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ÖZET 
 

Sağlık hizmetlerinde temel amaç; erişilebilir, etkin ve adil bir sağlık hizmeti verilmesidir. Bu hizmetin 
amacına uygun olarak verilmesi beraberinde hizmet alanların yaşam kalitesini yükseltecektir. 
 
Amaç: Bu araştırma, Çelikhan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri birimi tarafından verilen 
hizmetin bu hizmeti alanların yaşam kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacı ile kesitsel ve 
tanımlayıcı araştırma modelinde yapılmak üzere planlandı. 
 
Yöntem: Bu araştırmanın evrenini evde sağlık hizmetleri biriminde hizmet alan 100 hasta 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evreni bilinen örneklem hesaplamasına göre minimal 
örneklem büyüklüğü 80 hasta olarak belirlenmiş ve 97 hastaya ulaşılmıştır. Veriler, hastaların evde 
sağlık hizmetlerine erişebilirlik ve hizmetten faydalanma durmalarını belirlemeye yönelik İncesu ve 
arkadaşları tarafından oluşturulan soru seti ve Dünya Sağlık Örgütünün hastaların yaşam kalitelerini 
belirlemek amacıyla geliştirdiği Yaşam Kalitesi Ölçeği-Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-
BREFTR) ile Eylül-Ekim 2015 tarihleri arasında toplandı. Hizmete erişebilirlik ve hizmetten 
faydalanma ile ilgili soruların bulunduğu soru setinin Cronbach’s Alpha sayısı α=0.826 ve WHOQOL-
BREFTR soru setinin Cronbach’s Alpha sayısı α=0.80 olarak belirlendi. Elde edilen veriler, SPSS for 
Windows 16.0 paket programında tanımlayıcı istatistik analizleri (frekans, aritmetik ortalama, standart 
sapma ve yüzdelik) yanı sıra bağımlı-bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek için Mann-
Wihitney U, Kruskal-Wallis, Tek Yönlü Varyans Analiz(ANOVA) testleri ve soru setleri arasındaki 
ilişki ise Spearman Korelasyon Analizi ile değerlendirildi. Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul 
edildi. 
 
Bulgular: Hastaların evde sağlık hizmetlerine erişilebilirlik ve hizmetten faydalanma genel puan 
ortalaması 2.96±0.98 ve yaşam kalitesi genel puan ortalaması 3.12±0.13 olarak belirlendi. Demografik 
değişkenlerden meslek ve hizmetten faydalanma süresi ortalamaları ile hizmete erişilebilirlik ve 
faydalanma ortalaması arasında istatiksel açıdan anlamlı bir farkın olduğu (p<0,05) ve yaşam kalitesi 
ortalaması ile meslek grupları ortalamaları arasında da anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,05). 
%95’lik güven aralığında yapılan Sperman Korelasyon testine göre, hizmete erişilebilirlik ve 
faydalanma durumu ortalaması ile yaşam kalitesi ortalaması arasında pozitif yönlü 0.461’lik bir 
ilişkinin olduğu saptandı. 
 
Tartışma ve Sonuç: Sağlık hizmetlerinde hizmete erişimin kolaylığı, yaygınlığı ve hizmetten 
yeterince faydalanma, alınan hizmetin etkinliğini doğrudan etkileyen unsurların başında gelmektedir. 
Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden hizmet alan hastaların bu 
hizmete kolaylıkla erişebildikleri ve hizmetten yeterince faydalandıkları anlaşılmıştır. Günümüzde 
yaşam kalitesinin artmasında alınan sağlık hizmetinin niteliği ve niceliği önem arz etmektedir. Yapılan 
istatiksel analizler sonucunda hastaların hizmete erişebilirlikleri ve hizmetten faydalanma durumları 
ile yaşam kalitesi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır. 
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