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Editöre Mektup / Letter to the Editor   

Sayın Editör,

Nazan Dolu ve ark. (1) yaptığı Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi’nin 2013 yılında 50. sayısında sayfa 197-201 arasında yayınlanmış olan “Vardiyalı 
çalışan hemşirelerde dikkat düzeyinin elektrodermal aktivite ile cinsiyet hormonları arasındaki ilişkisi yönünden incelenmesi” başlıklı makale 
hakkında görüş bildirmek istiyoruz. Öncelikle yazarları bu başarılı çalışmadan ve özgün bir meslek grubu üzerinde çalışmış olmalarından dolayı 
kutluyoruz. Bu makaleyle ilgili bazı noktalara değinmek istiyoruz. 

Çalışmanın bulgular kısmında verilen “Gece (vardiyalı) ve gündüz çalışan hemşirelerin hormonlarının ortalama değerleri ve istatistiksel karşı-
laştırılmaları” adlı Tablo 2’ de değerler aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Kortizol düzeyi gündüz çalışanlarda 16,77±5,23; gece çalışanlarda 11,91±5,57, FSH düzeyi gündüz çalışanlarda 4,15±2,08; gece çalışanlarda 
7,82±3,94, S, testosteron gündüz çalışanlarda 2,04±0,62; gece çalışanlarda 1,39±0,64.

Tablo 2’de verilen değerlere göre kortizol düzeyinin gündüz çalışanlarda, FSH düzeyinin gece çalışanlarda, S, testosteron düzeyinin ise gündüz 
çalışanlarda yüksek olduğu görülmektedir. 

Ancak çalışmanın tartışma kısmında;

1-Kortizol düzeyi ile ilgili “ gece vardiyasında çalışanlarda, kortizol düzeylerinin gündüz çalışanlara göre daha yüksek olması nedeniyle gece 
çalışanlarda anksiyete düzeyinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır” şeklinde yorumlanmıştır.

2-FSH düzeyi ile ilgili “ gece çalışan hemşirelerin FSH düzeyleri gündüz çalışanlara göre anlamlı düzeyde düşüktür” şeklinde yorumlanmıştır.

3-Çalışmanın yöntem kısmında “deney grubu öğleden sonra 16:00’da mesaiye başlayıp ertesi sabah 08:00’da görevi devreden vardiyalı çalı-
şan hemşirelerden oluşturuldu. Kontrol grubu olarak seçilen hemşire ise sabah 08:00-16:00 arası görev yapmaktaydı” olarak ifade edilmiştir. 
Tarafımızdan bu cümlelerden deney grubunun gece çalışanlar, kontrol grubunun gündüz çalışanlar olduğu anlaşılmaktadır.  Ancak tartışma 
bölümünde “S, testosteron düzeyleri deney grubunda kontrol grubuna oranla anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur” şeklinde yorumlanmıştır.

Yukarıda Tablo 2’de verilen bulgularla tartışmada yapılan yorumların çeliştiği ve Tablo 2’de gündüz çalışanlar ile gece çalışanlar altında verilen 
bulgularda bir karışıklık olup gözden kaçtığı düşünülmektedir. Yazarların bu konulara açıklık getirmesinin hem günümüzde kabul gören vardiyalı 
çalışmanın stres ve anksiyete üzerine etkisi açısından değer taşıması, hem de emek harcadıkları görülen çalışmalarındaki bilgi karmaşıklığının 
gidermesi açısından yararlı olacağı kanısındayız.

Saygılarımızla.
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