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Etkili kanser a¤r› yönetimindeki bariyerler
Yasemin Kuzeyli Y›ld›r›m *, Meltem Uyar **

SUMMARY
Barriers to effective cancer pain management
Pain is one of the most feared consequences of cancer experienced by patients. Despite numerious education
programs, intervention strategies and multidiciplinary pain societies, approximately 60% of patients with cancer are
experiencing pain. Cancer-related pain may affect patient’s life in every way, and therefore it has a great influence
on the overall quality of life. Barriers to adequate pain management exist, including those related to health-care
professionals, the health-care system, and the patients. The most common barriers to pain management include
knowledge deficits, misconceptions about opioids and their side effects, inadequate assessment, and organizational
issues. The purpose of this article is to provide information about barriers to effective cancer pain management.
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ÖZET
A¤r›, hastalar taraf›ndan kanserin en korkulan sonuçlar›ndan birisidir. Çeﬂitli e¤itim programlar›na, giriﬂim
stratejilerine ve multidisipliner a¤r› topluluklar›na ra¤men, kanser hastalar›n›n yaklaﬂ›k olarak %60’› a¤r› çekmektedir.
Kanser a¤r›s›, hastan›n yaﬂam›n›n her yönünü etkilemekte ve sonuçta yaﬂam kalitesi üzerinde büyük bir etkisi
bulunmaktad›r. Yeterli a¤r› yönetiminde sa¤l›k profesyonelleri, sa¤l›k sistemi ve hastalar› kapsayan bariyerler
mevcuttur. A¤r› yönetimindeki bariyerlerin en önemli nedenleri bilgi eksikli¤i, opioidler hakk›nda olumsuz tutumlar,
yetersiz tan›lama ve organizasyonla ilgili konular› içermektedir. Bu makalenin amac›; kanser a¤r› yönetiminde etkili
olan bariyerler hakk›nda bilgi vermektir.
Anahtar kelimeler: Kanser a¤r›s›, a¤r› yönetimi, bariyerler

(*) ‹ç Hastal›klar› Hemﬂireli¤i AD, Ege Üniversitesi Hemﬂirelik Yüksekokulu
(**) Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Algoloji Bilim Dal›
Baﬂvuru adresi:
Yasemin Kuzeyli Y›ld›r›m, Ege Üniversitesi Hemﬂirelik Yüksekokulu, ‹ç Hastal›klar› Hemﬂireli¤i AD., Bornova, ‹zmir
e-posta: yasemin.kyildirim@ege.edu.tr
(*) Ege Universcity School of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing
(**) Ege University Faculty of Medicine, Department of Algology
Correspondence to:
Yasemin Kuzeyli Yildirim, MD, Ege University School of Nursing, Department of Internal Medicine Nursing, Bornova, Izmir, TURKEY
e-mail: yasemin.kyildirim@ege.edu.tr

12

A¤r›, 18:3, 2006

Giriﬂ
Kanserle iliﬂkili a¤r› ciddi bir problemdir ve kanserin s›radan bir semptomu de¤ildir (Potter ve ark.
2003, Tafas ve ark. 2002). A¤r›, hastalar taraf›ndan
kanserin en korkulan sonuçlar›ndan birisidir. Çeﬂitli e¤itim programlar›na, giriﬂim stratejilerine ve
multidisipliner a¤r› topluluklar›na ra¤men, kanser
hastalar›n›n yaklaﬂ›k olarak % 60’›n›n a¤r›s›n›n oldu¤u tahmin edilmektedir (Carver ve Foley 2000,
Howell ve ark 2000, Pargeon ve Hailey 1999).
Kanser a¤r›s›, hastan›n baﬂta uyku, çal›ﬂma, boﬂ
zaman aktiviteleri ve iliﬂkileri olmak üzere yaﬂa-

m›n›n her yönünü etkilemekte ve sonuçta yaﬂam
kalitesi üzerinde büyük bir etkisi bulunmaktad›r
(Tafas ve ark. 2002). Bu nedenle, a¤r›y› giderme
onkoloji hastalar›n›n yönetiminde hayati bir öneme sahiptir (Potter ve ark. 2003). Kanser a¤r›s›,
olgular›n % 80-90’›nda farmakolojik tedavilerle etkin bir ﬂekilde tedavi edilebilmesine karﬂ›n, birçok kanser hastas› halen a¤r› çekmektedir (Gunnarsdottir ve ark. 2005, Pargeon ve Hailey 1999).
Kanser a¤r›s›n›n yönetimini etkileyen birçok bariyerler tan›mlanm›ﬂt›r. Bu bariyerler sa¤l›k bak›m› verenler, sa¤l›k sistemi ve hasta ile iliﬂkili olabilir (Tablo 1) (http://www.ama-cmeonline.com

