December 2015.
Sample of the study was determined as a total of 90 patients including 45 in control group and 45 in
experimental group based on the power analysis performed within a confidence interval of 80% and with an
error rate of ±5%. 90 children constituting the sample were randomly assigned to experimental/control groups.
Study inclusion criteria for the children:
•

Parents and Children who approved to participate in the study,

•

Hospitalized children between 7-14 years old,

•

Pediatric patients who did not have a diagnosis of psychiatric disease,

•

Pediatric patients who did not have a diagnosis of a chronic disease,

•

Patients who would be hospitalized in pediatric service at least for three days.

Data collection instruments
•

Descriptive Information Form,

•

MPFS

•

Training Model,

•

Training Brochure,

•

Training Video 1- Training Video 2,

•

Informed Consent Form were used to collect data.

Descriptive Information Form: In the form prepared and rearranged by the researcher in line with the
literature and expert opinions, the socio-demographic characteristics of the children in the study and the
information that would indicate the children's fears about hospitalization and medical procedures were
questioned (Alak, 1993; Maraşuna & Eroğlu, 2013).
Medical Procedure Fear Scale (MPFS): MPFS was developed by Marion Bloom et al in 1985; and it is a
scale for measuring the fears of children for medical procedures and applications. Validity and reliability study
of the scale was conducted by Alak (1993). In the study by Alak (1993) which was performed with 100 healthy
school children between 7-14 years old, Spearman Brown reliability coefficient was calculated as 0.93 in
reliability analyses. In the study, Cronbach alpha was found to be 0.91. This was a Likert type scale including
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three options. Students who got a score between 0-29 from the scale was evaluated as never scared, between
29-58 as a little scared and between 58-87 as very scared.
Assessment of subscales was performed as follows: the lowest score of procedural items was 9 and the
highest was 27. The lowest score of environmental items was 7 and the highest score was 21. The lowest score
of personal items was 4 and the highest score was 12. The lowest score of interpersonal items was 9 and the
highest score was 27 (Maraşuna & Eroğlu, 2013).
Training model: The model we used for training was a baby doll on which crying, and increase in body
temperature were seen and on which medical procedures such as application of oral, muscular, intravenous
and inhaler drugs were performed.
Training brochure: In the training brochure prepared by the researcher, there was a presentation of pediatric
service, medical procedures and the materials used in medical procedures.
Training video 1- training video 2: In Training Video 1, there were admission of the child who was
hospitalized, to pediatric service, presentation of the service and the medical procedures performed. Video
display lasted for 12 minutes. There were practices of medical procedures on baby model in the content of
training video 2. Display of video 2 lasted for six minutes. Training videos were prepared by the researcher.
Implementation of the study
All necessary approvals were taken from the institutions and ethics committee before starting data
collection process.
Implementation Phases
Pre-test phase: Children in study group were selected in accordance with indicated criteria during pretest
phase, and consents were taken from their parents through informed consent form. During pretest phase,
“Descriptive Information Form and MPFS” were applied to both experimental and control groups before the
treatment.
Intervention phase: A training program was applied to the children in the experimental group of the study
during the dates of the study for decreasing their fears for medical procedures.
The scope of this training program was as follows:
1st session (Day 1):
•

Meeting with the child and parent.

•

Visiting and introducing the service by establishing a feeling of trust with the child and parent.

•

Presentation of video 1 including hospital, pediatric service and medical procedures on tablet.

1st Session (Day 2):
•

Presentation of video 2 showing medical procedures on baby model on tablet.

•

Practicing medical procedures on baby model together with the child as a game.

1st Session (Day 3):
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•

Delivery of the brochures that were prepared by the researcher and introducing pediatric service and
medical procedures and replying the questions of child and the parents.

During intervention phase of the study, children in the experimental group were met, they were introduced
the service and made to watch video 1. Meeting, service presentation and video presentation lasted for 20
minutes (video was around 12 minutes). Children in the experimental group were given a brief explanation
about the scope of video 1 before watching. In the scope of this video, there were fears generated by getting
sick and hospitalization on the child, symptoms of fear, factors affecting fear, responses given to the fears and
explanations of procedures and devices used in healthcare institutions in order to defeat the fear of unknown.
On the second day of training program, video 2 was watched on tablet and played with patient baby material.
Playing and video presentation lasted for 20 minutes (video was about 6 minutes). In the content of video 2,
practices of medical procedures (measurement of body temperature, oral drug administration, establishing
vascular access, blood drawal procedure, oxygen treatment) and procedure steps were included. Following the
video, medical procedures were first shown on the patient baby model; and then, child was made to practice.
On the third day of training program, children in the experimental group were given training brochure, and
the questions of children and parents were answered.
Post-test phase: During posttest phase, children constituting experimental and control groups included in
the study were applied “MPFS”.

UNIVERSE
The children who were between the ages of 7-14 and being treated in Afyonkarahisar Public Hospitals Union
Afyonkarahisar State Hospital Children's Health Services (N=2289)
SAMPLE
Sample of the study was determined as a total of 90 patients including 45 in control group and 45 in experimental group
based on the power analysis performed within a confidence interval of 80% and with an error rate of ±5%. 90 children
constituting the sample were randomly assigned to experimental/control groups.

EXPERIMENTAL GROUP (n=45)

CONTROL GROUP (n=45)

Pre-Test
Descriptive Information Form
Medical Procedure Fear Scale (MPFS)

Pre-Test
Descriptive Information Form
Medical Procedure Fear Scale (MPFS)

Intervention phase
“Video training” prepared to reduce the fear of medical
procedures
Educational game with mock-up (sick baby)
Giving education brochure

Intervention phase
No training programme
Routine service hospitalization training

Post-test
Medical Procedure Fear Scale (MPFS)

Post-test
Medical Procedure Fear Scale (MPFS)

Figure 1. Flow Chart of the Study
A training program was applied to the children in the control group to reduce the fear of medical procedures
at the end of the study.
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Statistical analysis
Statistical analyses of the study were performed by R 3.2.1. package program. Descriptive statistics of
categorical variables included in the study were given by frequency and percentage; and descriptive statistics
of continuous variables were given by mean, standard deviation, median, minimum and maximum values.
Compliance of continuous variables with normal distribution was analyzed by Shapiro Wilk test. Independent
samples t test was used for two group comparisons of the variables showing normal distribution; Mann
Whitney U test was used for two group comparisons of the variables not showing normal distribution. Pearson
Chi-Square, Yates Chi-Square and Fisher’s Exact Chi-Square test were used for the comparison of categorical
variables between the groups.
Ethical aspect of the study
Verbal and written consents were taken from the children and parents included in the study. Ethics
committee approval was taken from a University Human Research Ethics Committee with the protocol
number 134 in 20.05.2016. The permission of the institution required to carry out the study was obtained.

RESULTS
When children in experimental and control groups were evaluated based on age, it was seen that 68.9%
(n=31) of the children in both groups were within 7-10 years old age group, and 31.1% (n=14) were within
11-14 years old group. The difference between the groups was not found to be statistically significant
(p=1.000).
When children in experimental and control groups were evaluated based on sex characteristics, it was
determined that 60% (n=27) of the children in experimental group were females and 40% (n=18) were males;
60% (n=27) of the children in the control group were females and 40% (n=18) were males. No statistically
significant difference was found between the groups in statistical analyses (p=1.000). It was found that there
were no statistically significant differences between the children in experimental and control groups in terms
of their status of previous hospitalization and diagnosis for hospitalization (p=0.358, p=0.344) (Table 1).
It was found that there was no statistically significant difference between the groups in terms of the fear of
being hospitalized before and the reason for the fear of the children in the experimental and control groups in
the study. It was observed that 81.5% (n=22) of the children in the experimental group and 83.3% (n=20) of
the children in the control group stated the needle as a reason for fear of hospitalization (Table 1, p=0.052,
p=0.631). In the statistical analysis of the children in the experimental and control groups in terms of fear of
being sick and the reasons for fear, it was seen that there was no significant difference between the two groups
(Table 1, p=1.000, p=0.585).
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Table 1. Comparison of the Results of Children in Experimental and Control Groups Regarding Their Status
of Previous Hospitalization and Hospital Fear
Information
Status of Previous Hospitalization
Yes
No
Diagnosis for Previous
Hospitalization*
Infectious Disease
Respiratory Disease
Gastrointestinal System Disease
Surgery
Status of Fear from Previous
Hospitalization*
Yes
No
The Reason of Fear from Previous
Hospitalization**
Injection
Hospital environment
Staying away from home
Status of Fear from Getting sick
Yes
No
The reason of fear for getting
sick***
Bad disease
Getting hurt
Taking medications

Experimental group
(n=45)
n
%

Control group
(n=45)
n

p value
%
0.358b

29
16

64.4
35.6

34
11

75.6
24.4

4
1
23
1

13.8
3.4
79.3
3.4

5
6
22
1

14.7
17.6
64.7
2.9

0.344a

27
2

93.1
6.9

24
10

70.6
29.4

0.052b

22
4
1

81.5
14.8
3.7

20
4
0

83.3
16.7
0

40
5

88.9
11.1

40
5

88.9
11.1

1.000c

8
27
5

20
67.5
12.2

9
23
8

22.5
57.5
20

0.585a

0.631a

a: Pearson chi-square; b: Yates chi-square; c: Fisher chi-square
*The calculation was made on the number of children previously hospitalized.
** Previously calculated on the number of children who were afraid of hospitalization.
*** The calculated over the number of children who are afraid of being sick.

It was observed that there was not a statistically significant difference between both groups at pretest
(before training) in terms of mean MPFS scores (p=0.274); however, a statistically significant difference was
found between the groups at posttest (following training) (p<0.001) (Table 2).
When findings regarding mean scores from subscales of MPFS were examined, no statistically significant
differences were found in terms of mean scores of procedural items, environmental items, personal items and
interpersonal items that were obtained at pretest (p=0.350, p=0.176, p=0.752, p=0.632). However, a
statistically significant difference was found for mean scores of procedural items, environmental items,
personal items and interpersonal items at posttest (p<0.001) (Table 2).
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Table 2. Comparison of Mean MPFS Scores of Children in Experimental and Control Groups
Experimental Group
M±SD

Control Group
M±SD

P value

Pretest

65.11±8.36

63.88±7.52

0.274

Posttest
p value
Mean Scores of Scale items

43.11±4.35
<0.001a

59.93±7.98
<0.001a

<0.001a

16.97±2.73
10.91±1.12
<0.001a
Environmental
17.57±3.21
Items
10.37±1.80
<0.001a
Personal Items
9.28±2.10
6.42±1.37
<0.001a
Interpersonal
21.26±2.79
Items
15.40±1.83
<0.001a
a: Independent samples t test; b: Mann Whitney U test

16.64±2.92
15.06±2.55
<0.001a
16.97±2.50
16.35±2.89
<0.005a
9.22±1.89
9.11±1.84
<0.197a
21.04±2.76
19.40±3.14
<0.001a

0.350
<0.001b

Medical Procedures Fear Scale
Total Mean Score

Procedural Items

Pretest
Posttest
p value
Pretest
Posttest
p value
Pretest
Posttest
p value
Pretest
Posttest
p value

0.176
<0.001b
0.752
<0.001b
0.632
<0.001b

DISCUSSION
This study was performed to determine the effect of a training program given on decreasing fears of
children of 7-14 years old for medical procedures. Children in the control and experimental groups included
in the study were examined for demographic characteristics and no statistically significant difference was
found between the groups. Thus, the possibility of children’s being affected by demographic factors such as
age, gender, hospitalization experience that might affect their fear of medical procedures was eliminated.
No statistically significant difference was found between total mean MPFS scores of the children in
experimental and control groups at pretest (before training) but a statistically significant difference was found
between groups at posttest (after training). In the study by Ünüvar (2011), some activities were organized for
school age children who were hospitalized, and these activities were applied to hospitalized children for 6
weeks by 33 teacher candidates. The activities lasted for a total of 270 hours, and 194 activities were
performed. Data from the study were obtained at interviews that were carried out during practices. It was
observed that these activities contributed to the information of the family, decreased hospital fear among
children and entertained the children and families Ünüvar (2011).
In the study by Ataman (Keyik) (2006) which was performed to decrease medical fear among 7-14 years
old school age children, a training about healthcare professionals, medical devices and procedures was given
by making a video presentation; and it was observed that medical fears of these school age children were
decreased after the training Ataman (Keyik) (2006). In the study by Karabulut and Arıkan (2009) which was
carried out with 90 children between 9-12 years old and their mothers, 30 children and mothers were allowed
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to watch videos, 30 were given training booklets and 30 were included in the control group. It was reported
that the training given by video and booklet decreased anxiety levels of mothers and children before and after
operation; and besides, training by video was more effective than the training by booklet (Karabulut & Arıkan,
2009). In the study by Adams, Gill, and McDonald (1991) that was conducted with 110 children of 3-13 years
old who were hospitalized in pediatric surgery service for an operation, it was determined that fears of children
who got a training by a booklet before the operation were decreased compared to the ones who did not get
training. Moreover, it was also determined that children who watched video band, were prepared for hospital
procedures much better but they were more worried Adams et al. (1991). In the study by Holt and Maxwell
(1991) that was performed with 200 children who would undergo an operation, hospital tours were organized
before the surgery in order to eliminate fear; and a training introducing hospital environment was given during
the tour. It was reported that hospital tours and the training given decreased the fears of the children Holt and
Maxwell (1991).
In the study by Fletcher et al. (2011) which was conducted with the children who were treated in two
pediatric hospitals in England, expectations of the children for nurses and hospitalization were investigated.
It was observed that nurses who could speak with the children freely, who listened to the children, who were
friendly, outgoing, and who were making reassuring and informative explanations for medical procedures
acquired a strong position in the eyes of the children and families (Fletcher et al., 2011).
The outcome of this study was found to be comparable with the results of other studies (Adams et al., 1991;
Alak, 1993; Ataman (Keyik), 2006; Holt & Maxwell, 1991; Karabulut & Arıkan, 2009; Maraşuna & Eroğlu,
2013; Strachan, 1993). The reason of this outcome was thought be that training programs including the
introduction of hospital, materials used in the hospital and medical procedures for treatment purposes by using
instruments for instructing school age children such as video, brochure (booklet), model and computer,
attracted attention of school age children and facilitated their understanding; and decreased the fear emerged
by medical procedures.
When mean scores of the children in experimental and control groups from the subscales of MPFS were
examined, statistically significant difference was observed for mean scores obtained from procedural items,
environmental items, personal items and interpersonal items (p<0.001).
In the study by Ataman (Keyik) (2006), a significant difference was reported between mean procedural
scores (p=0.000), mean personal fear scores (p=0.005) and mean interpersonal fear scores (p=0.000); however,
no statistically significant difference was found between mean environmental fear scores following training
(p=0.169) (Ataman (Keyik), 2006). When this result was compared with the study by (Ataman (Keyik), 2006),
similar results were observed for procedural fear, personal fear and interpersonal fear mean scores. Mean score
of environmental fear did not show any difference after the training in the same study; however, it was detected
that environmental fear score decreased following training in our study. This result is thought to be due to the
difference in the content of the training.
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In our study, the 34% decrease in the mean score of procedural fear was associated with the introduction
of materials used in medical practices during the training, practice of children on model baby doll,
development of concrete thought among 7-14 years old children and presentation of the procedures to the
children by show and practice method.
CONCLUSIONS
In the study, it was concluded that fears of the children for medical procedures before and after
hospitalization were decreased by the training program which was organized for decreasing medical fears of
7-14 years old children who were treated in pediatric services.
Disclosure statement
No potential conflict of interest was reported by the authors
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Investigation of the Relationship Between the Level of Nomophobia and Perceived Social Support and
Personality Traits in Nursing Students
Hemşirelik Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ile Algılanan Sosyal Destek ve Kişilik Özellikleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi
Emine KAPLAN SERİN1,*, Emine DERYA ISTER2
Abstract
Objectives: This study was conducted in descriptive-crosssectional and relational types to examine the relationship
between the level of nomophobia, perceived social support,
and personality traits in nursing students.
Methods: In this study, Descriptive Traits Form, Nomophobia
Scale, The Big Five Inventory (BFI), and Multidimensional
Scale of Perceived Social Support-Revised (MSPSS-R) were
applied to collect data.
Results: Results was determined that nursing students were
mildly nomophobic and it was concluded that their
nomophobic levels of losing connectedness were higher. It has
been observed that there is a relationship between neuroticism
and nomophobia, one of the personality traits of the students
in BFI.
Conclusion: While it was determined that students' perceived
social support perceptions were high and the perceived social
support from the family was higher than other dimensions, it
was concluded that there was a relationship between
nomophobia and perceived social support from the family.
Keywords: Nomophobia, nursing, personality, social support

