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Özet

Abstract

Amaç: Tıp doktorlarının ve genel popülasyonun alkol bağımlılarına karşı tu-

Aim: To assess attitudes of general population and medical doctors towards

tumlarını değerlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza üniversite hasta-

alcohol addiction. Material and Method: 99 medical doctors who worked

nesinde, devlet hastanesinde, sağlık ocağında çalışan 99 hekim ve toplum-

university hospitals, public hospitals or health centers and 101 people who

dan rastgele olarak seçilen genel popülasyonu temsil eden 101 kişi katıldı.

selected from the community to represent the overall population enrolled

Tüm katılımcılardan isimlerini vermeksizin Sosyal Uzaklık Ölçeği (SUÖ), Ka-

in our study. All the participants were asked to anonymously complete a

rekteristikler Ölçeği (KÖ), Beceri Değerlendirme Skalası (BDÖ), Tehlikelik Öl-

questinnaire about stigmatization, including questions assessing social dis-

çeği (TÖ) içeren stigma ölçeklerini tamamlamaları istendi. Bulgular: Beklen-

tance, dangerousness and skillfullness. Results: Contrary to expectattions,

tilerin aksine, genel popülasyon ve tıp doktorlarının alkol bağımlılığına karşı

there were not statistically significant differences in the attitudes of general

tutumlarında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (tüm ölçeklerde,

poupulation and physicians towards alcohol dependences (all scales, p>0.05).

p>0.05). Tartışma: Tıp doktorları ve genel popülasyunun her ikisinin de alkol

Discussion: Both medical doctors and general population appear to have

bağımlılığı hakkında olumsuz düşüncelerinin olduğu gözüküyor. Alkol bagım-

negative thoughts about alcohol dependence. New education strategies is

lılarına karşı negatif tutumu değiştirmek için genel tıp ve psikiyatri alanında

developed in the field of general medical education and psychiatry in order to

yeni eğitim stratijileri geliştirilmelidir.