Tablo 1: Kanser A¤r›s› Tedavisinde Bariyerler
(Cleary 2000, Yeager ve ark. 2000, Cancer Pain Guideline Panel 1994)

Sa¤l›k Profesyonelleri ile ‹lgili Bariyerler
-

A¤r› yönetimi hakk›nda bilgi eksikli¤i (Kanser a¤r›s›n›n fizyopatolojisinin iyi bilinmemesi, opioid
analjeziklerin klinik farmakolojilerinin yeterince bilinmemesi, yeni yöntemler hakk›nda bilgi yetersizli¤i,
kanser a¤r›s›n›n tedavisi konusunda yetersiz e¤itim)

-

A¤r›n›n yetersiz bir ﬂekilde tan›lanmas›

-

Opioid ilaçlar hakk›nda ba¤›ml›l›k endiﬂesi

-

Opioidlerin yan etkileri hakk›nda endiﬂeler

-

Hastada opioid ilaçlara tolerans geliﬂme endiﬂesi

-

A¤r› tedavisine düﬂük öncelik verilmesi

-

Hasta a¤r›s›n›n yeterli s›kl›kta de¤erlendirilmemesi

-

Nonfarmakolojik yöntemlerin kullan›lmamas›

Hasta ile ‹lgili Problemler
-

A¤r›y› bildirmede isteksiz olma
Doktorun ilgisini altta yatan hastal›¤›n tedavisinden baﬂka yöne çekme endiﬂesi,
A¤r›n›n, kanser hastal›¤›n›n kaç›n›lmaz bir sonucu oldu¤u inanc›,
A¤r›n›n hastal›¤›n kötüleﬂti¤i anlam›na gelmesi korkusu,
“‹yi” hasta olmama endiﬂesi

-

A¤r› ilaçlar›n› almada isteksizlik
Ba¤›ml›l›k veya ba¤›ml› olma korkusu,
Yönetilemeyen yan etkiler hakk›nda endiﬂeler,
A¤r› ilaçlar›na karﬂ› tolerans geliﬂme endiﬂesi

Sa¤l›k Sistemi ile ‹lgili Problemler
- Kanser a¤r›s› tedavisine düﬂük öncelik verilmesi
- Kontrollü maddelerin düzenlenmesindeki k›s›tlamalar
- Tedavinin ulaﬂ›labilirli¤i veya uygulanabilirli¤i problemleri
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/pain_mgmt/module03/pdf/ama_painmgmt_
m3.pdf 2003, Cleary 2000, Paice ve ark. 1998,
Cancer Pain Guideline Panel 1994). A¤r› yönetimindeki bariyerlerin en önemli nedeni bilgi eksikli¤i, reçete edilen ilaçlara karﬂ› olumsuz tutumlar,
a¤r› yönetimine düﬂük öncelik verilmesi ve organizasyonel sorumluluklar›n yoklu¤u olarak bildirilmektedir (Carver ve Foley 2000, Paice ve ark.
1998, Cancer Pain Guideline Panel 1994, Foley
1993).

Sa¤l›k Bak›m› Verenler ‹le
‹lgili Bariyerler
Kanser a¤r› yönetiminde, hekim ve hemﬂireler ile
ilgili bir çok bariyer tan›mlanm›ﬂt›r (Pargeon ve
Hailey 1999). Sa¤l›k bak›m› veren profesyonellerden kaynaklanan bariyerler; bilgi eksikli¤i, opioid
analjezikler hakk›ndaki yanl›ﬂ söylenti ve fikirler
ve a¤r›n›n yetersiz tan›lanmas› olarak s›ralanmaktad›r.

