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epatit C enfeksiyonu dünyada yay›lan s›k
enfeksiyonlardan biri olup, halen 170 mil-
yon insan›n bu virus ile enfekte oldu¤u bilin-

mektedir (1). Hastal›¤›n seyri boyunca enfekte hasta-
lar›n %70’i kronik hepatit olufltururken,  hastalar›n
yaklafl›k %20’si 20 ile 50 y›l içinde siroz ve kompli-
kasyonlar›n› gelifltirmektedir (1). 

Bu sonuçlara ek olarak sinsi seyirli bir hastal›k olma-
s› ve ömür boyu devam etmesi nedeni ile yaflam ka-
litesine etkisi kaç›n›lamayan bir durumdur. HCV
hastalar›n›n zaten depressif yap›ya yatk›nl›klar›, bir
k›sm›nda alkol kullan›m› öyküsünün de varl›¤› ve
hastal›klar›n›n toplum taraf›ndan yarg›lay›c› sonuç-
lar› bu hastalar›n yaflam kalitesinde bozulmaya yol
açan en önemli nedenler aras›nda bulunmaktad›r. 

Damgalanma (Stigmatizasyon), hastan›n hastal›¤›
nedeni ile kendini reddedilmifl, toplum taraf›ndan
izole edilmifl, hastal›¤›na ba¤l› utanma duygusu ve
güvensizlik içinde hissetmesi durumu olarak tan›m-
lanmaktad›r (2). Hastal›klar›n stigmatizasyon ile be-
raber an›lmas› yeni bir durum de¤ildir. Tarihte ve ha-
len günümüzde bulunan bir çok hastal›kda stigmati-
zasyon s›kl›kla görülmektedir. Tarihte bu konuda en
önemli hastal›k Lepra’d›r. Lepra hastalar›n›n top-
lumdan ayr› yerlerde yaflamaya zorlanmas› ve ayr›
hastanelerde tedavi edilmeleri çok s›k görülen bir

durumdur. Hem geçmiflte hem de günümüzde stig-
matizasyona yol açan bir di¤er hastal›k da tüberkü-
lozdur. Ancak bu hastal›klar›n hiç biri AIDS hastala-
r›n›n maruz kald›¤› yo¤unlukta bir stigmatizasyona
maruz kalmam›flt›r. Ülkemizde bile halen bu hastala-
r› muayene etmeyen doktorlar›n ve kan almayan
hemflirelerin olmas› bu durumun en önemli gösterge-
sidir. Hepatit C infeksiyonunda stigmatizasyonun
etkenin yanl›fl olarak s›kl›kla cinsel yolla bulaflan,
hastan›n ahlak d›fl› davran›fllar›na ba¤l› olabilecek,
hastan›n kendisinin sorumlu oldu¤u, ve toplum için
zaral› olabilecek bir durum oldu¤u inan›fl›na dayana-
rak olufltu¤u  öne sürülmektedir (3). Bu konuda yurt
d›fl›nda çeflitli çal›flmalar mevcuttur (2, 4-5). Ancak
Türkiye’deki hastalar›n durumu hakk›nda ise her-
hangi bir yay›n yoktur. Türk insan›n›n yap›s›, ailesel
ba¤lar› ve zor durumdaki insanlara karfl› geleneksel
davran›fl biçimi göz önüne al›nd›¤›nda Türkiye’deki
stigmatizasyon durumunun bat› toplumlar›ndan daha
farkl› olabilece¤i düflünülebilir. Ancak bizim toplu-
muzda da damgalama az görülen bir durum de¤ildir.   

