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ÖRNEK 1 

 

 

Danimarka denizciliğinde işyeri sağlığı 

geliştirme programı: 

denizcilerin sağlığını ve yaşam tarzını 

değiştirmede zorluklar ve olasılıklar  

 Hjarnoe ve Anja Leppin 

BMC Public Health, 2013 

 

 



gerekçe 

• Diğer endüstriler ile karşılaştırıldığında 
denizcilik sektöründe hastalık ve ölüme yol 
açan riskli durumlar daha yaygın 
görülmektedir.  



• Bunun nedeni olarak, görülen kazaların sayısının fazla 

olduğu belirtilse de,  

• aynı zamanda bu sektörde yaşam tarzı ile ilişkili (örneğin 

akciğer kanseri, kardiyovasküler hastalıklar) hastalıkların 

oranı yüksektir.  
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• Danimarka’ da nüfusun geri kalanı ile 

karşılaştırıldığında, denizcilik sektöründe 

sigara içen, obez bireylerin sayısı oldukça 

fazladır.  

    Bu nedenle denizcilerin işyerinde 

sağlığını geliştirmeye yönelik 

programlara gereksinim duyulmaktadır.  
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Uygulama 

 Tek gruplu, ön test-son test tasarımı olan çalışma 
2008-2009 yıllarında denizcilerin yaşam tarzı ile 
ilişkili değişimleri ve risk faktörlerini tanımlamak 
amacıyla gerçekleştirilmiştir.  

 
Çalışmanın örneklemini Danimarka’da yer alan iki 
şirkette çalışan 606 denizci oluşturmuştur.  
 
 



Programın sonuç çıktıları  

• 1. Denizcilerin yaşam tarzı ile ilişkili riskli 
davranışlarını tanımlamak (örn. sigara, 
fiziksel inaktivite, sağlıksız yeme-içme) 

• 2. Yapılandırılmış sağlık eğitiminin fiziksel 
aktivite,  metabolik sendrom ve bel 
çevresindeki değişimler üzerindeki etkisini 
tanımlamak 

• 3. Denizcilikte işyeri sağlığı geliştirme 
programının uygulanma sürecindeki  
zorlukları tanımlamak 



Girişim  

• İki adet yapılandırılmış sağlığı geliştirme 

girişimi uygulanmıştır:  

1- Denizde sağlıklı yemek pişirme dersleri 

2- Egzersiz olanaklarının geliştirilmesi, 

bireysel egzersiz danışmanlığı 

   Sağlık kontrolleri  yapılmıştır. 

 



• Denizcilerin izleminde standart ölçek ve 

bireysel sağlık profili değerlendirme 

parametreleri (örneğin fiziksel sağlık ve 

fiziksel  egzersiz) uygulanmıştır. 

• Ayrıca çalışmaya katılan ve katılmayan 

denizcilerle kalitatif görüşmeler yapılarak 

yapılan girişimler ile ilgili deneyimleri 

değerlendirilmiştir. 



 

Danimarka’da denizcilik şirketlerinde çalışan 

bireyler (N: 606) 

Ön test- ölçeğin uygulanması 

(N: 343) 

Sağlık profili ölçeği uygulanması 

(N: 247) 

Grubun 

tamamına 

sağlıklı 

yemek 

pişirme 

eğitimi  

Tüm 

gemilerdeki 

egzersiz 

odalarının 

iyileştirilmesi 

Tüm sigara 

içenlere 

sigarayı 

bıraktırma 

girişimlerinin 

uygulanması 

Sağlık profili 

ölçeği 

uygulananlarıın 

tamamına 

egzersiz 

rehberliği 

yapılması 

Bireysel 

sağlık 

kontrollerinin 

yapılması 

Son test- ölçeğin uygulanması 

(N: 209) 

Sağlık profili ölçeği uygulanması 

(N: 153) 
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Sonuçlar  

• Denizcilerin egzersiz düzeyleri, gün içinde 
aldıkları şeker  miktarları ve metabolik 
sendrom düzeylerinde anlamlı değişimler 
gözlenmiştir.  

