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Özet

Deri Kanseri Hasta Bilgilendirme Metinlerinin Okunabi-
lirlik Düzeyleri
Amaç: İ İnternet, günümüzde bilgiye ulaşmanın en kolay ve hızlı
yoludur. İnternet ile erişilebilir bilgilerin doğru ve genel toplum
sağlık okuryazarlık düzeyine uygun okunabilirlik düzeyinde ol-
ması önemlidir.  Okunabilirlik, tanımlanan çeşitli matematiksel
formüller ile yazılı bir metnin okuyucu tarafından ne kadar kolay
ya da zor anlaşılabilir olmasının ifade edilmesidir. Bu araştırmada
internet ortamında sunulan deri kanseri için hazırlanmış hasta
bilgilendirme metinlerinin okunabilirliklerinin analizi ve bu site-
lerde yer alan metinlerin içerik değerlendirmesi yapılması amaç-
landı.
Gereçler ve Yöntem: Google” arama motorunda; ‘‘deri kanseri’’
ve ‘‘deri tümörü’’ anahtar kelimeleri kullanılarak yapılan taramada
ulaşılan ilk 10 sayfadaki 200 internet sitesi değerlendirmeye alındı.
Metinler; hazırlayan uzmanlık dalına göre; deri ve zührevi hasta-
lıkları ve deri ve zührevi hastalıkları dışı olarak iki gruba ayrıldı.
Okunabilirlik düzeyleri, Ateşman ve Bezirci-Yılmaz formülleri
kullanılarak hesaplandı. Metinler ayrıca içerik açısından da değer-
lendirildi.
Bulgular: : Toplam 74 sitenin analizi yapıldı. 52 site deri ve zühr-
evi hastalıkları dışı uzmanlar, 22 sitede ise dermatologlar tarafın-
dan oluşturulmuş idi. Ortalama hece sayısı, ortalama kelime sayısı
ve ortalama dört ve üstü heceli kelime sayısı analizlerinde iki grup
arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Tüm sitelerin okunabi-
lirlik ortalaması Ateşman’ a göre orta güçlükte iken Bezirci-Yıl-
maz’ a göre lisans düzeyinde olarak hesaplandı (sırası ile
53,92±7,57, 12,76±2,77). İçerik değerlendirmesinde dermato-
loglar tarafından hazırlanan sitelerde deri kanseri hakkında araş-
tırılan soruların tamamına yanıt veren metinlerin olduğu site
sayısı % 31,8 iken dermatolog dışı branşlar da bu oran % 9,6 idi.
Sonuç: Mevcut internet sitelerindeki deri kanseri hasta bilgilen-
dirme metinlerinin okunabilirlik düzeyinin orta güçlükte ve içerik
yönünden yetersiz olduğu tespit edildi. Bu internet sitelerinin,
toplumun genelinin sağlık okuryazarlık düzeyi dikkate alınarak
revizyonunun erken kanser teşhisinde katkısı olabileceği kanaa-
tindeyiz.
Anahtar Kelimeler: deri kanseri; internet; hasta bilgilendirme; oku-
nabilirlik.

Abstract

Readability Levels of  Skin Cancer Patient Information
Texts

Aim: Internet is the easiest and fastest way to access informa-
tion. It is important that the information accessible via the in-
ternet is accurate and readable to the general public health
literacy level. Readability is the expression of  how easy or diffi-
cult to understand a written text by the reader with the various
mathematical formulas defined. In this study, it was aimed to an-
alyze the readability of  patient information texts prepared for
skin cancer presented on the internet and to evaluate the content
of  these texts.
Methods: A total of  200 web sites were searched by the internet
search engine Google using the keywords "skin cancer and skin
tumor". Texts were divided into two groups according to spe-
cialist who prepared it; dermatologist and non-dermatologist.
The readability levels of  the texts were calculated using Ateşman
and Bezirci-Yılmaz formulas. The texts were also evaluated in
terms of  contents.
Results: A total of  74 sites were analyzed; 52 sites were created
by non-dermatologists and 22 sites by dermatologists. There was
no significant difference between the two groups in the mean
number of  syllables, the average number of  words and the num-
ber of  words with 4 or more syllables. Mean readability level was
"moderately difficult" for both groups according to Atesman
formula and “undergraduate degree” with Bezirci-Yilmaz read-
ability formula in all texts respectively (53.92 ± 7.57, 12.76 ±
2.77). 31.8% of  the sites prepared by dermatologist and 9.6%
of  the sites prepared by non-dermatologists were found suffi-
cient in terms of  the content of  the texts. 
Conclusion: The readability level of  the skin cancer patient informa-
tion texts in the existing websites was found to be moderate and inad-
equate in terms of  content. We believe that revision of  these websites
by considering health literacy level of  the general public can contribute
to early cancer diagnosis.
Keywords: Skin cancer; Internet; patient information; readability
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Giriş