Steven Zacks ve arkadafllar›n›n bir çal›flmas›nda
HCV hastalar›nda stigmatizasyon ve bunun sosyal
iliflkiler, reddedilme duygusu, utanma ve ekonomik
yetersizli¤e etkileri araflt›r›lm›flt›r (2). Bu çal›flmada
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tit  klini¤inden 200 hastada soru anketleri verilerek
hastalar›n ayr›nt›l› demografik durumlar›, olas› bulafl
yolu, sosyal reddedilme, ekonomik yetersizlik ve
utanma hisleri sorgulanm›flt›r. Ayr›ca kronik karaci-
¤er hastal›¤› yaflam kalitesi sorgulamas› (6), “semp-
tom checklist-90-R (7) ve HIV hastalar›nda stigma-
tizasyon için  kullan›lan bir çok sorudan oluflturulan
bir anket kullan›lm›flt›r. Hepatit C enfeksiyonu tan›s›
alan hastalar›n önemli bir k›sm›nda belirgin davran›fl
de¤ifliklikleri oluflmufltur (2). Bunlar yemek haz›rla-
mada, havlular›n ve su bardaklar›n›n ortak kullan›-
m›nda, öpme davran›fl›nda, sevgili bulma, sex yapma
oranlar›nda belirgin azalma fleklindedir. Stigmatizas-
yon konusunda ise hastalar›n %66’s›nda utanma
duygusu, %63’ünde güvensizlik duygusu, %51’inde
sosyal reddedilme, %39’unda ise kendini kötü his-
setme belirlenmifltir. Hastalar›n e¤itim durumlar› ile
davran›fl biçimlerine bak›ld›¤›nda havlunun ortak
kullan›m› d›fl›ndaki di¤er davran›fl özelliklerinde e¤i-
tim ile iliflkili bir farkl›l›k belirlenmemifltir. Stigma-
tizasyon ile demografik özellikler, e¤itim, enfeksiyo-
nun bulafl yolu aras›ndaki iliflki incelendi¤inde bu
faktörler aras›nda belirgin bir iliflki saptanmam›flt›r.
Hastal›¤›n bulafl yollar› ile stigmatizasyon aras›nda
belirgin bir iliflkinin olmamas› ilginç bir durumdur.
Çünkü bat› toplumlar›nda HCV bulafl yolunda uyufl-
turucu kullan›m› en s›k nedendir, ve bu durumun ka-
nuni olmayan bir durum olmas› ve aileden saklanm›fl
olmas› utanma duygusunu artt›raca¤› kan›s›n› tafl›-
maktad›r. Ancak sonuçlar bu flekilde bulunmam›flt›r.
Bu sonuçlar içinde en çarp›c› olan› hastalar›n tan›dan
sonraki dönemde günlük davran›fllar›nda baz› de¤i-
flikliklerin olmas›d›r. Bu da hastalar›n tan› sonras›n-
da e¤itilmesi ve bilgilendirilmesi ile bu davran›fl de-
¤iflikliklerini uygulamayacaklar› ve sosyal izolasyo-
na yönlenmeyecekleri gerçe¤ini ortaya koymaktad›r
(2). Bu çal›flman›n sonucuna göre e¤itim durumu ve
bulafl yollar›ndan ba¤›ms›z olarak HCV infeksiyonu-
nu tafl›yan hastalar›n önemli bir k›sm›nda stigmati-
zasyon mevcuttur ve tan› ile birlikte hastalar›n kap-
saml› e¤itim programlar›na al›nmalar› stigmatizas-
yon hislerinin geliflmemesinde veya daha az olma-
s›nda önemli bir etki yapacakt›r.     

