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Bu çalışma ev tipi medikal cihaz kullanımını etkileyen çevresel kullanım koşullarını CPAP (Sü-
rekli Pozitif Hava Yolu Basıncı) cihazı üzerinden incelemektedir. Araştırma, yüksek lisans tezi 
kapsamında 2014 yılında gerçekleştirilmiştir. CPAP cihazı uyku sırasında kullanılması nede-
niyle neredeyse tamamen yatak odasında kullanılmasına ek olarak, sürekli ve mutlak kullanım 
zorunluluğu ile diğer tüketici ürünü medikal cihazlardan ayrılmaktadır. Bu nedenle bu çalışma 
için verimli bir araç olacağı düşünülmüştür. Sekiz CPAP cihazı kullanıcısıyla ve bu kullanıcı-
lardan altısının eşleriyle derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Sonuçlar sekiz tema başlığın-
da toplanmıştır. Bunlar, kullanıcıların alışkanlıkları ve beklentileri, karşılaşılan problemler, 
özendirici etkenler, kullanım adımları, saklama ve çevre, destek, satın alma kararlarını etkile-
yen etkenler ve tercihler olarak belirlenmiştir. Ardından, bu temalar kullanıcı nitelikleri, cihaz 
özellikleri, görevler, sosyal çevre koşulları ve fiziksel çevre koşulları başlıkları altında tekrar 
incelenerek bu etkenlerin cihaz kullanımını nasıl etkilediği tartışılmıştır. Son olarak, elde edilen 
veriler ışığında, kullanıcıların ev tipi medikal cihaz kullanımı ile ilgili güncel gereksinimleri 
saptanmış ve tasarımcılar, üreticiler ve sağlık sistemi için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev tipi medikal cihazlar; medikal cihaz kullanımı; kullanım bağlamı; 
CPAP cihazı.

GİRİŞ

Son yıllarda dünya nüfusu yaşlanırken, teknoloji hızlı bir şekilde gelişmektedir. 
Bu değişimlerin kesişiminde, gelişen teknolojinin yardımı ile yaşlı nüfusa daha 
etkili sağlık hizmetleri sağlanması arzu edilmektedir. Buna bağlı olarak, medikal 
cihazlar evlere girecek kadar küçülmüş, sadeleşmiş ve ekonomik olarak erişilebi-
lir hale gelmiştir. Bu durum, değişen kullanıcı grubu ve kullanım ortamı sonucu, 
medikal cihazların tasarımında göz önünde bulundurulan konuları da etkilemiştir. 
Bu nedenle, evlerde kullanılan medikal cihazların kullanım bağlamı üzerine yapı-
lacak çalışmalara tasarım araştırmaları açısından gereksinim doğmuştur. 
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Medikal cihaz üreticileri, risk analizi çalışmalarını denetleyici mevzuatların ge-
rekliliklerini yerine getirmek için yapmaktadır. İnsan faktörleri çalışmaları, yal-
nızca risk analizi bir kullanım hatası belirlediğinde veya bir cihaz kullanım prob-
lemlerinden dolayı tekrar tasarlandığında yürütülmektedir (FDA, 2016). Ayrıca, 
insan faktörleri çalışmaları genellikle ürün tamamen sonuçlandırıldıktan sonra 
gerçekleştirilmekte, son kullanıcı cihaz geliştirme aşamalarına dahil edilmemek-
tedir (Czaja ve Nair, 2006; Martin vd., 2008). Üreticiler cihazlarını tedarikçiler 
ve dağıtıcılar aracılığıyla yaydıkları için son kullanıcılar ve üreticiler arasında bir 
mesafe oluşmaktadır (Taft, 2007). Mevzuatlar son kullanıcıları dahil ederek insan 
faktörleri çalışmaları yapmayı şart koşmaktadır. Medikal cihazlar son kullanıcılar 
tarafından test edilmeden önce mevzuatların ayrıntılı gerekliliklerini yerine getir-
melidir; kullanıcılar ile çalışıldıktan sonra ise, ürün geliştiriciler cihazlar üzerinde 
değişiklik yapmak istememektedir çünkü her değişiklikten sonra cihazların ye-
niden değerlendirme prosedürlerine tabi tutulmaları gerekmektedir (Martin vd., 
2008). Yalnızca insan kaynakları ile ilgili mevzuatlara, standartlara ve kılavuzlara 
danışmak yeterli görülmemektedir; tasarımcılar kendi güncel kullanıcı deneyim-
lerini toplayarak bunları içsel standartlar olarak kabul etmeli (Hale vd., 2007) 
ve kullanıcılar ile yapılan çalışmalar ürün geliştirme sürecinin bütün aşamalarına 
dahil edilmelidir (Wilson, 2005). 

Resim 1. Kullanılabilirlik çerçevesinde kullanım bağlamı (ISO, 1998)
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Kullanım Bağlamı

Kullanıcı gereksinim ve istekleri yalnızca kullanıcılara sorularak öğrenilemeye-
bilir; olası problemleri saptamak ve kullanıcı deneyiminin tümünü anlayabilmek, 
ancak kullanım bağlamı ile ilgili etkenler tasarım kararları üzerinde etkili olursa 
mümkün olabilir (Wilson, 2005). Bir ürünün kullanılabilirliği ancak ‘kullanım 
bağlamı dahilinde’ (ISO, 1998) değerlendirilebildiğine ve ‘kullanım bağlamının 
anlaşılması ve belirlenmesi’ (ISO, 1999) kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımının 
ana etkinlikleri arasında sayıldığına göre, kullanım bağlamı ile ilgili etkenlerin 
göz önünde bulundurulması ürün geliştirme sürecinin ana bileşenlerinden biri 
olarak ele alınmalıdır. Ürün geliştirme sürecinde kullanım bağlamının saptanıp 
tasarım kararlarında gözetilmesinin yararları şu şekilde sıralanmıştır: 

“Ürünün hangi koşullarda kullanılacağı hakkında bilgi verir; ürün ile ilgili kullanıcı ge-
reksinimlerinin tespitine yardımcı olur; ürünün kullanılabilirliği ile ilgili problemlerin 
ele alınmasını kolaylaştırır; ürünün değerlendirme bulguları için bağlamsal geçerlilik 
sağlar.” (Maguire, 2001, 458)

Kullanıcı, görevler, ekipmanlar ve kullanım çevresi, kullanım bağlamını oluşturur 
ve ürünün kendisinin özellikleri kadar önemlidir; ürünün kullanılabilirliği, kulla-
nım bağlamı etkenlerindeki herhangi bir değişiklikten etkilenebilir (Bevan vd., 
1991; Bevan ve Macleod, 1994) (Resim 1). Hatta bir ürünün kendisi kullanılabi-
lir ve kullanılamaz değildir, fakat ürünün kullanılabilirliğini belirleyen kendine 
özgü kullanıcısı, kullanım adımları ve kullanım çevresi ile ilgili nitelikleri vardır 
(Bevan vd., 1991). Ürün ve kullanım bağlamının özellikleri, karşılıklı bir şekilde 
kullanıcıların ürün kullanım deneyimleri üzerinde etkilidir (Arhippainen ve Tähti, 
2003).

Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamı

Kullanım bağlamı, geleneksel ürün geliştirme anlayışında sıklıkla göz ardı edil-
mekte (Bevan, 1999; Maguire, 2001), kullanıcılar genellikle medikal cihaz geliş-
tirme sürecine son aşamalarda dahil edilmektedir (Carayon ve Friesdorf, 2006). 
Düzenleyici mevzuatların ve teknik gerekliliklerin karmaşık olduğu medikal sek-
tör, kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda değil, teknolojik olanakların yön ver-
mesiyle ilerlediği için (Martin vd., 2008), kullanıcı odaklı tasarım yaklaşımının 
önemi her geçen gün artmaktadır.