• Ancak bu değişimler sağlık eğitimlerine 
katılma ile ilişkili bulunmamıştır.  

• Egzersiz  düzeylerinin artması ile ilgili 
değişimin nedeni olarak, yönetimsel anlamda 
yapılan düzenlemelerden biri olan egzersiz 
ekipmanlarının  geliştirilmesi gösterilmektedir.  



• Gün içinde aldıkları şeker miktarlarındaki 

değişim ile ilgili olarak; sağlıklı yemek 

pişirme eğitiminin etkili olduğu 

gösterilmektedir.  
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• Denizcilerin sağlık davranışlarını 

değiştirme ve sağlık göstergelerini 

iyileştirmede çok bileşenli sağlığı 

geliştirme programının etkili olduğu 

bulunmuştur. 

• Gelecekte yapılacak olan araştırmalarda, 

farklı girişimlerin etkinliğini, farklı araçlarla 

değerlendiren daha özenli çalışmaların 

yapılması önerilmektedir.  



Çalışmanın sınırlılıkları 

• Denizcilik sektöründe “hareketli doğa” 

olarak adlandırılan, sürekli değişim 

içerisinde olan çalışma ortamı özellikleri 

nedeniyle denizcilerin çalışmaya katılım 

oranında sınırlılıklar söz konusu olmuştur. 



Çalışmanın sınırlılıkları 

• Denizcilerin %43’ü çalışmaya katıldıkları 
için örneklem seçiminde yanılgı olasılığı 
bulunmaktadır. 

• Katılımcıların özel hayatlarında müdahale 
etme ve iş ortamı ile ilgili paylaşmaktan 
çekinecekleri bazı bilgilerin sorgulanması 
söz konusudur. 

• Kontrol grubu olmadığı için, çalışmanın 
denetiminde sınırlılık vardır. 



SONUÇ 

• Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel 

aktivite daha çekici ve erişilebilir hale 

getirmek için uygun çevre düzenlemeleri 

ile birlikte yüksek farkındalık ve 

motivasyon sağlama  bu çalışan 

popülasyonda obezite prevelansını 

önlemede önemli girişimler olabilir. 

 



Örnek 2 

 

  Beslenme Davranışlarını Geliştirmek, 

Stresi Azaltmak Ve Fiziksel Aktivite 

Artırmak İçin  Web Tabanlı İşyeri Sağlığı 

Geliştirme Programlarının Test Edilmesi: 

Randomize Kontrollü Bir Çalışma 

 
Cook RF ve ark. (2007) Journal Of Medical Internet 

Research) 

 



Gerekçe 

• Bir çok işyeri, çalışanların sağlığını geliştirmek 
ve sağlık maliyetlerini azaltmak için tasarlanmış 
çeşitli sağlık geliştirme programlarını 
uygulamaktadır. 

 

•  Bu programlar genellikle seminerler, 
yapılandırılmış eğitimler ve broşür, afiş vb. basılı 
malzeme kombinasyonları ile sunulmasına 
rağmen, işyeri sağlığı geliştirme programları 
giderek web tabanlı programlar geliştrilerek 
planlanlanıyor,  uygulanıyor ve izleniyor. 



Amaç 

   

Çalışanların sağlıklı beslenme uygulamalarını 

geliştirmek ve fiziksel aktivite düzeylerini 

artırmak ve stresi azaltmak için tasarlanmış 

olan Web tabanlı bir sağlığın geliştirilme 

programının etkinliğini test etmektir. 



Araştırmanın geniş amacı, 

(1) Web tabanlı yazılı tabanlı sağlığı 
geliştirme programı ile etkinliğinin 
karşılaştırılması; 

(2)  Sağlık durumu, tutum ve uygulamaları 
gibi çoklu öz-bildirim ölçümlerinde olumlu 
değişikliklere ulaşmada programın etkinliğini 
değerlendirmek  

(3) Yazılı materyalli programlar ile 
karşılaştırıldığında Web tabanlı programa 
ilişkin, katılımcıların tepkilerini 
değerlendirmek 

 

 



Bu araştırma işgücü sağlığını geliştirmek 

ve madde kötüye kullanımı azaltmak için 

tasarlanmış video merkezli programlarının 

geliştirilmesi ve test edilmesine yönelik  

araştırmaların devamını temsil etmektedir. 