Günümüzde teknolojideki gelişmeler bireylerin eşit
imkanlarla daha önce ulaşamadığı ya da bulunması
zor olan bilgilere hızlı olarak erişebilme imkanı sağ-
lamaktadır (1). Gerek sabit bilgisayarların gerekse
mobil telefonların oldukça yaygınlaşması ile internet
üzerinden bilgiye ulaşabilme imkanı bireylerin ve
özellikle de hasta ve/veya yakınlarının sağlık ala-
nında araştırma yapma olanağını da sağlamaktadır.
Medyanın da bireylerin sağlığını geliştirecek davra-
nışlarda bulunmaya teşvik ettiği ve bireylerin kendi
sağlıkları konusunda karar vermede aktif  katılımcı
olmaya yönlendirdiği bilinmektedir (2). Dünya ge-
neli değerlendirildiğinde  internet vasıtası ile yapılan
aramaların % 4,5 oranındaki paydasını sağlıkla ilgili
konular oluştururken, 2013 yılında ABD’de yapılan
bir anket çalışmasının raporuna göre bireylerin %
59’ unun internette sağlıkla ilgili herhangi bir arama
yaptığı bildirilmiştir (1). Ülkemizde de 2015 yılı ve-
rilerine göre bu oran literatür ile benzer olarak %
62,1 olarak raporlanmıştır (3).

Sağlık konusunda internette en sık aranan konuların
başında kanser, kalp hastalıkları ve kronik hastalıklar
gelmektedir. Deri kanseri, Amerika Birleşik Devlet-
lerinde (ABD) en sık rastlanan kanserdir. Ancak va-
kalar düzenli olarak bildirilmediği için, deri
kanserinin en yaygın görülen tipleri olan; bazal hüc-
reli karsinom ve skuamöz hücreli karsinomun ya da
diğer bir ifade ile melanom dışı deri kanserinin ger-
çek sayısını tahmin etmek zordur. ABD' deki deri
kanserlerini tedavi etmenin yıllık maliyeti ise 8,1 mil-
yar dolar olarak hesaplanmıştır (4). Melanom tüm
deri kanseri vakalarının % 1'idir, ancak deri kanseri
ölümlerinin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

Melanomun erken teşhisinde kalıtım ve değiştirile-
bilir risk faktörleri konusunda hasta eğitimi kritik
önem taşımaktadır (5). Günümüzde bireylerin yay-
gın internet kullanımı göz önüne alındığında, mela-
nom ve melanom dışı deri kanseri ile ilgili,
farkındalık oluşturmak ve geniş bir toplum kesimine
ulaşmak için internet iyi bir araç olabilir. Ancak in-
ternet ortamında sunulan hasta bilgilendirme me-
tinlerinde yer alan bilgilerin doğru, güvenilir ve
güncel olması şarttır. Bunun yanı sıra, bu bilgilerin
sağlık alanında herhangi bir eğitimi olmayan kişi-

lerce de okunabilir ve anlaşılabilir olması da oldukça
önemlidir.

Yazılı bir metnin okunabilirliği, bireyin herhangi bir
yazılı materyali anlamak için sahip olması gereken
okuma becerilerinin objektif  bir ölçütüdür (6).
Okunabilirlik çeşitli formüller ile hesaplanır ve
"sınıf  düzeyi" olarak ölçülür. Örneğin, dokuzuncu
sınıf  seviyesinde okunabilirliği olan bir yazılı metin
materyali, dokuzuncu sınıf  veya üstü okuma bece-
risine sahip biri tarafından okunabilir ve anlaşılabilir,
ancak daha alt sınıfa ait okuma becerileri olan bir
kişi için bu metni okumak oldukça zor olacaktır.
Hasta eğitim materyallerinin okunabilirliği hasta ta-
rafından anlaşılmasında önemli bir etkiye sahip olsa
da sağlık eğitimi materyalleri geliştirilirken hastaların
okuma ve anlama becerileri çoğu zaman göz ardı
edilmektedir (7,8). ABD’ de bir metnin okuyan kişi
tarafından kolayca okunabilmesi ve anlaşılması için
6-8. sınıflar düzeyinde hazırlanması önerilmekt edir
(9). Ülkemizde de 2015 TÜİK verilerine göre birey-
lerin ortalama öğrenim süresi 6,5 yıl olarak bildiril-
miştir (10). Dolayısı ile internet ortamında hazırl
anmış olan mevcut sağlık bilgilerinin toplumun ge-
neline uygun bir okunabilirlik düzeyinde hazırlan-
mış olması oldukça önemlidir. 