FDA (2010), ev tipi medikal cihazlar tasarlanırken göz önünde bulundurulması 
gereken bazı zorlayıcı durumları vurgulamıştır:

1. Bazı cihazlar ev kullanıcıları için fazla karmaşık olabilir. Ayrıca bazı 
raporlara göre hastaneler için tasarlanmış ürünler evlerde kullanılmak-
tadır. Son olarak, kullanıcılar cihaz hata verdiğinde veya bozulduğunda 
nasıl tepki vereceğini bilemeyebilir.

2. Cihazın kullanılabilirliği büyük önem taşır. Öncelikle, doğru etiketlen-
memiş veya kullanım kılavuzu bulunmayan eski bir cihaz ev kullanı-
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cıları tarafından kullanılabilir. İşlevlerin etiketleri fazla karmaşık olup 
kullanıcıyı yanıltabilir. Cihazın kullanım kılavuzu genellikle profes-
yoneller için hazırlandığından anlaşılması zor gelebilir. Aynı zaman-
da ürünün nereden edinildiği de önemlidir. Genellikle ev tipi medikal 
cihazlar doktorlar tarafından kullanıcıların yeterlilikleri, hayat tarzı, 
yaşadığı alanın özellikleri, vb. düşünülmeden yazılmaktadır. Eğer bir 
dağıtıcıdan edinildiyse cihazın yalnızca bir markası veya modeli tek 
seçenek olarak sunulabilir. İnternet’ten alınan cihazlar ise kullanıcı ile 
etkileşimden uzak ve reçetesiz olarak edinilmektedir.

3. Çevresel öngörülemezlik yine dikkat edilmesi gereken bir konudur. 
Acil bir durumda (örneğin, elektrik kesilmesi ve akut komplikasyonlar) 
ev koşullarında hastanedeki müdahale olanakları bulunmayabilir veya 
öngörülemeyen etkenler (örneğin, çocuklar, evcil hayvanlar ve hijyen) 
cihaz performansını etkileyebilir. 

Görüldüğü üzere, FDA tarafından dikkat çekilen örneklerin birçoğu kullanım 
bağlamı ile ilgilidir. Ev tipi medikal cihazların kullanım bağlamı şunlardan olu-
şur: kullanıcı grubu olarak hastanın ve bakıcısının kişisel nitelikleri, ev ortamının 
fiziksel ve sosyal özellikleri, ürünün kendi donanımı ve yazılımı, kullanım görev-
lerinin nasıl uygulandığı. 

Kullanıcı nitelikleri

Medikal cihaz kullanıcısı, cihazı başkasının veya kendisinin tedavisi ya da bakımı 
için kullanan kişidir; diğer yandan son kullanıcı ise bir medikal cihaz kullanımın-
dan nihai fayda sağlayan kişi olarak tanımlanmıştır (Shah ve Robinson, 2008). 
Hastane koşullarında bir doktor bir cihazı hasta üzerinde kullandığında, doktor 
kullanıcı, hasta ise son kullanıcıdır. Ev tipi medikal cihazlarda ise, genellikle has-
tanın kendisi hem kullanıcı hem de son kullanıcıdır. Ev tipi medikal cihazların 
olası birincil kullanıcıları, doktorlar, profesyonel hasta bakıcılar, hastalar, engel-
liler ve yaşlılar olarak sayılabilir (Shah ve Robinson, 2008). Ayrıca hastanın aile 
fertleri, arkadaşları, akrabaları ve gönüllüler bir yandan hastaya bakmakla yü-
kümlü iseler birincil kullanıcıdırlar, diğer yandan hastanın cihaz kullanımından 
etkilenebileceklerinden dolayı ikincil kullanıcı olarak da görülebilirler (Bitter-
man, 2008; Shah ve Robinson, 2008). Eğer bu kullanıcı çeşitliliği ilk başta tanı-
nır ve insan faktörleri kapsamında ele alınırsa, cihazın kimin için tasarlandığının 
bilinmesinden dolayı, kullanıcı gereksinimleri ve gerekliliklerini karşılamak çok 
daha kolay olacaktır (Carayon ve Friesdorf, 2006; National Research Council, 
2011; Shah ve Robinson, 2008).

Ev tipi medikal cihaz kullanıcıları çeşitli yetenekler ve engellere sahip olabilir. 
Bu kullanıcı niteliklerindeki çeşitlilik, cihaz kullanımına doğrudan etki etmekte-
dir. Fiziksel ölçüler ve güç, esneklik, duyusal yetiler, bilişsel yetiler, okuryazarlık 
ve dil ile ilgili beceriler, eğitim seviyesi, ruhsal ve duygusal durum, yeni cihaz 
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kullanımını öğrenme ve uyum gösterme yetisi, önceki benzer ürün deneyimleri, 
istek ve motivasyon gibi etkenler, kullanıcı nitelikleri arasında sıralanmaktadır 
(Story, 2010).

Kullanım görevleri

Bir medikal cihaz kullanıcısının birincil görevi hastaya kaliteli bir bakım sağ-
lamak, ikincil görevi ise cihazla etkileşime girerek kullanmaktır (Kossack vd., 
2007). Bu nedenle, medikal cihazlar bu amaçların hiyerarşisi göz önünde bu-
lundurularak tasarlanmalıdır. Deneyimsiz ve medikal eğitimi bulunmayan kul-
lanıcılar daha sık hata yapacağından, bir kullanım adımını atlayabilir veya zaten 
uygulanmış bir adımı tekrarlayabilir, görsel ve işitsel uyarıcıları ve bilgileri yan-
lış yorumlayabilir veya verilmesi gereken tepkinin ne olacağı konusunda yanlış 
kararlar alabilir (National Research Council, 2011). Özellikle, karmaşık nitelik-
lere sahip cihazlarda doğru etiketleme ve ikonlar büyük önem taşımakla beraber, 
sezgisel kullanım sağlayan arayüz tasarımı ile açık bir şekilde kullanım sağlaya-
cak talimatlar gereklidir. Ayrıca, son değişikliği geri alma ve resetleme özellikleri 
kullanıcıların cihazı daha özgür bir biçimde kullanmasına olanak sağlar (Lathan 
vd., 1999).

Tasarımcılar, kendilerini tasarladıkları ürünlerin tipik kullanıcıları olarak görme 
eğilimindedir, fakat gerçekte tasarımcıların ürünlerle olan yakın ilişkilerinin de 
doğal bir sonucu olarak, bu ürünlerin uzmanları olmuşlardır (Margolin, 1997; 
Norman, 1990). Medikal cihazlar söz konusu olduğunda ise tasarımcılar, son kul-
lanıcı olan profesyoneller gibi ürünün uzmanı değildirler çünkü bu cihazların tek-
nolojisine ve gerekli kullanım adımlarına yabancıdırlar (Lehoux, 2004). Ev tipi 
medikal cihazlar söz konusu olduğunda ise, tasarımcılar ile beraber son kullanıcı 
olan ev kullanıcıları da cihazın operasyonuna ve teknolojisine hakim değildirler. 
Bu nedenle, bu tür cihazlar tasarlanırken, tasarımcının bu durumu göz önünde 
bulundurması gerekmektedir.