 

 



uygulama 

• Bu çalışma randomize kontrollü olarak her 

iki grubun(web tabanlı program ve yazılı 

metaryal kullanma) ön test ve son test 

sonuçlarının karşılaştırıldığı bir çalışma 

olarak planlanmıştır.  



• Çalışma bir insan kaynakları şirketinin üç 

ofisinde çalışan 629 çalışanı 

kapsamaktadır.  

    

 

 

             419                                        210  

         web tabanlı eğitim                yazılı metaryal 

                                                         verilen grup 

629 çalışan 



Bütün örneklem çoklu sağlık davranışı ve 
tutumları ölçeklerini içeren bir online anket 
yoluyla ön test ve son test ile 
değerlendirilmiş. Ön test süresi (2 hafta). 

 Bunu takiben, Web tabanlı gruba çevrimiçi 
programına erişmek için kodları verilmiştir, 
yazılı materyalli gruba bir paket içinde basılı 
anketleri(web tabanlı veri toplama araçlarının 
yazılı döküm hali) verilmiştir.  

Test süresi 3 aydır. 



• Yazılı materyallerin  sağlığı geliştirmede 

kontrol grubu için etkin ölçüm araçları 

olduğu, özellikle alkol sigara kullanımını 

azaltma ve fiziksel aktivite gibi alanlarda 

sağlığı geliştirmede iyi araçlar olduğu 

belirtilmektedir. 



Veri Toplama Araçları ve Girişimler 

• Online sağlık araştırmaları bulunan ölçüm 

araçları aşağıda listelenmiştir.  

• Bu araçların çoğu bu araştırma ekibi 

tarafından daha önce yayınlanmış 

çalışmalarda kullanılmaktadır ve işyeri 

ortamında ve nüfusun çeşitli gruplarında 

güvenilirlik ve geçerlilik açısından önemli 

kanıtlar göstermiştir. 



• Toplam, 7 beslenme, 4 stres, 6 egzersiz 

ve 4 tüm sağlık davranışları alanları içeren 

ölçekler olmak üzere 21 ölçek 

kullanılmıştır 



 •Attitudes Toward a Healthful Diet: An 18-item scale assessing one’s attitudes toward 
healthful eating practices (alpha = .70). Higher score is better. 

 •Eating Practices: A 10-item scale assessing the frequency with which one engages in 
healthful eating practices (alpha = .63). Higher score is better. 

 •Motivation to Improve Diet: One item asking how important a healthy diet is to the 
respondent. Higher score is better. 

 •Dietary Behavioral Intentions: A 5-item scale assessing one’s intentions to eat a 
healthful diet (alpha = .86). Higher score is better. 

 •Dietary Self-Efficacy: A 6-item scale assessing one’s confidence in being able to eat a 
healthful diet (alpha = .89). Higher score is better. 

 •Dietary Stage of Change: A 4-item scale assessing one’s stage of change in adopting a 
healthful diet (alpha = .74). Lower score is better. 

 •Weight Stage of Change: A 4-item algorithm designed to classify one’s stage of change 
in losing weight or avoiding gaining weight [20]. Higher score is better. 

 •Perceived Stress: A 5-item scale assessing one’s level of perceived stress (alpha = .89). 
Lower score is better. 

 •Symptoms of Distress: A 15-item scale assessing one’s level of physical (alpha = .71) 
and emotional (alpha = .88) symptoms of stress. Lower score is better. 

 •Stress Stage of Change: One item assessing one’s stage of change in attempting to 
reduce stress. Lower score is better. 