Özet
Amaç: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinde nomofobi
düzeyi, algılanan sosyal destek ve kişilik özellikleri arasındaki
ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı-kesitsel ve ilişkisel
tiplerde yapılmıştır.
Yöntemler: Bu çalışmada, veri toplamak için Tanımlayıcı
Özellikler Formu, Nomofobi Ölçeği, Beş Büyük Envanteri
(BFI) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek-Gözden
Geçirilmiş Ölçeği (MSPSS-R) uygulanmıştır.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin hafif derecede
nomofobik oldukları belirlendi ve nomofobik bağlılıklarını
kaybetme düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.
BFI öğrencilerinin kişilik özelliklerinden olan nevrotiklik ile
nomofobi arasında bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç: Öğrencilerin algıladıkları sosyal destek algılarının
yüksek olduğu ve aileden algıladıkları sosyal desteğin diğer
boyutlara göre daha yüksek olduğu belirlenirken, nomofobi ile
aileden algılanan sosyal destek arasında bir ilişki olduğu
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Nomofobi, hemşirelik, kişilik, sosyal
destek

INTRODUCTION
Today, mobile phones are the most practical and preferred among mobile devices. Smart phones, which
are produced by adding the features of portable small pocket computers to mobile phones, improve their
capacities and therefore the limits of their usage areas with the developments in communication technologies.
This causes smartphones to take more place in our daily lives. Apart from talking and messaging, smartphones
have many advantages such as accessing information, surfing the internet, shopping, listening to music,
spending time on social networks, taking photos / videos, banking transactions, making simple designs, and
playing games (Kuyucu, 2017). Besides these gains, smart devices have many negative aspects. Some of these
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negativities are the weakening of face-to-face communication in communication, more individualization,
information pollution, applications with the potential of addiction, and the physical and psychological
problems that these applications bring along (Sarıkaya, 2018). Smartphones are among the most important
non-drug addictions of our time and it is stated that problematic use is associated with many negative situations
such as neck pain, depression, lack of tolerance, social isolation, loneliness, low self-esteem, distraction,
decreased life expectancy and deterioration of family relationships. In addition, newly defined phobias and
psychological disorders are emerging day by day due to the problematic use of these devices. Nomophobia is
one of them, and it can be defined as the involuntary fear experienced by the individual about not being able
to reach or communicate on their mobile device (Yıldırım & Kişioğlu, 2018).
While many factors affecting nomophobia, personality traits and social support systems may also affect the
nomophobia level of individuals. When studies examining the relationship between personality traits and
nomophobia were reviewed, it was found that there was a positive relationship between extraversion,
impulsivity, and nomophobia (Argumosa-Villar, Boafa-Grau & Vigil-Colet, 2017; Elhai, Levine, Dvorak &
Hall, 2016; Siddigui et al., 2015; Yıldız Durak, 2019), while negative relationship was found between
responsibility and nomophobia (Argumosa-Villar et al., 2017). In addition, in a study, it was found that the
risk of nomophobia is high in type A personality trait (Ezoe & Toda, 2013). Personality structure, which
determines the attitudes and behaviors of individuals, determines how people can communicate with their
environment and how they will react to events. In this respect, the personality also shows the individual's
distinctive traits. The formation of the elements that make up the personality is determined by traits such as
physical structure, education received, family structure, social environment, and hereditary characteristics.
Personality is a system that reveals the differences, attitudes, behaviors, and feelings of people in their personal
lifestyles and social environments (Atkinson et al., 1993).
Perceived social support is, in a way, the general value that individuals assign for themselves. The support
perceived by people who think that they are loved, respected by others, that they will find help when necessary,
and that their relationships are satisfactory, is high. Perceived support is influenced by relatively permanent
traits such as personality traits, as well as more easily changing traits such as attitude and temperament. It is
known that social support has effect on the emergence, course, and duration of many physical or mental
illnesses. Therefore, social support is a social variable which considered to be related to human health
(Ardahan, 2006). Perceived social support and personality traits of the nursing students may affect their
nomophobia levels. Based on this assumption, this study aimed to examine the relationship between the level
of nomophobia, perceived social support, and personality traits in nursing students.
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METHODS
Design
This study was conducted in descriptive-cross-sectional and relational types to examine the relationship
between the level of nomophobia, perceived social support, and personality traits in nursing students.
Population and Sample
The population of the study consisted of 400 nursing students studying in a state university in the 20202021 academic year. Sample selection was not made, students aged 18 and over, using smart phones and
agreeing to participate in the study were included in the study (n = 101). The data of the study were collected
by the researchers from the students who accepted the study between 01 November and 30 November 2020.
149 students without smartphones and 150 students who did not want to participate in the study were not
included in the study.
Data Collection
Face-to-face surveys could not be conducted due to the rapid spread of COVID-19. However, with the
rapid development and spread of mobile internet in our country, online surveys have become safer and more
applicable. The cross-sectional study data were collected between 01-30 November 2020. The questionnaire
form, consisting of open-ended and multiple-choice questions prepared by the researchers via google-forms,
was sent to undergraduate students of the Health Sciences Faculty of a state university as a mobile phone
message and they were asked to participate in the study. Students participated voluntarily after clicking the
questionnaire request link. Announcements about contributing to the questionnaire were repeated every week
for 4 weeks. Approximate questionnaire filling time is 8-10 minutes.
Data Collection Instruments
In this study, Descriptive Traits Form, Nomophobia Scale, The Big Five Inventory (BFI), and
Multidimensional Scale of Perceived Social Support-Revised (MSPSS-R) were applied to collect data.
Descriptive Traits Form: The descriptive traits form, created by the researchers with a literature review,
includes the demographic characteristics of the patients (age, class, gender, economic level, etc.).
Nomophobia Scale: Developed by Yıldırım and Correia (2015) and adapted into Turkish by Yıldırım et al.
(2016), the scale consists of 20 items in four sub-dimensions (“not being able to access information”, “giving
up convenience”, “not being able to communicate” and “losing connectedness”). The internal consistency
coefficients of the scale sub-scales range between α = 0.74 and 0.94, and the total internal consistency
coefficient is reported to be 0.92 (Yıldırım et al., 2016; Yıldırım & Correira, 2015). Participants scoring 20
points on the scale indicate no nomophobia, a score between 20 and 60 points has mild nomophobia, a score
between 60 and 100 points has moderate nomophobia, and a score between 100 and 140 indicates extreme
nomophobia. In this study, it was calculated that the internal consistency coefficients of the measurements
obtained from the sample varied between 0.88-0.90 in the sub-scales, and α = 0.95 in the total of the scale
(Table 1).
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The Big Five Inventory (BFI): It was used in the study to measure the personality traits of the participants.
This scale was developed by Benet-Martinez and John (1998) under the name “The Big Five Inventory” and
adapted into Turkish by Sümer et al. (2005), the scale consists of 44 items in five sub-dimensions
(extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, and openness). The internal consistency
coefficients of the scale range between α = 0.64 and α = 0.77 (Sümer et al., 2005). In this study, it was
calculated that the internal consistency coefficients of the measurements obtained from the sample varied
between 0.63-0.80 in the sub-scales, and α = 0.90 in the total of the scale (Table 2).
Multidimensional Scale of Perceived Social Support -Revised (MSPSS-R): The original of the scale
(MSPSS) was developed by Zimet, Dahlem, Zimet and Farley (1988). There are 12 items in the original scale.
The scale consists of three sub-scales called FA (family), FR (friends), and SO (significant other). The
Cronbach Alpha reliability coefficient of the original form is between .84 and .92 (Zimet, Farley, Zimet &
Farley, 1988). Eker, Arkar, and Yaldız (2001) re-performed the factor structure, validity, and reliability study
of the revised form of the scale. The reliability coefficients of the study were calculated as .85 for the "Family"
subscale, .88 for the "Friends" subscale, .92 for the "Significant Other" subscale, and .89 for the total score of
the scale. According to the findings of the reliability studies of the scale, the scale has high consistency levels
ranging from .80 to .95 with other scales (Eker et al., 2001). The Multidimensional Scale of Perceived Social
Support is a 7-point Likert-type scale consisting of 12 items. The lowest total score that can be obtained from
the scale is 12 and the highest score is 84. The high score obtained from the scale indicates that the perceived
social support is high (Eker et al., 2001). The reliability coefficient for the scale was found to be .92. Reliability
coefficients are .92 for "Family" subscale, .95 for "Friends" subscale, and .95 for "Significant Other" subscale.
Ethical Aspect of the Study
To determine the ethical suitability of the research, written permissions were obtained from the NonInvasive Research Ethics Committee of a University (no: E-2518/2020) and from the dean of the relevant unit
of the university where the research was conducted. At the same time, written and verbal permissions were
obtained from the students who participated in the study, indicating that they accepted the study.
Data analysis
The Statistical Package for Social Science (SPSS) 24.0 software was used to evaluate the study data.
Variables determined by counting from descriptive statistics are shown as numbers and percentages and mean
± standard deviation for variables determined by measurement. Correlation and regression analysis of the
relationship between the scales was made. Statistical significance level was set at 0.05.
Limitations of the Study
The limitation of the study is that the sample in the study consists of only students studying at the Health
Sciences Faculty of a state university and that the results can only be generalized to the group in which the
study was conducted.
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RESULTS
Table 1. Descriptive Traits of the Students (N=101)
Gender
Marital status
Graduated high school

Academic Year

Academic success

Do you carry a charger with you?
Do you spend time with your smartphone before going to sleep?
Do you turn off your smartphone at night?
Do you first look at your smartphone when you wake up?
Do you consider yourself a smartphone addict?
How often do you check your smartphone during the day?

Chronic diseases
Have you ever had a problem requiring psychological support?
Are you using psychiatric medication?
Regular physical activity
Smoking status
Alcohol status
Nutritional status

Age
How many years have you been using a smartphone? (year)
The average daily duration of using smartphones (hour)
The average daily internet usage (hour)
Approximately how many times do you check your smartphone
per hour? (times)

Female
Male
Married
Single
Health Vocational
Normal
Anatolian
Other
1st
2nd
3rd
4th
Good
Moderate
Bad
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Rarely (1-2 times a day)
Sometimes (5-10 times a day)
Often (once an hour)
Very often (several times an
hour)
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Yes
No
Mainly Vegetable Fruit
Meat Fastfood Mainly
X±SS
20.32±1.53
4.97±2.69
5.14±2.47
4.63±2.68
6.51±8.59

n
87
14
5
96
11
4
70
16
42
20
29
10
49
50
2
27
74
85
16
20
81
67
34
31
70
12
36
23
30

%
86.1
13.9
5.0
95.0
10.9
4.0
69.3
15.8
41.6
19.8
28.7
9.9
48.5
49.5
2.0
26.7
73.3
84.2
15.8
19.8
80.2
66.3
33.7
30.7
69.3
11.9
35.6
22.8
29.7

6
95
13
88
2
99
27
74
8
93
1
100
64
37

5.9
94.1
12.9
87.1
2.0
98.0
26.7
73.3
7.9
92.1
1.0
99.0
63.4
36.6

Descriptive traits of the students who participated in the study are given in Table 1. The average age of the
students is 20.32 ± 1.53, 86.1% of them are female, 95% are single, 69.3% are have graduated from Anatolian
High Schools, 41.6% studying at first grade and 49.5% of them have a moderate academic success. It was
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found that the students had been using smartphones for an average of 4.97 ± 2.69 years, the average daily
duration of using smartphones was 5.14 ± 2.47 hours, the average daily internet usage time was 4.63 ± 2.68,
and they controlled the smartphone an average of 6.51 ± 8.59 times per hour. It was determined that 73.3% of
the students did not carry a charging device with them, 84.2% spent time with a smart phone before going to
sleep, 80.2% did not turn off their smartphones while sleeping at night, and 66.3% looked at the smartphone
first when they woke up. It also has been determined that 35.6% of them control their smartphones 5-10 times
a day and 29.7% control their smartphones several times an hour. 94.1% did not have any chronic disease,
87.1% did not have a problem requiring psychological support, 98% did not use psychological medication,
73.3% did not do regular physical activity. It was determined that 92.1% did not smoke, 99.0% did not use
alcohol, 63.4% ate mainly vegetables and fruits (Table.1).
Table 2. Internal consistency coefficients and averages of measurements obtained from the Nomophobia
Scale, BFI and MSPSS-R
Number
of Items
5
6

Item Numbers

Losing connectedness
13, 17, 18, 19, 20
Not being able to
6, 9, 12, 14, 15, 16
communicate
Giving up convenience
5
5, 7, 8, 10, 11
Not being able to access
4
1, 2, 3, 4
information
Nomophobia Scale
20
1-20
Extraversion
8
1, 6, 11,16, 21, 26, 31, 36
Agreeableness
9
2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42
Conscientiousness
9
3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43
Neuroticism
8
4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39
Openness
10
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 41,44
The Big Five Inventory
44
All
Family
4
3,4,8,11
Friends
4
6, 7,9,12
Significant other
4
1,2,5,10
Multidimensional Scale of
12
All
Perceived Social Support Revised
α * = Internal consistency coefficient reported in the Turkish adaptation study
α ** = Internal consistency coefficient obtained from the research sample
Reverse scored items are shown in bold font.

α*

α**

Mean±SD

.90
.74

.88
.86

13.74±5.55
16.54±6.55

.94
.91

.90
.88

14.38±6.00
8.82±4.43

.92
.66
.64
.75
.72
.77

.95
.68
.64
.68
.63
.80
.90
.92
.95
.95
.92

53.49±20.17
24.03±2.72
27.06±3.38
28.30±3.49
26.05±3.30
35.24±7.16
140.72±10.83
19.20±7.69
18.75±7.92
14.37±8.99
52.30±19.95

.85
.88
.92
.89

Internal consistency coefficients and averages of the measurements obtained from the Nomophobia Scale,
BFI and MSPSS-R are given in Table 2. Nomophobia Scale’s mean score was 53.49 ± 20.17 and it was found
to be mild and the highest average among subscale was "losing connectedness". BFI average score is 140.72
± 10.83, and it is seen that the highest average is in "openness". It was found that the mean MSPSS-R score
was 52.30 ± 19.95 and the family subscale mean was the highest. It was determined that students' perceived
social support was high (Table 2).
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Table 3. The Relationship between Nomophobia, BFI and MSPSS-R
Losing
connectedness

Extraversion
Agreeableness
Conscientiousness
Neuroticism
Openness
BFI
Family
Friends
Significant other
MSPSS-R

r
-.026
.054
-.044
.299**
.148
.185
.240*
.126
.104
.190

p
.798
.591
.660
.002
.140
.064
.015
.209
.301
.057

Not being able
to
communicate
r
p
-.106
.289
.115
.253
.009
.927
.309** .002
.146
.145
.203*
.042
.253*
.011
.140
.162
.075
.457
.187
.061

Giving up
convenience
r
-.136
.042
-.060
.259**
.209*
.178
.355**
.229*
.093
.270**

p
.177
.674
.554
.009
.036
.076
.000
.021
.357
.006

Not being able
to access
information
r
p
-.107 .286
.137
.171
.067
.506
.243* .014
-.028 .782
.093
.354
.019
.853
-.017 .870
-.059 .559
-.026 .797

