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Değerli Meslektaşlarımız, Doğuma Hazırlık Eğitimi'ne gönül veren tüm Sağlık 
Profesyonelleri; 
 
Birincisini 2012 yılında Çeşme’de, İkincisini 2015’de Seferihisar’da gerçekleştirdiğimiz 
kongremizin üçüncüsünü bu yıl Çeşme’de gerçekleştiriyoruz. 
 
‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi"nin  ana teması 
“Yeni Kavramlar, Yeni Fikirler, Yeni Teknikler” olarak belirlenmiştir. 
 
Temaya uygun olarak, alandaki yenilikleri kanıtlar doğrultusunda sunarak ve farklı 
kurslar ile yeni teknikleri deneyimlemenizi sağlayarak daha güvenli ve keyifli doğumlar 
için birlikte gelişmeye devam edeceğiz. 
 
Ayrıca bu alanda çalışan sağlık profesyonellerine deneyimlerini paylaşma fırsatı vererek 
birbirimizin deneyimleri ile de zenginleşeceğiz. Farklı gebe eğitim/gebe bilgilendirme 
uygulamaları ve bilimsel çalışmalara yine ‘’EN İYİ ÖDÜLLERİ’’ verilmesini planlıyoruz. 
 
Bilgi, deneyim ve uygulama ile dopdolu kongremizle amacımız hem aile hem de 
toplumumuz için güvenli doğum sonuçları elde etmek ve ülkemizdeki sezaryen 
oranlarının DSÖ oranlarına inmesine katkı sağlamaktır. Kadına, bebeğe saygı, güvenli 
doğum, doğum korkusu nedeniyle olan gereksiz sezaryenlerin azaltılması ancak 
multidisipliner yaklaşım ile gerçekleşebilir. 
 
Bu nedenle; Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi bu alana gönül veren hemşire, ebe, 
kadın-doğum uzmanı, psikolog, fizyoterapist, aile hekimi, doula ve doğum koçlarını 
kongremize katılmaya davet ediyoruz. 
 
Doğuma Hazırlık Eğitimi/Gebe Okulları/Gebe Bilgilendirme Programlarına gönül veren 
Sağlık Profesyonelleri; 
 
İzmir’in Çeşme İlçesi sonbaharda bir başka güzeldir. Ilıca Termal Hotel'de sıcak kaplıca 
sularının  ve sonbaharda ılık Çeşme denizinde yüzmenin keyfini birarada yaşamalısınız. 
Kongre sonunda yenilenmiş bilgi, zihin ve beden ile kurumlarınıza dönmenizi , bu alanda 
çalışmalarınızı sürdürmenizi diliyor ve 1.Uluslararası 3.Ulusal “Doğuma Hazırlık Eğitimi 
ve Eğiticiliği” kongresinde buluşmak umudu ile saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.  
 
Kongre Başkanları 
 
 
Doç. Dr. Merlinda ALUŞ TOKAT     Doç. Dr. Kerziban YENAL   
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ONURSAL BAŞKAN 
Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ 

 
KONGRE BAŞKANLARI 

Doç. Dr. Merlinda Aluş TOKAT 
Doç. Dr. Kerziban YENAL 

 
BİLİMSEL SEKRETERYA 

Dr. Öğr. Üyesi Hande YAĞCAN 
Öğr. Gör. Dr. Özlem ÇİÇEK 

 
DÜZENLEME KURULU BAŞKANI 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek BİLGİÇ 
 

DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ 
Prof. Dr. Samiye METE 

Doç. Dr. Pınar Serçekuş AK 
Doç. Dr. Gözde Gökçe İŞBİR 
Dr. Öğr. Üyesi Sibel ŞEKER 

Dr. Öğr. Üyesi Yeter Durgun OZAN 
Dr. Öğr. Üyesi Elif ULUDAĞ 

Op. Dr. Hakan ÇOKER 
Op. Dr. Kenan ERTOPÇU     

Uzm. Serap YAŞAROĞLU TOKSOY 
Araş. Gör. Sevcan FATA 

Araş. Gör. Hülya ÖZBERK 
Araş. Gör. Buse GÜLER 

Araş. Gör. Nuran Nur AYPAR 
Araş. Gör. Manolya PARLAS 

 
KONGRE BİLİMSEL KURUL LİSTESİ 

Prof. Dr. Anahit Margirit COŞKUN (Bezmialem Üniversitesi) 
Prof. Dr. Emel EGE (Necmettin Erbakan Üniversitesi) 

 Prof. Dr. Ferda ÖZBAŞARAN (İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) 
Prof. Dr. Füsun TERZİOĞLU (İstinye Üniversitesi) 

 Prof. Dr. Gül ERTEM (Ege Üniversitesi) 
Prof. Dr. Gülşen VURAL (Yakın Doğu Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Maltepe Üniversitesi) 
Prof. Dr. Hediye ARSLAN ÖZKAN (Yeditepe Üniversitesi) 
Prof. Dr. Hilmiye AKSU (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Hülya OKUMUŞ (Dokuz Eylül Üniversitesi) 
Prof. Dr. Kafiye EROĞLU (Koç Üniversitesi) 

Prof. Dr. Kamile KABUKCUOĞLU (Akdeniz Üniversitesi) 
Prof. Dr. Lale TAŞKIN (Başkent Üniversitesi) 

Prof. Dr. Mürüvvet BAŞER (Erciyes Üniversitesi) 
Prof. Dr. Namık DEMİR (Kent Hastanesi) 

 Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR (Ege Üniversitesi) 
Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi) 

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN (İstanbul Üniversitesi) 
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Prof. Dr. Nezihe KIZILKAYA BEJİ (Biruni Üniversitesi) 
Prof. Dr. Nur ŞENEL (Emekli Öğretim Üyesi) 

Prof. Dr. Nuran KÖMÜRCÜ (İstanbul Aydın Üniversitesi) 
Prof. Dr. Nurdan DEMİRCİ (Marmara Üniversitesi) 

Prof. Dr. Oya KAVLAK (Ege Üniversitesi) 
Prof. Dr. Özen KULAKAÇ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) 
Prof. Dr. Saadet YAZICI (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) 

Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT (Dokuz Eylül Üniversitesi) 
Prof. Dr. Samet KAFKAS (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Prof. Dr. Samiye METE (Girne Üniversitesi) 
Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN (Pamukkale Üniversitesi) 

Prof. Dr. Türkan PASİNLİOĞLU (Sanko Üniversitesi) 
 Prof. Dr. Ümran OSKAY (İstanbul Üniversitesi) 

Prof. Dr. Ümran SEVİL (Ege Üniversitesi) 
Prof. Dr. Zehra GÖLBAŞI (Cumhuriyet Üniversitesi) 

Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM (Adnan Menderes Üniversitesi) 
Prof. Dr. Erbil DOĞAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Prof. Dr. Faik Mümtaz KOYUNCU (Celal Bayar Üniversitesi) 
Prof. Dr. Gülcihan AKKUZU (Ufuk Üniversitesi) 
Doç. Dr. Aslı GÖKER (Celal Bayar Üniversitesi) 

Doç. Dr. Ayden ÇOBAN (Adnan Menderes Üniversitesi) 
Doç. Dr. Birsen KARACA SAYDAM (Ege Üniversitesi) 

Doç.Dr. Deniz SAYINER (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 
Doç. Dr. Elif GÜRSOY (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) 

Doç. Dr. Emre YANIKKEREM (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 
 Doç. Dr. Evşen NAZİK (Çukurova Üniversitesi) 

Doç. Dr. Gözde Gökçe İŞBİR (Mersin Üniversitesi) 
Doç. Dr. Gülay RATHFISCH (İstanbul Üniversitesi) 

Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN (Ege Üniversitesi) 
Doç. Dr. İlkay GÜNGÖR (İstanbul Üniversitesi) 

Doç. Dr. Kerziban YENAL (Lefke Avrupa Üniversitesi) 
Doç. Dr. Merlinda ALUŞ TOKAT (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Doç. Dr. Muzaffer SANCI (T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi) 

 Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN (Hitit Üniversitesi) 
Doç.Dr. Özge ÇELİKER TOSUN (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Doç. Dr. Pınar SERÇEKUŞ AK (Pamukkale Üniversitesi) 
Doç. Dr. Sevgi ÖZSOY (Adnan Menderes Üniversitesi) 

Doç. Dr. Şenay ÜNSAL ATAN (Ege Üniversitesi) 
Doç. Dr. Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ (Çukurova Üniversitesi) 

Doç. Dr. Gürsoy PALA T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Aynur KIZILIRMAK (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi Dilek BİLGİÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi  Elif ULUDAĞ (Bozok Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi Filiz OKUMUŞ (İstanbul Medipol Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi  Gülseren DAĞLAR (Cumhuriyet Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi  Gülten KOÇ (Hacettepe Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi  Hande YAĞCAN (Dokuz Eylül Üniversitesi) 



6 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Dr. Öğr. Üyesi İlkay BOZ (Akdeniz Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi  İlknur Münevver GÖNENÇ (Ankara Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi  Kamile ALTUNTUĞ (Necmettin Erbakan Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi  Merve ÇAMLIBEL (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi . Dr. Nazan KARAHAN (Karabük Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi  Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ (Katip Çelebi Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi  Nursen BOLSOY (Manisa Celal Bayar Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi  Öznur KÖRÜKÇÜ (Akdeniz Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi Özen Esra KARAMAN (İstanbul Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 
Fakültesi) 

Dr. Öğr. Üyesi  Sibel ŞEKER (Adnan Menderes Üniversitesi) 
Dr. Öğr. Üyesi  Şule Halime SELMAN (Biruni Üniversitesi) 

Dr. Öğr. Üyesi  Yeter Durgun OZAN (Dicle Üniversitesi) 
Öğr. Gör. Dr. Özlem ÇİÇEK (Dokuz Eylül Üniversitesi) 
Op.Dr. Ahmet AKKOCA (İzmir Doğal Doğum Merkezi) 

Op.Dr. Hakan ÇOKER (İstanbul Doğum Akademisi) 
Uzm. Dr. Mehmet İrfan KÜLAHÇIOĞLU (Dokuz Eylül Üniversitesi) 

Op. Dr. Mürüde ÇAKARTAŞ DAĞDELEN (Kıbrıs) 
Uzm. Psik. Neşe KARABEKİR (İstanbul Doğum Akademisi) 

Uzm. Dr. Orçun SEZER (Kent Hastanesi) 
 

KONGRE ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL LİSTESİ 
 Prof. Dr. Ayhan LASH (USA) 

Uzm.Dr.Ayten SAFAROVA (Azerbaycan) 
Katalin PAPP, PhD. (Macaristan) 

Ildikó Rákóczi, , PhD. (Macaristan) 
Op. Dr. Kenan ERTOPÇU (Almanya) 

Dr. Satir NİKOLOVSKİ (Makedonya)      
Dr. Teuta Useini AVDİ (Makedonya) 

Uzm. Dr. Turab JANBAKHİSHOV (Azerbaycan) 
Dr. Michael BLEES (Almanya) 
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POZITIF DOĞUM EYLEMI IÇIN  DSÖ 2018 ÖNERILERI 

Op. Dr. Kenan ERTOPCU 

2030 sürdürülebilir kalkinma hedefleri ajandasinda anne ve bebek mortalite ve morbiditesi önemli yer tutuyor. 

Dünyada her yıl 160 milyon civarında doğum oluyor . Doğum eylemi , doğum ve doğum sonrası erken dönemdeki  

risklerin türleri , derecesi ülkelere ve doğum ortamlarına göre değişiyor . Doğumların çoğunluğu gebeler ve 

bebekleri için doğum eylemi başında ve süresinde tanımlanmış risk faktörü veya komplikasyon olmadan 

gerçekleşiyor .  

Bununla birlikte doğum eylemi ve doğum, anne ve bebek için özellikle komplikasyon olursa morbidite ve mortalite 

riski açısından kritik . Global ajandalar odaklarını genişleterek hem anne ve bebeklerin olası doğum 

komplikasyonlarından kurtulmaları hem de sağlıklı yaşamları için tam potansiyellerini üst düzeye çıkarmayı 

hedefliyorlar . Doğum eyleminde ve doğumda bakımın kalitesini geliştirme stratejisi, antenatal veya postpartum 

bakım stratejilerine göre ölü doğum ,maternal ve yenidoğan mortalitesini azaltmak için en etkili strateji olarak 

tanımlanmıştır .  

Kadinlar önceki kişisel ve sosyokültürel inanç ve beklentilerini karşilayacak veya üstüne çikacak pozitif doğum 

deneyimi isterler. Pozitif doğum deneyimi , klinik ve psikolojik güvenli bir ortamda , teknik olarak uzmanlaşmiş 

klinik çalişaninin ,  doğum eşlikçisinin sürekli pratik ve emosyonel desteği ile, sağlikli bir bebeğin doğumunu 

içerir. Kadinlarin çoğunluğu medikal girişimler gerekli olsa veya istense bile, kişisel başarma duygusu ve kontol 

için kararlara katilmak , fizyolojik doğum eylemi ve fizyolojik doğum isterler.  

Yıllar boyu araştırmalara rağmen doğumda normallik kavramı evrensel veya standardize değildir . Predominant 

bakım modeli dünyanın birçok bölgesinde sağlık profesyonelinin doğum eylemini kontrol etmesidir . Son 20 yılda 

doğumu başlatmak , hızlandırmak , sonlandırmak , düzenlemek veya monitorize etmek gibi uygulamalar artmıştır 

Doğumda aşırı medikalizasyon kadının kendi doğum yapma kapasitesini baskılayarak doğum deneyimine negatif 

etki yapmaktadır: Kadınların önemli bir bölümüne doğum eylemi sürecinde veya doğumda en az bir obstetrik 

girişim olduğu kanıtlanmıştır . Sağlıklı gebe kadınlar komplike olmayan vajinal doğumlarda perineal traş , lavman 

, amniotomy , intravenöz sıvı , antispazmolitik ve antibiyotikler gibi etkili olmayan , potensiyel zararlı 

uygulamalarla karşı karşıyadır .  

 Son on yılda partogramın en önemli bileşkeleri olan ikaz ve aksiyon çizgilerinin validiteleri çalışmalarla 

sorgulanmış ve doğum eyleminin 1950 lerde Emmanuel Friedman ın belirlediği sınırlardan daha yavaş olabileceği 

bildirilmiştir . Doğum eylemini ve doğumu güvenli monitorize etmek için normal doğumu başlatan ve ilerletenin 

ne olduğunu açıkça anlamak önemlidir . Doğumun başlangıcı , değişik fazlarının süresi ve evrelerinin tanımı ile 

ilgili konsensus yoktur . Pratikte güvenli zaman sınırları içinde ve servikal dilatasyon paternleri ile normal 

doğumun nasıl ilerlediği tanımı konusunda belirgin farklılıklar vardır . Günümüzde kullanılan servikografın 

güvenli sağlıklı doğum eylemini tanımladığı intrapartum bakımın klinik kılavuzunda sorgulanmaya başlamıştır .   

DSÖ kılavuzU herhangi bir sağlıklı bakım biriminde doğum eyleminde ve doğumda tüm sağlıklı gebe kadınların 

ve bebeklerin bakımına odaklanmıştır . ‘’ sağlıklı gebe kadın ’’ tanımı kendileri ve bebekleri için risk faktörleri 

bulunmamış olan veya sağlıklı gözüken tüm gebe kadınlar ve adolesan kızlar için ifade edilmiştir . Doğumda 

komplikasyon gelişen ve özel bakım gerektiren yüksek riskli gebelikler bu kılavuzun kapsamı dışı ndadır . Bu 

kılavuz doğum eylemi ve doğumda sağlanması gereken temel bakımı ve doğumun birinci , ikinci ve üçüncü 

evresine özgü girişimleri içerir .  

Kılavuz intrapartum bakımda kadın merkezli tanımlanmış girişim ve sonuçlara odaklanmıştır . Kılavuz kadınların 

doğumda ne istediklerini , ne gereksinimleri olduğunu ve nelere değer verdiklerini anlamak için sistematik kalitatif 

derlemeleri içerir . Kadınlar önceki kişisel ve sosyokültürel inanış ve beklentilerini gerçekleştirecek veya aşacak 

pozitif doğum deneyimi istemektedirler . Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü kadınların doğumdan beklentilerini 

karşılama amaçlı klinik ve klinik olmayan uygulamaların etkinliği ile ilgili öncelikli soruları tanımlamak için 

konsultasyon süreci kullanmıştır . Sistematik derlemelerde kadınların doğumda bazı beklentileri ;girişim olmadan 
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normal doğum; duyarli ilgili nazik saygili personel ;kontrol altinda olma arzusu; sağlikli anne ve bebek ve doğum 

eşlikçisi desteğidir. 

DSÖ pozitif doğum deneyimi için intrapartum bakim kilavuzunda toplam 56 öneri kilavuzda 27 yeni öneri kilavuz 

hazirlama ekibi tarafindan 2017 toplantilarndan adapte edilmiştir 30 eski öneri ise önceden yayinlanan DSÖ 

kilavuzlarindan alinmiştir.  

Dsö pozitif doğum deneyimi için intrapartum bakim kilavuzunda kanit düzeyine göre öneriler;önerilir, önerilmez 

duruma özgü öneri,titiz araştirma durumunda öneri olarak dört gruptur.  

Kilavuzdaki öneriler doğumun başlangicindan erken postnatal döneme kadar zaman sirasiyla gruplanarak 

sunulmuştur. Kilavuzda öneriler pratikte doğru uygulanmasi ve anlaşilmasi için ek uyari ve açiklamalar 

içermektedir.  

1.Öneri; Annelik bakiminda saygi; Tüm kadınların saygınlığına,özeline,mahremiyetini sağlayıcı zarar ve kötü 

tedaviden uzak özgürlüğünü garanti eden , bilgilendirilmiş seçimini sağlayan ve doğum eylemi ve doğumda sürekli 

destek sağlayan bakım için organizasyonu tanımlar ve önerilir .  

Annelik bakiminda saygi herkes için geçerlidir: Doğum komplikasyonlari; risk durumu , düşük veya yüksek riskli 

gebelik, doğum ortami ,(ev veya hastane), hangi düzeyde sağlik profesyoneli olursa olsun, ülkenin gelir düzeyi 

:düşük , orta veya yüksek olsun sayginlik,, özellik., mahremlik gereklidir.Maternal mortalite ve morbiditeyi 

azatmak için insan haklari temelli yaklaşim önemlidir.. Kadin ve sağlik profesyoneleril arasinda interpersonel 

düzeyde girişim gerektirir. Sağlik profesyonellerinin saygin ve özel hizmet vereceği çalişma ortamlari 

düzenlemelidir. Annelik bakimina saygiyi sağlamak için girişimlerin etkisiyle ilgili kanit düzeyli çalişmalar 

sinirlidir .  

2.Etkin iletişim, Annelik bakımı sağlayanlarla doğumdaki kadınların basit ve kültürel kabul edilebilir yöntemlerle 

etkin iletişimi önerilir . Etkin iletişimin içermesi gerekenler; kadina ve eşine kendini tanitma ve ismiyle hitap 

etmek, kadina ve ailesine gerek duyduklari bilgiyi tibbi terimler kullanmadan, resim ve grafik materyelleri 

eşliğinde açik ve net bir şekilde vermek; kadinin gereksinimlerini, tercihlerini, sorularini pozitif bir tutumla 

karşilamak; kadina uygulanacak işlemlerin açiklandiğindan emin olmak;, pelvik muayene ve diğer işlemler için 

sözel veya yazili onam almaktir.  

3.Doğum eyleminde ve doğumda destekçinin eşlik etmesi, Tüm kadınların seçtikleri kişi tarafından doğum eylemi 

süresinde ve doğumda eşlik edilmeleri önerilir . Kadinin ailesinden sosyal çevresinden seçtiği herhangi bir kişi 

doğum eylemi boyunca ve doğum aninda gebeye eşlik eder. Bunlar;,partner, eş kiz arkadaş , akraba herhangi bir 

grup üyesi (kadin grubu lideri, sağlik çalişani,geleneksel doğum destekçisi) doula olabilir.Kadinin isteklerine saygi 

önemlidir. (doğuma herhangi bir eşlikçi istemese de)   

4.Bakimin sürekliliği; ebe destekli sürekli bakım modelleri ; Bilinen bir ebe veya ebe grubuyla kadınların antenatal 

, intrapartum ve postnatal sürekli desteklenmesi iyi fonksiyon gören ebelik programlarında önerilir . Duruma özgü 

öneridir.  

5.Doğumun birinci evresinin latent ve aktif fazlarinin tanimlanmasi, Doğumun birinci evresinin aktif ve latent fazı 

için aşağıdaki tanımların kullanılması pratik uygulama için önerilir .Latent birinci evre;birinci ve sonraki doğumlar 

için , sancılı uterus kontraksiyonları ve serviksin belirli bir dereceye kadar efasmanı ve dilatasyonun 5cm e kadar 

yavaşça ilerlemesini içeren değişken serviks değişiklikleri ile karakterize zaman dilimidir . Aktif birinci evre ; 

birinci ve sonraki doğumlar için düzenli sancılı uterus kontraksiyonları ve serviksin çoğunluk efasmanı ve 5 cm 

den tam açığa kadar dilatasyonu ile karakterize zaman dilimidir .Önerilir  

6.Doğumun birinci evresinin süresi ,Kadınlar doğumun birinci evresinin latent fazının standart süresinin hiç bir 

zaman belli olmadığı ve kadından kadına değişeceği konusunda bilgilendirilmelidir . Ancak doğumun birinci 

evresinin aktif fazı (5cm den tam servikal dilatasyona ) genellikle birinci doğumlarda 12 saati , sonraki doğumlar 

için 10 saati geçmeyecektir . Önerilir  
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7.Doğumu spontan başlayan gebelerde birinci evresinin aktif fazında saatte 1 cm servikal dilatasyon şeklinde 

threshold ( partograf uyarı çizgisinde belirtilen ) kadınların olumsuz doğum sonuçlarıyla ilgili risk altında 

olduğunu tanımlamak için doğru ve tam değildir ve bu amaçla önerilmemelidir . 

 8.Doğumun birinci evresinin aktif fazında saatte 1cm den az minimal servikal dilatasyon oranı kadınların bazıları 

için gerçekçi değildir ve normal doğum ilerlemesi tanımı için kullanılması önerilemez. Sadece saatte 1cm den 

yavaş servikal dilatasyon oluşu obstetrik girişim için rutin bir indikasyon olmamalıdır .Önerilmez. 

 9.Doğum servikal dilatasyon thresholdu ( sınırı ) 5 cm e ulaşmadan hızlanmayabilir . Bu nedenle fetal ve maternal 

durum iyi olduğu sürece doğum eylemini hızlandırmak için medikal girişimler veya doğum ( oksitosin 

augmentasyonu veya sezaryen ) bu  hreshold’dan önce önerilmez . Önerilmez  

10:Doğumhaneye kabul politikasi Spontan doğum eylemi için sağlıklı gebe kadınların doğumhaneye alınmadan 

doğumun aktif birinci evresine kadar bekletilmesi sadece çok güçlü araştırmalar bağlamında önerilebilir .  

11.Doğuma kabulde klinik pelvimetri doğumhaneye kabulde rutin klinik pelvimetre sağlıklı gebe kadınlar için 

önerilmez  

12.Sağlıklı gebe kadınların spontan doğum için doğumhaneye kabulünde bebeğin iyi halinin değerlendirilmesi için 

rutin kardiyotokografi önerilmez .  DSÖ  kilavuz hazirlama grubu hem doğumhaneye kabulde hem de eylem 

sürecinde sürekli kardiyotokografinin doğum sonuçlarini belirgin iyileştirmeden sezaryen oranlarini ve tibbi 

girişimleri arttirdiği ile ilgili kanitlari vurgulamiştir . Sürekli kardiyotokografi doğum eylemi sürecinde eylem ve 

doğum pozisyonlari seçimini ,özgürce dolaşmayi kisitlamakta ve kadinin stresli olabilmesine neden olmaktadir.  

13. Doğuma kabulde bebeğin iyilik halinin pinard veya doppler ile rutin değerlendirilmesi önerilir  

14.Vajinal doğum öncesi rutin perine,pubik traş önerilmez.  

15.Doğuma kabulde lavman doğum augmentasyonu kullanimini azaltmak amaciyla lavman önerilmez .  

16.Vajinal tuşe; Düşük riskli kadınlarda doğumun aktif birinci evresinin rutin değerlendirilmesi için 4 saatlik 

aralarla digital vajinal muayene önerilir : 

17.Spontan doğumda sağlıklı gebe kadında bebeğin iyilik halini değerlendirmek için sürekli kardiyotokografi 

önerilmez  

18.Sağlıklı gebe kadınlarda doğumda belirli aralarla doppler ultrasonu veya pinard steteskobu ile f etal kalp 

atımları oskültasyonu önerilir .  

İntermittan oskultasyon için karşilaştirildiğinda farkli protokollerin yararlari ile ilgili kanit yoktur. Oskültasyon;; 

doğumun aktif birinci evresinde her 15 -30 dakikada bir; doğumun ikinci evresinde her 5 dakikada birdir.; Her 

oskültasyon en az 1 dakika sürmeli ;uterin kontraksiyon sürecinde ve en az 30 saniye sonrada devam etmelidir. 

Baseline olarak bir dakika içinde vurum sayısı , akselerasyon veya desselerasyon olarak tek sayılmış numara 

kaydedilir .  

19.Doğumda ağrının rahatlatılmasını isteyen sağlıklı gebe kadına tercihleri doğrultusunda epidural anestezi 

önerilir önerilir  

20.Parenteral opioidler ( fentanil,diamorfin,pethidin ) doğumda ağrının azaltılmasını isteyen sağlıklı gebe kadına 

tercihleri doğrultusunda önerilir. 

21.Ağri yönetiminde relaksasyon teknikleri; ağrı rahtlatması isteyen sağlıklı gebe kadınlarda doğum eylemi 

sürecinde tercihleri d oğrultusunda progresif kas gevşetilmesi , solunum , müzik , farkındalık,ve diğer relaksasyon 

teknikleri önerilir .  
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22..Ağri yönetiminde manuel teknikler; Ağrı rahatlatması isteyen sağlıklı gebe kadında doğum eylemi sürecinde 

tercihleri  oğrultusunda masaj veya ılık kompres uygulaması önerilir . Önerilir ilık kompresler de 

değerlendirilmektedir . Ancak kalitatif ve kantitatif kanıtların çoğu masaj ile ilgilidir .  

23 Doğumun gecikmesini önlemek için ağrıyı azaltmak ve augmentasyon kullanımını azaltmak önerilmez . .  

24.Düşük riskli kadınlarda doğum eylemi sürecinde oral sıvı ve besin alımı önerilir 

25.Maternal mobilite ve pozisyon; Düşük riskte gebe kadınların eylem sürecinde mobilizasyon konusunda 

cesaretlendirilmesi ve dik pozisyonlar önerilir .  

 

26. Klorhexidine ile doğum eylemi sürecinde enfeksiyonlardan korunma amacıyla rutin vajinal temizlik önerilmez 

.  

27. Doğumun gecikmesini önlemek amacıyla doğumun aktif yönetimi için bakım paketi önerilmez .  

28.:Doğumun gecikmesini önlemek için tek başına amniotominin rutin kullanımı önerilmez .  

29. Doğumun gecikmesini önlemek için erken amniotomi ve erken oksitosin augmentasyonunun birlikte kullanımı 

önerilmez .  

30. Epidural anestezili kadınlarda doğumun gecikmesini önlemek için oksitosin kullanımı önerilmez .  

31. Doğumun gecikmesini önlemek için antispazmolitik ajanlar önerilmez .  

32. Doğumun gecikmesini önlemek için intravenöz sıvı kullanımı önerilmez .  

33.Pratikte doğumun ikici evresinin tanımı ve süresi için aşağıdakilerin kullanılması önerilir  

Doğumun ikinci evresi tam servikal dilatasyon ile bebeğin doğumu arasındaki , kadının bebeğin çıkımı için uterin 

kontraksiyonları sonucu istemsiz ıkınmanın oluştuğu zaman sürecidir . Kadınların doğumun ikinci devresinin 

kadından kadına değişken olduğu , genellikle birinci doğumlarda 3 saat içinde , sonraki doğumlarda 2 saat içinde 

bebeğin doğumunun tamamlandığı konusunda bilgilendirilmeleri önerilir .  

34. Epidural anestezi olmayan kadınlarda kadının tercihine göre dik pozisyon dahil bireysel olarak farklı 

pozisyonlar konusunda cesaretlendirilmesi önerilir . 

35. Epidural anestezi olan kadınlarda kadının tercihine göre dik pozisyon dahil bireysel olarak farklı pozisyonlar 

konusunda cesaretlendirilmesi önerilir .  

Kadina herhangi bir doğum pozisyonu zorlanmaz , en rahat bulduğu pozisyon desteklenir ancak sağlik profesyoneli 

gebenin seçtiği pozisyonda bebeğin iyilik halini yeterli monitörize edemiyorsa pozisyon değiştirilerek uygun 

monitorize edilecek pozisyon bulunmalidir. Pozisyon değiştirilecekse gerekçesi kadina açikça bildirilmelidir.  

36.Doğumun ikinci evresinin bebeğin çikim fazinda kadinin ikinma için kendi hissetiği basi desteklenmesi önerilir. 

37.epidural anestezili kadinlarda ikinma; Sadece perinatal hipoksinin tam değerlendirilidiği ve yönetildiği 

kaynakları olan kliniklerde ,epidural anestezili kadınlarda , tam dilatasyondan sonra spontan ıkınma hissi gelene 

kadar 1-2 saat beklenmesi önerlir . (Duruma özgü öneridir) 

38.Doğumun ikinci evresinde perineal travmayı azaltmak ve spontan doğumu kolaylaştırmak için kadının tercihine 

ve olanaklara göre perine masajı , ılık kompresler ve ‘’hands on’’ teknikler önerilir  

39.Epizyotominin rutin veya liberal kullanımı spontan vajinal doğumdaki kadınlarda önerilmez  

40.Doğumu kolaylaştırmak için doğumun ikinci evresinde manuel fundal basınç uygulaması önerilmez  
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41 . Tüm doğumlar için postpartum hemaroji önlemi için doğumun üçüncü evresinde profilaktik uterotonik 

kullanimi önerilir.  

42. 10 iu oksitosin (im/iv) postpartum hemarojiyi önlemek için önerilen uterotoniktir. 

43..Oksitosin bulunmadiği ortamlarda diğer enjektabl uterotonikler önerilir.(uygunsa ergometrin/metilergometrin 

veya sabit oksitosin ve ergometrin kombinasyonu ,veya 600 mikrogram oral mizoprostol ) önerilir  

44. Maternal ve yenidoğan sağliği ve beslenmesi için 1 dakikadan az olmamak koşuluyla gecikmiş kordon 

klemplenmesi önerilir  

45 Deneyimli doğum personelinin olduğu yerlerde doğum profesyoneli ve doğuran kadin için doğum sonrasi 

kanamanin biraz azalmasi ve doğumun üçüncü evresinin biraz kisalmasi önemliyse kontrollü göbek kordonu 

traksiyonu önerilir. 

46.Profilaktik oksitosin uygulanmiş kadinlara postpartum kanamayi önlemek için sürekli uterus masaji önerilmez.  

47.Amniotik sivinin berrak olduğu ve yenidoğanin doğum sonrasi spontan solunumunun başladiği durumlarda 

ağizdan ve burundan rutin aspirasyon önerilmez.  

48.Komplikasyonu olmayan yenidoğanlar hipotermiyi önlemek ve emzirmeyi desteklemek amaciyla doğumdan 

sonra ilk bir saat anneleriyle ten tene temas.önerilir  

49.Düşük doğum ağirliklilar dahil emebilecek tüm yenidoğanlar klinik olarak stabil , anne ve bebeğin hazir olmasi 

koşuluyla doğumdan sonra mümkün olan en kisa zamanda anne memesiyle buluşturma önerilir.  

