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Değerli Ebe/Hemşire Arkadaşlarımız; 

Hasta sağaltımı konusunda ki  baş döndürücü gelişmeler; özellikle tıbbi 

uygulamaların bir ekip halinde sunulmasına ve belli alanlarda daha yoğun 

çalışmaya  ikincil olarak gerçekleşmektedir.  Bu bağlamda gerek dünyada ve 

gerek  ülkemizde   ‘ürojinekoloji’ artık özgün teşhis ve tedavi tekniklerinin 

yeniden şekillendiği bir tıp uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ürojinekoloji’nin  bu hızlı değişimine tanık olmak, yeni bilgilerle donatılmak ve 

güncellenmek için sizi 1.  Ürojinekoloji Hemşireliği  Sempozyumu’na  davet 

ediyoruz. 

Ürojinekoloji’nin ülkemizdeki öncülerinin katkı sunacağı sempozyumumuz, 

didaktik yapısı  ve özenle seçilmiş konu başlıkları ile sadece eğitici olmakla 

kalmayacak aynı zamanda ülkemizin dört bir yanından  katılan arkadaşlarımız 

arasında dostluk köprülerinin  kurulduğu;   karşılıklı bilgi ve tecrübelerin   

paylaşıldığı  keyifli bir ortam olacaktır. 

Sağlıkla kalın….   

Kongre Eşbaşkanları 

Dr. Zehra GENÇEL EFE & Doç. Dr. A. Akın SİVASLIOĞLU 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

S-1 / ÜRİNER INKONTİNANSIN KADINLARDA YAŞAM KALİTESİ 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Saniye BÖREKCİ1, 
 

1Ankara Kamu Hastaneleri Kurumu, 

 
Amaç:Üriner inkontinans Uluslararası Kontinans Topluluğu (International Continance Society-ICS) 

tarafından sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma 

olarak tanımlanmış olup araştırma; üriner inkontinansın kadınlar üzerindeki yaşam kalitesi düzeyini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem:Araştırmanın örneklemini, Ocak 2016 - Şubat 2016 tarihleri arasında Ankara ili’ ne bağlı, 

Çankaya ilçesinde yaşayan 20 yaş ve üzeri üriner inkontinansı olan 200 kadın oluşturmaktadır. Veriler 

Anket formu; hastaların sosyo-demografik, jinekolojik, obstetrik öyküsü, genel sağlık durumu ve 

üriner inkontinansı olan kadınların sağlık arama davranışlarını belirlemek amacıyla toplam 31 sorudan 

oluşmakta, Urogenital Distres Envanteri (Urogenital Distress Inventory- UDI) ve İnkontinans Etki 

Soru Formu (Incontinence Impact Questionnaire- IIQ) ile karşılıklı görüşme yöntemiyle toplanmıştır.  

 

Bulgular:Yaş ortalaması 38,55±13,44 olan kadınların yarısından fazlasının yaklaşık 4 yıldır üriner 

inkontinans yaşadığı ve %46,5’ünün üriner inkontinans şikayetinden dolayı hastaneye başvurmadığı 

belirlendi. Kadınların, üriner inkontinans şikayetinden dolayı; ev dışındaki sosyal etkinliklerine 

katılmadıkları ve düş kırıklığı yoğun yaşadıkları saptandı. IIQ-7 ölçeği alt- boyutlarından sosyal 

aktivite/ilişkiler puanı ortalaması 18,57±10,08, IIQ-7 emosyonel sağlık puanı ortalaması 29,19 ±21,46 

olduğu belirlendi. Menopoza girmiş kadınların, menopoza girmemiş kadınlara oranla üriner 

inkontinansı daha fazla yaşamakta ve yaşam kaliteleri daha olumsuz etkilenmekte olduğu saptandı 

(p>0,05) Araştırmaya katılan üriner inkontinansı olan kadınların problemlerine yönelik aldıkları 

önlemler incelendiğinde, %60 ının bilinmeyen yerlerde hemen ulaşılabilecek bir tuvalet arama, %60’ 

sının sık sık iç çamaşırını değiştirme, %55’ inin ped, bez, pamuk vb. kullanma %45’ inin ayakları 

sıcak tutma, %20’sinin sık sık tuvalete gitme, %20’ sinin ağır kaldırmama gibi önlemler aldıkları 

saptandı.  

 

Sonuç:Araştırmada kadınların yarısından fazlası yaklaşık olarak 4 yıldır üriner inkontinans sorunu 

yaşamasına ve yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilenmesine rağmen doktora başvurma oranı 

düşük bulunmuştur. Üriner inkontinansın erken dönemde tanı konulması ve tedavi için danışmanlık 

yapılması oldukça önemlidir. Kadınların üriner inkontinansproblemlerine yönelik başa çıkma yöntemi 

olarak en sık aldıkları önlemler ise; bilinmeyen yerlerde hemen ulaşılabilecek bir tuvalet arama, sık sık 

iç çamaşırını değiştirme, ped ve bez kullanma olarak bulunmuştur. Üriner inkontinansın erken 

dönemde saptanması ve tedavi için yönlendirilmesi önemli olup; kadın sağlığının geliştirilmesinde ebe 

ve hemşirelerin üriner inkontinans gelişimini önlemek ve bu sorunun yaşayan kadınların tedavisinde 

aktif rol almak temel sorumlulukları arasında yer almaktadır. 
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S-2 / ÜRİNER İNKONTİNANSIN KADIN CİNSEL SAĞLIĞINA 

ETKİLERİ 

Meltem UĞURLU1, Tülay YAVAN1, 
 

1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu, 

 
Amaç:Uluslararası Kontinans Derneğinin (ICS) tanımına göre üriner inkontinans sosyal ve hijyenik 

sorunlara yol açan ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanmıştır. 

Üriner inkontinans (Üİ) hayatı tehdit eden bir sorun olmasa da kişilerin yaşamlarını fiziksel ve sosyal 

alanda kısıtlamakta ve emosyonel sorunların görülmesine neden olmaktadır. Üİ prevelansı yaşla 

birlikte artan ve her yaş grubu insanı içeren bir sorun olmakla beraber özellikle kadınları etkileyen bir 

sağlık sorunudur. Üİ kadınların günlük yaşam ve aktivitelerini etkiledigi gibi, cinsel yaşamlarını da 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu derleme ülkemizde yapılan çalışmaları ele alarak Üİ’ın kadınların 

cinsel sağlığına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Yöntem:Bu literatür taraması, “üriner inkontinans, cinsellik, seksüel disfonksiyon, kadın, hemşirelik” 

anahtar kelimeleri kullanılarak Bmj Online Journals (2007-2009), Ebscohost, Med Line, Ovid, Oxford 

Journal, Science Direct, Springer-Kluwer Link, Taylor & Francis, Türkiye Atıf Dizini, Up To Date, 

Web Of Science (Citation Index), Wiley Cochrane-Evidence Base, Wiley Online Library, Pub-Med ve 

Google arama motorlarında Mart 2016 tarihinde yapılmıştır. Taramalar sonucunda üriner inkontinans 

ve cinsel sağlık arasındaki ilişkiyi araştıran Türkiye’de yapılmış İngilizce-Türkçe yayınlanan ve tam 

metin ulaşılabilen toplam 12 çalışma değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

 

Bulgular:Yapılan araştırmalarda Üİ’ın kadın cinsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini olumsuz 

etkilediği belirlenmiştir. Kadının cinsel fonksiyon bozukluğuna neden olan risk faktörleri arasında ilk 

sıralarda Üİ ve pelvik organ prolapsusu yer almaktadır. Literatürde, Üİ’I ve alt üriner sistem 

semptomları bulunan kadınlarda cinsel istek azlığı, uyarılma bozukluğu, vaginal duyarlılıkta ve 

lubrikasyonda azalma, orgazm bozukluğu ve ağrı varlığı gösterilmiştir. Üİ yaşayan kadınlar 

incelendiğinde, beden imajlarının düşük olması, utanma duygularının fazla olması, kendilerini fiziksel 

ve cinsel yönden feminen hissetmemeleri, koku nedeniyle endişe duymaları, sürekli ped/bez 

kullanmaları, idrar kaçırma korkusu, koitus sırasında Üİ, eşin/partnerin olumsuz reaksiyonları ve 

çekiciliğin azaldığını düşünme ve buna bağlı yaşanan depresyon kadınların cinsel yaşamını olumsuz 

etkileyerek cinsel disfonksiyona neden olmaktadır. Yapılan bir çalışmada kadınların %43.7'sinin 

seksüel yaşamlarının Üİ sorunundan etkilendiği, ayrıca eşlerine bu sorunu fark ettirmemek için farklı 

yollar denedikleri ve cinsel ilişkiyi ertelemeye çalıştıkları belirlenmiştir. Bir başka çalışmada Üİ’ı olan 

kadınların kadın cinsel işlev ölçeği puanlarında belirgin bir düşme olduğu saptanmıştır. Bir başka 

araştırmada pelvik taban kas egzersizlerini uygulayan kadınların uygulama öncesine göre, cinsel 

doyumlarında önemli bir artış olduğunu belirlemiştir. Yapılan üç farklı çalışmada inkontinans alt 

gruplarına göre cinsel sağlığın farklı boyutlarda etkilendiği belirlenmiştir. Bir çalışmada cerrahi 

tedaviden altı ay sonra seksüel fonksiyonlarda olumlu değişiklikler gözlemlenmiştir. Diğer bir 

çalışmada Üİ’ın premenopozal dönemde seksüel olarak aktif kadınların seksüel fonksiyonlarını 

anlamlı derece azalttığı belirlenmiştir. Üİ’ı olan kadınlara kegel egzersizlerinin öğretildiği çalışmada 

uygulama sonrası ağrı ve rahatsızlığın azaldığı ve cinsel doyumun arttığı belirlenmiştir. Üİ’lı 

hastaların değerlendirildiği bir diğer çalışmada kadınların Üİ’tan en fazla sosyal ve cinsel yaşamlarının 

etkilendiği belirlenmiştir.  

Sonuç:İnkontinans kadınların yaşam kalitelerini ve cinsel sağlıklarını olumsuz etkileyen sorundur. 

İnkontinans ortaya çıkmadan koruyucu önlemlerle önüne geçilmeye çalışılması ve oluştuğunda erken 

dönemde saptanarak uygun girişimlerin planlanması ile kadın sağlığına önemli katkılar sağlayacaktır. 

Bu konuda ürejinekoloji birimlerinde çalışan hemşire ve ebelere önemli sorumluluklar düşmektedir.  
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S-3 / GEBELİKTE ÜRİNER İNKONTİNANS PREVELANSI 

BELİRLEMEK VE YÖNETİLMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

GÜLŞEN AKSOY1, AYŞE ÇELEBİ1, NURİ ÇAKIR1, 
 

1BÜNYAN DEVLET HASTANESİ, 

 
Amaç:Çalışmamızın amacı ,kadın doğum polikliniğine başvuran gebe kadınların üriner inkontinans 

prevalansını belirlemek ve hemşirelik sürecinde inkontinansın yönetilmesindeki rolunü belirlemektir. 

 

Yöntem:Çalışmamız Bünyan Devlet Hastanesi, Kadın Doğum Polikliniğe Şubat –Mart 2016 tarihleri 

arasında başvuran 108 ile yüz yüze görüşülerek anket uygulanmıştır.Anket uygulaması 5-8 dk sürmüş 

toplanan veriler SPSS22 ile değerlendirilmiştir.tanımlayıcı tanımlayıcı istatistikler olarak sayı ve yüz 

de dağılımından yararlanılmış ve ilişkisel incelemelerde ki- ka re testi regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

Bulgular:çalışmamıza katılan 108 gebenin %64.4 gebelikte inkotinans gelişimine evet cevabı verirken 

,gebelerin %60,4 son trimisterde yaşamaktadır.Gebelikte inkontinans gelişen kişilerin %83.3 ü 4-6 

arasında doğum yapmıştır(p <0.05).gebelikte inkontinans gelişen kişilerin %73.3 normal doğum 

yapmıştır(p <0.05). 

 

Sonuç:Hemşireler, inkontinanslı olan kişilerin belirlenmesinde, kontinansı sürdürme ve uygun 

kontinans bakımını sağlamada, sağlık ve sosyal bakım veren ekiple birlikte çalışmaktadır. Bu nedenle, 

gebelik ve doğum sonrası dönemde üriner inkontinansın gelişiminin önlenmesinde ve görülme 

sıklığının azaltılmasında, hemşirelere önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
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S-4 / EYVAH KAÇIRIYORUM 

SEMRA ELMAS1, Çiler YEYĞEL ÖZCAN2, Ümran SEVİL3, 
 

1İzmir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Karatay Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 3Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve 

Hastalıkları Hemşireliği Ad., 

 
Amaç:Ürinerininkontinans (Uİ) toplumda yüksek oranlarda görülmesi ve bireylerin yaşam kalitesini 

olumsuz etkiler yaratan önemli bir sorundur. Orta ve ileri yaştaki kadınlarda %30-60 oranlarında 

görülmektedir. Üİ’lı kadınların %49’unda da inkontinansın en yaygın tipi olan öksürme, hapşırma, 

gülme ve ağır kaldırma gibi intraabdominal basıncın arttığı aktiviteler esnasında istemsiz idrar kaçırma 

olarak adlandırılan stres ürinerinkontinans (SUİ) görülmektedir.SUİ prevalansı, 15-24 yaş grubunda 

%4,7; 35-44 yaşta %21,6; 55-64 de %25,1 ve 65 yaş üzerinde %21,9 olmak üzere ortalama 

%16,1olarak tespit edilmiştir.Hastaların seksüel, günlük, sosyal ve iş yaşamlarının etkilendiği, bu 

durumları önlemek için birçok sosyal ve fiziksel aktivitenin hatta sıvı alımının bile kısıtlandığı 

gözlenmektedir. SUİ’nin %90’ıpelvik taban kaslarının (PTK) zayıflaması sonucu oluşan 

üretralhipermobiliteye bağlıdır. SUİ’nintedavisi genellikle cerrahi yöntemlerle yapılmakla birlikte 

cerrahi tedavi istemeyen, obez, önemli sistemik hastalıkları olan, haftada 15’den daha az idrar kaçırma 

sıklığı olan hafif ve orta şiddetteki hastalariçin cerrahi dışı konservatif tedaviler kullanılabilmektedir. 

Konservatif tedaviler arasında; davranışsal tedavi (diyet, mesane eğitimi, pelvik taban kas 

egzersizleri), biofeedback, vajinal cone kullanımı, elektrik vesakral sinir stimulasyonu,farmakoterapi 

bulunmaktadır. Davranışsal tedavilerde amaç; mesanenin kapasite etkinliğini artırarak mesane 

kontrolünün yeniden kazanılmasıdır. Bunlar arasında yer alan pelvik taban kas egzersizleri 

(PTKE)PTK’nı güçlendirir ve üretralsfinkter fonksiyonunu iyileştirmektedir. Diyetle alınan alkol, 

kafein, asitli içecekler, domates ve bal gibi gıdaların mesane irritasyonuna neden olduğu saptanmıştır. 

Mesane eğitiminde alışkanlık eğitimi, tuvalete gitme programı oluşturma, idrar yapmayı teşvik etme 

gibi yöntemler kullanılmaktadır. Çalışmamızın amacı; SUİ yönelik yapılan davranışsal tedavileri ele 

alan çalışmaları incelemektir.  

 

Yöntem:1995-2015 yılları arasındaki Pubmed, Cochrane ve Google Akademik veri tabanlarından 

stres üriner inkontinans, stres inkontinans ve davranışsal tedavi anahtar kelimeleri ile taranarak 

kaynaklara ulaşılmıştır.  

 

Bulgular:Davranışsal tedavilerin bazıları üzerinde yeterli kanıt çalışmaları yapılmamış olsa da, 

yapılan araştırmalarda davranışsal tedavinin etkili olduğu görülmüştür. SUİ’ın davranışsal tedavisinde 

PTKE eğitimi dışında yedi randomize kontrollü çalışma (RKÇ) bulunmuştur: Üçü abdominal eğitim, 

ikisi Paula yöntemi, ikisi de Pilates egzersizdir. Alternatif egzersiz rejimleri SUİ’yi azaltabilir. Üİ 

tedavisinde mesane eğitiminin etkilerini değerlendirmek amacıyla 1366 vakada yapılmış bir meta-

analiz sonucunda mesane eğitiminin, Üİ tedavisinde yardımcı olabildiği fakat, diğer destek terapileri 

kadar faydalı olup olmadığı konusunda yeterli kanıt olmadığı belirtilmiştir. Abdominal kas kasılması 

PTK ile koordinasyonlu çalışmaktadır. PTK’nın özel kuvvet eğitimi derin abdominal kas kasılmasını 

sağlayarak inkontinans gelişiminin önlenmesinde etkili olduğu belirtilmektedir. Randomize olmayan 

beş laboratuar çalışmasında; elektromyegrafinin SUİ’yi önlediği saptanmıştır. Pilates egzersiz 

programları PTK’nın gevşeyip kasılmasını sağlayarak SUİ’da tedavi edici etkisi bulunmaktadır. 