 Brief COPE: A 26-item measure, consisting of 13 two-item subscales, assessing one’s 
skills in coping with stress (alpha range: .47-.88) [21]. 
 



 

 •Godin Leisure-Time Exercise Questionnaire: A 3-item scale assessing the frequency 
of physical activity in the past week (alpha = .78) [22]. Higher score is better. 

 •Godin Sweat Score: One item assessing one’s frequency of engaging in strenuous 
activity. Lower score is better. 

 •Exercise Stage of Change: One item assessing one’s stage of change in adhering to 
regular physical activity. Lower score is better 

 •Exercise Motivation: One item asking how important physical activity is to the 
respondent. Higher score is better. 

 •Exercise Behavioral Intentions: One item assessing one’s intentions to engage in 
regular physical activity. Higher score is better. 

 •Exercise Self-Efficacy: One item assessing one’s confidence in engaging in regular 
physical activity. Higher score is better. 

 •Weight: One item asking the respondent’s current weight. 

 •User Evaluations of Program (posttest-only): Five items in each of four health topics 
(stress, weight, diet/nutrition, and substance use) assessing the extent to which the 
materials (Web-based or print) provided information, helpful tips, motivation, good 
examples, and encouragement to examine practices. Lower score is better. 

 •Time and Frequency of Access (posttest Web group only): Respondent was asked to 
estimate frequency of and length of time (in minutes) spent accessing specific segments of 
the Web-based program. 

 •Ratings of Program Functions (posttest Web group only): A 10-item scale asking the 
respondent to rate the functionality (eg, ease of navigation, clarity of layout) of the 
program. Lower score is better. 
 



Yazılı meteryallerin dağıltıldığı gruba 

aşağıdaki beş Kitapçık verilmiştir. 

 

 

 

 

1.“Low-Fat Eating” (15 pages) 

2.“Getting Started with Weight Management” (15 
pages) 

3.“Stress Management: A Personal Action Guide” (15 
pages) 

4.“Fitness: The High Performance Lifestyle” (17 
pages) 

5.“Alcohol, Drugs, and a Healthy Lifestyle: What’s the 
Connection” (11 pages) 

 



Web Tabanlı  Ölçeklerin 

Uygulanacağı Grup 

• Program  2005 yılında ISI isminde bir firma 

tarafından işyerinde sağlığın geliştirilmesi 

amacıyla 2 yıllık bir çalışama sonucuna 

geliştirilmiştir.  

• Çalışanlara kullanıcı adı ve şifresi verilerek 

sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilgili 

olarak bilgilere ulaşması sağlanmıştır. 

Uygulamaları için komutlar ve bilgiler 

verilmiştir. 



Bulgular 

• Her iki grupta da programın başarı oranı 

iyi düzeyde bulunmuştur. web tabanlı 

grupta %85 oranında , yazılı dokümanlarla 

test edilen grupta ise %87 oranında  

başarı elde edilmiştir. 



• Web tabanlı programın uygulandığı 

grupta,  “Attitudes Toward a Healthful Diet” 

ile “Dietary Stage of Change”  ölçeklerinde 

anlamlı derecede diğer gruptan iyi 

düzeyde oldukları bulunmuştur.  



T testi bulgularına göre, her iki 

grubun diyet ölçümlerinde ön test 

ve son testi arasında ilerlemeler 

olduğu görülmüştür.  

 



• . 

 

• Web tabanlı grubun tüm sağlık 

konuları ve genel değerlendirme 

yazılı grubuna göre  önemli ölçüde 

daha yüksek puan aldığı 

görülmüştür. 

 



Sonuçlar 

• Web tabanlı bir program diyet ve beslenme 

alanlarında sağlığı geliştirme açısından yazılı 

materyallerden daha etkili olmuştur. Ancak 

stresin azaltılması veya fiziksel aktivitenin 

arttırılmasında  etkili olmadığı görülmüştür. 

 

• Web tabanlı bir programın, işçilerin için yazılı 

dokümanlar yerine için tercih edilmesi 

önerilmektedir.  