50.Tüm yenidoğanlara doğum sonrasi 1 mg vitamin k intramuskular uygulanmalidir  ( ilk bir saat ten tene temastan 

ve emzirme başladiktan sonra uygulanabilir)   

51: Bebeğin banyosu doğum sonrasi 24 saat sonrasina geciktirilmelidir ,kültürel nedenlerle mümkün değilse en az 

6 saat beklenmelidir. Diş sicakliğa uygun giysiler ( erişkinlere göre iki kat fazla ve şapka/başlik kullanimi) önerilir. 

Anne ve bebek birbirinden ayrilmamali 24 saat ayni odada kalmalidir.  

52. Erken uterus atonisinin belirlenmesi için postpartum abdominal uterin tonus değerlendirilmesi tüm kadinlar 

için önerilir  

53 Komplike olmayan vajinal doğumlarda rutin antibiyotik profilaksisi önerilmez. 

54.Epizyotomili kadinlarda rutin antibiyotik profilaksisi önerilmez.  

55.Rutin postpartum maternal değerlendirme önerilir, Tüm postpartum kadinlarda rutin olarak doğum sonrasi ilk 

saatten itibaren 24 saat boyunca vajinal kanama, uterin kontraksiyonu, fundus yüksekliği, vücut isisi, nabiz düzenli 

kontrol edilmelidir. Tansiyon doğum sonrasi hemen ölçülmeli , eğer normalse 6 saat içinde tekrar ölçülmelidir. İlk 

6 saat içinde idrar yapmasi dokumente edilmelidir.  

56.Herhangi bir sağlik kuruluşunda komplike olmayan vajinal doğum sonrasi sağlikli anne ve yenidoğanlar doğum 

sonrasi en az 24 saat sağlik hizmeti almalidir. Daha sonrataburcu önerilir  

DSÖ önerileri tüm kurumlarda uygulanabilir, 
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DOĞUMDA MEDİKALİZASYON: ANNE-BEBEK-AİLE ETKİSİ 

Doç.Dr.Merlinda ALUŞ TOKAT 

MEDİKALİZASYON NEDİR? 

   “Medikalleşme” terimi, belli uygulamaların, deneyimlerin ve davranışların; tıbbın yetkisinde olmasını ifade 

eder. Medikalleşme terimi ile, bedenler ve deneyimler üzerinde “kontrol” etkisi yüklenmiştir. Mediko-yasal 

baskılar, kar amacı, kanıta dayalı uygulamalar yerine tıpta yerleşik uygulamaların kullanımı, teknolojinin 

kullanımına karşı merak veya kullanımı durumunda güvende hissetme gibi faktörler medikalizasyona neden 

olmaktadır. Son yıllarda Biyomedikal Mühendislik, Biyomedikal hastane gibi yeni alanların/kavramların gelişmesi 

bu durumda artışlara neden olmuştur.  Teknolojiden önce maneviyat sağlık hizmetlerin ayrılmaz parçası iken 

teknolojinin artmasıyla yok edilmiştir.1,2 

  Doğumda medikalizasyon ise gebelik ve doğum sırasında; kadınlar için bilinmeyen ve çoğu zaman istenmeyen 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Anne veya bebek için sağlık sonuçlarını iyileştirmemekte, aksine sağlığa 

zarar verebilmektedir. Medikalizasyon; sağlık profesyonellerin ihtiyaçlarını kadınların ihtiyaçlarına göre 

önceliklendiren, kanıtlanmış bir yararı olmayan teknoloji veya müdahaleleri teşvik eden uygulamalar 

kullanmaktır.1,2 

   Medikalizasyon süreci; kadınları, aileleri karar verme sürecine katmayarak ve onların adına karar vererek 

disrespectful care denilen saygıya dayalı olmayan bakım sürecidir. 

   Doğumhanelerde medikalizasyon süreci giriş kapısından başlamaktadır. Anne adayı doğumhane kapısından 

girdiği an; damar yolu açılması, serum seti takılması ve elektronik fetal monitöre bağlanması gibi birçok 

müdahaleye maruz kalmaktadır. Aslında bu müdahalelerin ne kadar kanıta dayalı olduğu, anne ve aileyi nasıl 

etkilediği önemlidir.1,2 

   Yapılan müdahalelerden bazılarını kanıtlarla birlikte inceleyecek olursak; Cochrane veri tabanında 2013 yılında 

yayınlanan ‘’Doğum Sürecindeki Oral Sıvı ve Besin Alımı Kısıtlaması’’ adlı derlemenin amacı oral sıvı ve besin 

alımı kısıtlamasının yarar ve zararının incelenmesidir. Potansiyel genel anestezi açısından düşük riskli 31130 

kadını inceleyen ve randomize kontrollü kapsayan bir inceleme yapılmıştır. Sonuç olarak C/S, operatif VD, beşinci 

dakika APGAR skoru açısından gruplar arasında fark bulunamamıştır. Mendelsson’s sendromu açısından yeterli 

veri sağlanamamıştır. Bu derlemenin sonucunda; doğum sürcinde düşük riskli grubunda yer annelere sivi/besin 

kısıtlaması yapılmasına gerek yoktur sonucuna ulaşılmıştır.3 

   Anne Adayının aç/susamış olması, enerjisinin tükenmesine ve doğum sürecine katılımında azalmasına neden 

olacaktır. Annenin konforu azalacak ve sonuçta endorfin, oksitosin gibi hormonların sekresyonlarında azalmalar 

olacaktır. Tüm bunlar etkisiz nefes kontrolü ve etkisiz ıkınmaya yol açacaktır. Beraberinde ise doğum süreci 

uzayacaktır. Bu durumda yenidoğanın sağlığı etkilenecektir, doğal olarak bu durumdan aile de etkilenecektir. 

   Cochrane veri tabanında 2017 yılında yayınlanan ‘’Doğum eylemi sırasında fetal değerlendirme için sürekli 

kardiyografi’’ adlı incelemede sürekli ve araklı EFM uygulanan 37000 kadın değerlendirilmiştir. Değerlendirmede 

maternal morbidite ve yenidoğan sonuçları açısından fark bulunamamıştır.  Sürekli monitarizasyonun, C/S ve 

instrumental VD’yi arttırdığı saptanmıştır. İncelemenin sonucunda; sürekli EFM; fetal mortalite ve morbiditeyi 

azaltmadığı için sürekli uygulanmasına gerek olmadığı belirtilmiştir. Sürekli monitorizasyonun C/S ve 

instrumental VD’yi arttırdığının unutulmaması gerektiği vurgulanmıştır.4 

   Sürekli EFM yapılması annenin mobilizasyonunu kısıtlamaktadır. Prob kayması gibi sorunlar yaşanacağından 

bu durum annenin konforunda azalmayla sonuçlanacaktır. Ayrıca EFM’yi hatalı yorumlamalar doğum şekline 

ilişkin yanlış karar verilmesine sebep olabilmektedir. Bu durum yenidoğanı doğal olarak da aileyi etkilemektedir. 

   Mobilizasyon ile ilgili incelemelere bakacak olursak; Cochrane veri tabanında 2013 yılında yayınlanan ‘’ 

Doğumun Birinci Aşamasında Maternal Pozisyon ve Mobilizasyon’’ adlı derlemede amaç; doğumun 1. evresinde; 

dik pozisyonların (ayakta durma, yürüme, çömelme) maternal ve fetal sonuçlara etkisini incelenmektir. Yirmi beş 
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çalışmada 5218 kadın ve bebek incelenmiştir. Sonuçta; Dik pozisyonlarda 1. evrede 1.22 saat kısalma, C/S ve 

epidural uygulamasında ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacında azalma, doğumun 2. evre süresinde ve anne-bebek 

iyilik halinde anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Bu nedenle bu incelemenin sonucunda düşük riskli gebeler 

doğumun 1. evresinde dik pozisyonlar alması için desteklenmeli ve istediği pozisyonu seçme hakkı verilmeli 

şeklinde bir öneri oluşturulmuştur.5  Pozisyon ile ilgili 2017 yılında yayınlanan başka bir incelemede; Epidural 

anestezi uygulanan kadınların doğumun 2. evresindeki pozisyonlarının (dik/rekümbent), maternal ve fetal 

sonuçlara etkisi incelenmiştir. Toplam 879 gebenin sonuçlarına bakılan çalışmada; ‘’Operatif doğum (C/S, 

instrumental), 2. evre süresi, doğum kanalına ve FKA’ya ilişkin komplikasyon, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı 

yönünden fark bulunmuştur. Gebeler, rahat edecekleri pozisyonları almaları için cesaretlendirilmeli önerisi 

verilmiştir.6   Mobilizasyonun kısıtlanması; fetüsün doğum kanalında ilerleyişini zorlaştırmaktadır ve sonuçta 

fetüsün lumbosakral bölgede yaptığı bası artacağından ağrı hissini de artırmaktadır. Bu durum endorfin ve 

oksitosin azalmasına neden olarak doğum sürecini uzatmaktadır. Sonuçta fetüs olumsuz etkileneceğinden, anne-

bebek etkileşimini negatif etkilenebilmekte ve sonuçta aileyi de etkilemektedir.    

   Oksitosin ve amniyotomi uygulamasına ilişkin; 2013 yılında yayınlanan ‘’ Rutin bakım ile kıyaslandığında, ilk 

evre spontan doğumun gecikmesi veya önlenmesi için erken amniotomi ve erken oksitosin’’ adlı derlemenin 

amacı; erken amniyotomi ve oksitosin uygulamasının C/S ve maternal/neonatal morbidite üzerine etkisinin 

incelenmesidir. Toplam 8033 kadın ile yapılan incelemede erken amniyotomi ve oksitosin, C/S oranlarını azalttığı, 

fakat maternal ve neonatal morbidite açısından fark yaratmadığı bildirilmiştir. 7 Oksitosin indüksiyonuna ilişkin 

2014 yılında yayınlanan başka bir derlemede; term dönemdeki doğum indüksiyonu için düşük doz oksitosin 

indüksiyonuna karşı yüksek doz oksitosin indüksiyonu uygulanması adlı çalışmada; 2391 kadın sonuçları 

değerlendirilmiştir. Sonuçta; vajinal doğum oranları ve S/C oranları benzer bulunmuştur fakat yüksek doz 

grubunda uterin hiperstimulasyon fazla bulunmuştur. Öneri olarak; düşük doz oksitosin tercih edilebileceği 

belirtilmiştir.8 

   Literatürde çok somut bir şekilde doğal ve sentetik oksitosin arasındaki fark belirtilmektedir. 

 DOĞAL OKSİTOSİN SENTETİK OKSİTOSİN ANNE ÜZERİNE ETKİLERİ Beyni etkiler; 

stres azaltıcı ve analjezik etkisi mevcuttur. İntravenöz kana verilir; kan-beyin bariyerini etkili bir şekilde 

geçemez ve minimal düzeyde merkezi sakinleştirici etkisi vardır, stres azaltıcı ve analjecik etkileri mevcuttur. 

 Fizyolojik seviyede salgılanarak; periyodik uterus kontraksiyonlara neden olur. Fizyolojik doz üzerinde 

verilir ve şiddetli düzeyde uterin kontraksiyonlarına sebep olur. 

 Oksitosin reseptörlerin hassasiyetini korur ve sürekli monitorizasyonu gerektirmez. Oksitosin 

reseptörlerinin duyarlılığını azaltır ve sürekli monitorizasyon gerektirir. 

AĞRI- ANALJEZİK ETKİLERİ Kontraksiyon ve ağrı yavaş yavaş yükselir Güçlü kontraksiyonlar hızlı 

gerçekleşmekte bu durum fizyolojik analjezi durumunun gerçekleşmesini zorlaştırmaktadır. 

FETÜSE ETKİLERİ Fetüsün beyninden de salgılanarak sakinleştirici etkisi vardır. Plasenta yoluyla fetüse 

geçmektedir ve etkisi net değildir. 

 Fetal katekolaminler ve kalp ile akciğerlerdeki epinefrin-norepinefrin reseptörleri tam gelişir hipoksiye 

yanıt kolaylaşır. Tam gelişmemiş olabilir hipoksiye yanıt zorlaşır 

 En güçlü kontraksiyonlar fetal baş doğum kanalına indiğinde katekolaminlerin salgısı artttığında 

gerçekleşirken Güçlü kontraksiyonlar erken dönemde katekolaminlerin henüz yeterli olmadiği zaman 

gerçekleşebilmektedir. 

POSTPARTUM DÖNEM  Kanama riski daha az, anne bebek bağlanması daha iyi, maternal depresyon 

riskini azaltır. Oksitosin reseptörlerinde duyarsızlaşma ve sonucunda kanama riski daha fazla, bağlanmada 

gecikme vb durumlar olmaktadır. 
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   Pinositinin aynı zamanda antidüretik etkisi var bu nedenle ödeme neden olur. Özellikle memelerde 2 hafta gibi 

süre bu durum devam etmekte ve bu nedenle bebek memeyi tutmakta zorlanmaktadır. Annede kontraksiyonların 

artışına sebep olmakta ve buna bağlı ağrıda artma, endorfinde azalma ve adrenalinde artma olur. 

   Litaratürde epizyotomi uygulamasına ilişkin 2017 yılında yayınlanan ‘’ Vajinal doğum için epizyotominin rutin 

kullanımı’’ adlı derlemede rutin ve gerekli durumlarda yapılan epizyotominin sonuçlarına bakılmıştır ve toplam 

12 çalışmada 6177 gebe incelenmiştir. Sonuç olarak; perineal travma,  %30 rutin epizyotomi yapılmayan grupta 

daha az bulunurken bebeğin APGAR skoru ve perineal enfeksiyonlar açısından sonuçlar benzer bulunmuştur. 

İncelemenin sonucunda epizyotomi rutin uygulandığında perineal travmanın azaldığına ilişkin kanıt yetersiz 

olarak değerlendirilmiştir. 9   Epizyotomi uygulanması; annede korku yaratmaktadır. Anne korkunca annenin 

yaşam kalitesi azalmakta ve doğum sonrası bölgede ağrı artmaktadır. Korku prolaktini baskılamaktadır. Anne 

doğum sonrası ağrı yaşadığı için emzirme pozisyonunu almakta zorlanmaktadır. Tüm bunlar; annenin emzirme 

sürecini sürdürmede zorlanmasına neden olabilmektedir.   Bahsedilen bu medikalizasyon uyglulamaları anne 

adayında doğumdan sonra korkma duygusu yaratmaktadır. Doğum korkusu ise doğum sürecini ve sonrasını önemli 

ölçüde etkileyen negatif bir belirteçtir. Doğum korkusunun bu süreçlere etkisi Şekil 1’de gösterilmiştir. 

  

(Şekil 1: Doğum korkusunun doğum süreci ve laktasyona etkisi)10 

 

   Doğum korkusunu azaltmada doğumda destek kişinin varlığının etkili olacağı belirlenmiştir. AJOG’un 2008 

yılında yayınladığı doğum yönetimi ve kanıt tabanlı yaklaşımı adlı raporda; doula desteği kanıt düzeyi A olarak 

belirlenmiştir. 11Yayınlanan başka bir çalışmada (2007) doğum desteğinde en güven verici kişi eş olarak 

belirlenmiştir.  Eş desteği daha olumlu bir doğum deneyimi yaşanmasını sağladığı bildirilmiştir.12   ‘’Doğum 

sırasında kadınlar için sürekli destek’’ adlı derlemede 15.288 kadın incelenmiştir. Sonuçta; destekleyici bakım 

verildiğinde; spontan vajinal doğum oranları arttığı, anestezi-analjezi kullanımının azaldığı ve doğum süresinin 

kısaldığı görülmüştür. Bebeklerin APGAR skorları yükselmiştir. Destekleyici bakımın doğum sürecinin tüm 

aşamalarında uygulanması önerilmiştir.13   Doğumda destek kişi; anneye güven verir ve annenin rahatlamasını 

sağlar.  Böylece annenin endorfin ve oksitosin salınımı artar. Bu da senkronize uterus kasılmalarını arttırmakta ve 

sonuçta rahat bir şekilde doğum gerçekleşmektedir. Anne oksitosin ve endorfin artışı fetus endorfininde de artmaya 

sebep olmaktadır. Böylece yenidoğan uyaranlara açık hale gelmektedir.  

Sonuç olarak doğum sırasında medikalizasyon uygulamalar ın olumlu ve olumsuz etkileri değerlendirilerek 

doğumda rutin değil gereksinimler doğrultusunda kullanılmalıdır. 
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DOĞUM: MİTLER VE MEDİKALİZASYON 

Pınar SERÇEKUŞ AK 

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Özet 

Mitler, her ne kadar bilimsel bir temeli olmayan varsayımlar olsa da halk arasında hala önemini korumaktadır. 

Ülkemizde doğumun medikalizasyonunda önemli bir artış olduğu görülmektedir. Sezaryen doğum oranlarındaki 

artış, bunu gösteren önemli bir bulgudur. Medikalizasyona neden olan mitlerin kanıta dayalı çalışmalar ile 

tartışılması, gerçek/doğru bilgilerin edinilmesini ve yanlış uygulamaların düzeltilmesini sağlayabilir.   

Anahtar Kelimeler: Doğum, medikalizasyon, mitler, kanıta dayalı uygulama   

Abstract 

Although myths are assumptions that do not have a scientific basis, they still remain important among the public. 

In our country, there is a significant increase in the medicalization of birth. An increase in cesarean delivery rates 

is an important finding. Discussion of myths that cause medicalisation with evidence-based studies can lead to the 

acquisition of true / correct information and correction of misapplications. 

Key Words: childbirth, medicalization, myths, evidence based practice  

Giriş 

Doğru bilinen yanlışlar (mitler/yanlış inanışlar), her ne kadar kulaktan dolma olup bilimsel bir temeli olmayan 

varsayımlar olsa da halk arasında günümüzde de önemini korumaktadır (Bilgiç, Demirel & Dağlar, 2018).  Mitler, 

topluluk üyelerine kültür aktarımında önemli bir görevi üstlenmektedir. Mitler, o topluma özgü duygu ve 

düşünceleri yansıtmakta ve bu özelliğiyle, insan davranışlarının anlaşılması adına önemli bilgi kaynağı 

sağlamaktadır (Nar, 2014).  

Medikalizasyon/ tıbbileştirme, geçmişte hastalık ya da rahatsızlık olarak kabul edilmeyen durumların artık hastalık 

ya da rahatsızlık olarak kabul edilmesi ve yaşam üzerinde tıbbın denetimi ve kontrolünün artmasını anlatmaktadır. 

Medikalizasyonla birlikte önceden tıbbi bir durum olarak ele alınmayan durumlar (hamilelik, doğum, menapoz 

vb.), daha sonra hastalık, işlev bozukluğu veya olası işlev bozukluğu sınıfına dâhil edilmekte ve dolayısıyla tıbbı 

tedavi kapsamına girmektedir (Kurtdaş, 2017). Geçmişte ev ortamında ve ebelerin yönetiminde gerçekleşen 

doğumlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hastanelerde ve hekimlerin kontrolünde olmaya başlamış, teknolojik 

gelişmelere paralel olarak hastane doğumlarında kullanılan tıbbi müdahalelerin (epizyotomi vb.) sayısı da giderek 

artmıştır (Vural & Erenel, 2017). Ülkemizde doğumun medikalizasyonunda önemli bir artış olduğu görülmektedir. 

Sezaryen oranlarının günden güne artması bunun önemli bir göstergesidir (Kurtdaş, 2017). TÜİK (2016), verilerine 

göre ülkemizde ilk doğumunu gerçekleştiren kadınların %52'sinin sezaryen ile doğum yaptığı görülmektedir. 

Ülkemiz, diğer ülkeler ile kıyaslandığında ise OECD ülkeleri arasında %53.1'lik sezaryen oranıyla ilk sırada yer 

almaktadır (Health at Glance, 2017). Bu anlamda doğuma yönelik mitlerin kanıta dayalı araştırmalar ile 

tartışılmasının doğru bilgilerin edinilmesini, yanlış uygulamaların düzeltilmesi ve medikalizasyonun azaltılmasına 

katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.  

Doğumda Medikalizasyona Neden Olan Mitlerden Bazıları ve Gerçekler 

Mit 1: Doğum sırtüstü pozisyonda yapılmalıdır:  Oysa bu konuda yapılan metaanalitik derleme, doğumun ikinci 

evresinde sırt üstü yatar pozisyonun epizyotomi ve enstrümental doğum oranını arttırdığını göstermiştir. Ayrıca 

kadınların sırtüstü pozisyonda şiddetli ağrı yaşadıkları ve diğer pozisyonları tercih ettikleri gösterilmiştir (De 

Jonge, Teunissen & Lagro-Janssen, 2004).  Farklı bir inceleme çalışmasında da doğumun ilk aşamasında yürüme 

ve dik pozisyonların doğum eylemini kısalttığı, epidural ihtiyacını ve sezaryen doğum riskini azalttığı, anne ve 
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bebeğin sağlığına yönelik negatif etkilerinin olmadığına dair açık ve önemli kanıtlar bulunduğu belirtilmiştir 

(Lawrence, Lewis, Hofmeyr, & Styles 2013).  

Mit 2: Hastane, bir bebeğin doğumu için en rahat/ iyi yerdir: Konuya yönelik yapılan bir inceleme çalışmasında, 

planlanan ev doğumunun yararları arasında doğum sonu kanama ve perineal laserasyon gibi daha düşük maternal 

morbidite oranları ve epizyotomi, enstrümental vajinal doğum ve sezaryen doğum gibi daha düşük müdahaleler 

sayılabileceği belirtilmiştir.  Planlı evde doğum yapan kadınların, evde daha konforlu bir çevrede olması nedeniyle 

memnuniyetlerinin daha yüksek olduğu ve kendilerini daha kontrollü hissettikleri saptanmıştır. Evde doğum ile 

ilgili neonatal sonuçlara ilişkin kanıtlar yetersiz olsa da klinik rehberler ve hastaneye transfer sistemi uygun 

olduğunda düşük riskli kadınlar için evde doğumla ilişkili riskin asgari düzeyde olduğu veya hiç artmadığı 

vurgulanmıştır. NICE (2014), yayınladığı klinik rehberde obstetrik birimler ile karşılaştırıldığında düşük riskli, 

multipar kadınlara müdahale oranlarının düşük olması nedeniyle evde veya ebe tarafından yönetilen birimlerde 

doğum yapmanın tavsiye edilebileceğini belirtmiştir. Farklı bir inceleme çalışmasında da, düşük riskli gebe 

kadınlar için planlanmış hastane doğumunu veya planlanan ev doğumunu destekleyecek randomize çalışmalardan 

elde edilen güçlü kanıtlar olmadığı, ancak gözlemsel çalışmalar ile ev doğumunun lehine olan kanıtların kalitesinin 

istikrarlı bir şekilde artması nedeniyle bu konuda sistematik inceleme yapılması önerilmiştir (Olsen & Clausen, 

2013).   

Mit 3: Doğuma yardımcı olacak tek şey ilaçtır:  Konuya yönelik yapılan inceleme çalışmasında masaj, ılık 

uygulama, termal manuel yöntemlerin ağrının azalmasını sağlayabildiği, travay süresini kısaltıp, kadının kontrol 

duygusu ve duygusal deneyimini geliştirebildiğini göstermiştir (Smith, Levett, Collins, Dahlen, Ee, & Suganuma, 

2018). Doğumda suyun kullanımına yönelik yapılan sistematik inceleme çalışmasında, doğum öncesi suya 

girmenin sağlıklı kadınlarda normal fizyolojik doğumu kolaylaştırdığı ve doğum ağrısını azalttığı yönünde güçlü 

kanıtlar bulunduğu belirtilmiştir. Ayrıca, doğum öncesi hidroterapi kullanan annelerin daha az kaygı hissettikleri, 

travayda hareketliliği artırdığı, fetal malprezantasyonun daha az görüldüğü, nullipar kadınlarda amniyotomi ve 

sentetik oksitosin kullanımını azalttığını gösteren çalışmalar bulunduğu vurgulanmıştır (Shaw-Battista, 2017).   

Sonuç olarak,  doğumda medikalizasyona neden olan inanışlar, kanıta dayalı araştırmalar doğrultusunda 

incelendiğinde uygulamada bilinen/ yapılan yanlışlar olduğu ve bunların düzeltilmesi gerektiği açıktır. Doğum 

personelinin hizmet içi eğitimler ile güncel bilgileri takip etmesi sağlanmalıdır. Doğum öncesi hazırlık 

eğitimlerinin yaygınlaşarak, anne baba adaylarının doğuma yönelik doğru bilgiler edinmesi mitlerin yıkılmasını 

sağlayabilir.  
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ÜLKEMİZDEKİ DOĞUMLARDA MEDİKALİZASYON NASIL AZALTILIR? 

 
Prof. Dr.Namık DEMİR  

Kent Hastanesi 

Kadın Doğum Bölümü, İzmir 
 

GİRİŞ: 

Geleneksel tıp büyük ölçüde gelenekler ve tecrübeler dayanmaktadır. Modern tıp ise bilgiye hatta kanıtlanmış 

dayalıdır. Günümüzde ulaşılan bilgi sayesinde bir çok hastalığın çaresi bulunmuş ve bazı hastalıklar da neredeyse 

yok olmuştur.  Günümüzde sağlık alanında tek söz sahibi otorite modern tıp ve bu bilgileri uygulayan hekimlerdir.  

Modern Tıbba ilişkin bilgilerin, konunun uzmanları dışında tartışmaya açık olmaması ve sorgulanmadan kabul 

edilmesi, BİREYLERİN YAŞAMINI  her geçen gün daha çok DENETLEYEN ve KONTROL EDEN bir güç 

haline getirmiştir. 

 

Geçmişte hastalık olarak kabul edilmeyen Doğum, Yaşlanma, Ölüm gibi DOĞAL SÜREÇLER, artık normalden 

patolojik olana kadar değişen bir ölçekte, genellikle hastalık gibi negatif düşünceler ile  çerçevelenerek UZMAN 

BİLGİSİNE dayanarak YÖNETİLMEYE başlanmıştır. 

 

Medikalizasyon/tıbbileştirme, geçmişte hastalık ya da rahatsızlık olarak kabul edilmeyen durumların artık hastalık 

ya da rahatsızlık olarak kabul edilmesi ve yaşam üzerinde tıbbın denetimi ve kontrolünün artmasını anlatmaktadır. 

Medikalizasyon, “normal vücut süreçlerini ve durumlarını öncelikle patolojik durumlarını düşünen ve bunkardan 

kaçınmak için tedbirler almaya yol açan biyomedikal eğilim” olarak tanımlanabilir. Doğal fiziksel süreçler hastalık 

olarak tanımlandığında, normalden patolojik olana kadar değişen bir ölçekte tanımlanırlar ve insanları yaşlanma, 

ölüm ve doğum gibi düzenli deneyimlerden uzaklaştırabilirler.   

Sağlık ve hastalık konularının günümüzde oldukça popüler hale gelmesi ve modern tıbbın bu konudaki 

belirleyiciliği, modern dünyada bireylerin yaşamlarının daha çok denetlenmesi sonucunu da beraberinde 

getirmektedir. Bu denetim ise daha çok modern tıbbın nesnesi olan beden üzerinden gerçekleşmektedir. Modern 

tıbbın sağlık/hastalığa dair söylemleri ile beden üzerinde yaratmış olduğu denetim ve kontrol, özellikle modern 

tıbbın hâkim olduğu toplumlarda daha belirgindir. Bu bakımdan medikalizasyon/tıbbileştirme süreci birtakım 

problemleri de beraberinde getirmektedir. Çünkü modern tıp vasıtasıyla bedene ilişkin standartlar koyulmakta ve 

beden şekillendirilmeye çalışılmaktadır (1).  

Tıbbi bir doğum, gebelik ve doğumun doğal süreçlerden ziyade tedavi edilmesi gereken koşullar olarak görüldüğü 

bir süreçtir.  Bu nedenle, tıbbileştirilmiş bir doğumda,  doğumun tanımlayıcı bir özelliği, sıklıkla kullanılan birçok 

tıbbi müdahalenin olmasıdır. 

Doğumun medikalizasyonu, ondokuzuncu yüzyılın büyük bir bölümünde gerçekleşen ve bugün devam eden bir 

süreçtir. Yirminci yüzyılın başlarında, bilim adına “sivil doğum” sözü veren doktorların üstünlüğü ve kadınların 

“yüksek kaliteli medikalize doğum” yapabilmeleri ile sınıfsal statülerini kanıtlama isteği norm haline geldi. 

Yirminci yüzyılın başında, bir toplumun uygarlık düzeyini belirlemek için bebek ölüm oranları kullanılmaya 

başlandı. Bu, doğumla ilgili bilimsel bir kavrayışa sahip olma isteğinin artmasına ve hekimin rolüne odaklanan 

medikal, hastaneye dayalı doğumun gelişimini ve bebeğin doğumdaki kadın sağlığı üzerindeki etkisini arttırdı (2). 

 

Doğum olayı  çok kutsal bir olaydır. Tüm kadınlar doğum olayında yaşamlarının belki de en kutsal işini yaparlar. 

Bu nedenl doğum yapan gebelere kutsal bir işi yapan biraylar olarak yaklaşılmalı ve bu süreç boyunca fiziksel, 

duygusal ve sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır. 
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Doğumun MEDİKALİZASYONU 19.YY ın büyük bir bölümünde gerçekleşen ve günümüzde de halen devam 

eden bir süreçtir.  20. YY da bilim adına “MEDENİ” yada “UYGAR” doğum sözü veren DOKTORLARIN 

ÜSTÜNLÜĞÜ; kadınların “YÜKSEK KALİTELİ MEDİKALİZE DOĞUM” yapabilmeleri ile sınıfsal statülerini 

kanıtlama isteği  NORM haline gelmiştir. Avrupa birliğine dahil ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de doğumların 

%98’i hastanelerde gerçekleşmektedir (3). 

Başlangıçta Amerika’da Joseph Bolivar DeLee doğumda enfeksiyonların önlenmesi için steril bir ortam yaratma, 

asepsi koşullarına uyma, müdahale etmeme ve hasta haysiyetine dayanan bir obstetrik modeli savunurken 

kariyerinin son on yılında, DeLee, enerjisini obstetrinin hastane temelli gelişimine dönüştürdü. Doğumu patolojik 

bir süreç olarak tanımlayan 1920'lerdeki makalelerine dayanarak, DeLee bu görüşleri vurgulamak için ders 

kitaplarını gözden geçirmeye başladı. Ayrıca, sadece hastanelerde gerçekleştirilebilecek cerrahi yöntemleri 

uygulanmasını savunmaya başladı. Pelvik tabanı ve fetusu korumak için rutin epizyotomi ve çıkımda forseps 

uygulamalarını rutin olarak uygulamaya  başladı. DeLee’nin adı, müdahale ve enstrümantasyonla eşanlamlı hale 

geldi (4). 

Doğum, anne olmayı bekleyen kadınların mümkün olduğunca çok az katılımlarıyla geniş tıbbi bilgi gerektiren bir 

cerrahi prosedür olarak normalleştiğinde ve kadınların nasıl doğum yapacaklarını öğrenecekleri bilginin kaynağını 

hikayeler oluşturduğunda  YENİ BİR VAGİNAL DOĞUM kavramı ortaya çıkmıştır. Doğumdaki normal algısının 

değişmesi ve doğumun, tıbbi olarak yönetilecek bir olay haline gelmesi, bir kadının doğum yapma becerisine olan 

güveninin doğal olarak kaybolma riskini beraberinde getirmektedir. 

Türkiyede 3 Eğitimsiz Kadın Gurubu, 3 Orta (5-11 yıl) Eğitimli Kadın Gurubu, 3 Yüksek Eğitimli Kadın Gurubu, 

4 Doktor Gurubu, 1 Devlet Hastanelerinde çalışan Ebe Gurubu, 1 Üniversite Hastanelerinde çalışan Ebe 

Gurubundan oluşan toplam 15 odak gurup ile yapılan çalışmada elde edilen bulgular modernizasyon sürecinin 

kadınların günlük yaşamları üzerindeki etkisini doğrulamaktadır. Çünkü çoğu kadın doktorlarının duyarsız 

davranışlarından ve hastanelerdeki yabancı atmosferden şikayet etmesine rağmen, elde edilen bulgular bu 

kadınların deneyimlerinin modern tıbbi otoriteler karşısında korku, saygı ve boyun eğme duygusuna yol açtığını 

ve  hastanede doğum yapmanın özellikle kırsal alanlardaki kadınlar için “moderniteye yolculuk”  anlamına 

geldiğini göstermektedir (5). 