Bilgi Eksikli¤i:
A¤r› yönetimindeki belirgin ilerlemelere karﬂ›n,
kanser a¤r›s›n›n hastalar›n tamam›nda baﬂar›l› olarak yönetilememekte oldu¤u bildirilmektedir
(Kim ve ark. 2004). A¤r› yönetiminin yeterli olmamas›ndaki en önemli bariyerlerden birisi, sa¤l›k
bak›m profesyonellerinin tedavi hakk›ndaki bilgilerinin eksik olmas›d›r (Bosh ve Banos 2002,
Brockopp ve ark. 1998). Ulusal ve uluslararas› bir
çok bas›l› rehber olmas›na karﬂ›n doktorlar, hemﬂireler ve di¤er sa¤l›k profesyonellerinin ço¤unun
modern a¤r› kontrol metotlar›, a¤r› tan›lama prosedürleri ve a¤r› yönetiminde farmakolojik ve
nonfarmakolojik giriﬂimlerin kullan›m› ile ilgili
spesifik bilgi eksiklerinin oldu¤u bilinmektedir
(Swenson 2001, Ger ve ark. 2000, Pargeon ve Hailey 1999, Redmond 1997, Riddell ve Fitch 1997,
Clarke ve ark 1996, Jose Closs 1996, Mccaffery
1992, Vortherms ve ark 1992). Bilgi eksikli¤inin
sadece klinik olarak karar vermeyi etkilemedi¤i,
ayn› zamanda a¤r› yönetimi konusunda özellikle
opioidlerin kullan›m›na iliﬂkin say›s›z ola¤anüstü
yanl›ﬂ fikirleri oluﬂturdu¤u bildirilmektedir (Redmond 1997).
14