Nomophobia
Scale
r
-.106
.095
-.012
.313**
.144
.190
.258**
.145
.068
.188

p
.293
.345
.903
.001
.150
.057
.009
.149
.502
.060

The relationship between nomophobia and BFI, MSPSS-R is given in Table 3. A positive significant
relationship was determined between "not being able to communicate", "losing connectedness", "not being
able to access information" and "giving up convenience", nomophobia scale and neuroticism. As nomophobia
increased, it was observed that neuroticism increased as personality trait. A positive and significant
relationship was found between losing connectedness and BFI. A positive significant relationship was
determined between not being able to communicate, losing connectedness, device deprivation, nomophobia
scale, and family. It was found that as nomophobia increased, family support in the perceived social support
subscale also increased. A positive significant relationship was found between device deprivation, friends,
and MSPSS-R (Table 3). The predictors of significant other, conscientiousness, openness, agreeableness,
extraversion, Friends, neuroticism, and family were determined to affect nomophobia cumulatively by 18%
(R2 = .186, F: 2.620 p = .012).
DISCUSSION
In this study, the average score that the nursing students got from the Nomophobia Scale was 53.49 ± 20.17,
and it was determined that the students were mildly nomophobic. In the study conducted by AguileraManrique et al. with nursing students, the mean nomophobia score of the students was found to be 82.39 ±
18.63 (Aguilera-Manrique, 2018). In another study in which nursing students were included in the sample, the
average score of students for nomophobia was reported as 69.50 ± 21.08 (Márquez-Hernández, 2019).
According to a study conducted with Medical and Nursing students in our country, the average score of
students for nomophobia is 78.7 ± 24.6 (Okuyan et al., 2019). According to the comparative study conducted
by Gutiérrez-Puertas et al. (2019) with Spanish and Portuguese Nursing students, it was reported that both
Spanish and Portuguese nursing students scored above the average according to their nomophobia levels, and
the students' levels of nomophobia were evaluated as high (Puertas, 2019). According to the results obtained
in this study, the levels of nomophobia of nursing students in our sample group are lower than reported in the
literature. Nomophobia is expressed as a phobia of being without a mobile phone. Nomophobia is defined as
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a disorder of the 21st century and is expressed as a state of discomfort and anxiety felt when away from contact
with mobile phones or computers (King et al., 2010). Studies have been conducted in the literature using
different variable names associated with nomophobia. With the names Excessive mobile phone use (Toda et
al., 2006), mobile phone addiction (Siddiqui & Ali, 2015; Samaha & Hawi, 2016), smartphone addiction
(Elhai et al.2017), problematic mobile phone use (Bianchi & Phillips, 2005), problematic smartphone use
(Elhai et al.2016), and nomophobia (King et al., 2010, Bragazzi & Del Puente, 2014; Yıldız Durak, 2019),
mobile phone usage behavior and negative consequences are investigated. In this context, the low levels of
nomophobia in our student group can be explained by the fact that 69.3% of the students do not see themselves
as smartphone addicts.
The average duration of daily smartphone use of the students in our study group was found to be 5.14 ±
2.47. In the study conducted by Aguilera-Manrique et al. (2018) with 150 nursing students, 48.4% of the
students used smartphones for less than 3 hours per day, while 51.6% reported that they had phone usage over
3 hours per day (Aguilera-Manrique, 2018) ). In a study conducted with medical and nursing students, it was
found that 68.3% of the students used phones for 3 hours or more per day (Okuyan et al., 2019).
In this study, according to the correlation analysis conducted to test the existence of a relationship between
The Big Five Inventory and the Nomophobia Scale, no relationship was found between the sub-dimensions
of extraversion, agreeableness, conscientiousness, and openness, and sub-dimensions of nomophobia scale
and nomophobia (p> 0.05). Only a weak statistically significant relationship was found between Neuroticism
and nomophobia and all subscales (p <0.05). In a study conducted by Öz and Tortop with university students,
a significant relationship was found between their students' nomophobia scores and BFI. As a result of that
study, a positive weak relationship between the nomophobic status of university students and their
extraversion scores (r = .232, p <.001), a positive medium relationship between aggreeableness scores (r =
.461, p <.001), a weak positive correlation between conscientiousness scores (r = .230, p <.001), a weak
positive correlation between openness scores (r = .255, p <.001) and a weak negative relationship between
neuroticism scores (r=-.2184, p<.001) (Öz & Tortop, 2018 ). Dalbudak et al. found a negative weak
relationship between university students' BFI total score and nomophobia (Dalbudak et al., 2020). In a study
conducted in order to establish the relationship between temperament and personality and to define the
development of nomophobia, it was found that cooperation decreased the level of nomophobia at a statistically
significant level, whereas reward dependence increased all levels at the level of nomophobia. In addition, in
the same study, it was reported that features such as Novelty Seeking, Harm Avoidance and SelfTranscendence had a weakly positive relationship with Nomophobia. According to the major result obtained
in the mentioned study, there is a relationship between nomophobia and personality (Olivencia-Carrión, 2018).
Karakurt et al. (2020) reported that there is a positive significant relationship between the Nomophobia Scale
total score average and the State-Trait Anxiety Inventory total score average (Karakurt et al, 2020). Similarly,
Sureka et al. (2020) stated that there is a relationship between nomophobia and stress, anxiety and depression
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(Sureka et al., 2020). It shows that there is a relationship between nomophobia and personality traits in the
literature. However, in this study, no relationship was found in other personality subscales except neuroticism.
This situation can be explained by the similar characteristics of our sample group and generally having mild
nomophobia.
In this study, the total MSPSS-R score of the students was determined as 52.30 ± 19.95. In a study
conducted by Aydın Kartal with midwifery students, it was stated that the students' total MSPSS-R score
average was 68.0 ± 12.5 (Aydın Kartal, 2019). According to another study conducted with university students,
the average MSPSS-R score of the students was reported as 61.9 ± 14.7 (Büyükçolpan, 2019). In our study,
no relationship was found between nursing students' MSPSS-R and nomophobia (p> 0.05). In this study, a
weak positive correlation was found between only the family subscale of the MSPSS-R scale and nomophobia
(r = 258; p = .009). According to a study conducted to examine the relationship between midwifery students'
nomophobia levels and their perception of social support, it was found that students are moderately
nomophobic and that there is a weak and negative significant relationship between nomophobia and perceived
social support from the family. In the same study, weak and negative significant relationships were found
between MSPSS-R total and subscales and nomophobia, except for the "significant other" subscale (Aydın
Kartal, 2019). Büyükçolpan reported that social support received from the family is a predictor of nomophobia
(Büyükçolpan, 2019). Gezgin et al. (2018) found a moderate positive relationship between nomophobia and
loneliness in their study to evaluate the relationship between nomophobia and loneliness in Turkish
adolescents (R = .444, p <.05). In the same study, all subscales of nomophobia were found to be associated
with loneliness (Gezgin et al., 2018). In this study, it was determined that significant other, conscientiousness,
openness, agreeableness, extraversion, friends, neuroticism, and family predictors have 18% cumulative effect
on nomophobia (R2 = .186, F: 2.620 p = .012). According to the literature and our study, it can be said that
the social support perceived from the family affects the nomophobia levels of the students and the increase in
the perceived support decreases the severity of nomophobia.
CONCLUSIONS
In this study, which was carried out to examine the relationship between the level of nomophobia in nursing
students and perceived social support and personality traits, it was determined that nursing students were
mildly nomophobic and it was concluded that their nomophobic levels of losing connectedness were higher.
It has been observed that there is a relationship between neuroticism and nomophobia, one of the personality
traits of the students in BFI. While it was determined that students' perceived social support perceptions were
high and the perceived social support from the family was higher than other dimensions, it was concluded that
there was a relationship between nomophobia and perceived social support from the family.
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IMPLICATION FOR NURSING PRACTICE
It was determined that there was a relationship between nomophobia and perceived social support from the
family. It is a fact that smartphones, which are used extensively both in business life and almost in all parts of
the social life, pose great risks for the individuals especially the youth. In our country, it is still unknown as
to what degree nomophobia affects young people psychologically or what other problems it creates in the lives
of individuals. The use of smartphones, which are an integral part of our lives, is an indispensable choice.
Based on these results, it is recommended to conduct studies in mixed groups to determine the effect of
perceived social support and personality traits on nomophobia and to consider the family factor in the
management of nomophobia.
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Covid-19 Pandemi Sürecinde Annelerin Çocuklarını Korumak için Yaptıkları Geleneksel
Uygulamalar

Traditional Practices of Mothers to Protect Their Children During the Covid-19 Pandemic Process
Fehmi BAŞKURT1, Arzu SARIALİOĞLU2,*
Özet
Amaç: Araştırmanın amacı, Covid-19 pandemi sürecinde
annelerin çocuklarını korumak için yaptıkları geleneksel
uygulamaları ve etkileyen faktörleri incelemektir.
Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan araştırma Nisan-Mayıs 2021
tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini
belirtilen tarihler arasında, Ardahan Devlet Hastanesi’nin
çocuk polikliniğine başvuran, Covid-19 belirtileri gösteren
çocuğu olan, kendisi Covid-19 geçirmeyen, iletişim problemi
olmayan, okur-yazar olan 100 anne oluşturmuştur.
Araştırmada 20 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır.
Bulgular: Annelerin Covid-19 pandemi sürecinde %77’sinin
geleneksel uygulamalar hakkında bilgisi olmadığı ve %71’inin
geleneksel
uygulamaları
kullanmadığı
bulunmuştur.
Annelerin %91’inin çocuğundaki belirtileri Covid-19 olarak
algıladığı belirlenmiştir. Annelerin %75’inin belirtisi bulunan
çocuğu sağlık kuruluşuna götürdüğü bulunmuştur. Geleneksel
uygulamayı kullanan anneler arasında %71’i bitkisel
kaynakları tercih etmektedir. Annelerin geleneksel uygulama
kullanma nedenleri %82.1 oranı ile bağışıklık güçlendirme
amaçlıdır. Annelerin %80’i çocuğunu koronavirüsten
koruyabildiklerini düşünmektedir. Annelerin koronavirüsten
koruma yöntemlerine bakıldığında %99’unun çocuğunda
hijyen kurallarına dikkat ettiği saptanmıştır.
Sonuç: Annelerin çoğunluğunun Covid-19 pandemi sürecinde
geleneksel uygulamalar hakkında bilgisi olmadığı ve
geleneksel uygulamaları kullanmadığı bulunmuştur. Annelere
doğru geleneksel uygulamalar hakkında bilgi verilmesi
önerilebilir.
Anahtar kelimeler: Covid-19, çocuk, geleneksel uygulama,
korunma.

Abstract
Aim: The aim of research is to determine the traditional
practices of mothers to protect their children during the Covid19 process, to examine the factors affecting.
Methods: The descriptive research was conducted between
April-May 2021. The population of the study consisted of 100
mothers who applied to the pediatric polyclinic of the Ardahan
State Hospital between specified dates, children showed signs
of Covid-19, were literate, did not have Covid-19, had no
communication problems. A questionnaire consisting of 20
questions was used in the study.
Results: It was found that 77% of the mothers did not know
about traditional practices and 71% did not use traditional
practices during the Covid-19 process. It has been found that
91% of mothers perceive the symptoms in their child as Covid19. It was found that 75% of the mothers took the child with
symptoms to the health institution. Among mothers who use
traditional practice, 71% prefer herbal sources. The reasons for
mothers to use traditional applications are for immune
strengthening with 82.1%.80% of mothers think that they can
protect their child from coronavirus. When the mothers'
methods of protection from coronavirus were examined, it was
determined that 99% of them paid attention to the rules of
hygiene in their children.
Conclusion: It was found that the majority of mothers did not
know about traditional practices and did not use traditional
practices during the Covid-19 process. It has been determined
that mothers who are university graduates use more traditional
practices. It may be recommended to inform mothers about
correct traditional practices
Keywords: Covid-19, child, traditional practice, protection.

GİRİŞ
Covid-19, en son ortaya çıkan koronavirüsün çeşitli semptomlara (ateş, öksürük, yorgunluk, nefes darlığı,
eklem ağrısı vb.) neden olduğu, solumum yolu ile insandan insana geçen bulaşıcı bir hastalıktır. Bu hastalık,
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şu anda küresel olarak dünyayı etkileyen bir salgındır (WHO, 2019). Koronavirüs hastalığı için etkili bir tedavi
edici özelliği olan herhangi bir yöntem yoktur. Sağlık kuruluşlarında yatmakta olan hastalara destekleyici
tedavi verildiğinden dolayı “hastalıktan korunmanın” virüs bulaşması açısından en etkili yöntem olduğu
düşünülmektedir (WHO, 2020; WHO, 2021).
Dünya çapında genel olarak uzun yıllardır kullanılan geleneksel uygulama yöntemleri çocuklarda kronik
hastalıklarda yaygındır. Astımlı çocukların %52’sinde, dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanılı çocukların
%68’inde, romatolojik rahatsızlığı olan çocukların %64’ünde, kanserli çocukların %65’inde, serebral palsili
çocukların %56’sında, özel bakım ihtiyacı olan çocukların %64’ünde geleneksel uygulama yöntemlerinden
en az bir tanesi kullanılmaktadır (Muslu & Öztürk, 2008).
Yapılan çalışmalar, geleneksel uygulamaların birçok kolaylığı ve yararlarının olmasından dolayı
ebeveynler tarafından tercih edildiğini belirtmektedir (Aydın ve ark., 2015; Bülbül ve ark., 2014; Muslu &
Öztürk, 2008). Ebeveynler genellikle geleneksel uygulama yöntemlerini kronik hastalığı olan (kanser, obezite,
migren, diyabet, hipertansiyon) çocuklarında ya da sık görülen (bronşit, bronşiolit, pnömoni gibi) hastalıklarda
kullanmaktadır. Bu yöntemler bazen zararlı bazen de iyileşmeyi geciktirici etkilerinden dolayı çocuklara zarar
verebilmektedirler. Çocuklar yetişkinlere göre fizyolojik veya psikolojik yönlerden daha zayıf oldukları için
bu yöntemlerden daha fazla etkilenebilmektedirler (Güveli ve ark., 2021). Bu yüzden ebeveynlerin
çocuklarına geleneksel uygulama yöntemlerinden herhangi birini kullanmadan önce sağlık çalışanlarından
bilgi alması oldukça önemlidir.
Çocuklarda Covid-19 daha hafif semptomlar ve bazen asemptomatik bir şekilde görülebilmektedir.
Hastalıktan korunmanın en etkili yöntemi ise virüse maruz kalmamaktır (Özdemir & Pala, 2020; Pars, 2020).
Bu süreçte bilinmeyen yönleri çok olan Covid-19’dan korunmada; bağışıklığı güçlendirme, rahatlama,
tedaviye ek destek amaçlı iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla geleneksel ve tamamlayıcı tıpa yönelme olmuştur
(Işık & Can, 2021; Uçar ve ark., 2020).
Geleneksel ve tamamlayıcı tıp, tıbbi tedavilere ek olarak yapılan ve bazen tıbbi tedavilerin yerine kullanılan
her türlü sağlık hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak bağışıklığı güçlendirme, kişinin rahatlaması,
tedaviye ek destek, yaşam kalitesini arttırmak, uyku kalitesini arttırmak, mental sorunları çözmek ve
hastalıklardan iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla kullanılmaktadır. İnsanların geleneksel uygulama
yöntemlerini tercih etmesindeki bazı faktörler; kolay bulunur olması, ekonomik olması, kolay hazırlanması,
ilaçlara nazaran daha az yan etkisinin olması ve doğal olmalarıdır (Chang ve ark., 2011).
Covid-19 pandemi sürecinde hastalıktan korunma konusunda hemşirelerin birçok sorumluluğu
bulunmaktadır. Bunlar, hastalığın önlenmesi amaçlı eğitimlerin sağlanması, salgın süreci boyunca yanlış bilgi
ve uygulamaların yayılmasının engellenmesi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin yararları, olası
zararları ve yapılan tedavilerle etkileşimi hakkında danışmanlık yapılması gibi konularda eğitimler
gerçekleştirilmesidir (Aylaz & Yıldız, 2020).
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Covid-19’dan korunmak yetişkinler kadar çocuklar için de önemlidir. Çocukların ebeveynleri tarafından
birçok hastalıktan korunmaya ve sağlıklarının geliştirilmesine ihtiyaçları vardır. Ailelerin çocuklarını
hastalıklardan koruma yöntemlerini doğru bilmeleri ve sağlıklarını geliştirecek uygulamalara hâkim olmaları
oldukça önemlidir. Covid-19 hastalığının yeni olması, tıbbi tedavinin kesinleşmemesi, aşı ile ilgili
tereddütlerin olması, çocuklarda ilaç kullanımının olmaması aileleri çocukları için geleneksel uygulama
yöntemlerine yöneltmektedir. Literatürde Covid-19 ve çocuklarda kullanılan geleneksel uygulamalar ile ilgili
herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu nedenle, araştırma Covid-19 pandemi sürecinde annelerin
geleneksel uygulamaları bilme durumu ve uygulama sıklığı, çocuklarını korumak için yaptıkları geleneksel
uygulamaları ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.
Araştırma Soruları
S1: Annelerin Covid-19 pandemi sürecinde geleneksel uygulamaları bilme durumu ve uygulama sıklığı
nedir?
S2: Annelerin çocuklarını Covid-19’dan korumak için yaptıkları geleneksel uygulamalar ve amacı nedir?
S3: Annelerin çocuklarını Covid-19’dan korumak için yaptıkları geleneksel uygulamaları etkileyen
faktörler nelerdir?
YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Araştırma tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Tarihi
Araştırma, Ardahan Devlet Hastanesi çocuk polikliniğinde Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında
yürütülmüştür.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında Ardahan Devlet Hastanesi çocuk polikliniğine
başvuran, Covid-19 belirtileri gösteren çocuğu olan, kendisi Covid-19 geçirmeyen, iletişim problemi olmayan,
okur-yazar olan 127 anne oluşturmuştur. Covid-19 pandemi süreci nedeni ile hastalık bulaşma kaygısı taşıyan
27 anne araştırmaya katılmayı kabul etmediği için çalışma 100 anne ile tamamlanmıştır. Örnekleme
yöntemine gidilmemiştir. Örneklem büyüklüğünün yeterli olduğunu belirlemek için “G. Power 3.1.9.2
programı” kullanılarak yapılan güç analizinde çalışmanın %95 güven aralığında, 0.05 anlamlılık düzeyinde
etki büyüklüğünün 0.3 olduğunda 100 annenin (X2: 11.07, Power: 0.62) yeterli olduğu belirlenmiştir.
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Veri Toplama Araçları
Anket Formu: Verilerin toplanmasında literatür (Bulut & Tüfekçi, 2016; Muslu & Öztürk, 2008; Taşar ve
ark., 2011) ışığında araştırmacılar tarafından oluşturulan bir anket formu kullanılmıştır. Anket formu 2
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde annelerin özelliklerini belirleyen 6 kapalı uçlu soru yer almıştır.
İkinci bölümde ise Covid-19 pandemi sürecinde annelerin geleneksel uygulamaları bilme durumları ve
uygulama sıklığını, çocuklarını Covid-19’dan korumak için yaptıkları geleneksel uygulamalar ve amacını,
çocuklarını Covid-19’dan korumak için yaptıkları geleneksel uygulamaları etkileyen faktörleri belirleyen 2’si
açık uçlu olmak üzere 14 soru bulunmaktadır.
Verilerin Toplanması
Veriler, mesai saatleri içerisinde haftanın 5 günü (Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe-Cuma) yüz yüze,
soru-cevap görüşme tekniği ile 10 dakikalık sürede anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler
toplanırken Covid-19 tedbirlerine (maske, mesafe, hijyen) uyulmuştur.
Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmada elde edilen veriler “Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 17.0 programı”
kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatistiksel metotlar (sayı, yüzde) ve ki kare testi ile
değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi p˂0.05 olarak kabul edilmiştir.
Araştırmanın Etik İlkeleri
Araştırma için bir üniversitenin Etik Kurulu’ndan etik onay (2020-5/4 sayılı 08.09.2020 tarihli) ve kurum
izni alınmıştır. Annelere araştırmanın amacı açıklanmış ve gönüllülük temelinde sözlü ve yazılı onamları
alınmıştır. Araştırmada "Aydınlatılmış Onam", "Özerkliğe Saygı", "Gizlilik ve Gizliliğin Korunması" ve
"Kişisel Verilerin Korunması" ilkelerine uyulmuştur. Araştırmada İnsan Hakları Helsinki Deklerasyonu’na
sadık kalınmıştır.
Araştırmanın Genellenebilirliği ve Sınırlılığı
Araştırmanın sonuçları araştırma özelliklerini taşıyan annelere genellenebilir. Covid-19 pandemi süreci
nedeni ile hastalık bulaşma kaygısı taşıyan annelerin az katılımı araştırmanın sınırlılığıdır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan annelerin demografik durumlarına ilişkin bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Buna
göre; annelerin %60’ının 26-35 yaş aralığında, %52’sinin eğitim seviyesinin ilkokul, %56’sının şehir
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merkezinde yaşadığı, %49’unun geliri giderinden az, %67’sinin çekirdek aile yapısında ve %41’inin çocuk
sayısının 3-4 olduğu bulunmuştur.
Covid-19 pandemi sürecinde annelerin %77’sinin geleneksel uygulamalar hakkında bilgisi olmadığı ve
%71’inin geleneksel uygulamaları kullanmadığı bulunmuştur. Annelerin geleneksel uygulamaları kullanma
sıklığı da %32.1 oranında haftada 2-3 defa belirlenmiştir (Tablo 2).
Tablo 1. Annelerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n=100)
Özellikler
Yaş
18-25 yaş
26-35 yaş
35 yaş üzeri
Eğitim
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yaşam Yeri
Köy
İlçe
Şehir
Ekonomik Durum
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Gelir giderden fazla
Aile Tipi
Çekirdek aile
Geniş aile
Çocuk Sayısı
1- 2
3- 4
5 ve üzeri