Çevresel etkenler

Ev tipi medikal cihazlar ile ilgili deneyimlerin hastanede kullanılan cihazlara 
benzer olduğu düşünülebilir, fakat evdeki koşullar daha tahmin edilemezdir ve 
bir problem anında müdahale etmesi daha zordur. Evin tasarımı, dekorasyonu, 
altyapısı, iklim, medikal yardıma uzaklık, sıcaklık, temizlik, olası darbeler, evde 
bulunan çocuklar ve evcil hayvanlar gibi belirsiz değişkenler evde kullanılan ci-
hazlar tasarlanırken göz önünde bulundurulmalıdır (FDA, 2014). Ayrıca, yolculuk 
sırasında kullanılan cihazlar için çevresel koşulların daha değişken olduğu, özel-
likle darbelere ve temizlik şartlarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiği unutul-
mamalıdır. Uluslararası kullanım durumunda mevzuat farklılıkları, dil farklılık-
ları, elektrik prizlerinin ve voltaj değerlerinin uyumsuzluğu gibi etkenler cihaz 
kullanımını etkileyebilir.
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Sosyal çevre, kullanıcıların aile üyeleri, misafirler, komşular ve bakıcılar gibi bi-
reylerden oluşur. Bu bireyler arasından cihazı kullanmaması gereken kullanıcılar 
ve çocuklar kendilerini yaralayabilir, cihaza zarar verebilir, cihaz ayarlarını de-
ğiştirebilir, ayrıca, ev ortamındaki etkinlikler ve diğer kişiler dikkat gerektiren 
prosedürleri etkileyebilir (FDA, 2016).

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu bildiride sunulan araştırma, ev tipi medikal cihaz kullanımını ve kullanıcıları-
nı etkileyen çevresel kullanım koşullarını CPAP cihazı üzerinden incelemektedir. 
Bu doğrultuda, CPAP cihazı kullanıcılarıyla derinlemesine mülakatlar yapılarak, 
kullanıcıların kendi ağızlarından ev koşullarında medikal bir cihaz kullanımı ile 
ilgili deneyimleri ve fikirleri edinilmiş, böylece, kullanım bağlamının kullanım ve 
kullanıcılar üzerindeki rolü saptanmaya çalışılmıştır.

CPAP cihazları uyku sırasında solunum bozukluğu yaşayan hastalar tarafından 
kullanılır ve üst solunum yolundaki kasların kapanmasını engellemek amacıy-
la doktor tarafından belirlenen basıncın hava yoluna iletilmesine yarar. Bir yüz 
veya burun maskesi düşük dirençli bir hortuma bağlıdır; hava akımı oluşturan ana 
elektronik cihazdan gelen basınç bu hortum üzerinden maskeye ve hastanın hava 
yoluna iletilir. CPAP cihazlarının uzun süreli (ve çoğu zaman hayat boyu) kullanı-
mı, uyku sırasında oksijen satürasyonunun düşük olmasından doğan şikayetlerin 
giderilmesi için önemlidir. Uyku sırasında kullanılması sebebiyle neredeyse ta-
mamen yatak odasında kullanılmasına ek olarak, medikal cihaz üreticilerinin ve 
tasarımcılarının son kullanıcılara ve kullanım bağlamına erişimindeki kısıtlar da 
(Martin vd., 2008) göz önünde bulundurulduğunda, sürekli ve mutlak kullanım 
zorunluluğu ile diğer tüketici ürünü medikal cihazlardan ayrılan CPAP cihazının 
bu çalışma için verimli bir araç olacağı düşünülmüştür.

Mülakatlar, katılımcıların evlerinin yatak odalarındaki CPAP cihazlarının yanında 
gerçekleştirilmiştir. Mülakat sorularının sırası ve izleyen sorular, katılımcıların 
cevapları ve anlayışlarına göre değişmiş, fakat tüm mülakat oturumları hazırla-
nan mülakat kılavuzundaki bütün sorular cevaplandırılarak yarı-yapılandırılmış 
olarak sürdürülmüştür. Görüşmeler sırasında katılımcılardan CPAP cihazlarını 
uykudan önce ve uyku sırasında nasıl kullandıklarını canlandırmaları istenmiştir. 
Her mülakat oturumu yaklaşık olarak bir saat sürmüştür. Konuşmalar ses kaydına 
alınmış, cihazın kullanım bağlamı katılımcılar tarafından izin verilmesi koşuluyla 
fotoğraflanmış ve araştırmacı gözlemlerini yazılı not alarak kaydetmiştir.

Örneklem

Mülakatlar on katılımcı ile gerçekleştirilmiş, sonrasında çalışma kapsamına uy-
madığı için iki oturum veri havuzundan çıkarılarak çözümlemeye dahil edilme-
miştir. Katılımcılar en az bir ay, en çok on yıl süresince reçeteli CPAP kullanıcısı-
dır. Erkeklerin uyku apnesine yakalanma riski daha fazla olduğundan (Kapsimalis 
ve Kryger, 2002), görüşmek için altı erkek ve iki kadın kullanıcıya erişilebilmiştir. 
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Ayrıca, erkek katılımcıların eşleriyle de görüşme sağlanmış, fakat kadın katılım-
cıların eşlerine mülakat sırasında çalıştıkları için ulaşılamamıştır. Bütün katılım-
cılar evli ve çocuk sahibidir. Her yaş grubu CPAP cihazına ihtiyaç duyabilir, fakat 
solunum problemleri daha çok orta yaştan sonra görüldüğü için, katılımcıların 
yaşları 45 ve 67 arasındadır.

Mülakat Soruları

Mülakat soruları hazırlanırken, Thomas ve Bevan (1996)’ın Bağlam Analizi 
Kılavuzu’ndan yararlanılmıştır. Thomas ve Bevan, bu kılavuzun proje yönetici-
leri, tasarımcılar, kullanıcı temsilcileri, denetleme otoriteleri gibi ürün geliştirme 
aşamasında görev alan paydaşlar ile yapılacak bağlam toplantıları sırasında kont-
rol listesi olarak kullanılmasını önermiştir. Listedeki tartışılacak başlıklar, kulla-
nıcılar, görevler, organizasyonel çevre, fiziksel çevre ve teknik çevre olarak veril-
miştir. Kılavuz, bir ürünün bağlamı ile ilgili etkenlerin izleminin raporlanmasını 
amaçlar. Bu çalışmada ise, kullanım bağlamı ile ilgili etkenlerin, kullanıcıların 
kendi ifadeleri üzerinden kullanım bağlamında edinilmesi amaçlanmıştır. Bu ne-
denle, kılavuz bir kontrol listesi olarak kullanılmamış, yarı-yapılandırılmış müla-
kat olarak planlanan çalışmanın sorularını oluşturmak için bir çerçeve sunmuştur. 
Katılımcılardan alınan cevaplar tematik analiz ile çözümlenmiştir.

BULGULAR

Araştırma bulguları sekiz tema başlığı altında toplanmış, sonrasında bu temalar 
kullanıcı nitelikleri, cihaz özellikleri, görevler, sosyal çevre koşulları ve fiziksel 
çevre koşulları başlıkları ve bu başlıkların ilgili alt başlıkları altında tekrar ince-
lenmiştir (Resim 2). Bu bölümde, çalışmanın bulgularından CPAP cihazlarının 
kullanımına etki eden kullanım bağlamı etkenleri sunulacaktır.

Kullanıcı Nitelikleri

Kullanıcılar ile ilgili bulunan ve ürün kullanımına etki ettiği düşünülen etkenler 
sekiz başlık altında toplanmıştır.

