
76

Özgün Araştırma / Original ArticleDO I:10.4274/tnd.95530

Ya z›fl ma Ad re si/Ad dress for Cor res pon den ce: Dr. Halil Murat Şen, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
  Gsm.: +90 532 677 64 55 E-posta: hmuratsen@gmail.com

Ge lifl Ta ri hi/Re cei ved: 16.11.2013 Ka bul Ta ri hi/Ac cep ted: 01.09.2014

Amaç: Çalışmamızda baş ağrısı hastalarının beyin cerrahi polikliniğine başvuru sebeplerini araştırdık.
Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza beyin cerrahi polikliniğine baş ağrısı şikayeti ile başvuran 100 hastayı dahil ettik.
Bulgular: Beyin cerrahisi tercih sebepleri sorgulandı ve en fazla tercih sebebi 54 hasta (%54) ile beyin cerrahisi ismindeki beyin kelimesiydi. Hastaların nöroloji 
hakkındaki bilgi düzeyi sorgulandı ve 66 hastanın (%66) nöroloji hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı saptandı.
Sonuç: Baş ağrısı maddi kayıp ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. Hastaların yanlış bölüm tercihleri yanlış tanı ve yetersiz tedavi sonucu doktor başvurusu 
sayısını artırarak bu kayıpları daha da artırmaktadır. Bu durum bölüm isimlerinin ve tanıtımlarının ne derece önemli olduğunu göstermektedir. (Türk Nöroloji 
Dergisi 2014; 20:76-78)  
Anah tar Ke li me ler: Baş ağrısı, beyin cerrahisi, nöroloji

Objective: We aimed to investigate reasons for the preference of patients who were admitted to the neurosurgery clinic with complaints of headache for admission 
in this clinic.
Materials and Methods: Questioned the reasons for choosing the neurosurgical and most preferred cause of including word for brain surgery of the brain 
named (n=54, 54%). Patients were questioned about their knowledge of neurology and demostrated that they do not have the basic knowledge of this branch of 
medicine (n=66, 66%).
Results: Questioned the reasons for choosing the neurosurgical and most preferred cause of including word for brain surgery of the brain named (n=54, 54%). 
Patients were questioned about their knowledge of neurology and demostrated that they do not have the basic knowledge of this branch of medicine (n=66, 66%).
Conclusion: Headache causes loss of the financial and workforce. Consulting in the wrong department of the hospital by such patents, as a result of misdiagnosis 
and inadequate treatment, increases the number of hospital admissions. This finding emphasizes the importance of the names and descriptions of departments. 
(Turkish Journal of Neurology 2014; 20:76-78)
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Giriş

Baş ağrısı sinir sisteminin en sık rastlanan rahatsızlıklarındandır. 
Global olarak yapılan bir değerlendirmede yetişkinlerin %46’sının 
aktif baş ağrısı rahatsızlığının olduğu gözlenmiştir (1).  Dünya 
Sağlık Örgütü’ne göre migren yaşam boyu kısıtlılığa neden olan 
hastalıklar listesinde 19. sıradadır (2).

Bu nedenle baş ağrısı şikayeti nöroloji polikliniklerine en 
sık başvuru nedenidir. Baş ağrıları, poliklinik hastalarının en 
büyük bölümünü oluşturmasına rağmen günlük pratikte pek çok 
hastanın beyin cerrahisi polikliniğini tercih ettiğini görmekteyiz. 
Çalışmamızda baş ağrısı hastalarının beyin cerrahi polikliniğine 
başvuru nedenlerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamıza beyin cerrahi polikliniğine baş ağrısı şikayeti ile 
başvuran 100 hastayı dahil ettik. Çalışmaya beyin cerrahisinde 
beyin tümörü, anevrizma gibi beyin cerrahisinin birincil takip 
ettiği hastaları dahil etmedik. 

Çalışma için etik kurul onayı alındı. Çalışma öncesi hastalar 
bilgilendirilip aydınlatılmış onamı alındı. Çalışmada hastalara 
tarafımızca hazırlanan, hastaların nöroloji hakkındaki bilgi 
düzeyini ölçen anket formu kullanıldı. Anket bütün hastalara aynı 
doktor tarafından yapıldı. 

