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ÖZ

AMAÇ: Tütün kullanımı, dünyada ve Türkiye'de önlenebi-
lir bir sağlık sorunudur. Sigara en yaygın kullanılan tütün 
türüdür. Toplumu tütün kullanım oranlarına göre incele-
diğimizde, tütün bağımlılığı oranlarının eğitim seviyesi-
ne bakılmaksızın neredeyse aynı olduğu görülmektedir. 
Özellikle sağlık çalışanlarına baktığımızda, tütün ürün-
lerine yüksek düzeyde bağımlılık görüyoruz. Sağlık çalı-
şanlarının tütün ürünlerine karşı mücadeledeki rolünün 
önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmada, üniversite-
mizdeki sağlık çalışanlarının tütün ürünlerine bağımlılık 
düzeyini belirlemeyi ve bunu etkileyen faktörleri araştır-
mayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM:  Bu çalışma prospektif, kesitsel ve ta-
nımlayıcı özelliktedir. Çalışma Ocak- Şubat 2019 tarihleri 
arasında yapıldı. Çalışmanın popülasyonu hastanemizde 
sağlık çalışanlarından (stajyerler, hemşireler, uzman he-
kimler, Dr. Öğr. Üyesi, Doçent hekimler, Prof. Dr.) oluştu-
ruldu. Çalışmaya başlamadan önce katılımcılara anket 
formu hakkında bilgi verildi ve onam formu imzalandı. 
Katılımcılara 32 sorudan oluşan bir anket formu uygulan-
dı. Ankette, sağlık çalışanlarının sosyo demografik verile-
ri, aileleri ve tütün ürünlerini kullanımları sorgulandı. Veri-
ler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS) 20 programında 
toplanmış ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.

BULGULAR: Çalışmamıza hastanemizde çalışan 724 sağ-
lık çalışanı arasından 370 tanesi dahil edildi. Sırasıyla 130 
stajyer, 300 hemşire, 162 doktor ve 132 öğretim üyesi var-
dı. Tütün kullanımı sorgulandığında, katılımcıların 126'sı 
(% 34.05) evet, 43'ü (% 11.62) sigarayı bıraktım, 201'i (% 
54.32) hayır cevabı verdi.

SONUÇ: Çalışmamızın sonuçlarına göre; Tıp Fakültelerin-
de tütün kontrolü konusunda daha kapsamlı bir eğitim 
sağlanmalıdır. Doktorunun veya hemşiresinin sigara içti-
ğini bilmesi veya görmesi, hastayı olumsuz yönde etkile-
mektedir.

ANAHTAR KELİMELER: Tütün ürünleri, Sigara, Sağlık Ça-
lışanları

ABSTRACT

OBJECTIVE: Tobacco use is a preventable health problem 
in the world and in Turkey. Smoking is the most widely 
used type of tobacco. When we examine the population 
according to tobacco use rates, it is seen that tobacco 
addiction rates are almost the same regardless of the le-
vel of education. Especially when we look at healthcare 
professionals, we observe a high level of dependence on 
tobacco products. We think that the role of healthcare 
professionals in the fight against tobacco products is im-
portant. In this study, we aimed to determine the level 
of dependence on tobacco products of  healthcare pro-
fessionals in our university and to investigate the factors 
affecting this.

MATERIAL AND METHODS: This study is prospective, 
cross-sectional and descriptive. It was performed betwe-
en January and February 2019. The population of the 
study was composed of  healthcare professionals (in-
terns, nurses, specialist physicians, assistant physicians, 
Assoc. Prof Dr,, Prof. Dr.) in our hospital. Before starting 
the study, participants were informed about the questi-
onnaire and  they signed a consent form. A questionna-
ire consisting of 32 questions was applied to the parti-
cipants. The questionnaire included questions related to 
sociodemographic data of healthcare professionals, their 
families and their use of tobacco products. The data were 
collected and analyzed by using Social Sciences Statisti-
cal Package (SPSS) 20 program. The data were evaluated 
with chi-square test.