Yaş ve cinsiyet

Yaş ile ilgili bir bulguya rastlanmamakla beraber, katılımcıların yaşlarının birbir-
lerine yakın olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan, erkek katılım-
cılar, bir cihaza bağlı olma durumu konusunda daha hassas olduklarını belirtecek 
ifadeler kullanmışlar ve eşlerini uyku sırasında cihazın sesi veya maskeli görü-
nümleriyle rahatsız ettiklerini düşündüklerini söylemişlerdir. Kadın katılımcılar 
ise, CPAP tedavisi öncesindeki horlama sorunlarının giderilmesinden dolayı eşle-
rini daha az rahatsız ettiklerini düşündüklerinden, memnuniyetlerini ifade etmiş-
lerdir. Yalnızca kadın katılımcılar torunlarına baktıkları için, cihazı kullanırken 
görülürlerse torunlarının korkmasından endişelenmektedirler. Ayrıca, cihazın par-
çalarını söküp çıkarırken kadınların daha fazla zorlandıkları gözlenmiştir.
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Resim 2. CPAP cihazlarının kullanım bağlamı
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Eğitim

Katılımcıların cihaz kullanımının, cihaz hakkında aldıkları eğitimden oldukça et-
kilendiği görülmüştür. Katılımcılara cihazı edindikleri dağıtıcı tarafından eğitim 
verilmiş, üç katılımcı uyku laboratuvarında da eğitim almıştır. Dağıtıcılar tara-
fından arayüzle ilgili yalnızca cihazı açma-kapama tuşu gösterildiği için, katı-
lımcıların kendilerine yararlı olacak diğer özellikleri kullanmaktan çekindikleri 
görülmüştür. Diğer tuşlara yanlışlıkla basılması halinde cihaz ayarlarının bozu-
lacağını düşünen katılımcılar, böyle bir durumda cihazı açıp kapadıklarını ifade 
etmişlerdir. Oysa, uykuya kolay geçişi sağlayan kademeli olarak basınç verme, 
uyku süresini izleme ve boğazda kuruluğu önleyen nemlendirmeyi ayarlama gibi 
özelliklerden katılımcıların yararlanamadığı görülmüştür. Yalnızca bir katılımcı 
kullanım kılavuzunu detaylı olarak okuduğunu belirtmiş ve bu katılımcının daha 
kendinden emin davrandığı gözlenmiştir.

Yetenekler

Katılımcıların cihaz arayüzünü keşfetmekten çekindiği gözlense de, altı katılımcı 
elektronik cihazlarla arasının iyi olduğunu belirtmiştir. Benzer cihazlardan edi-
nilen bilgilerin ve deneyimlerin CPAP kullanımına aktarılmadığı görülmüştür. 
Ayrıca, kullanım kılavuzunu okuduğunu belirten katılımcı dışında, katılımcılar 
cihaz ekranına hiç bakmadıklarını belirtmiştir. Cihaz etiketlemesinin, ekranda 
gösterilen bilgilerin ve bu bilgilerin birimlerinin İngilizce olmasından dolayı, dil 
yeteneğinin de kullanımda etkili olduğu söylenebilir.

Fiziksel ve psikolojik kısıtlar

Hastalık geçmişi, görme bozukluğu ve psikolojik endişelerin kullanımı etkilediği 
gözlenmiştir. Örneğin, akciğer rahatsızlığı geçiren katılımcılar, cihazın basıncının 
oluşturduğu soğuk hava yüzünden kaygılandıklarından odalarının ısısını yükselt-
tiklerini belirtmiştir. Gözlük kullanan katılımcılar, cihazın ekranını okuyamadık-
larını söylemiştir. Diyabet hastası olan katılımcı, sürekli su içmek için kalktığın-
dan maskeyi çıkartırken oluşan hava akımı sesi ile eşini uyandırdığını belirtmiştir. 
Hijyen takıntısı olduğunu söyleyen katılımcı ise, her gün cihazını çantasıyla dola-
ba saklayarak torunlarından da uzak tuttuğunu belirtmiştir.

Önceden edinilmiş bilgiler 

Cihaz kullanımından önce, yakın çevreden edinilen bilgilerin cihaz hakkında tu-
tumları etkilediği gözlenmiştir. Cihaza olan gereksinim bu şekilde fark edilebil-
mekte, öte yandan cihaz kullanımının zor ve garip olduğu şeklinde önyargılar da 
oluşabilmektedir.

Beklentiler

Kullanıcı beklentileri, yakınlarından edindikleri bilgiler ve tahminler üzerinden 
şekillenmiştir. Her gece maskeye bağlı uyumanın zor olacağı beklentisi endişe ve 
moral bozukluğuna neden olduğu için, katılımcıların adaptasyon evresinde olum-
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suz deneyimler yaşadıkları öğrenilmiştir. Çoğu katılımcı beklentilerinin aksine 
sağlıklarında iyileşmeyi fark ettikçe ilgili sıkıntıları yendiklerini söylemiştir.

Yaklaşımlar

İki katılımcı cihazı hayat arkadaşı ve çocukları olarak nitelemiş, beraber yaşadık-
larını vurgulamıştır. Altı katılımcı zorunluluk durumunu olumsuz bir etken olarak 
vurgulamıştır. Üç katılımcı cihazın ustası olduklarını ve bu nedenle artık doktora 
başvurmaya gerek duymadıklarını belirtmiştir. Zamanla katılımcıların cihaza kar-
şı bir bağlılık geliştirdiği gözlenmiştir.

Motivasyon 

Katılımcıları motive eden etkenler, sağlıklarındaki iyileşme, sosyal çevrelerinin 
zamanla cihazlarına alışmaları, cihaz rengi ve formu gibi görünüm özelliklerinin 
beğenilmesi, kolay kullanım ve maskenin konforlu oluşu gibi cihaz özelliklerinin 
beğenilmesi olarak sıralanabilir. Motivasyon sayesinde cihazın sürekli kullanım 
gerekliliğini yerine getiren katılımcılardan bazıları, daha önce farklı CPAP cihaz-
ları kullandıklarını, fakat bu motivasyon etkenlerinin eksikliğinden dolayı kulla-
nıma ara verdiklerini belirtmişlerdir.

Cihaz Özellikleri

Cihaz özellikleri ile ilgili birçok bulgu tespit edilmiş, bu bulgular dört ana başlık 
altında özetlenmiştir.

Cihazın arayüzü

Cihaz ekranı ile ilgili olarak, ekranda gösterilen bilgilerin katılımcılar tarafından 
anlaşılmadığı durumlarda ekranın görmezden gelindiği görülmüştür. Tüm katı-
lımcılar servis elemanlarının bakım yapması veya dağıtıcıların cihazı ayarlaması 
için bir ekranın bulunduğunu söylemiştir. Ekranın okunabilirliği ile ilgili olum-
suz ifadeler, ekranın boyutu, açısı, dili, ışıklandırması ve kullanım çevresinin ay-
dınlatması etrafında toplanmıştır. Tuşların işlevlerinin yalnızca ikonlar ile ifade 
edildiği görülmüş, çoğu cihazda tuş gruplandırmalarının yeterli olmadığı gözlen-
miştir. Önceki ayarlara geri dönmek için bir tuşun bulunmaması, arayüzün keşfe-
dilebilirliğini kısıtlamıştır.