 

Ülkemizde doğumun tıbbileştirilmesinin başlıca nedenleri: 

 1.  Doğumun Riskli Bir Süreç Olarak Algılanması 

 2. Doğum İle İlgili Tanımlamalardaki Belirsizlik 

  a. Latent Faz vs Aktif Faz Tanımlamalarının Farklı Olması 

  b. Aktif Fazda Dilatasyon Hızının Farklı Olması 

  c. Ekspulsiyon Döneminin Yanlış Yönetilmesi 

 3. Farklı Ekoller Arasında Distozi Tanımının Farklı Olması 

 4. Doğumların Ebe ve Gebe Merkezli Değil  Hekim Merkezli Olması olarak özetlenebilir. 

 

1. Doğumun Riskli Bir Süreç Olarak Algılanması: Hekimlerin aksine ebeler doğumları tıbbi olarak yönetilmesi 

gerekmeyen doğal süreçler olarak görürler. Hekimler eğitim süresince patolojileri ortaya çıkarmak için 

eğitildiklerinden doğum sırasında oluşabilecek komplikasyonları öngörmeye odaklanırlar. Yüksek riskli gebeler 

için bir hastanede hekim ile doğum yapmanın sahip olabileceği yararlara karşılık, hekimler arasında tüm 

doğumların tıbbi yönetim gerektirdiği yönünde güçlü bir inanış vardır. 20.YY başında , toplumların uygarlık 

düzeyini belirlemek için BEBEK ÖLÜM ORANLARI kullanılmaya başlandı. Bu durum doğum ile ilgili bilimsel 
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bir kavrayış isteğinin artmasına ve hekimin rolüne odaklanan tıbbileştirilmiş ve hastaneye dayalı doğumun 

yaygınlaşmasını ARTTIRMIŞTIR.  İster hekim gözetiminde hastanede gerçekleşsin, isterse ebe gözetiminde olsun 

anne ve bebek ölümleri şimdiye dek SIFIRLANAMAMIŞTIR. En sık olarak uzamış latent faz, erken doğum, 

gebeliğin hipertansif hastalıkları, ilerlemeyen doğum ve fetal distres olmak üzere doğumların %16’sında  

komplikasyonlar ortaya çıkabilir (6). Ülkemizde anne ölüm oranları sağlık alanında yapılan reformlardan sonra 

2016 yılında  100.000 canlı doğumda 14,7’ye ve bebek ölüm oranları da 1000 canlı doğumda 9,7’ lere gerilemiştir 

(3). 

2. Doğum İle İlgili Tanımlamalardaki Belirsizlik: Doğum eyleminin ile ilgili olarak 1962 yılında Friedman 

nulliparların %18’inde ve multiparların %18’inde serviksin 2 cm açılması ile doğum eyleminin başladığını ve 

serviksin 4 cm açılması ile birlikte aktif fazın başladığını ileri sürmüştür (7). Ancak 2010 yılında Zhang, aktif fazın 

başlangıcını 6 cm olarak tanımlamış ve servikal açıklıkta 4 saate kadar ilerleme olmayabileceğini bunun normal 

olabileceğini söylemiştir. Bu yeni travay tanımında nulliparlarda 6 cm.den önce  doğum eylemi yavaş ilerliyordu, 

ancak hala normal perinatal sonuçlar ile birlikte vaginal doğum yapabiliyorlardı. Aktif faza geçiş için bükülme 

noktasu daha önce 2 doğum yapanlarda 5 cm. Ve 1 doğum yapanlarda 5,5 cm olarak tanımlanmıştır (8). Friedman 

ve Zhang  dilatasyon eğrileri arasındaki farklar tablo 1 de gösterilmiştir.  

Tablo 1. Friedman ve Zhang dilatasyon eğrileri arasındaki farklar. 

 Friedman, 1955,1978 Zhang, 2010 

Aktif Faz Süresi Ort.: 4,6 saat Ort.: 8 saat 

Aktif Faz Başlangıcı 2-4 cm Açıklık 6 cm açıklık 

Dilatasyon Eğrisi 
3-5 cm den sonra yukarıya doğru keskin 

dönüş yapar. 

Dilatasyon hızı kişiden kişiye değişir 

ve daha yassıdır 

Deselerasyon Fazı 
Birinci evrenin son fazı çok kısadır yada 

yoktur. Bu nedenle görülemez. 
Deselerasyon Fazı Yoktur. 

Aktif Faz  1 cm/saat - 1,2 cm/saat 
5-6 yada 7 cm.de 2 saate kadar kalıp 

sonra 2 cm dilate olabilir. 

 

1955'te Friedman, saatte 1.2 cm'yi servikal dilatasyonun “kabul edilebilir en düşük sınır” olarak tanımladı. Ancak 

bu yeni çalışmada, saatte 1.2 cm, aslında ortalama dilatasyon oranıydı. Gebelerin yarısında serviks saatte 1,2 

cm'den daha yavaş açılmıştı ve yarısında ise bundan daha hızlı dilate olmuştu. Diğer bir deyişle, Dr. Friedman’a 

göre “Uzamış Latent Faz” olarak kabul edilen durumun, günümüzde normal bir süreç olduğu bulunmuştur. Buna 

göre Friedman Eğrisi'ni dikkate alırsak gebelerin yarısının “anormal” yavaş travaya sahip olduğunu kabul etmemiz 

ve doğum indüksiyonuna karar vermemiz gerekir (8,9).  

 

Ayrıca doğumun 2. Fazı da çoğu kez yanlış yönetilmektedir. Geleneksel doğum yönetiminde servik 10 cm 

açıldıktan sonra, gebe doğum masasına alınarak aktif buyurucu yöntem ile ıkındırılmaya başlanır. Ancak doğumun 

2. Evresinin de  BİFAZİK seyir gösterdiği bilinmelidir (10). 

Latent Faz: Serviksin 10 cm dilate olmasından gebenin aktif ıkınma hissinin başlamasına kadar sürer. Bu 

dönemde fetusun başı pasif olarak descensus yapar. Bu devre annenin dinlenmesi ve fetusun toparlanması için iyi 

bir fırsattır. ( Labor Down yada Bear Down); 
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Aktif Ikınma Fazı: Fetal başın pelvik taban adalelerine ulaşması ve baroreseptörleri uyarması ile başlar. “Fetus 

Ejection Reflex” 

3. Farklı Ekoller Arasında Distozi Tanımının Farklı Olması: Farklı kılavuzlarda distozi için belirlenen kriterler 

farklıdır. Tablo 2,3 ve 4 de bu farklılıklar  görülebilir. 

Tablo 2. Farklı kılavuzlarda latent ve aktif faz tanımları. 
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Tablo 3. Farklı kılavuzlarda latent ve aktif faz tanımları. 

Doğum Evresi ACOG/SMFM,2014 NICE,2014 Friedman, 1978 

Latent Faz 

Nullipar: >20 saat 

Multipar: > 14 saat ise 

ABNORMAL 

 

Nullipar: 6,4 saat (>20 s ABN) 

Multipar: 4,8 saat (> 14 s ABN) 

Aktif Faz 

Başlangıcı 
6 cm. 4 cm. 3-4 cm 

Aktif Faz Dilatasyon Hızı 

Nullipar 0,5-0,7 cm/saat  > 1,2 cm/saat 

Multipar 0,5-1,3 cm/saat  >1,2 cm/saat 

Aktif Fazda Travayın Uzaması 

Nullipar < 0,6 cm/saat <0,5 cm/saat < 1,2 cm/saat 

Multipar < 0,6 cm/saat <0,5 cm/saat <1,5 cm/saat 

  

4 saatte < 2cm  açıklık varsa 

1. Evre Süresi 

Nullipar: 8-18 saat 

Multipar: 5-12 saat 

 

Aktif Fazda 

Travayın 

Durması 

> 6 cm 

Yeterli kasılma ve 

amniotomi+ : 4 saat 

ilerleme yok 

6 saat Oksitosin İnd(+): 

İlerleme yok 

Amniotomi sonrası 2 saatte 

açılma < 1 cm ; 

Oksitosin İnd(+) 4 

saatte  açılma <2 cm  ise CS 

Açılma>2cm ise  4 saat 

sonra muayene 

Yeterli kasılmalara  rağmen 2 saat 

boyunca servikal 

açıklıkta  ilerleme olmaz ise 

Doğum Evresi WHO,2007 WHO,2018 Friedman, 1978 

Latent Faz Tanım Yok 

Ağrılı uterus kasılmaları 

5 cm dilatasyon 

Nullipar: 6,4 saat (>20 s 

ABN) 

Multipar: 4,8 saat (> 14 s 

ABN) 

Aktif Faz Başlangıcı 4 cm 5 cm 3-4 cm 

Aktif Faz Dilatasyon Hızı 
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4.Doğumların Ebe ve Gebe Merkezli Değil  Hekim Merkezli Olması:   Ebe merkezli doğumdan uzaklaşmanın 

sebepleri: a. Mesleki tanınma eksikliği; b. Temel ve sürekli eğitim eksikliği; c. Hekim hakimiyeti; d. Doğumun 

tıbbileştirilmesi; e. Kurumsal desteğin eksikliği olarak sıralanabilir.  Bu konuda mevcut sorunlar Tablo 5.de 

öztlenmiştir. 

 

 

Tablo 4. Sağlık Bakanlığı Anormal Doğum Eylemi patternleri. 

Nullipar > 1,0 cm/saat Süre: 12 saat > 1,2 cm/saat 

Multipar >1,0 cm/saat Süre:10 saat >1,2 cm/saat 

Aktif Fazda Travayın Uzaması 

Nullipar < 1,0 cm/saat  < 1,2 cm/saat 

Multipar < 1,0 cm/saat  <1,5 cm/saat 

 

Yetersiz Uterus 

Aktivitesi: ≦2 

kasılma/10dk, < 40 

sn 

Baş-Pelvis 

Uyuşmazlığı: İyi 

kasılmalara rağmen 

açılmanın ve 

dessensus’un 

sekonder 

DURMASI 

DİSTOZİ (ZOR 

DOĞUM): Yetersiz 

uterus kasılmalarında, 

abnormal fetal 

prezentasyon yada 

pozisyondan, kemik 

pelvis darlığından yada 

annenin yumuşak doku 

anormalliklerinden 

kaynaklanan anormal 

derecede yavaş doğum 

seyridir. 

 

Aktif Fazda Travayın 

Durması   

Yeterli kasılmalara  rağmen 2 

saat boyunca servikal 

açıklıkta  ilerleme olmaz ise 
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Tablo 5. Ebe merkezli doğumlar için mevcut sorunlar: 

Temel ve Sürekli 

Eğitim Eksikliği 

Mesleki Tanınma 

Eksikliği 
Hekim Hakimiyeti 

Doğumun 

Tıbbileştirilmesi 

Ebelerin 

Temel Eğitim 

Klinik Uygulamaları 

Pratik Ebelik Becerileri 

EKSİK 

Gebeler “vaginal doğum” 

savunucuları olarak 

ebelerin rolünü nadiren 

anlıyorlar. 

“Vaginal doğuma saygı 

sadece ebelerde bulunur” 

Ebeler doktorun 

olmadığı ortamlarda 

doğumu takip ederler, 

ancak doğum hekimleri 

istediklerinde 

müdahalede bulunma 

yetkisine sahiptirler. 

Doğumun 

tıbbileştirilmesi 

gebeleri, bebekleri ve 

ebelik mesleğini ve 

sonuçta toplumu 

etkileyen bir 

SORUNDUR. 

Vaginal Doğum’u 

desteklemek için 

ebelerin hazırlanması, 

çeşitli klinik durumlar 

karşısında gebelerin 

desteklenebilmesi için 

SÜREKLİ EĞİTİM 

PROGRAMLARI 

Doğum indüksiyonuna 

karar verme aşamasında 

ve yapılacak 

müdahalelerde  gebelere 

yeterli bilgi sunulmadan, 

sadece hekim tarafından, 

ebelerin görüşü alınmadan 

karar verilmesi. 

Günümüzde doğumun 

sorumluluğu ve 

otoritesi Doğum 

Hekimlerine aittir. 

Herhangi bir zamanda 

travaya ve doğuma 

müdahale edebilirler. 

Doğum hekimleri 

genellikle doğal sürece 

müdahale etme 

eğilimindedirler. 

Bazı gebeler isteğe bağlı 

sezaryen olmak 

kararındadır. Bu 

önyargıyı kırmak zor 

olabilir. 

Sürekli Eğitimlerde 

“Hemşirelik 

Hizmetleri”nden çok 

“Pratik Doğum 

Bilgileri”ne yer 

verilmelidir. 

 

Ebeler, doktorların 

kararlarına 

katılmadıkları 

durumları dile 

getiremezler. 

Ancak TECRÜBELİ 

bir EBE varsa, doktor 

Gebenin ebe tarafından 

muayene edildikten 

hemen sonra doğum 

hekimi tarafından 

muayenesi 

GÜVENSİZLİK 

yaratır. 
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arka planda kalma 

eğiliminde olabilir. 

Doğumun tıbtan arındırılması için  

1. Vaginal doğumun, kadınların doğumları ile ilgili kararlar üzerinde tam kontrol sahibi olmalarını yansıtacak 

şekilde nihai norm halinde yeniden tanımlanması gereklidir (Normal sınırlar ve Distozi kavramları). 

  2. Gebeler, ebeler ve doğum hekimleri tarafından RİSK TAŞIMAYAN gebelik ve doğumların tıbbi bir olay olarak 

değil, DOĞAL BİR SÜREÇ olarak algılanması gerekir. 

  3. Ebelerin vaginal doğum uygulayıcıları olarak iyi bir eğitim alarak ve sorumluluklarına sahip çıkarak 

MESLEKİ ÖZERKLİKLERİNİN olması gerekir. 

  4. EBELER bu özerk çalışma ortamında DOĞUM HEKİMLERİ ile yakın işbirliği içerisinde olmalıdır. 

  5. Doğum Hekimleri yapılan düzenlemeler sonucu EBELERİN sorumluluk bilinci içerisinde ÖZERK ÇALIŞMA 

HAKLARINA saygı duymaları gerekir. 

 

Ülkemizde 27.3.2015 tarihinde, Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına dair kanunun 47. Maddesinde 

değişiklik yapılarak ebelere lisans üstü eğitim hakkı tanınmıştır.  Böylelikle UZMAN EBELERİN yetişmesi 

sağlanacak ve doğum hekimleri, uzman ebeler, ebelerin ekip ruhu ile çalışabilecekleri, uzman ebelerin ve ebelerin 

sorumluluk üstlenecekleri ve başvuran gebelerin ilk elemelerini yaptıktan sonra yüksek riskli doğumları doğum 

hekimine yönlendirecekleri düşük risk gurubuna giren gebelerin doğumlarından sorumlu olacakları gebe merkezli 

tıptan arındırılmış doğum  bölümlerinin açılmasının önü açılmış olacaktır. 
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FENG SHUI &DOĞUM 

Zeynep AKÇAY 

 

 

 

 

Büyük ölçekte ister bir arazi seçimi, ev arsa seçimi olsun, ister küçük ölçekte bir daire, oda, ofis ve hatta çalışma 

masası olsun, Bagua Haritası, uygulama ve aktivasyonların kılavuzudur. 

 

Çoğumuz  ya duymuşuzdur ya da deneyimleşmişizdir Feng Shui etkisini. Bir dostunuzun mutlu bir evliliği varken 

yeni aldığı eve geçtikten sonra boşanma safhasına geldiğini duymuş olabilirsiniz. İş yaşamında durağan bir grafiği 

olan arkadaşınızın yeni bir eve taşındıktan sonra size fark attığını veya sizden bilgi birikim olarak oldukça eksik 

birinin nasıl hızla ilerlediğine anlam veremediğiniz olmuş olabilir. Belki siz görevinizi yaparken çalışıp çabalarken 

emek verirken özveride bulunurken terfi etmeniz, üstleriniz tarafından takdir görmeniz gerekirken, sizin 

gösterdiğiniz çabanın dörtte birini göstermeyen bir mesai arkadaşınızın ilerleyişine şahit olup şaşırıp kalabilirsiniz. 

İşte tüm bunlar Feng Shui etkisidir. Bir mekân insanı rezil de eder vezir de.  

Siz değerli sağlık hekimlerimiz, sağlık personelimiz hocalarım, sizler doktorsunuz ben de doktorum ama mekan 

doktoruyum. Hasta mekânlar benim uzmanlık alanım bu alanda 15 yıldır profesyonel olarak çalışmaktayım sizlere 

sağlık sorunu yaşayan insanlar, bana hasta mekânlarda yaşayan insanlar tedaviye gelir. Hasta mekân kişiyi işsiz 

bırakabilir, tonla para kazanmasına rağmen cüzdanını boş bırakabilir, sağlığını bozabilir, evliliğini bitirebilir, 

akademik gelişimini bitirebilir.  
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Bu kapı ardında yeni yaşamların başlangıç bulduğu, ilk nefeslerin alındığı, ilk ağlamaların olduğu, kimi zamanda 

tatsız gelişmelerin yaşandığı, sevinç gözyaşlarının aktığı, uzun zamandır özlemle beklenen, büyük özverilerle bu 

kapı arkasında anne olmayı bekleyen, dışarıda baba olma heyecanı yaşayan insanlara bu deneyimlerinde 

hekimlerimiz, hemşirelerimiz görevlerini yapıyor. 

 

 

 

TABUT KONUMU 

Hasta yatağının ayakucunun kapı ile karşılıklı konumlanması, doğum sırasında komplikasyon artışına neden 

olabilecek oldukça olumsuz pozisyondur. Feng Shui’de bu;tabut pozisyonudur. 

 

Odak noktası hasta yatağı ve doktorun hareket alanının konumu, odak noktası olarak bu felsefe oldukça önemli 

kılıyor. Olmazsa olmazlar vardır. Örneğin; hasta yatağının ayakucu kapı hizasında olmamalıdır. Kapı ile karşılıklı 
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ayakucu şanssız konumdur. “Tabut konumu” diye adlandırılır. Oldukça şanssız bir konumdur. Gusülhanelerde 

cenaze, ayakucu kapıyı gösterecek şekilde yıkanır, hazırlanır. Bu konum sonu temsil eder hâlbuki doğum denen 

mucize, bir başlangıçtır. Bu yüzden yaşamın sonunu değil, başlangıcı mutlu ve yolunda kılacak şekilde 

konumlanma önemlidir.  

ANNE: GÜNEYBATI, ÇOCUK: BATI 

Günümüz mimarisi mekanlarda maalesef birçok feng shui problemlerine sebebiyet vermektedir.bu felsefenin en 

önemli yaşam gayelerinden biri olan, anne olmakla ilgi pusula yönü olan güneybatı ve çocuklarla ilgili olan batı 

pusula yönü eksik olduğunda o mekanı kullanan kadın çocuk sahibi olmakta birçok problem yaşayacağı gibi, kuzey 

pusula yönü eksik bir eve taşınan biri iş hayatının tepe taklak olduğunu tecrübe etmesi sürpriz olmaz. Bu felsefede 

her şey her gelişim her sonuç bir nedene bağlıdır. Nedensiz sonuç olmaz. Bu bağlamda başınıza gelen her şeyi size 

kader şansınızdan dünyevi şansınızın oluştuğu çalıştığınız mekan, yaşadığınız ev ve hatta en küçük ölçekte çalışma 

masanızın konumlandığı alan, yatak başınızın dayandığı duvarın olduğunu çok net bir şekilde ifade edebilir size 

 

 

Çok fazla anne bebek misafir etmek istiyorsa ve alanda sektörde talep rağbet görmek istiyorsa doğumhane ve 

katlar anne ve bebeklerle ilgili alan olan “güneybatı” yönü olmalı 

 

 çocuk servisleri, çocuklarla iligili yön olan “batı” olmalı 
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DOĞUM:TOPRAK ELEMENTİ 

Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi artık birçok alan da kabul ve kullanımı rağbet görmektedir. Bu yaşam 

olayı için olması gereken renk, bu konunun elementi olan toprak ve renkleri olan krem ekrulardır. Toprak tonları 

stresli anne adayını güvende hissettirecek renk skalasıdır. Toprak elementi, renkleri ile kullanıldığında, doğum 

sancısı çeken kadınların daha güvende hissetmelerine yardımcı olur 
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Beyaz, kırık beyaz, gerginliği stresi olduğundan fazla hissettirir 

 

 

Mavi su elementinin rengidir. Doğum toprak ve ateş elementi tarafından yönetilir. Bu bağlamda bu yaşam 

döngüsünde toprağa sürekli su verirseniz toprak çamurlaşır, bataklığa dönüşür. Element döngüsünü göz önüne 

aldığımızda toprak renkleri (vizon, açık kahve, kerem) ve ateş renkleri (kırmızı turuncu) kozmik nefes dediğimiz 

Chi’yi ortama hakim kılacaktır. Bu kombinasyonu; kırmızıyı hekim ve hemşirelerimizin kıyafetlerinde, toprak 

tonlarını da dolap, sancı koltuğu, sedyeleri birbirinden ayıran perdelerde kullanmak stresli ortamı oldukça 

yumuşatacak, uyumlu kılacaktır. 

 

 

 

 

Duvarlarda yeni bir bebeğe sahip olmanın mutluluğunu betimleyen görseller doğumhane ve sancı odalarında gerek 

personel için gerek anne adayı için motive edici görsel mesajlarıdr 

Feng shui doğadan referans alarak stresli bir ortamı dengelemede önemli bir kılavuz felsefedir.  

Doğanın iyileştirici gücü birçok kültürde, felsefede çağlar boyunca işlenmiş ve hala işlenmekte. Son çalışmalar 

araştırmalar doğanın görünümünün insan psikolojisi üzerinde etki ederek, kişide stresi azaltıcı, ağrıyı azaltmaya 

yardımcı bir öğe olarak işlemektedir. Örneğin; danışmanlıklarımızda çocuk sahibi olmak isteyenlere yatak 

odalarında ilgili alana “hurma” “nar” görseli öneriyorken, batıda gülen çocuk resimlerinden kolaj veya figürler 

aktivasyon için öneriyoruz.  
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Bu bağlamda sancı odalarında, doğumhanede görsel kullanımı stresi azaltmada, motivasyonda destekleyici 

unsurlardır. 
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ŞANSSIZ, OLUMSUZ KONUMLANMALAR 

 

 



40 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

hasta yatağının, sedyenin görseldeki gibi, “kapı arkasında” olması bu felsefenin “tabut” konumundan sonraki, 

ikinci şanssız yerleşim şeklidir, istenmeyecek komplikasyonlara da sebep olur. Oysaki her şeyin yolunda gitmesini 

isteriz, bunun için de rüzgara karşı değil, rüzgarı arkamıza alabileceğimiz bir enerji akışı bu felsefe ile 

sağlanmalıdır.  

 

Feng shui son yıllarda ülkemizde din, inanç şeklindeki yanlış algılanışındandan kurtularak, yavaş da olsa mimari 

yaklaşım, tasarım tarzı yaşamı iyileştiren bir felsefe olarak algılanmaya başlamasından dolayı duyulacak mutluluk, 

bunun için 15 yıldır çabalayan “şahsıma” aittir. 

Küçük ölçekte birçok hekim danışanlarımızın özel muayenehanelerinde kullandığımız bu felsefenin tüm sağlık 

kuruluşlarında kullanılmaya başlanması dileğimle 

 

İnsanları mutluluğa mekanlar hazırlar.  

“Mutlu  Mekan: Mutlu İnsan” 
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DHE’DE TEKNOLOJI KULLANIMI AVANTAJ MI DEZAVANTAJ MI? 

Doç.Dr. Kerziban YENAL 

Lefke Avrupa Üniversitesi, KKTC 

 Günümüz dünyasında teknoloji kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 

2018 verilerine göre Türkiye’de evlerde internet bulunma oranı %83.8, kadınların internet kullanma oranı %58.7 

bulunmuştur. Özellikle genç yaşta, gelir ve eğitim düzeyi yüksek kadınlarda internet kullanımının çok daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. İnternet kullanan bireylerin %66’sı sağlıkla ilgili bilgi aramak amacıyla internet 

kullanmaktadır. Kadınların internet üzerindeki sağlıkla ilgili taramalarının gebelik ve yaşam dönemlerine özgü 

siteler olduğu saptanmıştır. 

Son yıllarda teknoloji kullanımının yaygınlaşması, sağlıklı/hasta bireylerin eğitimlerini de etkilemiştir. Bilgisayar, 

internet, mobil uygulamalar vb ile sağlık eğitimleri desteklenmiştir. Bu gelişmeler doğuma hazırlık eğitimlerine 

de yansımıştır. Bu saptamalardan yola çıkılarak teknoloji kullanılarak yapılan gebe eğitim ve danışmanlıkları ile 

ilgili çalışma sonuçları incelenmiş ve DHE’de teknoloji kullanımının avantaj ve dezavantajları aşağıda 

özetlenmiştir.  

Avantajlar: 

• Hedef kitlemizin yaşı teknoloji kullanımı açısından uygun.  

• Yaklaşık 10 gebeden 7-8’ine bu yolla ulaşılabilir.  

• İnternetin olduğu her yerde bilgiye ulaşabilme imkânı, 

• Geniş kitlelere ulaşması, 

• Yüz yüze yapılan eğitimlere göre daha düşük maliyetli olması, 

• İnteraktif bir yöntem olması, 

• Görsel, işitsel birçok öğretim materyali kullanıldığında öğrenilenlerin akılda kalma oranını artırması, 

• Birey merkezli olması, 

• Bir çok kişiye ulaşma imkanı sağlaması, 

• İstedikleri zaman danışmanlık alabilmeleri, 

• Hızlı geri bildirim alınabilmesi, 

• Öğrenmek, hatırlanmak istenen konular için web sayfasına tekrar tekrar bakma fırsatı sağlaması, 

• Web’deki bilgilerin güncellenebilir olması, 

• Yeni bilgilerin bireylere hızlı bir şekilde ulaştırılması. 

 

Dezavantajlar  

• Eğitim ve gelir düzeyi düşük kadınlara ulaşmak için başka yollar bulmalıyız. 

• Teknolojik bilgisi az olan gebelerin eğitimi  takip edememesi. 

• İnterneti olmayan yerleşim yerlerindeki kişilere ulaşamama. 
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• Fiziksel ve sosyal etkileşimin olmaması/sınırlı olması  

• Verilen desteğin yetersiz olması  

• Gebenin  web sitesi yöneticisine anında soru sormasındaki zorluklar. 

• Bu sitelerin herhangi bir kontrolünün olmaması içeriğinde hatalı eski bilgiler içeriyor olması  

Sonuç 

Çalışma sonuçları genel olarak DHE’de teknoloji kullanımının yararlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle gebelerin 

eğitiminde teknolojik gelişmelerden yararlanılmalıdır. Ancak gebeleri yanlış kararlar almaya yönlendirecek, 

güvenilir olmayan, bilgi kirliliğine yola açan eğitim teknolojileri açıından gerekli önlemler alınmalıdır!  
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞITIMINDE ONLINE EĞITIMDEN NASIL 

YARARLANABILIRIZ? 

(SANAL GERÇEKLIK KULLANIMI) 

Dr. Özlem ÇIÇEK 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalı, Öğr.Gör. 

Giriş 

Eğitim sisteminde kullanılan yöntemler geçmişten günümüze kadar modernleşerek kullanılmaya devam 

etmektedir. Modernleşemeyen ve eğitimcilerin kabulünü alamayan yöntemler ise yıllar içinde yavaş yavaş sistemin 

dışına itilmektedir. Eğitim sistemlerinde geçmişten günümüze doğru baktığımızda;  

 Kara tahta – tebeşir 

 Kitap, defter,  kalem 

 Matbaa 

 Maket 

 Film, resim, slayt 

 Radyo, televizyon, video 

 Bilgisayarlar 

 Otomasyon sistemleri 

 Ağ sistemleri 

 Telekomünikasyon gibi araç ve gereçten faydalanılmıştır (Varol, 2015).  

Eğitim için kullanılan araç ve gereçler gelişip daha da modernize olurken aynı zamanda eğitim yöntemlerinin de 

gelenekselden teknolojiye doğru yol kat ettiğini görmekteyiz. Bu bağlamda eğitim yöntemlerini; geleneksel eğitim 

yöntemleri ve teknoloji destekli eğitim yöntemleri olarak iki gruba ayırabiliriz. Geleneksel eğitim yöntemleri; 

uyum (oryantasyon) eğitimi, staj yoluyla eğitim, iş değiştirme (rotasyon), örnek olay çözümü (vaka çalışması) 

(Gürüz ve Yaylacı, 2009), anlatım yöntemi, iş oyunları (Noe, 2009), koçluk ve rol oynama yöntemi olarak 

sınıflandırılmaktadır (Şahin ve Güçlü, 2010). Teknoloji destekli eğitimler ise; interaktif video telekonferans 

sistemleri, simülasyonlar, sanal gerçeklik ve internet temelli eğitim (online eğitim) olarak sınıflandırılabilir (Noe, 

2009).  

Eğitimde rekabet üstünlüğü öne çıktıkça eğitimin hedeflerine ulaşmada kısa yolların gündeme gelmesi ve evde ya 

da başka bir ülkede olan kişinin eğitim almak istediği konuda hızlıca davranabilmesi için uzaktan eğitimden de 

faydalanması gereksinimi doğmuştur (Noe 2009). Bununla birlikte bilimsel bilginin hızlıca değişmesi de daha sık 

ve fazla eğitim alma ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Klasik eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen 

eğitimlerde; maliyet artmakta, eğitim verilecek yer ve ekstra zaman konusu eğitimlerin planlanmasında aksamalara 

yol açabilmektedir. Ancak teknoloji temelli eğitimlerde bu ihtiyaçlar mümkün olduğunca azalmaktadır. Eğitim 

organizasyonlarında kaynak ihtiyacı ve maliyetler, kurumları daha fazla kişinin aynı anda eğitim alabileceği, 

zaman ve mekandan bağımsız teknoloji temelli eğitim yöntemlerine yönelttiği için de teknoloji temelli eğitim 

yöntemleri son yıllarda oldukça fazla talep toplamaktadır.  

Noe (2009)’ye göre eğitimde teknoloji kullanımının; 
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a) Ne zaman ve nerede eğitim alınacağı konusunda katılımcıya kontrol duygusu sunması 

b) Bilgiye ulaşımın hızlı olması, 

c) Sanal gerçeklik ve simülasyonların kullanımı ile öğrenme ortamının çalışma ortamı gibi görünebilir ve 

hissettirilebilir olması, 

d) Eğitim alacak kişinin istediği teknoloji temelli eğitim yöntemini tercih edebilme özgürlüğü, 

e) Kurs kaydı ve sınavların elektronik ortamda yapılmasının sağladığı kolaylıklar, 

f) Konu ile ilgili kaynaklara ulaşımdaki kolaylıklar ve 

g) İhtiyaç duyulan materyal ve zamandaki azalmalar gibi avantajları bulunmaktadır. 

Bu avantajlarının yanında online eğitim programları ile coğrafi konumu, yaşı, mesleği ve kültürü birbirinden farklı 

bireyler sanal ortamda eşit şartlarda eğitim alabilmektedir (Özgür ve Tosun, 2010).       

Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Eğitimde Kullanımı 

Gelişen teknoloji temelli eğitim yöntemleri ile kaliteli, kalıcı ve kendi kendine öğrenme olgusu da başlamıştır ve 

teknoloji temelli eğitim birçok kaynakta uzaktan eğitim olarak yer almıştır. Uzaktan eğitime ilişkin California 

Distance Learning Project (CDLP 2004) tarafından yapılan tanıma göre; uzaktan eğitim öğrenciyle eğitsel kaynak 

arasında bağlantı kurularak gerçekleştirilen bir eğitim sistemi iken, herhangi bir eğitim programına kayıtlı olmayan 

kişiler de eğitim olanaklarından faydalanabilmektedir. United States Distance Learning Association (USDLA 

2004) ise uzaktan eğitimi; uydu, video, ses, grafik, bilgisayar, çoklu ortam teknolojisi gibi araçlar yardımıyla 

eğitimden uzaktan olan öğrenciye ulaştırılması olarak tanımlamaktadır. Özetlemek gerekirse teknoloji temelli 

eğitim yöntemleri olarak da ifade edebileceğimiz uzaktan eğitim, bu eğitim yöntemiyle eğitilmeyi tercih eden 

kişiler için oldukça önemli avantajları da içinde barındırmaktadır. 

Doğuma hazırlık eğitimlerinde kullanılan eğitim yöntemleri daha çok geleneksel yöntemler olmakla birlikte son 

15 yıldır teknoloji temelli yöntemlerinden bazıları da olabilmektedir. Teknoloji temelli yöntemlerden ise online 

yöntemlerin farklı örneklem özelliğindeki kadınların doğuma hazırlanmaları amacıyla kullanıldığı görülmektedir 

(Yenal ve Sevil, 2012; Wang ve ark. 2006; Wang ve Kim, 2015). Yapılan çalışmalar online eğitim ile uygulanan 

doğuma hazırlık eğitimlerinin; gebelerin bilgi, tutum (Wang ve ark., 2006)   ve günlük yaşam aktivite skorlarını 

anlamlı düzeyde arttırdığı saptanmıştır (Yenal ve Sevil, 2012). 

Sanal Gerçeklik Yöntemi ve Doğuma Hazırlık Eğitimi 

Teknoloji temelli eğitim yöntemleri içinde yer alan sanal gerçeklik çalışmaları 1990’lardan sonra geliştirilmeye 

başlanmış ve halen de geliştirilme çalışmaları devam etmektedir. Bu yeni teknoloji; gitar çalma, bilgisayar oyunları 

ve pilotaj çalışmaları gibi birçok alanda ve çeşitli amaçlar için kullanılabilecek bir teknolojidir. Özellikle birey 

için, yapay olarak oluşturulmuş ortamlarda, öğrenmeyi sağlamada oldukça etkili bir teknolojidir. Sanal gerçeklik 

yöntemi için özel kameralar, gözlükler, eldivenler gibi çeşitli ekipmanlar kullanılmaktadır.  

Ülkemiz için online eğitime göre daha yeni bir eğitim yöntemi olan sanal gerçeklik, doğuma hazırlık eğitiminde 

(DHE) kullanılmak için ise hem ülkemiz hem de Dünya için daha da yeni bir yöntem olacaktır. Olacaktır 

diyebiliyoruz çünkü yaptığımız araştırmalar sonucunda sanal gerçeklik yöntemi kullanılarak yapılmış herhangi bir 

doğuma hazırlık eğitimine rastlamadık. Bu durumda sanal gerçekliği tanımlayarak başlamak gerekirse;  Noe’ye 

göre (2009), eğitime katılanlara üç boyutlu bir öğrenme deneyimi yaşatan bilgisayar teknolojisi olarak 

tanımlanmaktadır ve sanal gerçeklik sistemi, fiziksel dünya ile olan ilişkimizi yeni bir alanda tekrar oluşturan bir 

yöntemdir. Sanal gerçeklik uygulamaları derinlik sensörü, renkli kamera ve 4 mikro sensör ile kişinin vücudunu 

algılayıp 3 boyutlu hareket yakalama sistemi sunmaktadır. 3 boyutlu hareket yakalama sistemi ile bireyler vücut 

hareketleri ile oyunları oynayabilmektedir (Süzen&Taşdelen,2013). Bu sistemlere ek olarak; gerçekçi olan bu 

yapay ortamı oluşturmak için ses ara yüzleri, dokunma hissi veren eldivenler, pedal milleri ve hareket platformlar 

da kullanılabilmektedir (Noe, 2009). Sanal gerçeklik teknolojisi ile gerçek dünyada asla yaşanamayacak 
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ortamlarda yaşama ve kendi kendine keşfetme duygusu gelişebilmektedir. Sanal gerçekliğin olumlu olarak ifade 

edilebilecek bu özelliklerinin yanı sıra olumsuz yanları ise bu teknolojinin karmaşık bir yapıda ve oldukça pahalı 

olmasıdır. Bu olumsuz özellikler ise sanal gerçeklik yönteminden her zaman için faydalanabilmeyi kısıtlamaktadır 

(Kayabaşı, 2005). 

Sanal gerçeklik yöntemi kullanılarak hazırlanacak bir doğuma hazırlık eğitimi bizlere üç boyutlu dünyanın 

kapılarını aralarken, iki boyutlu tasvir ve çizimler yoluyla yapılacak DHE eğitimlerini tarihe gömebilecektir. Sanal 

gerçeklik, katılımcılarına gerçekmiş hissi veren, bilgisayarlar tarafından yaratılan dinamik bir ortamla karşılıklı 

iletişim olanağı tanıyan, bir benzetim modelidir (Bayraktar ve Kaleli, 2007). Sanal gerçeklik kullanılarak 

hazırlanan eğitim yöntemleri katılımcılara gerçekmiş hissi vererek bilgisayar ortamında yaratılmış bir dünyaya 

gidebilmeyi, yani kontrolün kendi ellerinde olduğunu hissettirmektedir. Sanal gerçeklik sistemine data gloves 

olarak ifade edilen özel eldivenler aracılığı ile görme duyusunun yarattığı gerçekliği daha da gerçekçi kılmak 

amacıyla dokunma da eklenerek (Sui ve ark. 2001; Bayraktar ve Kaleli, 2007) DHE eğitimlerine evlerinden 

uzaklaşarak katılamayacak kişiler için de tatmin edici düzeye getirebilir.  

Birey bu teknolojide yapay olarak oluşturulmuş ortamlarda doğuma hazırlık eğitimi içinde sunulacak bilgi ve 

uygulamaları yaparak ve yaşayarak öğrenmektedir.  Sanal gerçeklik yöntemi kullanılarak hazırlanacak eğitimler 

önce gerçek gebe ve eşlerin katıldığı DHE ve eğitici/eğiticilerle sınıf ortamında birebir uygulanacak ve SG için 

özel olarak tasarlanan üzerinde birden fazla görüş alanını kaydetme özelliği olan kameralarla kayıt altına 

alınacaktır. Bu kayıtların gerekli bilgisayar programları ve uygulamaları online ulaşıma açılması ile ise uzaktan 

eğitim almak isteyen gebe eşlerinin gerekli ekipmanları (gözlük vb) kiralamaları ile istedikleri zaman, istedikleri 

kadar tekrar ve ile belirli süreler içinde istedikleri yerden bu eğitimlere katılmaları sağlanacaktır. Böylece özel 

gözlüğü kullanan katılımcılar farklı açılardan kamera kayıtlarının görme imkanı buldukları için gözlük kullanım 

durumunda iken herhangi bir yöne dönmeleri halinde ise döndükleri yönden kayıt almış olan kamera açısının da 

yardımıyla gerçek ortam algısını yaşayacaktır. Böylece eğitim sırasında hareket halinde olan ve farklı uygulamalar 

yapan eğitici ile de etkileşim halinde hissini yaşayacaktır.  

Sanal gerçekliğin faydaları arasında yer alan; etkileşim, öğrenenin dikkatini tam olarak toplanılmasını sağlama, 

öyküsel esneklik, deneyimsel oluşu ve duyulara önem vermesi gibi yararları (Çavaş ve ark. 2002) uzaktan eğitim 

yoluyla DHE’ye katılan için de benzer faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Bunların yanı sıra sanal gerçeklik: 

1- Motivasyonu arttırır. 2- Öğretilecek konunun bazı özelliklerini ve önemli noktalarını diğer yöntemlere göre 

daha gerçekçi bir biçimde gösterir. 3- Uzun mesafelerden gözlem yapma olanağı sağlar. 4- Daha önce deneylere 

ve öğrenme ortamlarına katılma imkanı bulamamış dezavantajlı gruptaki kişilerin bu ortamlara katılmalarına 

olanak sağlar. 5- Yeni anlayışların gelişmesi için olanaklar sağlar. 6- Her katılımcının kendi öğrenme hızına göre 

deneyim yaşamasına ve böylelikle öğrenme olayını daha etkin bir biçimde gerçekleştirmesine izin verir. 7- 

Katılımcılara sınırlı sınıf ortamlarında sıkıştırılmış zamanlarda deneyim kazandırmaktan ziyade daha geniş bir 

zaman aralığı sağlar. 8- Karşılıklı bir etkileşim gerektirdiğinden öğrencilerin pasif durumdan aktif konuma 

geçmelerini sağlar. 9- Yaratıcılığı teşvik eder. 10- Sosyal bir atmosfer oluşturur. 11- Bilgisayar becerilerini 

geliştirir (Çavaş ve ark. 2002).  

Sonuç  

Sonuç olarak DHE’de sanal gerçeklik, gerçeğin yeniden inşa edilmesi iken bir şeyin gerçeği varsa sanalının da 

oluşturulabileceğini göstermektedir. Bu açıdan son zamanlarda popüler bir kavram olan sanal gerçekliğin bu 

boyutu göz ardı edilmemeli ve eğer gerçek eğitim için gerekli araç, gereç, eğitici ve katılımcılar hazır değilse sanal 

gerçekliğe dayalı eğitimde mümkün değildir. Eğitimin iki temel unsuru olan, öğreten ve öğrenen varsa, sanal 

eğitim de ciddi bir alternatif olarak öğretme ve öğrenmeden söz etmek mümkündür 

(http://nemesis.gisam.metu.edu.tr; http://ustem.com; http:// www.spectrum.ieee.org.). 
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DOĞUM EYLEMİNDE KULLANILAN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER: YURTDIŞI 

VE YURTİÇİ ÖRNEKLER 

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH 

SBÜ Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EAH  Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü / SBÜ 

Öğretim Üyesi / İnovatif  Hemşirelik Derneği Başkanı 

 

ÖZET 

Amaç: Hemşireler hizmet sunumlarında etkin ve istendik sonuçları yakalayabilmek için sürekli değişime ayak 

uydurmak zorundadırlar. Bu aşamada hemşireler bakım kalitesini arttırmak için yeni ve yaratıcı faaliyetleri 

yürütmektedirler. Kadın sağlığı hemşireliğinde de inovasyon sürecini aktive etmek, hasta bakım maliyetini 

azaltırken, bakım kalitesini de artırmaktadır. 

Gereç ve Yöntem: İnovasyonun desteklenmesi hem toplumun sağlık düzeylerinde iyileştirmelere hem de sağlık 

sektörü ekonomisine katkılar sağlar. Sağlık sektöründe inovasyonun belirleyicilerini harekete geçirerek toplumun 

sağlık düzeyinin yükseltilmesi öncelikli hedeflerden biridir.  Kadın sağlığı hemşirelik hizmetlerinde inovasyon 

sürecini aktive etmek için bazı basamaklar takip edilmelidir. İlk adımda hemşirelerin farkındalıkları düzenli 

eğitimler ile arttırılmalı, koçluk sistemi ile bireysel danışmanlıklar başlatılmalı, süreci cazip hale getirecek 

yarışmalar düzenlenmeli, ödül süreci ile katılım arttırılmalı ve hemşirelikte inovasyon kültürü oluşturulmalıdır.    

Bulgular: Kadın sağlığı hemşireliği, kadın odaklı bütüncül bir yaklaşım sağlayan ileri düzey hemşirelik 

yöntemlerinin uzmanlaşmış bir alanıdır. Doğum sürecinde, uzman kadın sağlığı hemşireleri; bakım, tedavi, 

sağlığın geliştirilmesi, eğitim, rehberlik/danışmanlık, kişisel gelişim ve araştırma gibi pek çok farklı konuda hizmet 

sunmaktadır. Hemşirelerin bu bütüncül rolleri arasında inovatif yaklaşımların önemi büyüktür.  

Kadın sağlığı hemşirelik hizmetlerinde inovatif yaklaşımları geliştirmek amacıyla hastanemizde 2012 yılından beri  

eğitim, danışmanlık, yarışma ve sempozyum süreçleri  gerçekleştirilmiştir. 6 yıllık süreçte hastanemiz hemşireleri 

toplam 376 inovatif proje geliştirmiştir.  Her biri yeni bir buluş özelliği taşıyan projeleri ile hemşirelerimizin bakım 

kalitesini arttırıcı, yeni ve yaratıcı faaliyetleri  desteklemeleri sağlanmıştır. İnovatif 50 proje için patent alma süreci 

tamamlanmıştır ve yeni buluşların üretimi için çalışmalar aktive edilmiştir.   Buluşların çoğu anne ve bebek 

sağlığını destekleyici ürünlerdir.   Geliştirdiğimiz ürünler ile inovasyon ışığını tüm meslektaşlarımıza ileterek anne 

ve bebeklerin daha kaliteli hizmet almasını sağlamak, ülkemizin üretim sürecini desteklemek ve mesleki 

gelişimimizi sağlamak hedeflenmiştir. 

Dünyada ve ülkemizde doğum sürecinde gebeleri desteklemek, doğum sürecini kolaylaştırmak, doğumda anne ve 

bebek güvenliğini desteklemek, doğum sonu komplikasyonları önlemek amacıyla birçok inovatif ürün 

geliştirilmiştir. Bu ürünler arasında; doğum ağrısını azaltan cihazlar, doğum sürecini takip eden cihazlar, doğum 

sonu kanama önleyici cihazlar, çok yönlü NST cihazları, yenidoğan yoğun bakım ürünleri (formül süt hazırlama 

cihazı, nefes öğreten yatak, ağlama sensörü, yenidoğan özel kan alma iğneleri, kan değişim cihazları vb.), hasta 

konforunu destekleyici pozisyon veren ve masaj yapan yataklar, hasta mobilizasyonuna destek giyilebilen askılar, 

özellikli süt sağma cihazları, çok yönlü hasta bakım arabaları örnekler yer almaktadır. 

Sonuç: Kadın sağlığı hemşireliğinde, anne ve bebek sağlığını geliştirici inovatif çalışmaların aktifleştirilmesi 

aşamasında düzenli eğitimlerin, süreci tanıtacak, cazip hale getirecek, yol gösterecek bilimsel aktivitelerin 

yapılmasının ve rol model olmanın  yeri büyüktür.  

Anahtar kelimeler: Buluş, Doğum, Hemşirelik, İnovasyon.  
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REFLEKSOLOJİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nursen BOLSOY 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi 

 

Ellerin sanatı olarak bilinen refleksoloji, özel bir masaj şeklidir. Refleksoloji, vücudun spesifik organ ve 

bölgelerinin küçük bir aynası kabul edilen kulaklar, eller ve ayaklardaki refleks noktalarının masajla uyarılması 

anlamına gelir(Oleson ve Flocco, 1993; Stephenson ve ark., 2000; Tıpping ve Mackereth, 2000, White ve ark, 

2000; Vennells, 2004). Refleksoloji sözcüğünün içinde bulunan “refleks” terimi, yansıma ya da aksetme anlamına 

gelir(Wilhelm, 2009; Soutar, 2012).  

Refleksologlar, genellikle kolay ulaşılabilir, daha duyarlı ve daha büyük olmasından dolayı ayaklar üzerinde 

çalışmayı tercih ederler (Mollart, 2003). Eller gün içinde sürekli dokunmaya maruz kaldıkları için duyarlılıklarının 

daha az olduğu düşünülmektedir. Fakat ellerle başlanması başlangıçtaki iletişimi kolaylaştırmak ve ayaklarına 

dokunulmasından rahatsız olan bireyler için iyi bir yöntem olabilir. Masaj ile refleksoloji arasında kesin bir fark 

bulunmaktadır(Oleson ve Flocco, 1993; Botting, 1997; Vennells, 2004; Tiran ve Chummun, 2005).   Kullanılan 

başparmak ve parmak tekniği masajdan farklıdır ve solucan gidişine benzeyen bir hareketi andırır(Botting, 1997; 

Wang ve ark, 2008; Wilhelm, 2009). Refleksoloji seansı sırasında organların, endokrin bezlerin ve vücut 

bölümlerinin yansıması kabul edilen spesifik noktalara baskı uygulanır (Botting, D., 1997; Tabur ve Başaran, 

2008; Wang ve ark., 2008; Wilhelm, 2009), karışık vücut fonksiyonları düzenlenir yani vücutta hemostazis(denge) 

sağlanır. Hemostazisi sağlamak için kan ve lenf dolaşımı, endokrin salınım ve sinir sisteminin optimum çalışması 

çok önemlidir(Tabur ve Başaran, 2008). Refleksoloji rahatlamayı artırmak için antik zamanlardan beri 

kullanılmaktadır.  

Refleksolojinin ilk uygulama yeri tıbbın doğuş ve uygulama yeri olan Çin ve Mısırdır. İlk defa 19. yüzyılda 

Amerikalı KBB uzmanı William Filzgerald yerlilerden öğrendiği yöntemi hastalarına uygulamış, ellerin ve 

ayakların belirli bölgelerine uygulanan basıncın vücudun diğer bölgelerinde anestetik bir etkiye neden olduğunu 

gözlemlemiş ve daha sonra “zonatherapie” (bölge tedavisi) adlı kitabını yazmıştır (Botting, 1997; Frankel,1997; 

White ve ark., 2000; Wilkinson, 2002; Vennells, 2004). Modern refleksolojinin annesi olarak bilinen Eunice 

Ingham (1876-1974)  ayaklar üzerine yoğunlaşmış. Ayağın vücudun çeşitli bölümleriyle sınırsız sayıda sinir 

uçlarıyla bağlantılı olduğu kuramı üzerinde durmuştur (Wilkinson, 2002; Vennells, 2004). Araştırmaları 

aracılığıyla, sanki ayaklar vücudun aynasıymış gibi, tüm vücudun ayaklardaki refleks bölgelerinin şemasını 

çizmiştir (Botting, 1997; Vennells, 2004). Son yıllarda, stres ve gerilimi rahatlatmak ve hemostazisi sağlamak için 

tamamlayıcı bir tedavi olarak kullanılmaktadır (Tıpping ve Mackereth,  2000; Wilkinson, 2002; Tiran ve 

Chummun, 2005; Bolsoy, 2008).  

Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı 27 Ekim 2014 tarihinde yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları Yönetmeliğinin” içine dahil etmiş ve refleksoloji tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilmiştir. 

Refleksoloji uygulama yetkisi; sertifikalı tabip ve tabip gözetiminde sertifikalı sağlık meslek mensuplarına 

verilmiştir(Resmî Gazete, Sayı: 29158, 2014). Fakat şu ana kadar Türkiye’de hekim dışı sağlık meslek 

mensuplarının nasıl yetkilendirileceği ve eğitimi konusunda henüz düzenleme yapılmamıştır. Sağlık Bakanlığının 

onayladığı sertifika proğramları sadece hekimlere yöneliktir.  

Tüm dünyada ebelik ve hemşirelik profosyonelleri tarafından kullanılmaktadır (Wilkinson, 2002; Mollart, 2003; 

Tiran, 2005; Bolsoy, 2016). Türkiye’de de ilginin giderek arttığı ve üzerinde bilimsel çalışmaların yapıldığı bir 

yöntemdir. Şubat-Mart 2018 tarihlerinde yapılan taramada Türkiye adresli randomize kontrollü 32 araştırmaya 

ulaşılmıştır (Tablo 1).  
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Tablo 1. Türkiye’de Refleksoloji Uygulanan Araştırmaların   Dağılımı  

Yayın Türü  Sayı Yüzde 

İlk yayın şekli    

Tez 31 96.9 

Makale  1 3.1 

Tezlerin makaleye dönüşme durumu (n=31)   

Makalesi yayınlanan tez 15 48.4 

Makalesi yayınlanmayan tez 16 51.6 

   

Meslek   

Hemşire 29 90.6 

Ebe  2 6.3 

Fizyoterapist 1 3.1 

Toplam  32 100.0 

 

  

Refleksolojinin Etki mekanizması 

Etkilerinin açıklanması çeşitli teorilere dayanır.  

a. Enerji teorisi; organların elektromanyetik alanlar yoluyla iletişimde olduğu ve refleksolojinin tıkanmış 

kanallardaki enerjinin tekrar dolaşmasına yardımcı olduğu görüşünü savunur (Stephenson ve ark., 2000; Tabur ve 

Başaran, 2008; Wilhelm, 2009).  

b. Laktik asit teorisi; Vücutta kalsiyum, laktat ve ürik asit gibi kristal yapıdaki atık maddelerin(toksinlerin) 

ayaktaki sinir uçlarında depolandığı, toksinlerin bulunduğu bölgeye bağlı olarak belirli semptomların ortaya çıktığı 

kuramına dayanır. (Botting, D. 1997; Stephenson ve ark., 2000). Refleksolojinin bu kristalleri erittiğini ve enerjinin 

serbest akımına izin verdiğini savunur (Stephenson ve ark., 2000; Vennells, 2004; Wilhelm, 2009). 

c. Sinir uyarı teorisi-Endorfin salgılama teorisi: Deri her biri farklı anotomik ve fizyolojik özellikli sinir reseptör 

algılayıcılarının çeşitli tiplerini içerir. Refleksolojinin sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmasının ortaya 

elektrokimyasal mesajlar çıkardığını, bununda nöronların yardımı ile spinal korda ve/veya beyine ulaştığı ve 

buradan alınan yanıtın ilgili organları uyardığını, fiziksel problemlerle ilgili gerginlik ve stresi rahatlatarak onların 

gevşemesini sağladığını ileri sürer. Bu gevşeme otonom yanıtı etkiler, sırasıyla, endokrin, immün ve nöropeptit 

sistemin çalışmasını düzenler. Refleksoloji, duyusal uyaranlarla aşırı yüklenen sinir yollarını açarak morfinden en 

az 5 kat daha fazla analjezik etkisi olan endorfin ve diğer nörotransmitterlerin salınımına yol açar. Salgılanan  

nörotransmitterler ağrının azalmasına yardımcı olur ve iyilik hissini artırır (Stephenson ve ark., 2000; Mollart, 

2003; Tiran ve Chummun, 2005; Tabur ve Başaran, 2008; McCullough and Hughes, 2014 ).  
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d. Kapı kontrol teorisi: Melzack ve Woll tarafından 1965’te ileri sürülen bu teoriye göre; afferent liflerce iletilen 

duyu impulslarının medulla spinalisteki T Cell’lere iletilmesi, dorsal boynuzdaki kapı kontrol mekanizmasınca 

yapılmaktadır. Büyük çaplı lifler kapıyı kapatarak duyu impulslarının geçişini engeller, küçük çaplı lifler de kapıyı 

açarak duyu impulslarının geçişini kolaylaştırırlar. Ancak büyük çaplı lifler daha yüzeyseldir ve mesajı daha hızlı 

iletirler. Uygulanan masaj büyük çaplı lifleri uyararak ağrı algısını engeller (Stephenson ve ark., 2000; Sezen, 

2002; Tiran ve Chummun, 2005). 

 

Refleksolojinin Kadın Sağlığı ve Doğum Alanında Kullanımı 

İnsanların, çeşitli sağlık bakımı verenlerden ve özel gruplardan refleksoloji talebi sayısında bir artış olduğu 

araştırmalarla ortaya konmaktadır (Wang ve ark.2008; Öztürk ve Sevil, 2013). Refleksoloji herhangi bir yan etki 

olmaksızın kadının gençlik(PMS, dismenore), doğurganlık (gebelik, doğum ve doğum sonu) ve yaşlılık(menopoz) 

dönemlerinde yaşam kalitesini artıracak, olumlu deneyim kazanmasına yardımcı olabilecek bir tamamlayıcı terapi 

yöntemidir(Kim and Cho, 2002; Gözüyeşil ve Baser, 2014; 15. Mccullough and Hughes, 2014; Yılmaz, 

2015). 

Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Etkileri 

Gebeliğin ilk üç ayında ve riskli gebeliklerde refleksoloji uygulanmamalıdır. Ancak, yapılan çalışmalar özellikle 

son üç aydaki yakınmaları azaltmada ve doğuma hazırlanmada yararlı olduğunu göstermektedir. 

Mollart’ın çalışmasında (2003), lenfatik ve rahatlatıcı refleksolojinin semptomları azaltmada etkili olduğu ancak 

lenfatik refleksolojinin daha etkili olduğu belirlenmiştir. Ghaffari ve Ghaznein’in (2010) çalışmasında solar plexus 

noktasına 5 hafta, haftada iki seans, her seans 30 dakika refleksoloji uygulanmış ve gebe kadınlarda yorgunluğun 

önemli ölçüde azaldığı bulunmuştur. Close ve arkadaşları (2016) 6 hafta, haftada 30 dk. uygulanan refleksolojinin 

gebelik süresince görülen bel ve/veya pelvik ağrı yönetiminde etkili olduğunu belirtmişler. 

İntrapartum ve postpartum dönemde, anne de var olan korku ve anksiyete, sinirsel uyarımla hipotalamusa 

iletilerek, fizyolojik bir stres yanıtı oluşturabilmektedir. Bunun sonucunda sempatik sinir sistemi yoluyla adrenal 

bezlerden, adrenalin salınmasına yol açmaktadır. Adrenalin intrapartum dönemde oksitosin ve erdofin salınımını 

suprese ederek doğum eyleminin uzamasına veya durmasına neden olmaktadır. Postpartum dönemde ise oksitosin 

salınımını suprese ederek laktasyonu baskılamaktadır. Bu dönemlerde uygulanan refleksoloji, vücut sistemlerinin 

hassas dengesini geri kazandırarak, anksiyete ve korkuyu azaltabilmektedir(Feder ve ark., 1993; Tipping, 2000; 

McNeill ve ark., 2006; Dolatian ve ark. 2011; Yılar, 2014).  

Dolatian ve arkadaşları (2011) primiparlarda doğum ağrısının şiddeti ve süresini değerlendirmek amacıyla 

yaptıkları çalışmada, servikal dilatasyon 4-5 cm iken 40 dakika refleksoloji uygulamışlar. Doğumun aktif fazında 

uygulanan refleksolojinin doğum süresini kısalttığını ve doğum ağrısının şiddetini azalttığını belirlemişler. Yılar’ın 

(2014) sonuçları da benzerdir. Moghimi-Hanjani ve arkadaşları (2015) refleksolojinin doğum süresini kısaltma ve 

doğum ağrısının şiddetini azaltmanın yanında anksiyete düzeyini düşürdüğünü, doğal doğuma katkısı olduğunu ve 

apgar skorlarında artışa etkisi olduğunu belirtmişlerdir. 

Chumthi ve arkadaşları (2011) postpartum dönemde adölesan anneler üzerinde yaptıkları çalışmada, refleksoloji 

müdahalesi sonrası ilk 5 dakika ve 24 saatte stres düzeylerini anlamlı olarak azaldığını bulmuşlar. Li ve arkadaşları 

(2011) postpartum dönemde refleksolojinin uyku kalitesini arttırdığını saptamışlar. 

Doğum sonrası kadınların uykusuzluk ve yorgunluğunu artıran en önemli nedenlerden bir tanesi bebeklerde 

ağlama krizlerine neden olan infantil koliğin görülmesidir. İçke’nin(2014) araştırma bulguları, kolikli bebeklere 

uygulanan refleksolojinin koliği gidermede etkili olduğunu göstermiştir. 

 

Refleksoloji Uygulanmayacak Durumlar;  
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Öyküde akut enfeksiyonlar, Ateşli durumlar,  

Ayakta aktif gut adriti,  

Derin ven trombozu,  

Kontrol edilemeyen kan basıncı, 

Kalp krizi, kalp pili varlığı,  

Senkop sonrası epizod,  

Akut cerahi durumlar,  

Safra kesesi-böbrek taşları,  

Uygulama bölgesinde açık ve kapalı yaralar,  

Gebeliğin ilk üç ayı, düşük veya erken doğum tehdidi, plasente previa, antepartum hemoroji, pre-eklamsi gibi 

durumlarda refleksoloji uygulanamaz(Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği, Resmi Gazete, 

Resmî Gazete, Sayı : 29158) 

 

Refleksoloji Bölgelerine Masaj Nasıl Yapılır? 

Refleks bölgelerine masaj için toplam beş basma tekniği vardır: Başparmağın solucan gibi yürütülmesi, 

başparmağın bastırılıp döndürerek ovması, başparmağın refleks noktasına basınç uygulaması, refleks noktasının 

başparmak ve işaret parmağı arasında sıkılması ve sıvazlama hareketi. Hafif stroking, derin stroking, göğüs açma, 

ayak rotasyon ve aşil germe açılış hareketleri ile gevşeme sağlanır. Uygulama süresince tırtıl, kuş gagası, torna, 

kelebek, kanca ve yırtma teknikleri kullanılır. Uygulama sonrası toksinlerin atılımını hızlandırmak için bol su 

içilmesi önerilir(Wilhelm, 2009; Soutar,2012; Yılar, 2014 ).  

Refleksoloji uygulayıcısı uygulamaya zihinsel olarak hazır ve rahat olmalıdır. Uygulayıcının elleri temiz ve 

tırnakları kısa olmalıdır. Refleksoloji uygulanan kişi boyun, bel ve dizleri desteklenerek yarı oturur veya sırt üstü 

yatar pozisyonda olmalıdır. Ayaklar skar, yara, ödem yönünden değerlendirilir.  Kişinin fiziki yapısı, yaşı ve o 

andaki sağlık durumu göz önünde bulundurulur. Örneğin iri yapılı bir insana daha kuvvetli, zayıf, yaşlı ve 

çocuklara ise normal şekilde basarak masaj yapılır. Tedavi, başparmak veya başka bir parmağın kenarıyla basınç 

uygulayarak saat yönünde döndürülmesinden oluşur. Bu basınç genellikle derindir ama acı verici olmamalıdır. 

Basıncın şiddeti başlangıçta daha hafif tutulup tedavi ilerledikçe artırılabilir. Her seans 10 dakikadan 60 dakikaya 

kadar sürer ve kaç seansa ihtiyaç olacağı kişinin durumuna göre karar verilir(Stephenson, 2000; Vennells, 2004; 

Wilhelm, 2009; Soutar,2012; Yılar, 2014).  

Doğum ağrısı manuel bası için ayaklardaki refleks noktaları; 1: Solar Pleksus, 

2: Hipotalamus, 3: Hipofiz, 4: Dalak, 5: Troid Bezi, 6: Böbrek Üstü Bezleri, 7: Barsak, 

8: Spinal Kord 9: Uterus, Vajina, Overler ve Fallop Tüpleridir (Yılar, 2014). 
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DOĞUMA HAZIRLIK SÜRECINDE THETAHEALING KULLANIMI 

Mukaddes Funda ÖNER 

ThetaHealing Uygulayıcı Eğitmeni 

Doğum Koçu 

Nefes Eğitmeni 

 

Kelimeler hayatımızın%30-40’nı, hayal etmek %50-60’nı, theta frekansında doğru kelimelerle hayal etmek%80-

90’nı yaratma gücüne sahiptir.  

Bu nedenle muhteşem bir değişim ve muhteşem dönüşümü yaşayan anne adaylarımıza tanıklık eden bizlerin 

yansıtmamız gereken iletişim olumlu olmalıdır. Bu noktada kelimeler bizlere çok yardımcı olacaktır.  

Neden mi? 

Su çok küçük bir molekül olmasına rağmen yer çekimine karşı gelerek yol kat eden tek molekül olmasıyla da 

farklılık gösterir. İnsan bedeninin %65-70’i sudan oluşmaktadır. Bu oran çocuklarda yetişkinlerden fazlalık 

gösterir.Bebeğin bizlere merhaba dediği ana kadar bulunduğu evi yani amniyotik sıvının büyük bir kısmı %97 – 

99’u su ve mineral tuzlarından oluşur. Bu su oranlarına baktığımızda iletişimimizin olumlu olma sebepleri oldukça 

açıktır. 