Ayrıca yoga programları, anal sfinkter kasılması ve PTK’nı geliştirerek inkontinansı önlediği 

saptanmıştır.Nefes tutma karın içi basıncı artırarak PTK’nın basıncını etkiler, koordineli çalışır ve 

gevşemesini sağlar. Carriere (2006) 'kötü duruşun' pelvik tabanda ağrı ve fonksiyon bozukluğuna yol 

açtığını belirtmektedir. Lee ve arkadaşları (2008) belirtilen optimal eklem eksenleri korunurken, 

hareket kontrolünü yaparak (prolapsus veya herniasyonu önlemek, kontinans korumak) ve abdominal 

organları dengede tutarak yeterli karın içi basıncın korunduğunu ve solunuma destek verecek yükleri 

azaltarak SUİ’ı önlenebileceğini belirtmişlerdir. PTK’nın eğitimi tüm inkontinans tiplerinde birinci 

basamak tedavi olarak A kanıt düzeyinde önerilmektedir. 10 RKÇ'lerin meta-analizde, PTKE 

plasebodan daha sık kontinans sağlamıştır ve 6 RKÇ'lerin meta-analizde PTKE SUİsemptomlarında 
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gelişmiş bulunmuştur. İnternationalConsultation on Incontinence komitesi SUİ’lı hastalar için gözetim 

altında yaptırılan PTKE’ne 8-12 hafta devam edilmesini önermektedir.  

 

Sonuç:Davranışsal tedavi seçimi ve uygulamasında inkontinansın özellikleri, hastanın yakınmalarının 

şiddeti ve diğer kişisel özellikleri dikkate alınmalıdır. SUİ’ın önlenmesi ve hastaların davranışsal 

tedavilere teşvik edilmesi multidisipliner bir ekip yaklaşımını gerektirir. Uygulamaların kolay 

kullanılabilmesi, basit, ucuz, etkili ve yan etkilerinin olmaması, ekibin vazgeçilmez üyelerinden olan 

hemşirelerin bu alanda danışman, eğitici, araştırıcı, uygulayıcı ve koordinatör rollerini öne 

çıkarmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

S-5 / ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELERİNİN KİŞİSEL SAĞLIK 

VERİLERİ KAYIT VE KORUNMASINDA CEZAİ SORUMLULUĞU 

Selma BEZİRGAN1, Asuman TATARLAR1, Fatma BAKILAN ABALI2, Filiz 

GÖÇMEN1, Gamze DÖNMEZOĞLU1, Meltem SERTTAŞ1, Serap TOKSOY1, 

Akgül KURU OKTAY2, Feray ÖZKAN2, 
 

1İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Eğitim Ve Ar-ge 

Koordinatörlüğü, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 
Amaç: Kişisel sağlık verilerinin önemini vurgulayarak, hemşirelerde farkındalık geliştirmektir. 

 

Yöntem: Sağlık Hukuku literatür taraması yapılmıştır. 

 

Bulgular:6698 No’lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Resmi Gazete 07.04.2016-29677) 

yürürlüğe girmiştir. Öğretide kişisel veri; ‘’gerçek kişiye ait her türlü bilgi’’, Kanun’da ‘’Kimliği 

belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi’’ olarak tanımlanmıştır. Her türlü bilgi; 

kişinin adı, soyadı, cinsiyeti, yaşı, vatandaşlık numarası, doğum yeri, aile bilgileri, fiziksel özellikleri, 

adresi, telefonu, fotoğrafı, video kayıtları, sağlık durumu bilgileri gibi kişiyi belirleyebilen verilerdir. 

Kişisel sağlık verileri; anamnez, muayene, teşhis, görüntüleme, tahlil, tetkik sonuçları, ilaçları, tıbbi 

girişim ve bakım uygulamaları bilgilerini içerir. Anayasamızın 20. maddesine, (13.05.2010-5982/2) 

‘’Herkes kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin 

kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini 

veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de 

kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel 

verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir.’’ metni eklenerek kişisel veriler 

Anayasal bir hak olarak korumaya alınmıştır. Hasta Hakları Yönetmeliği (HHY) 23. maddesinde 

‘’Sağlık hizmetlerinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanunla müsaade edilen haller dışında, 

hiçbir şekilde açıklanamaz. Hukuki ve ahlaki yönden geçerli ve haklı bir sebebe dayanmaksızın 

hastaya zarar verme ihtimali bulunan bilginin ifşa edilmesi, personelin veya diğer kimselerin hukuki 

ve cezai sorumluluğunu gerektirir.’’ metniyle önemli bir koruma sağlamaktadır. Türk Ceza 

Kanunu’nda (TCK), kişisel verilerle ilgili suçlar 135-140 maddeler arasında verilmiştir. Çalışmamız; 

TCK 135-136-137 özelinde; hemşirenin cezai sorumluluğunda sınırlandırılmıştır. 135. Madde; ‘’1. 

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye altı aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilir. 2. 

Kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak ahlaki 

eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel 

veri olarak kaydeden kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.’’ demektedir. 136. 

Maddede; ‘’Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki 

yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’’ hükmü bulunmaktadır. Madde 137’de suçun 

nitelikli halleri; ‘’a)Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, 

b)Belli bir meslek ve sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, işlenmesi halinde verilecek 

ceza yarı oranında artırılır.’’ hükmüyle tanımlanmıştır. Hemşireler suçların faili olabilirler. Suçlar 

hemşirenin hastaya ait kayıtları amacı dışında, hukuka uygunsuz olarak kaydetmesi, hastanın rızası 

olmaksızın başka kişilere vermesi gibi davranışlardan kaynaklanabilir. Hemşireler suçun nitelikli 

halinin düzenlendiği TCK 137. maddeye göre işlem göreceklerdir. Suç kastla işlenebildiğinden ciddi 

cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. 

 

Sonuç: Tıbbi kayıtlar hizmetin sağlıklı işlemesi bakımından önemlidir, gerektiğinde hukuki 

incelemede kanıt niteliğindedir. Verilerin hukuka uygun olarak kaydedilmesi, korunması önemlidir. 

Hemşireler görevleri gereği konu ile ilgili risk grubunda olduklarından hukuksal bilgi, donanım ve 

farkındalığa sahip olmalıdırlar. Ürojinekoloji alanında hasta bilgileri daha hassas koruma gerektirir. 

Geleneksel yapımızda kadınlar, ürojinekololojik müdahalelerin üçüncü kişilerce bilinmesinden 

rahatsızlık duymaktadırlar, sağlık verilerinin gizliliğinin korunmasından emin oldukları takdirde sağlık 

hizmeti almaya gelmektedirler. Yeni çıkan Kişisel Sağlık Verileri Kanunu ışığında hazırlanan 
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çalışmamızın; konu ile ilgili çalışmalara öncülük edeceğine, hemşirelerde ve diğer sağlık 

çalışanlarında farkındalık geliştireceğine, hemşirelerin cezai yaptırımla karşılaşma riskini azaltacağına 

inanmaktayız.  
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S-6 / VAJİNAL DOĞUMUN PELVİK TABANA ETKİSİ 

 

ASUMAN TATARLAR1, AKGÜL KURU OKTAY2, FİLİZ GÖÇMEN1, 

GAMZE DURMAZOĞLU1, MELTEM SERTTAŞ1, SERAP TOKSOY1, 

SELMA BEZİRGAN1, 
 
1İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Eğitim Ve Ar-Ge 

Koordinatörlüğü, 2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , 

 
Amaç:Kadınlar için önemli bir sağlık sorunu olan pelvik taban bozukluklarının vajinal doğuma olan 

etkisinin incelenmesi. 

 

Yöntem:Vajinal doğumun pelvik taban bozukluklarına olan etkisi ile ilgili literatür taranmıştır.  

 

Bulgular:Gebelik, kadınlarda yoğun fizyolojik ve hormonal değişikliklerin olduğu bir süreçtir. Bu 

süreçte büyüyen uterusa bağlı olarak artan karın içi basıncın etkisiyle pelvik organlar aşağıya doğru 

itilmektedir. Bu durumda gebelik süresince pelvik desteği olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca gebe 

kadınlarda fasyaların tensil gücünün gebe olmayanlarla karşılaştırıldığında daha az olduğu 

saptanmıştır. Gebelik sürecinde yaşanan bu fizyolojik değişikliklerle birlikte vajinal doğum sırasında 

yaşanan deneyimler de pelvik tabanı olumsuz etkilemektedir. Doğum sırasında yaşananlar, doğum 

sonrası erken dönemde hemoraji, hematom oluşumu, sinir palsi, perineal rahasızlıklar, fistül, 

disparoni, uzun dönemde ise pelvik taban bozuklukları, uterovajinal prolapsus, üriner ve anal 

inkontinans gibi problemlere neden olmaktadır. Vajinal doğum sırasında yaşanan önemli 

problemlerden bir tanesi de genital sistem yırtıklarıdır. Genital sistem yırtıkları pelvik taban kaslarını 

zayıflatarak doğum sonrası bağırsak, üriner ve cinsel foksiyonları etkilemektedir. Pelvik taban 

bozukluklarının gelişimi açısından en önemli faktörlerden birinin de doğum şekli olduğu öne 

sürülmektedir. Son yıllarda medikal endikasyon olmadan, primer sezeryan doğum isteklerinde artış 

olması vajinal doğumun pelvik taban ve üriner inkontinansa olan etkisinden kaynaklanmaktadır. 

Bebeğin doğum ağırlığı, fetüsün yerleşimi, doğumun süresi, doğumun oranı, epizyotomi, forseps gibi 

uygulamalar, doğumda uygulanan litotomi poziyonu vajinal doğumda pelvik taban için risk faktörleri 

oluşturmaktadır. Vajinal doğumun ikinci fazında yaşanan uzamalar pelvik tabandaki sinir hasarı 

riskini arttırarak üriner ve anal inkontinansa neden olmaktadır. Uzamanın bir başka sonucu ise 

plasentaya giden oksijen miktarının azalması ile fetüste bradikardi, hipoksi, asidoz gibi sonuçların 

oluşmasıdır. Vajinal doğum sırasında serviks dilatasyonu 10 cm olduktan sonra anne bebeğini itmeye 

teşvik edilir. Ayrıca bu süreçte kadınların 10 saniye nefesini tutup bebeğini itmesi istenmektedir. İtme 

hareketini de anneler tekrar etmektedirler. Bu itme tekrarlandığında ise annede yorgunluk meydana 

gelmektedir. Doğumun ikinci fazında sürekli ve yorucu itmenin rutin uygulanması, pelvik tabana ve 

perineal sonuçlara olumsuz etkisini arttırmaktadır. İtme tekniği olarak valsalva manevrasını kullanan 

kadınlarda da ürodinami ve pelvik taban üzerinde olumsuz sonuçlar meydana gelmektedir. Annelerde 

spontan itme dürtüsünün oluşması hem epizyotomi hem de perineal kesilerin oluşumunu 

azaltmaktadır.  

 

Sonuç:Yapılan çalışmalarda doğum sayısı, doğum şekli, doğumun yönetimi ve bebeğin doğum 

ağırlığının pelvik taban yetersizlikleri üzerinde önemli risk faktörleri olduğu bildirilmektedir. Gebelik 

ve doğumla olan ilişkili bu risk faktörlerinin pelvik taban yetersizliklerinden olan üriner inkontinans, 

fekal inkontinans ve pelvik organ prolapsusuna yol açtığı yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. 

Hemşireler, gebelik sürecinde, doğumun ikinci evresinde ve postpartum dönemdeki kadınlara, risk 

faktörlerine bağlı pelvik taban yetersizliklerinin önlenmesi ve korunma için eğitim ve danışmanlık 

rollerini kullanarak sağlıklı yaşam biçimi davranışları konularında bilgi vermelidirler. 
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S-7 / KOZMETİK JİNEKOLOJİDE BİREY FARKINDALIĞI 
 

Feride NUMANOĞLU1, Yüksel ÖZEN1, Sibel KIZILAY1, Ayşegül KURT1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğiitim Araştırma Hastanesi, 

 
Amaç:Kozmetik jinekolojide ihtiyacı olanlarda durum farkındalığı yaratmak , yönlendirmek, 

bilgilendirmek 

 

Yöntem:Bu bildiri kozmetik jinekolojide gelişmelerle ilgili literatür taraması yapılarak 

oluşurulmuştur.  

 

Bulgular:BULGULAR: Kozmetik Jinekoloji International Federation of Gynecology and Obstetrics 

(FIGO) tarafından da kabul edilmiş ve son Roma’daki Dünya Kongresinde bu konuya da bir oturum 

ayrılmıştır. Günümüzde gelişen çağın hayatımıza sunduğu pek cok olumlu değisiklikler saǧlık 

sektöründe özellikle kozmetik ve estetik alanlarda yansımalarını buluyor. Kadınların belki de farkında 

olmadığı ya da çözümünün olmadığını düşündüğü fakat hayat kalitelerini olumsuz etkileyen 

jinekolojik rahatsızlıkların tedavisi artık mümkün. Kozmetik jinekoloji içerisinde lazer uygulamaları 

(Lazerle vajen daraltılması, lazerle stress inkontinans ve prolapsus tedavileri vb), cerrahi düzeltmeler 

(labioplasti, perineoplasti, vb), dolgu maddelerinin kullanımı (kimyasal dolgu maddeleri, yağ transferi 

vb), botilinum toksini kullanılarak yapılan tedaviler (vajinismus, stress inkontinans tedavileri, estetik 

diğer uygulamalar), abdominoplasti ve liposuction (abdomende , pubiste vb) yer almaktadır İnternet 

kullanımının yaygınlaşması, dergi magazinlerde “normal genitalya”dan bahsedilmesi, spor 

kulüplerinde, ağdacılarda kadınların genital organlarını göstermesi, cinsel açıdan daha çok güvende 

hissetme, dar pantolon giyebilme, bisiklet veya ata binerken rahat etmek istemeleri. En sık sebep 

“görünümden utanma” (%100), dar pantolon giyerken irritasyon (%75). %63’ü okul yıllarında, %25’i 

okul sonrası yetişkinlik dönemlerinde kendi durumlarından rahatsız olmaya başlamışlar. WHO sağlık 

tanımlaması: Kişinin psikolojik, sosyal ve fiziksel açılardan iyilik halidir. Bu tanımı birkaç yönüyle 

birden düşünürsek kozmetik jinekoloji de her iki cinsiyet açısından ilgilenilmesi gereken bir 

durumdur. Vücut imajları ile ilgili memnuniyetsizlikler, partnerlerinden utanmaları, sosyal hayatlarını 

etkilemesi, hijyenik nedenler, idrar yaparken zorlanma, ilişki sırasında acı gibi şikayetler kozmetik 

jinekolojinin en sık karşılaştığı durumlardır.  

 

Sonuç:: Kadın hastalıklarıyla ilgilenen jinekolojinin de belirli sınırlar içinde kalması ve bu değişime 

ayak uyduramaması düşünülemez. Modern kadının sorunları ve talepleri arttıkça kadın hastalıkları 

bilimi de buna bağlı şekilde evrilmektedir. Jinekolojik operasyonlardaki bu değisikliklerle beraber 

kadınlarımızın hayat kalitesinde belirgin bir artış olacak ve kendilerine olan güvenleri daha da 

artacaktır. Sağlık profesyonelleri olarak biz durumundan şikayetçi bireyleri bilgilendirmeli , 

yönlendirmeli ve cesaretlendirmeliyiz 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

S-8 / STRES İNKONTİNANSTA TEDAVİ VE BAKIM: OLGU SUNUMU 
 

Akgül KURU OKTAY, Yüksel ÖZEN, Nevin AÇIK, Fatma ABALI, Saliha 

DÜNDAR, Habibe BİÇER, 
 

Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Doğum Salonu 

 
Amaç:Amaç: Üriner inkontinans(Üİ), istemsiz idrar kaçırılması olarak tanımlanan ve toplumda sık 

görülen bir sağlık problemidir. Kadınlarda üriner inkontinans prevalansının %4.8-58.4 arasında olduğu 

belirtilmektedir. Yaş ilerledikçe daha çok görülmekle beraber, genç ve orta yaşlı kadınlarda da 

prevalansı % 12-42’dir. Stres üriner inkontinans(SÜİ), mesane ve üretrayı çevreleyen destek 

dokularının gevşemesine bağlı olarak gelişen,gülme, hapşırma, egzersiz yapma, yürüme, öksürme, 

ıkınma gibi karın içi basıncı arttıran aktiviteler sırasında istemsiz idrar kaçırma olayıdır ve en sık(% 

50-70) görülen şeklidir. SÜİ’nin prevalansı, gebelik döneminde ve doğumdan sonra artmaktadır. 