Cihaz bileşenleri 

Cihazın hortumu, filtresi, kapağı gibi parçaların kullanılmadığı zaman toparla-
nabilmesi, kolay takılıp çıkarılması, kolay temizlenmesi, beden ile temas eden 
parçaların boyutlarının beden ölçülerine uygun, ayarlanabilir, kolay takılabilen ve 
hareketlere uyum sağlayan bir tasarıma sahip olması gibi etkenlerin kullanımda 
etkili olduğu görülmüştür. Bu parçaların malzemelerinin de görünüm, bakım ve 
beden teması bakımından kullanımı etkilediği görülmüştür.
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Cihazın görünümü

Cihazların, bulundukları ortamın dekorasyonuna ve mobilyalarına renk ve biçim 
bakımından uyumsuz olarak değerlendirilmesi ve bulundukları ortamı hastane 
odasına çevirdiği düşünceleri özellikle katılımcıların eşleri tarafından sıklıkla 
dile getirilmiştir. Diğer yandan, açık renkli olma, küçük olma ve yuvarlak hatlara 
sahip olma gibi özellikler cihaz kullanımını özendirmiştir.

Taşınabilirlik

Taşınabilirlik, cihazı yolculuk sırasında yanında götürme gerekliliğinin yerine 
getirilip getirilmemesi ve kolay temizlenme üzerinde etkili bulunmuştur. Taşı-
mak için cihaza özel bir çanta sunulması, cihazın boyutunun küçük olması, maske 
ve hortum gibi uzantıların kolay toparlanabilmesi taşınabilirliği artıran özellikler 
olarak ifade edilmiştir.

Görevler

Cihazın kullanımı sırasında gerçekleştirilen görevler de kullanım koşullarına yö-
nelik etkenler arasında, dört başlık altında gruplandırılmıştır.

Cihazın kullanımı

Cihazın işleyişi, dağıtıcılar veya kullanma kılavuzu tarafından verilen bilgiler 
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların kontroller ve ekranda gös-
terilen bilgiler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları ve bir problem ile 
karşılaştıklarını düşündüklerinde panik yaşadıkları gözlenmiştir. Örneğin, uyku-
ya kolay geçilmesini sağlamak için hava basıncını kademeli olarak veren rampa 
özelliği katılımcılar tarafından bilinmemektedir. Otomatik CPAP cihazları, kulla-
nıcının nefes alış verişine göre basıncı ayarladığından, otomatik cihazlara sahip 
katılımcılar eğer dağıtıcıları etkinleştirdiyse bu özellikten faydalanmaktadır. Oto-
matik olmayan cihazlarda, rampa özelliği manuel olarak etkinleştirilmektedir ve 
bir katılımcı bu özelliği mülakat sırasında fark etmiştir.

Giyilebilir bileşenlerin kullanımı

Dört katılımcı kayışların ve silikon desteklerin tenlerini tahriş ettiğini; iki katı-
lımcı ise, kayışlardan dolayı baş ağrısı problemi yaşadıklarını ifade etmiştir. Ci-
hazın maskesinin kayışları ve eklemlenme parçaları zor ayarlanıyor ise kullanımı 
olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, uyku arasında kalkmak durumunda ka-
lındığında, karanlıkta tekrar ayarlama yapmak zorunda kalmamak için maske-
ler kayışları açılmadan çıkarılmaktadır. Bu nedenle, kayışlarda yıpranma olduğu 
gözlenmiştir. Maske ile hortum arasında bulunan ve hızlıca çözülmeye yarayan 
bir kıskacın bulunması ise acil durumlar için faydalı bulunmuştur.

Cihazın bakımı

Her katılımcının, kendi koşullarına uygun gördüğü bir sıklıkla ve yöntemle farklı 
bakım alışkanlıkları geliştirdikleri öğrenilmiştir. Cihazın temizliğinde eşlerin de 
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yardımı alınmaktadır. Kolay sökülen ve yıkanabilir parçalar sayesinde bakımın 
kolaylaştığı, fakat deterjan kullanımı konusunda çekinildiği belirtilmiştir. Silikon 
parçaların sararması, hortumun zamanla plastik kokması, filtrenin kolay kirlen-
mesi, maskenin pamuklu kayışlarının renk değiştirmesi gibi sıkıntılar, cihazın ba-
kımında yaşanan sıkıntılar olarak belirtilmiştir.

Cihazın taşınması

Cihazlar yalnızca uzun süreli yolculuklar sırasında taşınmakta, kısa süreli yolcu-
luklar için cihazın toparlanması zor geldiğinden taşınması tercih edilmemektedir. 
Cihazın taşınması, eğer ürünün boyutları küçükse ve kendine özel kullanışlı bir 
çantası bulunuyorsa kolaylaşmaktadır.

Sosyal Çevre Koşulları

Cihazın kullanımını etkileyen çevresel koşullar arasında sosyal çevre ile ilgili ve-
riler de elde edilmiş ve dört başlık altında toplanmıştır.

Aile üyeleri 

Aile üyelerinin tavır ve davranışlarının, kullanıcılar ve cihaz kullanımı üzerinde 
etkili olduğu saptanmıştır. Öncelikli olarak yatak arkadaşı eşler olmak üzere, ço-
cukların ve torunların, cihazın sesi, maskenin dışına çıkabilen soğuk hava akımı 
ve maske takılı iken oluşan görünüm dolayısıyla rahatsız edildiği endişesi ha-
kimdir. Katılımcıların eşleri tarafından bu rahatsızlık doğrulanmış, fakat çoğun-
lukla alışıldığı ifade edilmiştir. Yalnızca bir katılımcı cihaz kullanımından sonra 
eşiyle ayrı uyumaya başladığını ifade etmiştir. Ayrıca, cihaza uyum aşamasında 
katılımcıların bazıları, maske ile uyumaktan utandıklarını, yabancılaştıklarını his-
settiklerini ve kimi zaman aile üyeleri tarafından şakalar ve robot, uzaylı, pilot 
gibi benzetmeler yapılmasından rahatsız olduklarını ifade etmiştir. Zamanla bu 
duruma alışan ve bunu ifade eden aile üyelerinin ise cihazı kullanmaya devam 
etme konusunda katılımcıları özendirdikleri gözlenmiştir.

Misafirlik

Misafirlerin cihaz hakkındaki merakı ve soruları katılımcıları olumsuz etkilemiş-
tir. Evde cihazlar misafirlerden saklanmakta, yatılı misafirliklerde ise cihazlar 
kullanılmamakta veya gizli kullanılmaktadır.

Yardım kaynakları

Katılımcılar cihazları ile bir problem yaşarlarsa dağıtıcılarından yardım almakta-
dırlar. Cihazın kullanılmasını reçete eden doktorlarla ilişkinin zamanla koptuğu, 
bu durumun ekonomik nedenlerden de etkilendiği, özellikle uzun zamanlı kulla-
nımdan sonra katılımcıların doktor kontrollerine gitmediği öğrenilmiştir. Uyku 
laboratuvarındaki deneyimin de beklentileri ve motivasyonu olumlu veya olum-
suz yönde yönlendirdiği görülmüştür.
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Sağlık sistemi

CPAP cihazları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kullanıcılara kira-
lanmaktadır. Cihazın otomatik olması ve nemlendirici cihaz verilmesi doktorun 
inisiyatifinde olduğundan, katılımcılar SGK’nın kendilerine ayırdığı bütçe dahi-
linde bir cihaz seçmek durumunda kalmıştır. Katılımcılar olanakları olsa daha iyi 
markaların daha fazla özellikli cihazlarını almak istemektedir. Bazı katılımcılar 
cihaz kendilerine kiralandığı için bozulursa masraf çıkmasından çekindiklerini 
belirtmişlerdir.

Fiziksel Çevre Koşulları

Fiziksel çevre koşulları hem katılımcıların ifadeleri hem de araştırmacının notları 
üzerinden saptanmış ve beş başlık altında gruplandırılmıştır.