RESULTS: 370 out of 724 healthcare professionals wor-
king in our hospital were included in the study. There 
were 130 interns, 300 nurses, 162 assistant doctors and 
132 faculty members respectively. When they were asked 
whether they were smoking or not, 126 (34.05%) of the 
participants said yes, 43 (11.62%) said they quitted smo-
king, 201 (54.32%) said no.

CONCLUSIONS:  According to the results of our study;  
more comprehensive training on tobacco control should 
be provided in medical schools. Knowing or seeing the 
fact that  the doctor or nurse is smoking affects the pa-
tient negatively.

KEYWORDS: Tobacco Products, Cigarettes, Healthcare 
Professionals
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GİRİŞ

Dünya çapında tütün ürünleri kullanımı ikinci 
morbidite nedenidir. Tütün ürünleri kullanımı 
sağlığa zarar veren risk faktörleri arasında dör-
düncü önemli etkendir (1,2) Modern ülkeler 
vatandaşının sağlığını korumak ve iyileştirmek 
için her türlü risk faktörü ile mücadele etmek 
durumundadır. Sigara tütün ürünleri arasında 
en önemli ve sık kullanılan türdür. Tütün ürün-
leri bağımlılığı ile mücadele etmek için birçok 
ülke sistematik olarak yasal hükümler getir-
mektedir. Bu yasal hükümler, tütün ürünlerinin 
kullanıldığı alanların sınırlanması, satışı ile ilgili 
yaş sınırlaması getirilmesi ve en önemlisi toplu-
mun eğitimini içermektedir(3-5). Tütün ürünleri 
bağımlılığını tedavi etmek için alışkanlıkları ve 
tutumları değerlendirmek çok önemlidir.

Sağlık hizmeti veren sağlık çalışanları, toplum-
da değer verilen, önemli bir kesimdir. Sağlık 
çalışanları toplumda tütün ürünleri bağımlılı-
ğını sonlandırmak için önemli rol almaktadırlar. 
Bazı çalışmalarda birkaç önemli bulgu ortaya 
çıkmıştır. Bunlardan birincisi sağlık çalışanları-
nın önderliğinde bağımlılık tedavisi, tek başına 
tütün ürünlerini bırakmaya çalışan bireylere 
göre daha etkili olmaktadır (6). Diğer önemli bir 
çıkarım ise tütün ürünleri bağımlılığı ile müca-
delede sağlık çalışanlarını eğitmek önemli rol 
oynayabilir (7,8). Tütün ürünlerinin vücuda ver-
diği zararları daha iyi bilmesine rağmen, sağlık 
çalışanlarında tütün ürünleri kullanma insidans 
ve prevelansı yüksek oranlardadır  (9-11).
 
Bu çalışmada; hastanemizde çalışan  sağlık çalı-
şanlarının tütün ürünleri kullanma durumlarını, 
yoğunluğunu ve bırakma konusundaki tutum-
larını değerlendirmek istedik. Sağlık çalışanları 
ve toplumun tütün ürünü kullanma oranlarını 
karşılaştırmayı amaçladık.

GEREÇ VE YÖNTEM

Çalışma Dizaynı

Çalışma prospektif, kesitsel, tanımlayıcı bir an-
ket araştırmasıdır. 2019 Ocak-Şubat aylarında 
hastanemizde gerçekleştirilmiştir.

Örneklem Kapsamı

Çalışmanın evrenini hastane bünyesinde bulu-
nan sağlık çalışanları (İntörn Doktor, Hemşire, 

Uzman Doktor, Asistan Doktor, Doktora Öğre-
tim Üyesi (Dr. Öğr. Üyesi), Doçent Doktor (Doç. 
Dr.), Profesör Doktor (Prof Dr.) oluşturdu.