Literatüre göre Üİ’nin prevalansının gebelikte % 20-67, doğumdan sonra ise % 0.3-44 arasında 

değiştiği bildirilmektedir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada, kadınlarda stres inkontinans oranı % 35 

ile yaygın bir durum olarak görülmektedir. Özkan&Sapmaz’ın çalışmasında kadınların % 31.4’ünde 

UI şikayeti olduğu, UI şikayeti olanların da % 57’sinde SUI olduğu saptanmıştır. Çiftçi&Günay’ın 

çalışmasında ise UI sıklığı % 36,6 bulunmuş, bu kadınların %33,5’inde SUI tespit edilmiştir. Yöntem: 

Stres inkontinans, gebelik ve doğumla ilgili faktörler, tedavi ve bakım ile ilgili literatür incelemesi 

yapılmıştır. Stres inkontinans tanısı alan A.O’ nun obstetrik öyküsü, tedavi ve bakım süreci literatür 

bilgileri doğrultusunda incelenmiştir. Bulgular: A.O, 40 yaşında, üniversite mezunudur. 53 kg 

ağırlığında, 1.60 cm boyunda ve BKİ 27’dir. Puberteden beri devam eden stres inkontinans şikayeti 

olan hasta 10 yıldır hipotiroidi nedeniyle tedavi almaktadır. Bir gebeliği olan hasta sezaryen ile doğum 

yapmıştır. Gebelikte 13 kg almış, 3200 gram ağırlığındaki bebeğini 39.haftada dünyaya getirmiştir. 

Sezaryen endikasyonu stres inkontinanstır. Normal doğum istemesine rağmen pelvik tabanı korumak 

adına sezaryen önerilmiş, tedavi ve bakımında diyet ve pelvik taban egzersizleri uygulanmıştır. Stres 

inkontinans yaş, eğitim durumu, kilo, doğum, ek hastalıklar, sigara kullanımı ve menopoz gibi birçok 

faktör ile ilişkilidir. Doğum şekliyle Üİ arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırma yapılmıştır. 

Vajinal doğum sırasında pelvik tabanın kas, fasya, sinir ve ligament yapılarının bozulması sonucu 

stres üriner inkontinans gelişebilmektedir. Vajinal doğumun spontan veya müdahaleli olması Üİ 

gelişimini etkileyebilmektedir. Spontan vajinal doğum yapan kadınların % 21’inde, müdahaleli doğum 

yapanların ise % 36’sında Üİ geliştiği belirtilmektedir. Ancak pelvik taban bozukluklarını önlemek 

için elektif sezaryenin yapılıp yapılmaması konusu, koruyucu gibi görünse de halen tartışmalı olup bu 

konuda yapılan araştırmalarda sınırlıdır. Rortveit ve ark. yaptığı çalışmada stres inkontinans riski 

nullipar sezaryen olan kadınlarda, vaginal normal doğum yapanlara göre daha yüksek olduğu, 

sezaryenin tek başına üriner inkontinans riskini önleyemediği sonucuna varılmıştır. Bu amaçla her 

hastaya sezaryen uygulansa bile pelvik destek dokularını korumak her zaman mümkün olmamaktadır. 

Çünkü gebelik sırasında bu dokularda etkilenme söz konusudur ve sezaryen sadece doğumun olası 

olumsuz etkilerini önleyebilmekte, gebeliğe bağlı oluşmuş etkiler ise devam etmektedir. Sezaryenin 

abdominal bir cerrahi girişim olduğu ve pelvik tabana olumsuz etkileri ayrıca anestezi 

komplikasyonları unutulmamalıdır. Bu nedenlerle günümüzde elektif sezaryen, pelvik taban hasarını 

önlemek amacıyla sezaryen endikasyonu olarak önerilmemektedir. Sonuç: SÜİ’ta primer koruma, 

inkontinansa neden olabilecek durumları önlemektir. Gebelik ve doğumla ilgili risk faktörlerinin 

önlenmesinde ebeler/hemşireler etkin rol oynamaktadır. Bunu eğitim, doğru ve zamanında müdahale 

ile kolayca sağlayabilirler. SÜİ öyküsünü sorgulamalı, ürojinekoloji kliniklerine yönlendirmeli, tanı ve 

tedavi sırasında bütüncül olarak değerlendirmeli ve kadınların en uygun bakımı almalarını 

sağlamalıdırlar.  
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

S-9 / ÜRİNER İNKONTİNANSIN DAVRANIŞSAL TERAPİ 

YÖNTEMLERİNDEN BESLENMEYE KANIT TEMELLİ YAKLAŞIM 

Esra ARBAĞ1, Gül ERTEM2, 
 

1İzmir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 
Amaç:Dünyada yaklaşık 250 milyon bireyin Üriner İnkontinans (Üİ) sorunu yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Üİ’ye yönelik uygulanabilen tedaviler; ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ve davranışsal 

tedavidir. Üİ için davranışsal tedavi yöntemleri; beslenme, mesane eğitimi ve pelvik taban kas 

egzersizlerinden oluşmaktadır. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bölümü tarafından hazırlanan Klinik 

Uygulama Rehberi’nde “Üİ tedavisinde genel kural olarak en az invaziv ve en tehlikesiz yöntem olan 

davranışsal tedavinin ilk tedavi seçeneği olması gerektiği” önerilmiştir. Davranışsal tedavi 

yöntemlerine yönelik az sayıda kanıt çalışması olmasına rağmen; bu çalışmalarda davranışsal tedavi 

yöntemlerinin Üİ’ da diğer tedavi yöntemlerine oranla daha güvenilir, daha az yan etkili ve hastalar 

için daha az risk içerdiği belirtilmektedir. Ancak; davranışsal tedaviler; klinik ortamda yeterli sayıda 

eğitimli hemşire bulunmamasından, bu tedavilerin zaman alıcı ve yoğun olmasından dolayı hastalara 

etkin bir şekilde uygulanamamaktadır.  

 

Yöntem:Bu bilgiler ışığında derlememizin amacı; üriner inkontinansın davranışsal tedavilerden olan 

beslenmeye kanıt temelli yaklaşımların nasıl olması gerektiğine dikkat çekmektir. 

 

Bulgular:Beslenme ve metabolik mekanizmaların; idrar yolu da dahil olmak üzere vücudun tüm 

sistemleri üzerinde etkili olduğu kabul edilmektedir. İnkontinansta birçok gıda maddelerinin mesane 

irritasyonu başlatma veya arttırmada önemli rol oynadığı bilinmektedir. Alkol, kafeinli ve asitli 

içecekler, domates, bal ve şekerli yiyecekler inkontinansta etkili olan gıda maddelerindendir. Kafein, 

alkol, gazlı içecekler, şekerli diyet içecekler ya da aşırı sıvı tüketiminden sonra idrar aciliyeti, sıklık ve 

inkontinans kötüleşmesi daha sık olarak bildirilmiştir (Kanıt II-A). Kafein, mesane kas kasılmasını 

arttırabilirken, alkol veya aşırı sıvı alımı diüretik etkiye sahip olabilir. Ayrıca gazlı ve şekerli 

içeceklerin içinde bulunan bazı tatlandırıcılar da detrüsör kasının aşırı aktivitesine sebep olarak 

inkontinansı arttırabileceğine dair çalışmalar mevcuttur. Prospektif bir çalışmada; incelenen gıda 

maddeleri ve besin öğeleri ile kadınlarda Üİ sıklığı arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur. 1) stres 

üriner inkontinansta ekmeğin düşük alımı yanında fazla miktarda doymuş yağ içeren besinlerin, çinko 

ve B 12 vitamini tüketimi, 2) aşırı aktif mesane de ekmeğin düşük alımı yanında az miktarda sebze, 

tavuk, protein, vitamin D ve potasyum içeren besinlerin tüketimi arasında ilişki bulunmuştur. Sıvı 

alımını kısıtlama, özellikle hastalar tarafından Üİ’ın yaygın semptomlarını kontrol etmede kullanılan 

bir stratejidir. Ancak sağlık profesyonelleri tarafından bireylere sıvı alımını arttırmaları tavsiye 

edilmelidir. Bu tavsiye inkontinanslı bireylerin 24 saatlik sıvı alımı ve idrar çıkışı ölçümlerine dayalı 

olmalıdır (Kanıt II-A). Bazı kanıtlar kabızlık ile ilişkili kronik ıkınmanın üriner inkontinas gelişiminde 

bir risk faktörü olabileceğini belirtmektedir (Kanıt I-B). Kabızlığı önlemek için lifli gıdalar tüketilmeli 

ve sıvı alımı arttırılmalıdır. Pudental sinir, pelviği desteklemekten sorumlu olan kasları besler ve 

kabızlık pudental sinirin latent süresini arttırabilir; böylece inkontinans daha kötüye gidebilir. Yapılan 

pek çok araştırmada sigara içenlerde Üİ’ın daha yaygın göründüğü (güçlü ve sık öksürmeye bağlı) 

bulunmuştur (Kanıt VI-D). Obezite, pelvik taban organlarına intra abdominal basıncı artırır. Obez 

kadınlar obez olmayan kadınlara göre daha yüksek karın içi basıncı vardır ve bu kronik yüksek basınç 

pelvik taban destek yapıları zayıflatarak inkontinansa yatkınlığı arttırabilir (Kanıt I-B). Obez Üİ’lı 

bireylerin sağlık çalışanları tarafından kilo vermeye teşvik edilmeleri ve beslenmelerinin düzenlenmesi 

gerekmektedir.  

 

Sonuç:Üriner İnkontinansın davranışsal tedavisinde önemli bir yer alan beslenmenin düzenlenmesi, 

hemşireler ve diğer sağlık personelleri tarafından öneminin bilinmesi ve uygulanması kanıta dayalı 

bilgiler doğrultusunda önerilmektedir. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-1 / SPİNAL KORD YARALANMASI OLAN KADININ JİNEKOLOJİK 

MUAYENE VE SERVİKAL KANSER TARAMASINA KATILIM 

DURUMU 

 

Tülay YAVAN, İlknur YEŞİLÇINAR 
 

Gata 

 
Amaç:Spinal kord yaralanması bireye fiziksel, sosyal, psikolojik olarak sorunlar getiren, bireyi hem 

sosyal açıdan hem de bireysel açıdan olumsuz etkileyen bir sorundur. Spinal kord yaralanması 

sonrasında yaşanan problemler, kişinin özel yaşamı ve sağlık davranışlarını da etkilemektedir. Spinal 

kord yaralanması cinsiyete özel üreme sağlığı ile ilgili problemleri de beraberinde getirmektedir. Bu 

derlemede spinal kord yaralanması olan kadın ve jinekolojik muayene ile ilgili çalışmaların 

incelenmesi hedeflenmiştir. 

 

Yöntem:Bu literatür taraması, “spinal kord yaralanması, kadın, pelvik muayene, servkal kanser 

taraması” anahtar kelimeleri kullanılarak Bmj Online Journals (2007-2009), Ebscohost, Med Line, 

Ovid, Oxford Journal, Science Direct, Springer-Kluwer Link, Taylor & Francis, Türkiye Atıf Dizini, 

Up To Date, Web Of Science (Citation Index), Wiley Cochrane-Evidence Base, Wiley Online Library, 

Pub-Med ve Google arama motorlarında Mart 2016 tarihinde yapılmıştır. Taramalar sonucunda 

İngilizce yayınlanan toplam altı çalışma değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

 

Bulgular:Literatürde, tekerlekli sandalyeye bağımlı olan kadınların jinekolojik muayene sırasında, 

mobil kadınlara göre daha çok zorluk yaşadıkları bildirilmiştir. 2009 yılında 49 kadınla yapılan bir 

çalışmada, özellikle muayene masasının uygun olmaması ve doktorun kişiye ulaşamaması en çok 

yaşanan sorunlar olarak belirtilmiştir. Kadınlar giyinmelerinde ve muayene masasına oturma sırasında 

üçüncü bir kişinin yardımına ihtiyaç duyduklarını ve bazı kadınların bu zorluklar nedeniyle jinekolojik 

muayeneye gelmediklerini belirtmişlerdir. Yapılan çalışmalarda spinal kord yaralanması olan 

kadınlarda pelvik muayene ve pap smear yaptırma oranları fiziksel engeli olmayan kadınlara göre daha 

düşük bulunmuştur. 

 

Sonuç:Yapılan çalışmalarda spinal kord yaralanması olan kadınların pelvik muayene yaptırma 

oranlarını önemli ölçüde etkilediği bulunmuştur. Kadınların işlem sırasında yaşadıkları stres 

muayeneye katılımlarını etkilemektedir. Literatüre bakıldığında konu ile ilgili yapılan çalışmaların 

oldukça az olduğu görülmektedir. Bu nedenle tekerlekli sandalyeye bağımlı olan kadınlarda 

jinekolojik muayene sırasında yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili daha kapsamlı 

araştırmalar yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-2 / STRES ÜRİNER İNKONTİNANSIN ÖNLENMESİNİN 

KONSERVATİF TEDAVİSİNDE HEMŞİRELERİN ROLÜ 

Feride NUMANOĞLU, Yüksel KARGA ÖZEN, Feruze ALDEMİR, Sibel 

KIZILAY 
 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Stres üriner inkontinansın önlenmesinin konservatif tedavisinde hemşirelerin rol planlamasının 

düzenlenmesi 

 

Yöntem:Bu bildiri, stres üriner inkontinansın önlenmesinin konservatif tedavisinde hemşirelerin 

rolleri hakkında literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır 

 

Bulgular:BULGULAR: Stres üriner inkontinans (SÜİ), efor, egzersiz, öksürük ya da hapşırıkla 

istemsiz idrar kaçırma yakınması olarak tanımlanmaktadır. Gerçek stres inkontinans ürodinamik 

olarak; detrüsör kontraksiyonu olmaksızın, intravesikal basıncın üretral kapanma basıncını aşması 

sonucu gelişen istem dışı idrar kaybıdır. Gebelik ve doğum eylemi SÜİ'ın gelişmesinde önemli bir risk 

faktörü olarak kabul edilmektedir. Gebelik sırasında ve doğum sonrası dönemde artan SÜİ'ın 

prevalansı, düşük pelvik taban kas gücüyle de ilişkilidir. Uygun tedavi yöntemleriyle, SÜİ'ın gelişmesi 

önlenebilir ve/veya görülme sıklığı azaltılabilir. Hemşirelerin Üİ gelişmesini önlemek ve inkontinans 

sorunu yaşayan kadının tedavi sürecinde aktif rol oynamak gibi önemli sorumlulukları vardır. Ayrıca 

hemşireler inkontinansın önlenmesi ya da mevcut inkontinansın tedavi sürecinde kadınları etkin 

yöntemler konusunda bilgilendirmelidir. Hemşireler kadınların risk faktörlerine maruz kalmalarını 

önleyerek veya azaltarak ve pelvik taban kas gücünü artıracak egzersizleri öğreterek kadınların Üİ ‘tan 

korunmalarını sağlayabilirler.Ağır kaldırırken vücut mekaniklerine dikkat etmek,uzun süren 

konstibasyon sorunu yaşamamak kilo kontrolü yapmak, sigara kullanmamak, idrar yapımını artırıcı 

mesaneyi uyaran içeceklerin tüketiminin sınırlanması gebelik ve doğum sonu dönemde pelvik taban 

kas egzersizlerinin düzenli yapılması gibi inkontinans riskini azaltmaya yönelik konularda hemşireler 

eğitimler planlamalı ve yürütmelidir. Pek çok kadın Üİ'ın doğumla ilişkili bir hastalık olarak kabul 

etmekte ve semptomların ciddi olabileceğine inanmamaktadır. Sadece Üİ'lı üç kadından biri tıbbi 

yardım aramaktadır. Hemşireler, inkontinanslı olan kişilerin belirlenmesinde, kontinansı sürdürme ve 

uygun kontinans bakımını sağlamada, sağlık ve sosyal bakım veren ekiple birlikte çalışmaktadır. Bu 

nedenle, SÜİ'ın gelişiminin önlenmesinde ve görülme sıklığının azaltılmasında, hemşirelere önemli 

görev ve sorumluluklar düşmektedir. 

 

Sonuç:: Konservatif tedavi yaklaşımlarında ekibin bir üyesi olarak hemşireler ; doğrudan veya dolaylı 

olarak klinik uygulamalar ile kontinans bakımı gerektiren kişilerin gereksinimlerini karşılamak ,halkı, 

kendisini ve diğer sağlık profesyonellerini kontinans bakımının tüm yönleri hakkında eğitmek , çok 

yönlü bir kontinans danışma servisinin, kaliteli olarak yönetilmesini sağlamak, araştırmalarla elde 

edilen bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyi kontinans bakımının bütün yönlerinde kullanmak gibi 

konumlarda etkin rol üstlenmelidirler. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-3 / MENOPOZ VE ETKİLERİ 

Vesile Aycan BAŞKAYA KARAKURT, Nilgün ALKAN, Neşe KUMANOVA, 

Özden KALENDER, Aysun ALBAYRAK, 
 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Bu derleme menopoz ve etkilerini araştırmak için hazırlanmıştır. 