Çünkü 9 aylık süreç bir kadından anneye dönüşüm süreci olmasının yanında bebeğin dış dünya için gereken 

fiziksel, psikolojik ve mental gelişimine rehberlik ettiğimiz zamandır. Bu nedenle sürecin en yakını olan doğum 

koçları iletişimimizi hep pozitif tutarak farkındalık kazanmalı ve anneleri pozitifte tutmalıyız. Kelimelerimizin 

annenin tüm beden hücrelerine yerleşmekte olduğunun bilincinde olmalıyız.Bu yerleşim anne adayını olduğu 

kadar bebeği de ilgilendirir. Anne rahminde aldığı kodlamalar bebeğin doğum zamanı geldiğinde rahat bir yol 

izlemesine, ardından hayatını keyifle yaşamasına olanak tanır. 

Bizler her düşüncemiz ve söylediğimiz her kelime ile geleceğimizi belirleyen; güçlü, yaratıcı varlıklarız. Bu 

dünyada, yaydığımız her enerjinin bize geri dönenler üzerinde etkisi vardır. Tıpkı bir radyo frekansı gibi, 

bilinçaltımız da sürekli yayın yapar ve bize içinde barındırdığı sevgi, korku, kızgınlıkla uyumlu insanlar, olaylar 

çekerek deneyimlememizi sağlar. 

THETA HEALING NEDİR? 

Theta şifası yaratıcı ile yapılan odaklanmış dua ile fiziksel, psikolojik ve spritüel şifa sağlayan bir meditasyon 

çalışmasıdır. İsmini beş beyin frekansından (alfa, delta, theta, gama, beta) biri olan theta seviyesinden alır. 

Bilim adamları E.E.G ile yaptıkları deneylerde theta frekansındaki kişilerde mutluluk ve huzur dalgasında yayın 

yaptığını keşfetmişlerdir. Yapılan çalışmalarda yine bu dalga frekansında kişinin bilinçaltı ile kolaylıkla bağlantı 

kurulabildiği tespit edilmiştir.  

Çocuklardaki koşulsuz sevgi ve mutluluğun sebebi sürekli olarak theta frekansında olmalıdır.Bu noktada theta 

şifasının kullanımı devreye girer.Kişilerin hayatlarında sürekli tekrarlayan problemlerin, kendini gerçekleştiren 

kehanetlerin ve hatta hastalıkların temel sebebi bilinçaltı blokajlarıdır.Bu blokajlar bir süreci keyifli kılabildiği 

gibi kabusa çevirme gücünede sahiptir. 

Theta odaklanmış düşüncenin hayatımızdaki yaşam halidir. Bu nedenle birçok insan hücrelerinde var olan geçmiş 

kayıtlarından etkilenerek hareket eder.Ve pek tabi ki toplumsal kayıtlarda oldukça önemlidir.Su deneyindeki örnek 

gibi bilgiler silinmez pozitife dönüştürülebilir.  
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Birçok kişi korkuların çevresel faktörlerden kaynaklandığını düşünse de korkuların spesifik ancak bağlantılı çıkış 

noktaları vardır.  Annemizin ve babamızın genetik yapısı, anne rahminde kaldığımız sürede ebeveynlerimiz 

yaşadığı durum, duygu ve algıları bizim hayatı algılamamız üzerinde önemli rol alır.  

Son yıllarda sayısız araştırma bize göstermektedir ki genetik haritamız sadece başlangıç noktasıdır. Anne ve 

doğum koçları kadar önemli olan bir diğer konu ise toplumsal blokajlardır. Daha önceden doğum yaptığı için 

tecrübeli olduğunu düşünen anneler “Ben ne zorluklarla doğum yaptım” diyerek önemsenmek isteyen annelerin 

sayısı internetteki olumsuz bilgiler ile gün geçtikçe artmaktadır.  

Cümlelerinin pozitif olduğunu düşünmeleri bu olumsuz durumu beslemektedir. Anne adaylarının çevreden en sık 

duyduğu kelimelere ve bunların bilinçaltındaki algılarına bir göz atalım: 

• ‘’Umarım kolay bir doğum olur.” (Doğum zordur.) 

• “En güzel doğum sezaryen ağrı yok acı yok” (Normal doğum ağrılıdır, acı verir.) 

• “Aman sen hamilesin, çok hareket etme.” (Hamilelik normal bir süreç değildir, hastalık gibi dikkatli 

olmalıyım.) 

• “Kilona dikkat et ki bebek kolay gelsin.”(Kilo alırsam bebeğim zor olur, suçlusu benim.) 

• “Sen gebesin çok yemelisin ki bebeğin beslensin” (İyi bir anne olmak için çok yemeliyim.) 

• “Eğer benim dediğim gibi eksiksiz yaparsan normal doğumun kolaylaşır.”(Benim koşullarımı 

gerçekleştiremezsen doğum zor olur.) 

 

Anneler kadar sürece eşlik eden doğum koçları önemlidir. Bu nedenle birçok doğum koçukelimelerin gücünün 

farkında olarak doğum terimlerini dönüştürmüştür. 

 

• Doğum sancısı = Doğum dalgası 

• Saatler süren normal doğum = Doğal zamanlı doğum 

• Ikın = Kuvvetli nefes verelim 

 

Bunun yanında henüz anne rahmine düşmeden çevreden aldığımız etkiler bizi duygusal, psikolojik ve biyolojik 

olarak şekillendirmekte ve yaşamımız boyunca etkilemektedir. DNA’larımızın hem olumsuz hem olumlu 

düşüncelerimiz, inançlarımız ve duygularımızdan etkilendiği İddia edilmektedir. 

 

Önde gelen hücre biyoloji uzmanı Bruce LİPTON tıp fakültesinde profesörve araştırmacı bilim adamı olarak 

yıllarca hücre bilgi alışı, işleme sürecindeki mekanizmayı incelemiştir. 1987-1992 yıllarında gelen sinyallerin 

hücre zarı yoluyla işlenebildiğini, hücrenin davranışını ve fizyolojisini kontrol ederek sırayla bir geni aktif hale 

getirebildiği gibi susturabildiğini de doğrulamıştır.Hayvan ve insan hücreleri üzerindeki çalışma sonucu, bizler 

hücresel hafızanın anne aracılığıyla rahimdeki bebeğe nasıl aktarıldığı hakkında bilgiye sahibiz. Lipton’a göre 

‘’Birannenin duyguları; sevgi, korku, umut gibi, çocuklarının genetik ifadesini biyolojik olarak değiştirebilir.’’ 
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Hamilelik süresince, annenin kanındaki besin maddeleri cenini plasenta yoluyla besler. Besin maddelerinin 

yanısıra anne hissettirdiği duygulardan oluşan bir sürü hormon ve bilgi sinyallerini açığa çıkartır.Bilinçli anne-

babalık yalnızca doğum sonrası doğru davranışlarla sınırlı değildir.Bilinç doğum öncesinden başlamalıdır.Anne-

babanın düşünceleri, tutumları ve davranışlarının derin şekilde bebeği etkileyebileceğinin farkında olunmalıdır. 

ThetaHealing ile bireylerin bilinçaltı blokajları pozitife çevrilerek gelecek nesillere sağlıklı bilgi aktarımı 

sağlanabilir.Bu yolculukta en iyi rehberler biz doğum koçları olmalıyız. Yolculuğumuzu aydınlatacak bir ışık 

olarak ThetaHealing oldukça kolay, hızlı ve güvenilirdir. 
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KADIN VE BEBEK SAĞLIĞINDA TERAPÖTIK DOKUNMA UYGULAMALARI 

Öğr. Gör. Dr. Fethiye Yelkin ALP, Dr. Öğretim Üyesi Hande YAĞCAN 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Günümüzde hemşireler bakım verirken; çevresiyle enerji etkileşimi içinde olan insanı bütüncül 

yaklaşımlarla ele almaktadır. İnsan enerji alanında enerjik çevrenin iyileştirici etkilerini belirten Nightingale, 

dokunma uygulamalarının hemşireliğin merkezine iyice yerleştirmiştir.  Rogers, Watson ve diğer hemşirelik 

kuramcıları, enerji çalışmalarını, profesyonel hemşirelikte spiritual sağlık yaklaşım için iyi örnek temsil 

etmekte olduklarını belirtmişlerdir. Hemşireler terapötik dokunma gibi geleneksel olmayan enerji terapilerini 

artık daha sık olarak kullanmaya başlamışlardır. Terapötik dokunma, kişinin dengesini bulmasına ve sağlığına 

kavuşmasına katkıda bulunmak amacıyla, evrensel enerjinin belirli bir amaçla niyet edildiği ve şefkatle 

kullanıldığı, bütünleştirici bir yöntemdir. Hemşire, etkili dokunma yoluyla hastalarda güçlü bir terapötik etki 

sağlayarak korku, anksiyete, kontrol kaybı gibi duyguların yaşanmasını azaltabilir. Bu derleme, terapötik 

dokunma uygulamasının tekniğini, yararlarını kadın ve bebek sağlığında kullanım alanlarını açıklamak amacı 

ile yazılmıştır. 

 

            Nowadays nurses consider the energy interaction with the environment of patients during nursing care. 

Nightingale who define the effects of energetic healing environment, placed touch application was firmly in 

the center of nursing practice. Rogers, Watson and the other nursing theorists mentioned that energy studies 

represents a good example for professional approach to spiritual health nursing. Nurses use non-conventional 

energy therapies like therapeutic touch further anymore ın many countries. Therapeutic touch is a integrative 

technique which is used for a specific purpose and intent of the universal energy and affection that helps patient 

finding the balance and attaining health. Nurses can reduce the occurrence of emotions like fear and anxiety, 

providing strong therapeutic effects in patients by using effective contact. This review written with the aim to 

describe the therapeutic touch applications, explain benefits and areas at maternal and child nursing. 

    

Roma ve Eski Yunan tapınaklarından başlayıp, Mısır Piramitleri, Hindistan, Asya, Afrika ve Amerika’ya kadar 

uzanan her türlü kültür ve uygarlığın tarihinde dokunularak yapılan tedavileri görmek mümkündür. Etkili 

dokunma güçlü bir terapötik müdehaledir. (Erenoğlu 2015). Terapötik kelime anlamı ile iyileştirici olup, 

hemşire teorisyenlerden Watson’un belittiği üzere iyileştirme süreçleri, hemşirelik için bir rehberdir. Bu 

süreçler, tıbbın tedavi edici faktörlerine karşın, hemşireliğin iyileştirici ve bakım verici yönünün ortaya çıkmasını 

sağlamaktadır.
   
İyileştirme süreçleri, hemşirelik bilimi ve sanatında hemşireliğin “özü” olup, iyileşme ve bakım 

sonuçları için yapılan uygulamaların “temeli” olarak kabul edilmektedir (Arslan ve Okumuş 2012, Watson 2007, 

Sitzman 2008). Dokunma yöntemlerinin bilinçli kullanımı da bu iyileştirme süreçlerinin içindedir. Terapötik 

yani iyileştirici dokunma, sevgi, şefkat, değer kavramlarıyla doludur. Hemşire bireye yaklaşımında, bu 

kavramları içselleştirmiş olarak kullanmalıdır. 

Hemşireler bakım verirken; çevresiyle enerji etkileşimi içinde olan insanı fiziksel sağlığı kadar, emosyonel, 

mental ve spirituel iyilik halini de içeren bütüncül yaklaşımlarla ele alıp,  terapötik dokunma gibi enerji 
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terapilerini sık olarak kullanmaya başlamışlardır (Schnepper, 2010). Tamamlayıcı y a  d a  g ü n c e l  s ö y l e m  

i l e  bütünleştirici  terapiler,  insanoğlu var olduğu andan itibaren kullanılmasına rağmen 1990’lı yıllardan 

sonra yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada giderek yaygınlaşan uygulamalar nedeniyle 1991'de 

ABD'de Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne bağlı Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) 

kurulmuştur. Terapötik dokunma (TD),  ABD'de Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi'nin 

tamamlayıcı ve alternatif terapilerin sınıflandırılmasında yer almıştır. (Moquin ve ark., 2009 ; Vitale, 2008; 

Vitale, 2007, Araz ve ark., 2007).   

Günümüzde doğumda fetal monitörlerin ve diğer tıbbi uygulamaların yaygın olarak kullanımı ile eylemde 

hemşirelik bakımının destekleyici uygulamalardan daha ziyade teknik uygulamalara yöneldiği görülmektedir. 

Ancak doğum eyleminde destekleyici bakım, önemli bir hemşirelik fonksiyonudur. Doğum eyleminde ağrısı 

olan gebelere hemşirenin sağlayacağı destekle beraber terapötik dokunmanın gebenin anksiyetesini ve dolayısı 

ile ağrısını azalttığı belirtilmektedir (Erenoğlu 2015).   

Florence Nightingale zamanında hemşirelik uygulamalarında yerini alan enerji terapileri; Marta Rogers ve 

Jean Watson gibi modern hemşire liderler tarafından yeniden kabul edilerek kavramsal çatı oluşturulmuştur. 

(Vitale, 2007; Miles ve ark., 2003) Watson’a göre, bireylerin akıl-beden-ruh uyumu bakım anında yüksek 

düzeyde bir enerji oluşmaktadır. Bakım alan ve veren arasında oluşan bu enerji hemşire ve bireyin benliğinde 

kişilerarası bakım ilişkisini sağlayan bir bağ oluşturmaktadır (Fawcett 2005). Kişilerarası bakım, duyarlılık, 

uyumluluk, doğruluk, güvenirlik, saygı, empati, içtenlik, samimiyet, yüksek ahlaki ve etik sorumluluk içerir.
  

Bu yaklaşımla hemşire, bakım, iyileşme ve bütünlük kavramları üzerine odaklanabilir (Arslan ve Okumuş 

2012, Sitzman 2011, Watson 2008). 

Bir enerji terapisi olan TD, New York Üniversitesi’nde çalışan Dolores Krieger ve Dora Kunz tarafından 

1970’lerde geliştirilmiş bir yöntemdir. Terapötik dokunmada, kişinin dengesini bulmasına ve sağlığına 

kavuşmasına katkıda bulunmak amacıyla, evrensel enerji belirli bir amaçla niyet edilir ve şefkatle kullanılır. 

Hemşireler ellerle dokunularak yapılan bu yöntemin enerjisel özellikleri hakkında Dr. Kriger ve Kunz 

tarafından geliştirilen müfredat ile  New York Üniversitesi’nde yüksek lisans düzeyinde eğitilmişlerdir (Vitale, 

2007 ; Whelan,  2003).Dora Kunz, dört enerji alan katmanından bahseder. Bunlar fiziksel bedenle başlayarak 

dışarı doğru devam eder. Alandaki bu katmanlar fiziksel bedenin yanısıra birbirlerinin de iç içine geçmişlerdir. 

Tıpkı renkler ve müziğin farklı ve kendilerine özgü dalga boyu veya frekanslara sahip oldukları gibi, yüksek 

veya düşük titreşim daha iyi veya daha kötü anlamına gelmez sadece farklı olduğunu gösterir.  Farklı seslerin 

bir şarkıyı meydana getirmesi gibi, farklı titreşimler de enerji alanını meydana getirir. ( Alp ve Yücel 2016; 

Krieger 1993; Krieger 1997;Kunz ve Karagulla 1989; May 2001). Dolores Krieger ve Dora Kunz’a göre TD  

uygulaması şöyledir; (bkz, Tablo 1).  

Terapötik dokunmanın hastaların fizyolojik ve psikolojik değişkenleri üzerinde olumlu ve orta derece bir 

etki yarattığını, derin bir rahatlama meydana getirdiğini, olumlu ruh halini arttırdığını, anksiyeteyi, ağrıyı ve 

analjezik kullanımına gereksinimi azalttığını öne süren kanıtlar vardır (Fazzino, 2010). TD ile ilgili yapılan 

kanıta dayalı randomize kontrollü çalışmalar (RKÇ) incelendiğinde ağrıyı hafifletme (özellikle post-operatif ve 

kanser), anksiyete/depresyonu azaltma, yaşam kalitesini artırma, yorgunluğu azaltma, kan basıncı ve nabzı 

düzenleme, gevşeme ve konforu sağlama gibi etkilere sahip olup, standart hemşirelik bakımını bütünlediği 
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bildirilmiştir ( Zolfaghari ve ark. 2012; Aghabati ve ark. 2010; Coakley ve Duffy 2010; Barbara 2004).  

Tablo 1.TERAPÖTİK DOKUNMA UYGULAMA REHBERİ 

Aşamalar İşlem Basamakları Açıklamalar 

Araç-Gereç: saat 

İşlem Öncesi Hazırlık Hem Terapötik dokunma uygulayıcısı hem de 

uygulanan kişi üzerindeki metal eşyalar çıkarılır. 

Enerji akışını önlemeyi sağlar. 

İşlem Öncesi Hazırlık Eller yıkanır. Enfeksiyonu önler ve düşük 

titreşimli enerjinin dışarıya 

akmasını sağlar. 

İşlem Öncesi Hazırlık Terapötik dokunma uygulanacak kişi sandalyeye 

dik oturtulur. Kollar ve bacaklar vücudun her iki 

yanında olacak şekilde pozisyon verilir. 

Enerji akışını kolaylaştırmayı 

sağlar. 

Merkezlenme Terapinin uygulanacağı yer olarak sakin ve 

gürültüsüz bir ortam hazırlanır. 

Uygulayıcının merkezlenmesini 

kolaylaştırmayı sağlar. 

İzin Alma Terapötik dokunma uygulayıcısı, uygulanan 

kişiye “Size dokunabilirmiyim” diyerek izin 

alır. 

Özerkliğe Saygı etik ilkesine 

uymayı sağlar. 

Muayene ve Tarama Terapötik dokunma uygulayıcısı ellerini 

birbirlerine paralel tutarak uygulanan kişinin 

tüm vücudunun enerji alanını dikey eksende 

tarar. 

 

Enerji akışını hissetmek ve 

alanın boydan boya hissini 

algılamak için, vücudun tümünü 

tarayarak enerji akışının 

niteliğindeki değişimlerle ilgili 

işaretleri yakalamayı sağlar. 

Enerjiyi Dengeleme 

ve Temizleme 

Terapötik dokunma uygulayıcısı ışık demetleri 

veya akan su gibi olumlu, enerjetik 

imgelemelerden (zihinde canlandırma) 

yararlanarak, uygulanan kişinin tüm vücudunu 

dikey eksende, başından ayaklarına doğru 

enerji alaninı temizler. 

 

 

Herhangi bir kısma 

odaklanmadan süpüren el 

hareketleriyle enerjinin tüm alan 

boyunca simetrik ve ritmik bir 

şekilde akışını kolaylaştırmayı 

sağlar.  

 

Enerjiyi Düzenleme Terapötik dokunma uygulayıcısı alıcı kişinin 

aurasındaki (vücudun etrafında var olan enerji) 

farklılıkları eşitlemek için enerjiyi düzeltip 

yönlendirilir,Çalışılan enerji, evrensel şifa 

alanından gelir. Bireyler kendi enerjilerini 

kullanmaz. 

Bu işlem tarama sırasında 

dikkati çeken kısımları yeniden 

dengelemek içindir. Enerjiyi 

düzenlemek hastaların iyileşme 

potansiyelini güçlendirmelerine 

ve kendini iyileştirme 

yeteneklerini harekete 

geçirmelerine yardımcı olmayı 

sağlar. 

 

Topraklama Terapötik dokunma uygulayıcısı topraklama ile 

terapiyi alan kişinin alanla ilgili enerji blokajını 

bireyin dizlerinden ayaklarına doğru 

sıvazlıyarak toprağa verir. 

Enerji yukarıdan aşağıya aktığı 

için bu işlem dikkatimizi aşağı 

ve dışarı yönde odaklayarak 

enerji akışına yardım etmeyi 

sağlar. 

Yeniden Muayene ve 

Tarama 

Terapötik dokunma uygulayıcısı işlemi 

sonlandırmadan önce yeniden enerji alanı 

taraması yapar ve dengelenmesi gereken enerji 

alanlarını dengeler ve topraklar. 

Yeniden tarama ve dengeleme 

yapılması gereken başka bir 

şeyin kalıp kalmadığını anlamayı 

sağlar. (İhtiyaç varsa bir önceki 

aşamalara geri dönülür). 

 

Bitirme ve 

Değerlendirme 

Terapötik dokunma toplam 20 dakika uygulanır.  

Hastanın seans sonrası en az 15 dakika 

dinlenmesi önerilir. 

 

 

Evrensel yaşam enerjisine kanal 

olmak, rahatlatıcı bir etki 

oluşturmayı sağlar. 

Vücuttaki tüm enerji zayıflıklarını, 

tıkanıklarını gidererek enerji 

dengesini sağlar. 
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Bitirme ve 

Değerlendirme 

Eller yıkanır Enfeksiyonu önlemeyi sağlar. 

Bitirme ve 

Değerlendirme 

İşlem kaydedilir. İşlemin yapıldığına dair kanıt 

sağlar. 

 

Destekleyici hemşirelik bakımı kadının anksiyete, yalnızlık ve yorgunluğunu azaltmayı amaçlar. Doğum anında 

annenin kendini rahat hissetmesinde ve kendi kontrolünü sağlamasında hem fiziksel hem de duygusal yönden 

desteklenmesi önemlidir. Literatürde destekleyici bakım; bireysel ilgi, ağrı ile başetme yöntemlerini öğretme 

ve uygulatma, stres, anksiyete ve belirsizlik duygularının kontrolünde terapötik yöntemleri uygulama şeklinde 

açıklanmaktadır. Doğum eyleminde ağrısı olan gebelere hemşirenin sağlayacağı destekle beraber terapötik 

dokunmanın gebenin anksiyetesini ve dolayısı ile ağrısını azalttığı belirtilmektedir ( Ergin A , Kömürcü N 

2009). 

Dokunma vücut temasını sürdürmek ve güvencede olma duygusunu güçlendirmek için yeni doğan için çok 

önemlidir. Dokunmanın terapötik etkisi ile, anne-baba-bebek arasındaki bağı güçlendirir, etkileşimi sağlar. 

Stres hormonlarının (katekolominler) düzeyini azaltır. Seratonin düzeyini artırır. Bebeklerde anksiyeteyi , gaz 

ve koliği azaltır. Yapılan araştırmalarda, annesinden fiziksel olarak ayrılan yeni doğanların hemen ağlamaya 

başladıkları, strese girdikleri belirtilmiştir. Terapötik dokunma sonrası yenidoğanlarda oksihemoglobin 

düzeyinin yükseldiği, serebral kanlanmayı artırarak beyin aktive ve dalgalarını olumlu yönde değiştirdiğine 

ilişkin çalışmalar mevcuttur (Chbugani 2014,Honda 2013, Ergin 2009, ,Christensson 1995). 

SONUÇ 

Bütüncül bakım; bireylerin fiziksel, sosyal, psikolojik ve spiritual boyutlarının birleşimini içerir. 

Hemşire, etkili dokunma yoluyla hastalarda güçlü bir terapötik etki sağlayarak korku, anksiyete, kontrol kaybı 

gibi duyguların yaşanmasını azaltabilir. Hemşireler dokunma yoluyla hastalara yakınlık, ilgi, güven, cesaret, 

içtenlik, empati, saygı, destek, anlayış, kabul etme, yardıma isteklilik gibi mesajları iletmelerine karşın, 

uygulamada hemşirelerin sadece 1/3’ünün dokunsal teması kullandıkları belirtilmektedir (Çınar, 2008; 

Moroles,  1994  ). Hemşirenin hastaya sadece fonksiyonel amaçlı dokunması etkin bir iletişim şekli 

olmadığından; kabul etme, ilgi, destek mesajları içeren profesyonel dostluk-içtenlik dokunma düzeyini 

kullanması, daha insancıl ve hasta-hemşire ilişkisini daha çok güçlendirecek bir yaklaşım olacaktır. Terapötik 

dokunma ile ilgili yapılan çalışmaların yurtdışında örneklerinin çokluğuna karşın, ülkemizde yeterli sayıda 

olmadığı görülmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmaların artması bütüncül bakım açısından olumlu olacaktır.  
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DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI  DOĞUMA İLİŞKİN TRAVMALARI 

ÖNLEYEBİLİR Mİ? 

Doç.Dr.Gözde Gökçe İSBIR 

Mersin Üniversitesi İçel Sağlık Yüksekokulu 

Ebelik Bölümü 

Kadınların yaşam dönemlerine bakıldığında, her geçiş uyum gerektirir.  Bu süreçte kadında fizyolojik, duygusal, 

sosyal yönden değişim ve gelişimlerin olması beklenir (Larkin vd., 2009). Ancak en fazla rol kazanımı perinatal 

dönemde olduğu için desteklenilmesi önemlidir. Kadınlar gebe olduklarını öğrendikleri andan itibaren doğum 

anına odaklanırlar ve bebeklerine kavuşacakları bu anın nasıl geçeceğini merak ederler. Doğum önemli bir 

yaşamsal deneyimdir ve psikolojik sağlamlığın devamlılığı için olumlu anlamlandırılması önemlidir. O nedenle 

doğum deneyiminin kadın tarafından “travmatik” olarak algılanması ya da tanımlanması, kadının desteklenmesi 

gerektiğinin en önemli göstergesi olur. Doğum sürecine ilişkin kadınların algıları, olayları yorumlamaları ve 

bunları anlamlandırmaları birbirinden farklı olabilir (Ayers, 2007). Olumsuz geçen doğum anı bazı kadınlar 

tarafından travmatik olarak tanımlanırken, bazı kadınlar tarafından normal olarak algılanabilir (Elmir et al., 2010). 

Beklediğinden farklı, travmatik doğum deneyimine sahip olan bazı kadınlar ise bebeğini sağlıklı bir şekilde 

kucağına aldığında bunu pozitif bir sonuç olarak algılayıp doğumu olumlu olarak tanımlayabilirler (Ayers, 2004; 

Elmir et al., 2010). Algı yalnızca yaşanılan deneyimle ilişkili değildir, kişinin geçmişteki deneyimlerinden, 

inançlarından, kişilik özelliklerinden, değer yargılarından, olaya yüklediği anlamdan, içinde yaşadığı toplumun 

doğuma yüklediği kültürel değerlerden etkilenir. Yapılan çalışmalarda kadınların yarıdan fazlasının doğumlarını 

travmatik bir deneyim olarak kabul ettikleri belirtilmektedir (Garthus et al., 2013; Modarres et al. 2012). Travmatik 

doğum deneyiminin sonucunda gelişen Post-travmatik Stres Sendromu (PTSS) oranının ise toplumlar arası 

farklılık göstermekle birlikte %3.1- %15.7 arasında olduğu belirtilmektedir (Grekin & O’Hara, 2014). Yapılan bir 

sistematik derleme ve metaanaliz çalışmasında, yüksek gelirli ülkelerle karşılaştırıldığında ; düşük ve orta gelirli 

ülkelerde daha fazla görülmektedir ve bu ülkelerde doğumla ilişkili PTSS’yi belirleyen araştırmalar oldukça az 

olduğu saptanmıştır. Kültürlerarası değişkenlik gösteren bir durum olduğu belirtilmekle birlikte pek çok kültürde 

henüz çalışmaya rastlanmamıştır (Yıldız, Ayers, Philips, 2017). Bu oranları azaltmada temel hedef, doğumun 

yeniden anlamlandırılmasını sağlamak ve deneyimle ilgili olumlu algı oluşturmaktır. Bu durum, DSM- V te 

“Travma Sonrası Stres Bozukluğu”, “Örselenme Sonrası Gerginlik Bozukluğu” olarak tanımlanmaktadır 

(Amerikan Psikiyatri Birliği, 2018). 

Doğum travması, zor ve/veya komplikasyonlu bir doğum sürecinde kadının kendi ve bebeğinin yaşamını tehlike 

altında hissetmesi, bu deneyimi korku, çaresizlik ve dehşet anı olarak tanımlamasıdır (Beck & Watson, 2008). 

Travmatik doğum deneyimi olan kadınlar genellikle doğum deneyimlerini hatırlamaktan sakınmakta ve bu anı 

gereksiz yaşanmış bir anı olarak kabul edebilmektedirler (Ayers, 2007). Kadınlar doğum anında kontrol kaybı 

duygusu yaşadıkları, insanlığını tehdit altında hissettikleri, doğum anını unutamadıkları belirtmişlerdir (Elmir ve 

ark., 2010, Goldbort, 2009).  Travmatik doğum deneyimi olan kadınların doğum anına yönelik ambuvalan 

duygular yaşandıkları belirlenmiştir. Kadınlar doğum süreçlerinde panik, öfke, sinirlilik, agresiflik, irritabilite, 

yardımsızlık ve çaresizlik gibi negatif duygulara sahip olurken, mutluluk, şaşkınlık, heyecan, minnettar olma gibi 

pozitif duygulara da sahip olabilmişlerdir.  Ayrıca kadınlar doğum anında düşünce süreçlerinin durduğunu, zihinsel 

olarak dağıldıklarını ve ölüme kendilerini yakın hissettiklerini belirtmişlerdir (Ayers, 2007). 

Gebelik ve doğum sürecinde yaşanılan bazı deneyimler travmatik doğum yaşama olasılığını arttırmaktadır. 

Gebelik dönemine yönelik risk faktörleri; gebelikte depresyon, doğum korkusu ve komplikasyonlu ya da sağlıksız 

bir gebelik geçirmek olarak belirlenmiştir. Doğumla ilişkili risk faktörleri; doğum deneyimini negatif olarak 

anlamlandırma, operatif doğumlar, doğumda destek yetersizliği olarak belirlenmiştir. Doğum sonrası dönemle 

ilişkili risk faktörleri ise stresle baş etmede yetersizlik ve depresyon tanısı alma olarak belirlenmiştir (Ayers, Bond, 

Bertullies, Wijma, 2016). 

Travmatik bir doğum, kadın, bebeği ve ailesini olumsuz etkilemektedir. Travmatik doğum deneyimi olan kadın 

doğumuna dair hayal kırıklığına uğrayabilir ve kayıp yaşayabilir. Beklediğinden farklı doğum deneyimine sahip 
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olan kadında öfke ve sinirlilik  görülebilmektedir. Bu duygular ve deneyimler kadının annelik rolünü yerine 

getirmesini farklılaştırabilir. Bazı kadınlar olumsuz doğum deneyimini bebeğine yaşattığından dolayı suçluluk 

duygusu yaşayarak bebeğine karşı aşırı koruyucu, kollayıcı olurken, bazı kadınlar doğum nedeniyle yaşadıkları 

anksiyeteden dolayı bebeklerinden uzaklaşmak istemişlerdir (Ayers ve ark, 2006). Travmatik doğum deneyimi 

kadının çevresindeki bireylerle kişilerarası ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Kadınlar eşlerinin kendilerini 

anlamadıklarından yakınmakta ve eşiyle fiziksel ve cinsel temasa yönelik isteksizlik yaşamakta hatta bazı kadınlar 

eşinden ayrılmayı bile düşünebilmektedir (Elmir ve ark, 2010; Ayers ve ark, 2006; Nicholls ve Ayers, 2007).  

Travmatik doğum deneyimi yaşayan kadınların eşleri de doğum ve doğum sonrası süreçten olumsuz 

etkilenebilmektedirler. Eşler travmatik doğum deneyimi geçiren kadınların vagenlerine zarar verebilecekleri ya da 

kadının gebe kalıp benzer deneyimi tekrar yaşama olasılığını düşünerek cinsel temastan uzak durabilmektedirler. 

Ayrıca eşler travmatik doğum geçiren kadınların tam olarak ne istediklerini anlayamadıklarını ve bu nedenle 

eşlerine destek olamadıkları için kendilerini çaresiz hissettiklerini belirtmişledir. Travmatik doğum deneyimine 

sahip olan anne bebeğinin bakımını yerine getirmek istemediğinde ise babaların daha fazla sorumluluk almaları 

gerekmekte, buda onların günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilmektedir (Nicholls ve Ayers, 2007). 