Ölçüm Yöntemi

Çalışma genel bilgiler, tütün ürünü kullanma ile 
ilgili temel alışkanlıklar ve tütün ürünü kullan-
ma ile ilgili kişisel tutumlardan oluşan isimsiz bir 
anket aracılığıyla gerçekleştirildi. Anket teorik 
bilgi, literatür taraması ve önceki deneyimlere 
dayanarak yapıldı. Bu anket bu araştırmadan 
önce doğrulanmamıştır. Araştırmaya katılanla-
ra, üç bölümden oluşan 32 sorudan oluşan bir 
anket formu yüz yüze uygulandı. Ankette sağlık 
çalışanlarının sosyo demografik verileri,  ailesi-
nin ve kendinin tütün ürünleri kullanma duru-
mu ve buna bağlı hastalık durumu, bağımlılık 
düzeyleri, etkileyen faktörler,  bırakma istekleri 
ve bıraktırmaya teşvik durumları, tütün ürünü 
kullanmıyor ise kullanmama sebepleri sorgu-
landı. 

ETİK KURUL 

Katılımcılara öncelikle anketteki sorular, ça-
lışmanın amacı, katılımcılardan beklentimizi 
anlatarak bilgilendirme yapıldı. Aydınlatılmış 
onam formu imzalatıldı. Çalışmamıza Afyon-
karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulundan onay alınmıştır. 
(11.01.2019,2011-KAEK-2)

İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Elde edilen veriler Statistical  Package for Social 
Sciences(SPSS) 20.0 programında toplandı. So-
nuçlar ki-kare testi ve korelasyon analizi ile de-
ğerlendirildi. Gözlemlenen sayısal değişkenle-
rin dağılımının normalliği Kolmogorov Smirnov 
testi kullanılarak test edildi. p<0.05 değerleri 
istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

BULGULAR

Hastanemiz bünyesinde çalışan 724 sağlık çalı-
şanından,  370’i çalışmaya dâhil edildi. Sırasıy-
la 130 intörn doktor, 300 hemşire,  162 asistan 
doktor, 132 öğretim üyesi mevcuttu. Çalışma-
ya katılım oranı  %51.1‘di. Çalışmaya katılanla-
rın %56.2 (208)'sinin kadın ve %43.8 (162)'inin 
erkek olduğu görüldü. Tütün ürünü kullanma 
durumu sorgulandığında 126 (%34.05) evet, 
43(%11.62) bıraktım, 201(%54.32) hayır ceva-
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bı alındı. Gruplar arası karşılaştırdığımız zaman 
öğretim elemanı doktorlar ile hemşire, intörn ve 
asistan doktorlar arasında tütün bağımlılığı açı-
sından anlamlı fark mevcuttu (p=0.005) (Tablo 
1). Erkeklerde tütün ürünü kullanma oranı %18 
kadınlarda %16 olarak belirlenmiştir. 
Tablo 1 : Sağlık çalışanlarının demografik verileri ve tütün 
ürünü kullanma oranları arasında istatistiksel anlamlılık 
düzeyleri

Sonuçlarımıza göre tütün ürünleri kullanan 
sağlık çalışanlarından birinci sırayı hemşireler 
40(%31), ikinci sırayı intörn doktorlar 32 (%25), 
üçüncü sırayı asistan doktorlar 26(%20) alıyor-
du.  Pratisyen hekim ve eğitim kadrosunda bu-
lunan doktorların sonuç oranlarına baktığımız 
zaman birinci sırada pratisyen hekimler 11(%8), 
ikinci sırada doçent doktorların 9 (%7) tütün 
ürünü kullandığını gözledik (Şekil 1).

Şekil 1: Sağlık çalışanlarının gruplarına göre tütün ürünü 
kullanma oranları

Tütün ürünü kullanan 126 kişiden, 122 (%98)'si 
tütün çeşitlerinden sigara kullandığını belirtti. 