 



 

• Web tabanlı programın, özellikle 

işçilerin diyet ve beslenme 

alışkanlıkları alanında, işgücünün 

sağlık geliştirme açsından 

sunulması gereken umut verici ve 

önemli bir araç olarak 

önerilmektedir. 

 



• Web tabanlı programların geleneksel 

işyerinde sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 

programları tarafından ulaşılamaz hedef 

kitle boyut ulaşan, çok maliyet-etkin 

şekilde milyonlarca kullanıcıya teslim 

edilebilir 



                   Örnek 3 

   

   Çalışanlarda kardiyovasküler risk 

faktörlerinin azaltılmasında çoklu    

girişimlerin etkisi 

 

    Deniz Oruç, Doktora tezi,2013 
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KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR 

 
 

• Kardiyovasküler hastalıklar gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde bir numaralı mortalite ve morbidite 
nedenidir (WHO 2012).  

•Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2008 yılındaki 
tüm ölümlerin %30’u olan yaklaşık 17,3 milyon ölüm, 
KVH’lar nedeniyle gerçekleşmiştir.  

•Vakaların %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde 
gerçekleşmiştir. 

• Önlemler alınmazsa 2030 yılında yaklaşık 23,6 milyon 
insanın kalp hastalığı ve inme başta olmak üzere 
KVH’lar nedeniyle öleceği öngörülmektedir (WHO 2012; WHO 

2009b). 

 



Kardiyovasküler hastalık risk faktörleri 

Framingham Kalp Çalışması ve benzer çalışmalar;  

 

Değiştirilemeyen risk faktörleri;  

•yaş,  

•cinsiyet ve kalıtımdır.  

Değiştirilebilen risk faktörleri;  

•sigara kullanımı,  

•fiziksel inaktivite,  

•diyabet,  

•dislipidemi,  

•Obezite ve  hipertansiyondur 

(FHS 2009; WHO 2009c; WHF 2012;  www.framinghamheartstudy.org).  

http://www.framinghamheartstudy.org/


Çoklu Girişimler 

 İki veya daha fazla riskli davranışa yönelik olarak 
hazırlanan girişimlere çoklu girişimler denilmektedir 
(Ebrahim ve ark. 2009).  

 Sağlığı geliştirme programlarının uygulandığı ilk 
çalışmalarda genellikle tek bir risk yaklaşımına 
yönelik çalışmalar yapılmaktayken (Anderson ve ark. 1999; Braeckman ve ark. 1999; 

Gilson ve ark. 2007; Lee 1997; Leslie ve ark. 2002; Murphy ve ark. 2006), son yıllarda çoklu 
girişimlerin uygulandığı çalışmaların (Meyer ve Henderson, 1974; Prochaska ve ark. 

2008; Muto ve Yamauchi 2001; Thorndike 2011) arttığı görülmektedir.  

 ABD’de 2001 yılında kronik hastalıkları önlemeye 
yönelik yapılan çalışmaların %57’si iki ve üzeri 
risklere yönelik çalışmalardan oluşmaktadır (Fine ve ark. 2004). 

 





Programın amacı 
 

Kardiyovasküler hastalıklar açısından riskli davranışlara 

sahip çalışanlara uygulanan ve çoklu girişimleri içeren 

“Kardiyovasküler risk azaltma programı” nın (KARDAP);  

•fiziksel (sigara kullanma, fiziksel aktivite yetersizliği, kilo, kan 

basıncı, açlık kan şekeri, kan lipid düzeyleri) ve  

•bilişsel (sağlık algısı, sağlığa verilen önem, sağlık kontrolü , 

öz etkililik düzeyi) risk davranışlarını ve  

•gelecek on yıl içindeki kümülatif kardiyovasküler hastalığa 

yakalanma riskini azaltma üzerine etkisini değerlendirmektir.  