Melanom ve melanom dışı deri kanseri sıklığı gerek
dünyada gerekse ülkemizde giderek artmaktadır. Bu
araştırmada internet ortamında, deri kanseri erken
teşhis, tanı ve tedavisine yönelik olarak hazırlanmış
hasta bilgilendirme metinlerinin okunabilirliklerinin
analizini ve aynı zamanda bu sitelerde yer alan me-
tinlerin içeriklerinin değerlendirmesini yapmayı
amaçladık. 

Gereç ve Yöntem

Bu araştırmada Haziran 2018 tarihinde, Google arama mo-
torunda, ‘‘deri/deri kanseri’’, ‘‘deri/deri tümörü’’ anahtar
kelimeleri kullanılarak yapılan taramada ulaşılan ilk 10 say-
fadaki 200 internet sitesi değerlendirmeye alındı. 10 cüm-
leden daha az bilgi içeren hasta bilgilendirme metinler,
sohbet, forum, ticari blog siteleri araştırmaya dahil edil-
medi. Dahil edilme kriterlerini sağlayan hasta bilgilendirme
metinleri kopyalanarak Microsoft Word programına akta-
rıldı. Sitelere ait; başlıklar, yazar bilgileri, site adresi okuna-
bilirlik sonuçlarını yanlış etkilememesi için kayıt edilmedi.
Ardından  Excel programı aracılığı ile manuel olarak orta-
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lama kelime sayısı, ortalama hece sayısı, dört hece ve üstü
kelime sayısı ortalaması hesaplandı. Elde edilen bu veriler
bilgisayar yazılım programına aktarılarak hem Ateşman
hem de Bezirci-Yılmaz formülleri kullanılarak metinlerin
okunabilirlik değerleri hesaplandı. Analiz edilen sitelerin-
deki metinler, bilginin kaynağının verildiği uzmana göre;
dermatolog ve deri ve zührevi hastalıkları dışı branş olarak
iki gruba kategorize edilerek incelendi. İki grup, okunabi-
lirlik düzeyi ve metin içerikleri açısından karşılaştırıldı.

Okunabilirlik Ölçümü

Ateşman okunabilirlik formülü

Ateşman tarafından  1997 yılında Türk dili yapısının
özellikleri göz önüne alınarak Flesch Okuma Ko-
laylığı Formülü ’nün Türkçeye uyarlanması ile geliş-
tirilen formül aşağıda yer almaktadır (11).

Ateşman okunabilirlik formülü

Okunabilirlik Puanı= 198,825–40,175 x (toplam
hece/toplam kelime)–2,610 x (toplam kelime/top-
lam cümle)

Ateşman’ın okunabilirlik ölçütü değerlerine ilişkin
olarak tanımlamış olduğu okunabilirlik skalasına
göre bir metnin okunabilirlik düzeyi 90–100 ara-
sında ise çok kolay, 70–89 ise kolay, 50–69 ise orta
güçlükte, 30–49 ise zor ve 1–29 ise çok zor olarak
belirlenmiştir.

Bezirci-Yılmaz okunabilirlik formülü

Okunabilirlik formüllerin Türkçe için uygunlukları
ve uyarlanabilirlikleri, geliştirilen bir yazılım kütüp-
hanesi ile farklı türlerde ve seviyelerdeki Türkçe
kitap metinleri kullanılarak ve Türkçenin bir takım
istatistiksel özellikleri belirlenerek 2010 da geliştiril-
miş olan formül aşağıda yer almaktadır (12).