Tütün ürünü kullananların 49(%38)'u nargile 
de sigara ile beraber kullandığını belirtti. 126 
kişinin 7(%5)'si elektronik sigara kullanıyordu. 
Tütün ürünleri kullanan sağlık çalışanlarından 
66 (%52)'sı bağımlı olduğunu düşünüyor, geri 
kalan %50'ye yakın kişi bağımlı olduğunu dü-
şünmüyordu. Gruplar arası baktığımız zaman 
bağımlı olduğunu düşünen, tütün ürünü kul-
lanıcıların arasında istatistiksel olarak anlamlı 
fark yoktu (p=0.679). Tütün ürünü kullananlar-
da, bağımlılıklarının sebebini sorguladığımız 
zaman en önemli etkenin arkadaş olduğunu 

belirttiler 62 (% 49). İkinci sırada ise stresi be-
lirttiler 37 (%29). Tütün ürünü kullananların 
15(%4)'i ürünlerin üzerindeki fotoğrafları caydı-
rıcı bulduğunu belirtti. Tütün ürünü kullananla-
rın 67(%53)'si kendi başına bu ürünü bırakmayı 
denediğini belirtti. Bunlarında 23 (%30)'ü bir 
kez, 22(%30)'si iki kez, 14(%20)'ü üç kez bu ürü-
nü bırakmayı denediğini belirtti. Tütün ürünü 
kullananlardan 44(%35)'ü kendi irade gücü ile 
10(%8) kişi profesyonel yardım ile bağımlılığın-
dan kurtulmaya çalıştığını belirtti. Tütün ürünü 
kullananlarda, bağımlılıklarından memnuniyet 
durumları belirtilmiştir (Şekil 2).

Şekil 2 : Tütün ürünü kullananların bu durumdan mem-
nuniyet oranları

Tütün ürünü kullanmayı bırakanlara, bırakma-
daki önemli etkenleri sorguladığımız zaman; 
23(%6) sağlık çalışanı olmak, 17(%4) sağlık soru-
nu olması, 7(%2)'si ürünlere uygulanan zamları 
işaretlemiştir. Sağlık çalışanı olması nedeni ile 
tütün ürünü kullanmayı bıraktığını belirtenle-
rin bu cevaplarında gruplar arsında anlamlı fark 
yoktu (p=0.1). 12 kişi aile baskısı ve aile isteği 
nedeni ile bağımlılığını bıraktığını belirtmiştir. 

Sadece bir kişi (%0.2) ürün paketlerinin üzerin-
de yazan yazılardan etkilenerek, iki kişi (%0,5) 
ürünlerin üzerinde bulunan resimlerden etki-
lenerek tütün ürünü kullanmayı bıraktığını be-
lirtti. Kapalı mekânlarda tütün ürünleri kullan-
ma yasağı nedeni ile 4(%1,1), taşıtlarda tütün 
ürünleri kullanma yasağı nedeni ile 2(%0,5) kişi 
tütün ürünü kullanmayı bıraktığını belirtmiştir. 

15 (%4) kişi çocuk sahibi olma nedeni ile tütün 
ürünü kullanmayı bıraktığını belirtmiştir. Tütün 
ürünü kullanmayı bırakma nedeni olarak farklı 
sebepler belirtenlerin arasında, en dikkat çe-
ken cevaplar şöyleydi; 1 kişi ailede astım hastası 
olduğundan, 1 kişi spora başladığından, 2 kişi 
vakti olmadığından, 2 kişi çevresine ve kendi-
sine zarar vermek istemediğinden tütün ürünü 
kullanmayı bıraktığını belirtmiştir. 