Opioidler Hakk›nda Yanl›ﬂ Söylenti ve Fikirler:
Opioidlerin kullan›m› hakk›nda bir çok söylenti
ve yanl›ﬂ fikirler bulunmaktad›r. Sa¤l›k bak›m profesyonellerinin deneyimleri bu inançlar› kuvvetlendirmektedir. “Ba¤›ml›l›k korkusu” veya “opiofobi” kanser a¤r›s›n›n kötü yönetiminde en yayg›n nedenlerden birisidir. A¤r›l› hastalarda opioid
ba¤›ml›l›¤›n›n % 1’den daha az oldu¤u düﬂünülmesine karﬂ›n, bir çok çal›ﬂmada sa¤l›k bak›m
profesyonellerinin bu gerçe¤in fark›nda olmad›¤›
ve bu durumu abartt›¤› belirlenmiﬂtir (Redmond
1997). Opioid kullan›m› hakk›ndaki bir di¤er yanl›ﬂ fikir ise; özellikle yaﬂl›larda ve terminal hastal›¤› olan bireylerde yaﬂam› tehdit eden solunum
depresyonu korkusudur (Redmond 1997, Jose
Closs 1996). Kanser hastalar›nda tolerans geliﬂmesi hakk›nda bilgi eksikli¤i söz konusudur. Bunun
sonucu olarak, baz› hekimler opioid tedaviye baﬂlamada isteksizdir. Hastal›k sürecine ba¤l› olarak
a¤r›n›n artmas›, analjezik ajanlar›n dozunda de¤iﬂiklik gereksiniminin en önemli nedeni olmas›na
karﬂ›n, kanser hastalar›nda doz art›ﬂ›n› gerektiren
opioid tolerans›n›n baz› düzeylerde geliﬂebilece¤i
do¤rudur (Redmond 1997).
Elliott ve Elliott (1992) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada; hekimler kanser a¤r› tedavisinde morfin kullan›m› ile ilgili 12 yanl›ﬂ fikir (ilaç tolerans›, ilaç ba¤›ml›l›¤›, ilaçlara ba¤l› yan etkiler, kanser a¤r›s›n›n
dindirilemez oldu¤u, vb.) belirtmiﬂlerdir. Hekimlerin yaklaﬂ›k olarak yar›s›n›n ilaç tolerans› hakk›nda baz› yanl›ﬂ fikirlere sahip oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n en önemli bulgular›ndan birisi hekimlerin % 20’sinin kanser a¤r›s›n›n kaç›n›lmaz oldu¤u ve tedavi yoluyla giderilemeyece¤ine inanmalar›d›r.
A¤r›n›n Yetersiz Tan›lanmas›:
A¤r›n›n yeterli bir ﬂekilde tan›lanmas› etkili a¤r›
kontrolünün köﬂe taﬂlar›ndan birisidir. A¤r› tan›lamas›n›n en önemli elementlerinden birisi a¤r›y›
hastan›n kendisinin bildirmesidir, fakat hekim ve
hemﬂirelerin hastalara a¤r›lar› hakk›nda soru sormad›klar› ve a¤r› bildiriminde s›kl›kla klinik yarg›n›n kullan›ld›¤›na dair kan›tlar bulunmaktad›r
(Pargeon ve Hailey 1999, Redmond 1997).
A¤r›n›n yetersiz tan›lanmas› ile ilgili bir di¤er neden, sa¤l›k bak›m profesyonellerinin kanser hastalar› ile iletiﬂimde zorlanmalar› ve hastalarla etkileﬂimden kaçmalar› nedeniyle a¤r›n›n yüzeysel
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olarak de¤erlendirilmesidir (Heaven ve Maguire
1996, Redmond 1997).
A¤r›n›n tan›lanmas› için, a¤r› ﬂiddeti ölçekler ile
de¤erlendirilmelidir. A¤r› ölçüm araçlar›, a¤r› deneyiminin farkl› boyutlar›n› ölçmede objektif yöntemler sa¤lamaktad›r. Çeﬂitli geçerli ve güvenilir
ölçüm araçlar›n›n olmas›na karﬂ›n, klinik uygulamada kullan›m› nadirdir ve baz› çal›ﬂmalar hekimlerin a¤r› özelliklerini tan›lamada nadiren standart
tan›lama prosedürlerini kulland›¤›n› göstermektedir (Pargeon ve Hailey 1999, Redmond 1997). Ölçüm araçlar›n›n ço¤unun araﬂt›rma amac›yla geliﬂtirilmiﬂ olmas› ve bu nedenle uygulanmas›n›n
uzun süre almas›, bunlar›n klinik uygulamas›n› k›s›tlamaktad›r (Redmond 1997).
Sa¤l›k bak›m› verenler ile ilgili bariyerlerin incelendi¤i bir çok çal›ﬂma bulunmaktad›r. Ger ve ark.
(2000) Tayvan’daki 2 hastanede yapt›klar› çal›ﬂmada; doktorlar›n ço¤u yetersiz a¤r› tan›lamas›
problemi tan›mlam›ﬂlard›r. Çal›ﬂmada doktorlar›n
% 72’sinin opioid ilaçlar›n ba¤›ml›l›k insidans›n›n
% 1’den fazla oldu¤una (hatta % 30’u insidans›n
% 10’dan fazla oldu¤una) inand›klar› bildirilmiﬂtir.
Dahas› kanser hastalar› a¤r› kontrolünde analjezik
miktar›n›n art›r›lmas›n› istediklerinde doktorlar›n
sadece % 25’inin hastalar›n a¤r›s›n›n oldu¤una
inand›klar› ve doktorlar›n ço¤unun ilaca tolerans
veya psikolojik ba¤›ml›l›k geliﬂti¤ine inand›klar›
belirlenmiﬂtir. Ayn› çal›ﬂmada; hekimler yetersiz
kanser a¤r› yönetimi bilgisi ve yetersiz a¤r› tan›lamas› gibi kendileri ile ilgili bariyerleri belirtmiﬂlerdir.
Birçok çal›ﬂma, sa¤l›k profesyonellerinin bilgi ve
tutumlar›na odaklanm›ﬂt›r ve baz› çal›ﬂmalar hemﬂireler ve farkl› uzmanl›k alanlar› olan doktorlar›n
bilgi düzeylerini incelemiﬂlerdir. Sapir ve ark.
(1999) ‹srail’de hekimlerin kanser a¤r›s› hakk›nda
bilgi ve tutumlar›n› inceledi¤i çal›ﬂmada; kanser
a¤r›s›n›n etkili yönetiminde bariyerler olarak; a¤r›
ve tedavi sonuçlar›n›n yetersiz tan›lanmas› (% 65),
personelin yetersiz bilgisi (% 58), opioidleri reçete
etmede t›bbi personelin isteksizli¤i (% 49) ve hastalar›n ilaçlar› alma gönülsüzlü¤ü (% 40) bildirilmiﬂtir. Hemﬂirelerin opioidleri uygulama isteksizli¤i (% 20.3) ve yönetmeliklere iliﬂkin endiﬂeler
(% 19.4) a¤r›n›n baﬂar›l› olarak giderilmesinde
yayg›n olan bariyerler de¤ildir.
Kanser hastalar›na bak›m veren doktor, eczac› ve
hemﬂirelerin kanser a¤r› yönetimi hakk›ndaki bilgi ve tutumlar›n› incelemek amac›yla yap›lan bir
çal›ﬂma; her üç grupta da kat›l›mc›lar›n yaklaﬂ›k
A¤r›, 18:3, 2006