Veri Toplama Araçları 

 

• Sosyo-demografik Özellikler Veri Formu 

• Kardiyovasküler Risk Değerlendirme Formu 

• Biyofizyolojik Ölçüm Araçları 

• Çok Boyutlu Sağlık Kontrolü Ölçeği 

• Sağlık Durumunu Algılama Ölçeği 

• Egzersiz ve beslenme davranışları ölçekleri 

• Öz-Etkililik-Yeterlilik Ölçeği 

 



KARDAP PROGRAMI 

• Tüm çalışanların kan lipid düzeyleri 

ölçüldü 

• Bilişsel özellikleri ölçüldü 

• Farkındalık için genel konferans,video 

yayını 

• Uygulamada,grup eğitimleri(fiziksel 

aktivite,beslenme,sigara bırakma) 

• Bireysel danışmanlık  

• izlem 46 



• Uygulama 8 hafta sürdü 

• Uygulamadan sonra 1. ay,3.ay ve 6. ayda 

ölçümler tekrarlandı  

• Başarılı çalışanlara ödüller verildi 

• Pedometre, beslenme çizelgesi,sigara 

günlüğü kullanıldı 
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Araştırma takvimi 

YIL 2009 2010 2011 2012 

AY 7 11 12 3 3 5 9 12 1 3 6 12 

Konu Seçimi 

Kaynak İnceleme 

Konu önerisi 

Planlama  

Izin ve onay alma 

Tez projesi kabulü 

Ön çalışma 

Girişim  

Veri toplama 

Bilgisayara giriş 

Veri Çözümleme 

Yazım  



Kardap’ın  Kardiyovasküler Risk Faktörlerini Azaltma 

Üzerine Etkisi: Ölçüm Ortalamaları Karşılaştırılmasına 

Yönelik Bulgular. 

 Sigara içme adeti,  

 Fiziksel aktivite 

 SKB  ve DKB 

 AKŞ 

 Egzersiz ve beslenme davranışları ölçeği 

 Çok boyutlu sağlık kontrolü ölçeği 

 Sağlığın önemi 

 Öz-etkililik-yeterlilik ölçeği  puan ortalamaları 
arasındaki farklar anlamlı bulunmuştur. 



3. Aydaki  Değişim 6. Aydaki Değişim 

Deney 

(n=43) 

( ort±SS ) 

Kontrol 

(n=45) 

( ort±SS ) 

 

P* 

Deney 

(n=43) 

( ort±SS ) 

Kontrol 

(n=45) 

( ort±SS ) 

 

*P 

Kilo -1,34±2,14 2,00±1,62 0,000 -1,01±2,57 2,69±2,01 0.000 

BKİ -0.46±0,93 0,50±1,84 0,003 -0,33±1,09 0,77±1,93 0,002 

Bel 

Çevresi 

-1,35±2,15 1,20±1,18 0,000 -1,53±2,35 1,42±1,34 0,000 

SKB -2,67±9,87 2,02±6,04 0,008 -6,79±9,49 6,40±6,69 0,000 

DKB -1,46±7,49 2,29±6,22 0,012 -4,14±6,64 4,93±5,78 0,000 

AKŞ -1,84±8,32 4,07±9,98 0,003 -3,90±11,75 8,04±12,91 0,000 

Total Kolesterol 1,69±26,92 23,02±28,81 0,001 6,84±24,58 29,04±32,67 0,001 

HDL Kolesterol 2,04±4,91 2,62±10,24 0,739 1,76±7,52 0,13±8,17 0,333 

LDL Kolesterol -0,66±24,99 15,09±26,95 0,06 3,56±21,51 23,50±29,30 0,000 

Trigliserid -2,86±52,32 17,33±70,15 0,131 6,58±59,14 22,82±66,46 0,230 

Egzersiz Davranışları 

 

3,88±2,07 

 

0,29±0,69 

 

0,000 

Beslenme Davranışları 

 

3,56±2,12 

 

0,27±0,54 

 

0,000 



6. Aydaki Değişim 

Deney (n=43) 

(Ort±SS) 

Kontrol (n=45) 

(Ort±SS) 