n

%

5
60
35

5.0
60.0
35.0

10
52
10
10
18

10.0
52.0
20.0
14.0
18.0

39
5
56

39.0
5.0
56.0

49
43
8

49.0
43.0
8.0

67
33

67.0
33.0

26
59
15

26.0
59.0
15.0

n

%

23
77

23.0
77.0

29
71

29.0
71.0

9
18
16
5
8

16.0
32.1
28.7
9.0
14.2

Tablo 2. Annelerin Geleneksel Uygulamalar Bilgisi ve Kullanma Durumu
Uygulamalar ve Kullanma Durumu
Geleneksel Uygulamayı Bilme Durumu
Evet
Hayır
Geleneksel Uygulamayı Kullanma Durumu
Evet
Hayır
Geleneksel Uygulamayı Kullanma Sıklığı
Haftada 7 defa
Haftada 2-3 defa
Haftada 1 defa
Ayda birkaç defa
İhtiyaç halinde (hastalık, halsizlik, iştahsızlık vs. durumlarda)

Annelerin %66’sının ailesinde ve çevresinde Covid-19 tanısı almadığı ve %91’inin çocuğunun Covid-19
tanısı almadığı bulunmuştur. Çocukta ateş görülme sıklığı %50, bulantı-kusma, ishal ve huzursuzluk görülme
sıklığı %16.6’dır. Annelerin %91’inin çocuğundaki belirtileri Covid-19 olarak algıladığı ve %75’inin belirtisi
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bulunan çocuğunu sağlık kuruluşuna götürdüğü saptanmıştır. Annelerin %25’i ilaç dışı yönteme başvurup
çocuğuna ılık duş aldırdığını ve nane limon kaynattığını ifade etmiştir. Geleneksel uygulamayı kullanan
anneler arasında %71’i bitkisel kaynakları tercih etmektedir. Annelerin geleneksel uygulama kullanma
nedenleri %82.1 ile bağışıklık güçlendirme amaçlıdır. Annelerin %80’i çocuğunu koronavirüsten
koruyabildiklerini düşünmektedir. Annelerin koronavirüsten koruma yöntemlerine bakıldığında %99’unun
çocuğunda hijyen kurallarına dikkat ettiği saptanmıştır (Tablo 3).
Tablo 3. Annelerin Çocuklarını Covid-19’ dan Korumak için Kullandıkları Geleneksel Uygulamalar ve
Amacı
Uygulamalar ve Amacı
Aile ve Çevresinde Covid-19 Tanı Alma Durumu
Evet
Hayır
Çocuklarında Covid-19 Tanı Alma Durumu
Evet
Hayır
Çocuklarda Görülen Belirtiler
Ateş
Bulantı-kusma
İshal
Huzursuzluk
Belirtileri Covid-19 Olarak Algılama
Evet
Hayır
Belirtilere Yönelik Annelerin Uyguladığı Yöntemler
Sağlık kuruluşuna başvurmak
İlaç dışı yöntemler kullanmak (ılık uygulama, bitkisel ürünler)
Geleneksel Uygulama Yöntemleri
Bitkisel yöntemler
Dini yöntemler
Diğer (apiterapi)
Geleneksel Uygulama Kullanma Nedenleri
Tedavi için
Rahatlama için
Bağışıklığı güçlendirmek için
Covid-19’dan Koruyabilme İnancı
Evet
Hayır
Covid-19’dan Korumak için Uyguladıkları Yöntemler*
İzolasyon
Hijyen
Düzenli ve dengeli beslenmek
Geleneksel uygulamalar
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

n

%

34
66

34.0
66.0

9
91

9.0
91.0

6
2
2
2

50.0
16.6
16.6
16.6

80
20

80.0
20.0

9
3

75.0
25.0

39
7
10

71.0
12.7
16.3

6
4
46

10.8
7.1
82.1

80
20

80.0
20.0

95
99
87
29

95.0
99.0
87.0
29.0

Tablo 4’de annelerin demografik özellikleri ile geleneksel uygulama kullanımları karşılaştırılmıştır.
Annelerin yaşı, eğitim durumu, yaşam yeri, gelir düzeyi, çocuk sayısı ve aile yapısı ile geleneksel uygulama
kullanma arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır (p>0.05).
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Tablo 4. Annelerin Çocuklarını Covid-19’dan Korumak için Yaptıkları Geleneksel Uygulamaları ile
Etkileyen Faktörlerin Karşılaştırılması (n=100)

Özellikler
Yaş
18-25 yaş
26-35 yaş
35 yaş ve üzeri
Eğitim
Okur-yazar
İlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Yaşam Yeri
Köy
İlçe
Şehir
Ekonomik Durum
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Gelir giderden fazla
Aile Tipi
Çekirdek aile
Geniş aile
Çocuk Sayısı
1-2
3-4
5 ve üzeri
X2: Ki kare testi

Geleneksel
Uygulama Yapma
Durumu
Evet
n
%

Hayır
n

%

X2

p

2
9
12

40.0
15.0
34.3

3
51
23

60.0
85.0
66.7

5.501

0.064

1
10
2
2
10

10.0
19.2
20.0
20.0
55.6

9
42
8
8
8

90.0
80.8
80.0
80.0
4.6

1.507

0.218

12
1
16

30.8
20.0
28.6

27
4
40

69.2
80.0
71.4

0.261

0.878

15
10
4

30.6
23.3
50.0

34
33
4

69.4
76.7
50.0

2.464

0.292

22
7

32.8
21.2

45
26

67.2
78.8

1.451

0.252

12
11
6

46.2
37.9
20.7

14
47
9

53.8
67.1
12.9

8.111

0.088

TARTIŞMA
Covid-19 sürecinde annelerin çocuklarını korumak için yaptıkları geleneksel uygulamaları ve etkileyen
faktörleri incelemek için gerçekleştirilmiş olan araştırmada elde edilen bulgular ilgili literatürle tartışılmıştır.
Araştırmada, annelerin çoğunluğunun (%77) Covid-19 sürecinde geleneksel uygulamalar hakkında bilgisi
olmadığı saptanmıştır (Tablo 2). Kurt ve ark. (2019) yaptıkları “Acil servise solunum sistemi şikayetiyle
başvuran çocuk hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) kullanımının değerlendirilmesi” isimli
çalışmasında annelerin yarısının geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını uyguladığı belirlenmiştir (Kurt
ve ark., 2019). Covid-19 hastalığının yeni olmasından dolayı annelerin bu hastalıkta kullanılacak yararlı
geleneksel uygulamaları bilmemesi de beklenen bir sonuçtur.
Araştırmada, annelerin çoğunluğunun (%71) Covid-19 sürecinde geleneksel uygulamaları kullanmadığı
bulunmuştur (Tablo 2). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının çocuklarda kullanımı yetişkinlere
oranla daha azdır. Solunum sistemi hastalığına sahip çocukların anneleri üzerine yapılan bir çalışmada
annelerin %38.2’sinin geleneksel uygulama yöntemlerini bazen kullandıkları bulunmuştur (Aydın ve ark.,
2015). Kurt ve ark. (2019) çalışmasında çocukların solunum sistemi hastalıklarında annelerin %77.2’sinin
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geleneksel ve tamamlayıcı tıp kullandığı bulunmuştur (Kurt ve ark., 2019). Tuncel ve ark. (2013) yaptığı bir
çalışmada kronik hastalığı olmayan çocukların ailelerinin TAT yöntemlerinden en az birine başvurma oranı
%83.3 olarak saptanmıştır (Tuncel ve ark., 2013). Hazır ve Bozkurt’un (2020) çalışmasında üst solunum yolu
enfeksiyonu geçiren çocuklarda ebeveynlerinin büyük çoğunluğu (%86) TAT uygulamaktadır (Hazır &
Bozkurt, 2020). Literatürdeki çalışmalara bakıldığında anneler genelde geleneksel uygulamaları çocuklarında
kullanmışlardır. Araştırmamızda geleneksel uygulama kullanma oranının düşük olmasının sebebi, Covid-19
hastalığının yeni ortaya çıkması ve yararlı olacak geleneksel uygulamaların bilinmemesinden kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Araştırmada, annelerin yarısının (%50) çocuğunda ateş, düşük oranda da (%16.6) bulantı-kusma, ishal ve
huzursuzluk görüldüğü saptanmıştır. Annelerin çoğu (%80) belirtileri Covid-19 olarak algılamış ve bu
annelerin %75’i çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmüştür (Tablo 3). Yapılan çalışmalarda Covid-19’un
yetişkinlere göre çocuklarda belirtilerin daha hafif seyrettiği bulunmuştur. Çocuklar semptom göstermeyebilir
ya da “ateş, kuru öksürük, solunum yolu enfeksiyonu belirtileri, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı,
baş ağrısı, iştahsızlık ve bazı vakalarda karın ağrısı, bulantı, kusma, ishal” gibi gastrointestinal sistem
komplikasyonları görülebilir (Özdemir & Pala, 2020; Pars, 2020). Literatür araştırma bulgumuzu
desteklemektedir.
Araştırmada, geleneksel uygulama kullanan anneler arasında çoğunluğu (%71) bitkisel kaynakları tercih
etmektedir (Tablo 3). Bu durum bitkilerin bağışıklığı güçlü tutması, daha kolay bulunabilmesi, ekonomik
olması, ilaca göre yan etkilerinin az olması gibi nedenlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Yapılan
çalışmalarda da en çok kullanılan yöntemin bitkisel yöntemler olduğu ortaya çıkmıştır (Aydın ve ark., 2015;
Bozkurt, 2020; Büyük ve ark., 2014; Göktaş & Gıdık, 2019; Hazır & Bozkurt, 2019; Taşar ve ark., 2011;
Uğurlu ve ark., 2014). Ayrıca, Covid-19 hastalığı bulaşmadan önce bağışıklığı arttırmak, koronavirüs ile
temasta ise modern tıp tedavilerinin olası yan etkilerini azaltmak ve hastanın tedaviye uyumunu arttırmak
önemlidir. Covid-19 tedavisinde konvansiyonel tedavinin yanında fitoterapi geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamasının kullanılmasının faydalı olacağı öngörülmektedir (Uçar ve ark., 2020). Uçar ve ark. (2020)
çalışmasında, sumak ve soğan bitkisinin içeriği nedeniyle virüsün hücre içine girişine engel olduğunu, diğer
yeşil sebzelerin ve C vitamini içeren meyvelerin beslenmenin temel taşı olarak kabul edildiğini belirtmiştir
(Uçar ve ark., 2020). Yapılan bir çalışmada Covid-19 sürecinde en çok bitkisel yöntemlerin (sumak, zencefil,
zerdeçal, nane, kekik, yeşil çay vb) kullanıldığı bulunmuştur (Işık & Can, 2021).
Araştırmada, annelerin geleneksel uygulama kullanma nedenleri çoğunluk (%82.1) ile bağışıklık
güçlendirme amaçlı olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, bağışıklık
sistemini güçlendirmek, ilaçların yan etkilerini azaltmak, hastalıktan korunmak, hastalığı kontrol altına almak
gibi nedenlerle kullanılabilmektedir (Büyük ve ark., 2014; Hazır & Bozkurt, 2020). Covid-19’dan korunmada
da bağışıklığı güçlendirme, rahatlama, tedaviye ek destek amaçlı iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla geleneksel
ve tamamlayıcı tıpa yönelim artmıştır (Aydın ve ark., 2015; Muslu & Öztürk, 2008). Kurt ve ark. çalışmasında
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(2019) annelerin %53.1’inin çocuklarına bağışıklık sistemini güçlendirmek için geleneksel uygulama
kullandığı bulunmuştur (Kurt ve ark., 2019). Covid-19’dan çocukları korumak için bağışıklığı güçlü tutmak
önemlidir.
Araştırmada, annelerin çoğunluğu (%80) çocuğunu koronavirüsten koruyabildiklerini düşünmektedir.
Annelerin koronavirüsten koruma yöntemlerine bakıldığında çoğunluğunun hijyene, izolasyona, dengeli ve
yeterli beslenmeye dikkat ettiği saptanmıştır (Tablo 3). Yapılan bir çalışmada çocuklarını Covid-19’dan
korumak amaçlı annelerin hijyen ve izolasyon kurallarına uydukları bulunmuştur (Demir ve ark., 2020).
Covid-19’dan çocukları korumak için hijyen ve izolasyon kurallarına uymak ve beslenmeyi desteklemek
gerekmektedir (Pars, 2020; Özdemir & Pala, 2020). Koronavirüsün çocuklardaki beslenme üzerine yapılan
bir çalışmada, pandemi boyunca çocukların günlük yaşamlarında birçok şeyin değiştiği ve bunlardan birinin
beslenmedeki yetersizlik olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada koronavirüs pandemisi sürecinde çocukların
multivitamin, mineral ve omega-3 gibi besin desteğinin alınması desteklenmiştir (Özenoğlu & Gülbahar,
2020).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonucunda, Covid-19 pandemi sürecinde annelerin çoğunluğunun geleneksel uygulamalar
hakkında bilgisi olmadığı ve geleneksel uygulamaları kullanmadığı bulunmuştur. Annelerin çoğunluğunun
ailesinde-çevresinde ve çocuğunda Covid-19 tanısı almadığı bulunmuştur. Geleneksel uygulamayı kullanan
anneler arasında çoğunluğu bitkisel kaynakları tercih etmektedir. Annelerin geleneksel uygulama kullanma
nedenleri çoğunluk ile bağışıklık güçlendirme amaçlıdır. Annelerin çoğunluğu çocuğunu Covid-19’dan
koruyabildiklerini düşünmüştür. Annelerin çoğunluğu çocuklarını koronavirüsten hijyen, izolasyon ve düzenli
ve dengeli beslenme yöntemleriyle korumaktadır.
Araştırma sonucunda araştırma sorularına yanıt bulmuştur.
Bu sonuçlara göre; annelere doğru geleneksel uygulamalar hakkında bilgi verilmesi, çocuklarda Covid-19
ve geleneksel uygulamaların incelendiği çalışmaların yapılması, daha büyük örneklem sayısı ve farklı yaş
grubu çocuklar ile çalışmanın yapılması önerilebilir.
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Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 52(4), 195-202.
Bulut, H., & Tüfekçi, F.G. (2016). Honeyprevents oral mocositis in children under going chemotherapy: A quasi experimental study
with a control group. Complementary Therapies in Medicine, 29, 132-140. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2016.09.018

