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ÖZET 
 
Bu çalışma, kronik böbrek yetmezliği tanısı almış ve hemodiyalize giren hastaların 
yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın 
evrenini, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Mağusa Devlet Hastanesi 
Hemodiyaliz Ünitelerine 2009 yılı içinde kayıtlı olan 90 hasta oluşturmuştur. Çalışma 
kapsamına evrenin tümü alınmıştır. Araştırmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “SF–36 
Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama formları 1 Temmuz -1 Ekim 
2009 tarihleri arasında araştırmacı tarafından yüzyüze görüşülerek uygulanmıştır. 
Verilerin değerlendirilmesinde Statistical Package Program for the Social Sciences 
(SPSS) for Windows 17,0 programı kullanılmıştır. İki kategorili özelliklerle yapılan 
istatistiksel değerlendirmede iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (Student t testi); 
ikiden fazla kategorisi olan özelliklerle yapılan değerlendirmede ise tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA), ortalama, standart sapma ve yüzdelik hesaplaması ve değişkenlerin 
normal dağılıma uygunluğunu değerlendirmek amacıyla Shapiro-Wilk testleri 
kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan hemodiyaliz hastalarının yaşam kalitesi puanı 
orta düzeyde bulunmuştur. Hemodiyaliz hastalarının yaş ortalaması 60,02 olup, %44’ü 
18–60 yaş aralığında ve %56’sı 61 yaş üstünde ve %56’sının hastalık süresi 0 -5 yıl, 
%44’ü ise 6 yıldan daha uzun süredir diyalize girmektedir. Çalışmamızda hastaların 
%90’ı ev-bahçe işleri yapma, %84’ü 5 kilogramdan fazla ağırlık taşıma ve %74’ü ise orta 
hızda yürüme gibi günlük yaşam aktivitelerinin hastalıkları nedeniyle etkilendiğini 
belirtmiştir. Hemodiyaliz hastalarının %32’sinin sık sık uyku sorunu ve güçsüzlük 
yaşadığı, %72’si iş yaşantısının, %83’ü sosyal yaşantılarının,%70’i ekonomik durumunun 
ve %49’u da eş ile ilişkilerinin etkilendiğini belirtmişlerdir. Araştırma kapsamına alınan 
hastaların yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, diyalize girme süresi, kronik hastalık 
varlığı, diyete uyma durumu ve laçları düzenli kullanma durumu, el-yüz yıkama, giyinme-
soyunma, tuvaleti kullanma, yemek hazırlama, yemek yeme, ev-bahçe işleri yapma, 
akrabaarkadaş ziyareti, iletişimi sürdürme, alışveriş yapma ve orta hızda yürüme gibi 
günlük yaşam aktiviteleri, yorgunluk, kas krampı, bulantı-kusma, güçsüzlük ve baş 
dönmesi gibi semptomları yaşama eş ile ilişki, sosyal yaşantı ve ekonomik durum ile 
yaşam kalitesi alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 
saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak; hemodiyalize giren hastaların yaşam kalitelerini 
yükseltmek için, yaşam kalitelerinin periyodik değerlendirilmesi ve bunu etkileyen 



faktörlerin dikkate alınarak gerekli konularda hasta ve yakınlarına eğitim programlarının 
hazırlanması önerilmektedir. 
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