 

Yöntem:Bu derleme literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. 

 

Bulgular:Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanımına göre “Ovaryum aktivitesinin yitirilmesi 

sonucunda menstruasyonun kalıcı olarak sonlanmasıdır.” Eğer bir kadın bir yıl süre ile hiç adet 

görmemişse, gördüğü son âdete menopoz deir. Önceki döneme premenopozal dönem, sonraki döneme 

ise postmenopozal dönem denir. Postmenopozal dönemin etkileri; Vazomotor(Sıcak basması, terleme, 

çarpıntı), Psikolojik semptomlar(Huzursuzluk, uykusuzluk, depresyon), Ürogenital organlara 

etkisi(Üriner semptomlar, vajinal akıntı, kuruluk, vulvar kaşıntı, yanma), Uzun dönem 

etkileri(Osteoporoz, kalp hastalıkları, Alzheimer hastalığı, libido kaybı) Menopoz belirtileri kadından 

kadına göre değişsede genellikle ateş basması, gece terlemesi, uyku düzensizliği, baş ağrısı, cinsel 

ilgisizlik, yorgunluk, huzursuzluk, sinirlilik gibi benzer belirtiler görülmektedir. Bu belirtilerin yaşanıp 

yaşanmayacağı ve ne kadar yoğun bir şekilde yaşanacağı çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir. 

Biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel etmenler önemlidir. Menopoza ilişkin algıların ve tutumların 

kültürden kültüre göre değiştiğine hatta bir kültürün alt kültürlerinde bile değiştiğinden söz 

edilmektedir. Histerektomi sonrası Eğer overler de alındıysa cerrahi menapozla birlikte hastaların 

yaşlanmaktan korktukları gözlemlenmiştir. Hasta cerrahi manopoz için hazırlanmalıdır. Hastada 

vajinal kuruluk, ateş basması, lipido gibi belirtilerin ortaya çıkabileceği bazı kadınlarda hiç belirti 

görülmezken, bazılarında hafif belirtiler görüldüğü, bazen de östrojen tedavisine ihtiyaç duyacak kadar 

menopoz belirtilerinin çok görüldüğü bildirilmelidir. Menopoz sonrası kadının yaşam kalitesini 

korumak için Hormon Replesman Tedavisi (HRT) verilmektedir. Araştırmalar göstermektedir ki 

hormon replesman tedavisi, sıcak basmaları ve vajinal kuruluk gibi menopoz belirtilerini gidermekte 

etkilidir. Ayrıca osteoporoz riskini de azaltabilmektedir. Osteoporoz hastayı artmış kırık riskine maruz 

bırakan kemik gücünde azalma ile karakterize sistemik bir iskelet hastalığıdır. Osteoporoz 

postmenopozal kadınlarda morbidite ve mortalite nedenidir. Menopoz döneminde egzersiz, kalsiyum 

alımı, güneş ışığı ve beslenme tarzı ile ilgili olarak hasta bilgilendirilmelidir.  

 

Sonuç:Kadınlara menopozun bir hastalık değil yaşanması gereken bir dönem olduğu anlatılmalıdır. 

Sağlık personeli özellikle ebe ve hemşireler menopoz dönemi ile ilgili bilgi sahibi olmalı, kadınların 

menopoz döneminin özelliklerine ve tedavi yöntemlerine ilişkin eğitimlerine önem verilmeli ve 

menopoz kliniklerine hastaların ulaşabilmeleri için farkındalık oluşturulmalıdır.  
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-4 / ÜRİNER İNKONTİNANSIN SOSYOPSİKOLOJİK BOYUTU VE 

YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

 

YÜKSEL KARGA ÖZEN, FERİDE NUMANOĞLU, AKGÜL KURU 

OKTAY, SELİHA KAYA DÜNDAR 
 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Bu çalışma üriner inkontinansın kadınların sosyopsikolojisi ve yaşam kalitesine olan etkilerini 

incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Yöntem:Bu makale ‘’üriner inkontinansın psikososyal etkileri ve yaşam kalitesi’’hakkında literatür 

taraması yapılarak hazırlanmıştır 

 

Bulgular:Üriner inkontinans (UI) ; utanma duygusu, kendine olan güvenin azalması, sosyal 

aktivitelerde azalma sonucunda yalnızlaşmaya yol açan ve ciddi anlamda ekonomik yük getiren, 

önemli bir sağlık sorunudur. Araştırma bulguları Üİ’ın yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen tıbbi 

olduğu kadar yaşamın diğer alanlarınıda (sosyal, davranışsal ve psikolojik) etkileyen bir problem 

olduğunu göstermektedir Üriner inkontinans şikâyeti yaşayan kadınlar üriner fonksiyonlarını kontrol 

edemedikleri için bu durumun dışarıdan fark edilebileceği kaygısıyla kendilerini kusurlu ve eksik 

olarak görmekte, çekicilik ve cinsel gücün yitirildiğini düşünmektedirler. Literatürde inkontinansı olan 

kadınların, inkontinans bulguları olmayanlara göre; depresyona daha yatkın, anksiyete düzeylerinin 

daha yüksek; kendine güvenlerinin düşük ve sosyal izolasyona yatkın oldukları bildirilmiştir. Yapılan 

bazı çalışmalarda UI’ ın utanma ve kendine güvende azalma, kadınların yaşantılarında, özellikle eş ve 

iş ilişkilerinde bağımlılığa, ciddi engellere neden olduğu ve stres yaratıcı bir durum olarak algılandığı 

belirtilmiştir. Üİ’lı kişiler fiziksel ve sosyal yaşamlarını kısıtlamakta ve toplum içerisindeki diğer 

insanlarla bir araya gelmekten kaçınmaktadırlar Toplum çalışmalarında, kadınların % 20-30’unun 

üriner inkontinanstan etkilendiği, ancak % 7-12’sinin bunu bir sorun olarak algıladıkları bildirilmiştir . 

UI’lı kadınların, sağlık kuruluşuna başvurmama nedenleri arasında; kadının utanması, doğum sonu ya 

da yaşın ilerlemesiyle birlikte oluşan normal bir durum olarak algılanması veya görülen inkontinans 

bulgularının önemsenmemesi gibi durumlar yer almaktadır. Yaşamın hangi döneminde olursa olsun 

idrar kaçırma ciddi bir sağlık sorunu olarak ele alınmalı ve uygun, etkili yöntemlerle tedavi 

edilmelidir.  

 

Sonuç:UI doğrudan kadın yaşamını tehdit etmemesine rağmen, kadının aile içi ve sosyal yaşantısını 

fiziksel ve psikolojik yönden önemli derecede etkileyen bir sorun olması nedeniyle dikkatle ele 

alınmalı ve değerlendirilmelidir .Fiziksel, sosyal, ekonomik ve psikolojik etkisiyle kişilerin yaşam 

kalitesini olumsuz yönde etkileyen Üİ risk faktörlerinin bilinmesi, hastaların bu konuda 

bilgilendirilmesi ve erken yapılacak uygulamalar ile Üİ gelişimi azaltılacak ve kişilerin genel sağlık 

düzeyleri ve yaşam kaliteleri de arttırılacaktır. Bu nedenle sağlık ekibi içerisinde yer alan ebe ve 

hemşirelerin, jinekoloji polikliniğine başvuran tüm hastaları inkontinansa neden olabilecek risk 

faktörleri (yaş, doğum öyküsü, beslenme,menopoza girme durumu vb) açısından değerlendirmesi, Üİ 

bulguları ve risk faktörleri, Üİ'dan korunmada gerekli konuların hastalara öğretilmesi (egzersiz v.b.) 

açısından danışmanlık hizmetlerinde etkin bir şekilde rol alması gerekmektedir.  
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-5 / ÜRİNER İNKONTİNANS VE KADIN CİNSEL SAĞLIĞI 

YÜKSEL KARGA ÖZEN, FERİDE NUMANOĞLU, FATMA BAKILAN 

ABALI1, HABİBE BİÇER ULUTAŞ  
 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Bu çalışmada üriner inkontinansın kadın cinsel sağlığı üzerine etkilerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem:Bu makale üriner inkontinans ve kadın sağlığı alanlarında literatür taraması yapılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Bulgular:Dünya Sağlık Örgütünün tanımına göre cinsel sağlık;kişilik,iletişim ve aşkı artıran yollarla 

cinsel varoluşun bedensel,duygusal ,entelektüel ve sosyal yönlerinin bütünleşmesidir Cinsellik ve 

cinsel işlevle ilgili sorunlar kadınlar tarafından çok fazla ifade edilmeyen, tabu olarak değerlendirilen 

ve çoğu zaman da sağlık çalışanları tarafından göz ardı edilen bir durumdur.Cinsel fonksiyon 

bozukluğu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından bireyin umduğu cinsel ilişkiyi yaşayamaması 

durumu olarak tanımlanmaktadır. Kadın cinsel disfonksiyonu organik,psikolojik ve sosyal pek çok 

nedene bağlı oluşan kadının kendine olan güvenini,kişiler arası ilişkilerini,evlilik 

ilişkisini,psikolojisini ve yaşam kalitesini etkileyen çok boyutlu bir sağlık sorunudur.Cinsel fonksiyon 

bozukluklarının nedenlerinden birisi olan üriner inkontinans kadın cinsel sağlığını çeşitli derecelerde 

bozmaktadır Üriner inkontinansı olan kadınlarda en sık cinsel şikayetler istekte azalma, vajinal 

kuruluk ve ilişki sırasında ağrı şeklinde sıralanabilir. Kadında özgüven azalması, libido kaybı ve 

anksiyete görülebilir. Arzu kaybı nedeni ile seksüel aktivite sıklığında azalma olabilir Üİ’si olan kadın 

psikolojik baskı, ilişki sırasında idrar kaçırma korkusu, eşin/partnerin olumsuz reaksiyonu, koku, 

ıslaklık nedeni ile utanma, sürekli ped kullanma zorunluluğu gibi sorunlar yaşayabilir.İdrar kaçırmaya 

bağlı olarak ortaya çıkan yaşam kalitesi ve cinsel işlevdeki bozulma kişinin psikososyal yaşamınıda 

olumsuz etkilemektedir Psikososyal bozukluklar, kişinin aktif yaşamdan çekilmesi ile yaşam 

kalitesinin bozulmasına, cinsel ilişki sırasında semptomların görülmesi de kadınlar arasında ciddi bir 

şekilde, cinsel işlev bozukluklarına neden olmaktadır.. Ayrıca Üİ’nin neden olduğu depresyon ve 

anksiyetenin varlığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlarda cinsel fonksiyonu olumsuz etkilemektedir. 

İdrar kaçırmaya cinsel disfonksiyon da eşlik ediyorsa bilgisizlik, mahcubiyet, utanma duygusu 

nedeniyle ve hekimin yardım edemeyeceği düşüncesiyle kadınlar Üİ ve cinsel disfonksiyon gibi 

sorunlarına çözüm aramayıp yıllarca bu sorunlarla yaşamak zorunda kalabilmektedirler. 

 

Sonuç:Kadınların her anlamda yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen inkontinans sorununun ortaya 

çıkmadan koruyucu önlemlerle önüne geçilmeye çalışılması ve aynı zamanda erken dönemde 

saptanarak uygun girişimlerin planlanabilmesi, kadın sağlığının geliştirilmesine önemli katkılar 

sağlayacaktır. Bu katkıyı sağlayacak en önemli sağlık personellerinden biri ebe ve hemşirelerdir. Ebe 

ve hemşirelerin büyük çoğunluğunun kadınlardan oluşması ve sağlık hizmeti veren her düzeydeki 

kurumda görev yapıyor olmaları, kadınlara ulaşmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle 

inkontinanstan korunma, erken tanılama, doğru değerlendirme ve izleminde ebe ve hemşirelere önemli 

görevler düşmektedir. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-6 / PELVİK TABAN (KEGEL) EGZERSİZLERİ 
 

Nilgün ALKAN1, Vesile Aycan KARAKURT BAŞKAYA1, Esra BADUR1, 

Aysun ALBAYRAK1, Özden KALENDER1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 
Amaç:Perine kaslarının kuvvetinin ve pelvik organ desteğinin iyileştirilmesi, doğum sonrası 

iyileşmenin kolaylaştırılması, inkontinansın önlenmesi ve mesane kontrolünün geri kazanılması için 

pelvik taban egzersizlerinin öneminin kavranması amaçlanmıştır. 

 

Yöntem:Bu derleme ‘’Pelvik taban egzersizleri’’hakkında literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. 

 

Bulgular:Giriş: Pelvik taban, pelvik organlara(üretra,vagina ve rektum)yapısal ve fonksiyonel destek 

veren kas ve bağ doku grubudur.Pelvik taban egzersizleri(Kegel egzersizleri ) bu kasları güçlendirmek 

için kullanılabilir. Pelvik taban egzersizleri stres üriner inkontinansta tedavi yöntemi olarak ilk kez 

1948 yılında Arnold Kegel tarafından tanımlandığı için Kegel egzersizleri olarak da adlandırılmıştır. 

Pelvik taban kasları; Genetik faktörler(bağ-doku hastalıkları),gelişimsel anormallikler, doğumlar, 

pelvik bölge cerrahisi, ileri yaş, menopoz döneminde hormon düzeyinde değişiklikler, şişmanlık, ağır 

işte çalışmak, konstipasyon, kasları uyaran sinirlerde zayıflama ve sedanter yaşam gibi pek çok 

nedenden dolayı zayıflamaktadır. Pelvik taban kaslarının zayıflaması sonucunda idrar ve/veya büyük 

abdesti tutamama, pelvis içine yerleşen organların sarkması, idrar yolları ile ilgili olarak duyusal ve 

boşaltım ile ilgili anormallikler olması, seksüel bozukluklar, anüs çevresi ve kuyruk sokumu bölgesine 

doğru kronik ağrı gibi birçok rahatsızlık görülür. Bu rahatsızlıkların önüne geçmek için yapılabilen 

Kegel egzersizleri oldukça yararlı, güvenilir ve kolay egzersizlerdir. Vücudun başka yerlerindeki 

kasları güçlendirmede olduğu gibi pelvik taban kaslarını güçlendirmek de zaman alır. Pelvik taban 

egzersizlerini uygulayabilmek için doğru kasların bulunması gerekir. Egzersiz yapılacak kaslar idrar 

tutmak ve/veya gaz çıkışını durdurmak için kullanılan kaslardır. Egzersizlere başlamadan önce mesane 

boşaltılır.Kaslar3 sn. süresince yukarı doğru çekilir, sonra 3 sn. boyunca gevşetilir. Başlangıçta 3-4 sn. 

tutulabilirken, ilerledikçe 8-10 saniyeye kadar tutulmalıdır. Gevşeme sırasında 7-8 sn. beklenir. 

Egzersiz sırasında karın kaslarının kasılmamalı, ıkınılmamalıdır. Normal nefes alınıp verilmelidir. 

Egzersizler otururken, ayaktayken, sırtüstü veya yüzüstü yatarken vb. farklı pozisyonlarda da 

uygulanabilir. Pelvik taban kas egzersiz programının en az haftada 3-4 kez olmak üzere, 15-20 hafta 

boyunca uygulanması ve belli bir kas tonüsüne ulaşınca ömür boyu sürdürülmesi önerilir. Çünkü 

pelvik taban egzersizlerinin etkisi, egzersiz bırakıldığında azalmaktadır.Pelvik taban egzersizlerinin 

gebelikte yapılmasının da çeşitli faydaları vardır. Kaslar güçlendiği için doğumda annenin daha iyi 

ıkınmasını sağlar, doğumu kolaylaştırır ve daha az yırtık oluşmasını sağlar. Gebelik sırasında 

doğumdan sonraki dönemde idrar kaçırma problemini önler. Hemoroid oluşmasını önler. Egzersizlere 

20.gebelik haftasında doğum sonrası ise doğumdan 24 saat sonra başlanır ve en az 6 hafta devam 

edilir. Histerektomi operasyonlarında, menopoz ile başlayan alt üriner sistem ve üreme sistemi 

organlarının anatomik ve fonksiyonel değişiklikleri nedeniyle preoperatif bakımda pelvik taban kas 

egzersizleri öğretilmelidir. Postoperatif bakımda egzersizlere hemen başlanmalı ve evde de devam 

edilerek, günde 20-30 kez yapılmalıdır. Üriner inkontinans ve aşırı aktif mesanenin başlangıç 

tedavisinde pelvik taban kas egzersizlerinin etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca cinsel işlev 

bozukluklarında da olumlu etki yaptığı tepit edilmiştir. 