104

Büyük, T.E., Güdek, E., & Kalaycı, N. (2014). Annelerin öksürüğü olan çocuğa yaklaşımları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Dergisi, 3(4), 1019-1031.
Chang, K.H., Brodie, R., Choong, M.A., Sweeney, K.J., & Kerin, M.J. (2011) Complementary and alternative medicine use in
oncology: A questionnaire survey of patients and health care professionals. BMC Cancer, 11 (196), 1-9.
https://doi.org/10.1186/1471-2407-11-196
Demir, Ö.E., Kuru, G., & Demir, Y.C. (2020). Covid-19 pandemi günlerinde anneler ne düşünür çocuklar ne ister? Anne ve
çocukların pandemi algısı. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 204-220.
Efe, S., Özbey, H., Caner, N., Bayat, M., Tahan, F., & Cansever, M. (2020). Alerjik hastalığı olan çocuklarda tamamlayıcı ve
alternatif tıp kullanımı. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 8(3), 1054-1065.
https://doi.org/10.33715/inonusaglik.758193
Göktaş, Ö., & Gıdık, B. (2019). Tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları. Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2(1),
145-151.
Güveli, H., Uzsoy, A., Özlü, T., Kenger, E., & Ergün, C. (2021). Onkoloji hastalarında tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanım
sıklığının

ve

diyet

yaklaşımlarının

belirlenmesi.

Avrupa

Bilim

ve

Teknoloji

Dergisi,

21,

307-312.

https://doi.org/10.31590/ejosat.814348
Hazır, Y., & Bozkurt, G. (2020). Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamalarının
incelenmesi. DEUHFED, 13(3), 117-123. https://doi.org/10.46483/deuhfed.558449
Işık, M.T., & Can, R. (2021). Bir grup hemşirelik öğrencisinin Covid-19 riskine yönelik koruyucu, geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamaları. Lokman Hekim Dergisi, 11(1), 94-103. https://doi.org/10.31020/mutftd.790805
Kalaycı, M.Z., Bayar, B., Çiftci, M.M. Karaağaç, H., Kasimay, A., Sanli, Z.D., Tayfun, K., Uçar, D., Müslümanoğlu, A.Y.,
Cabioğlu, M.T., & Zorlu, D.D. (2020) Covid-19 enfeksiyonunda akupunktur tedavisi. İçinde: Yılmaz N (Editör), Yeni
koronavirüsün tedavisinde ve önlenmesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp (COVID-19). Türkiye Klinikleri.
Kurt, F., Güvenir, H., Asarkaya, M., Buğa, H.,Yakut, H.İ., & Mısırlıoğlu, E.D. (2019). Acil servise solunum sistemi şikayetiyle
başvuran çocuk hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tıp kullanımının değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi,
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Sosyal Medya Bağımlılığı Üzerine Bir Araştırma: Üniversite Öğrencilerinden Meslek Yüksekokulu
Örneği
A Study on Social Media Addiction: Vocational School Case with University Students
Mehmet BULDUK1,*, Veysel CAN2

Özet
Amaç: Çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal
medya bağımlılığını belirlemek amacıyla yapıldı.
Yöntem: Araştırma 2017-2018 bahar yarıyılında aylarında iki
farklı üniversitenin Meslek Yüksek Okullarında yapılmıştır.
Evren meslek yüksekokullarında aktif öğrenim gören
öğrencilerden oluşmaktadır Araştırmada evrenin tamamına
ulaşılmaya çalışılmış, örneklem seçimi yapılmamıştır.
Araştırmaya gönüllü katılan ve formlarını eksiksiz dolduran
(n=370) öğrenci ile çalışma sonlandırılmıştır. Verileri
toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu ile Sosyal Medya Bağımlılığı
Ölçeği kullanılmıştır. Çalışma tüm aşamalarında etik kurallara
uygun olarak yürütülmüştür.
Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin ortalama 21.23 ±
3.14 yaşında olduğu, %99.5'inin sosyal medya kullandığı,
%85.1'inin Instagram kullandığı, %0.8'inin LinkedIn
kullandığı, %76'sının sadece mobil cihazlar ile erişim
sağladığı, %32.7'sinin 4-6 yıldır sosyal medya kullandığı ve
%46.2'sinin günde 1-3 saat arasında sosyal medya kullandığı
tespit edilmiştir. Sosyal medya kullanım süresine göre sosyal
medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında bir farklılık
bulunmuştur (p<0.001). 1 saatten daha az kullananların puan
ortalaması 73.0, 1-3 saat arası kullananların ortalaması 87.5,
4-6 saat arasında kullananların ortalaması 105.9 ve 7 saat ve
fazla kullananların ortalaması 125.9 olarak elde edilmiştir. Her
bir kullanım süresi grupları arasında bir farklılık vardır. Sosyal
medya kullanım amaçlarına göre, sosyal medya bağımlılığı
puan ortalamaları farklılık göstermemektedir (p>0.050).
Sonuç: Sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya
platformlarında geçirilen süre ile ilişkili olduğu tespit edildi.
Ancak sosyal medya kullanım amacına göre bağımlılık
arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı.

Abstract
Aim: This study was conducted to assess the degree of social
media addiction among students in vocational schools.
Method: The study population consisted of Vocational School
students enrolled in two universities in the spring semester of
2017-2018. The study attempted to reach the entire population
without selecting any sample. The study was accomplished by
students (n=370) who voluntarily participated and completely
filled out the questionnaire forms. The Introductory
Information Form and the Social Media Addiction Scale were
used to collect data. The study was conducted in compliance
with ethical norms at all stages.
Results: The statistical findings of the students participating
in the study were as follows: their average age was 21.23 ±
3.14 years, 99.5% used social media, 85.1% used Instagram,
0.8% used LinkedIn, 76% of them only used mobile devices
for accessing, 32.7% used social media for 4-6 years, and
46.2% was social media user for 1-3 hours a day. There was a
significant difference between the mean scores of social media
addiction in terms of the duration of social media use
(p<0.001). The average score of the students who use social
media for less than 1 hour, between 1-3 hours, 4-6 hours, and
over 7 hours was identified as 73.0, 87.5, 105.9, and 125.9,
respectively. There was a considerable difference between
each group in the amount of duration of social media use.
However, the mean scores for social media addiction did not
differ when considering the purpose of utilizing social media
(p>0.050).
Conclusion: Social media addiction was found to be related
to the time spent on social media platforms. However, there
was no significant relationship between addiction and the
purpose of social media use.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, bağımlılık, üniversite
öğrencileri.
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GİRİŞ
Sosyal medya kullanımı, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube vb. gibi çevrimiçi platformlar aracılığıyla,
sosyal etkileşim için son derece popüler bir araç haline gelmiştir. Sosyal medya kullanımı, gençler için önemli
bir interaktif araçtır ve daha geleneksel medyanın aksine, kullanıcılar deneyimin yaratılmasında ve
şekillendirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Ayrıca, sosyal medya kullanımında gençler, başkalarıyla
etkileşime girdiklerinden ve kimliklerini çevrimiçi olarak paylaştıkları için sosyal medya, gençlerin gelişim
süreçlerinde önemli bir unsurudur (Bartsch & Subrahmanyam, 2015; Michikyan & Suárez-Orozco, 2016;
Berryman ve ark., 2018). Son on yılda YouTube, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya web siteleri ve
uygulamaları dünyada devrim yaratmaktadır. Küresel olarak, üç milyardan fazla insan, dünya nüfusunun
neredeyse yarısını oluşturan bu toplulukların aktif üyeleridir. Zaman geçtikçe bu sayıların çocuk ve gençler
arasında katlanarak artması muhtemeldir (Hunt ve ark., 2018; Ramtahal, 2022).
Ülkemizde internet kullanımı, 2013 yılında 6-15 yaş çocuklar için %50.8 iken 2021’de %82.7 olmuştur.
Çocukların, sosyal medyayı günde ortalama 3 saat civarında kullandığı bildirilmiştir. 16-24 yaş grubundaki
bireylerde internet kullanımı 2013’te 68.7 iken 2021’de 95.7 yükselmiştir (TÜİK, 2021). Mobil cihazların
gelişmesi ve popülaritelerinin artması ile sosyal medya, üniversite öğrencilerinin yaşamlarının önemli bir
parçası haline gelmiştir. 2017'de dünya çapında yaklaşık 2.46 milyar sosyal medya kullanıcısı varken ve
2021'in sonunda yaklaşık 3.09 milyara çıktığı tahmin edilmektedir (Baron, 2019).
Araştırmacılar genellikle sosyal medya kullanımının üniversite öğrencileri üzerinde olumlu bir etkisi
olabileceğine inanmaktadır (Wang ve ark., 2014; Guo ve ark., 2014; Pang, 2018; Phu & Gow, 2019; Kim ve
ark., 2020; Yang & Lee, 2020). Bununla birlikte bazı araştırmalar, kompulsif sosyal medya kullanımının
üniversite öğrencilerin de hem zihinsel sorunları arttırdığı hem de fiziksel sağlık sorunlarına yol açabileceğini
bildirmişlerdir (Andreassen ve ark., 2017; Lei ve ark., 2020; Marino ve ark., 2018). Ayrıca, sosyal medya
bağımlılığı için net bir tanımın olmaması, bu tür düzensiz davranışların yaygınlığı üzerine araştırmayı ve
gereken önlemleri alınmasını engellemektedir (Van den Eijnden ve ark., 2016).
Günümüz dünyasında sosyal medya inanılmaz bir hızla ilerleyerek her yaştan insanı sürekli olarak birbirine
bağlamaktadır. Sosyal medya bu işlevselliğini, yanlış kullanılmasına bağlı olarak yitirmekte ve bağımlılık gibi
ciddi sorunlara yol açmaktadır. Sosyal medya bağımlılığı ile sosyal medya kullanım amaçları arasındaki
ilişkinin belirlenmesi, bağımlılığın oluşmasındaki süreci aydınlatmaya yardımcı olacaktır. Bu çalışmada
üniversite öğrencilerinde sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisi incelenmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Bu çalışma meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığını belirlemek amacıyla tanımlayıcı
olarak yapılmıştır.
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Araştırmanın Evren ve Örneklemi
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda (İlk ve Acil Yardım Programı, Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Çevre Sağlığı Programı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı,
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı, Çocuk Gelişimi Programı) aktif öğrenim gören toplam 352, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu’nda (İnşaat Teknolojisi Programı, Bankacılık ve
Sigortacılık Bölümü, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı,
Çocuk Gelişimi Programı) aktif öğrenim gören toplam 422, öğrenci çalışmanın evrenini oluşturmuştur.
Çalışmada örneklem seçimi oluşturulmadan evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldı. Araştırma, gönüllü olma
ve formları eksiksiz olarak doldurma kriterlerini sağlayan 370 kişi ile tamamlandı.
Veri Toplama Araçları ve Özellikleri
Araştırma verilerinin toplamasında, araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Medya
Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ) kullanıldı.
Kişisel Bilgi Formu:
Araştırmada kullanılan Kişisel Bilgi Formunda üniversite öğrencilerinin demografik özellikleri, sosyal
medya tercihleri ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarını sorgulayan sorular yer almaktadır (Tutgun-Ünal,
2015).
Sosyal Medya Kullanımı Amaçları (SMKA)
Sosyal medya kullanım amaçları formu 17 cümleden oluşmakta ve sıklık ifadeleri “Hiçbir Zaman, Nadiren,
Bazen, Sık Sık, Her Zaman” ile derecelendirilen 5’li likert tipindedir. Çeşitli kullanım amaçlarına göre
öğrencilerin sosyal medyayı ne sıklıkta katıldığını belirlemektedir (Tutgun-Ünal, 2015).
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ):
Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği (SMBÖ), üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılıklarını
ölçebilmek üzere Ünal ve ark., (2016) tarafından geliştirilmiş bir ölçme aracıdır (Tutgun-Ünal & Deniz, 2016).
SMBÖ, 41 maddeden oluşan ve sıklık ifadeleri ile derecelendirilen 5’li likert tipindedir. SMBÖ’den en düşük
41, en yüksek ise 205 puan alınabilir. En yüksek puanın en düşük puandan çıkartılması sonucunda elde edilen
aralık uzunluğu, ölçme aracı 5’li derecelendirildiğinden dolayı 5’e bölünerek aralık katsayıları elde edilmiştir.
Buna göre, ölçeğin geneli için belirlenen aralıklar; 41-73 arası: Bağımlılık yok, 74-106 arası: Az bağımlı, 107139 arası: Orta bağımlı, 140-172 arası: Yüksek bağımlı, 173-205 arası: Çok yüksek bağımlı olarak
değerlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı olan Cronbach Alpha değeri 0.967 bulunmuştur. Bu
çalışmada ise 0.960 olarak bulunmuştur.
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İstatiksel Analiz
Veriler IBM SPSS V23 ile analiz edildi. Normal dağılıma uygunluk Kolmogorov-Smirnov testi ile
incelendi. Üç ve üzeri gruplara göre normal dağılan ölçek puanının karşılaştırılmasında Tek Yönlü
Varyans Analizi kullanıldı ve çoklu karşılaştırmalar Duncan testi ile incelendi. Analiz sonuçları nicel
veriler için ortalama ± s. sapma ve ortanca (minimum – maksimum) şeklinde kategorik veriler ise frekans
ve yüzde olarak sunuldu. Önem düzeyi p<0.050 olarak alınmıştır.
Araştırmanın Etiği
Araştırma için Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurul’undan (2017-10/6) onay alınmıştır.
Ayrıca kurumlardan ve çalışmaya katılacak öğrencilerden hem yazılı hem de sözel izinler alınmıştır.
BULGULAR
Tablo 1’de araştırma kapsamında alınan katılımcıların tanıtıcı özellikleri yer almaktadır. Çalışmaya dahil
olan katılımcıların %58.6’sı kadın iken %41.4’ü erkektir. Katılımcıların yaş ortalaması 21.23, minimum yaş
17 ve maksimum yaş 49 olarak elde edilmiştir. Katılımcıların %47.3’ü 1. sınıf iken %52.7’si 2. sınıftır.
Tablo 1. Katılımcıların Bazı Sosyodemografik Özelliklerine Göre Dağılımları
Yüzde (%) / Ort. (Min. - Maks.)

