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Giriş 

Romatolojik hastalıklar bakım ihtiyacının ve 
bakım yükünün arttığı hastalıklardır.  

Hastalık sürecinde bireylerin gerek duyduğu 
bakım ve sağlık hizmeti uzun sürelidir ve 
hastalıktan sadece hasta birey değil aile bireyleri 
de etkilenmektedir.  



Giriş 

Hemşireliğin temel amacı bireyin, ailenin ya da 
toplumun sağlık ve bakım gereksinimleri doğrultusunda 
sağlığının korunması, hastalıkların tedavi/bakımı ve 
rehabilitasyonunda bakım hizmetini sağlamaktır. 

Sağlık bakım gereksinimlerinin belirlenebilmesi için de 
hastaları bir  bütün olarak fiziksel, emosyonel, sosyal ve 
kültürel yönleriyle ele almak gereklidir. 



Neden Tezler? 

Tez çalışmaları, alanda sahip 
olunan bilgiyi etik ilkeler 
doğrultusunda özgün ve 

bağımsız çalışmalara entegre 
ederek, bilimsel alanda 

derinleşmeyi ve 
disiplinlerarası etkileşimi 

sağlamaya çalışır.  



Neden Tezler? 

Bir alanda yapılmış olan tezlerin niteliği ve 
niceliği o alanın gelişimini gösterir, bunun 
yanı sıra farklı disiplinler tarafından alanın 
farklı yönleriyle ilgili yapılan çalışmalar o 
alanın gelişmesi açısından önemlidir.  



Amaç 

Romatoloji hemşireliği alanında yapılmış olan 
lisansüstü tezlerin içerik analizinin yapılması 
amaçlanmıştır. 

Bilgi paylaşımı ve farkındalık oluşturmak 



Gereç-Yöntem 

Bu araştırmada, yöntem olarak tarama modelinde 
betimsel araştırma deseni kullanılmıştır.   

Önçalışma: Hemşirelik alanında yapılmış tüm 
tezlerin taranması, anahtar kelimelerin belirlenmesi 



Gereç-Yöntem 

Yıl sınırlaması yapılmamış olup Yükseköğretim Kurumu 
(YÖK)  ulusal tez merkezinde erişime açık yayınlanmış 
kayıtlı tezler “Romatoid Artrit”, “Osteoartrit”, “Lupus”, 

“Fibromiyalji”, “FMF”, “Gut”, “Behçet Hastalığı”, 
“Skleroderma”, “Ankilozan Spondilit” anahtar kelimeleri 
ile hemşirelik alanında yapılmış tezler taranarak  36 tez 

çalışma kapsamına alınmış ve değerlendirilmiştir. 





Bulgular 

RA:   

• 15: 5 Doktora 10 Yüksek Lisans 

OA: 11  

• 11: 6 Doktora 5 Yüksek Lisans 

Behçet Hastalığı:   

• 1 Doktora 4 Yüksek Lisans 

Fibromiyalji:  

• 4: 3 Doktora 1 Yüksek Lisans 

SLE:  

• 1 Doktora 



Bulgular: RA 

Aromaterapi  

Refleksoloji uygulamaları 

El masajı 

• Ağrı, yorgunluk ve uyku üzerine etkileri 

Vaka Yönetimi 

• Hasta bakımında etkinlik 
değerlendirmesi 

Hasta Eğitimi 

• Ağrı, anksiyete, depresyon ve 
yardım arama tutumlarına 
etkisi 



Bulgular: RA 

Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi 

Öz bakım gücü belirlenmesi 

Öz yeterlilik algısı değerlendirilmesi 

Günlük yaşam aktiviteleri 
değerlendirmesi 

Stresle başetme yöntemlerinin 
değerlendirilmesi 

Yalnızlık, sosyal destek ve etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi 

Uyku kalitesinin değerlendirilmesi 

Beden imajı ve benlik saygısının 
değerlendirilmesi 



Bulgular: OA 

Aromaterapi 

Sıcak ve soğuk uygulamalar 

Zencefilli kompres uygulaması 

 Akuatik egzersiz 

• Ağrı, fonksiyonel durum üzerine 
etkileri  

Günlük yaşam aktiviteleri 

Ağrıyla başetme yöntemleri 

Yaşam kalitesi 

Fonksiyonel durum 



Bulgular: Behçet Hastalığı 

Semptom değerlendirme 
ölçeğinin geliştirilmesi 

Hastalığa psikososyal uyum 

Yaşam kalitesi değerlendirmesi 

Hastalık algısı ve yaşam kalitesi 



Bulgular: Fibromiyalji  

Müzik ve aromaterapi eşliğinde uyku 

Reiki 

Soğuk uygulama 

• Yorgunluk, uyku kalitesi, yaşam kalitesi ve 
ağrı üzerinde etkileri 



Bulgular: SLE  

Web tabanlı eğitim ve danışmanlık 

• Bakım sonuçlarına etkisi 



Bulgular: Çocuk Romatoloji  

Jüvenil RA çocuk ailelerinin eğitim gereksinimleri 

6-12 yaş jüvenil RA’lı çocuklar için okul yaşam kalitesi 
ölçeğinin geliştirilmesi 

Çocukluk çağı Behçet Hastalığında çok boyutlu 
değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi 



Sonuç 

Bundan sonra yapılacak çalışmalara yeni bir bakış 
açısı getirerek ve farklı fikirlerin ortaya konmasını 

sağlayarak alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 



Teşekkürler… 