change negative attitudes towards alkohol addiction.
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Giriş
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) birkaç yıl önce tüm dünyada 3.3 milyon kişinin aşırı alkol tüketimi nedeniyle hayatını kaybettiğini,
dünyada tüm nüfusun %16’sının dönemsel fazla miktarda alkol
aldığını ve Türkiye nüfusunun %17.3’ünün alkol tükettiğini bildirmiştir [1]. Alkol bağımlılığının olumsuz sonuçları fiziksel sağlıkla sınırlandırılamaz. Alkolizmin kişinin sosyal ilişki ve sosyal
çevresine olumsuz etkileri vardır [2]. Alkol bağımlılarına yönelik
yapılan olumsuz tutumlar tedaviyi zorlaştırmaktadır, alkol bağımlılarının diğer bağımlılıklar dahil mental hastalıklar içerisinde daha çok stigmaya uğradığı bildirilmektedir [3].
Stigmatizasyon bireyin yaşadığı topluma göre anormal sayılması sonucu, diğer bireyler tarafından bireye utanç verici, tehlikeli gözle bakılarak bireyin saygınlığının azaltılması olarak tanımlanabilir [4]. Stigmanın temelinde olumsuz inançlar ve ön
yargı yatmaktadır [5],
Stigma kişinin profesyonel yardım aramasını engelleyebilir. Çünkü kişiler alkolik damgasını yemekten, ayrımcılığa maruz kalmaktan ve statülerini kaybetmekten korkarlar [6]. Araştırmalar göstermiştir ki, mental bozukluklu kişiler sağlıklı kişilerden çok daha tehlikeli olarak görülmüş, alkol bağımlısı kişiler ise mental bozukluklu kişilerden daha da tehlikeli olarak görülmüştür [6].
Eğitsel, iletişimsel ve internet programları üzerinden yapılan
müdahelelerin mental hastalıklarda olan stigmayı azalttığı, yetişkinlerde stigmayı azaltmada iletişimsel müdahelelerin eğitsel
olandan daha etkili olduğu bildirilmiştir [7].
Bu araştırmada hekimlerin ve genel popülasyonun alkol bağımlılarına karşı tutumlarını değerlendirmeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem
Çalışmamıza Afyonkarahisar ilinde üniversite hastanesinde,
devlet hastanesinde, sağlık ocağında çalışan hekimler ve toplumdan rastgele olarak seçilen genel popülasyonu temsil eden
kişiler katıldı. Katılımcıların ilk önce sosyodemografik bilgileri
alındı daha sonra katılımcılardan isimlerini vermeksizin stigma
ile ilgili anketleri tamamlamaları istendi.
Değerlendirme ölçekleri
Bu çalışmada önceki çalışmalarda stigmayı değerlendirmek için
kullanılan 4 farklı ölçek kullanılmıştır. Tüm katılımcılardan doldurmasını istediğimiz anketler şunlardır: i) Sosyal Uzaklık Ölçeği (SUÖ) ii) Karekteristikler Ölçeği (KÖ) iii) Beceri Değerlendirme Skalası (BDÖ) iv) Tehlikelik Ölçeği (TÖ).
Sosyal Uzaklık Ölçeği (SUÖ) ölçeği: Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması Arıkan ve ark. tarafından yapılmıştır [8]. Sosyal
mesafe ile ilgili 7 maddeden oluşmaktadır. Tanımlanan durum
ile ilgili kişilerle temas kurma isteğini, mental hastalığı bulunan
kişiye karşı ön yargıyı gösterir.
Karekteristik Ölçeği (KÖ): 20 maddeden oluşmaktadır. Türkçe
geçerlilik ve güvenilirliği Arıkan ve ark. tarafından yapılmıştır
[9]. Tanımlanan durum ile ilgili kişiye atfedilen kişilik ve davranışın etkisini değerlendirir.
Beceri değerlendirme Skalası (BDÖ): 8 maddeden oluşmaktadır.
Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Arıkan ve ark. tarafından yapılmıştır [9]. Tanımlanan durum ile ilgili açıkça ifade edilmeyen çeşitli yetenekleri tanımlar.
Tehlikelilik Ölçeği (TÖ): 8 maddeden oluşur, mental hastalıklı ki| Journal
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şinin başkaları için tehdit olup olmadığını sorgular. Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Arıkan ve ark. tarafından yapılmıştır [10].
İstatistiksel Analizler
Bütün veriler SPSS 20 ile analiz edildi. Gruplar arasındaki değişkenleri karşılaştırmak için Student’s t test ve ki-kare testleri kullanıldı. P değerinin 0.05’in altında olması istatiksel olarak
anlamlı kabul edildi.
Bulgular
Bu çalışmaya 99 hekim ve genel popülasyondan 101 kişi dahil
edilmiştir. Hekim ve genel popülasyonun sosyodemografik verileri tablo 1’de gösterilmiştir. İki grup arasında yaş ortalamaTablo 1. Doktor ve genel populasyon gruplarının sosyodemografik verilerinin
karşılaştırılması

Yaş (yıl) (ortalama±SS)

Doktor Grubu
n=99, %

Genel Populasyon
Grubu n=101, %

P değeri

35.6±9.9

35.04±11.4

0.680

Cinsiyet

*0.070

Kadın

40 (%40)

60 (%60)

Erkek

59 (%59)

41 (%41)