Cihazın konumu

Bütün katılımcıların bir şekilde cihazlarının üzerini örterek tozdan koruduğu ve 
rahatsız edici olarak nitelendirilen görünümünü sakladığı, bir katılımcının ise 
maskenin hareketini engellememesi için hortumu duvara sabitlediği gözlenmiş-
tir (Resim 3). Ayrıca, cihazı konumlandırırken, baş ile aynı hizada olması ge-
rekliliğinin gözetildiği belirtilmiştir. Prizin konumuna göre katılımcılar yatakta-
ki taraflarını değiştirmiş veya uzatma kablosu kullanmışlardır. Bazı katılımcılar 
yataklarının yanındaki lambaları kaldırarak cihaza yer açmıştır. İki katılımcının 
cihazlarının hortum çıkışı cihazın üst tarafında bulunduğundan, kullanıcının hare-
ketini kısıtlamaması için cihazların ters olarak konumlandırıldıkları görülmüştür.

Sıcaklık

Cihazın kullanıldığı evin ısıtma sistemi, fiziksel çevre koşulları arasındadır. Kom-
bili evlerde, cihazın boğazda yarattığı kuruluk ve çıkardığı soğuk havaya göre 

Resim 3. Cihazların konumu
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evin sıcaklığının ayarlandığı belirtilmiştir. Evinde merkezi ısıtma sistemi bulun-
mayan katılımcılar ise, cihazın kendilerinin ve eşlerinin hastalanmasına neden 
olacağından çekinmektedir. Nemlendirici cihaza olan gereksinim de kullanım 
çevresinin sıcaklığına ve nemine bağlı olarak değişmektedir.

Elektrik altyapısı

Katılımcılar yaşadıkları mahallede voltajın sabit olmamasından ötürü cihazlarının 
zarar göreceğinden endişelenmektedir. Bazı katılımcıların akım koruyuculu priz 
ve uzatma kablosu kullandığı gözlenmiştir. Elektrik kesilmesi sonucu uykusun-
dan uyanan katılımcılar birden nefessiz kaldıklarını belirterek böyle durumlarda 
cihazın fişini çektiklerini söylemişlerdir.

Aydınlatma

Cihazın kullanıldığı çevrenin aydınlatma seviyesi ve gece uyanıldığında yakınlar-
da bir ışık kaynağının bulunması cihaz kullanımında etkili bulunmuştur. Aydınlat-
manın yetersiz olduğu odalarda maskeyi takıp çıkarırken zorlanıldığı ve ekranın 
okunamadığı gözlenmiş, iki katılımcının cihazlarının yanında bir fener bulundur-
duğu görülmüştür. Katılımcılar gece uyandıklarında maskelerini çıkarırken eşle-
rini uyandırmamak için ışıkları açmaktan çekinmektedir.

İklim şartları

Soğuk ve kuru iklim koşullarında, nemlendirici parçaya gereksinim duyulduğu 
belirtilmiş; katılımcıların buna rağmen, bu ek cihazı ekonomik nedenlerden do-
layı edinemedikleri öğrenilmiştir. Bu yüzden, uyum evresinde zorlananlar veya 
cihazı kullanmaktan vazgeçenler olmuştur.

ÇIKARIMLAR VE SONUÇ

Bildiriye konu olan bu çalışma yürütülürken, Bağlam Analizi Kılavuzu’nun, mü-
lakatlar için bir çerçeve oluşturması sayesinde, kullanımla ilgili problemler ve 
motivasyon etkenleri daha ayrıntılı incelenebilmiş ve ilgili kullanım bağlamı et-
kenleri ile ilişkilendirilebilmiştir. Kullanıcılar ile kullanım bağlamında görüşül-
mesi, kontrol listesi ile saptanamayabilecek, fakat bağlamın gözlenmesi ile des-
teklenerek saptanabilecek etkenleri de ortaya çıkarmıştır. Örneğin, kullanıcıların 
eğitim ve ortam aydınlatması gibi cihaz kullanımını etkileyen faktörlerin farkında 
olmadığı gözlenmiştir. Medikal cihazlar, profesyonel ellerden ev kullanıcılarına 
geçtiğinde, gündelik hayat senaryoları içerisinde kullanım bağlamı etkenlerinin 
farklı etkilere sahip olduğu görülmüştür. Örneğin, kullanıcının sosyal çevresi, 
kullanım şeklini farklı biçimlerde etkilemekle birlikte, kullanıcıların ürünü kul-
lanmaktan çekinmesine veya kullanmaya özenmesine yol açmıştır. Dağıtıcılar ile 
yakın ilişki, hem acil durumlarda başvurulabilecek bir yardım kaynağı sunmuş 
hem de sundukları kısıtlı eğitim ile cihazın etkili kullanımına engel olmuştur. Yu-
karıda verilen bulgular ışığında, bazı öneriler ve çıkarımlarda bulunulmuştur.



Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma

83

Kullanım Çevresine Uyum

Sosyal bir çevrede uzun süre kullanım gerektiren cihazlarda, cihazların yarattığı 
ses ve titreşim seviyesinin optimumlaştırılmasına dikkat edilmelidir. Katılımcıla-
rın çoğunun voltaj dalgalanmalarından dolayı cihazı uyku durumunda bırakmak-
tan çekinmesi ve akım koruyucu çözümler arayarak uzatma kablosu kullanması 
göz önünde bulundurulduğunda, sürekli kullanılan medikal cihazların uzun bir 
elektrik kablosunun ve dahili bir adaptörünün bulunması ve ayrıca elektriği cihaz 
üzerinden kesecek bir anahtarın bulunması faydalı olabilir. Her gün kullanım ge-
rektiren cihazlar, gündelik hayatın bir parçası haline geldiği için, cihazı gündelik 
hayata daha kolay uyarlayabilecek alarmlı saat, gece lambası ve radyo gibi ek 
özellik gereksinimlerinin katılımcılar tarafından sık sık tekrarlandığı görülmüştür. 
Ortamın aydınlatma seviyesi, cihazların çevresindeki mobilyalar ve diğer ürünler, 
ortamın sıcaklığı, toz ve küf gibi etmenler de cihaz tasarımı sırasında göz önünde 
bulundurulması gereken değişkenlerdendir.

Giyilebilen Parçalar

Kullanıcının vücudunda iz ve tahriş oluşturmayacak sertlikte ve özellikte malze-
meden üretilmiş, vücut ölçülerine uyarlanabilen kayışlar ve cırt bantlar ile hızlı 
ve kolay bir şekilde takılabilen tokalar, giyilebilir parçaların kullanımını kolay-
laştıracaktır. Özellikle, dayanıklı ve yumuşak malzemeden üretilmiş ve ekseni 
etrafında kolayca dönebilen eklemler, kullanıcının hareketini kısıtlamayacaktır. 

Bu çalışmada, klipslerle sabitlenen pamuklu kayışlara sahip olan maskelerin, cırt 
bantlar ile sabitlenenlere göre daha kullanışlı olduğu gözlenmiştir çünkü cırt bant-
lı kayışların her kullanımda tekrar ayarlanması gerekmektedir. Ayrıca, vücut ile 
temas halinde olan sert parçaların (burunluk, alınlık) ve dokulu parçaların (hor-
tum) zamanla renk değiştirdiği ve biçiminin bozulduğu gözlenmiştir. Bu parçala-
rın takılıp çıkarılabilen ve değiştirilebilen özellikte olması bakımlarını kolaylaş-
tıracaktır. Özellikle acil durumlarda beden ile bağlantıyı hızlıca kesebilecek bir 
klipsin bulunması ise güvenliği artıracaktır.