Hastalara yapılan ankette niçin beyin cerrahi polikliniğini 
tercih ettikleri ve nöroloji hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülmeye 
çalışıldı. Aynı zamanda nöroloji gibi ismi Türkçe olmayan 
bölümlerin isimlerinin Türkçe olarak değiştirilmesini ve Sağlık 
Bakanlığı’nın ismi yabancı olan bölümlerin ilgilendiği hastalıklar 
hakkında bilgilendirme çalışmaları yapmasını isteyip istemedikleri 
sorgulandı.

Bulgular

Çalışmamıza beyin cerrahi polikliniğine başvuran 100 hasta 
dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 45,28±15,03 idi. Hastaların 
72’si (%72) kadın, 28’i (%28) erkekti. Hastaların eğitim durumu 
62 hasta (%62) ilk-orta öğrenim almış, 22 hasta (%22) lise mezunu 
ve 16 (%16) hasta üniversite mezunuydu.

Hastalara neden beyin cerrahi bölümünü tercih ettikleri 
soruldu. Elli dört hasta (%54) beyin cerrahisi bölümünü 
isminden dolayı tercih ettiklerini, 14 hasta (%14) kendilerine 
beyin cerrahisinin tavsiye edildiğini, 12 (%12) hasta nöroloji 
doktorundan memnun kalmadıklarını, 16 (%16) hasta nörolojide 
takip edildiklerini ancak tedavilerle baş ağrıları düzelmediği için 
beyin cerrahisine başvurduklarını, 4 (%4) hasta beyin cerrahi 
doktorunu sevdiği için beyin cerrahisini tercih ettiğini belirtti.

Hastaların nöroloji hakkındaki bilgi düzeyleri sorgulandı.
Altmış altı (%66) hastanın nöroloji hakkında hiçbir bilgiye 
sahip olmadığı, 24 (%24) kişinin nöroloji hakkında yeterli bilgi 
sahibi olduğu, 10 (%10) hastanın ise nörolojiyi sinir hastalıkları 
(psikiyatri benzeri) olarak bildikleri gözlendi. Nöroloji hakkında 
bilgi sahibi olanların 4’ü ilk-orta öğretim, 14’ü lise, 6’sı ise 
üniversite mezunuydu.

Hastalara nöroloji isminin Türkçe olmasını ister misiniz sorusu 
soruldu 96 (%96) kişi evet, 4 (%4) kişi hayır dedi.

Nöroloji gibi ismi yabancı bölümler hakkında Sağlık Bakanlığı 
tarafından bölümü tanıtıcı çalışmalar yapılmasını ister misiniz 
sorusuna 98 (%98) kişi evet, 2 (%2) kişi hayır yanıtı verdi.

Tartışma

Baş ağrısı konusunda Türkiye’de yapılan geniş kapsamlı 
prevalans çalışmasında katılımcıların %44,6’sı son 1 sene 
içerisinde tekrarlayıcı baş ağrıları yaşadıklarını belirtmişlerdir 
(3). Yani 1 sene içerisinde hemen hemen her 2 kişiden 1 tanesi 
tekrarlayıcı baş ağrıları yaşamaktadır. Bu nedenle baş ağrısı 
yakınması ülkemizde tartışmasız nöroloji polikliniklerine en sık 
başvuru sebebidir. Ancak bu hastaların önemli bir bölümü de 
beyin cerrahi polikliniklerinde muayene olmaktadır.