Ülkemizde doğumla ilişkili PTSS çalışmaları oldukça yakın zamana dayanmaktadır. Ülkemizde doğumla ilişkili 

PTSS prevelansı gebelik döneminde %5.8, erken postpartum dönemde %11.9, geç postpartum dönemde ise 

%9.2’dir. Gelişmiş ve gelişmekte olan bazı ülkelerle karşılaştırıldığında doğumla ilişkili PTSS oranı yüksek ve 

geç postpartum dönemde inatçı şekilde devam etmektedir (Yıldız, Ayers, Philips, 2017). Türkiye örnekleminde 

risk faktörlerini belirleyen iki adet longitudinal çalışma mevcuttur. Belirtilen çalışmalarda doğumla ilişkili PTSS 

ile demografik ve obstetrik değişkenlerle zayıf ilişki belirlenirken, doğum ve doğum sonrası faktörlerle güçlü bir 

ilişki saptanmıştır. Antepartum dönemde; doğuma yönelik öz-yeterlilik algısının ve gebelik anksiyetesinin, 

doğumda; sağlık personelinden memnuniyet ve üriner kateterizasyonun, doğum sonrası dönemde ise; postpartum 

doğum korkusunun, postpartum uyumun, sosyal desteğin, travmatik doğum deneyimlerinin ve postpartum 

anksiyete ve depresyon semptomlarının doğumla ilişkili PTSS ile ilişkili olduğu belirlendi (Gökçe İsbir ve ark., 

2016; Yıldız, Ayers, Philips, 2017). 

Kadınları doğuma hazırlayan sağlık profesyonellerinin risk faktörlerini azaltmada  önemli sorumlulukları 

bulunmaktadır. Prekonsepsiyonel dönemde; kadın ya da eşinin travma öyküsü varsa tanılanmalı, uygun girişim ve 

yönlendirmeler yapılmalıdır. Gebelik ve doğumdan önce gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık hizmeti 

sunulmalı, psikolojik problemleri, gebelik ve doğuma yönelik  korkuları varsa prekonsepsiyonel dönemde 

çözümlenebilmelidir. Gebelik komplikasyonlarına yönelik koruyucu önlemler alınmalı ve izlemler yapılmalıdır. 

Antenatal dönemde PTSS’ye yönelik koruyucu önlem olarak; doğum korkusu ya da anksiyete ile baş etme, 

duyguların ifade edilmesi ve anlamlandırılması, bireysel danışmanlık, doğuma hazırlık sınıflarına katılma, 

doğumun planlamasının yapılması, doğumhane ziyaretleri ve doğum ekibi ile tanışma önerilir. Ayrıca gebelikte 

PTSS riski varsa izlenmeli, erken tanılanmalı, uygun girişim ve yönlendirmelerde bulunulmalıdır. Literatürde 

antenatal eğitim sınıflarının doğumla ilişkili PTSS üzerindeki etkisini değerlendiren çalışma sayısı oldukça 

sınırlıdır. Özellikle gelişmiş ülkelerde kadının antenatal eğitim sınıfına katılması sağlık rutinlerinin içerisinde yer 

almaktadır. Ancak Türkiye’de sistemin içerisine entegre edilme çalışmaları sürmekle birlikte, henüz tüm gebe 

kadınlar bu hizmetten yararlanamamaktadır. Ülkemizde doğuma hazırlık sınıflarının doğumla ilişkili PTSS’ye 

etkisini değerlendiren bir çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmada, doğuma hazırlık sınıfının içeriği, doğumla ilişkili 

PTSS’yi etkileyen risk faktörleri göz önüne alarak yapılandırılmıştır. Araştırmada, doğuma hazırlık sınıflarında 

sunulan eğitimin, doğum korkusu, doğumda öz-yeterlilik algısı, doğumda  iç kontrol algısı ile doğumla ilişkili 

PTSS üzerinde etkili olduğu belirlendi. Doğuma hazırlık sınıflarında, gebeliğe uyumun sağlanması, doğum 

korkusunun çözümlenmesi, doğuma ilişkin kadınının güçlendirilmesi ve farkındalık sağlanmasının doğumla 

ilişkili PTSS’nin önlenmesinde etkili olduğu saptanmıştır (Gökçe İsbir ve ark., 2016). Doğumda destekleyici 

bakım sunan sağlık profesyoneli ya da doğuma hazırlık eğitimlerine katılmış baba, akraba ya da arkadaşların 

doğumda destek olmaları ve doğum sonrası kadınla birlikte doğuma katılan tüm ekibin doğumu anlamlandırması 

doğumla ilişkili PTSS’nin önlenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. Ayrıca postpartum dönemde yapılan 

yoganın doğumla ilişkili PTSS’de etkili olduğu belirlendi (Huberty ve ark., 2017). Travma sonrası stres 

bozuklukları açısından yüksek risk taşıyan kadınlar için uygun yönlendirme yapılmalıdır. Benzer deneyimlere 
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sahip olan kadınların üye olduğu destek ağları (network) konusunda bilgilendirilmeli ve katılmaları 

desteklenmelidir.  

Sonuç olarak; travmatik doğuma sebep olabilecek risk faktörlerini belirlenmek; bu risk faktörleri konusunda 

bireylerin farkındalığını arttırmak amacıyla danışmanlık yapmak; gebeliğe uyumu arttırmak ve travmatik 

doğumların önlenmesi amacıyla yapılandırılmış doğuma hazırlık sınıflarının yürütmek; doğum anında kadına 

destekleyici bakım sunmak; postnatal dönemde kadının doğum deneyimini paylaşmasına olanak tanımak, olumsuz 

anıları yeniden anlamlandırmak ve gerekli durumlarda uygun sevki sağlamak doğumla ilişkili PTSS’yi önleme ve 

azaltmada önemlidir. Ayrıca, bu yaklaşımlarının etkisi inceleyen araştırmalara gereksinim duyulmaktadır. 
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POLYVAGAL TEORI ( ÇOKLU VAGUS TEORISI) 

Uzm. Psk. Neşe KARABEKIR 

Doğum Psikologu 

Keşkesiz Doğum Eğitmeni 

Psikodrama Eğitmeni 

 

Psikiyatri profesörü Dr. Stephen Porges 1994 yılında Chicago Universitesi ve North Caroline Universitesinde 

Polyvagal Teoriyi şekillendirmiştir. O döneme kadar sempatik ve parasempatik olmak üzere 2 otonom sinir sistemi 

tanımlanmıştı. Porges bunlara Sosyal Uyarlanma ( Social Engagement) dediği bir diğer sistemi de ekledi. Ve 

hepsinin Vagus sinirlenine bağlantılı olduğunı dile getirdi. Doğum anında vagus sinirleriyle bağlantılı olan tüm 

kapılar/portallar önemlidir. Bu portallar; yüz, ses, kalp, nefes, vücut duruşu ve ‘birbirimizle nasıl bir arada olma’ 

sürecidir. Tüm bu portallar hem içe hem dışa doğru açılır. Yani hem içsel süreçleri, hem de dış dünyayı, çevrenin 

güvenliğini kontrol ederler. Bu nedenle doğuma hazırlık eğitmeninin eğitim esnasında, doğum destekçisinin de 

doğum esnasında bu güvenli ortamı nasıl yarattığına dikkat etmesi çok önemlidir.  

 

Doğum esnasında yeni doğan bebek dövüş/kaç/don savunma mekanizmaları yerine ‘sosyal uyarlanma’ 

mekanizmasını geliştirirse sonraki hayatında herhangi bir tehdit veya stresli bir durum esnasında bu sosyal 

uyarlanma mekanizmasını çalıştırır. Böylece dövüş/kaç/don yerine, karşılaştığı duruma kolaylıkla uyarlanabilir ve 

olayla/ durumla/kişiyle senkronize olabilir. Bu da ‘anda kalma’ ve spontaniteyi de beraberinde getirecektir. Bu 

sosyal uyarlanma doğum anında bebeğin anne veya ilk karşılaştığı, bakıştığı kişiden aldığı uyaranlarla oluşur. Yüz, 

ses, kalp atımı, nefes alış veriş, vücut duruşu ve annenin ‘anda’ nasıl hissettiği bu sosyal uyarlanma sistemini 

olumlu yada olumsuz anlamda devreye sokar. 

 

Beynin çalışma sistemi içinde Amigdala ve limbik beyin çevrede bir tehlike olup olmadığını araştırır, bebek 

böylece doğar doğmaz onu ilk karşılayanın tüm vücut hareketlerinden ‘güvende’ olup olmadığını anlar. Porges 

buna Neuroception ( perception=algı yerine) demiştir. Neuroception ( nöral algılama) ‘da bir farkındalık yoktur. 

Bebek yüz-ses-kalp ritmi bağlantısına bakar, çevre risklerini değerlendirir ve davranış oluşturur. Bu da tüm bunlara 

göre dövüş/kaç/don veya sosyal uyumlanma sistemlerinden biri olur.  

 

Özetle; doğum çalışanlarının bu teoriyi hem doğuma hazırlık eğitimlerinde anlatabilmesi hem de doğum anında 

bu farkındalıkla aileye güvenli bir ortam yaratabilmesi önemlidir. Anne yerine bebeği baba veya ebe/ dr 

karşılayacaksa da karşılayan kişiye bu teori aktarılmalıdır ve bebeğin güvenli sosyal uyarlanmasını sağlayabileceği 

bir karşılaşma ile bağlabma sürecinin başlatılması oluşturulmalıdır. 
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ALMANYA’DA DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMLERİ 

Dr. Michael BLEES 

 

2017 de Almanya’da 785.252 doğum olmuştur 2017 de Türkiye’de ise 1.291.055 doğum olmuştur.Yabancıların 

çocuk sayısı oranlari son yıllarda almanlara göre daha fazla artmaktadır . Almanya’da doğum yapan yabancılar 

arasinda 2016 da türkler birinci , suriyeliler ikinci sıklıkta yer almaktadır.Almanyada 2016 da doğan bebeklerin 

%35.5 unda anne ve baba evli değildir. 

Almanya’da doğumlar hastanelerin kadrolu kadın-doğum bölümünde kadındoğum uzmanları tarafından yönetilen 

doğumhanelerde, hastanelerin sözleşmeli kadındoğum bölümünde veya doğum kliniğinde sözleşmeli doktor ve 

ebelerle ,ebelerin yönettiği doğum klinikleri veya hastanelerin doğum bölümlerinde, doğumevlerinde veya evde 

doğum olur . (Almanya’da doğumların %98.5 u hastanede olur. %1.5 ise çoğunluk doğumevlerinde veya çok azı 

evde olur ) Almanya’da eyaletlere göre sezaryen,vakum,forseps oranları da farklıdır. 

2016 da Almanya’da 24.000 ebe ve doğum personeli mevcuttur. Alman sağlık bakanlığı ebelerin ve doğum 

profesyonellerinin doğum dışındaki görevini ve çalışma alanlarını da çok iyi tanimlamıştır. Ebeler aile planlaması 

danışmanlığı yaparlar, anne ve baba adaylarının gebelikle ilgili sorularını yanıtlar, gebelik ve lohusalık izlem 

muayenelerini yapar , doğuma hazırlık kursları ve doğum sonrası egzersizlerini yönetirler. Ebelerin ödemesi 

gereken sorumluluk sigortası ücretleri çok artmaktadır.(Ebeler yılda 8000 euro civarında sorumluluk sigortası 

primi ödemektedir.) 

 Almanya’da doğuma hazırlık için dernek 30 yıldır var. Bu derneğin doğuma hazırlık eğitimcileri kadınlari doğuma 

hazırlar doğum koşullarına değil !!! Her doğum kendine özgüdür ve özel dikkat, özen ve koruma ister. Klinik 

koşullarında doğuma hazırlık eğitimcileri her zaman kadınlari ve çiftleri doğumda bağımsızca davranmaları için 

yönlendiremezler. İlk bakışta doğuma hazırlık kursu ;yaklaşan doğuma bilinçli hazırlanarak , korkudan uzak , 

dolayısıyla ağrısız doğum yapmayı, eşin veya partnerin de doğuma hazırlanma olasılığı sayesinde gebeye daha iyi 

eşlik ederek desteklemesini, ayni durumda olan diğer gebeleri tanıma fırsatı bularak görüş alışverişinde bulunmayı 

sağlar.. Doğuma hazırlık kursu genellikle ilk gebelikler için tavsiye edilmekle birlikte diğer gebelikler için de 

kurslar bulunmaktadır .  

Almanya’da doğuma hazırlık kursunu ; ebeler, doğuma hazırlık eğitimcileri, kadındoğum doktoru 

muayenehaneleri ,fizyoterapistler, aile eğitim merkezleri, resmi il ve ilçe sağlık kurumları, sağlık merkezleri, kadın 

merkezleri veya kurumları vermektedir. Ayrıca bazı Halk eğitim merkezleri ve Fitness-Stüdyoları da doğuma 

hazırlık kursları vermektedir. 

Almanya’da kursların çoğunluğu ebeler tarafindan verilir .Doğuma hazırlık kursları genellikle küçük gruplara 

verilir. Ancak toplu seminerler de olmaktadır.  

Doğuma hazırlık kursları genellikle gebeliğin 25. Haftasında başlar , hafta içi veya hafta sonu olabilir. Hafta içi 

kurslar 1-2 saat , 6-8 hafta sürer.(yaklaşık toplam 14 saat ) Hafta sonu kursları genellikle cuma, cumartesi olur. 

Kurslara katılım yoğundur ve gebeliğin üçüncü ayı bitiminde başvuru yapılmalıdır.  

Kamu sigortaları genelde 14 saatlik (7 kez 2 saat) doğuma hazırlık kursunu ödemektedir. Almanya’da sigortalar, 

kursları kural olarak bir ebe tarafından yönetildiği zaman (Bazen de fizyoterapisti) ödemektedir. Kurstan önceye 

sigortaya danışılmalıdır. Bazı sigortalar baba adaylarının doğuma hazırlık kursunun bir kısmını veya tamamını 

ödemektedir .Yoksa baba adayları ortalama 80 Euro kurs ücret ödemektedir.  

Almanya’da bir ankete göre tüm gebelerin yaklaşık %40 ı doğuma hazırlık kursuna katılmaktadır.Doğuma hazirlik 

kurslarına daha çok eğitim düzeyi yüksek aileler katılıyor. (Eğitim düzeyi yüksek ailelerin katılım oranı %72.8 

eğitim düzeyi düşük ailelerin katılım oranı %27.) 
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Almanya’da doğuma hazirlik kursundan beklentiler; Çalışmalar ,gebe kadınların gebelik süreci , doğum, çocuğun 

sağlığı ve gelişimi ile bilgi almak istediklerini , doğumla ilgili korkularını azaltmak ve diğer gebe kadınlarla ilişki 

kurarak görüşleri paylaşmak istediklerini bildirmektedir. Almanya çapında 109 doğum kliniğinden 5900 lohusa 

kadına bir anket çalışmasında ; Kadınların %90 ından fazlasının doğuma hazırlık için gebelikte danişmanlığın 

önemli bir konu olduğunu gördüklerini bildirmişlerdir. 

Doğuma hazırlık kursunun kanıta dayalı yararları; Ne yazik ki çok az sayıda kanıta dayalı çalışma mevcuttur. 

Çalişmaların çoğunda doğuma hazırlıkla ilgili bir yaklaşımın sonuçları değerlendirilmektedir. Çalişmaların çoğu 

retrospektif ve kadinların subjekif duygu ve yaşanmışlıkları sorgulanıyor,ek olarak sosyodemografik özellikleri, 

epidural anestezi ve emzirme gibi veriler kurslara katılmayanlarla karşılaştırılıyor. Sıklıkla deneysel çalışma 

dizaynı kullanılıyor, müdahale ve kontrol grupları birbirleriyle karşılaştırılıyor. 

 İyi bir doğuma hazırlık kursu gebeyi fiziksel ve ruhsal olarak doğuma hazırlamalıdır.Anne – baba olmaya 

alıştırmak da önemlidir. Bilgilendirme ve vücudun hazırlanması da önemlidir. (örneğin; solunum egzersizleri, özel 

fitness alıştırmaları, gevşeme teknikleri) İyi bir kursta gebeye grup içinde görüş alışverişinde bulunma, bol 

miktarda soru sorma için yeterli fırsat verilir. Optimal bakım için gruplar 8-12 kişiyi geçmemelidir. Almanya’da 

gebelerin doğuma hazırlık kursu veren ebelerin bilgilerini güncellemek için seminer, kurs ve eğitimlere katıldğını 

sorgulamaları istenir. Erkeklerin katılımına olanak sağlayan kurslar tercih edilmelidir. Kardeşler için de doğuma 

hazırlık kursları mevcuttur. 

Doğuma hazırlık kurslarinda klinik ziyareti önemlidir . Kliniğin doğumda hangi yöntemleri sunduğu önemlidir 

(doğum pozisyonları, sancıyla mücadele vb ) böylece beklentiler yüksek olmaz, hayal kırıklığı olmaz .  

Doğuma hazırlık kursları sadece jimnastik değildir.Klasik doğuma hazırlık kursları yanında farklı ağırlık noktaları 

olan kurslar mevcuttur.  

Doğuma hazırlık için akupunktur gebelerin üçte ikisine teklif edilmiş bunlarin yarısı yani tüm gebelerin üçte biri 

bunu kabul ederek akupunktur uygulatmışlardır.  

Hypno-Birthing de telkin ile kendi kendine trans haline gecmek söz konusudur. Korku, gerginlik, ağrı ve dolaşım 

zinciri farklı hipnoterapik tekniklerle kırılır. Hypnomental doğuma hazırlığın yararları 2005 te Hüsken-Jansen’in 

çok merkezli çalışmasında kanıtlandı. Ayrıca gebelikte hipnozun Hiperemezis gravidarum , erken doğum ağrılarını 

önleyici etkisi üzerine çalışmalar da bulunuyor. Almanya’da Hipnoz derneğinden sertifikalı yaklaşık 60 hipnoz 

uzmanı birkaç yıldır doğuma hazırlık için hipnoz kursları vermektedir. Almanya’da hipnoz sertifikaları sadece 

doktorlar ve psikologlara verilmektedir. Grup kurslarında hipnotize olmayı öğrenen gebeler evde de verilen CD 

ler ile çalışmaktadır. ABD de olduğu gibi hipnomental doğuma hazırlık kurslari 90 dakika süren 4-6 oturumdur. 

Kurs ücretleri 300-500 Euro arasında değişmektedir. Resmi sigortaların bazıları ve özel sigortaların çoğunluğu 

hypnobirthing ile doğuma hazırlık kurslarını öder. 2015 e kadar Almanya’da 6000 kadın Hypno-Birthing ile 

doğum yapmıstır.  

Doğuma hazırlık için yoga kursu 

Doğuma hazırlık için zilgrei 

Gebelikte su jimnastiği  

Gebeler için wassershiatsu(watsu-suda shiatsu) 

Doğuma hazırlık için qigong  

Doğuma hazırlık için shiatsu masajı  

Göbek dansı ile doğuma hazırlık 

Doğuma hazırlık için otojenik eğitim (telkin)  
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Doğuma hazırlık için solunum tedavisi 

Gebelik jimnastiği ile fit ve vital Almanya’daki diğer doğuma hazırlık kurslarındandır. 
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞITIMILERININ PERINATAL EKIP ÜZERINE ETKISI 

Aslı GÖKER 

 

Gebeliğin 20. haftasından yenidoğanın ilk haftası bitene kadar olan süreyi kapsayan perinatal dönemde sağlık 

hizmeti alan sağlıklı / hasta gebe, lohusa, sağlıklı / hasta fetüsdür. Bu dönemde sağlık hizmetini ağırlıklı olarak 

kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, toplum sağlığı merkezi hekimi, ebe, hemşire ve yenidoğan hekimi veriyor 

gibi görünse de esasen perinatal dönemde fizyoterapist, psikolog, diyetisyen hatta bazen sosyal hizmet uzmanı 

dahi anne adayına, eşine ve yenidoğan bebeğe hizmet vermektedir. 

Sağlıklı bir toplumun temellerinin sağlıklı bir ailede atıldığı fikrinden yola çıkarsak gebe bir kadın ve ailesi için 

sağlıkla ilerleyen bir gebelik, sağlıklı sonuçlanan bir doğum ve lohusalık dönemi önemlidir. Komplikasyonlar 

geliştiğinde de bunları erken dönemde anlamak, hastaneye başvurmak ve gerekli tetkik ve tedavileri yaptırmak da 

öenmlidir.  

 Sağlıklı ilerleyen bir gebelikte şartlar elverdiği ve anne adayı da istekli olduğu sürece vajinal doğuma yönelik 

hazırlık yapılır. Doğal ilerleyen bir doğumda gerekli hormonlardan en verimli şekilde faydalanan anne ve bebek 

güvenli bağlanma ve rahat bir lohusalık da deneyimeyebilir. Bazı yanlış bilgi ve alışkanlıklar doğuma hazırlık 

eğiitmleri ile doğru bilgilerle yer değiştirir. Sosyal medya olsun aile veya arkadaş çevresi olsun gebeyi ve eşini 

strese sokabilecek hatalı yorumların kadında olumsuz izler bırakmasına yine eğitimler engel olur.  

Doğuma hazırlık eğitimlerinin bir diğer amacı olası bir sezaryen gerekliliğinde aileyi buna da hazırlamaktır. 

Değişen şartlara uyum sağlamak ve doğum şeklinden bağımsız olarak sağlıklı bir bebeğe sağlıkla ulaşmak hedefine 

odaklanmak iyi bir doğuma hazırlık eğitiminin hedefidir. 

Gebe ve ailesinin doğuma hazırlık eğitimlerinden olumlu olarak etkilendiğine yönelik pekçok çalışma vardır. 

Obstetrik faydaları da günümüzde tartışma götürmez biçimde tesbit edilmiştir. Sakin ve doğuma odaklanmış bir 

gebenin daha rahat olduğu, doğru nefeslerle uterus ve fetüse daha bol oksijen gittiği bilinmektedir. Doğum sonrası 

ten tene temasın emzirme, bebeğin vital bulguları ve anne bebek bağlanması üzerine olan olumlu etkileri de 

gösterilmiştir. Acil bir durum gelişip sezaryen ameliyatı gerekse dahi annenin ruhen buna hazır olması yine 

ameliyat sürecini ve sonrasını olumlu etkilemektedir. 

Perinatal ekip içerisinde öncelikle yer alan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, ebe, hemşire ve yenidoğan 

uzmanlarının doğuma hazırlanmış bir gebe ile doğuma girmesinin onları nasıl etkilediğine dair spesifik 

araştırmalar yapılmamıştır. Gebenin doğumun başlama belirtilerine hakim olması, süreç boyunca sakin olması, 

nefeslerini doğru kullanması, doğumun ikinci evresinin kısalması, gerekli müdahaleleri sorumluluk paylaşarak ve 

hekime güvenerek karşılaması elbette tüm sağlık çalışanlarını rahatlatan bir durumdur. Klasik paternal 

yaklaşımdan paylaşılmış sorumluluk ve bilgilendirilmiş onam tarzı tıbbi bakım hizmetine geçiş doğum gibi her an 

komplikasyonların gelişebileceği ve aynı anda iki canlıyı ilgilendiren bir branşta önemlidir.  

Doğuma hazırlık eğitimi almış gebelerle doğuma giren bazı kişilerin yorumları şöyle olmuştur: 

"Ne kadar yorgun olursak olalım oksitosin denizinde herşeye değdiğini düşünüyorum" 

"Anne rahat olunca ben de rahat oluyorum" 

"Gebelik boyunca internetten yalan yanlış bilgiler okuyup gelen bir gebe yerine doğru eğitimler almış onlarca gebe 

aynı gece doğursa da kabulum" 

"Eğitim almış gebelerin doğumları çok sakin ve hızlı oluyor" 

"Keşke anneanne babanneler de eğitimlere katılsa batıl inançları kırmak çok zor" 
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PERİNATAL EKİP ÜYELERİNDE TÜKENMİŞLİK VE ŞEFKAT 

Doç. Dr. İlkay BOZ 

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

 

Perinatal ekip üyeleri, kendisi ve bebeğin yaşamını tehlike altında olan kadın ve ailesi ile çalışmakta, onların 

acılarına, en hassas ve mahrem yönlerine tanıklık etmekte ve gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır (1). 

Perinatal ekip üyeleri yaşadıkları yoğun stres ve tükenmişlik nedeniyle “şefkat yorgunluğu” açısından riskli bir 

grubu oluşturmaktadır. Perinatal alanda tükenmişliği ve şefkat yorgunluğunu önlemek ve şefkat memnuniyetini 

sağlamak kaliteli bakım için gereklidir. Bakım sürecinde meydana gelen şefkat yorgunluğu “bakımın bedeli” 

olarak betimlenmiştir (2-4). Yapılan çalışmalar, şefkat yorgunluğunun, mesleki yaşam kalitesi, tükenmişlik ve 

ikincil travmatik stres ile ilişkili olduğunu göstermektedir.  

Amaç 

Bu sunumun amacı perinatal ekip üyelerinde tükenmişlik ve şefkat yorgunluğuna yönelik yapılan çalışmaları 

incelemek ve farkındalık yaratmaktır. Bu sunumda, perinatal ekip üyelerinde tükenmişlik ve şefkat yorgunluğu 

düzeyi nedir? Etkileyen faktörler nelerdir? Azaltılabilir mi? sorularına yanıt aranmıştır.  

Bulgular 

Perinatal ekip üyelerinde tükenmişlik ve şefkat yorgunluğuna ilişkin bir sistematik derleme, bir karma desen, bir 

deneysel ve sekiz kalitatif çalışma olmak üzere 11 çalışmaya ulaşılmıştır. Ülkemizde bu alanda yapılmış bir 

çalışmaya ulaşılmamıştır.  

Obstetri alanında çalışan sağlık profesyonellerine yönelik yapılan bir sistematik derlemede, travmatik olaylara 

dolaylı maruz kalmanın, çalışanların refahını ve empatik yaklaşımdan kaçınma, ihlal gibi nedenlerle bakımın 

kalitesini olumsuz etkilediği anlaşılmıştır (5). Güney Afrika’da yapılan bir çalışmada perinatolojide çalışan 83 

hemşirenin %92’sinde orta derecede tükenmişlik olduğunu saptamıştır (6). Avustralya’da ebelerde ikincil 

travmatik stres, kadınla birlikte olmanın bir bedeli olarak tanımlanmıştır (7).  

Amerika, İngiltere ve Avustralya’da yapılan çalışmalarda, travmatik perinatal olaylara ve doğumlara tanık olmanın 

ebe ve hemşirelerde mesleki yaşam kalitesinin azaldığı, tükenmişlik ve şefkat yorgunluğunu arttırdığı saptanmıştır 

(8-10). Japonya’da 255 obstetrik hemşire ve ebede kürtaja ilişkin olumsuz duyguların şefkat yorgunluğu ve 

tükenmişliğin en önemli yordayıcısı olduğu ortaya konmuştur. “Fetüsün yaşamayı hak ettiği” ve “kürtaj bakımı 

sırasında duyguları kontrol etme zorluğu” na ilişkin stres faktörlerinin şefkat yorgunluğuyla ilişkili olduğu 

bulunmuştur  (11). Amerika’da fetal kayıp sonrası kadınlara bakım veren 24 hemşirenin deneyimlerini inceleyen 

kalitatif çalışmada, kadınlara bakma ile ilgili olumsuz duygulara sahip olmanın şefkat yorgunluğuna neden olduğu 

saptanmıştır (12). 

Afrika’da perinatoloji alanında çalışan sağlık profesyonellerinde orta düzeyde tükenmişlik ve ikincil travmatik 

sendrom saptanmış, meslektaşlarıyla ilişkilerinden memnun ve deneyimli/uzman olanlarının şefkat memnuniyeti 

yüksek bulunmuştur (13). Avustralya’da fetal anomali riski taşıyan çiftlerle çalışan sağlık profesyonellerinin çoğu 

iş çevresinin kendilerini, günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini, hasta sonuçları üzerinde kabuslar gördüklerini 

ve uykuya dalmakta zorlandıklarını bildirmişlerdir. Aynı zamanda çalışanların çoğu, meslek yaşamlarında 

kurumsal destek görmediklerini, bu durumun şefkat yorgunluğu ve tükenmişliğe neden olduğunu ifade etmişlerdir 

(1). Farklı olarak, İsrail’de ebelerin şefkat memnuniyeti oranının oldukça yüksek olduğu (%74), şefkat 

memnuniyetinin post travmatik strese bağlı şefkat yorgunluğunu azalttığı, uzmanlığın tükenmişlik ile olumlu 

yönde ilişkili olduğu saptanmıştır (14).  

Sağlık profesyonellerinde tükenmişlik ve şefkat yorgunluğunu önleme ve yönetmeye ilişkin girişimlerinin etkisini 

değerlendiren çalışmaların çoğunlukla yoğun bakım, onkoloji ve psikiyatri alanlarında yürütüldüğü görülmüştür. 



73 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Bilişsel-davranışçı eğitim, zihinsel ve fiziksel gevşeme, gevşeme ile kombine bilişsel-davranışçı eğitim ve örgütsel 

müdahalelerin şefkat yorgunluğunu azaltmada ve şefkat memnuniyetini arttırmada etkili bulunan yöntemler 

olduğu olmuştur (15). Obstetri ve jinekoloji hekimlerinde altı aylık duygusal iyiliği arttırmaya yönelik yürütülmüş 

iş-odaklı tartışma gruplarının tükenmişliği ve ikincil travma stresini azalttığı, şefkat memnuniyetini arttırdığı 

saptanmıştır (16). 

Sonuç 

Yapılan çalışmalar, şefkat yorgunluğunun, tükenmişlik ve ikincil travmatik stres ile ilişkili olduğunu ve perinatal 

ekip üyelerinin tükenmişlik ve şefkat yorgunluğu açısından orta derecede risk bir grup olduğunu göstermektedir. 

Ülkemizde Perinataloji alanında sağlık bakım kalitesini sağlamak için mesleki yaşam kalitesinin sürdürülmesi 

önemlidir. Bu alanda çalışan sağlık profesyonellerinin tükenmişlik ve şefkat yorgunluğunun nicel ve nitel 

çalışmalarla belirlenmesi ve iyileştirici girişimlerin denenmesi önerilmektedir. 
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DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ VE UYGULAMA ARASINDA KÖPRÜ NASIL 

KURULUR ? 

Dr.Hakan ÇOKER 

Doğuma Hazırlık Eğitimi veren kişiler etik bir anlayış gereği kanıta dayalı tıp bilgilerini, doğumda anne ve bebek 

fizyolojisini, bu fizyolojiye uygun ortamların nasıl olması gerektiğini detaylı olarak anlatmakla yükümlüdürler. 

Ancak idealize denebilecek bu anlatım sonrasında, çeşitli sebeplerle karşılanamayan talepler, doğum servisleri ile 

doğum eğitmenleri arasında çelişkilere sebep olmaktadır. Bu durum bazı yerlerde doğum ortamlarının düzeltilmesi 

için bir fırsat olarak değerlendirilirken, bazı yerlerde ise doğum eğitmenine karşı direnç hatta mobbing tarzına 

dönüşebilmektedir. Bu konuşmada doğum eğitmenlerinin konuları ile doğum servisleri arasındaki olası çelişkiler 

sorgulanacak, aradaki çelişkilerin anne ve bebek yararına nasıl giderileceği üzerinde çözüm önerileri sunulacaktır. 
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İLETİŞİMDE DİLİN MÜZİKAL GÜCÜ 

Prof. Berrak TARANÇ 

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi 

 

Dil, iletişim aracıdır Her dilin Arap, Sami, Latin kökenli oluşuna göre kendisine özgü bir müzikalitesi 

bulunmaktadır.  Buna dilin iletişimde müziki gücü denir Dildeki müzikal güç, vurgular, duraksamalar, ünlem 

işaretleri ile belirlenir. Tüm bunlar kullanılan dilin ön eklemeli veya son eklemeli oluşuna ve dili kullandığımız 

durum ve konumlara göre değişir. 