Arayüz

Çalışma kapsamında kullanılan cihazlar arasında ekranı bulunmayan bir cihaz 
da incelenmiştir. Elektronik cihazlarda, cihaz üzerinde yapılan değişikleri izle-
mek için bir ekranın bulunması yararlı olacaktır. Ekranın boyutu, açısı, kullanılan 
fontların büyüklüğü, arka planın rengi ve ışıklandırması ve kullanım ortamının 
aydınlatması okunulabilirlik üzerinde etkilidir. Ekranda gösterilen bilgiler kulla-
nıcılar için anlaşılabilir olmadığı zaman, ekran yok sayılabilmekte; bu nedenle, 
cihaz özellikleri keşfedilip öğrenilememekte ve cihazda yapılan değişiklikler iz-
lenememektedir. Katılımcıların cihazın ayarlarını değiştirmekten korktukları için 
cihazın tuşlarına basmaktan çekindikleri göz önünde bulundurulursa, ayarların 
bir önceki adıma geri dönmesini sağlayacak bir tuşun bulunması ve kontrollerin 
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işlevini belirten ikonlara ek olarak, kısaltmalardan kaçınarak, açık bir şekilde ya-
zılmış etiketlerin bulunması öğrenilebilirliği artırıp kullanım hatalarını azaltabilir.

Gece kullanılan cihazlarda, katılımcıların etrafındaki kişileri rahatsız etmemek 
için ve görme bozukluklarından dolayı cihazlarını karanlıkta ve el yordamıyla 
kullandıkları göz önünde bulundurulursa, kontrollerin farklı boyutlar ve dokular-
da olması, işlevlerine göre gruplandırılıp yerleştirilmesi ve ekranın kendi aydın-
latmasının bulunması karanlıkta kullanımı kolaylaştıracaktır. 

Cihaz üzerindeki etiketlerin ve ekranda gösterilen bilgilerin kullanıcıların ana di-
linde olmaması, işlevlerin ve yapılan değişikliklerin yanlış yorumlanmasına ne-
den olabilmektedir. Örneğin, bir katılımcı ‘i’ ile etiketlenmiş bir tuşa bastığında 
ekranda ‘3xx h’ şeklinde bir bilgi gösterilmiş, katılımcı cihazın basıncını değiştir-
diğini düşünerek endişelenmiştir. Oysa, ekranda cihazın kaç saat kullanıldığı gös-
terilmiştir. Diğer yandan, buhar ikonunun iki yanındaki ‘<’ ve ‘>’ olarak etiketlen-
miş tuşlara basan katılımcı, buhar seviyesini ayarladığını fark etmemiş ve cihazı 
açıp kapayarak eski ayarlara dönmek istemiştir. Bu tarz ikonlar, kullanıcının ana 
dilinde etiketler ile desteklenebilir; ekranda verilen değerler ise, neyi gösterdiğini 
belirten başlık altında, kullanıcının ana dilinde gösterilebilir. Cihazın kullanıldığı 
ülkenin kullandığı birimlere (Kelvin veya Celcius gibi) dikkat edilmesi de faydalı 
olacaktır.

Depolama ve Bakım

Cihazın kablo, hortum ve maske gibi parçaları varsa bu parçaların cihaz etrafın-
da toplanabilmesi, sürekli kullanılan cihazların az yer kaplaması, evlerin konfor 
düzeyi ve dekorasyonundaki farklılıklar göz önüne alınarak cihazın kullanılacağı 
ortama uyum gösterebileceği renk, doku ve boyuta sahip olması kullanımı özen-
direcektir. Ayrıca, bir kılıf, kutu veya çantanın cihaz ile beraber sunulması hem 
yolculuk sırasında taşınmasını kolaylaştıracak hem de onu tozdan ve izinsiz kul-
lanımlardan (çocuk, evcil hayvan, vb.) koruyacaktır.

Fiziksel efor gerektirmeyecek şekilde kolayca takılıp çıkarılabilen parçalar ve bu 
parçaların yıkanabilir malzemeden üretilmesi, cihaz bakımını kolaylaştıracaktır. 
Hortum gibi oluklu veya dokulu parçaların çıkarılıp yıkanabilen bir malzeme ile 
kaplanması, zamanla oluşan kiri ve renk değişimini engelleyebilir. Bazı katılımcı-
ların kırılan veya düşen cihaz parçalarını değiştiremedikleri veya etrafını folyo ile 
sarmak gibi geçici ve sağlıklı olmayan çözümler ürettikleri gözlenmiştir. Bu gibi 
durumları engellemek için cihazın eklemlenebilir küçük parçalarının yedek parça 
olarak satılması yararlı olabilir.

Yardım Kaynakları

Katılımcıların kullanım kılavuzunu okumayı atladığı gözlenmiştir. Bu durum, 
kılavuzların dili, bilgilendiriciliği veya kullanıcı alışkanlıkları ile ilgili olabilir. 
Hedef kullanıcıların ana dilinde ve cihazın etrafında saklanabilecek küçük bir ki-
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tapçık şeklinde hazırlanmış, sadece önemli bilgilerin sunulduğu ek bir kullanım 
kılavuzu, cihaz öğrenilebilirliğine yardımcı olabilir. 

Üretici, doktor, dağıtıcı, sağlık birimleri gibi yardım kaynakları arasında dağıtı-
cılar, yüz yüze görüşebilmek için randevu gerektirmeyen ve kolay ulaşılabilen 
kaynaklar oldukları için zamanla tıbbi kararlar için de başvurulan esas kaynak 
haline gelmiştir. Örneğin, bu çalışmada yer alan üç katılımcı, doktorun reçete ile 
sabitlediği basınç değerini dağıtıcıları yardımıyla değiştirmiştir. Bu nedenle, bu 
tür cihazların kullanımı sırasında kolayca ulaşılabilecek ve tıbbi eğitim almış bir 
yardım kaynağına ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır.

Cihaz Hakkında Eğitim

Evde kullanılacak medikal cihaz eğer bir dağıtıcıdan edinildiyse, cihazın kullanı-
mı ve özellikleri hakkındaki eğitimin kaynağının da dağıtıcılar olduğu görülmüş-
tür. Ayrıca, bu tür cihazlar yeni veya ikinci el durumda, kullanıcı ile etkileşime 
geçmeden ve reçetesiz olarak İnternet’ten de satılmaktadır. Sonuç olarak, kullanı-
cılar cihazın işlevlerini tamamen kavrayamamakta ve problem ya da hata anında 
yapılması gerekenleri bilmemektedir.

Sağlık birimleri ve uyku laboratuvarları gibi tıbbi eğitimi olan personeli bulunan 
birimler tarafından verilecek eğitimler, kullanım ile ilgili hataları engelleyebilir. 
Kolayca ulaşılabilecek bir yardım hattı, kullanıcıları güvende ve kendinden emin 
hissettirecektir. Yine, daha az teknik, fakat daha pratik bilgiler içeren ikinci bir 
kullanım kılavuzu kitapçığı sağlanabilir. Gözlendiği üzere, eğitimci tarafından 
sık kullanılan kontroller dışındakilerin kullanıcıların kullanımına yasaklanması 
kullanıcıları strese sokmakta, çözebilecekleri problemlere müdahale etmelerini 
engellemekte ve cihazın yararlı olabilecek özelliklerini hiç öğrenmemelerine ne-
den olmaktadır. Eğer eğitim dağıtıcı tarafından sağlanmak zorundaysa, kullanıcı-
ların yetenekleri ve kısıtları göz önünde bulundurularak bütün cihaz kontrolleri 
ve göstergelerinin açıklanması kullanıcı endişelerini ve hataları azaltabilir. Son 
olarak, kullanıcıların sosyal çevresinin desteğinin -özellikle bu çalışmada kullanı-
cı eşlerinin desteğinin- kayda değer olduğu görülmüştür. Bu nedenle, en azından 
aile fertlerine de verilecek kullanıma yönelik eğitim ve cihazın sağlık üzerindeki 
etkisine yönelik bilgi ile cihazın kullanımı özendirilebilir.