Günlük rutin poliklinik çalışmasında pek çok hastanın 
beyin cerrahi polikliniklerinden veya kayıt bankolarından bize 
yönlendirildiğini görmekteyiz. Bu yönlendirmelerde çoğu 
hasta şaşkın bakışlarla baş ağrısı şikayetimiz var ve bizi size 
yönlendirdiler ancak bizde neden buraya yönlendirildiğimizi 
anlayamadık şeklinde tepki göstermektedirler. Çalışmamızda 66 
hastanın nöroloji hakkında bilgi sahibi olmadıklarını gözledik. 
Hastaların beyin cerrahisi polikliniği tercih sebebinin en büyük 
nedeni ise %54 oranında ismindeki beyin kelimesiydi. Yani 
bölüm isimleri insanlara bölüm hakkında bilgi sahibi olma şansı 
tanır. Hastalarında tamamına yakını nöroloji isminin ya Türkçe 
olmasını ya da ismi yabancı bölümler hakkında bilgilendirme 
çalışması yapılmasını istemişlerdir.

Tıp bilimi sadece insanları tedavi etmemeli aynı zamanda 
insanları doğru zamanda, doğru bölümlere yönlendirmelidir. Bu 
sadece tıp bilimi ile meşgul insanlara ait bir görev değildir. Bu 
görev aynı zamanda sosyal sorumluluktur. Çünkü verimliliği 
esas alan bir sağlık hizmeti baş ağrısı hastalarının semptomlarını 
hafifletir, böyle bir durum ise hem insanidir hem de ekonomik 
yükün azalmasına neden olur (4). Bunun yolu da insanları 
başvuracağı bölümler konusunda bilgilendirmedir.

Almanya’da baş ağrısı önemli bir halk sağlığı problemidir ve 
baş ağrısı hastalarının %60’ı şiddetli baş ağrısı nedeni ile istirahat 
kullanmakta, bu istirahat süresi hastaların dörtte birinde 20 günü 
geçmektedir. Şiddetli baş ağrısı olan genel popülasyonun %8’i 
hekime başvurmakta ancak bunların sadece %12’si nöroloğa 
başvurmaktadır. Migren hastalarının büyük çoğunluğu ise yetersiz 
tedavi almakta ve bu durumda daha fazla doktor başvurusuna  
neden olmaktadır (5). 

Aynı zamanda baş ağrısının hasta ve toplum açısından ciddi 
ekonomik sonuçları vardır. Sosyal maliyeti kişinin ekonomik 
kaybından daha fazladır (6). Norveç’te 2004’te beyin hastalıklarının 
maliyeti 5,8 milyar euro olarak hesaplanmıştır ve bu durum büyük 
bir sosyal yük oluşturmaktadır. Nörolojik bozukluklar arasında 
migren ve inme en fazla maliyeti oluşturan kısımdır (7).

Baş ağrısının iş gücü kaybı ve ekonomik kayıpların yanı sıra 
sosyal yaşantıya da etkisi vardır. Örneğin migren hastalarının 
%67’sinde aile hayatına negatif etkilerinin olduğu izlenmiştir (8). 

Baş ağrısı konusunda mevcut maddi kayıp ve iş gücü kaybı 
bu durumda iken hastaların yanlış bölüm tercihleri, yanlış tanı 
ve yetersiz tedavi ile sonuçlanmaktadır. Böylece doktor başvurusu 
sayısı artar ve bunun sonucu olarak da mevcut kayıplar daha da artar. 
Bu durum bölüm isimlerinin ve tanıtımlarının ne derece önemli 
olduğunu göstermektedir. Maalesef ülkemizde tıp bölümlerinin 
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ilgilendikleri hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldığına şahit 
olmadık. Bu sorunun üzerine bölüm isminin yabancı dil olması da 
eklenince hem hekim, hem hasta, hem de sağlık sisteminin işleyişi 
açısından ciddi zaman ve maddi kayba neden olmaktadır.

Çalışmamızın amacı bu konudaki sorunları tespit edip, ilgili 
makamlarında dikkatini bu konuya çekebilmektir. Muhakkak 
ki çalışmamız küçük kapsamlı bir çalışmadır. Bizce bu konuda 
yalnızca nöroloji değil tüm bölümleri içeren, geniş kapsamlı bir 
bilgi düzeyi ölçüm çalışması yapılmalıdır. Çalışma sonuçlarına 
göre sorunlar ayrıntılı tespit edilip çözümler bulunmalıdır.
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