 

Sonuç:Cerrahi endikasyon konulan vakalar dışında ürojinekolojik sorunlarda, gebelik ve doğumdan 

sonra, menopozda ve cinsel sorunlarda pelvik taban kas egzersizlerinin tedavi edici ve yaşam kalitesini 

arttırıcı etkisi olduğu belirlenmiştir. Egzersizlerin düzenli olarak yapılması durumunda, pelvik organ 

prolapsusunun azaldığı, üretranın abdominal kavite içinde stabilizasyonunun sağlandığı, pelvik taban 

hakkında kişinin bilincinin arttığı, üriner inkontinansın önlendiği, cinsel problemlerin azaldığı ve 

cinsel yaşamdan memnuniyetin arttığı görülmektedir. Bu nedenle sağlıklı bireylerin de düzenli olarak 

pelvik taban kas egzersizlerini yapmaları oldukça önemlidir. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-7 / AŞIRI AKTİF MESANE SENDROMU 

Özden KALENDER, NEŞE KUMANOVA, NİLGÜN ALKAN, Vesile Aycan 

KARAKURT BAŞKAYA, Esra BADUR 
 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Aşırı aktif mesane sendromunun nedenleri ve tedavisi hakkında bilinç oluşturmak 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem:Bu derleme ''Aşırı aktif mesane sendromu'' hakkında literatür taraması yapılarak 

oluşturulmuştur. 

 

Bulgular:Sabah uyandıktan gece yatana kadar geçen sürede sekiz kereden daha sık idrar yapmak, 

geceleri iki kere ve daha sık idrar yapmak için uyanma ile birlikte görülen engellenemeyen şiddetli 

idrar yapma hissi, sıkışma idrar kaçırması aşırı aktif mesane sendromu olarak tanımlanır. Normal 

sağlıklı kişilerde, idrar kesesi belli bir seviyeye kadar dolmadan sıkışma hissi oluşmaz. Aşırı aktif 

mesane sendromunda, hastanın idrar kesesinde yeterince idrar birikmediği halde çok sıkışıkmış gibi 

his oluşur. Bu hastaların bazılarında sıkışma hissi ve çok sık idrara gitmenin yanı sıra idrar kaçırma da 

olmaktadır. Bu üç şikâyet; sık idrara çıkma, sıkışma hissi ve sıkışma tarzı idrar kaçırma, hastada hepsi 

birden görülebileceği gibi yalnızca biri veya ikisi bir arada görülebilir. Bu rahatsızlığın nedeni tam 

olarak bilinmemektedir. Temelinde engellenemeyen idrar kesesi kasılmaları olduğu düşünülmektedir. 

Kronik bir rahatsızlıktır. Aşırı aktif mesane tanısını koyabilmek için, yapılan tetkiklerde bu şikâyetleri 

açıklayan bir hastalık bulunmaması gerekir. Yani hastada benzer şikâyetlere yol açan idrar yolları 

iltihapları, üreter alt uç taşı, mesane taşı, mesane tümörü, interstisyel sistit, diyabet, çok su içme 

(polidipsi), proteinüri, nörojen mesane, ağrılı mesane sendromları, prostat büyümesi, üretra darlığı, 

pelvik organ sarkması (mesane sarkması), gebelik, ilaç kullanımı ve psikolojik rahatsızlıkların 

bulunmaması gereklidir. Bu rahatsızlık her yaşta görülebilir. Yaşlandıkça görülme sıklığı artar. Daha 

çok kadınlarda ortaya çıkar. Ayrıca stresli gergin kişilerde daha fazla görülmektedir. Hastalar sık sık 

idrara gitmek zorunda kaldıklarından günlük yaşam kaliteleri düşer, uyku düzenleri bozulur, sosyal 

hayatları kısıtlanır, cinsel hayatları da bu durumdan etkilenir. Hastalık kişiyi gergin, stresli hale getirir. 

Bu rahatsızlık hastayı bu denli sıkıntıya soksa da ilaç tedavisi ile şikayetler çok büyük oranda 

düzeltilir. Bu rahatsızlığın teşhisini koymada en önemli husus hastadan ayrıntılı bir bilgi almaktır. 

Yalnız şikâyetlere dayanarak tanı konulabilir. Yapılacak İdrar tahlili, açlık kan şekeri, üriner ultrason, 

sistoskopi, ürodinami gibi tetkiklerle bu şikayetlere yol açacak başka bir neden varlığı araştırılmalıdır.  

 

Sonuç:Hasta belirli aralıklarla idrar için tuvalete gitmeyi alışkanlık haline getirmelidir. Mümkün 

olduğu kadar uzun süre idrarını tutmaya çalışmalıdır. Gece idrar için kalkmak zorunda kalıyorsa 

akşamları sıvı alımını azaltıp daha çok gündüz sıvı almaya dikkat etmelidir. Kola, çay, kahve, gazlı 

içecekler idrar kesesini uyarıcı etki yaptıklarından azaltılmalıdır. Kilo verilmesi gereklidir. Mesane 

kaslarının güçlendirilmesi için kegel egzersizleri faydalı olabilir. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-8 / ÜRİNER İNKONTİNANS VE CİNSELLİK 

Aysun ALBAYRAK1, Özden KALENDER1, Neşe KUMANOVA1, Nilgün 

ALKAN1, Vesile Aycan KARAKURT BAŞKAYA1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 
Amaç:Üriner inkontinansı olan hastalarda cinsellik konusu incelenmiştir. 

Yöntem:Bu derleme ''Üriner inkontinans ve cinsellik ''hakkında literatür taraması yapılarak 

oluşturulmuştur. 

Bulgular:Çok ve sık doğum yapan kadınlarda pelvik destek yapıların gevşemesine bağlı; kadın 

sağlığını tıbbi, fiziksel,sosyal,psikolojik ve ekonomik alanda ciddi olarak etkileyen üriner inkontinans 

sorunu ortaya çıkmaktadır.Uluslararası Kontinans Derneğinin (ICS) ilk standardizasyon raporunda 

üriner inkontinans (Üİ),sosyal ve hijyenik sorunlara yol açan ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz 

idrar kaçırma durumu olarak tanımlanmıştır.Stres,Refleks/Acil,karma,postüral,noktürnal,bilinçsiz ve 

koital inkontinans olmak üzere tipleri vardır. Çalışmalar 25-64 yaş arasındaki kadınlarda prevalans 

%4,5-53 olarak bildirilmiştir. Bu kadar geniş aralık olmasının nedeni idrar kaçırma tanımlamasındaki 

farklılıklar ve çalışmaların değişik yaş gruplarında yapılmasıdır. Menopozal dönemdeki kadınların 

%56,4’ünün ara sıra,%37’sinin sürekli inkontinans,%42,3’ünde stres inkontinans,%19,3’ünde acil 

inkontinans,%38,4’ünde karma inkontinans olduğu belirlenmiştir. Orta yaşlı kontinans kadınlarda 

yapılan bir çalışmada 3 yıllık bir sürede her ay yeni Üİ olgusunun %8 olduğu,12 aylık bir takip 

çalışmasında ise stres tipte Üİ ve sıkışma tarzında Üİ insidansları sırasıyla %16,5 ve %22,6 olarak 

bulunmuştur. Risk faktörleri: Yaş: Yaşın ilerlemesiyle pelvik taban kasları zayıflamakta, böylece idrar 

inkontinansı prevalansı yaşla birlikte artmaktadır. Gebelik Ve Doğum: Gebelik ve doğum sayısı, 

doğum şekli, doğum komplikasyonları, müdahaleli doğum, gebelikte alınan kilo miktarı ile bebeğin 

doğum kilosu gibi gebelik ve doğum ile ilgili faktörler önemli bir rol oynamaktadır. Cinsiyet Ve Irk: 

Kadınların gerek üretra kısalığı gibi anatomik olarak farklılıkları gerekse gebelik, doğum gibi 

fizyolojik olaylar Üİ’ın kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla görülmektedir. Siyahlarda üretral 

basınç daha yüksek ve mesane hacmi daha büyük olduğundan beyazlara göre daha az görülmektedir. 

Menopoz: menopoz sonrasında ürogenital atrofi gelişir ve gelişen atrofi ürogenital destek dokusunda 

zayıflama dolayısı ile inkontinansa neden olur. Şişmanlık Ve Obezite: Pelvik dokulara kronik bir 

şekilde baskı yaparak pelvik kasların, sinirlerin ve diğer yapıların zayıflamasına yol açmaktadır. 

Konstipasyon:Pelvik sinirlerde gerilmeye neden olarak hasar oluşturduğu,bunun da pelvik taban 

fonksiyonlarının olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilmektedir. Histerektomi: Histerektomi 

ameliyatının bir komplikasyonu olarak, ameliyat sırasında pelvik sinir ve destek yapılarının travmatize 

olması, vaginanın kısaltılması ve mesane destek yapılarının çıkartılması gibi nedenler sonucunda 

ortaya çıkabildiği gibi cerrahi menopoz ve östrojen eksikliği sonucunda da görülebilmektedir. Sigara, 

Alkol Ve Kafein: Bu alışkanlıkların inkontinansın tüm tiplerinin ortaya çıkmasında önemli rolü olduğu 

riski 2-3 kat arttırdığı bilinmektedir. Cinsellik bireylerin hem pskikolojik hem de bedensel katılımı ile 

gerçekleşen doyuma ve üremeye yönelik yaşantıları içerir. Kadının cinsel uyarımında, cinsel cevabı ve 

doyumunda pelvik taban kaslarının çok önemli görevleri vardır. Kadın cinsel fonksiyon 

bozukluklarına neden olan risk faktörleri arasında ilk sıralarda Üİ ve pelvik organ prolapsusu yer 

almaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan araştırmalar sonucunda üriner sistem belirtilerinin, cinsel ilişki 

sırasında ağrı ve uyarılma sorunlarına yol açtığı ve bu nedenle de kadın cinsel fonksiyonlarını olumsuz 

etkilediği tespit edilmiştir.  

Sonuç:Araştırmalara göre inkontinanslı kadınlarının %25’inin cinsel fonksiyonlarının etkilendiği, 

karma Üİ’ı olan kadınlarda depresyon skorunun daha yüksek olduğu ve inkontinans süresi arttıkça 

depresyon skorunun yükseldiği, yaşam kalitelerinin olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. 

İnkontinans sorunu olmayan kadınların inkontinans sorunları olanlara göre daha sık cinsel ilişkiye 

girdikleri (%93-%50),kadınların cinsel isteklerinin inkontinansa bağlı olarak azaldığını, büyük 

çoğunluğunun inkontinans nedeni ile mahcubiyet hissettikleri ve beden imajlarında düşüklüğe neden 

olduğunu ifade ettiklerini belirlemişlerdir.  
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-9 / ÜRODİNAMİK İNCELEMELER 

Esra BADUR, Aysun ALBAYRAK, Özden KALENDER, Neşe 

KUMANOVA, Vesile Aycan KARAKURT BAŞKAYA, 
 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Hastaların yaşam kalitelerinin devam ettirilmesi için uygun testlerin ve tedavilerin yapılmasını 

sağlamaktır. 

 

Yöntem:Bu makale ürodinamik incelemeler hakkında literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur.  

 

Bulgular:Ürodinami incelemeleri mutlak ve opsiyonel olarak iki grupta sınıflandırılır. Mutlak gerekli 

testler: Üroflowmetri, PMR testi, dolum sistometrisi ve basınç akım çalışmasıdır. Opsiyonel testler: 

EMG, üretral fonksiyon testleri, videoürodinami ve ambulatuar ürodinamidir. Ürodinami; Alt Üriner 

Sistem Semptomları (AÜSS) etyolojisini belirlemede, cerrahi öncesi tanı için riskli olgularda tanı ve 

takip ile tedavinin sonuçlarını etkileyecek faktörleri belirlemek için yapılır. Ürodinami yapılarak; idrar 

akım hızı, dolum sırasında mesane aşırı aktivitesi, dolum sırasında üretral kapanma mekanizması, 

işeme sırasında yetersiz detrüzör basıncı, işeme sırasında çıkım obstrüksiyonu saptanmaya çalışır. 

İşeme bozukluğu ve idrar kaçırma; hafif şikâyetlerden böbrek yetmezliği gibi daha ağır sonuçlara 

neden olan geniş bir yelpaze içinde değerlendirilmelidir. Ürodinamiye başvuran hastalar ya da hastalık 

durumları; şikâyetlerle birlikte nörolojik hastalık, depolama şikâyetleri boşaltma şikâyetlerinden 

fazlaysa, endoskopik olarak obstrüksiyon bulgusu yoksa yüksek rezidü idrar (<400-500 ml), AÜSS’lu 

genç hasta, daha önce geçirilmiş ve başarısız cerrahi, disfonksiyonel işemesi olan çocuklar, 

şikâyetlerle bulguların uyuşmadığı hastalar olarak sayılabilir. Kadında ürodinamik incelemeler: 

Rekürren inkontinans, karışık tipte inkontinans, işeme bozukluğu olan olgular, nörolojik hastalık 

varlığında, semptom ve klinik bulgularda uyumsuzluk ya da tedavi gerektiren pelvik prolapsus 

hastalarında yapılır. Aşırı aktif mesanede(AAM) ürodinami: Aşırı aktif mesaneli her hastada 

ürodinami inceleme endikasyonu yoktur. Çoğu hastada ürodinami klinik yaşamı da değiştirmeyebilir. 

AAM’li olgularda ürodinami endikasyonları: Misk tip Üriner İnkontinans(stres ve urge), kompleks 

öykü (ilaç, cerrahi, travma vb), gizli nöropetik mesane, başarısız ampirik tedavi, detrüzör kontraktilite 

yetersizliliğinde mevcut olan detrüzör aşırı aktivitesi, artmış rezidü, anormal üroflowmetri, dirençli 

AAM ve ileri tedavi düşüncesidir. Pediatrik ürodinami: Çocuk hastalarda yetişkin hastalara göre farklı 

özelliklere sahiptir. Üroflowmetri günlük pratikte en sık kullanılan ve anamnezi objektif hale getirerek 

çok yararlı olan bir inceleme yöntemidir. Ancak sistometri ve basınç-akım çalışmalarının invaziv 

doğası seçilmiş olgularda uygulanmalarını gerekli kılmaktadır. Çocuklarda anormal cilt bulguları 

(sırtta çöküntü, kıllanma),anormal nörolojik muayene ve AÜSS, spina bifida,spinal kord hasarı,üriner 

etansiyon ve/ve ya enfeksiyon,PUV,Hinman-Allen sendromu,imperforate anüs,ekstrofi ve cerrahiye 

rağmen VUR devamı sözkonusu ise ürodinamik incelemeye başvurulur. Yaşlı erkekte ürodinamik 

inceleme: Öncelikle AÜSS ayırıcı tanısında kullanılır. Bening prostat obstrüksiyonu, detrüzör 

instabilitesi,detrüzör yetmezliği,mesane boyu darlığı ve sensoriyal urgency’de ayırıcı tanı için 

kullanılır.Erkeklerde ürodinamik inceleme bir çok test içermeli ve başlangıçta üroflow ile rezidü idrar 

,daha sonra sistometri ve basınç-akım çalışmaları yapılmalıdır.Basınç-akım AÜSS olan hastalarda 

mutlak önerilen önemli bir testtir.  

Sonuç:Hem üroloji hem de tıbbın diğer alanlarını içeren hayli özelleşmiş ve kompleks bir alan olan 

AÜSSnın tanı ve tedavisi güncellenen uzman görüşlerine kolaylıkla ulaşılmasını gerektirir.  
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-10 / VAJİNAL HİSTEREKTOMİ 

NEŞE KUMANOVA, Nilgün ALKAN, VESİLE AYCAN KARAKURT, Esra 

BADUR, Aysun ALBAYRAK, 
 

Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Amaç: Pozitif ve negatif yönleriyle VAH’ı değerlendirmek. 

 

Yöntem:Yöntem: Bu derleme VAH hakkında literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur. 