 

*p 

Çok Boyutlu Sağlık Kontrolü Ölçeği 

 İşsel Sağlık Kontrolü puanı 4,00±6,04 0,82±2,96 0,002 

 Güçlü Dışsal Kontrolü Puanı  0,33±4,07 1,44±3,46 0,168 

 Şans Etkisi Puanı -5,86±7,48 -0,47±1,86 0,000 

 

Sağlığın Önemi 

 

1,28±2,00 

 

0,27±0,98 

 

0,003 

Öz-etkililik-yeterlilik 

 Davranışa Başlama 1,84±3,11 0,06±1,37 0,001 

 Davranışı Sürdürme 1,37±2,11 -0,02±1,51 0,000 

 Davranışı Tamamlama 0,95±1,46 0,02±0,81 0,000 

 Engellerle Mücadele 0,86±1,41 0,11±0,74 0,002 

 Öz-etkililik-yeterlilik 5,02±4,94 0,18±2,41 0,000 

Sağlık Durumunu Algılama Ölçeği 0,09±0,36 0,04±0,36 0,536 



• Kardap’ın  Kardiyovasküler Risk Faktörlerini Azaltma 

Üzerine Etkisi: Gelecek On Yıl İçindeki Kardiyovasküler 

Hastalığa Yakalanma Riskini Gösteren Bulgular 



 

10 yıl içinde KVH Riski 

Deney (n=43) 

(Ort±SS) 

Kontrol 

(n=45) 

(Ort±SS) 

İstatistik 

*t p 

KARDAP’tan önce  2,84±3,625 1,89±1,599 1,600       0,113 

6. Ay 2,26±2,391 2,64±2,994 -0,671      0,504 

İstatistik 
**t 1,628 -2,235 

p 0,111 0,031 

Deney ve Kontrol Grubunun Gelecek 10 Yıl İçinde KVH Geçirme Risk 

Ortalamalarının Dağılımı 
* 

*Bağımsız gruplarda t testi                         ** bağımlı iki örnek  t testi 



6. Aydaki Değişim 

 

Deney (n=43) 

(Ort±SS) 

Kontrol (n=45) 

(Ort±SS) 

İstatistik 

*t p 

Gelecek 10 Yıl İçinde  

KVH Geçirme Riski 
-0,58±2,34 0,76±2,26 -2,720 0,008 

Deney ve Kontrol Grubunun Gelecek 10 Yıl İçindeki KVH Geçirme Risk 

Değişimlerinin Karşılaştırılması           

    

    

* Bağımsız gruplarda t testi kullanılarak  bulunmuştur.  



Sonuç olarak 

 çalışanlarda sigara bırakma oranlarında artış,  

 günlük içilen sigara miktarında azalma,  

 düzenli fiziksel aktivite yapma oranında artış,  

 egzersiz ve beslenme davranışları ölçeği puanında artış, 

  kilo, BKİ, bel çevresi ortalamasında azalma 

 AKŞ, SKB, DKB ortalamalarında azalma, 

 HDL kolesterol , İçsel Sağlık Kontrolü, sağlığın önemi ve öz-
etkililik puan ortalamalarında artış sağlanmıştır. 

 KARDAP’ın KVH risklerini azaltma üzerindeki etkisini en 
somut olarak gösteren “gelecek 10 yıl içinde KVH 
yakalanma riski” bu programa katılanlarda anlamlı  olarak 
düşük bulunmuştur. Bu sonuç birden fazla risk faktörünü 
azaltmaya yönelik uygulanan KARDAP’ın etkin olduğunu 
göstermektedir. 



Öneriler:  

• Tüm işyerlerinde KVH risklerine yönelik 

İSGP’lerin uygulanması 

• İş sağlığı hizmeti sunan işyeri hekimi ve  

işyeri hemşirelerinin bu konuda eğitilmesi 

• KARDAP’ın farklı çalışan gruplarında 

uygulanarak etkinliğinin değerlendirilmesi 

önerilmektedir. 
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