% 90’›n›n kanser hastalar› aras›nda ba¤›ml›l›k endiﬂesinin olmad›¤›n› saptam›ﬂt›r. Gruplar aras›nda
a¤r› tan›lamas› hakk›nda hemﬂirelerin en bilgili ve
eczac›lar›n ise en az bilgili oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Hekimlerin opioidlerin farmakolojisine iliﬂkin en
bilgili olduklar› fakat optimal a¤r› gidermeyi sa¤lama ile en az ilgili olduklar› saptanm›ﬂt›r (Furstenberg ve ark. 1998).

Sa¤l›k Sistemi ‹le ‹lgili Bariyerler
Sa¤l›k sisteminin, yasa ve politikalar›n yetersizli¤i
ve opioid analjeziklerin kullan›m›n›n kanuni k›s›tlamas› kanser a¤r› yönetiminde sa¤l›k sistemi ile
ilgili bariyerlerdir. Ayr›ca, kanser a¤r›s›na yönelik
tedavi ve palyatif bak›ma yönelik ulusal bir politikan›n bulunmamas› da önemli etkenlerden birisidir.
Opioidler dünyadaki ülkelerin ço¤unda t›bbi kullan›m için elde edilemez; t›bbi kullan›m için elde
edilen morfinin % 87’si dünyadaki geliﬂmiﬂ 20 ülke taraf›ndan kullan›lmaktad›r (Joranson 1993).
Türkiye 1972 y›l›na kadar dünyan›n belli baﬂl› opiyum üreticisi ülkelerinden biri idi. O tarihten sonra haﬂhaﬂ kapsülünün çizilmesi ile opyum elde
edilmesi yasaklanm›ﬂt›r. Türkiye’de opiyatlar, Bolvadin ilçesinde Toprak Mahsülleri Ofisi’nce iﬂletilen Afyon Alkaloidleri Fabrikas›’nda, kurutulmuﬂ
ve ezilmiﬂ haﬂhaﬂ kapsülünden (önce haﬂhaﬂ konsantresi elde edildikten sonra, ondan ekstraksiyon
ve saflaﬂt›rma suretiyle) elde edilir. Opiyum üretmeyi sürdüren Hindistan hariç, di¤er üretici ülkelerde de üretim bu ﬂekilde yap›lmaktad›r (Toprak
Mahsülleri Ofisi 2005, Kayaalp 1992).
Opioidler gibi a¤r›y› gidermek amac›yla kullan›lan
baz› ilaçlar›n yasal düzenlemesi devlet veya yerel
otoriteler taraf›ndan di¤er ilaçlara göre daha a¤›r
olarak düzenlenmektedir (http://www.ama-cmeonline.com/pain_mgmt/module03/pdf/ama_painmgmt_m3.pdf, Swenson 2001). Opioidlerle ilgili
gerçek problem sadece bu ilaçlara ulaﬂmadaki
güçlük de¤il, ayn› zamanda ne kadar opioid reçete edilebilece¤i hakk›ndaki k›s›tlay›c› yasalar›n da
varl›¤›d›r (Swenson 2001). Ba¤›ml›l›k yapma potansiyellerinin yüksekli¤i, nisbeten fazla suistimal
edilmeleri ve opioid ilaç suistimalinin bir çok ülkede eskiden beri önemli sosyal ve halk sa¤l›¤›
sorunu yaratmas› nedeniyle opioid analjeziklerin
tüketimi uluslararas› kontrol alt›na al›nm›ﬂt›r.
Kontrol sistemi ile ilgili çal›ﬂmalar, bu yüzy›l›m›z›n
baﬂ›ndan itibaren baﬂlam›ﬂ ve sistem giderek ge15