İl

67,7

67,3

İlçe

22,2

24,8

Köy

10,1

7,9

Yaşadığı yer

0.818

Gelir düzeyi

*0.007

Düşük

0

2

Orta

83,8

94

İyi

16,2

4

Okur-yazar değil

0

1

İlkokul

12,1

13,9

Ortaokul

9,1

10,9

Lise

16,2

36,6

Üniversite

62,6

37,6

Çekirdek

73,7

75,2

Geniş

26,3

24,8

Aile eğitim düzeyi

*0.004

Aile tipi

0.806

SS: Standart sapma, *p<0.05

sı açısından anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, iki grup arasında sonuçların benzerdi (p>0.05). Yaşanılan yer açısından iki grup arasında anlamlı
bir farklılık bulunmadı. Gelir düzeyi, ailesinin eğitim düzeyi açısından karşılaştırıldığında hekim grubunun daha yüksek gelirli olduğu ve ailesinin daha eğitimli olduğu görüldü (p=0.007 ve
p=0.004, sırasıyla). İki grup arasına aile tipi bakımından bir farklılık bulunmadı.
Hekim grubundan 9 (%9) kişi, genel popülasyondan 17 kişi
(%17) daha öncesinden profesyonel olarak psikolojik destek aldıklarını bildirmiştir. Hekim grubundan 40 (%43.0) kişi ve genel
popülasyon grubundan ise 53 (%57.0) kişi daha öncesinden alkol bağımlısı bir kişiyle karşılaştıklarını bildirmiştir. İki grup arasında alkol bağımlısı bir kişiyle karşılaşma bakımından istatiksel
olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05).
Hekim ve genel popülasyon grubu stigma ölçeklerine göre karşılaştırıldığında, tüm stigma ölçeklerinde, iki grup arasında ista-
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tiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (Tablo 2).
Tablo 2. Doktor ve genel popülasyon gruplarının stigma alt ölçeklerinin karşılaştırılması
Doktor grubu (n=99)

Genel Popülasyon (n=101)

P değeri

SUÖ

20.1±4.06

20.3±3.5

0.650

KÖ

67.3±7.7

69.5±13.6

0.157

BDÖ

36.8±8.03

38.8±7.8

0.077

TÖ

13.2±5.7

11.7±5.8

0.068

*p<0.05, SUÖ: Sosyal Uzaklık Ölçeği, KÖ: Karekteristikler Ölçeği, BDÖ: Beceri
değerlendirme Skalası, TÖ: Tehlikelik Ölçeği

Tablo 3. Doktor ve genel popülasyon gruplarının stigma alt ölçeklerindeki bazı
sorulara verdiği cevapların karşılaştırılması
Doktor
grubu
%

Genel
popülasyon
%

P
değeri

Böyle birine kesinlikle ev kiralamam

68

67

0,763

Böyle birinin kısa süreli de olsa çocuğuma
göz kulak olmasını istemem

81

85

0,485

Böyle biriyle yakınlarımı tanıştırmak istemem

66

67

0,176

Böyle biri için kesinlikle iş istemem

50

58

0,646

Alkol bağımlıları zayıf ve bencildir

56

59

0,113

Alkol bağımlıları yalnız ve asosyaldir

45

56

0,114

Alkol bağımlıları sevdiklerine karşı sorumluluk duymaz

55

62

0,719

Böyle kişiler öfkelerini kontrol edemez

59

68

0,674

Alkol bağımlıları ilişki ve empati kuramaz

43

48

0,525

Alkol bağımlıları beklenmedik davranış sergileyebilir

64

53

0,152

Alkol bağımlılarına güvenilmez

54

61

0,387

Bu kişiler öğretmen olsa işten atılması için
çabalarım

27

42

0,283

*p<0.05

Tartışma
Önceki çalışmalarda yaş, cinsiyet, meslek, medeni durum, kültür, sosyal sınıf gibi sosyodemografik faktörlerin stigmayı etkilediği bildirilmiştir [11,12], çalışmamızda iki grup arasında gelir durumu ve ailelerin eğitim durumu açısından farklılık olsa da
bu farklılığın alkol bağımlılarına karşı olumsuz tutumları değiştirmediği saptanmıştır, bu sonuca göre bulgumuz literatürle ile
uyumlu değildir.
Çalışmamızın bir diğer bulgusu hekim grubunda bulunan yüksek
eğitim düzeyinin stigma ile ilgili olumsuz tutumları değiştirmediğiydi, bu sonuç yüksek eğitim düzeyinin daha düşük stigma ile
ilişkili görüldüğü literatürle uyumsuzdur [13]. Bu durum alınan
genel ve tıp eğitiminde alkol bağımlılarına karşı stigmayı azaltmaya yönelik eğitimlere yer verilmediğini, verildiyse bile bu bilgilerin pratiğe yansıtılamadığını gösterebilir.
Her iki grup da hayatlarında alkol bağımlısı bir kişiyle benzer
oranda karşılaşmıştır, ancak bu tecrübe alkol bağımlılarına karşı olumsuz tutumları değiştirmemiştir.
Çalışmamızda hekimler ve genel popülasyondaki kişiler arasında alkol bağımlılarına karşı tutumda anlamlı bir fark olmadığı,
her iki gruptaki kişilerin 3’te 2 sinin alkol bağımlıların karşı negatif bir tutum içerisinde oldukları bulunmuştur. Bu sonuç lireratür ile uyumludur, ülkemizde ve dünyada tıp fakültesi öğrencileri ile yapılan birçok çalışmada alkol bağımlılarına ve psikiyat3 | Journal of Clinical and Analytical Medicine