OKS: Ortalama kelime sayısı

H3: Ortalama 3 heceli kelime sayısı

H4: Ortalama 4 heceli kelime sayısı

H5: Ortalama 5 heceli kelime sayısı

H6: Ortalama 6 ve daha fazla heceli kelime sayısı

Bu formül ile elde edilen sonuçlar ülkemizdeki eği-
tim sisteminde ( 1–8 arası sınıflar için ilköğretim, 9–

12 arası sınıflar için lise,  2–16 arası sınıflar için li-
sans,   16 ve sonrası sınıflar için akademik  şeklinde)
hangi sınıf  düzeyine hitap ettiğini açıklamaktadır.

Metinlerin içerik değerlendirmesi

Hasta bilgilendirme metinlerinin içerik analizinde;
‘belirti ve bulguları nelerdir?’, ‘nasıl tanı konur?’, ‘te-
davi seçenekleri nelerdir?’, ‘erken evrede tanı için
nelere dikkat edilmelidir?’, ‘deri kanseri gelişiminde
etkili olan risk faktörleri nelerdir?’ ve ‘deri kanserin-
den korunma yöntemleri nelerdir?’ soruların cevap-
ları araştırıldı. Metinlerin içerik açısından değerl
endirilmesi deri ve zührevi hastalıkları alanında en
az beş yıllık deneyimi olan iki dermatolog tarafından
yapıldı.

İstatistiksel Analiz

Çalışmada yer alan kategorik verilerin tanımlayıcı
istatistikleri frekans ve yüzde değerler kullanılarak,
sayısal verilerin ise ortalama ve standart sapma kul-
lanılarak gösterildi. Çalışmada bağımsız gruplar ara-
sında yapılan sayısal veri karşılaştırmalarında
‘Bağımsız İki Örneklem t Testi’, kategorik veri kar-
şılaştırmalarında ise ‘Ki-Kare testi’ kullanıldı. Çalış-
mada uygulanan istatistiksel analizlerin tümü çift
yönlü olarak, % 5 anlamlılık sınırı ve % 95 güven
aralığında gerçekleştirildi. Verilerin analizi için
SPSS® 21 (IBM Inc, USA) yazılımı kullanıldı. 

Bulgular

Haziran 2018’de arama motoru olarak “http
://www.google.com.tr/” kullanılarak sırası ile
‘deri/deri kanseri’ ve ‘deri/deri tümörü’ anahtar ke-
limeleri ile yapılan aramada her bir anahtar kelime
için ilk 10 sayfada yer alan 100, toplamda 200 inter-
net sitesi incelendi. Dışlama kriterlerini içeren ve
tekrarlayan sitelerin elenmesi sonrasında 74 site de-
ğerlendirilmeye alınarak analiz yapıldı. (Tablo 1)’ de
çalışmaya dahil edilen internet sitelerinin isimleri yer
almaktadır. 74 internet sitesinden 52 tanesi deri ve
zührevi hastaklıkları dışı uzmanlar tarafından bilgi
verilen site iken 22 internet sitesi ise dermatologlar
tarafından oluşturulmuş idi. 

Değerlendirilen internet sitelerindeki bilgilendirme
metinlerindeki ortalama kelime sayısı, ortalama hece
sayısı, dört hece ve üstü kelime sayısı ortalaması,
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Ateşman ve Bezirci-Yılmaz okunabilirlik düzey or-
talamalarının analiz sonuçları (Tablo 2)’de gösteril-
miştir. Tüm sitelerin okunabilirlik ortalaması,
Ateşman’a göre orta güçlükte iken Bezirci-Yılmaz’a
göre lisans düzeyinde olarak hesaplandı (sırası ile
53,92±7,57, 12,76±2.77). İnternet siteleri deri ve
zührevi hastalıkları uzmanı ve deri ve zührevi has-
talıkları dışı uzmanlar olarak 2 gruba ayrılarak de-
ğerlendirildiğinde ise her 2 grubun okunabilirlik
düzeyleri Ateşman’a göre orta güçlükte tespit edildi
(p=0,576). Bezirci-Yılmaz’a göre deri ve zührevi
hastalıkları uzmanları tarafından hazırlanan sitelerde
ortaöğretim-lise düzeyinde ikenderi ve zührevi has-
talıkları dışı uzmanlar tarafından hazırlanan sitelerde
ise lisans düzeyinde olduğu belirlendi gruplar ara-
sında anlamlı bir farklılık saptanmadı (p=0,724).
Ortalama hece sayısı, ortalama kelime sayısı ve or-

talama dört ve üstü heceli kelime sayısı analizlerinde
iki grup arasında anlamlı bir farklılık saptanmamıştır
(Tablo 3).