liﬂtirilmiﬂtir. Halen uluslararas› kontrol ve taraf ülkelerde ulusal kontrol, 1961 Narkotik ‹laçlar Tek
Sözleﬂmesi’ne göre yap›l›r. Bu kontrolun t›p mensuplar› ile ilgili pratik önemi olan yönü, bu ilaçlar›n hastane-d›ﬂ› eczanelerden özel k›rm›z› reçete
ile al›nabilmesi ve bir çok ülkede ve ülkemizde de
opioid reçetesinin yaz›l›m›nda çeﬂitli k›s›tlamalar
getirmesidir. Bir reçeteye yaz›labilecek maksimum
ilaç miktar› 125 mg ile k›s›tlanm›ﬂ durumdad›r
(Toprak Mahsülleri Ofisi 2005, Kayaalp 1992).
Opioidlerle ilgili k›s›tlamalar yasal olarak do¤ru
kabul edilmekle birlikte hem opioidi yazan hekim
hem de bu reçeteyi sa¤layacak olan eczac›ya bir
çok yasal zorluk getirmektedir. Hekimlerin önemli bir bölümü bu yasal zorluklardan kurtulmak
amac›yla opioid yerine zay›f etkili bir analjezik
kullanmay› tercih edebilirler (Erdine 2000).

Hasta ‹le ‹lgili Bariyerler
Sadece sa¤l›k profesyonellerinin de¤il, ayn› zamanda hasta ve ailesinin yanl›ﬂ inanç ve uygulamalar› da kanser a¤r› yönetiminde önemlidir (Pargeon ve 1999). Hasta ve bak›mvericinin bilgisi ve
a¤r› hakk›ndaki inançlar› a¤r› yönetimini etkileyen
önemli konulard›r (Cleeland 1987). Etkin kanser
a¤r› yönetiminde major bariyerlerden birisi hastan›n a¤r› yönetimi prensiplerine iliﬂkin bilgisinin
yetersiz olmas› ve yanl›ﬂ fikirlere sahip olmas›d›r
(Kim ve ark. 2004, Cleeland ve ark. 1986). Opioid
kullan›m› ile iliﬂkili yan etki, ba¤›ml›l›k ve ilaç tolerans›n›n geliﬂmesi korkusu (Gunnarsdottir ve
ark. 2005, Pargeon ve Hailey 1999) ve kanser a¤r›s›n›n hastal›¤›n do¤al bir sonucu oldu¤u gibi
olumsuz fikirlere inanmalar› nedeniyle; hasta ve
aile üyeleri tedaviye uyumda isteksiz olabilirler
(Potter ve ark. 2003, Pargeon ve Hailey 1999, Cleeland ve ark. 1986). Hastalar doktorunun onlardan s›k›laca¤› veya iyi hasta olmayacaklar› endiﬂelerine sahiptirler. A¤r›n›n hastal›¤›n ilerlemesinin
bir göstergesi oldu¤undan korkarlar ve bu olas›l›kla yüzleﬂmek istemezler (Pargeon ve Hailey
1999). Bu inançlar›n bir sonucu olarak, baz› hastalar a¤r›lar›n› bildirmez, a¤r› tedavisini istemezler
ve a¤r›lar›n›n çok olmas›na ra¤men yetersiz tedaviden ﬂikayet etmezler (Bosch ve Banos 2002).
Morfin benzeri opioid ilaç alan hastalar›n bir ço¤u
ba¤›ml›l›¤a neden olaca¤› için bu ilaçlar› kullanmaktan korkarlar. Fakat bu olay nadiren görülmektedir (www.cancer.org/downloads/CRI/NCCN_pain.pdf). Ba¤›ml›l›k korkusu özellikle yaﬂl›
hastalar için önemlidir. Bununla birlikte, ba¤›ml›16