Frekans (n=370) / Ort. ± SS

20 (17 - 49)

21.23 ± 3.14

Kadın
Erkek

58.6
41.4

217
153

1.sınıf
2.sınıf

47.3
52.7

175
195

Yaş
Cinsiyet

Sınıf
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Tablo 2’de Sosyal medya kullanımı ile ilgili sorulara ait tanımlayıcı dağılımları sunulmuştur. Katılımcıların
%99.5'inin sosyal medya kullandığı, %85.1'inin Instagram kullandığı, %0.8'inin LinkedIn kullandığı,
%76'sının sadece mobil cihazlar ile erişim sağladığı, %32.7'sinin 4-6 yıldır sosyal medya kullandığı ve
%46.2'sinin günde 1-3 saat arası sosyal medya kullandığı tespit edilmiştir.
Tablo 2. Sosyal Medya Kullanımı ile ilgili Bazı Sorulara ait Tanımlayıcı İstatistikler

Sosyal medya kullanımı
Evet
Hayır
Sosyal medya kullanımı*
Facebook
Instagram
Google
Vine
Twitter
Foursquare
LinkedIn
Youtube
Diğer
Hangi cihazla erişim*
Sadece masaüstü bilgisayar
Masaüstü ve mobil cihazlar
Sadece mobil cihazlar
Ne zamandan beri
1 yıldan az
1-3 yıl
4-6 yıl
7 yıl ve üzeri
Günde ne kadar süre
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
7 saat ve üzeri
*Çoklu yanıt

Yüzde (%)

Frekans
(n=370)

99.5
0.5

368
2

50.5
85.1
50.5
2.4
27.8
1.6
0.8
64.1
20.5

187
315
187
9
103
6
3
237
76

0.5
23.5
76.0

2
87
281

11.9
29.2
32.7
26.2

44
108
121
97

18.6
46.2
25.4
9.7

69
171
94
36

Tablo 3’te katılımcıların sosyal medya kullanım amaçları sunulmuştur. Katılımcıların en çok %90.2'sinin
bilgi/haber araştırmak için kullandığı ve en az %20.3 oranında diğer insanlar tarafından tanınmak için sosyal
medya kullandığı tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların sosyal medya bağımlılığı puanı ortalaması 93.21
olarak minimum puan 41 ve maksimum puan 184 olarak elde edilmiştir. %35.1'inin az sosyal medya bağımlısı
olduğu ve %1.9’unun çok yüksek sosyal medya bağımlısı olduğu bulunmuştur.

111

Tablo 3. Sosyal Medya Kullanımı Amaçları (SMKA)
Yüzde (%)

Frekans (=370)

75.1
24.9
20.3
58.3
76.7
43.4
50.7
69.6

277
92
75
215
283
160
187
257

55.0

203

68.3

252

75.6
38.5
81.8
90.2
88.9

279
142
302
333
328

47.2

174

58.5

216

92 (41 - 184)

93.21 ± 31.47

30.8
35.1
27
5.1
1.9

114
130
100
19
7

SMKA*
1-Sohbet etmek
2-Yeni kişilerle tanışmak
3-Diğer insanlar tarafından tanınmak
4-Beğendiğim haberleri paylaşmak veya “retweet” atmak
5-Beğendiğim nesneleri (resim, video, vb.) Paylaşmak
6-Oyun oynamak
7-Diğer insanların profillerine göz atmak
8-Bildirim/durum yazmak.
9-Başkalarının durumlarına veya paylaşımlarına -yorum
yazmak/beğenmek.
10-İlgimi çeken gruplara üye olmak veya bir grubu takip
etmek.
11-Müzik dinlemek/paylaşmak
12-Ünlü kişilerin sayfalarını takip etmek
13-Eğitim amaçlı iletişim kurmak.
14-Bilgi/haber araştırmak
15-Mevcut arkadaşlarımla iletişimi devam ettirmek
16-Sosyal medyayı marka/ürün sayfalarıyla etkileşimde
bulunmak (teknik destek, problem bildirmek vs.)
17-Sosyal medyayı marka/ürünler hakkında alışveriş amacıyla
bilgi almak
Sosyal Medya Bağımlılığı puanı
Sosyal Medya Bağımlılığı grup
Bağımlılık yok
Az bağımlı
Orta bağımlı
Yüksek bağımlı
Çok yüksek bağımlı
*Çoklu yanıt

Tablo 4’te katılımcıların sosyal medya bağımlığı puan ortalamaları sunulmuştur. Sosyal medya kullanım
süresine göre sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu
belirlendi (p<0.001). 1 saatten az kullananların puan ortalaması 73.0. 1-3 saat arası kullananların ortalaması
87.5, 4-6 saat arası kullananların ortalaması 105.9 ve 7 saatten fazla kullananların ortalaması 125.9 olarak elde
edilmiştir. Her bir kullanım süresi grupları arasında bir farklılık vardır. SMKA’ya göre sosyal medya
bağımlılığı puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlendi (p>0.050).
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Tablo 4. Sosyal Medya Bağımlığı Puanı Karşılaştırma Sonuçları
Günde ne kadar süre
1 saatten az
1-3 saat
4-6 saat
7 saat ve üzeri

Ort. ± SS

Ort. (Min. - Maks.)

Test ist.

p

73.0 ± 24.9a
87.5 ± 26.2b
105.9 ± 29.4c
125.9 ± 33.1d

71.0 (41.0 - 181.0)
87.0 (41.0 - 165.0)
104.5 (47.0 - 179.0)
127.0 (52.0 - 184.0)

38.343

<0.001**

Günde ne kadar süre*
SMKA2
SMKA3
SMKA9
SMKA7
SMKA12
SMKA4
SMKA16
SMKA6
SMKA8
SMKA5
SMKA11
SMKA17
SMKA10
SMKA1
SMKA15
SMKA14
SMKA13

109,9 ± 32,4
107,0 (44,0 - 182,0)
109,7 ± 31,0
113,0 (47,0 - 181,0)
102,3 ± 31,9
100,0 (41,0 - 184,0)
102,2 ± 31,9
100,0 (41,0 - 184,0)
101,9 ± 32,1
99,0 (41,0 - 182,0)
100,0 ± 31,9
99,0 (41,0 - 182,0)
99,9 ± 31,0
96,0 (43,0 - 184,0)
98,3 ± 31,0
97,0 (41,0 - 181,0)
98,1 ± 30,5
96,0 (41,0 - 181,0)
>0.050***
97,3 ± 31,7
94,0 (41,0 - 184,0)
97,1 ± 31,3
95,0 (41,0 - 184,0)
97,0 ± 31,0
94,5 (41,0 - 184,0)
96,5 ± 32,0
93,5 (41,0 - 184,0)
96,4 ± 31,0
94,0 (41,0 - 184,0)
95,2 ± 31,0
93,0 (41,0 - 184,0)
93,5 ± 31,3
91,0 (41,0 - 184,0)
93,2 ± 31,7
90,0 (41,0 - 184,0)
SMKA= Sosyal Medya Kullanımı Amaçları, *Çoklu yanıt, **Tek yönlü varyans analizi, ***Bonferroni düzeltmesi, a-d: Aynı
harfe sahip gruplar arasında bir fark yoktur.

TARTIŞMA
Yıllar boyunca teknolojinin ilerlemesi, toplumun gelişimine ve insanların daha konforlu bir yaşam tarzına
sahip olması için olağanüstü bir katkıda bulunduğu kanıtlanmıştır. Yeni teknolojinin doğasında var olan bariz
ödüllere rağmen, bunun neden olabileceği potansiyel tahribata ilişkin asırlık soru mevcuttur. Aynı etki,
teknolojinin en iyi ürünü olan sosyal medyanın yükselişine benzetilebilir (Ramtahal, 2022). Popüler sosyal
medya kullanımı 20-25 yıl önceki kuruluşundan bu yana hızla artmaktadır. Nitekim günümüzde çoğu ergen,
sosyal medya olmadan hayatlarını hayal edemez durumdadır (Barth, 2015).
Ülkemizde 2018’de yapılan bir çalışmada üniversite öğrencilerinin %47’sinin sosyal ağlara katılmak için
interneti kullandıkları bildirilmiştir (Çiftçi, 2018). ABD’ de yapılan bir çalışmada 18-29 yaşındakilerin
bireylerin yaklaşık %88'i herhangi bir sosyal medyayı kullandıkları açıklanmıştır (Smith & Anderson, 2018).
Başka bir çalışmada da öğrencilerin %97'sinin sosyal medya uygulamalarını kullandığını gösterilmiştir
(Kolhar ve ark., 2021). Araştırmada katılımcıların %99.5'inin sosyal medya kullandığı tespit edildi. Bu
çalışmada sosyal medya kullanım oranları diğer çalışmalara göre kısmen daha yüksek bulundu.
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TÜİK verilerine göre 16-24 yaş arası bireylerde cep telefonu kullanım oranı, 2018’de %92.7 iken 2021’de
bu oran %96’ya çıkmıştır (TÜİK, 2021). Çalışmamızda katılımcıların %76'sı sadece mobil cihazlar ile sosyal
medyaya erişim sağlamıştır (Tablo 2). Cep telefonlarının bu kadar yaygın olması, sosyal medyaya erişimde
mobil cihazların tercih edilmesine neden olmuştur. Sosyal ağ siteleri genç yetişkinlerin hayatlarının
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yaşları 17 ile 26 arasında değişen katılımcılar üzerine yapılan bir
çalışmada, en sık kullanılan sosyal medya paylaşım sitesi Instagram (%70.5), ardından Snapchat (%18.1) ve
Twitter (%5.2) olduğu belirlenmiştir (Jung ve ark., 2022). 2018 itibariyle ABD’de, 18-24 yaş arası genç
yetişkinlerin %78'i Snapchat kullanırken, %71'i Instagramı kullanmaktadır (Smith & Anderson, 2018). Başka
bir çalışmada ise günlük olarak, yani "Günde Bir Kez" veya "Günde Birkaç Kez" olmak üzere katılımcıların
çoğunluğu %80.0 Snapchat, %73.4 Instagram, %59.5 YouTube ve %54.3 Facebook, %44.4Twitter, %21.7
Google+, %11.8 Pinterest, %10.3 Tumblr, %9.8 Reddit, kullandıklarını tespit edilmiştir (Massey ve ark.,
2021). Çalışmada katılımcıların %85.1'inin Instagram kullandığı tespit edilmiştir (Tablo 2). Araştırmamızda
dünyanın en popüler sosyal medya platformu olan Instagramın, kullanım oranının benzer çalışmalara yakın
sonuçlarda olduğu anlaşılmıştır.
Üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir çalışmada sosyal medya kullanım sürelerinin ortalaması 47.41
dakikadır (İnce & Koçak, 2017). Başka bir çalışmada üniversite öğrencilerinin %57 ‘si gün boyunca sosyal
medyada üç saatten fazla zaman geçirdiği bildirmiştir (Kolhar ve ark., 2021). ABD'de 18-24 yaşlarındaki
üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları üzerine yapılan bir çalışmada, mobil cihazları
kullanırken geçirdiklerin zamanın oranı 7 saat 10 dakika olarak tespit edilmiştir (Massey ve ark., 2021).
Araştırmada katılımcıların %46.2'sinin günde 1-3 saat arası sosyal medya kullandığı belirlenmiştir (Tablo 2).
Literatür sonucuna göre sosyal medya kullanım süresi oldukça yüksektir. Kullanım yaşının aşağı düşmesiyle
bu sürenin artması muhtemeldir. Sosyal medyayı kullanma yaşlarının genellikle 7-9 yaş aralığında başladığı
belirtilmiştir (Ulusoy & Bostancı, 2014). Üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir çalışmada, katılımcıların
%44’ü sosyal medyayı 4 ila 6 yıl gibi bir süreden beri kullandıklarını belirtmişlerdir (Bilgilier, 2018).
Çalışmamızda öğrencilerin yaş ortalaması 21,23 ± 3,14 olarak tespit edilmiştir. Katılımcılar %32.7'sinin 4-6
yıldır sosyal medya kullanmaktadır (Tablo 2). Bu durum sosyal medya kullanma yaşının aslında kimlik
gelişiminin öncesinde başladığını göstermektedir. Teknolojinin gelişim hızı tüketicilerin hayal dünyasından
daha hızlı ilerlemektedir. Bu hıza yetişmek için sosyal medyaya içerik üretenler üzerinde bir baskı
oluşturmakta ve ürettikleri içeriklere bebek ve küçük çocukları da dahil etmektedirler. Bu durum yakın
gelecekte sosyal medya kullanıcılarının daha küçük yaşlarda olabileceği tahminine neden olmaktadır.
Yapılan bir araştırmada, öğrencilerinin sosyal medyayı kullanım amaçları arasında en yüksek tercih
mevcut arkadaşları ile iletişim kurmak iken, hemen ardından ödev yapma gibi bilgi erişimi-paylaşımı
gelmektedir (Koçer, 2012). Benzer bir çalışmada katılımcıların %65’i sosyal medyada arkadaşları ile iletişim
kurmak için kullandıkları belirlenmiştir (Aydın, 2016). Başka bir çalışmada öğrencilerin sadece %1'i sosyal
medyayı akademik amaçlarla kullanırken %35'i bu platformları başkalarıyla sohbet etmek için %43'ü vakit
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geçirmek için kullanmıştır (Kolhar ve ark., 2021). Araştırmada katılımcıların en çok %90.2'sinin bilgi/haber
araştırmak için ve en az %20.3 oranında diğer insanlar tarafından tanınmak için sosyal medya kullandığı tespit
edilmiştir (Tablo 3). Bu durum, ergenlerin yaşadıkları bölgeye göre çevresel etkenlere bağlı olarak sosyal
medya kullanım amacını değişebilir sonucuna ulaştırmaktadır. Bu kapsamda kesitsel çalışmalara ihtiyaç
vardır.
SBMÖ’ni geliştiren Ünal ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada sosyal medya bağımlılığı puanı ortalaması
87.58 olarak bulunmuştur (Tutgun-Ünal & Deniz, 2016). Benzer bir çalışmada ise sosyal medya bağımlılığı
puanı ortalaması 99.85 olarak belirlenmiştir (Çiftçi, 2018). Araştırmada katılımcıların sosyal medya
bağımlılığı puanı ortalaması 93.21 olarak elde edilmiştir (Tablo 3). Araştırma aynı ölçeği kullanan çalışmalara
ile uyumludur.
Ülkemizdeki bir çalışmada sosyal medyada geçirilen süre ile SMBÖ puan ortalamaları arasında anlamlı
fark bulunmuştur. Öğrencilerin SMBÖ puan ortalamaları değerlendirildiğinde en yüksek puanı 3-5 saat arası
ve 5 saat üzeri sosyal medyayı kullanan öğrenciler almıştır. Daha sonra sırasıyla, 1-3 saat ve 1 saatten az
sosyal medyayı kullanan öğrenciler gelmektedir (Koçak & Zeliha, 2021). Araştırmada katılımcıların büyük
bir çoğunluğu 1-3 saat arası sosyal medyada zaman geçirdikleri için katılımcıların %35.1'inin az sosyal medya
bağımlısı olduğu ve %1.9’unun çok yüksek sosyal medya bağımlısı olduğu bulunmuştur (Tablo 3).
Katılımcıların 1 saatten az kullananların puan ortalaması 73.0. 1-3 saat arası kullananların ortalaması 87.5, 46 saat arası kullananların ortalaması 105.9 ve 7 saatten fazla kullananların ortalaması 125.9 olarak
bulunmuştur. Her bir kullanım süresi grupları arasında bir farklılık mevcuttur (Tablo 4). Çiftçinin yaptığı
çalışmaya göre gün içinde 5 saat ve da fazla interneti kullanan öğrencilerin, 1-3 saat arası kullanan öğrencilere
göre sosyal medyaya daha fazla bağımlı olmaktadır (Çiftçi, 2018). Benzer bir çalışmada üniversite
öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının gün içinde kullanım süresine göre önemli farklılık oluşturduğu
görülmüştür. Üniversite