Örneğin Türkçede kullandığımız a, o, ı, u gibi sert ünlü sesler daha pest bir ses tonuyla ağzımızdan 

çıkarken ve dilimizle biz bu sesleri çıkarırken belirli dil ve ağız hareketleri yaparken e, ö, i, ü gibi yumuşak ünlüler 

daha tiz bir ses tonuyla ağzımızdan çıkar ve biz bu sesleri çıkarırken farklı dil ve ağız hareketleri yaparız. 

p, ç, t, k gibi sert ünsüz harflerin tınlayışları da diğer ünsüz harflerin tınlayışından çok daha farklı bir 

müzikalite göstermektedir. 

Ayrıca; ğ, â, î de kendilerine özgü daha ince ses çıkarılarak elde edilen bir ses tonlaması ile farklı bir müzikaliteyi 

bünyelerinde barındırırlar. Bunlar müzikteki puandorg gibi biraz daha uzatılarak okunurlar. 

Tüm bu anlattığım öğeler, dilin özellikleridir ve dildeki müzikalitedir. 

Bazen heyecanlandığımızda kesik kesik ifadelerimizde müzikteki stakato ifadelerini bize verirler. 

Diksiyon, dilin müzikal gücünü etkileyen en önemli öğelerden biridir. Sözlü ifadenin doğru olarak kullanılması ve 

doğru seslendirilmesi için gerekli olan kuralların tümüne diksiyon denir. İyi bir diksiyon için, alıcı ve verici 

konumundaki bireyler için de bir müzik kulağı gerekmektedir. Çünkü; diksiyon aynı zamanda sözcüklerin doğru 

kullanımlarının yanında, vurguların ve bu vurguların hecenin neresinde olabileceğini, seslerdeki nüans 

farklılıklarını, diğer bir deyişle crescendo(kreşendo) da denilen kısık sesten yüksek sese yavaş yavaş çıkışı veya 

decrescendo (dekreşendo) denilen yüksek sesten kısık sese yavaş yavaş inişi gösteren işaretlerin etkilerini biz 

günlük yaşamımızda ses tonlamalarımızla gerçekleştiririz. Bazen puandorg benzeri seslerin anlamlarını 

vurgulamak üzere süre olarak fazlaca uzatmalarımız olabilir. 

Bireylerin birbirleriyle olan iletişimlerinde en önemli araçlardan birisi dildir. Bireylerin veya toplumların 

birbirlerini karşılıklı anlama sürecine "iletişim" denir. İletişim, bilgilerin göndericiden alıcıya iletilerek, alıcı 

tarafından anlaşılmasıdır. İletişim, dilde jest ve mimiklerle; yazıda işaret-resim-çizgi-şekillerle-simgelerle 

gerçekleşebilir. Bilgi, düşünce ve geleneklerin, kültürün bazı araçlarının kullanılarak ve paylaşılarak aktarılmasına 

"iletişim" denir. Bireyler arasında iletişim kurmak, en doğal yaşam gereksinimlerinden birisidir. Bir bebek, ilk kez 

annesiyle iletişim kurarak dış dünyayla tanışır. Buradaki iletişim, verici durumundaki anne ve alıcı konumundaki 

bebek arasında oluşan duygu, düşünce, bilgi, davranış akışkanlığıdır. Anne ve bebek arasındaki iletişim, ruhsal ve 

bedensel gereksinimlere cevap veren bir olaydır. Alman düşünür Hammann'a göre; "Dil, aklın hem organı hem de 

ölçütüdür." (Akt: Akarsu, 1998: 37).  

Anne ile çocuk arasındaki iletişimde, diksiyon, ağız, şive çok önemlidir. Annenin çocuğuyla ilk iletişimi, dil 

yoluyla yapılmaktadır. Anne ve çocuğun ilk karşılaşmasında, annenin çocuğa söylediği sözler, bu iletişim için çok 

önemlidir. Ayrıca; yeni, heyecanlı ve stresli bir ortamdan çıkan anne, ne kadar dinç olursa olsun, bitkin, yorgun 

ve biraz da şaşkın konumda olduğu için, sesi her zamankinden daha kısık ve ilk karşılaşmanın etkisiyle şefkat 

doludur. Duygu durumlarımız, iletişimde dilin müzikal gücünü etkiler. Doğumdan yeni çıkmış bir annenin ses 

tonunun müzikalitesi ile on yaşındaki derslerini yapmasını öğütleyen bir annenin ses tonunun müzikalitesinin aynı 

olmasını bekleyemeyiz. Dilin müzikal gücü, insanlık tarihi kadar eskidir ve dil ile iletişim kurulur. İnsan, düşünen 

ve konuşan tek canlı türüdür.  

"İletişim, insanların dış dünyayı dil yoluyla (sembollerle) yorumlaması ve anlamasıdır." (Porzing, 1995: 153). 
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Bir bebeğin ilk karşılaştığı dil, ana dili ve annesinin ses tonudur. Kadın sesleri, inceden kalına göre; soprano-

mezzosoprano-alto veya kontralto olduğuna göre, bir bebek ilk kez annesinin ses tonunu duyar. Böylece; o bebeğin 

algı dünyası, bu ses tonuna karşı daha fazla seçicilik gösterir.  Annenin duygu ve düşüncelerini, bu ses tonuna göre 

çözmeye çalışır. Çünkü; o henüz, dildeki sözel anlamı ve ifadeyi bilmediği için dildeki müzikaliteye göre iç 

dünyasındaki gelişimlerle dış dünyaya tepkilerini verir.  

Genellikle her dil için, sözcükler dilin göstergesidir. Bu yüzden, ilk anne ve bebeğin karşılaşmasında duyduğu her 

sözcük de onun için çok önemlidir. 

"İnsanın düşüncelerinin oluşturduğu görünmez ideleri, başkalarınca da anlaşılır kılabilmek için duygulara hitap 

eden bazı dış göstergeler bulunması gereklidir. Bu amaca yönelik, o eklemeli seslerden (dilden) daha uygun 

hiçbirşey yoktur." (Akt: Harris- Taylor, 2002: 99). 

Tüm bunlar oluşurken iletişimde dilin müzikal gücü bize şunları sağlar:  

1. Bedensel-ruhsal gereksinimlere cevap verebilme,  

2. Sosyal çevreye uyum sağlayabilme,  

3. Mutlu-sağlıklı yaşam için kendini hazır hissetme, 

4. Toplum düzenine ve kanun kurallarına uygun davranabilme,  

5. Toplumsal düzenin sağlıklı sürdürülebilmesi yönünde sağlıklı davranabilme. 

Bir bebeğin dış dünya ile tanıştığında ilk aldığı nefes diyafram nefesidir. Bebeğin dış dünyayla ilk iletişimi de 

ağlama yoluyla olur. Konuşma sesinin ilk aşaması olan ağlama, ilk kez bebek tarafından diyafram nefesinin 

kullanılmasıyla oluşur. Her bebeğin ağlayışı, kendine özgü bir müzikalite sergiler. Bebek, doğduktan kısa bir süre 

sonra diyafram nefesi yerine normal nefes almaya başlar.  

Bebek, diyafram nefesiyle ses çıkarabilme sürecinde, normal nefes ile ses çıkarabilme süreci içinde ilk 

deneyimlerini annesiyle yaşar. Bir bebek, dış dünya ile iletişimi sesler ve ağlama yolu ile 0-2 ay arasında sağlar. 

Biz bu döneme "vokalizasyon dönemi" deriz. Bebek, "agu, gugu" gibi sesleri mutluyken çıkarır. 4 aylıkken bebek, 

değişik tonlarda ses yetisini geliştirir. Bu dönem, "cıvıldama dönemi " olarak adlandırılır. Bebek, harflerin 

çıkarılışını pozitif iletişim yoluyla anneden öğrenir. "ç" harfi için, dilin ikin yana sağdan ve soldan kıvrılması, "r" 

harfi için dilin uç kısımlarının kıvrılması gerektiğini anne ile yapılan konuşma pratiklerinden algılar. Öncelik, 

taklit yoluyla harflerin bu seslerine sahip olur. Tüm bu doğal ortamda gerçekleşen ve kendiliğinden oluşan çalışma 

pratiklerinde dilin prozodi özelliklerinden oluşan bir "müzikal ritmi" de bulunur.  

Anne ve çocuk arasında anlamsız hecelerle yapılan çalışmalar, bebeğin henüz hiçbir anlama sahip olmayan 

bilinçaltına ulaşarak, dilin pozitif gücünü vurgu, tını, frekans, ritim, tizlik, peslik olarak dilin içinde taşıdığı 

kendine özgü müzikal ifade biçimleriyle bebeğe sevgi ve şefkat olarak aktarabilmektedir. Böylece bebek, ilk 

başlarda anlamsız hecelerle seslere alışır, daha sonra bu hecelerden her dil için farklı yapı ve müzikal özellik 

gösteren birleşimlerle anlamlı heceleri, kelimeleri ve tamamıyla bir bütünü oluşturan cümle yapılarına ulaşarak dış 

dünya ile iletişim kurar. 

6 aylık bebek, hece dizilerini söylemeye başlarken, 10 aydan sonra vurguları oluşturabilir, 12. aydan sonra genel 

konuşma başlar. 18 ve 24 ayda "iki sözcük dönemi" ile birlikte "at-ver" gibi fiillerin kullanımları gözlemlenir. 270 

civarı kelimeyi çıkarır. Fiil, sıfat, zarf şeklinde dil bilgisine uygun konuşma yetisi başlarken, konuşmadaki nüanslar 

ve vurgular da gizlenen müzikalite ile konuşmanın tonlaması oluşur. Seslerin ünlü veya ünsüz olması, konuşmayı 

etkileyen faktörlerdir. Sert-yumuşak, ünlü-ünsüz seslerin tınlaması dilin müzikalitesini etkilerken, tüm bunların 

çıkarılışı direkt anneden öğrenilmektedir. 2 ve 3 yaş ve üstü çocuklarda, fazla sözcük dönemi başlar. Bu dönemden 

sonra ise; cümleler gramer kurallarına uygun, vurgu, nüans ve tonlamalar daha rahat şekilde oturur. Çocuklar bu 

dönemlerinde, ses tonunu kullanmayı öğrenerek; konuşurken piyano denilen fısıltı şeklinde konuşma forte denilen 

çok gür şekilde ses tonuyla konuşmayı öğrenmiş olurlar. İyi bir artikilasyona sahip olurlar. Artikilasyon da dildeki 

müzikaliteyi direkt olarak etkiler. Artikilasyon, konuşma dilindeki sesler, nefes ve ses bantlarının titreştirilerek 

veya titreştirilmeden gırtlaktan geçerek, ağız ve burun boşluğunda şekillenmiş şekline denir. Diğer bir deyişle, 

konuşmada seslerin çıkarılmasına "artikilasyon "denir. 
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SES TONUMUZ 

Her konuşan kişinin ses tonlaması farklı bir müzikalite içerir. Konuşurken sesimizin tizlik ve peslik ayarının ve 

sözcükler üzerindeki vurgulamaların yapılış şekline "tonlama" denir. 

Biz, ses tonumuzu konuşmamızı anlamlandırmak için hep bilinçsizce kontrol ederek yönlendiririz. Bu 

yönlendirmeler sonucunda dilimiz, farkında olmadan bir ezgisel akış yani müzikalite kazanır. Bu ezgiselliği, 

sözcükleri çıkarırken kullandığımız vurgular, sesimizdeki piyano, forte, piyanissimo (pp), fortessimo (ff) gibi hafif 

ve yüksek ses tonlamaları ile cümleler arasındaki duraksamalarımız oluşturur. Biz buna, müzikte "es" diyoruz, bu 

duraksamaların süreleri (ritim), korku, coşku, sevinç, uykulu olma gibi durumlardaki ses tonumuzu oluşturur. 

Konuşmamızın hızı da ayrıcalıklı bir müzikal ifade biçimini oluşturur ve müzikteki tempo ile özdeşleşir. Her 

bireyin kendine özgü konuşma hızı vardır. 

Dakika içindeki kelimelerin sayısı, konuşmanın hızını bize verirken, bir konuşmada 90-120 kelime dakika içinde 

olumlu yönde anlaşılmaktadır. 

DUYGUSAL DURUMUMUZ VE SES TONUMUZ 

Genel olarak duygusal durumumuz ses tonumuza direkt olarak yansır ve bu durum ses tonumuzun nüanslarını 

oluşturur. Örneğin; sevgi, şefkat, ilgi ile söylenmiş sözler ve cümleler daha yumuşak bir ses tonu ile bizleri ifade 

eder. Öfke, kızgınlık, yasaklama ile ilgili olarak söylenen sözler daha sert bir vurgulamayı kapsar. Bezginlik, 

yorgunluk, ağrı, kırgınlık, acı ile söylenen sözlerdeki ses tonu vurguları daha farklı bir boyutta iken, şaşkınlık, 

korku ile ilgili sözel ifadelerimizin tınıları daha gürdür. Sevinç, coşku, heyecan kapsayan sözlerimiz ise; canlı bir 

ifade ile dışa vurulur. İşte tüm bu söylemler sesimizin tonlamalarını etkileyerek, dilimizdeki müzikaliteyi 

oluşturarak, karşımızdaki birey veya toplumlarla iletişim kurmamıza yardımcı olur. Buradaki tonlamalar 

konuşmamızın pozitif veya negatif algılanmasında önemli bir rol oynar. Dili pozitif yönde kullanmak, ses 

tonumuzu etkileyerek, çevremizle daha anlamlı boyutta iletişimde bulunmamıza yardımcı olacaktır. 

ANLAMSIZ SES VE HECELERİN İLETİŞİMDEKİ MÜZİKALİTESİ 

Bir bebeğin veya çocuğun gelişiminde, anlamsız hecelerle anne ve çocuk arasında zamanla gizli bir iletişim dili 

oluşur. Bu anlamsız heceler, müzikal bir ritim ile belirli bir anlam yüklenir. Bu anlamsız hecelerin müzikte dörtlük, 

üçleme veya iki sekizlik dediğimiz değişik ritimleri vardır. Şöyle ki; bu hecelerden "cızzz, off, ay, şişt, pist, hımm, 

offf, puff, vay, ahh, ohh, uff, aaa, hiii, puuu, uyyy" gibi heceler dörtlük bir ritimsel süreçtedirler ve müzikte

    şeklinde (gözü kapalı dörtlük) gösterilirler, 1 vuruşluk süreçte olurlar. "vay vay, ah ah, vah vah, a a, e 

e, ka ka, tüh tüh, of of, mam mam, ı ı" gibi heceler, iki sekizliğin yan yana gelişinden oluşan bir ritimsel 

süreçtedirler ve müzikte  şeklinde (iki sekizlik) gösterilerek, iki sekizliğin bir vuruşluk süreçte 

gerçekleştirilmesiyle elde edilir. "çık çık çık, tüh tüh tüh, ah ah ah" gibi örnekler, üçleme olarak bir dörtlüğün üç 

eşit sürece bölünmesiyle oluşur ve müzikte  şeklinde gösterilir. "vay vay vaaaay" şeklindeki heceler, iki 

sekizlik ve bir dörtlüğün       iki dörtlük süreç içinde oluşmasıyla meydana gelir. Sonuç olarak, tüm bu 

uygulamalarda seslerin çıkarılışlarındaki sürelerle ilgili ritmik bir yapı oluşur. Bebek veya çocukta böylece algı, 

dünyası gelişerek, ayırt etme, tanıma, anlama yetileri gelişir. 

Tüm bu anlamsız heceler dilde olan işlevleri de kendi bünyelerinde barındırırlar şöyle ki; bilgi verme amacıyla 

(göndergesel işlev), annenin "cız, kaka, e eee, ööö" demesi, onu yapmanın doğru olmayacağını işaret etmesi için 

çıkartılan ses veya hecelerdir. Tüm bu seslerin belirli bir tizlik, pestlik ve ritminden dolayı müzikalitesi de 

bulunmaktadır. Aynı şekilde heyecana bağlı işlevler, annenin (vericinin) duygu dünyasına bağlı olarak gelişir. 

Örneğin; "hii, ayyy, ohhh", çocukta (alıcıda) hareket değiştirmek için oluşturulan işlev "cızz, kaka, ööö" gibi 

yasaklamalar. 

Açık İletişim: Vericinin alıcıya iletisini net olarak, anlaşılır biçimde iletmesidir. Anne ve çocuk arasında ve 

ninnilerde bu açık iletişimi gözlemleriz.  
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Kapalı İletişim: Vericinin alıcıya iletisini dolaylı olarak ileterek, iletiyi ima veya kelime oyunlarıyla gizlemesi. 

Anne ve çocuk iletişiminde, dilin müzikal gücü bakımından ninni ve tekerlemeler çok önemli bir yer kaplar. 

"Babası gelsin dur dur, söyleyelim bir bir" tekerlemesi, ataerkil toplumda babanın otoriter konumunu, tekerlemede 

belirli bir ezgi eşliğinde ritimsel öğelerin ön planda tutulmasıyla ima yoluyla çocuğa aktarılması gibi. 

Bu imada, ses tonları çok önemlidir.  

Ninniler, anne ve çocuk iletişiminde işlevsel ve yapısal bakımdan çok önemli bir rol oynar. Örneğin, size 

seslendireceğim bu iki ninnide olduğu gibi. 

 

Ninni: "Sessizliği gecenin 

 Ruhumuza siniyor. 

 Yorgunluğu her günün 

 Ufuklara siniyor. 

 

 Uyu yavrum kollarım 

 Seni hasretle sarsın. 

 Umut dolu yolların 

 Üzerinde sen varsın. 

 

 Nazlı bir çiçekken benliğimi çalan 

 Uyu ey ömrümden bir hatıra kalan."  

(Brahms'ın Ninnisi) 

Ninni: "Dandini dandini dastana 

 Danalar girmiş bostana 

 Kov bostancı danayı 

 Yemesin lahanayı. 

 Dandini dandini danalı bebek 

 Elleri kolları kınalı bebek 

 Kınasına kim bakar 

 Başına altın takar." 

(Anadolu Ninnisi, Anonim) 
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Sözel İletişim: Kelime dağarımızdaki sözcükler, ses tonumuzu, sesimizin iniş ve çıkışlarını kapsayarak genel 

olarak konuşmamızı oluşturur.  Bireyler arası iletişimin sesli olarak yapılması, sözel iletişimi sağlar. 

Müzikal İletişim: İletişimin müzik aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. 

Ninniler, anne ve çocuk arasında, sözel yapılarından dolayı sözlü, ezgisel akışlarından dolayı müzikal bir iletişim 

aracıdır. Ayrıca annenin şive, ağız, diksiyon, ana dil  özelliklerini direkt olarak çocuğa aktaran bir iletişim 

aracıdırlar. Sözlerin söyleniş biçimi ile vurgu ve tonlamada önemlidir. Örneğin ; anne ve bebeğe söylenen 

ninnilerde olduğu gibi. 

 

ETKİLİ İLETİŞİM ÖĞELERİ 

Ninnide gösterecek olursak. 

1. İletici - Gönderici - Kaynak: iletiyi gönderen kişi veya topluluktur. Alıcıya iletinin aktarıldığı, kişi veya 

topluluktur. Duygu, düşünce, istek iletilerinin verilmesinde etkili olan kişi veya topluluktur. (Örneğin anne) 

2. Alıcı: Duygu, düşüncelerin çeşitli yollarla aktarıldığı birey veya topluluktur.(Örn: bebek) 

3. İleti: Göndericinin alıcıya ilettiği duygu, düşünce ve isteklerdir.(Örn: bebekten uyumasını bekleyen ezgi eşlikli 

sözler) 

4. Kanal: Gönderici kaynağın alıcıyla mesaj olarak kurduğu bağlantı, yol veya araç (Örn: ninni) 

5. Bağlam: İletişim süreci içinde iletişimi oluşturan öğelerin tümünün birlikte oluşturduğu ortama denir. (Örn: 

Anne kucağının sevkatine ek olarak annenin söylemiş olduğu ninninin ezgisel ve sözle boyutu artı seslerin tınısı, 

nüansı, vurgusu, ritmi, sözlerin anlamı artı çucugun uyutulduğu oda) 

6. Dönüt (Geri bildirim): Alıcının göndericiye verdiği çok boyutlu tepkilerdir. (Örn: bebeğin ninniye "eee eee" 

diye eşlik etmesi, ninni ile gözlerini kapatması, uykuya dalması) 

7. Şifre (Kod): Bir iletişimde harf, sembol, yazı, resim, şema, rakam iletisi kullanılıyorsa tüm bunlara "sifre" denir. 

Verici ve alıcı arasında yapılan iletişim geçişkenliğinde her iki tarafca bilinen şifrenin kullanılmasıdır. (Örn: alıcı 

ve verici tarafından kodlar bilindiği için anadil bir şifredir) 

Dil anne ve çocuk arasındaki böyle bir iletişim aracıdır. Her dilin kökeninden dolayı da belirli bir tınlama özelliği, 

diğer bir deyişle müzikalitesi bulunmaktadır. Örneğin ; Latin kökenli diller farklı tınlarken Arap ve Sami kökenli 

diller daha farklı yönde özelliklerle tınlarlar. 

 

SÖZLÜ İLETİŞİM 

Sözlü iletişimde kişiler arası mesafe, sosyal alan ve mahrem alan öğeleri önem taşır. Mahrem alan, kişisel sosyal 

ve genel olmak üzere 3'e ayrılır. Çoğunlukla sözlü iletişim sözsüz iletişimle de desteklenir. Burada beden dili, jest 

ve mimikler, kişiler arası mesafe önem kazanır. Sözlü iletişimde şu öğeler önemlidir: 

1. Kimlik Tanımlama: Giyim - takı - davranış özellikleriyle kimlik belirleme 

2. Yerine Geçme: Sözsüz öğeler konuşmanın yerine geçer 

3. Tekrarlama: Sözsüz iletişim sözlü iletişime vurgu yapmak için kullanılabilir. 

4. Sözlü İletişimi Destekleme Tanımlama: iki iletişim birbirlerini tamamlar. 
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ETKİLİ - İYİ BİR İLETİŞİM KURABİLMEK İÇİN VERİCİ KONUMUNDAKİ ANNENİN YAPMASI 

GEREKENLER 

Annenin bebeği ile iletişiminde farkındalık duygusuyla hareket etmesi, doğal davranması, bebeği ile ilgili olması, 

empati kurabilme yetisine sahip olması gerekir. Ayrıca annenin kendini tanıması, kendini doğru ifade edebilmesi, 

güven verici ve şefkatli olması; annenin bebeğine olan yaklaşımlarının anlaşılabilirlik, öğretilebilirlik, kendi içinde 

tutarlılık ilkelerini taşıması; bilgiyi doğru yönde olumlu olarak kullanabilmesi; ön yargısız eleştiriden uzak, açık, 

yapıcı, uzlaşmacı ve hoş görülü olması gerekir. Çünkü tüm duygu ve düşüncelerimiz, genellikle ses tonumuza, 

sesimizdeki nüanslara, vurgulara yansır ve bunlar direkt olarak bebek ile anne arasındaki iletişimde dilin müzikal 

gücü olarak bebeğe iletilir. 

Annenin bebeği veya çocuğu ile iletişiminde, iletişim yanlışları şöyledir:  

Emir vermek, tehdit etmek, konuyu saptırmak, yargılamak, nutuk çekmek, sınamak, sorgulamak, suçlamak, alay 

etmek, gözdağı vermek, sınamak, kendini övmek, geçiştirmek, isim takmak, gerekli gereksiz öğütlerde bulunmak. 

ETKİLİ BİR İLETİŞİMDE ALICI KONUMUNDAKİ BEBEĞİN YAPMASI GEREKENLER 

Bebeğin dikkat yoğunluğunun olması ve anne ile direkt bağlantının kurulabilmesi için gayret edilmesi gerekir. 

Göz teması etkin yönde kullanılmalıdır. Bebek tarafından annenin sesi dinlendiğinde bebek emin olmalıdır. Bebek 

tarafından, anneye onu anladığını ifade eden dönütler verilmelidir. Bunlar ses çıkartmalar, gülmeler şeklinde 

olabilir. Bebek, annenin sözlü verilerinin yanında, jest mimik ve beden diline de dikkat eder. 

ETKİLİ İLETİŞİMDE ÖNEMLİ OLAN ÖĞELER 

Gönderici bilgili ve deneyimli olmalıdır. Gönderici, gönderisine uygun şekilde düşüncesini alıcısına ileti yoluyla 

gönderebilmelidir. Gönderici en elverişli yer ve zaman diliminde iletisini gönderebilmelidir. Gönderici iletiyi 

alanın zihinsel algı yetisine göre iletisini gönderebilmelidir. İletiyi alacak olan alıcının yaşı eğitim durumu dikkate 

alınmalıdır. Gönderici kodlama özelliklerini bilmeli ve iletinin gönderim sıralamasını iyi yapabilmelidir. 

POZİTİF SÖZLÜ İLETİŞİMDEKİ MÜZİKALİTE 

 Genellikle pozitif cümlelerimiz dilimizde daha yumuşak bir ifade taşırken, negatif cümlelerimiz dilimizde 

daha sert bir ifade oluşturur. Diğer bir değişle, pozitif iletiler direkt olarak dilimizin müzikalitesini olumlu yönde 

etkileyerek, iletinin bu müzikalitenin yardımıyla daha pozitif algı oluşturabilecek bir yönde alıcıya iletilmesine 

yardımcı olur. Pozitif sözlü iletişimde bende dili ile sözlü iletişimin bir arada kullanılması, alıcıyı olumlu yönde 

etkiler. İşte bu yüzden, anne ve bebek yönündeki ilk iletişim bu yönde olmalıdır. 

DİLDE POZİTİF DÜŞÜNCENİN MÜZİKALİTEYİ ETKİLEMESİ 

 Pozitif düşünceler sonucu iletişim kurduğumuz bireylerle konuşurken ses tonumuz daha yumuşak bir 

ifade kazanır. İyi bir müzikalite ile karşı tarafa iletilen ileti sonucunda; pozitif konuşma alıcıda güven duygusunu 

geliştirerek, onun yeteneğinin ortaya çıkışını daha çok destekler 

 Anneler ve anne adayları, pozitif konuşmayı kendi kendilerine kaldıklarında kendi iç dünyalarıyla da 

yaparak, ruhsal eğitimlerini daha üst düzeye çıkarabilirler. Örneğin, yeni bir canlı ile karşılaşarak onun tüm 

sorumluluğunu alan iki kişiden ilk sırada olan anne, ben bu bebeği nasıl büyüteceğim, çok küçük, sabrım yetecek 

mi yerine; kendi kendine ben anne olmayı başardım, bebeğimi de en iyi şekilde büyüteceğim, onu yetiştireceğim 

şeklinde iç dünyası ile pozitif konuşma yaparsa, o annenin bebeği ile kuracağı iletişim de ona göre olacaktır. Bu 

durum annenin ses tonunu direkt olarak olumlu yönde etkilediği için, bebekle iletişimdeki tonlama bebeğin 

rahatlamasına uygun bir müzikalitede olacaktır. 

 Olumlu düşünce ve konuşma beyinde dopamin, serotonin ve oksitosin gibi hormonların salgılanmasına 

yardımcı olur. Pozitif konuşmaya karşı, beynin tepkisi pozitif kelimelere daha olumlu yönde olacağı için, pozitif 

konuşmanın bağışıklık sisteminden çalışma düzenine, bireyin okul veya iş yerindeki verimine kadar etkileri olumlu 

yönde olur. Olumlu sıfatlar bizleri olumlu, olumsuz sıfatlar bizleri olumsuz yönde etkiler. Çocuğa bunu yapma 

demek yerine, bunu yaparsan daha iyi olur şeklinde yaklaşmak, düşersin yerine, dikkat edersen düşmezsin demek 
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gerekir. Olumlu konuşurken, susun yerine, sessiz olursanız şunu birlikte yapabiliriz demek, negatif sorgulamalar 

yerine,  sence nasıl önlenebilirdi şeklinde soru cümlesi kurmak, olumlu konuşma yöntemleri arasındaki örnekleri 

oluşturmaktır. 

 Bireyin belirli bir toplumun ve kültürün üyesi olması ve sosyalleşmesinde dilin pozitif rolü çok büyüktür. 

Annesinden çıkan sesler ile bebek dış dünya ile ilk sesli iletişimini kurar. Genellikle anne konuşarak, zaman zaman 

agugugu gibi anlamsız, tatlı ve sevecen bir ses tonuyla yumuşak, sıcak, içten ifadelerle bebeği ile dilin pozitif 

yönde kullanılmasına örnek oluşturabilecek iletişimini kurarak, ona olan sevgisini dışa vurarak ifade eder. 

 Pozitif iletişim kalp kazanma, kendine bağlama, güven verme duygusunun gelişimidir. Tıbbi alan olarak 

ortak bir amaç için paylaşılan ortak alan olan hastane ortamı, iletişimde pozitif düşünce sisteminin ön plana 

taşınması ile rehabilitasyon özelliklerini de taşır. Konuşmamızı analiz ettiğimiz zaman pozitif değerler yüklü 

cümlelerimizi daha yoğunlaştırarak, negatif görüşlerden uzak olmak beynimizi negatif algı dünyasından 

uzaklaştıracaktır. 

 Her koşulda pozitif konuşma, pozitif enerji oluşturarak, bireyin kendisini daha verimli, aktif, neşeli, mutlu 

ve sağlıklı hissetmesine neden olur. Bireylerin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu yönde etki sağlar. Pozitif 

konuşurken mimik ve jestlerimiz ve vücut dilimiz bizim bu yöndeki konuşmamızı desteklemeli ve böylece tüm 

vücudumuz bir çalgı gibi ses tonumuzun oluşmasında bize ana kaynaklık ederek tonlamamızı ve sesimizin 

müzikalitesini etkilemelidir. Pozitif konuşma ile duygu dünyamız pozitif yönde beslenerek gelişir. Pozitif 

konuşma, içgüdüsel olarak bireyin içindeki olumlu enerjinin açığa çıkmasını ve bu enerjinin olumlu yönde dışa 

vurulmasına neden olur. 

 Etki tepki teorisine göre; etki kendisine eşit kuvvetle fakat ters yönde bir tepki oluşturur. Pozitif bir ses 

tonu ve konuşma bireyde pozitif bir tepkiyle gülme, neşe şeklinde bize geriye dönüşüm ve bildirim sağlayacaktır. 

Dilde de çekim yasası geçerlidir. İyi düşün iyi çek atasözü olarak dağarımıza girmiştir. Bunu pozitif konuşmaya 

uyarlarsak, olumlu konuş iyiyi çek olarak bir sonuç elde ederiz. 

 İşte bu yüzden bir annenin bebeği ile olan iletişiminde yumuşak bir müzikalite ile pozitif konuşmada 

ısrarcı konuşmasına odaklı olması, bebekle olumlu yönde iletişiminde etkili rol oynayacaktır. 

SONUÇ 

 Düşüncenin taşıyıcı insanlığın en kıymetli varlığı dildir. Bireyin dış dünyayı algılama nedeni olan 

sembolik araç olarak dil, bireylerin bu yüzden edindikleri tecrübeleri paylaşmaları için de bir araç olarak bireyler 

arası dayanışmaya olanak sağlayan yetenek olarak karşımıza çıkar (Candan: 2000). 

 Dil en etkin iletişim aracıdır. Pozitif dili sevgi, ilgi, değer, şefkat gibi ifade biçimleriyle zenginleştirirsek 

dünyamız daha anlamlı ve yaşanılır bir hale de dönüşecektir. Gülümseyerek konuşma, dokunarak okşayarak 

konuşma, sağ sol göz ve ağızdan oluşan yüz üçgenini değerlendirerek konuşma, ellerin avuç içlerinin açık 

olmasıyla kucaklar şekilde konuşma pozitif yönde konuşmalarımızı ve ses tonumuzu destekleyen çeşitlerdir. 
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GÖÇMEN KADINLAR VE DOĞUMA HAZIRLIK DÜNYA ÖRNEKLERI  
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Amaç: Dünya’da göçmen kadınlar için oluşturulmuş doğuma hazırlık sınıflarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Giriş: Birçok ülkenin sağlık sistemi yerli halkı için dahi karmaşık ve anlaşılması güç iken başka bir sağlık 

sistemine alışık olan göçmenlerin karşılaştıkları bu yeni sisteme kolaylıkla ayak uydurup içersine girebilmeleri 

mümkün değildir. Ülkelerin göçmenleri için farklı ana dillerinde hazırlamış oldukları sağlık rehberleri ve hastane 

içi yönlendirmeler önemli bilgileri kısaca anlatmakta ve onları önemli birçok adrese yönlendirmektedir. Böylece 

göçmen vatandaşlarının kökenlerinden, kültürel özelliklerinden bağımsız bir şekilde sağlıklarına nasıl dikkat edip, 

sağlık sorunları olduğunda nereye başvuracaklarını bilmelerini sağlamaktadırlar. 