l›k korkusunu destekleyen çok az kan›t bulunmaktad›r. Paice ve ark (1998) hastalar›n % 55.6’s›n›n ba¤›ml›l›k endiﬂesinin oldu¤unu saptam›ﬂt›r.
Yap›lan bir çal›ﬂmada; hastanede yatan kanser
hastalar›n›n % 71’inin a¤r› giderici ilaçlara kolayl›kla ba¤›ml› olunaca¤›na ve % 64’ünün ise gerçek
ba¤›ml›l›k tehlikesi oldu¤una inand›klar› saptanm›ﬂt›r (Yates ve ark 2002).
Hastalar yan etkilerin geliﬂmesi hakk›nda endiﬂeleri oldu¤u için genellikle a¤r› ilaçlar›n› önerilen
dozlardan daha az al›rlar (www.cancer.org/downloads/CRI/NCCN_pain.pdf, Cleeland ve ark. 1986).
Ferrell ve ark. (1994) hastalar›n önerilen dozlar›n
sadece % 70’ini ald›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Yap›lan
bir çal›ﬂma sonucunda hastalar›n a¤r› giderici ilaçlar›n konstipasyon, kusma ve bulant› gibi yan etkiler hakk›nda endiﬂelerinin oldu¤u saptanm›ﬂt›r
(Yates ve ark. 2002). Bununla beraber, analjezik
ilaçlara ba¤l› olarak görülen yan etkilerin ço¤u
önlenebilir veya giderilebilir (www.cancer.org/downloads/CRI/NCCN_pain.pdf). Endiﬂesi olan
bireyler, yan etkilerin hem önceden belirlenebilece¤i hem de bunlar›n yönetilebilece¤i konular›nda bilgilendirildi¤i zaman yan etki korkusunun
a¤r› kontrolünde daha az güçlü bir bariyer olabilece¤i bildirilmektedir (Ward ve ark. 2000).
Riddell ve Fitch (1997) Kanada’da 42 kanser hastas›n›n kanser a¤r› yönetimi ile ilgili bilgi ve tutumlar›n› incelemiﬂtir. 14 maddeyi içeren Hasta
A¤r› Formunu’nun modifiye formu kullan›lm›ﬂt›r.
Bu formda, hastalar›n a¤r› hakk›ndaki tutumlar›,
bilgileri ve a¤r› yönetimi ile ilgili deneyimleri de¤erlendirilmektedir. Bu çal›ﬂmadaki hastalar kanser a¤r› yönetiminde bir çok farmakolojik ve nonfarmakolojik tedavileri tan›mlam›ﬂt›r. Hastalar ayn›
zamanda, ilaçlara ba¤›ml›l›k korkusu, ilaçlar›n vücutlar› için kötü olaca¤› korkusu ve a¤r›n›n hastal›¤›n bir süreci olmas›n› içeren etkili a¤r› yönetimi
için çeﬂitli bariyerleri tan›mlam›ﬂlard›r. Hastalar›n
yaklaﬂ›k % 25’inin a¤r› ilaçlar›n›n vücutlar› için
“kötü” oldu¤una inand›klar›n› ve bu nedenle ilaçlar›n› düzenli olarak almada veya yeterli dozlar›
almada isteksiz olduklar› saptanm›ﬂt›r.
Kanser hastalar›n›n aile üyeleri ve bak›mvericileri,
etkili a¤r› yönetiminde önemli bir bariyer olarak
tan›mlanmaktad›r (Aranda ve ark. 2004, Yates ve
ark. 2002). Aile üyelerinin kanser a¤r›s› ve onun
tedavisi ile ilgili bilgi ve tutumlar›n›n anlaml› olarak iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bir baﬂka çal›ﬂmada; Lin (2000) Tayvan’l› hasta ve aile üyelerinin
kanser a¤r›s› yönetiminde analjeziklerle ilgili bariA¤r›, 18:3, 2006

yerlerini incelemiﬂtir. Bariyer Formu ve Brief A¤r›
Envanteri kullan›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma sonucunda hasta
ve aile üyelerinin a¤r› yönetiminde tutumsal bariyerlere sahip oldu¤u ve bu endiﬂelerin hastalar ve
aile bak›mvericiler aras›nda iliﬂkili oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Hasta ve bak›mverici endiﬂelerinin hastalar›n a¤r›s›n›n nas›l yönetildi¤i üzerinde etkili oldu¤u; hasta ve aile bak›mvericilerinin yeterli analjezik almaya göre yetersiz analjezik kullan›m› ile
ilgili daha yüksek endiﬂelere sahip oldu¤u ve aile
bak›mverici bariyerlerinin kanser a¤r›s›n›n yetersiz
yönetiminde önemli bir belirleyici oldu¤u saptanm›ﬂt›r.