Marmara Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dal› ve
Psikiyatri Anabilim Dal›’n›n halen devam etmekte
olan ortak çal›flmas›nda HCV hastalar› içinde bir
grubu sorunlar› ortaklafla konufltuklar› ve doktorlar›n
da kat›ld›¤› haftal›k toplant›lara al›nd›lar. Burada
gözlemlerimizde en s›k rastlad›¤›m›z nokta hastalara
poliklinik süresinde en az 30 dakika zaman ay›rm›fl
olmam›za ve biz doktorlar olarak yeterli bilgileri
verdi¤imize inanm›fl olmam›za ra¤men hastalar›n
ço¤unlu¤unun hastal›klar› hakk›nda çok az bilgiye
sahip oldu¤udur. Yukar›daki çal›flmada da gözlendi-
¤i gibi hastalar›n HCV hepatit tan›s› almalar› ile ya-
flam içindeki durufllar› tamamen de¤iflmekte ve bu da
aile, akrabalar ve ifl iliflkililerinde izolasyon ile ken-
dini göstermektedir. Buna en çarp›c› örneklerden bi-
ri bir HCV hastas› annenin 4 ayl›k o¤lunu bir kez bi-
le kuca¤›na almamas› ve öpmemesi davran›fl›n› gös-
termesidir. Bu davran›fl› de¤ifltirmek ayak üstü yap›-
lacak bilgilendirmeler ile mümkün de¤ildir. Bu dav-
ran›fl flekli ‹ngiltere’den yap›lan bir çal›flmada da ay-
n› flekilde gözlenmektedir. Grundy taraf›ndan yap›-
lan bu çal›flmada HCV tafl›y›c›s› annelerin hemen
hepsi ölmekten bile daha kötü olan fleyin hastal›¤›
çocuklar›na geçirmek oldu¤unu bildirmifllerdir.  Yi-
ne bu çal›flmada gözlendi¤i gibi hastalar›n büyük ço-
¤unlu¤u riskin az oldu¤unu bilmelerine ra¤men has-
tal›¤› seksüel iliflki yolu ile geçirebileceklerinden
flüphe etmektedirler. Tan›dan sonra hastalar›n cinsel
hayatlar›nda da belirgin bozulmalar olmaktad›r. Bu
hastal›¤› bulaflt›rma kayg›s›n›n yan›nda hastan›n
kendini kirli hissetme duygusundan kaynaklanmak-
tad›r (5).  

Hepatit C hastalar›nda bir önemli sorun da doktorla-
r› ile yaflad›klar› iletiflim sorunlar›d›r.  Zickmund ve
arkadafllar› taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada 322
HCV hastas›nda doktor hasta aras›ndaki iletiflim
problemlerinin oran› ve yap›s› araflt›r›lm›flt›r (8).  Bu
hastalar›n %41’i doktorlar› ile iletiflim sorunlar› ya-
flad›klar›n› belirtmifllerdir. Ana sorunlar; hastalar›n
%28’inde doktorlarda yetersiz iletiflim becerileri
içerdi¤i, %23’ünde hastal›¤›n teflhis ve tedavilerinde
doktorlar›n yetersiz olduklar›, %16’s›nda kendinin
yanl›fl yola sevkedildi¤i ve terk edildi¤i duygusu ve
%29’unda doktorlar taraf›ndan damgaland›klar›
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duygusunu tafl›malar›d›r. Hastalar genel pratisyenle-
re göre gastroenteroloji uzmanlar› ile 2 kat daha faz-
la ilietiflim sorunlar› yaflad›klar›n› beyan etmifllerdir.
Tedaviye yan›ts›zl›k durumunda hastalar›n doktorla-
ra karfl› olumsuz duygulan›mlar› artmaktad›r. Bu so-
runlar›n afl›lmas› ise hasta doktor iletifliminde sürek-
li bir e¤itimin gereklili¤ini zorunlu hale getirmekte-
dir (8).   

Sonuç olarak bu derleme HCV hastalar›nda damga-
lanma  sorununa  dikkat çekmek amac› ile yaz›lm›fl-
t›r. Genellikle poliklinikte karaci¤er testleri, HCV
RNA sonuçlar›, karaci¤er biyopsiler, tedaviye yan›t

al›n›p al›namad›¤› gibi sorunlar ile u¤raflt›¤›m›z bu

hastalar›n içlerinde yaflad›klar› s›k›nt›lar› anlayabil-

mek ve empati yapabilmek için öncelikle bu sorunun

varl›¤›ndan haberdar olmak gerekir. Daha sonra ise

hastalar ile daha iyi bir iflbirli¤i yapmak için psko-

loglar›n da yard›mlar› al›narak e¤itim ve sorunlar›n

tart›fl›ld›¤› destek toplant›lar›n›n süre¤en bir flekilde

yap›lmas› gerekmektedir. Bu flekilde hastalar kendi-

lerini daha bilgilenmifl ve iyi hissedecekler, ve bu

hastal›kla daha güçlü bir flekilde mücadele edebile-

ceklerdir. 
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