 

Bulgular:VAH Uterus Prolapsusu,Uterus Myomları,Endometriozis;Jinekolojik Kanserler,Kronik 

Pelvik Ağrı,Tedaviye Cevap Vermeyen Menoraji,İnnata Dismenore(Adet Ağrılarının Şiddetli 

Olması)durumlarında yapılmaktadır. VAH ameliyatları diğer Histerektomi şekillerine göre daha az 

risklidir. Dışarıdan görülen bir ameliyat izi olmaz. Batında herhengi bir insizyon yeri olmadığı için 

Post-op dönemi daha konforludur.İyileşme süreci daha kısadır. VAH ameliyatı yapılacak hastalardan 

Pre-op tetkikleri istenir. Hastaya P/C yapılabilir. Hastadan aydınlatılmış onam alınır. Ameliyattan bir 

gece önce lavman yapılır(Hekim isteğine göre).Ameliyat günü birkaç saat saat önceden antiseptik 

Vajinal Ovül uygulanır(Hekimin isteğine göre).Proflaktik antibiyotik yapılır. Hastaya IV ve Foley 

Katater takılır. Ameliyat saatine göre hastanın oral alımı stoplanır. VAH ameliyatı en çok uterus 

prolapsusunda kullanılır. Bu işlem sırasında çoğunlukla servikste alınır. Cerrah ayrıca bir veya her iki 

overi ve fallop tüplerinide almak zorunda kalabilir. Bu işleme Salpingo-Ooferektomi ile Total 

Histerektomi denir. Bu ameliyat sırasında ön ve arka kompartman tamiri 

yapılabilmektedir.Histerektomilerin %25’inde vajinal yol kullanılır. Komplikasyonları: Ameliyat 

sonrasında kanama, bacaklarveya akciğerlerde tromboz, enfeksiyon, mesane-bağursaklarda hasar 

oluşumu, uterus ve overleri besleyen damarlarda hasar oluşumu ve anesteziye bağlı riskler 

gelişebilmektedir. İkincil Riskler: Göğüste, mesanede, vajinal cuff’ta ya da pelviste küçük 

enfeksiyonlar, hematom, batında pelvisteki adezyonlara bağlı kronik ağrı olabilir. Özellikle ön 

kompartıman tamiri yapılan hastalarda inkontinans görülebilir. Bu durum hastaların %5’inde rastlanır. 

Tekrar cerrahi müdahele gerekebilmektedir. Arka ve önkompartman onarımı yapılmış kadınlarda 

cinsel ilişki sırasında ağrı ya da zorluk yaşanabilmektedir. Prolapsus nedeniyle ameliyat olan hastalar 

yeniden prolapsus oluşma riski taşımaktadırlar. Ameliyat sonrası hasta birkaç saat süreyle Post-op 

veya Yoğun bakım servisinde gözlemlenir. Hastanın vital bulguları, idrar çıkışı ve kanaması ilk 2 

saatte 15 dk da, ikinci 2 saatte 30 dk da, sonraki 4 saattede 2 saatte bir alınıp kaydedilir. Hastanın daha 

sonraki takipler 6 saatte bir olarak düzenlenir. Hastaya 3000 cc mayi verilir(Ordera göre).Foley katater 

18-24 saat süreyle hastada çekilmez. Oral alımı ve mobilizasyonu anestezi tipine göre düzenlenir. İlk 

gün sadece sıvı gıdalar verilir. Hastanın erken mobilizasyonu Emboli ve Pnomoni riskini azaltır. 

Hastanın Post-op kontrol hemogramları alınır. Post-op dönemde takibi yapan hemşire özellikle 38 C ın 

üzerindeki ateş, analjeziklere rağmen geçmeyen ağrı, bir saat içerisinde 2 yâda daha fazla ped kanama 

ve hematüri durumlarına dikkat etmelidir. Defekasyon sırasında güçlük, karın alt kısmında ağrı, şişlik, 

idrar yapmada güçlük ve ağrı, yanma, bulanık idrar, bacaklarda ağrı, şişlik, kızarıklık, göğüs ağrısı, 

öksürük, soluk alıp vermede güçlük diğer görülebilecek durumlardır. Hasta 48 ile 96 saat hastanede 

izlenir. Kullanacağı ilaçlar hekim tarafından reçete edilir. Hasta taburcu edilirken 6 hafta sonra 

kontrole çağrılır.2 hafta yorucu aktivitelerden kaçınması söylenir.6 hafta cinsel ilişkiye girmemesi 

söylenir. Operasyon öncesi Menapozda değilse bu konuda hasta bilgilendirilir(ooferektomi 

yapılmışsa).Patoloji sonuçlarını takip etmesi söylenir.  

 

Sonuç:Sonuç:VAH ameliyatı tecrübeli hekim gerektirmektedir.Uterusu ayırma işlemi sırasında 

adezyonlar nedeniyle mesane,rektum,uterus ve overleri besleyen damarlarda yaralanmalar 

olabilir.Operasyonun zorluğu nedeniyle her an Abdominal Histerektomi’ye veya Laparoskopik 

Histerektomi’ye geçiş ihtimali vardır. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-11 / KEGEL EGZERSİZLERİ 

Kamile AKAY, Feray ÖZKAN, Habibe BİÇER 
 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç: Kegel egzersizlerinin gebelik ve menepoz dönemindeki önemini vurgulamak amacıyla 

hazırlanmıştır. 

 

Yöntem:Literatür taraması yapılmıştır. PTK egzersizleri, aslında yıllardır Çin Tao egzersizlerinin bir 

parçası olarak kullanılmaktadır. Hindistan’da Ashwini Mudra’nın bir alt grubu olarak da benzer 

egzersizler tanımlanmış ve yogiler tarafından da kullanılmıştır. Hipokrat ve Galen’in de eski 

Yunan/Roma hamam ve jimnasyumlarında kullanılan bir takım PTK egzersiz programları 

tanımladıkları bilinmektedir. O yıllarda bu grup kasları güçlendirmenin genel sağlığı olumlu 

etkilediği, yaşam süresini uzattığı, ruhsal ve cinsel sağlığı iyileştirdiği düşünülmüştür. PTK 

egzersizlerinin modern tıbba girişi Margaret Morris tarafından, idrar ve gaita kaçırmanın önlenmesi ve 

tedavisinde bir seçenek olarak PTK’nın kasılma ve gevşemesi şeklinde tanımladığı egzersizler ile ilk 

defa 1936 yılında olmuştur. Ancak kadınlarda STİK tedavisinde PTK egzersizlerinin etkili olduğu 

1948 yılında ilk kez Kegel tarafından rapor edilmiştir. PTK egzersizleri ile amaç PTK gücünü, 

tonusunu artırmak ve kasılmanın zamanlamasını ayarlayabilmektir. PTK eğitim programları, tekrarlı 

PTK kontraksiyonu başka bir ifadeyle belli bir sürede yapılan tekrarlı egzersizler olarak 

tanımlanmaktadır. Pratikte, bu egzersizler yapılırken bacaklar hafif ayrık, düz bir şekilde uzatılmalıdır. 

Bu pozisyonda diğer kasların kontraksiyonundan kaçınmak daha kolaydır. Sanki idrar ve gaz çıkışını 

durduruyormuşcasına PTK kasılır. Her bir kontraksiyonda vajinal duvarın aşağı doğru inişi artırılır. 

Egzersiz tekniğinde spesifik dil çok önemlidir. Hastanın eğitiminde ‘sık’, ‘sıkıştır’, ‘tut ve bırak’ gibi 

sözel uyarılar olmalıdır. Kasılma esnasında nefes tutulmamalıdır. Gluteal bölge, abdominal ve uyluk 

kasları kasılmamalıdır. İdeali bu pozisyonda 10 saniye tutmak ve 10-20 saniye dinlenmektir. Antenatal 

Kegel Egzersizleri ve Gebelikte Uygulanışı: Kegel egzersizlerine 20. gebelik haftasında başlanır. 

Olumlu etkiler 4-6 haftada görülmeye başlar. İstenilen sonuçlar 3-6 ayda alınır. Pelvik taban kas 

gücünü korumak için uzun süre devam edilmelidir. Postpartum dönemde egzersizlere hemen 

başlanması Üİ olasılığını azaltır. Antenatal kegel egzersizleri 8 kontraksiyondan oluşan 3 set, her bir 

kontraksiyon 6 saniye, setler arasında 2 dakika istirahat, setler günde 2 kez tekrar, haftada 3 veya 4 

gün, en az 15-20 hafta devam, 34. gebelik haftasında tekrar sayısı 12 olmalıdır.  

 

Bulgular: Pelvik taban, kemik pelvisin içinde alttaki pelvis boşluğunu kapatarak batın boşluğunun alt 

hududunu oluşturmaktadır ve ön tarafta simfiz pubis, arkada sakrum, yanlarda da spina iskiadikaların 

sınırladığı eşkenar dörtgen şeklindedir. Pelvik taban gebelikte, sağlam bir pelvik destek sağlama, 

mesane, uterus ve rektumun pozisyonu ile fonksiyonunu sürdürmeye yardım etme ve üriner kontinansı 

sağlama gibi önemli rollere sahiptir. Kegel egzersizlerinin başlıca yararları; pelvik taban kas gücünü 

arttırmak, epizyotomi gereksinimini azaltmak, pelvik organ prolapsus ihtimalini azaltmak, hemoroid 

oluşumunu önlemek, boşaltım kontrolünü arttırmak, orgazmı arttırarak cinsel problemleri azaltmaktır. 

Pelvik taban kas egzersizleri peripartum dönemindeki kadınlarda da yararlıdır. Gebelerde üriner 

inkontinans şikâyetinin giderilmesinde önerilen en uygun tedavi yöntemi pelvik taban kas 

egzersizleridir. Gebelikte güçlü, hacimli ve esnek kas yapısı doğumu kolaylaştırdığı, vajinanın eski 

biçimini çabuk almasını sağladığı ve kronik pelvik ağrının azalmasına neden olduğu belirtilmektedir. 

 

Sonuç: PTK egzersiz programlarının yardımcı tedavi yöntemleri ile birlikte komponentlerinin ve en 

etkili kombinasyonun belirlenmesinin zamanı çoktan gelmiştir. Hastanemizde bulunan gebe ve 

menepoz okulunda kegel egzersizleri aktif bir şekilde uygulanmaktadır. Kanıt temelli yaklaşımlarda da 

pelvik taban kas egzersizlerinin önemi vurgulanarak kadınların bu egzersizi düzenli yapmaları 

önerilmektedir. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-12 / ÜRİNER İNKONTİNANS VE CİNSEL YAŞAM 

Kamile AKAY1, Feray ÖZKAN1, Habibe BİÇER1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 
Amaç:AMAÇ: Üriner inkontinansı olan kadınların cinsel yaşam kalitesinin olumsuz etkilerine dikkat 

çekmek amacıyla hazırlanmış bir derlemedir. 

 

Yöntem:YÖNTEM: Literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. İdrar kaçırma nedeniyle kadında 

özgüven kaybı, libido kaybı, anksiyete ve cinsel istekte azalma olabilir. Kadında cinsel fonksiyon 

bozukluğu; biyolojik, psikolojik, medikal, kişisel ve sosyal komponentleri olan multifaktöryel bir 

durumdur. İdrar kaçırma hayatı tehdit eden bir problem olmasa da, herhangi bir yaştaki kadını 

etkileyen, sosyal yönü olan yaşam kalitesini olumsuz etkileyen multidisipliner bir olgudur. Yaşanan 

ıslaklığa bağlı olarak kadınlar çeşitli ruhsal sorunlar yaşayabilmekte ve bu rahatsızlıktan dolayı 

kendine olan güvenleri azalmakta, bir başkasına bağımlı olarak görmekte, günlük ev ve iş aktiviteleri, 

cinsel yaşamları olumsuz etkilenmekte ve sosyal ilişkileri kısıtlanmaktadır. İdrar kaçırma kadın 

populasyonunda oldukça sık görülen bir sağlık problemidir. Kadınların büyük bir çoğunluğu bunu 

kadın olmanın ve yaşlanmanın bir sonucu olarak görmekte olup tıbbi yardım almamaktadır. 

 

Bulgular:BULGULAR: İDRAR KAÇIRMANIN RİSK FAKTÖRLERİ 1. Yaş ve Cinsiyet2. Irk3. 

Seks bir sonucu olarak görmekte olup tıbbi yardım almamaktadır Hormonları4. Doğum5. Bağ 

Dokusu6. Sigara, Obesite ve Kronik Konstipasyon7. Histerektomi8. Prolapsus ve Anterior Onarım9. 

Abdominal Tümör10. Radyoterapi11. SpinalKord Yaralanmaları12. İdrar Yolu Enfeksiyonu13. 

İlaçlar. İDRAR KAÇIRMANIN TİPLERİ SIKIŞMA TİPİ İDRAR KAÇIRMA (DETRÜSÖR 

İNSTABİLİTESİ):Sıkışma tipi idrar kaçırma, sistometrinin dolma fazında hastanın inhibe etmek 

istemesine karşın spontan veya provokasyonla kontraksiyonlar gösteren mesane ya da detrüsör 

instabilitesi olarak adlandırılır. STRES TİP İDRAR KAÇIRMA:Stres tip idrar kaçırma, detrüsör 

aktivitesi olmaksızın öksürme, gülme gibi intra abdominal basıncın arttığı fizik aktiviteler sırasında 

intra vezikal basıncın maksimum üretral basıncı aşması sonucu gelişen istemsiz idrar kaçırma olayıdır. 

KARIŞIK TİP İDRAR KAÇIRMA:Stres tip ve sıkışma tip idrar kaçırma semptomlarının bir arada 

görüldüğü idrar kaçırma şekli olarak tanımlanır TAŞMA TİP İDRAR KAÇIRMA: Mesanenin aşırı 

dolması sonucunda belirli aralıklarla küçük miktarda istemsiz idrar kaçırılması durumudur. 

FONKSİYONEL TİP İDRAR KAÇIRMA: Alt üriner sistem dışındaki faktörlere bağlı gelişen idrar 

kaçırma şeklidir. İDRAR KAÇIRMA İLE İLGİLİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ :1. Konservatif Tedavi 

Davranışsal Tedavi -Pelvik Taban Kas Egzersizi -Biofeedback -Vajinal Kon -Mesane Eğitimi -

Tuvalete Gitme Programı -Diyet • Elektriksel Stimülasyon 2. Farmakolojik Tedavi 3. Cerrahi Tedavi  

 

Sonuç:SONUÇ VE ÖNERİLER:Pelvik taban bozukluklarında cinsel disfonksiyon sıklıkla karşılaşılan 

bir durum olmakla beraber yapılan çalışmalar genellikle pelvik taban yetersizliğinin düzeltilmesi ile 

cinsel fonksiyonların da düzeldiği yönündedir. Seksüel fonksiyonları değerlendirmenin çok daha iyi ve 

medeni bir yolu ise valide edilmiş anketleri ve semptom skorlarını kullanmaktır. İdrar kaçırmanın 

cinsel fonksiyon ve yaşam kalitesine olan etkileri, toplumda bu genel probleme daha fazla önem 

verilmesi gerekliliğini açığa vurmaktadır. Bu konuda toplumdaki bilgi düzeyini artırarak tıbbi yardım 

alınması konusunda kişiler cesaretlendirilebilir. Ülkemiz genelinde düşünecek olduğunda 

klinisyenlerin çok büyük kısmının genellikle mevcut hastalığın primer tedavisine odaklandığı ve cinsel 

fonksiyonu sorgulamayı ihmal ettiği ve hastaların da bu konuda tedavi öncesi genellikle soru 

sormaktan çekindiği bilinmektedir. Pelvik taban yetmezliği nedeni ile özellikle girişim düşünülen 

hastalarda valide semptom skorları ve anketlerle tedavi öncesi ve sonrası cinsel fonksiyonun ortaya 

konulmasının hem tedavi kalitesi hem de akademik açıdan çok daha iyi sonuçlar vereceği aşikardır.  

 

 

 



33 
 

I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-13 / ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE DAVRANIŞSAL 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

Akgül KURU OKTAY1, Meltem SERTTAŞ2, Gamze DURMAZOĞLU2, Selma 

BEZİRGAN2, Filiz GÖÇMEN2, Asuman TATARLAR2 
 

1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doğum Salonu, 2İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği,Eğitim Ar-Ge Koordinatörlüğü 

 
Amaç:Üriner inkontinans, Uluslararası Kontinans Derneği tarafından kişide sosyal veya hijyenik 

problemlere sebep olan ve objektif olarak gösterilebilen istemsiz idrar kaybı olarak tanımlanmaktadır. 