Giriﬂimler
Etkili kanser a¤r› yönetiminde; sa¤l›k profesyonellerinin, kanser a¤r› tedavisi için geliﬂtirilen rehberler ile e¤itilerek fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas›
önerilebilir (Pargeon ve Hailey 1999). Hasta ilgili
bariyerlerin çözümünde; hasta ve aile e¤itimi, hastalar›n ve ailelerin karar verme sürecine aktif
olarak kat›lmalar› ve tedavi ve uygulamalar
konusunda söz sahibi olmalar› önem taﬂ›maktad›r
(de Wit ve ark. 1997).
Kanser a¤r›s› için sa¤l›k bak›m profesyonellerine
yönelik en büyük e¤itim program› Wisconsin
Kanser A¤r› ‹nisiyatifi (WKA‹) taraf›ndan organize
edilmiﬂtir. WKA‹ 1986 y›l›nda kanser a¤r› yönetimini geliﬂtirmek amac›yla program geliﬂtirmek
için kurulmuﬂtur. Bu programlardan birisi olan
Kanser A¤r›s› Rol Model Program› 1990 y›l›nda
baﬂlam›ﬂt›r. Bu program hekim ve hemﬂirelerde
denenmiﬂ ve onlara kanser a¤r›s› ile ilgili temel
bilgi sa¤lam›ﬂt›r. Ayr›ca, küçük gruplarda kanser
a¤r› yönetimi hakk›ndaki uygunsuz tutumlar›n›
tart›ﬂma f›rsat› vermiﬂtir (Pargeon ve Hailey 1999).
A¤r›s› olan kanser hastalar›na bak›m veren hemﬂire ve hekimler a¤r› tan›lamas› ve a¤r›y› azaltmada uygulanacak giriﬂimler hakk›nda bilgili olmal›d›r (Tafas ve ark. 2002). Sa¤l›k bak›m
üyelerinin tümü için sürekli e¤itim gereklidir, böylece yeterli a¤r› kontrolü baﬂar›labilir. Breitbart ve
ark. a¤r› yönetimi deneyimi ile olumsuz tutum ve
engeller aras›nda z›t iliﬂki oldu¤unu saptam›ﬂt›r.
Böylece a¤r› yönetimi alan›nda sa¤lanan e¤itim,
olumsuz tutumlar› ve engelleri azaltmaya yard›mc› olacakt›r (Swenson 2001). Bir çok çal›ﬂma, bilgi ve tutumlar›n e¤itim giriﬂimlerinden sonra geliﬂti¤ini göstermiﬂtir (Weissman ve Dahl 1995, Max
1990, McCaffery et al. 1990, Degner ve ark. 1982).
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Hasta e¤itimi ve hastan›n a¤r› ve a¤r› tedavisine
do¤rudan aktif kat›l›m›, etkili a¤r› yönetiminin
köﬂe taﬂlar›ndan birisidir (Ferrell ve Rivera 1997).
Dünya Sa¤l›k Örgütü (1990), Amerikan A¤r› Toplulu¤u (1992), Sa¤l›k Bak›m Politikas› ve Araﬂt›rma Kurumu gibi çeﬂitli organizasyonlar, hasta
e¤itimi ve hastalar›n kendi a¤r› tedavisine aktif
kat›l›m›n›n önemini vurgulamaktad›r (Chang ve
ark. 2002, de Wit ve ark. 2001, de Wit ve ark.
1997). Hastan›n a¤r›ya iliﬂkin bilgi ve tutumunu
artt›rmaya yönelik e¤itimsel giriﬂimler a¤r›
tedavisini etkileyebilir (de Wit ve ark. 2001). Son
y›llarda, a¤r›s› olan hastalar için çeﬂitli e¤itim
programlar›n›n etkilili¤i görülmüﬂtür. Araﬂt›rmalar;
e¤itim programlar›n›n hastalar›n a¤r› ﬂiddetini
önemli derecede azaltt›¤›n›, bilgisini geliﬂtirebildi¤ini ve kanser a¤r› yönetimi hakk›ndaki inan›ﬂlar› modifiye edebildi¤ini göstermiﬂtir (Oliver ve
ark. 2001, de Wit ve ark. 2001, de Wit ve ark.
1997, Ferrell ve ark. 1994, Rimer ve ark. 1987).
A¤r› e¤itiminin hasta ve aileler için önemli oldu¤u, etkili e¤itim programlar›n›n analjezik rejimine
hasta uyumunu geliﬂtirdi¤i ve yaﬂam kalitesini iyileﬂtirdi¤i belirtilmektedir.
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