öğrencilerinin

sosyal

medya

kullanım süreleri arttıkça sosyal medya

bağımlılıklarının da artış gösterdiği bildirilmiştir (Tutgun-Ünal & Deniz, 2016). Bu çalışmada da
katılımcıların sosyal medyada geçirilen süreye göre sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları arasında bir
farklılık tespit edilmiştir (p<0.001).
Araştırmada sosyal medyaya bağımlılığın nedeni olabilecek kullanım amaçları sorulmuştur. Katılımcıların
SMKA’ya göre sosyal medya bağımlılığı puan ortalamaları farklılık göstermemektedir (p>0.050). Bu durum
sosyal medya bağımlılığının SMKA ile anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Ancak SMKA’nın
kullanım sürelerini etkileyerek kullanıcılarda nasıl aşırı kullanma alışkanlığı oluşturduğu tespit etmek için
boylamsal çalışmalara ihtiyaç vardır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu sosyal medya da vakit
geçirmektedir. Kullanım amaçları bireye özgü farklılıklar oluştursa da yapılan araştırmada sosyal medya
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bağımlılığıyla kullanım amaçları arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır. Ancak kullanım amaçları kullanım
sürelerini etkilediğinden bağımlılık ile ilişkisi dolaylıdır. Bu yüzden yapılacak yeni çalışmalarda gençlerin
sosyal medya bağımlılığının takip edilmesi önem arz etmektedir. Sosyal medya kullanımında, ebeveynlerin
yol göstericiliği oldukça önemli olduğu aşikardır. Ebeveynlerin sosyal medyanın doğru kullanılması ile ilgili
bilgiye sağlık profesyonellerinden yardım alması, çocukların ve gençlerin yanlış kullanım sonucu bağımlılık
riskini ortadan kaldıracağı düşünülmektedir. Koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev alan pediatri
hemşirelerinin ilgili kuramlar doğrultusunda gerek okullarda gerekse toplum sağlığı merkezlerinde hem
ebeveynlere hem de çocuk ve adolesanlara, bireye özgü bakım vermesi oldukça önemlidir. Yapılan bu tür
araştırmalar ve yapılacak boylamsal çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde, bağımlılık sorununun oluşmadan
ya da bağımlılığın tehlikeli boyutlara ulaşmadan önlenmesi mümkün olacaktır.
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Çocuklarda COVID-19 ile İlişkili Multisistem İnflamatuar Sendrom ve Hemşirelik Bakımı
COVID-19-Associated Multisystem Inflammatory Syndrome in Children and Nursing Care

Zeynep ERKUT1,*, Zeynep AKÖZLÜ2
Özet
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayında, nedeni
bilinmeyen bir pnömoni salgını meydana gelmiştir. “Severe
Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)”
virüsünün neden olduğu bu hastalığa ‘Koronavirüs Hastalığı
2019 (COVID-19)’ adı verilmiştir. COVID-19’un
çocuklardaki sıklığının erişkinlere kıyasla daha az olduğu ve
daha hafif bulgularla seyrettiği bildirilmektedir. Ancak
Avrupa ve Amerika’da Nisan 2020’nin sonlarında SARSCoV-2 enfeksiyonu geçiren bazı çocuklarda ateş, karın ağrısı,
şok, miyokardiyal yetmezlik ve yoğun bakım ihtiyacı geliştiği
görülmüştür. Bu yeni sendrom COVID-19 ile ilişkili çoklu
sistemik
inflamatuvar
sendrom
(MIS-C)
olarak
adlandırılmıştır. MIS-C çocuklarda COVID-19 geçirdikten
veya COVID-19’lu hastayla temastan 2-4 hafta sonra ortaya
çıkmaktadır. Bu yeni pediatrik inflamatuar hastalık sıklıkla
çoklu organ yetmezliğine, yoğun bakım ünitesine yatışa, şoka
hatta ölüme yol açmaktadır. MIS-C’nin karmaşık yapısı
nedeniyle tedavi ve bakımının multidisipliner bir ekiple
yapılması gerekmektedir. Bu ekibin en önemli üyelerinden
birisi hemşirelerdir. MIS-C tanısı konan çocuğu ve ailesini
değerlendirmek, çocuğun ve ailenin gereksinimlerine yönelik
bakım girişimlerini planlamak, uygulamak, sonuçlarını
değerlendirmek, taburculuk eğitimi yaparak ailelere
danışmanlık
sağlamak
hemşirelerin
en
temel
sorumluluklarıdır. İlgili literatür doğrultusunda hazırladığımız
bu derlemede, COVID-19 salgını sonrası yeni tanımlanan
MIS-C’ye ilişkin güncel bilgiler paylaşmayı ve MIS-C tanılı
çocuklarda uygulanacak hemşirelik bakımını sunmayı
amaçladık.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, çocuk, hemşirelik bakımı,
multisistem inflamatuar sendrom.