rik rahatsızlığı olan kişilere karşı stigmanın, olumsuz tutumların bulunduğu bildirilmiştir [14-17]. Hatta bazı araştırmacılar tıp
fakültelerini mental bozukluklu kişilere karşı stigma ve ayrımcılığı besleyen kurumlar olarak tanımlamışlardır [18]. Çalışmamızda ve literatürde psikiyatrik rahatsızlığı olan bireylere karşı
olumsuz tutumlarda farklılığın bulunmaması tıp eğitimi sırasında, özellikle psikiyatri rotasyonlarında alınan eğitimin yetersiz
olabileceğini düşündürebilir, veya hekimlerin alkol bağımlılarına karşı ön yargılarını aşacak şekilde alkol bağımlılığı konusunda deneyimlerinin olmaması ile açıklanabilir.
Ülkemizde tıp fakültesi ikinci ve beşinci sınıfları arasında yapılan son çalışmada alkol bağımlılarına karşı psikiyatri eğitimi alan grubun daha az olumsuz tutum içerisinde olduğu bildirilmiştir [12], ancak bu çalışma psikiyatri eğitiminin stigmayı
azalttığını göstermesi açısından yeterli görünmemektedir, çünkü çalışmadaki diğer stigma ölçeklerinde her iki grupta da olumsuz tutumların varlığı gösterilmiştir.
Mental hastalıklara karşı stigmayı azaltmak için tıp fakültelerinde bilgi ve temas gibi bir takım stratejiler, eğitim proğramları olduğu öne sürülmüştür [19,20].
Corrigan stigmayı azaltmak için 3 yaklaşımı tanımlamıştır: Protesto (mental hastalıklı kişilere yönelik negatif tutumları durdurmak için halka anlatma), eğitim ve iletişim [20]. Çin ve
İngiltere’de tıp fakültesi öğrencilerine psikiyatrik hastalıklara
yönelik psikoeğitimin verildiği yarı deneysel çalışmalarda deney
grubundaki öğrencilerin mental hastalıklara yönelik tutumlarının olumlu yönde değiştiği bildirilmiştir [21,22]. Yine İngiltere’de
tıp fakültesi öğrencilerine yapılan ve test öncesinde kısa filmin
izletildiği çalışma sonucunda psikiyatrik hastalıklar ile ilgili algılanan tehlikelilik ve sosyal mesafe skorlarının azaldığı gösterilmiştir [23]. Toplum genelinde alkol kötüye kullanımını azaltmak
için çalışmaya tıp fakültesi öğrencilerinin alkolle ilgili tutumlarını düzeltmekle başlanılması gerektiği de vurgulanmıştır [24].
Sonuç olarak bağımlı kişilerin, tedavi sürecine erken başlamaları, tedaviyi başarıyla sürdürmelerine bağımlı kişilere karşı uygulanan ayrımcılık veya stigma engel olabilmektedir. Toplumun
bağımlı kişilere karşı stigmatizasyonunu azaltmak için özellikle
hekimlere önemli görevler düşmektedir. Böylece tıp eğitimi sırasında (özellikle psikiyatri rotasyonlarında, internlük döneminde)
öğrencilere bağımlılık konusunda temel derslere ek olarak hasta
ile yakın temas, gözlem, kısa film izleme gibi yeni öğretim tekniklerine yer verilmesi bağımlı kişilere karşı stigma ve ön yargının azaltılmasına yardımcı olabilir.
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