 

  Tütün Ürünü 
Kullanma Oranı 

  

 
 
Ortalama yaş                                                                                                   (yıl) 
Erkek/Kadın                                                                                                    (n) 
İntörnhemşire,asistan doktor/Öğretim üyesi,pratisyen hekim                 (n) 
SİGARA                                                                                                                 
İçiyor                                                                                                                 (n) 
İçmiyor                                                                                                              (n) 
Bıraktım                                                                                                            (n) 

 
 
36.8± 8.6 
162/208 
274/96 
 
126(%34)  
201(%11) 
43(%54) 
                   

 
 
 
%56/%43,8a 

%76/%24b 

 

  

p >0.05a                   p  =0,005b              
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64(%17) kişi sağlık çalışanı olmasının tütün ürü-
nünü kullanmama sebebi olduğunu belirtti (Şe-
kil 3). Tütün ürünü kullanmayanların 54(%26)'ü, 
tütün ürünü kullanmayı denemeyi düşündükle-
rini belirttiler. Tütün ürünü kullanmayan 201 ki-
şinin 150(%75)'si pasif maruziyetleri olduğunu 
belirtti. 

Şekil 3: Tütün ürünü kullanmayanlarda, sağlık çalışanı 
olmanın etkisi

TARTIŞMA

Tütün ürünleri kullanmanın, sağlık üzerine oluş-
turduğu etkileri sağlık çalışanları tarafından çok 
iyi bilinmektedir. Kişinin sahip olduğu mesleği, 
hayatına ve toplum üzerine etki etmektedir. Bu 
gerçekle birlikte sağlık çalışanlarında tahmini-
mizin üzerinde tütün ürünleri kullanma oranı 
ile karılaşmaktayız. Bizim çalışmamızda %34,5 
oranında tütün bağımlılığı gözledik. Bu anlam-
da yapılan birçok çalışmada da benzer sonuçla-
rı görüyoruz (12,13). Sağlık çalışanları arasında 
bu derece yüksek oranda tütün bağımlılığının 
nedenlerinden biri mesleki streslerinin yoğun 
olması olabilir. Fazla mesai saatleri, geceleri de 
çalışmak zorunda olmak, insan hayatından so-
rumlu olmanın vicdani yükü gibi nedenler sağ-
lık çalışanlarında stresi artıran faktörler olabilir. 

Türkiye de sağlık çalışanlarının tütün ürünle-
ri bağımlılık oranlarını belirlemek amaçlı daha 
önce yapılan bazı çalışmalarda ise %40-%45 
arasında değişen sonuçlar bulunmuştur. Bizim 
sonucumuz bu oranlara göre düşüktür.
 
Bizim çalışmamızda tütün bağımlılık oranları-
mız, yukarıda bahsettiğimiz çalışmalara oranla  
düşük miktarda çıkmıştır. Buna rağmen; bu dü-
şük miktar %34 düzeyinde olup, sağlık çalışan-
ları için yüksek bir değerdir.  Tütün ürünleri ile 
mücadelede sağlık çalışanlarının rolü büyüktür. 

Bu durumda mevcut sonuçlar ile mücadele-
de başarılı olmak mümkün görünmemektedir. 

Erkeklerde tütün ürünü kullanma oranı %18, 
kadınlarda %16'ydı. Bu oran birçok çalışmada 
toplumda tütün ürünleri kullanma oranlarına 
göre yüksektir.  Bu oranın birbirine yakın olması 
nedeni sosyoekonomik düzey arttıkça, kadın-
larda ekonomik özgürlük arttıkça tütün ürünleri 
kullanma oranlarında artışa bağlı olabilir. Koşku 
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada Toraks 
Derneği üyelerinin sigara içme oranını değer-
lendirilmiş ve bu oran %35,3 bulunmuştur (14). 

Toraks Derneği üyelerinin çoğunluğunun gö-
ğüs hastalıkları uzmanı veya uzmanlık öğrencisi 
olduğu düşünülürse bu oran çok yüksektir. 

Tütün ürünü ve zararları ile ilgili bilgi düzeyinin 
artmasıyla birlikte bağımlılık oranlarının azala-
cağı beklenirken bu durumun olmasının nedeni 
tütün ürünleri kullanmanın zarar verici bir ba-
ğımlılıktan çok sosyal bir bağımlılık olarak dü-
şünülmesidir. 