Metinlerde 100 kelimelik kısımda yer alan tıbbi ke-
lime oranı deri ve zührevi hastalıkları  uzmanı ve
deri ve zührevi hastalıkları  dışı uzmanlar tarafından
hazırlanan metinlerde sırası ile % 4,9 ve % 5,3 ola-
rak bulundu ve iki grup karşılaştırıldığında metinler
aralarında tıbbi kelime açısından anlamlı bir farklılık
yoktu (p=0,38). 

Metinlerin içerik değerlendirmesi; çalışmaya dahil
olmayan ve en az beş yıllık tecrübeye sahip iki der-
matolog tarafından yapıldı. Dermatologlar tarafın-
dan hazırlanan sitelerde deri kanseri hakkında
araştırılan soruların tamamına yanıt veren metinlerin
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Tablo 1. İncelenen İnternet Siteleri



olduğu site sayısı % 31,8 iken dermatolog dışı
branşlarda bu oran % 9,6 idi. 

Tartışma

İnternet, geçtiğimiz on yılda, tüm alanlarda olduğu
gibi sağlıkla ilgili bilgiler için giderek artan bir baş-
vuru kaynağıdır. Özellikle kanser olan bireyler, ya-
pılacak gerekli testler ve tedaviler hakkında bilgi
edinmek ve hekime soracağı soruları hazırlamak gibi
nedenler ile interneti giderek artan bir şekilde kul-
lanmaktadır (13). Bu araştırma, ülkemizde deri kan-
seri ile ilgili hasta bilgilendirme metinleri içeren
internet sitelerinin analizinin yapıldığı ilk araştırma-
dır. Araştırma sonucunda mevcut internet sitelerin-
deki bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik düze
yinin lisans düzeyinde ve orta güçlükte olduğu ol-
duğu belirlendi.

Hastaların sağlık bilgilerini elde etmek için kullan-
dıkları kaynakları değerlendiren uluslararası bir
anket araştırmasının verilerine göre hastaların ço-
ğunluğunun doktora danışmak yerine interneti kul-

landığını gösterilmiştir (14). Hastaların internet üze-
rinden ulaştığı bu bilgilerden yararlanma yeteneği
ancak bu bilginin hasta tarafından yeterli olarak an-
laşılmasına bağlıdır. Bireylerin doğru sağlık kararları
verebilmek için gerekli temel sağlık bilgi ve hizmet-
lerini sağlama, yorumlayabilme ve anlayabilme kap-
asitesi ise sağlık okuryazarlığı kavramı ile ilişkilidir
(15).

Yapılan çeşitli araştırmalar da gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkelerde sağlık okuryazarlık seviyesinin ol-
dukça düşük olduğu gösterilmiştir. Amerika Birleşik
Devletlerinde dokuzuncu sınıf  seviyesinin üzerinde
yazılan bir metnin ortalama yetişkin bireyler tarafın-
dan okunmasının zor olduğu bilinmektedir (16). Ül-
kemizde de benzer olarak 2010 yılında yapılan bir
araştırmada 15 yaş üzerindeki tüm popülasyonun
ortalama eğitim düzeyi 7,18 yıl olarak tespit edilmiş-
tir (17).

Literatürde çeşitli kanser türlerinde yapılan ulusal ve
uluslararası okunabilirlik çalışmalarında genel olarak
hasta bilgilendirme metinlerinin okunabilirlik sevi-
yeleri önerilen düzeyden oldukça yüksek olduğu bu-
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Dermatoloji uzmanı
(n=22) Mean±SS

Dermatoloji dışı  branşlar (n=52)
Mean±SS

p

Ateşman okunabilirlik puanı 54.60±6.59 53.51±1.11 0.576

Bezirci-Yılmaz okunabilirlik düzeyi 11.91±2.42 12.14±2.60 0.724

Ortalama hece sayısı 2.76±0.84 2.77±0.08 0.618

Ortalama kelime sayısı 12.61±2.09 12.84±2.55 0.703

Ortalama 4 ve üstü 
heceli kelime sayısı

3.34±0.63 3.45±0.80 0.566

Tablo 2. Deri Kanseri Bilgilendirme Metinlerin Okunabilirlik Değerleri

Dermatoloji (n=22) Dermatoloji dışı branşlar (n=52) p

Yok      n (%) Yok     n (%) Yok    n (%) Yok    n (%)