Abstract
In December 2019, an epidemic of pneumonia of unknown
origin occurred in Wuhan, China. This disease, caused by the
“Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus 2 (SARSCoV-2)” virus, has been named “Coronavirus Disease 2019
(COVID-19)”. It is reported that the frequency of COVID-19
in children is less than in adults and it progresses with milder
symptoms. However, it has been observed that some children
who had SARS-CoV-2 infection in Europe and America at the
end of April 2020 developed fever, abdominal pain, shock,
myocardial failure, and the need for intensive care. This new
syndrome has been named COVID-19-associated multisystem
inflammatory syndrome (MIS-C). MIS-C occurs 2-4 weeks
after children have COVID-19 or come into contact with a
patient with COVID-19. This new pediatric inflammatory
disease often leads to multiple organ failure, intensive care
unit admission, shock, and even death. Due to the complex
nature of MIS-C, its treatment and care need to be done by a
multidisciplinary team. One of the most important members of
this team is the nurses. The most basic responsibilities of
nurses are to evaluate the child diagnosed with MIS-C and her
family, plan and implement care interventions for the needs of
children and families, evaluate the results, and provide
counseling to families by providing discharge training. In this
review, which we prepared in line with the relevant literature,
we aimed to share up-to-date information about MIS-C, which
was newly defined after the COVID-19 epidemic, and to
present the nursing care to be applied to children with MIS-C
diagnosis.
Keywords: COVID-19, child, nursing care, multisystem
inflammatory syndrome.
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GİRİŞ
Çin’in Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayında nedeni bilinmeyen bir pnömoni salgını meydana gelmiş
ve “Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus (Şiddetli akut solunum yolu sendromu) 2 (SARS-CoV2)” virüsünün neden olduğu bu hastalığa “Koronavirüs Hastalığı 2019 (COVID-19)” adı verilmiştir. COVID19’un, yayılma hızı ve insan sağlığı üzerindeki etkisi nedeniyle 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi ilan edilmiştir (Yardımcı & Yüksel, 2021). Global anlamda birçok insanı etkileyen
COVID-19’un çocuklardaki sıklığının erişkinlere kıyasla daha az olduğu bilinmektedir (Dong ve ark., 2020;
Payne ve ark., 2021). Ayrıca küresel sağlık raporları çocukların COVID-19 semptomlarını yetişkinlere göre
daha hafif geçirdiğini, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının daha düşük olduğunu belirtmektedir (Dufort ve
ark., 2020). Ancak COVID-19 pandemisi Avrupa ve Amerika’yı etkisi altına aldıktan bir süre sonra Nisan
2020’nin sonlarında, bazı merkezler çocukların akut ateşle birlikte inflamasyon, gastrointestinal semptomlar
ve kardiyak komplikasyonlarla başvuru yaptığını bildirmiştir (Bautista-Rodriguez ve ark., 2021). Bazı
çocuklarda çoklu organ yetmezliği ve yoğun bakım ihtiyacı geliştiği görülmüşken, bazı olgularda ise
Kawasaki hastalığı (KH) ya da Kawasaki hastalığı şok sendromuna (KHSS) benzer bulguların geliştiği
görülmüştür (Verdoni ve ark., 2020). Bu sendrom Avrupa’da SARS-CoV-2 ile ilişkili geçici pediatrik
inflamatuvar multisistem sendrom (PIMS-TS) olarak tanımlanırken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Hastalık Kontrol ve Önleme merkezi (CDC) tarafından COVID-19 ile ilişkili çoklu sistemik inflamatuvar
sendrom (MIS-C) olarak adlandırılmıştır (Ekemen Keleş & Yılmaz Çiftdoğan, 2021).
Multisistem inflamatuar sendrom
Multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C), COVID-19 ile ilişkili yeni ve tehlikeli bir çocukluk dönemi
hastalığıdır (Ahmed ve ark., 2020). MIS-C çocuklarda COVID-19 geçirdikten veya COVID-19’lu hastayla
temastan 2-4 hafta sonra ortaya çıkan, COVID-19’un nadir görülen bir komplikasyonudur (Godfred-Cato,
2020). Bu sendrom, yeni tanımlandığı için prognozu halen belirsizliğini korumaktadır (Ekemen Keleş &
Yılmaz Çiftdoğan, 2021). MIS-C insidansı ile ilgili bilgiler de sınırlıdır. New York’ta 1 Mart-10 Mayıs 2020
tarihleri arasında 21 yaş altı bireylerde 100.000’de 2 vaka olduğu saptanmıştır (Dufort ve ark., 2020). New
York’ta 1 Mart-30 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan bir diğer çalışmada, 20 yaş altı bireylerde insidansın
100.000’de 11.4 olduğu ortaya konmuştur (Lee ve ark., 2020). MIS-C tanısı konan çocukların yoğun bakım
ünitesine yatış oranı yaklaşık %80 olup, mortalite oranı %2’dir (Feldstein ve ark., 2020). Altı yüz elli beş
olguyu içeren 16 vaka serisinin incelendiği bir çalışmada ölüm oranının %1,7 olduğu saptanmıştır (Kaushik
ve ark., 2020). CDC tarafından yürütülen bir çalışmada vaka tanımına uyan toplam MIS-C hasta sayısının
5526, ölüm sayısının 48 olduğu bildirilmiştir. Yazarlar aynı çalışmada MIS-C'li çocukların yarısının 5-13
yaşları arasında olduğunu ve hastaların %60’ının Hispanik/Latin veya Siyahi etnik kökene sahip olduğunu
bildirmişlerdir. Hastaların %98’inde SARS-CoV-2 için pozitif test sonucu varlığı, geri kalan %2’nin COVID19 olan biriyle temaslı olduğu ve bildirilen hastaların %60’ının erkek olduğu saptanmıştır (CDC, 2021). Bu
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bağlamda mevcut veriler, MIS-C insidansının ırk, yaş, cinsiyet ve coğrafi konuma göre değiştiğini
göstermektedir (Abrams ve ark., 2020).
Klinik bulgular
MIS-C’de klinik bulgular, çoklu organ tutulumuna yol açtığı için birçok sistemi içeren geniş bir yelpazede
kendini gösterir (Ekemen Keleş & Yılmaz Çiftdoğan, 2021). Klinik belirtiler çoğunlukla Kawasaki
belirtilerine benzer olup ve çocukların çoğunda şok tablosu görülmektedir (Ahmed ve ark., 2020). Çocuklarda
en sık görülen bulgu dört gün veya daha uzun süren ateş ile birlikte kusma, karın ağrısı ve diyare gibi
gastrointestinal semptomlardır (Nakra ve ark., 2020). Çocuklarda görülen diğer bulgular ise öksürük, solunum
sıkıntısı, takipne, oksijen satürasyonunda düşme gibi solunum sistemi semptomları, taşikardi, döküntü,
pürülan olmayan konjonktivit, baş ağrısı, zihinsel durum değişiklikleri (letarji, konfüzyon), miyalji, boğaz
ağrısı, oral mukozit ve lenfadenopatidir (Ahmed ve ark., 2020; Başar ve ark., 2021; Ribeiro & Boettcher,
2021). Ayrıca bu hastalarda yüksek oranda kalp tutulumu, koroner arter anevrizmaları ve miyokard hasarı
geliştiği bildirilmektedir (Green ve ark., 2021). Kritik olgularda ise arterial hipotansiyon, taşikardi,
perfüzyonda bozulmanın eşlik ettiği şok tablosu, çoklu organ yetmezliği ve ölüm gelişebilir (Ribeiro &
Boettcher, 2021).
Tanı kriterleri
MIS-C, pediatrik yoğun bakım ünitelerinde sık görülen diğer hastalıklarla benzerlik gösterebildiğinden,
pediatri hemşirelerinin tanı kriterlerinin farkında olması önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), CDC ve T.C.
Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı MIS-C tanı kriterleri Tablo 1’de verilmiştir (CDC, 2021; T.C. Sağlık
Bakanlığı, 2022; WHO, 2020). MIS-C’nin klinik ve laboratuvar özellikleri birçok enfeksiyöz ve Oto
inflamatuar hastalık ile örtüşmektedir (Campbell ve ark., 2021). Amerikan Romatoloji Koleji (American
College of Rheumatology-ACR) çocuklarda özellikle açıklanamayan ateş varlığında, diğer olası nedenlerin
de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizmektedir (Henderson ve ark., 2021). Ayrıca MIS-C
şüphesi olan hastaların aksi ispat edilene kadar SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği olduğu kabul edilmeli ve
gerekli enfeksiyon kontrol önlemleri uygulanmalıdır (Atlas ve ark., 2021).
Tedavi yaklaşımı
MIS-C pek çok sistemi etkileyen bir hastalıktır ve yönetimi multidisipliner bir ekip yaklaşımı gerektirir.
Pediatrik romatoloji, pediatrik enfeksiyon hastalıkları, pediatrik kardiyoloji, pediatrik hematoloji ve pediatri
hemşireleri bu ekibin ayrılmaz parçalarıdır (MaGowan ve ark., 2020). Whittaker ve ark., (2020) MIS-C’li
hastaların yaklaşık %22’sinin destekleyici bakım ile iyileşebildiğini bildirmişlerdir. Hafif semptomları olan
MIS-C’li çocuklar herhangi bir ilaç kullanımına gerek olmadan, sadece yakın takip altına alınır (Henderson
ve ark., 2021). Bu çocuklarda yeterli hidrasyon ve ateş kontrolünün sağlanması önemlidir (Soma ve ark.,
2021).
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Tablo 1. COVID-19 ile İlişkili Çoklu Sistemik İnflamatuar Sendrom Tanı Kriterleri
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC)
T.C. Sağlık Bakanlığı
▪
3 günden fazla ateşi olan 0▪
0-21 yaş arası
− 24 saatten fazla süren >38.0°C ateş yada 24 saatten fazla süren
19 yaş arası çocuk
ve,
sübjektif ateş bildirimi olan 0-21 yaş arası birey
ve aşağıdakilerden en az
▪
24 saatten uzun süren, >38.0°C ölçülmüş veya ailenin ateş varlığını bildirimi,
ve -bunlarla sınırlı olmamak üzere- aşağıdakilerden biri veya daha
ikisinin varlığı
ve aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı
fazlasının varlığı
▪
Döküntü veya bilateral
▪
Laboratuar tetkiklerinde inflamasyon kanıtı
− Laboratuar tetkiklerinde inflamasyon kanıtı
pürülan olmayan
− Yüksek CRP
− Yüksek CRP
konjonktivit veya muko− Yüksek sedim
− Yüksek sedim
kutanöz inflamasyon
− Yüksek fibrinojen
− Yüksek fibrinojen
belirtileri (oral, eller veya
− Yüksek prokalsitonin
− Yüksek prokalsitonin
ayaklarda).
− Yüksek D-dimer
− Yüksek D-dimer
▪
Hipotansiyon veya şok.
− Yüksek ferritin
− Yüksek ferritin
▪
Miyokard disfonksiyonu,
− Yüksek LDH
−
Yüksek
LDH
perikardit, valvülit veya
− Yüksek IL-6 seviyesi
−
Yüksek
IL-6
koroner anormalliklerin
− Artmış nötrofil sayısı
− Yüksek nötrofil sayısı
özellikleri (EKO bulguları
− Lenfositopeni
−
Lenfositopeni
veya yüksek Troponin/NT− Hipoalbüminemi
−
Hipoalbüminemi
proBNP dahil),
ve
ve
▪
Koagülopati kanıtı (PT,
▪
Hastaneye yatış gerektirecek ağır hastalık tablosu
▪
Hastaneye yatış gerektirecek ağır hastalık tablosu
PTT, yüksek D-dimer).
ve aşağıdakilerden en az 2’sinin varlığı
ve aşağıdakilerden en az 2’sinin varlığı
▪
Akut gastrointestinal
▪
Çoklu organ sistem tutulumu
▪
Çoklu organ sistemik tutulumu
problemler (ishal, kusma
− Kardiyovasküler (Şok, yüksek troponin, yüksek BNP, anormal eko bulguları, aritmi)
− Kardiyak
veya karın ağrısı).
− Solunum (Pnömoni, ARDS, pulmoner emboli)
− Böbrek
ve
− Böbrek (Böbrek yetmezliği)
▪
ESR, CRP veya
− Solunum
− Nörolojik (Konvülsiyon, inme, aseptik menenjit)
prokalsitonin gibi yüksek
− Hematolojik
inflamasyon belirteçleri.
− Hematolojik (Koagülopati, yüksek D-dimer düzeyi)
− Gastrointestinal
ve
− Gastrointestinal (Yüksek karaciğer enzimleri, diyare, ileus)
− Dermatolojik
▪
Bakteriyel sepsis, stafilokok
− Dermatolojik (Eritrodermi, mukozit, diğer döküntü)
− Nörolojik
veya streptokok şok
ve
ve
sendromları dahil olmak
▪
Alternatif başka tanı olmaması (bakteriyel sepsis, enterovirüs enfeksiyonu gibi miyokardit
▪
Alternatif başka tanı olmaması
üzere inflamasyonun başka
ile ilişkili enfeksiyonlar, stafilokoksik veya streptokoksik toksik şok sendromları gibi)
ve
belirgin mikrobiyal nedeni
ve aşağıdakilerden en az birisinin varlığı
▪
Geçirilmiş veya yeni geçirilmekte olan SARS-CoV-2 enfeksiyon
yoktur.
▪
Geçirilmiş veya yeni geçirilmekte olan SARS-CoV-2 enfeksiyon kanıtı
kanıtı
ve
− SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği
− SARS-CoV-2 RT-PCR pozitifliği
▪
COVID-19'un kanıtlanması
− SARS-CoV-2 seroloji pozitifliği
− SARS-CoV-2 seroloji pozitifliği
(RT-PCR, antijen testi veya
− SARS-CoV-2 antijen pozitifliği
− SARS-CoV-2 antijen pozitifliği
seroloji pozitif) veya
− Semptomların başlamasından önceki 4 hafta içerisinde SARS-CoV-2 pozitif olgu
− Semptomların başlamasından önceki 4 hafta içerisinde SARSCOVID-19'lu hastalarla
teması
CoV-2 pozitif olgu teması
olası temas.
Kısaltmalar: COVID-19: Koronavirus Hastalığı 2019, EKO: ekokardiyografi, NT-proBNP: N-terminal-pro-B-tipi natriüretik peptid, PT: protrombin zamanı, PTT: kısmi protrombin zamanı, ESR: eritrosit
sedimentasyon hızı, CRP: C reaktif protein, RT-PCR: ters transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu, SARS-CoV-2: ciddi akut solunum yetmezliği sendromu koronavirüs 2, LDH: laktat dehidrogenaz, IL-6:
interlökin 6, ARDS: Akut solunum sıkıntısı sendromu.
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Semptomların nedeni olarak bakteriyel bir enfeksiyonun varlığı kesin olarak dışlanana kadar hastalara geniş
spektrumlu antibiyotikler başlanabilir (Atlas ve ark., 2021; T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022).
MIS-C’nin henüz kanıtlanmış bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak MIS-C nedeniyle hastaneye yatışı
yapılan hastalar için genellikle kademeli olarak sunulan çeşitli tedavi yöntemleri mevcuttur (Atlas ve ark.,
2021). Klinik bulgularının çoğunluğunun benzer olması nedeniyle, MIS-C tedavisinde Kawasaki hastalığında
kullanılan tedavi protokolleri kullanılmaktadır (Cattalini ve ark., 2021). ACR, şok, koroner arter anevrizması,
miyokardiyal fibroz/skarlaşma ve kardiyak iletim anormalliklerinin eşlik ettiği MIS-C tanılı çocukların
stabilizasyonu için immünomodülatör ve antiplatelet-antikoagülan tedavi önermektedir (Henderson ve ark.,
2021). İmmunomodülatör tedavide hastalara 2 gr/kg’lık bir dozda intravenöz immünoglobulin (IVIg)
uygulanmaktadır (Cattalini ve ark., 2021; Henderson ve ark., 2021; T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022). Şok ve/veya
organları tehdit edici durumu olan hastalarda düşük ila orta doz glukokortikoidler (1-2 mg/kg/gün) IVIg’e
yardımcı tedavi olarak kullanılmaktadır. Hastalara IVIg verilmeden önce kardiyak fonksiyon ve sıvı-volüm
durumu mutlaka değerlendirilmelidir. Sıvı-volüm dengesizliği mevcut ise, IVIg’in infüzyon hızı
yavaşlatılmalı, tedavi iki gün boyunca bölünmüş dozlarda verilmeli ve/veya aşırı volüm yüklenmesini
önlemek için diüretikler uygulanmalıdır. Tek doz IVIg'e rağmen dirençli MIS-C’li hastalarda, yüksek doz
IVIg ile ilişkili sıvı-volüm yüklenmesi ve hemolitik anemi riski nedeniyle ikinci doz IVIg yerine yüksek doz
anakinra (rekombinant insan IL-1 reseptör antagonisti) (>4 mg/kg/gün) uygulanabilir. Uzun süreli
glukokortikoid kullanımına kontrendikasyonu olan çocuklara ise anakinra yerine infliksimab (5-10
mg/kg/gün) önerilmektedir (Henderson ve ark., 2021).
MIS-C, kardiyak disfonksiyona ve sistemik endotel hasarına neden olduğu için hastalarda trombüs gelişme
riski vardır. Bu nedenle aktif kanaması veya ciddi kanama riski olmayan hastalara düşük doz (günde bir kez
81 mg’a kadar 3-5 mg/kg/gün) asetilsalisilik asit (ASA) önerilmektedir. ASA, tanıdan ≥4 hafta sonra trombosit
sayısı normal değerlere ulaşana ve koroner arterlerin normal olduğu doğrulanana kadar devam ettirilmelidir.
Glukokortikoid ve ASA alan MIS-C hastalarında gastrointestinal komplikasyonları önlemek için anti-asit
(proton pompa inhibitörü) tedavileri kullanılabilir (Henderson ve ark., 2021). MIS-C olgularında yüksek
inflamatuar belirteçlerin sitokin fırtınası ve makrofaj aktivasyon sendromuna neden olduğu gösterilmiştir
(Belhadjer ve ark., 2020). Özellikle kritik hastalarda terapötik plazma değişimi tedavisinin de etkili bir yöntem
olduğu belirtilmektedir (Atay ve ark., 2021). Hastada multiorgan disfonksiyonu veya yetmezliği belirtileri
varsa, mekanik ventilasyon, vazoaktif destek ve/veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO) gibi
önemli tedavi yöntemlerine başvurulması gerekebilir (Atlas ve ark., 2021).
Genel durumu iyi olan, en az 72 saat boyunca ateşi olmayan, yaşam bulguları stabil olan, akut faz
reaktanlarında (CRP, prokalsitonin, D-dimer) düşme eğilimi bulunan, enteral beslenen, oral alımı iyi olan,
bulantı kusması olmayan, oral ilaç alabilen, trombosit değerlerinde düşme eğilimi olmayan ve normal sınırlar
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içerisinde olan, EKG ve EKO testleri normal olan, en az 48 saattir oksijen desteği almayan ve çocuğun eve
arkeki bakımını destekleyebilecek uyumlu aile varlığında taburculuğa karar verilir (Şen & Zan, 2021).
Taburculuk sonrası ise 2-3 hafta içerisinde çocuğun mutlaka kontrol için hastaneye getirilmesi
gerekmektedir (CDC, 2021).
Hemşirelik bakımı
Çocuklarda MIS-C başlangıçta hafif bir hastalık şeklinde ortaya çıkmasına rağmen zaman içinde hızla
ilerleme göstererek hastaların yoğun bakıma yatışına neden olabilir (MaGowan ve ark., 2020). Birçok sistemin
etkilendiği, tedavinin yoğun bakım ünitesinde sürdürüldüğü MIS-C’de hasta ve ailesine bütüncül bakım
vermede hemşireler kritik konumdadır.
MIS-C tanısı konan çocuğun bulgularında ani değişimler olabilir. Bu nedenle hemşireler çocuğun
kardiyovasküler ve solunum sistemi değerlerini yakından izlemelidir (Shields ve ark., 2021). Ayrıca vücut
sıcaklığını sık aralıklarla değerlendirerek, hipertermiye bağlı gelişebilecek konvülsiyon gibi komplikasyonlar
açısından dikkatli olmalıdır (Ribeiro & Boettcher, 2021). MIS-C tanısı ile takip edilen çocuklarda
dehidratasyon gelişebilir. Hemşireler hipotansiyon, taşikardi, idrar miktarında azalma, deri turgorunda
bozulma, ciltte ve mukozalarda kuruluk gibi dehidratasyon bulguları açısından çocuğu değerlendirmeli, aldığı
çıkardığı takibi yapmalıdır (MaGowan ve ark., 2020). Solunum sıkıntısının eşlik ettiği MIS-C tablosunda
çocuğun gaz değişimi bozulmuş, vücudun oksijenlenmesi azalmıştır. Hemşire order edilen oksijen tedavisini
uygulamalı, aspirasyon ihtiyacını belirleyerek gerekli durumlarda solunum yollarını aspire etmeli, çocuğa
havayolu açıklığını sağlayacak uygun pozisyon vermelidir (Ribeiro & Boettcher, 2021). Solunum sıkıntısı ve
hipoksinin arttığı durumlarda basit yöntemler oksijenlenmeyi artırmada etkili olmayabilir. Kritik hastalarda
sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP), bilevel pozitif hava yolu basıncı (BPAP), yüksek akımlı nazal kanül
oksijen tedavisi (YANKOT) ve mekanik ventilasyon kullanılması gerekebilir. Hastanın ihtiyacının
belirlenerek, bu tedavi yöntemlerinin hızlıca kullanılmasına karar vermede hemşireler önemli rol oynar. Bu
doğrultuda hemşire çocuğun oksijen satürasyonu ve kan gazı değerlerini takip etmeli, supraklavikular ve
interkostal retraksiyonlar, burun kanadı solunumu, artmış dispne ve siyanoz gibi solunum sıkıntısı bulgularını
değerlendirmelidir (MaGowan ve ark., 2020). Solunum sıkıntısı, bulantı, kusma, tat değişikliği, iştahta azalma
gibi nedenlerden dolayı çocuklarda beden gereksiniminden az beslenme olabilir. Çocuğun besin alımı takip
edilmeli, diyetisyen ile görüşülerek çocuğun metabolik ihtiyacına ve yaşına uygun diyet düzenlenmeli,
gerekirse nazogastrik sonda ile beslenmeli, besini yutmakta zorlanan çocuklarda yumuşak, sulu gıdalar tercih
edilmeli ve ağız bakımı yapılmalıdır (Ribeiro & Boettcher, 2021).
MIS-C tanılı çocukta venöz tromboembolizm gelişme riski vardır. Bu doğrultuda hemşireler öncelikle
çocukta periferik nabızların yokluğu veya azalması, soluk ten rengi, ağrı, ektremitede ödem ve parestezi
bulgularını izlemelidir. Ayrıca order edilen antikoagülan ilaçları uygulayarak, PT (protrombin zamanı) ve PTT
(parsiyel tromboplastin zamanı) değerlerini izlemelidir. Diğer taraftan MIS-C’nin tedavisinde kullanılan
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antikoagülan ilaçların kanama riski oluşturduğu unutulmamalı, hasta kanama bulguları açısından da
değerlendirilmelidir (Ribeiro & Boettcher, 2021). Tedavide yer alan steroidler immün sistemi baskılar. Ayrıca
yapılan invaziv girişimler ve hastane ortamı çocuklarda enfeksiyon riskini artırır. Bu doğrultuda hemşireler el
hijyenine dikkat etmeli, izolasyon kurallarını uygulamalı, ziyaretçi kısıtlaması yaparak hastada hiperemi, ateş,
sekresyon gibi olası enfeksiyon bulgularının varlığını sık aralıklarla değerlendirmelidir (Shields ve ark., 2021).
MIS-C tanılı çocuklarda diğer önemli bir sorun ise uzun süreli yatışa, yeterli beslenme ve yeterli
oksijenlenmenin olmamasına bağlı cilt bütünlüğünde bozulmadır. Hemşire çocuğun cildini kızarıklık,
soyulma, ödem ve lezyon açısından değerlendirmeli, cildin temiz ve kuru olmasını sağlayarak, sık aralıklarla
pozisyon değişikliği yapmalıdır (Ribeiro & Boettcher, 2021).
MIS-C erken tanılanıp, tedavi edilirse ve semptomlar hafif olursa hastadaki farmakolojik tedavi
gereksinimi azalır. Bu nedenle COVID-19 tanısı alan veya COVID-19’lu hastayla teması olan çocukların
MIS-C açısından yakından izlenmesi önemlidir (MaGowan ve ark., 2020). Hemşireler ebeveynlere çocukta
ateş, döküntü, yorgunluk, gastrointestinal sorunlar, boyun ağrısı, gözde kanlanma olduğunda hastaneye
getirmeleri; çocukta solunum sıkıntısı, geçmeyen göğüs ağrısı, siyanoz, şiddetli karın ağrısı, zihinsel durum
değişiklikleri görüldüğünde ise acil servise başvurmaları konusunda bilgi vermelidir (Greenway ve ark., 2021;
Shields ve ark., 2021). COVID-19 enfeksiyonunu atlattıktan sonra çocuklar okula dönmektedir. MIS-C ile
ilgili belirtiler ise COVID-19 tanısından yaklaşık dört hafta sonra yani çocukların okula devam ettikleri süreçte
ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda çocuklarda MIS-C belirtilerini ilk belirleyebilecek sağlık çalışanı okul
hemşireleridir. Okul hemşireleri COVID-19 tanısı sonrası iyileşip okula dönen çocukları MIS-C belirtileri
açısından takip etmelidir. COVID-19 enfeksiyonu veya temasından sonra ateş, gastrointestinal semptomlar,
aktivite intoleransı gibi kardiyovasküler belirtiler gösteren öğrencileri MIS-C açısından değerlendirmeli ve
sağlık kuruluşuna sevkini sağlamalıdır (Bultas & Fuller, 2021).
MIS-C tanısı alan çocuklar, taburcu olduktan 2-3 hafta sonra pediatrik romatoloji ve kardiyolojinin de dahil
olduğu kapsamlı bir kontrol ve değerlendirme için hastaneye getirilmelidir (CDC, 2021). Ayrıca kardiyak
tutulum yoksa antikoagülan tedavinin taburculuk sonrası 7-10 gün devam etmesi, kardiyak tutulum varsa 12
aya kadar antikoagülan tedavinin sürdürülmesi gerekebilir. Öte yandan çocukta kardiyak tutulum yoksa iki
hafta, kardiyak tutulum varsa 3-6 ay egzersiz kısıtlaması önerilir (Keskı̇ n, 2021). Bu bilgiler doğrultusunda
hemşireler taburculuk öncesi ailelere çocuğun kontrole getirilmesi, antikoagülan tedavinin sürdürülmesi ve
egzersiz kısıtlaması konularında bilgi vermelidir. Ayrıca yoğun bakım ünitesinde yatışı yapılan çocukların
ebeveynleri, pediatrik yoğun bakım ünitesinden taburcu olduktan sonra çocuklarda öğrenme güçlüğü, dikkat
eksikliği, uyku bozuklukları, davranış değişiklikleri, iştah değişikliği, kilo kaybı, görme veya işitmede
değişiklikler gibi semptomların olabileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Bu bulguların olması durumunda
sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği vurgulanmalıdır (Shields ve ark., 2021).
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SONUÇ
Multisistem inflamatuar sendrom, COVID-19 ile ilişkili çocuklarda tanımlanmış tamamen yeni bir tıbbi
durumdur. Belirtileri, tanı kriterleri COVID-19 pandemisi sırasında tanımlanmış olup, kesin tedavisi yoktur.
Birçok organ ve sistemde tutulum gösteren MIS-C’nin tedavi ve bakımı multidisipliner bir ekip ile
gerçekleştirilmelidir. Pediatri hemşirelerinin klinik ortamda MIS-C’li çocuğun bakımında çok önemli
sorumlulukları vardır. Aile merkezli bakım felsefesi doğrultusunda MIS-C tanısı konan çocuğu ve ailesini
değerlendirmek, çocuğun ve ailenin gereksinimlerine yönelik bakım girişimlerini planlamak, uygulamak,
sonuçlarını değerlendirmek, taburculuk eğitimi yaparak ailelere danışmanlık sağlamak hemşirelerin en temel
sorumluluklarıdır. Ayrıca aile sağlığı hemşireleri ve okul hemşireleri COVID-19 geçiren veya COVID-19’lu
hastayla teması olan çocukların MIS-C belirtileri açısından yakın takip edilerek, erken tedavi için hastaneye
sevkinde çok önemli konumdadır.
Dünya genelinde MIS-C’nin etkili yönetimi ve bakımı için sağlık profesyonelleri sınırlı bilgiye sahiptir.
MIS-C konusunda bilinenlerin artırılması için sağlık profesyonelleri bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, MISC ile ilgili tedavi ve bakım protokollerinin geliştirilmesine katkı sağlamalıdır. Bu kapsamda hemşireler diğer
sağlık ekibi üyeleri ile birlikte MIS-C konusunda klinik araştırmalar yapmalı, bilimsel yayınlar yaparak MISC konusunda literatürün zenginleştirilmesine katkı sunmalıdır. Ayrıca hemşireler COVID-19 ve MIS-C ile
ilgili güncel bilgileri takip ederek, bu bilgileri bakım uygulamalarına yansıtmalıdır.
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