Davranışsal tedavi yöntemleri, istemli kortikal etki ile istemsiz gelişen detrüsor kontraksiyonların 

inhibe edilmesi prensibine dayanmaktadır. Üriner inkontinanslı hastaların bakım ve tedavisindeki 

amaç; mesane kontrolünün yeniden kazanılması, kişilerin tekrar idrar tutabilir hale gelmesini 

sağlamaktır. Üriner inkontinans için davranışsal tedavi yöntemleri arasında diyet, mesane eğitimi, 

pelvik taban kas egzersizleri, tuvalete gitme programı oluşturma, biofeedback ve vaginal kon yer 

almaktadır. Diyet: Mesane günlüğüne bakılarak düzenlenir. Konstipasyon sıklıkla üriner inkontinansla 

birlikte olduğundan lifli gıda ve yeterli sıvı alımı önemlidir. Alkol, kafeinli ve asitli içecekler, 

domates, bal ve şekerli yiyecekler inkontinansta etkili gıda maddeleri olduğundan diyetten 

çıkarılmalıdır. Obesite, kronik karın içi basınç artışına neden olduğundan kilo verilmesi ile 

inkontinansta azalma ve iyileşme sağlanabilir. Mesane eğitimi: Mesane, düz kaslardan oluşan ancak 

kortikal kontrol altında çalışan bir organdır. Mesane eğitimi sadece belirli zamanlarda idrar yapmanın 

öğretildiği ve kişinin başarılı olduğu takdirde her hafta sürenin(15-30dk) arttırılması ile uygulanan 6-

12 haftalık (genellikle 8 hafta) formal bir eğitimdir. Amaç idrar yapma hissini bastırarak mesane 

kapasitesini arttırmak ve olumlu psikolojik gelişmeler sağlamaktır. Başarı şansı ilaç tedavisi 

olmaksızın %44-90’dır. Pelvik Taban Kas Eğitimi: Bir tedavi yöntemi olarak ilk kez 1948’de Arnold 

Kegel tarafından tanımlanan pelvik taban kas eğitiminin amacı; intra-abdominal basınç artışı 

durumunda kas hacmini ve kontraksiyon gücünü arttırmaktır. Bu yöntemde yeterli kas tonüsü ve 

fonksiyonu elde etmek için 20-60 günlük bir zaman diliminde 20-40 saatlik progresif egzersiz 

yapılması gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda stres inkontinansın tedavisinde ilk seçenek olması 

gerektiği belirtilmektedir. Tuvalete gitme programı oluşturma: Bakım veren kişilerin uyguladığı belirli 

aralıklarla belirli zamanlarda tuvalete gitmeyi sağlayan bir tekniktir. Bu uygulama ile idrar kaçırma 

olayından önce hastanın idrarını yapması sağlanarak kuru kalması amaçlanır. Biofeedback: Vajinal 

yüzeyel elektrodlarla uygulanan, pelvik taban rehabilitasyonunda kullanılan, düşük riskli, noninvaziv 

bir metoddur. Biofeedback yönteminde pelvik tabanın kasılma ve gevşemesi ekran ve ses aracılığı ile 

hasta tarafından anlaşılır hale getirilerek hastanın kendisi tarafından pelvik taban kas fonksiyonlarının 

düzenlenmesi sağlanır. % 70-80 hastada düzelme, % 40-50’sinde bu düzelme halinden tatmin olma ve 

başka tedavi arayışları içine girmeme saptanmıştır. Biofeedback yönteminin başarısı için doğru hasta 

seçimi, hastanın motivasyonunun iyi olması, yaşamda bağımsız olması ve bilişsel fonksiyonların 

normal olması gereklidir. Vaginal Kon: Ağırlıkları 20 gr’dan 100 gr’a kadar 5 vaginal konun vaginada 

sıra ile taşınmaları, yapılan egzersizle pelvik kas kontraksiyonunun etkinliğini arttırmak 

amaçlanmaktadır. Vaginal konlar ile pelvik taban kaslarında güçlü izometrik kontraksiyonlar 

yaratılarak konların vaginada durabilmesi sağlanmaya ve böylece pelvik kas gücü artırılmaya çalışılır. 

Davranışsal tedavi yöntemlerinin uygulanması ve izlemi, uygulayıcı ve hasta arasında pozitif, 

destekleyici ilişkiler gerektirir. Uygulayıcı-hasta iletişimi ve hastanın motivasyonu, davranış 

tekniklerinin başarısı için son derece önemlidir. Davranışsal tedavi sağlık çalışanları tarafından 

kolaylıkla kullanılabilir. Basit, ucuz ve etkili, yan etkileri olmayan ve hastanın kendi kendine 

yapabilmesi açısından avantajlı bir yöntemdir. Fakat hastanın ve eğitimi veren kişinin motivasyonu ve 

zaman sorumluluğu gerektirmektedir. Cerrahi olmayan diğer yöntemlerle beraber kolaylıkla 

kullanılabilmektedir.  
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-14 / STRES ÜRİNER İNKONTİNANSINDA OBEZİTENİN YÖNETİMİ 

Meltem SERTTAŞ, Akgül KURU OKTAY, Asuman TATARLAR, Gamze 

DURMAZOĞLU, Selma BEZİRGAN, Filiz GÖÇMEN, Serap TOKSOY 
 

1İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Eğitim Ar-ge Koordinatörlüğü 

 
Amaç:İnkontinans medikal, psikososyal ve hijyenik sorunlara neden olan, bireylerin yaşam kalitesini 

olumsuz yönde etkileyebilen, önemli ve yaygın bir sağlık sorunudur. İnkontinasta çok etkili olan 

obezite görülme sıklığı, ülkemizde de diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi gün geçtikçe artmaktadır. 

Obezite birçok hastalıkla ilişkilendirilmekle birlikte, toplum sağlığını her geçen gün daha fazla tehdit 

etmekte olan bir sağlık sorunudur. Obezitenin ilişkili olduğu hastalıklar üzerine negatif etkileri ortaya 

konulmuştur. Obez nüfusta, stres üriner inkontinans (SÜİ) görülme oranı daha yüksektir. 

Çalışmamızın amacı üriner inkontinansta obezitenin önemini vurgulayarak farkındalık oluşumunu 

sağlamaktır. 

 

Yöntem:Çalışma literatür taraması doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Bulgular:Amerika’da yapılan bir çalışmada morbid obezitenin ülke nüfusunun neredeyse sekizde 

birini etkilediği bildirilmiştir. İlginç bir şekilde, vücut kitle indeksinde 5 puanlık bir artış %20-%70 

oranında artmış bir üriner inkontinans riski ile ilişkilidir. Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkin 

kadınlarda SÜİ sıklığı %47-51 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Markland ve ark.’nın yürütmüş 

olduğu ulusal sağlık ve beslenme incelemesi anketinde 2001’den 2008’e kadar olan verilerin analizi, 

kadınlardaki SÜİ oranının obezite ve diyabetin artışına paralel arttığını gösterilmiştir. Gözlemsel 

çalışmalar üriner inkontinansta obezitenin değiştirilebilir bir risk faktörü olduğunu göstermektedir ve 

ön çalışmalar kilo kaybının obez hastalarda üriner inkontinans üzerinde olumlu etkisi olabileceğini 

düşündürmektedir. Subak ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada aşırı kilolu ve obez kadınlarda, obezite 

ile mücadele kapsamında sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırılarak kilo verenlerde idrar kaçırma 

ataklarının sıklığında anlamlı azalma olduğu bildirilmiştir. Richter ve arkadaşlarının çalışmasında ise 

genel nüfusa oranla morbid obez kadınlarda idrar ve anal inkontinans prevalansı daha yüksek 

olduğunu ve morbid obez kadınlarda kilo kaybının idrar ve anal inkontinans semptomları üzerine 

etkisini belirlemek amacıyla çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Sonuç:Sonuç olarak üriner inkontinasta kilo vermenin etkinliği çalışmalarla saptanmıştır. Bu 

bağlamda kontinans hemşirelerinin, diyet, yaşam tarzı, kilo kontrolü, sigara bırakma, bağırsak/ mesane 

alışkanlıkları vb. konularda hasta ve yakınlarına sağlığı korumaya ilişkin bilgi sunmada birincil 

konumdadır. Tedavide öncelikle diyet ve egzersizi de içeren yaşam şekli değişiklikleri gündeme 

alınmalıdır. Kilo verme ise kadınlarda idrar kaçırmanın ilk basamak tedavisidir. Zayıflama girişimleri 

efektif olmayan obez hastalarda SÜİ için cerrahi tedavi seçenekleri de düşünülebilecek tercihler 

arasında yer almaktadır. Obez kadınlarda SÜİ sağlığı olumsuz etkileyen, danışmanlığa ihtiyaç duyulan 

bir sorundur. Etkili hemşirelik yönetimi ile bu sorunla baş edilebileceği düşünülmektedir. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-15 / KONTİNANS DANIŞMANLIĞININ ÖNEMİ 

Gamze DURMAZOĞLU, Selma BEZİRGAN, Meltem SERTTAŞ, Filiz 

GÖÇMEN, Akgül KURU OKTAY, Serap TOKSOY, Asuman TATARLAR 
 

İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

 
Amaç:İnkontinans medikal, psikososyal ve hijyenik sorunlara neden olan, bireylerin yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyebilen, önemli ve yaygın bir sağlık sorunudur. Yoğun çalışma koşulları göz önüne 

alındığında klinik şartlarında inkontinansı önlemeye yönelik uygulamaların yapılması mümkün 

olmayabilmektedir. Bu nedenle kişiler aydınlatıcı bir eğitim için Kontinans Danışman Hemşiresine 

ihtiyaç duyarlar. Çalışmamızın amacı Kontinans Danışman Hemşireliğinin önemini vurgulayarak 

farkındalık oluşumunu sağlamaktır. 

 

Yöntem:Çalışma literatür taraması doğrultusunda hazırlanmıştır.  

 

Bulgular:Kontinans hemşireleri, sağlığı koruma, klinik bakım, eğitim ve araştırma ile bireylere uygun 

konservatif ve farmakolojik yönetim planlarını, hem tedavi hizmeti sunan kurumlarda hem de evde 

uygulayabilen, sağlık bakım profesyonelleridir. Yurt dışında düzenlenen ulusal ve uluslararası 

sempozyumlar, eğitim kursları ve sertifika programları hemşirelerin inkontinansa ilişkin farkındalığını 

ve bilgi düzeylerini arttırmaktadır. Ülkemizde yaşlı nüfusun artması ve daha kaliteli bir yaşam isteği, 

inkontinansa ilişkin araştırma ve gelişmelerin artması, kontinansla ilgili çalışan birimlere gereksinimi 

ve farkındalığı arttırmıştır. Fakat ülkemizde henüz kontinans hemşireliğine yönelik sertifika 

programları ve yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Oysa çeşitli birimlerde çalışan hemşireler 

ürodinamik çalışmaları, sıvı/diyet değişiklikleri, mesane eğitimleri, pelvik taban kas egzersizleri, 

biofeedback, elektromanyetik sandalye, tibial sinir uyarısı ile nöromodülasyon gibi tanı ve tedavi 

işlemlerini yerine getirirken danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İnkontinans sorununun çözümü ile 

evde bakım uygulamalarındaki maliyet azaltılır bakım kalitesi ise yükselir. Danışmanlık alanlarından 

biri olan; pelvik taban kaslarının (PTK) eğitimi, özgün pelvik kaslarının, ardışık istemli 

kontraksiyonları ve relaksasyonları ile oluşan konservatif tedavi yöntemidir. Hastaya zarar vermemek 

ilkesine dayanarak rahatça söylenebilir ki; PTK eğitimi komplikasyonsuzdur . Pelvik taban kaslarının 

değerlendirilmesi ve basitçe anlatılması fazla vakit almadan anlatılabilecek, sağlık kuruluşlarında ve 

evde uygulanabilecek çok önemli bir uygulamadır. Kadınlara öğretilecek olan kas eğitimleri, kadın 

sağlığını koruyucu uygulamalar arasındadır ve hemşirenin eğitici, uygulayıcı, danışman rollerini ön 

plana çıkarır. Tüm bunlar gösteriyor ki; uygulaması basit, önlenebilir sağlık sorunları ile mücadele 

kontinans danışmanlığı ile mümkün olabilir.  

 

Sonuç:Pelvik Taban Kaslarının geliştirilmesi gibi koruyucu hizmetler yaşam kalitesini artırmaktadır. 

Kontinans danışmanlığına, klinik çalışma koşullarının yoğunluğu nedeniyle, yeterince vakit 

ayrılamamakta, sadece bilgilendirme yapılabilmekte ve bu konu göz ardı edilmektedir. Sadece 

bilgilendirme yapılması, kadınların bu uygulamaları hayata geçirmelerinde yeterince etkili olmadığı 

için hastanelerde Kontinans Danışmanlığı Birimi kurularak düzenli eğitimlerle danışmanlık hizmeti 

verilmelidir. Ülkemizde henüz yaygın olmayan koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinde önemli bir 

yere sahip olan bu eğitimlerin uygulanabilirliğini sağlamak sağlık çalışanlarının sorumluluğundadır. 

Ayrıca hemşireler bağımsız rollerini kullanarak verdikleri eğitimler ile kadın sağlığını geliştirmeye 

katkıda bulunabileceklerdir. Ülkemizde düzenlenen bilimsel hemşirelik etkinliklerinde kontinans 

hemşireliğinin tartışılması sağlık bakım profesyonellerinde farkındalığın artmasını için gereklidir. 
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I. ÜROJİNEKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ SEMPOZYUMU 

 

P-16 / PELVİK TABAN DİSFONKSİYONUNDA GEBELİK VE 

DOĞUMLA İLGİLİ FAKTÖRLER 

Akgül KURU OKTAY1, Selma BEZİRGAN2, Gamze DURMAZOĞLU2, 

Meltem MATRAK2, Asuman TATARLAR2, Filiz GÖÇMEN2 
 

1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doğum Salonu, 2İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği,Eğitim Ar-Ge Koordinatörlüğü 

 
Amaç:Gebelik, hormonal etkiler ve büyüyen uterus nedeniyle genitoüriner sistem başta olmak üzere 

tüm organ sistemlerinde anatomik ve fizyolojik değişikliklere neden olur. Gebeliğin kendisinin mi, 

yoksa doğum olayının mı pelvik taban bozukluklarıyla daha çok ilişkili olduğu konusu açık değildir. 

Üriner inkontinans, fekal inkontinans ve pelvik organ prolapsusu gibi sorunlar gebelik ve doğuma 

bağlanmış olmasına rağmen gebelik ve doğumun pelvik organ desteği üzerindeki etkileri objektif 

olarak tanımlanmamıştır. Pelvik taban disfonksiyonu açısından gebelik ve doğumla ilgili en önemli 

risk faktörleri parite, doğum şekli ve bebeğin doğum ağırlığıdır. Parite, Oxford Family Planning 

Association’ın epidemiyolojik çalışmasında pelvik organ prolapsusu için en önemli risk faktörü olarak 

bulunmuş(risk oranı 10,85), üriner inkontinans için de majör risk faktörü olduğu saptanmıştır. Hiç 

doğum yapmamaya göre, vajinal tek doğum yapmak stres üriner inkontinans(Üİ) riskini 3,89 kat, 

vajinal birden fazla doğum yapmak 4,37 kat, sezaryen tek doğumunsa 1,78 kat arttırdığı 

bildirilmektedir. Thom&Brown’un çalışmasında, nulliparlarda Üİ görülme oranının daha düşük; bir, 

iki ya da üç vajinal doğum yapanlarda Üİ prevalansında bir fark gözlenmezken, ≥4 doğum yapanlarda 

yüksek olduğu belirtilmektedir. Beyaz ırkta hiç gebelik yaşamayanlara göre 1 kez gebe kalanlarda evre 

2 veya 3 pelvik organ prolapsusu riskinin 4,70 kat, ≥5 kez kalanlarda ise 10,04 kat fazla olduğu 

bildirilmiştir. Siyah ırkta ise parite-prolapsus arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır. 

Ülkemizde, hiç doğum yapmamışlara göre, bir doğum yapanlarda pelvik taban disfonksiyonu 

gözlenme riskinin 1,75 kat, 2 doğum yapanlarda 2,12 kat, 3 doğum yapanlarda 3,40 kat, ≥4 doğum 

yapanlarda 3,89 kat fazla olduğu bildirilmektedir. Parite arttıkça pelvik taban disfonksiyonu riski de 

artmaktadır. Doğum şekli, özellikle vajinal ve müdahaleli doğumlar pelvik taban kas yapısını etki 

leyerek pelvik taban disfonksiyonlarına neden olmaktadır. Bir çalışmada vajinal doğumun üriner 

inkontinans riskini 1,5 kat, forseps kullanımının ise 35 kat arttırdığı belirtilmektedir. Vajinal doğum 

pelvik taban disfonksiyonlarında bağımsız risk faktörü kabul edilmekte olup sezaryene göre riski 1,85 

kat arttırmaktadır. Nulliparlara göre; primiparlarda stres üriner inkontinans riski 3,89 kat, 

multiparlarda 4,37 kat, sezaryen olan primiparlarda ise 1,78 kat artmaktadır. Polat ve ark. çalışmasında 

vajinal doğumun pelvik taban relaksasyonu için sezaryene göre daha ciddi bir risk faktörü olduğu, 

doğumun aktif fazında yapılan sezaryenın da elektif sezaryena göre daha riskli olup, tamamen 

koruyucu olmadığı sonucuna varılmıştır. Ülkemizde yapılan bir çalışmada hiç doğum yapmamışlara 

göre; sezaryen doğumlarda pelvik taban disfonksiyonu gözlenme riskinin 1,65 kat, vajinal doğumlarda 

2,38 kat, her iki şekilde doğum yapanlarda ise 3,35 kat fazla olduğu bildirilmektedir. Bebeğin Doğum 

Ağırlığı arttıkça pelvik taban disfonksiyonu görülme olasılığı artmaktadır. Makrozomik fetüslerin 

pelvik organ prolapsusu için bağımsız risk faktörü olduğu ve riski 2,91 kat arttırdığı belirtilmektedir. 