Belirti ve bulgular 5 (22,7) 17 (77,3) 10 (19,2) 42 (80,8) 0,732

Tanısı nasıl konur 8 (36,4) 14 (63,6) 26 (50,0) 26 (50,0) 0,282

Tedavi neler 10 (45,5) 12 (54,5) 19 (36,5) 33 (63,5) 0,473

Erken dönemde yakalama 6 (27,3) 16 (72,7) 30 (57,7) 22 (42,3) 0,017

Gelişimindeki risk faktörleri 4 (18,2) 18 (81,8) 6 (11,5) 46 (88,5) 0,445

Korunma yöntemleri 9 (40,9) 13 (59,1) 26 (50,0) 26 (50,0) 0,474

Tablo 3. Deri Kanseri Hasta Bilgilendirme Metinlerinin İçeriklerinin Analizi



lunmuştur (18,19). İbrahim ve ark. çalışmasında
“melanom” için internet ortamında en sık erişimi
olan 10 sitede yer alan hastalara yönelik hazırlanmış
makalelerin okunabilirlik düzeyleri analiz edilmiş ve
genel ortalama okunabilirlik seviyesinin 12. sınıf  üs-
tünde olduğu bildirilmiştir (20). Biz de bu araştır-
mada, internet kullanıcısı bireylerin, bilgi arama
amacı ile sıklıkla medikal site ve portallar yerine
genel arama motorlarını kullandığı ve genellikle de
taramada ulaşılan ilk sayfanın ilerisine geçmemesi
bilgisi nedeni ile ülkemizde en popüler genel arama
motoru olan “Google” tercih ettik (21).  Bulguları-
mız literatür ile uyumlu olup incelenen tüm internet
sitelerindeki bilgilendirme metinlerin okunabilirlik
ortalaması Bezirci formülüne göre lisans düzeyinde,
Ateşman formülüne göre ise orta zorlukta oldu-
ğunu tespit edildi. 

Birçok ülkede deri kanseri insidansı çok yüksek olup
son 30 yıldır melanom oranları da giderek artmak-
tadır. Amerikan Kanser Topluluğunun tahminlerine
göre Amerika Birleşik Devletleri'nde 2018 yılı için
yaklaşık 91,270 yeni melanom tanısının konulacağı
ve yaklaşık 9,320 kişinin melanomdan ölmesi bek-
lenmektedir (22). Güneş ve ultraviyole maruziyeti,
deri kanserinin en önemli önlenebilir nedenidir (23).
Birincil önleme için yeterli yöntemler yeni deri kan-
seri vakalarının gelişimini azaltmaya yardımcı olur.
Amerikan Deri Kanseri Derneği, aşırı UV radyas-
yonuna maruz kalmayı önlemek için aşağıdaki temel
stratejileri önermektedir: 1) Güneş ışınları sırasında,
özellikle UV radyasyonunun en güçlü olduğu gün
(saat 10:00 ile 16:00 arasında) gölgede kalın 2) dı-
şarda koruyucu giysiler giyin (ör. uzun kollu göm-
lekler ve uzun pantolonlar veya uzun etekler); 3)
geniş kenarlı şapkalar kullanın; 4) güneş koruyucu
faktörü 30 veya daha yüksek olan güneş koruyucu
kullanın; ve 5) bronzlaşma yataklarının kullanılma-
sından kaçının. Deri kanseri önlemede önerilen ikin-
cil yöntemler ise erken teşhis, kendi kendine düzenli
deri muayenesi ve profesyonel deri muayenesini içe-
rir (24). Bu yaklaşımların kombinasyonunun, deri
kanserinin insidansını, morbiditesini ve mortalitesini
azalttığı gösterilmiştir (25).