Sağlık Sistemi

Çalışmada gözlendiği üzere, kullanıcıların fiziksel kısıtları, sağlık geçmişleri, 
ekonomik şartları, yaşadıkları ortam ve iklim, gereksinim duydukları cihazların 
tiplerini (otomatik) ve özelliklerini (nemlendiricili) etkilemektedir. Bu nedenle, 
doktorlar, cihazlar reçete edilirken bu etkenleri de sorgulamalı; sağlık sigortası, 
bu doğrultuda daha esnek olmalıdır. Ayrıca, ev tipi medikal cihazların kullanılıp 
kullanılmadığı ve yaşanan problemler ile ilgili resmi bir kurum tarafından düzenli 
olarak yapılacak izleme, kullanımı özendirebilir.
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Bu bildiride sunulan çalışmanın örneklemi, CPAP cihazlarının kullanıcılarına eri-
şimin zorluğu nedeniyle sekiz kullanıcı ile kısıtlıdır, fakat derinlemesine mülakat-
lar ile kapsamlı veriler elde edildiği düşünülmektedir. Farklı şartlarda kullanılan 
birçok farklı ev tipi medikal cihaz bulunduğundan, benzer çalışmaların tasarım 
sürecine dahil edilerek yürütülmesinin kullanımı etkileyen etkenlerin tespitinde 
yararlı olacağı düşünülmektedir.
KAYNAKÇA

Arhippainen, L. ve Tähti, M. (2003). Empirical Evaluation of User Experience in Two Adaptive 
Mobile Application Prototypes. M. Ollila ve M. Rantzer (Ed.), Proceedings of the 2nd Inter-
national Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia içinde (27-34). İsveç: Linköping 
University Electronic Press.

Bevan, N. (1999). Design for Usability. H.J. Bullinger (Ed.), HCI International 1999 - Proce-
edings of the 8th International Conference on Human-Computer Interaction içinde (762-766). 
Münih: Lawrence Erlbaum.

Bevan, N., Kirakowski, J. ve Maissel, J. (1991). What is Usability? H.J. Bullinger (Ed.), Human 
Aspects in Computing: Design and Use of Interactive Systems and Work with Terminals içinde 
(651-655), Stuttgart: Elsevier.

Bevan, N. ve Macleod, M. (1994). Usability Measurement in Context. Behaviour & Informati-
on Technology, 13(1-2), 132-145. 

Bitterman, N. (2008). Complexity in Home Medical Equipment Design. D. Durling, R. Bo-
usbaci, L.L. Chen, P. Gauthier, T. Poldma, S. Roworth-Stokes ve E. Stolterman (Ed.), Proce-
edings of Design & Complexity 2010 DRS Montreal Conference içinde (135-139). Montreal: 
DRS + Université de Montréal.

Carayon, P. ve Friesdorf, W. (2006). Human Factors and Ergonomics in Medicine. G. Salvendy 
(Ed.), Handbook of human factors and ergonomics içinde (1517-1537). New Jersey: John Wi-
ley & Sons.

Czaja, S.J. ve Nair, S.N. (2006). Human Factors Engineering and Systems Design. G. Salvendy 
(Ed.), Handbook of Human Factors and Ergonomics içinde (32-50). New Jersey: John Wiley 
& Sons.

FDA (2010). Medical Device Home Use Initiative. 9 Haziran 2016 tarihinde http://www.fda.
gov/downloads/UCM209056.pdf adresinden erişildi.

FDA (2014). Design Considerations for Devices Intended for Home Use. 9 Haziran 2016 tari-
hinde http://www.fda.gov/downloads/medicaldevices/deviceregulationandguidance/guidance-
documents/ucm331681.pdf adresinden erişildi.

FDA (2016). Applying Human Factors and Usability Engineering to Medical Devices. 9 Ha-
ziran 2016 tarihinde http://www.fda.gov/downloads/MedicalDevices/.../UCM259760.pdf adre-
sinden erişildi.

Hale, A., Kirwan, B. ve Kjellén, U. (2007). Safe by Design: Where Are We Now? Safety Sci-
ence, 45(1-2), 305-327.

ISO (1998). ISO 9241-11:1998. Ergonomic Requirements for Office Work with Visual Display 
Terminals (VDTs). Part 11: Guidance on Usability. International Organization for Standardi-
zation.



Ev Tipi Medikal Cihazların Kullanım Bağlamına Yönelik Etkenler Üzerine Bir Çalışma

87

ISO (1999). ISO 13407:1999. Human-Centred Design Processes for Interactive Systems. Inter-
national Organization for Standardization.

Kapsimalis, F. ve Kryger, M.H. (2002). Gender and Obstructive Sleep Apnea Syndrome, Part 
2: Mechanisms. Sleep, 25(5), 499-506.

Kossack, M., Gellatly, A. ve Jandrisits, A. (2007). Industrial Design and Human Factors: De-
sign Synergy Medical Devices. J. Jacko (Ed.), Human-Computer Interaction HCI Applications 
and Services içinde (489-498). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Lathan, C.E., Bogner, M.S., Hamilton, D. ve Blanarovich, A. (1999). Human-Centered Design 
of Home Care Technologies. NeuroRehabilitation, 12, (3-10).

Lehoux, P. (2004). Patients’ Perspectives on High-tech Home Care: A Qualitative Inquiry into 
the User-Friendliness of Four Technologies. BMC Health Services Research, 4(28).

Maguire, M. (2001). Context of Use within Usability Activities. International Journal of Hu-
man-Computer Studies, 55(4), 453-483. 

Margolin, V. (1997). Getting to Know the User. Design Studies, 18(3), 227-236.

Martin, J.L., Norris, B.J., Murphy, E. ve Crowe, J.A. (2008). Medical Device Development: 
The Challenge for Ergonomics. Applied Ergonomics, 39(3), 271-283.

National Research Council (2011). Health Care Comes Home: The Human Factors. Washing-
ton, DC: The National Academies Press.

Norman, D.A. (1990). The Design of Everyday Things. New York: Double Day/Currency.

Shah, S.G.S. ve Robinson, I. (2008). Medical Device Technologies: Who is the User? Interna-
tional Journal of Healthcare Technology and Management, 9(2), 181-197.

Story, M.F. (2010). Medical Devices in Home Health Care. S Olson (Rap.), The Role of Human 
Factors in Home Health Care: Workshop Summary içinde (145-172). Washington, DC: The 
National Academies Press.

Taft, C. (2007). Medical Devices Today: Home Use of Devices Creates New Challenges for 
FDA, Manufacturers. 05 Ocak 2014 tarihinde http://www.medicaldevicestoday. com/2007/09/
home-use-of-dev.html adresinden erişildi.

Thomas, C. ve Bevan, N. (Ed.). (1996). Usability Context Analysis: A Practical Guide, Version 
4. Teddington, İngiltere: Serco Usability Services. 9 Haziran 2016 tarihinde www.usabilitynet.
org/papers/UCA_V4.04.doc adresinden erişildi.

Wilson, J. (2005). Communications Artifacts: The Design of Objects and the Object of Design. 
J. Frascara (Ed.), Design and the Social Sciences: Making Connections içinde (24-32). Londra 
ve New York: Taylor & Francis.