Bir başka çalışmada, bebeğin doğum ağırlığı >3800 gr olanların postpartum 3.ayda üriner inkontinans 

risklerinin 1,41 kat fazla olduğu rapor edilmiştir. Gebelik sürecinde ve postpartum dönemde pelvik 

taban yetersizliklerinin önlenmesi ve korunması multidisipliner ekip yaklaşımını gerektirir. Özellikle 

ekip üyeleri içerisinde yer alan ebeler, pelvik taban disfonksiyonlarının önlenmesi ve korunmada etkin 

rol oynamaktadır. Ebeler bunu, gebelik süreci ve postpartum dönemdeki izlemlerinde, kadınlara pelvik 

taban yetersizliklerinin önlenmesi ve korunma için eğitim ve danışmanlık rolleri ile sağlıklı yaşam 

biçimi davranışlarını kazandırarak, doğum sırasında da gerekli müdahaleleri doğru ve zamanında 

yaparak kolaylıkla sağlayabilecek sağlık çalışanıdır.  
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P-17 / ÜRİNER İNKONTİNASTA EBE VE HEMŞİRELERİN ROLÜ 

 

Akgül KURU OKTAY1, Meltem MATRAK2, Gamze DURMAZOĞLU2, Selma 

BEZİRGAN2, Filiz GÖÇMEN2, Asuman TATARLAR2 
 

1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doğum Salonu, 2İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği,Eğitim Ar-Ge Koordinatörlüğü 

 
Amaç:İstemsiz idrar kaçırma olarak tanımlanabilen üriner inkontinans(Üİ), kadınlar arasında oldukça 

sık görülen, sık görüldüğü için normal kabul edilen ve yeterince önemsenmeyen bir sorundur. İdrar 

kaçırmak insanlar tarafından kabul edilmesi zor bir durum olarak görüldüğü için yapılan çalışmaları 

sınırlamakta ve dolayısı ile bu sıkıntı verici sorunun gerçekte ne kadar çok kişi tarafından yaşandığı 

saptanamamaktadır. Dünyada 200 milyondan fazla insan inkontinans sorunu yaşamakta olup, bu sorun 

kadınlarda daha fazla görülmekte ve prevelansı %15-52 arasında değişmektedir. Çalışmamızın amacı 

üriner inkontinansta farkındalık oluşumunu sağlamaktır. 

 

Yöntem:Çalışma literatür taraması doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

Bulgular:Uluslararası Kontinans Derneğinin (International Continans Society-ICS) 2002 yılındaki 

terminoloji raporunda idrar kaçırmayı semptomlarına göre stres, sıkışma, mikst, uykuda, sürekli ve 

diğer idrar kaçırma tipleri olarak altı başlıkta toplamıştır. En yaygın görülen idrar kaçırma tipleri ise 

stres, sıkışma ve mikst tipdir. Stres inkontinans, gülmekle, öksürmekle ve ağır kaldırmakla; sıkışma 

inkontinans, tuvalete yetişemeden kişinin idrarını aniden kaçırması şeklinde klinik belirti verir. 

İnkontinans tanısı konulması için kişinin son bir yıl içinde mutlaka idrar kaçırmış olması 

gerekmektedir. Kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha sık görülür. Üriner inkontinans gelişiminde yaş, 

parite, doğumda yaşanan travmalar, obezite, sigara kullanımı, kronik öksürük, kabızlık, prolapsus, 

menopoz, ilaç kullanımı, tuvalet alışkanlıkları gibi pek çok risk faktörü belirtilmiştir. Birçok risk 

faktörü olmakla birlikte, kadınlarda en belirgin risk faktörünün gebelik sayısının fazla olması, 

müdahaleli doğumlar, epizyotomi, spontan yırtıklar gibi doğumda yaşanan travmalar olduğu 

belirtilmektedir. Üriner inkontinansın erken dönemde saptanması ve bu konuda yeterli rehberlik 

sağlanarak sorunun ele alınması kadın sağlığının geliştirilmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bu 

kapsamda, ebe ve hemşirelerin temel sorumlulukları arasında inkontinans gelişimini önlemek ve bu 

sorunu yaşayan kadınların tedavisinde aktif olarak rol almak yer almaktadır. Üriner inkontinansın 

önlenebilmesi için öncelikle gelişiminde etkili olabilecek risk faktörlerinin bilinmesi gerekmektedir. 

Ebe/hemşireler, cinsiyet avantajı nedeniyle kadınlara daha yakın olmaları ve toplum içinde her 

düzeyde sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapmalarından dolayı kadınların sağlık problemlerini 

daha fazla paylaşabilmektedir. Bu yüzden toplumda, Üİ tanılanması, değerlendirilmesi, izlemi ile 

Üİ'dan korunmada ebe/hemşirelere önemli sorumluluklar düşmektedir.  

 

Sonuç:Sonuç olarak, ebe ve hemşireler kadınların risk faktörlerine maruz kalmasını önleyerek veya 

maruziyeti azaltarak inkontinanstan korunmayı sağlayabilirler. Ebe ve hemşirelerin, üriner 

inkontinansın önlenmesi ve bu sorunun giderilmesine ilişkin aktif rol alabilmeleri, eğitim ve 

danışmanlık hizmetlerini etkin şekilde yapabilmeleri için görülme sıklığının ve etkileyen risk 

faktörlerinin bilinmesi gerekmektedir. Bilgi eksikliği, ebe ve hemşirelerin gerek eğitim ve danışmanlık 

hizmetlerinde (koruyucu hizmetler) gerekse de hasta bakımındaki (tedavi edici hizmetler) kararlarını 

etkileyerek yanlış kararların verilmesine neden olabilmektedir. Bu alanda, ebe ve hemşirelerin 

inkontinans, risk faktörleri ve korunma yolları ile ilgili bilgi ve farkındalık düzeyi arttırılarak, bu 

alanda aktif rol almaları sağlanmalı ve eğitim programlarına bu amaca göre yön verilmelidir.  
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P-18 / PELVİK TABANIN KORUNMASINDA PERİNE MASAJININ 

YERİ 

Akgül KURU OKTAY, Fatma ABALI, Nevin AÇIK, Saliha DÜNDAR, 

Habibe BİÇER 
 

Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Doğum Salonu 

 
Amaç:Her yıl 600 binden fazla kadın gebelik ve doğumla ilgili komplikasyonlar nedeniyle hayatını 

kaybetmektedir. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. 

Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım anne ve bebek sağlığının korunması ve 

geliştirilmesinde sunulması gereken temel koruyucu hizmetler arasındadır. Sağlıklı bir anne ve bebek 

için mümkün olan en az girişimle doğumu gerçekleştirmek, nitelikli doğum hizmetlerinin amacıdır. 

Günümüzde gebelik ve doğumla ilgili temel yaklaşım, doğumun fizyolojik bir süreç olduğu ve tıbbi 

müdahale ve girişimlerin asgari düzeyde tutulmasını gerektirir. Doğum sırasında uygulanan gereksiz 

müdahale ve girişimler pelvik taban yapısının bütünlüğünü bozarak perineal travmayla 

sonuçlanabilmektedir. Perineal travma, doğum esnasında genital bölgede kendiliğinden, cerrahi bir 

insizyon veya epizyotomi nedeniyle ortaya çıkan hasar olarak tanımlanmaktadır. Doğum sırasında ve 

sonrasında kısa ve uzun vadeli morbiditeye eşlik eden ve kadınların cinselliğini ve beden imgesini 

etkileyen bir durumdur. Üriner ve fekal inkontinans, disparonoya, kronik perineal ağrı morbitide 

sonuçları arasında sayılabilir. Primiparite, epizyotomi, forseps/vakum uygulaması, ıkınma tekniği, iri 

bebek, bebekte pozisyon ve prezentasyon bozukluğu, doğum eyleminin hızlı seyretmesi, ikinci evrenin 

uzaması ve annenin doğum sayısı perine travması riskini artıran faktörlerdir. Son yıllarda doğum 

öncesi yapılan perine masajının, perine bütünlüğünün korunması, yırtıkların azaltılması ve ciddi 

yırtıkların önlenmesinde olumlu etkileri olduğunu belirten araştırmalar yaygınlaşmaktadır. 34.gebelik 

haftasında başlanan, haftada 3-4 kez 4 dakika veya haftada bir kez 10 dakika süreyle gebe veya 

partneri tarafından uygulanan perine masajı, doğumda perinenin esnekliğini arttırmak, epizyotomi ve 

spontan yırtıklardan kaynaklanan perineal travma riskini azaltmak için savunulmaktadır. İlk önce 

Almanya’da denenen elle yapılan masaj, balon uygulamaları ile perinenin doğuma hazırlandığı 

önerileri giderek yaygınlaşmaktadır. Gebelik boyunca yapılan perine masajının, epizyotomi 

uygulamasını önlemede etkili bir yöntem olduğu, böylelikle postpartum dönemde kadının yaşam 

kalitesini arttırdığı ifade edilmektedir. Labrecque ve ark. yaptıkları çalışma, perine masajının primipar 

normal doğum yapan kadınlarda perine bütünlüğünün korunmasını arttırırken, multiparlarda etkili 

olmadığını göstermiştir. Sayıner&Demirci’nin “Prenatal Perineal Masajın Vaginal Doğumlarda 

Etkinliği”ni değerlendirmek üzere yaptığı çalışmada masaj grubunda epizyotomi uygulanma oranın 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu(p<0,001), doğum öncesi uygulanan perine masajının 

perine travmasını azalttığı belirtilmiştir. Perine masajı, ebelerin daha bağımsız ve aktif oldukları 

doğum öncesi bakım ve doğum eyleminin dilatasyon evresinde uyguladıkları geleneksel 

uygulamalardan biridir. Ülkemizde ebeler daha çok doğumun ikinci evresinde perineyi sıklıkla yağ, 

sıcak kompres kullanarak veya sadece ıkınma ile doğum eyleminin yavaş ilerlemesini sağlayarak 

korumaya çalışmaktadır. Hekimler ise rutin uygulama olarak epizyotomiyi kullanmaktadır. Ebeler 

perinenin elastikiyetini artırmak için, doğum öncesi dönemde gebelere ve/veya partnerlerine gebeliğin 

son haftalarında perine masajını öğretmeli, doğum esnasında da desteklemelidir. Perine masajı doğum 

sonrası dönemde perineal yırtıkları ve epizyotomi oranını azaltmakta, dolayısıyla doğum sonrası 

dönemde iyileşmeyi hızlandırmaktadır. Annenin bebeğiyle ilgilenmesini ve emzirmesini olumlu yönde 

geliştirmektedir. Gebelik ve doğum sırasında yapılan perine masajının ebeler tarafından desteklenmesi 

doğum sonu dönemde ve ileri yaşlarda kadının yaşam kalitesini artırmada önemli bir yere sahip 

olacaktır.  
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P-19 / KADIN ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE DAVRANIŞSAL 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

YÜKSEL KARGA ÖZEN, FERİDE NUMANOĞLU, AKGÜL KURU 

OKTAY, FATMA BAKILAN ABALI 
 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 

 
Amaç:Bu çalışma üriner inkontinansın önlenmesinde davranışsal tedavi yöntemlerinin incelenmesi 

amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Yöntem:Bu makale ‘’Üriner inkontinans tedavisi ve davranışsal tedavi yöntemleri ‘’hakkında literatür 

taraması yapılarak hazırlanmıştır. 

 

Bulgular:Üriner inkontinanslı (Üİ) hastaların bakım ve tedavisindeki amaç; kişilerin tekrar idrar 

tutabilir hale gelmesini (kontinans) sağlamaktır Kontinansı sağlamada kullanılan tedaviler; cerrahi 

tedavi, ilaç tedavisi ve davranışsal tedavidir..Birçok hastada davranışsal tedavinin amacı mesanenin 

kapasite etkinliğinin artırılarak mesane kontrolünü geri kazanmasını sağlamaktır. Sıkışma veya stres 

tipi inkontinans olan hastaların çoğunda tedavinin ilk aşaması davranışsal tedavi olmalıdır Üİ için 

davranışsal tedavi yöntemleri; diyet, mesane eğitimi, pelvik taban kas egzersizleridir.. Diyet; Mesane 

günlüğüne bakılarak düzenlenir. Konstipasyon sıklıkla Üİ.la birlikte olduğundan lifli gıda ve yeterli 

sıvı alınımı önemlidir. İnkontinansta (özellikle urge inkontinansta) birçok gıda maddelerinin de 

mesane irritasyonu başlatma veya arttırmada önemli rol oynadığı bilinmektedir. Mesane Eğitimi: 

Davranışsal tedavi yöntemlerinden biri olan mesane eğitimi, sadece belirli zamanlarda idrar yapmanın 

öğretildiği bir eğitimdir. Amaç idrar yapma hissini bastırarak mesane kapasitesini arttırmak ve olumlu 

psikolojik gelişmeler sağlamaktır. Özellikle urge inkontinans, frequency ve noktüri tedavisinde etkili 

olan bu yöntemin son yıllarda stres inkontinansı olan hastalarda da etkili olduğu bildirilmiştir. 

Alışkanlık Eğitimi: Hastanın miksiyon alışkanlıklarına uygun olarak planlanan tuvalete gitme 

programıdır.. Tuvalete Gitme Programı Oluşturma:Bu yöntemde hasta düzenli aralıklarla(2-4 

saat)tuvalete gönderilir veya sürgü verilir. İdrar Yapmayı Teşvik Etme. Hastaların mesanenin dolum 

hissini algılamaya başladıkları ve tuvalete gitme ihtiyacı duydukları dönemde uygulanılır. Pelvik 

Taban Kas Eğitimi (PTKE): Stres inkontinansında bir tedavi yöntemi olarak ilk kez 1948 yılında 

Arnold Kegel tarafından tanımlanan pelvik taban kas egzersizlerinin amacı; intra-abdominal basınç 

artışı durumunda kas hacmini ve kontraksiyon gücünü arttırmaktır. PTKE,davranışsal tedavi 

yöntemleri arasında en önemli komponentlerden biridir. Pelvik taban kas gücünün artırılmasında 

egzersiz oldukça etkili olup, inkontinansın önlenmesi ve birinci basamak tedavisinde düşünülmesi 

gereken bir seçenektir PTK egzersizleri hastaların pelvik taban kaslarını sıkılaştırmasına yardımcı 

olur. PTKE.nin alt üriner sistem kasları üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemektedir; fakat pelvik 

taban kas tonüsünü, anal sfinkter ve üretral kas kontraksiyonunu artırarak etkilediğine inanılmaktadır. 

Bunun sonuncunda da idrar kaçırma olayı engellenmiş olur. Pelvis taban kasları egzersizleri genellikle 

eşit gevşeme aralıklarıyla 5-10 sn kontraksiyon şeklinde yapılır. Kontraksiyonlar her gün düzenli 

olarak uygulanmalıdır. PTK egzersizlerinin düzenli olarak yapılması durumunda, pelvik organ 

prolapsusunun azaldığı, mesane boynu ve üretranın abdominal kavite içinde stabilizasyonunun 

sağlandığı, pelvik taban hakkında kişinin bilincinin arttığı, üriner inkontinansın önlendiği, cinsel 

problemlerin azaldığı ve cinsel yaşamdan memnuniyetin arttığı görülmektedir. Egzersizi öğretme 

yöntemleri, doğru kasını kullanıp kullanmama açısından son derece önemlidir. Bu yöntemler :Stop 

testi(sadece stres inkontinansta kullanılır.),dijital palpasyon,vajinal kon kullanımı,perineometre 

kullanımı,biofeedback kullanımı,elektriksel stümülasyondur. 

 

Sonuç:Üİ tedavisinde ilaç veya cerrahi tedavilerle beraber, davranışsal tedavi uygulamaları gereklidir. 

Üİ halen yaygın olarak görülen önemli bir sağlık sorunu olması dolayısıyla, Üİ bulguları ve risk 

faktörlerinin değerlendirilmesi, korunma ve tedavi gibi konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi 

önem kazanmaktadır. Danışmanlık ve egzersizlerin öğretilmesi konusunda eğitici ve danışman 

rollerinden dolayı hemşirelere büyük görevler düşmektedir. Farkındalık oluşturma, egzersizlere uyum 
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ve yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için sağlıklı ve hasta kadınlar bilgilendirilmeli ve motive 

edilmelidir 

 