Bu araştırmada deri kanserinden korunmada yer
alan çeşitli stratejilerin deri ve zührevi hastalıkları

uzmanlarınca hazırlanan sitelerin % 59,1’ inde yer
aldığı dermatoloji dışı branş uzmanlarınca hazırla-
nan sitelerin ise ancak yarısında mevcut olduğu be-
lirlendi. Metinler içerik açısından değerlendirildiğ
inde, deri kanserinden koruyucu önlemler, erken
teşhis için belirti ve bulgular, nasıl tanı konulduğu,
tedavi seçenekleri ve deri kanseri gelişiminde etkili
olan risk faktörlerinin, deri ve zührevi hastalıkları
uzmanlarınca hazırlanan sitelerin % 31,8’ inde, deri
ve zührevi hastalıkları dışı branş uzmanlarınca ha-
zırlanan sitelerin ise ancak % 9,1’ inde yer aldığı ve
aralarında istatiksel olarak anlamlı farklılık tespit ol-
duğu tespit edildi. 

Melanomun erken belirtilerine karşı uyandıran bazı
tanıtım kampanyalarının yararlı olduğu ve İskoç-
ya'da bir halk sağlığı girişimi olarak pigmentli lez-
yonların sevki ile kadınlarda melanom kaynaklı
mortaliteyi azalttığı bilinmektedir (25). İnternet or-
tamında deri kanseri ile ilgili birçok hasta bilgilen-
dirme metni yer almaktadır. Ancak bu bilgilerin
hastalara yararlı olması için bireyler tarafından an-
laşılabilmesi gereklidir. Hasta bilgilendirme metin-
lerinin temel problemlerinden biri hazırlayan
uzmanlar ve okuyan insanlar arasındaki dil uçuru-
mudur. Yüksek bir sağlık okuryazarlığı düzeyi ile
bile, çoğu kelimenin anlaşılması kolay olmayabilir.
Ayrıca, daha yüksek eğitim düzeyine sahip hastalar
için dahi tıbbi kavramları anlamak zor olabilir. İn-
ternet ortamında yer alan hasta odaklı bilgilendirme
metinlerinin okunabilirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç
vardır. 

Sade ve basit dil uygulaması okunabilirlik düzeyinin
iyileştirilmesinde esastır (26). Bir okunabilirlik puanı
elde etmek için kullanılan formüllere bakıldığında,
çoğu kelime başına cümle uzunluğu, kelime uzun-
luğu ve hecelerin bir kombinasyonunu içerir. Bu
araştırmada metinlerin hece sayısı ortalaması 2,77,
kelime sayısı ortalaması 12,76 ve dört heceli ve üstü
kelime sayısı ortalaması ise 3,41 olarak bulundu.
Okunabilirlik puanlarının neden bu kadar yüksek
düzeyde olmasının bir nedeni bu olabilir.  Bu para-
metrelerin azaltılması ile bir metin parçasının okuma
yaşı azaltılabilir. Ancak bu, sağlık okuryazarlığı bağ-
lamında her zaman anlayışı geliştiremeyebilir.  
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Sağlık literatürü, genellikle daha basit bir sözcüğün
bulunmadığı bir dizi karmaşık, çoğu zaman heceli
kelimelerden oluşur. Hece sayımının kullanıldığı bu
formüllerde metnin kalanının sadeleştirilmesine rağ-
men tıbbi terminolojinin kullanımı okuma seviyesi
puanını önemli ölçüde artırabilir. ABD'de bir aile
hekimliği kliniğinde hasta bilgilendirme broşürleri
üzerinde yapılan bir araştırmada, tıbbi terminolojiyi
kaldırmadan önce ve sonra okunabilirlik puanla-
rında farklılık ortaya çıkmıştır (27). Bu araştırma da
tüm metinlerde tıbbi kelime oranı ortalaması % 5,1
idi.

Sonuç

Deri kanseri hakkında hasta bilgilendirme metni içe-
ren mevcut internet sitelerindeki bilgilendirme me-
tinlerinin okunabilirlik düzeyinin orta güçlükte
olduğu ve sitelerin ancak yarısının deri kanserinden
korunmada alınabilecek önlemleri içerdiği tespit
edildi. İnternet ortamında hasta bilgilendirme me-
tinleri içeren sitelerin, ilgili kamu kurumları ve der-
nekler aracılığı ile, hem bilgi içerikleri hem de
okunabilirlik açısından, temel okuryazarlık beceri-
sine sahip bireyler göz önünde bulundurularak  ye-
niden düzenlenmesi gereklidir. Aksi takdirde bu
bilgilerin kanser riski altında olan bir nüfus kesimi
için erişilemez olacağı ve deri kanserinin erken teş-
hisine katkısının oldukça sınırlı olacağı kanaatinde-
yiz.
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