Çalışmalar göstermektedir ki sağlık çalışanları 
kendilerini tütün ürünleri kullananları uyarma 
konusunda ve onları olumluya yönlendirme ko-
nusunda sorumlu hissetmektedirler. Birçok ça-
lışma göstermektedir ki tütün ürünleri kullanan 
sağlık çalışanları, bağımlı hastalarını uyarmak 
konusunda çekimser davranmaktadırlar. 

Tütün ürünü kullananlar en önemli sebebi stres, 
ikinci sırada arkadaş olarak işaretlemiştir. Birçok 
çalışmada, sağlık çalışanları stres nedenli tütün 
ürünü kullanıldığını belirtmektedir (15). Birçok 
çalışma özellikle hemşirelerde bağımlılık oran-
larının yüksek çıktığını ve bunun nedeninin iş 
yük ve streslerinin daha fazla olmasına ve eği-
tim düzeylerinin daha düşük olmasına bağla-
mışlardır(16,17). Tütün ürünü kullananların sa-
dece 15 (%4)'ü ürün üzerindeki söz ve resimleri 
caydırıcı bulduğunu belirtmiştir. Tütün ürünü 
kullanan kişilerde oluşan hastalıklara tanık olan, 
bu hastalarla yakın temas halinde olan sağlık 
personelinde, resimlerin ve sözlerin caydırıcılık 
etkisi topluma göre düşük çıkabilir. Tütün ürü-
nü kullananların yarısı, ürünü bırakmayı dene-
diğini fakat başarılı olamadığını belirtmiştir. Bu 
kişilerden %30'u profesyonel yardım aldığını 
belirtmiştir. Bu sonuçtan sağlık çalışanlarının tü-
tün ürününü bırakmak için etkili ve düzenli bir 
programa, profesyonel yardıma ihtiyaçları oldu-
ğu sonucu çıkartılabilir. Yapılan birçok çalışma-
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da tütün ürünü kullanmayan hekimin, hastaları 
tütün ürününü bırakma konusuna teşvik etme 
oranları daha yüksektir. Dolayısı ile ne kadar çok 
hekime ulaşabilirsek ve tütün bağımlılığını çö-
zebilirsek, o kadar çok hastaya ulaşmış oluruz.

Çalışmamızın en önemli kısıtlayıcı yönü, ya-
şadığımız şehirdeki tüm hastanelerde, sağlık 
çalışanlarına uygulanabilirdi. Sağlık çalışanları 
tütün ürünü kullandığı halde, sosyal olarak se-
vilmeyen ve sağlığa zararlı bir ürünü kullandı-
ğını bildiği için, doğru yanıtı vermemiş, tütün 
ürünü kullandığını reddetmiş olabilir. Anketimi-
ze bulunan sorular, gönüllü katılımcıların katılı-
mını artırmak ve tüm sorularını cevaplamaları 
için sınırlı sayıdaydı. Daha ayrıntılı ve fazla soru 
içeren anket uygulanabilirdi.

SONUÇ

Hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına 
toplum üzerindeki etkilerinin yüksek olduğu 
anlatılmalıdır. Hastalara tütün ürünü bıraktırma 
konusunda üzerlerine düşen rolleri öğretilme-
lidir. Sağlık çalışanı, özellikle sahaya çıkmadan 
önce tütün bağımlılığı açısından yeterli eğitil-
meli ve bu eğitimler tekrarlayıcı olmalıdır. Tütün 
bağımlısı olan sağlık çalışanlarının, bu ürünleri, 
hastalar tarafından görülmeyecek bir alanda 
kullanmaları için imkânlar oluşturulabilir. Tü-
tün ürünü kullanan bir sağlık çalışanı, bu ürünü, 
özellikle sağlık merkezlerinde alenen kullandı-
ğı zaman, bağımlı hasta ve yakınlarına cesaret 
vermektedir. Sağlık çalışanını eğitmek, hastaları 
yönlendirmek açısından temel unsuru oluştur-
maktadır.
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