Bulgular:  

Yapılan araştırma sonucunda özellikle Avrupa ülkelerinden Almanya, Belçika, İsviçre, İspanya, 

Avusturya gibi ülkelerin göçmen kadınların kültürel kimliklerinin ve ana dillerinin engel oluşturmadığı, fırsat 

eşitliğinin sağlandığı ve düzenli doğum öncesi koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına katkıda 

bulunarak, yürütmekte oldukları İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Kürtçe, Rusça, Sırpça, Hırvatça, Türkçe 

ve Tamilce gibi dillerde doğuma hazırlık sınıfları, danışmanlık birimleri ve bilgilendirme broşürleri 

bulunmaktadır. Genellikle ebelerin açmış oldukları bu danışmanlık merkezlerinde çeviri hatalarına engel olmak 

amaçlı kültürlerarası tercümanlar bulundurulmaktadır. İsviçre’de birçok kamu hastanesinde ücretsiz çevirmenlik 

hizmeti verilmekte olup telefonda anında çeviri hizmeti de sunulmaktadır. İsviçre’nin Basel Üniversite 

Hastanesi’nde yürütülmekte olan göçmenlere yönelik bir doğuma hazırlık eğitimi toplam 12 saatten (6 x 2 saat) 

oluşmakta, 18.00-20.00 saatleri arasında yapılmakta ve telefonla danışmanlık hizmeti de sağlanmaktadır.  

 Gebeliğin hangi evresinde bu kurslara katılınması gerektiğine yönelik bir düzenleme bulunmamakla 

birlikte, genellikle gebeliğin 5. veya 7. ayından itibaren katılmaları önerilmektedir. Bu kurslarda gebelik, nefes 

alma teknikleri, egzersizleri, doğum pozisyonları, doğumun nasıl gerçekleştiği, gevşeme egzersizleri, gidilebilecek 

kadın doğum merkezlerinin avantaj ve dezavantajları, hastaneye getirilecek eşyalar, emzirme, yenidoğan bakımı 

ve sağlık kontrolleri, postpartum dönem, jimnastik ve depresyon konuları anlatılmaktadır. Gebelerin tek başına 

veya refakatli katılımları sağlanmakta olup, ebeler tarafından verilen bu kursların birçoğu indirimli, cüzi bir 

kısmını kendileri ödeyip kalan kısmını sigorta veya ücretin tamamını sağlık sigortası karşılamaktadır. 

Sonuç: Göçmen kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması, bu hizmetlerin 

erişilebilirliği, kabul edilebilirliği anne ve bebek sağlığı için çok önemlidir. Birçok ülkede bu imkanlar göçmen 

kadınlara sunulmasına rağmen kadınlar sağlık hizmetlerine erişimde bilgi eksikliği, farkındalık yetersizliği, 

yetersiz destek ve beklentilerin karşılanamaması gibi engellerle karşılaşmaktadır. Göçmen kadınların sağlık bakım 

sisteminde yaşadıkları iletişim sorunları ve sisteme aşina olmamaları, sağlık çalışanlarının ayrımcı ve saygılı 

olmayan bakım davranışları göçmen kadınların doğum deneyimlerini olumsuz etkilemektedir. Kadın doğum 
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kliniklerinde göçmen kadınlar için daha kültüre dayalı, saygılı ve yeterli bakım hizmeti sağlanmalı ve 

geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Doğuma Hazırlık Sınıfı, Doğum Öncesi Eğitim, Göçmen, Hemşirelik, Kadın 

 

IMMIGRANT WOMEN AND CHILDBIRTH EDUCATION IN THE WORLD 

Assistant Professor Hande Yagcan 

Dokuz Eylul University, Faculty of Nursing, Obstetric and Gynecologic Nursing Department 

E-Mail: hande.yagcan@gmail.com 

Aim: The aim of this research is to examine the childbirth classes examples from the world for immigrant women. 

Introduction: While the healthcare system of many countries is complex and difficult to understand even for the 

locals, it is not possible for migrants who are accustomed to another health system to easily adapt to this new 

system. Health guides and in-hospital referrals prepared by the countries for their migrants in different mother 

tongues briefly describe important information and direct them to a number of important addresses. Thus, provide 

immigrant citizens, regardless of their origins, cultural characteristics, to take care of their health and know where 

to apply when they have health problems. 

Results: As a result of the research, especially the European countries which are Germany, Belgium, Switzerland, 

Spain, Austria have childbirth education classes, counseling units and information brochures in languages such as 

English, German, French, Arabic, Kurdish, Russian, Serbian, Croatian, Turkish and Tamil for immigrant women 

who could benefit from them without any obstacle due to their cultural identity and mother tongue, by providing 

equal opportunities and regular prenatal preventive healthcare services. Also intercultural interpreters are available 

in these counseling centers where are usually opened by midwives, to prevent translation errors. In Switzerland, 

free translation service is available in many public hospitals, and instant translation is available on the phone. A 

childbirth education class example for immigrants is a 12 hours (6 x 2 hours) course and is held between the 18.00 

to 20.00 and telephone counseling is also provided in Basel University Hospital in Switzerland. 

Although there is no regulation in which stages of pregnancy should be attended, it is generally 

recommended to participate in the 5th or 7th month of pregnancy. In this courses; pregnancy, breathing techniques, 

exercises, birth positions, how the birth takes place, relaxation exercises, advantages and disadvantages of possible 

obstetrics centers, things to be brought to hospital, breastfeeding, newborn care and health checks, postpartum 

period, gymnastics and depression subjects are discussed. The pregnant women are accompanied either alone or 

with their relatives this courses offered by midwives are generally discounted or they pay a small portion and rest 

of or whole of the payment covered by insurance. 

Conclusion: The accessibility and the acceptability of these services are very important for maternal and child 

health. In many countries, although these opportunities are available to immigrant women, face obstacles such as 

lack of information on access to health services, lack of awareness, insufficient support, and failure to meet 

expectations. The communication problems of immigrant women in the health care system, their lack of familiarity 

mailto:hande.yagcan@gmail.com
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to the system, discriminatory and non-respecting care behaviors of health workers negatively affect the birth 

experiences of them. Also in obstetrics clinics, should be given more culture-based, respectful and adequate care 

for migrant women.  

Key Words:  Childbirth Classes, Immigrant, Nursing, Prenatal Education, Women 

 

Giriş 

Birey ve grupların ekonomik, sosyal, psikolojik, siyasal, kültürel nedenlerle, tamamen ya da geçici bir 

süre için yaptıkları coğrafi yer değiştirmeye göç denilmektedir. Göç, isteğe bağlı, zoraki, devamlı/geçici, 

aşamalı/aşamasız, mevsimlik ya da günü birlik iş gücü nedeniyle, tatil, transit, net veya illegal nedenlerle 

gerçekleşebilmektedir. Türkiye’de 1950’li yıllarda terör, iklim ve ekonomik koşullar nedeniyle doğudan batı 

bölgelere doğru iç göç, 1960’lı yıllarda iş bulma nedeniyle Almanya gibi ülkelere dış göç ve 2011 yılı itibariyle 

Suriye’de çıkan savaş nediyle zorunlu mülteci göçü başlamıştır (Apan, 2006; Mutluer, 2003; Topçu, 2006; Tatlıdil, 

1992; Çelik, 2007). 

İç işleri Bakanlığı Göç Dairesi Genel Müdürlüğü’nün 2018 verilerine göre Ağustos ayı itibariyle 

Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 731 kişi artarak toplam 3 milyon 552 bin 303 kişi olmuştur. 

Mültecilerin 1 milyon 926 bini erkeklerden ve 1 milyon 626 bini ise kadınlardan oluşmakta olup %3.25’i İzmir 

ilinde yaşamaktadır. Yedi yılda 300 binden fazla Suriyeli bebek ülkemizde dünyaya gelmiştir 

(https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/, 2018). 

Göçün kadınların barınma, sanitasyon, beslenme, işsizlik gibi ekonomik ve hijyen koşullarının 

yetersizliği, fiziksel ve cinsel şiddete uğramaları, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşamamaları nedenleriyle kadın 

sağlığı üzerine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bunlar; istenmeyen gebelikler, doğurganlıkta artış, abortuslar, 

bebek ve anne mortalitesinde artış, cinsel yolla bulaşan hastalıklar gibi üreme sağlığı sorunları ve depresyon gibi 

suiside varan psikolojik rahatsızlıklardır (Topçu, 2006; TTB, 2016; Şirin et al., 2011) 

Gelişme 

Birçok ülkenin sağlık sistemi yerli halkı için dahi karmaşık ve anlaşılması güç iken başka bir sağlık 

sistemine alışık olan göçmenlerin karşılaştıkları bu yeni sisteme kolaylıkla ayak uydurup içersine girebilmeleri 

mümkün değildir. Ülkelerin göçmenleri için farklı ana dillerinde hazırlamış oldukları sağlık rehberleri ve hastane 

içi yönlendirmeler önemli bilgileri kısaca anlatmakta ve onları önemli birçok adrese yönlendirmektedir. Böylece 

göçmen vatandaşlarının kökenlerinden, kültürel özelliklerinden bağımsız bir şekilde sağlıklarına nasıl dikkat edip, 

sağlık sorunları olduğunda nereye başvuracaklarını bilmelerini sağlamaktadırlar. 

 

Yapılan araştırma sonucunda özellikle Avrupa ülkelerinden Almanya, Belçika, İsviçre, İspanya, 

Avusturya gibi ülkelerin göçmen kadınların kültürel kimliklerinin ve ana dillerinin engel oluşturmadığı, fırsat 

eşitliğinin sağlandığı ve düzenli doğum öncesi koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmalarına katkıda 

bulunarak, yürütmekte oldukları İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Kürtçe, Rusça, Sırpça, Hırvatça, Türkçe 
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ve Tamilce gibi dillerde doğuma hazırlık sınıfları, danışmanlık birimleri ve bilgilendirme broşürleri 

bulunmaktadır. Genellikle ebelerin açmış oldukları bu danışmanlık merkezlerinde çeviri hatalarına engel olmak 

amaçlı kültürlerarası tercümanlar bulundurulmaktadır. Bu hizmeti veren hastanelerde göçmen ebe ve doulaların 

desteği alınmaktadır (Frauenklinik, 2018; Stratklar, 2018). 

İsviçre’de birçok kamu hastanesinde ücretsiz çevirmenlik hizmeti verilmekte olup telefonda anında çeviri 

hizmeti de sunulmaktadır. İsviçre’nin Basel Üniversite Hastanesi’nde yürütülmekte olan göçmenlere yönelik bir 

doğuma hazırlık eğitimi toplam 12 saatten (6 x 2 saat) oluşmakta, 18.00-20.00 saatleri arasında yapılmakta ve 

telefonla danışmanlık hizmeti de sağlanmaktadır. Gebelerin bu eğitimlere tek başına veya refakatli katılımları 

sağlanmakta olup, ebeler tarafından verilen bu kursların birçoğu indirimli, cüzi bir kısmını kendileri ödeyip kalan 

kısmını sigorta veya ücretin tamamını sağlık sigortası karşılamaktadır (Frauenklinik, 2018; Stratklar, 2018). 

 Gebeliğin hangi evresinde bu kurslara katılınması gerektiğine yönelik bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte, genellikle gebeliğin 5. veya 7. ayından itibaren katılmaları önerilmektedir. Bu kurslarda 

gebelik, nefes alma teknikleri, egzersizleri, doğum pozisyonları, doğumun nasıl gerçekleştiği, gevşeme 

egzersizleri, gidilebilecek kadın doğum merkezlerinin avantaj ve dezavantajları, hastaneye getirilecek eşyalar, 

emzirme, yenidoğan bakımı ve sağlık kontrolleri, postpartum dönem, jimnastik ve depresyon konuları 

anlatılmaktadır (Frauenklinik, 2018; Stratklar, 2018).  

Tüm bu çabalara rağmen, göçmen kadınların birçoğu olumsuz doğum deneyimi yaşamaktadır. Bunu 

yaşamalarının nedenleri arasında sağlık bakım sisteminde yaşadıkları iletişim sorunları,  sağlık sistemine aşina 

olmamaları ve sağlık çalışanlarının ayrımcı ve kültüre saygılı olmayan bakım davranışları (kadın personel istemi 

vb.) bulunmaktadır. Yaşadıkları olumsuz doğum deneyimi, sosyal destek eksikliği, sosyal izolasyon, dil engeli, 

duygularını ifade edememe, sağlık çalışanları ile yaşanan olumsuz deneyimler (taburculuğa zorlanma vb.), 

ekonomik sorunların baskısı ve vize problemleri nedenleri ile göçmen kadınlarda sıklıkla postpartum depresyon 

görülmektedir (Higginbottom et al., 2015; Small et al., 2014).  

Ülkemizdeki mevcut duruma bakıldığında ise Suriyeli göçmenlere yönelik doğuma hazırlık sınıfları 

bulunmamaktadır. Ayrıca bu kadınların emzirme, süt sağma problemleri, olumsuz doğum deneyimi- travması 

yaşadıkları, doğumda sağlık personeli ile olumsuz iletişim deneyimledikleri, sağlık personeli, hasta ve yakınlarının 

birbirlerine karşılıklı fiziksel ve sözel şiddet uyguladıkları ve hastanede tercüman desteğine her an ulaşılamaması, 

refakatçilerin tercüme için kullanılması nedeniyle hatalı çeviriler sonucunda malpraktise uğradıkları 

belirtilmektedir. Sağlık personelinde de tüm bu sorunlar ile baş etmekte zorlanma, tükenmişlik ve çaresizlik 

gözlemlenmektedir (Aksu et al., 2017; Dağ, 2017; TTB, 2016). 

Ülkemizdeki mevcut duruma yönelik Suriyeli bir kadının ifadeleri şu şekildedir; “Sağlık hizmetlerinde 

şöyle bir sorun yaşıyoruz. Kadın doktor yok. Erkek doktora da görünmek bize inancımıza uygun değil. Bazen 

doktorlara sorunumuzu da anlatamıyoruz. Tercüme sorunu yaşıyoruz. Geçen doktorun birisi bana grip ilacı 

vermesi gerekirken yanlış tercümeden kaynaklı olarak doğum kontrol hapı vermiş sonradan fark ettim” (TTB, 

2016). 
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Sonuç 

Göçmen kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerinden faydalanmalarının sağlanması, bu hizmetlerin 

erişilebilirliği, kabul edilebilirliği anne ve bebek sağlığı için çok önemlidir. Birçok ülkede bu imkanlar göçmen 

kadınlara sunulmasına rağmen kadınlar sağlık hizmetlerine erişimde bilgi eksikliği, farkındalık yetersizliği, 

yetersiz destek ve beklentilerin karşılanamaması gibi engellerle karşılaşmaktadır. Göçmen kadınların sağlık bakım 

sisteminde yaşadıkları iletişim sorunları ve sisteme aşina olmamaları, sağlık çalışanlarının ayrımcı ve saygılı 

olmayan bakım davranışları göçmen kadınların doğum deneyimlerini olumsuz etkilemektedir. Kadın doğum 

kliniklerinde göçmen kadınlar için daha kültüre dayalı, saygılı ve yeterli bakım hizmeti sağlanmalı ve 

geliştirilmelidir. Kadınların bakım kararlarına katılabilmeleri sağlanmalıdır. 

Ayrıca ülkemize ki göçmen kadınların sağlık durumunu yükseltebilmek amacıyla; kadınların sağlık 

durumlarında etkili olan biyolojik, sosyal, kültürel değişkenleri, sağlık davranışlarını, inançlarını ve yaşam 

biçimlerini değerlendirilmesi, belirlenen yetersiz alanlarla ilgili kültürel farklılıkları dikkate alarak eğitimler 

düzenlenmesi, doğuma hazırlık sınıfı kurs giderlerinin devlet tarafından karşılanması, ana dillerinde hastane 

içerisinde yönlendirmeler ve sağlık sistemi- bakım-eğitim ile ilgili broşürlerin dağıtılması ve kliniklerde “göçmen 

ebele ve doulala desteği veya tercüman desteği sağlanması önerilmektedir. 
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ÜLKEMİZDE GÖÇMEN KADINLARIN DOĞUM DENEYİMLERİ 

Doç. Dr. H. Gürsoy PALA 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

 

Sunum Planı 

• Neden Önemli? 

• Göçmen Problemleri 

• Göçmen Gebe Sorunları 

• Yabancı Ülkede Doğum için Yaşanan Zorluklar 

• Yapılması Gerekenler 

• Türkiye’de Çalışmalar 

 

Neden Önemli ? 

• 2011 → Suriye Savaşı 

• ~ 4,6 milyon Suriye Sivil → Göç 

• Türkiye → EN ÖNEMLİ GÖÇMEN NÜFUSU (~ 3,3 milyon) 

• 25 Göçmen Kampı 

• % 50 KADIN ve ÇOCUK 

• ~ 250.000 DOĞUM 

Gebelik ve Anne Olma 

• Bir kadın için en önemli bir kilometre taşı 

• Yeni bir rol ve Sorumluluklar 

• Genellikle POZİTİF 

• Göçmen → Yeni bir adaptasyon, bazen NEGATİF 

Problemler 

• Dil problemi 

• ↓ Sosyo-ekonomik Durum 

• Yetersiz Beslenme 

• Kültürel Farklılıklar 



90 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

• Ülkeden Ayrı Olma 

• Aileden Ayrı Olma 

• Çoklu barınma 

• ↓ Sosyal Destek 

• Irkçılık 

• Ayrımcılık 

Göçmenlik ve Gebelik 

• Yetersiz Prenatal Bakım ve Tedavi → RİSK 

• Genellikle kendilerine ve bebeklerine → YETERSİZ BAKIM 

• Evden uzakta, anksiyete, bilgi eksikliği, eksik aile desteği… 

Daha fazla Sağlık Bakım Desteğine İhtiyaç 

Türkiye’de göçmenler 

• Sağlık, eğitim, gıda yardımı, İLAÇ … → ÜCRETSİZ 

• Türkiye → Göçmen Kartı → Serbest Dolaşım ve Sağlık Hizmeti 

• ASM / Kamu – Üniversite Hast. → ÜCRETSİZ SAĞLIK BAKIMI 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETİ VE MEDİKASYON İÇİN PROBLEM Ø 

 

Yabancı Ülkede Doğumda Yaşanan Zorluklar 

• Gebelik Sürecindeki Zorluklar 

• Yabancı Ülkede Doğum Yapmak 

• Göçmen Anne Problemleri 

• Göçmen Annelerin Yaşamındaki Kilometre Taşı 

• Bebek Bakımındaki Kültürel İnanışlar 

Gebelik Sürecindeki Zorluklar 

• Korku 

• Göçmenliğin getirdiği sorunlarla mücadele 

Yabancı Ülkede Doğum 

• Dil sorunu 

• Sağlık Çalışanına Derdini Anlatamama 

• Bilmediği bir ülkede doğum deneyimi 
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• Göçmen Anne ProblemleriKendi annelerinden uzak olma (özellikle Adölesan Gebeliklerde) 

• Fakirlik 

• Anksiyete 

• Destekten Yoksun Olma 

• Konforsuzluk 

Göçmen Annelerin Yaşamındaki Kilometre Taşı 

• Pozitif Deneyim 

• Yaşam için Amaç 

• Hayatta Kalma İsteği 

Bebek Bakımındaki Kültürel İnanışlar 

• Kendi inanışlarını uygulamadaki zorluklar 

• Kültürel Farklılıklar 

• Bu inanışların bebeği koruduğunu düşünme 

Sağlık Personeli 

Göçmen gebenin; 

• Bu geçiş durumunu anlamalı 

• İhtiyaçlarını bilmeli 

• İyiliği için etkin olmalı 

• Gebelik sürecinde eğitim, hazırlık, geçmiş deneyimler, sosyal destek, kültürel inanışları → GÖZDEN 

GEÇİRİLMELİ 

Ne Yapmalı? 

• Doğum Eğitimi 

• Ağrı Yönetimi 

• Kültürüne Uygun Antenatal Vizit 

• Evde Yazılı, Görsel ve Sesli Bilgilendirme 

• Doğum öncesi Doğum Merkezlerine Ziyaret 

• TERCÜMAN !!! 

Doğum 

• % 96 →Doğum Merkezleri 

• % 30 → Komplike vaka 

• Infant Morbiditesi → Göçmen ↑↑↑ 
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• Bayan Doktor Tercihi 

• ≈ % 50 → Psikolojik Destek İhtiyacı 

Dünya’da Göçmen Doğumları 

• Erken Doğum 

• Düşük Doğum Ağırlığı 

• C/S Doğum 

• Doğum Sonu Kanama  

• Puerperal Enfeksiyon  

Sonuç 

• Göçmen → Yetersiz yaşam koşulları, beslenme problemleri, kalabalık yaşam, dil problemi 

• ↓ Antenatal Vizit 

• ↑ Adölesan Gebelik 

• ↓ DDA 

• ↓ C/S 

• Türkiye → Ücretsiz Sağlık ve İlaç Hizmeti 

• Antenatal Bakım ARTTIRILMALI 

• Psikolojik Yardım  ARTTIRILMALI 

• Tercüman !!! 

• Prospektif Çalışmalara İhtiyaç 
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FİZİKSEL/ZİHİNSEL ENGELLİLİK VE DOĞUMA HAZIRLIK 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek BILGIÇ 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 

Engelli kadınlar, kendi bedenleri ve sağlık gereksinimleri konusunda bilgi sahibi olduklarında kendi sağlık 

sorumluluklarını alabilmektedirler.  Ayrıca bu bilgileri, insanların engellilikle ilgili düşüncelerini değiştirmek için 

de kullanabilirler. Engelli kadınlar hayatlarının sorumluluğunu üstlendikçe, toplumda saygı ve destek 

kazanacaklardır. Engelliliğin kendisi bir sağlık sorunu olmasa da, çoğu kez engelli kadınların sağlık sorunları 

tedavi edilmezmiş gibi düşünülmektedir (1).  

                  

Engelli kadın sayısının artmasıyla birlikte annelik hizmetlerinin kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. Engelli 

kadınlar, annelik hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları bazı zorlukları şöyle bildirmişlerdir; 

• Hizmetlere fiziksel erişim eksikliği 

• Özellikle gebelik ve doğum hakkında doğru bilgi eksikliği 

• Etkili iletişim eksikliği 

• Sağlık profesyonellerinin engelli kadınların annelik hizmetleri konusundaki bilgi eksiklikleri 

• Önyargılar 

• Sağlık profesyonellerinin engelli bir kadının annelikle baş edebilme yeteneği hakkında şüpheleri 

• Sağlık profesyonellerinin engelli bir kadının engellilik konusundaki bilgisine saygı göstermeme 

• Sağlık profesyonellerinin olumsuz tutumlar (2,4).  

Engelli kadınlar bazen çocuğunun da engelli doğabileceği, bakım sürecinde başkalarına muhtaç olabileceği, 

psikolojik olarak olumsuz etkilenebileceği gibi bazı endişe ve korkularından dolayı çocuk sahibi olmaktan 

vazgeçebilmektedirler (4). Sağlık profesyonelleri özellikle hemşire ve ebeler çocuk doğurma hak ve 

sorumluluklarına ilişkin kendi değer ve tutumlarının farkında olmalıdırlar. Engelli kadının bebek sahibi olma 

kararını desteklemeseler bile hemşire ya da ebelerin bir kadının doğum ve ebeveynlik yapma yeteneğini 

güçlendirme potansiyeline sahip oldukları unutulmamalıdır.   

Sağlık çalışanları da engelli kadınlara ilişkin kendi bazı endişelerini dile getirmişlerdir bunlar;  

• Engelli kadın ve doğum konusunda kendilerini donanımlı hissetmeme 

• Sağlık çalışanları ve sağlık yetkilileri tarafından koordineli yaklaşım eksikliği  

• Mevcut bilgi ve kaynaklar hakkında az şeyin bilinmesi 

• Alternatif destek kurumlarından emin olamama 

• Hizmet sunumunda duyarlı olmaktan çok koruyucu yaklaşım sergilenmesi  (2). 

Engelli kadınlarda evlenip çocuk sahibi olabilir,  gebe kalabilir, çoğu zaman engelli olmayan bebekler doğurabilir 

ve iyi birer anne olabilirler.  

Gebeliğe karar verme ve gebelik süresince sağlıklı kalma; Gebe kalmak kişisel bir karardır. Tüm dünyada kadınlar 

çoğu zaman mümkün olduğunca çocuk sahibi olmak için eşlerinin, partnerlerinin, ailelerinin ve toplumun 

baskısına maruz kalabilmektedirler. Engelli kadınlar için ise çoğunlukla bunun tam tersi gebe kalmamaları için 
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teşvik edilebilmektedirler (1,3).  Engelli bir kadının güvenli bir gebelik geçirmemesi, sağlıklı bir bebek doğurması 

ve iyi bir anne olmaması için hiçbir neden yoktur. Engelli kadınlar gebe olan diğer kadınlarla aynı endişelere 

sahiptir. Sağlıklı bir gebelik geçirmek ve sağlıklı bir bebek doğurmak istemektedirler. Sadece bazı engelli 

kadınların gebe olduklarında almaları gereken önlemler vardır ve bazı kadınlar diğerlerinden daha fazla yardıma 

ve desteğe ihtiyaç duyar. Bu nedenle ebe ya da hemşirenin engelli kadınlarda gebelik sırasında meydana 

gelebilecek değişiklikleri ve kadının engeline göre durumunu nasıl etkileyebileceğini ve güvenli bir gebelik ve 

doğum için nasıl plan yapılacağını bilmesi, kadını ve ailesini bu anlamda desteklemesi ve hazırlaması son derece 

önemlidir (2,4).  

Gebe kalmadan önce her kadın ve eşi kaç çocuğa sahip olacağına ve ne zaman sahip olacağına karar vermesi 

gerekir. Bir kadının anne olma kararını yaşı, mevcut engeli, sağlık durumu ve mevcut yaşam kalitesi etkileyebilir.  

Gebeliğe karar verirken bazı soruları düşünmek ve cevaplamak yardımcı olabilir: 

  • Çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? 

  • Başka çocuklarınız varsa, daha fazlasına gereken ilgiyi gösterebilecek misiniz? 

  • Vücudunuz son gebeliğinizden sonra yeterince toparlandı mı? 

  • Bir çocuğa bakabileceğinize inanıyor musunuz? 

  • Çocuğunuzun bakımına destek olacak, yardımcı olacak bir ortağınız veya aileniz var mı? 

  • Birisi bebeğinizin olması için zorluyor mu? 

  • Gebeliğin engeliniz üzerinde herhangi bir etkisi olacak mı? (1,3).  

Engelli kadınların ihtiyaç duydukları tıbbi tedaviyi almaları zor olmasa da, her gebe kadının bir doğum planı 

yapması gerekmektedir. Gebe olduğu anlaşıldığı andan itibaren prenatal izlemlere başlanmalı ve düzenli devam 

edilmeli ve mümkünse muayenelere güvendiği biriyle gidilmelidir. Gebelik süresince sağlıklı kalmak için kadın 

kendine iyi bakabildiği ve hazırlanabildiği sürece güvenli bir gebelik geçirmesi, doğum yapması ve sağlıklı bir 

bebek sahibi olması daha olası olacaktır. Gebelikte bakım gereksinimlerine yönelik (beslenme, rahatsızlıkların 

giderilmesi, cinsel yaşam, tehlike belirtileri, gebelikteki olağan belirtiler ve baş etme yorgunluk, uykusuzluk vb.) 

danışmanlık verilmelidir (2,3).  

Doğum süreci; Her kadın için doğum ayrı bir deneyimdir. Doğum olayı çoğu kadın için çok fazla güç ve 

konsantrasyon gerektiren bir o kadarda yorgunluk hissi yaratan bir olay olsa da bebek doğduktan sonra bebeği 

tutmanın yarattığı mutluluk çoğu kadının rahatsızlığını ve yorgunluğunu unutmasına neden olabilir. Engelli 

bireylerin doğum sürecinde yanında bir yakınını bulunmasına izin verilmelidir. Tek başına doğum sürecini 

geçirmek her kadın için zordur. Bu kadınlar için daha da zor olabilmektedir. Bebeği doğuncaya kadar doğumun 

başlangıcından itibaren engelli kadını iyi tanıyan birisiyle (eş, partner, aile üyesi, arkadaş, doğum koçu, doula gibi) 

bu süreçte birlikte olunmalıdır. Yanında bulunan kişi örneğin; 

• Gebenin kendini güvende hissetmesine yardım edebilir 

• Ikınmasına ve solunum egzersizlerini yapmasına yardımcı olabilir 

• Gebe için en rahat hissettiği farklı pozisyonları denemesine yardımcı olabilir 

• Endişelerini veya problemlerini açıklamasına yardımcı olabilir.  

Sezaryen doğum: Fiziksel engelli olan özellikle de felçli olan çoğu kadın bebeklerini sezaryenle doğurmaktadırlar. 

Fiziksel engelli olan ya da belden aşağısı felçli olan çoğu kadın için uygun destekle normal doğum yapmaları 

mümkün olabilir.  Bir kadının sahip olduğu engel ne olursa olsun, uterus kasları, bebeği dışarı itmek için 

kontraktildir. Bazen sezaryen gerekliliği doğabilir bunlar;  
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• Bebek büyük veya zor bir doğum pozisyonundaysa 

• Kadının pelvik deformitesi varsa  

• Omurgada bir eğrilik varsa,  

• Bacaklarını ayrı ayrı hareket ettiremiyorsa 

• Pelvisi küçük ve bebek çok büyükse 

• Doğum için yeterince güçlü değilse (1,2,5).  

Doğum sonrası annenin ve bebeğin bakımı 

Bebeğin olduğu kadar annenin de doğumdan hemen sonra bir çok konuda (enfeksiyon önlenmesi, hijyen, 

beslenme, dinlenme, hareket, emzirme, cinsel yaşam, aile planlaması gibi ) bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyacı 

vardır. Bazı engelli anneler bebeğin bakımını çabuk öğrenebilirler.  Ancak engelli bir anne kendi bakımı ve kendi 

günlük işlerinde yardıma ihtiyaç duyuyorsa muhtemelen bebek bakımında da yardıma ihtiyaç duyacaktır. 

Emzirme;  

Engelli anne kollarını ve vücudunu sınırlı olarak kullanıyorsa;  Anne emzirmek için rahat pozisyon bulmaya 

çalışmalı ve gerekirse kendine yardım edecek birinden destek almalıdır. Birçok kadın, yanlarında yastıklarla ya da 

rulo bir bez/havlu ile desteklenmiş bebeklerinin yanında yanlarında yatmasını daha kolay bulmaktadır. 

Anne kollarını ve vücudunu kullanamıyorsa ya da göremiyorsa; Anne aile üyelerinden ya da arkadaşlarından 

yardım alarak emzirebilir. Bebeği emzirmesi için doğru şekilde konumlandırılmalıdır. Bebeği anne kollarında 

tutmasa bile, bebek annenin yüzünü görebilecek vücudunun sıcaklığını hissedebilecek ve tanıdık kokusunu 

hissedebilecektir.                            

Daha büyük bir bebeği beslerken, annenin üst vücut gücü ve koordinasyonu sınırlıysa, anne bebeğin yanına 

oturarak bebeğini besleyebilir. Bu şekilde bebeği beslemek için ileriye uzanması gerekmeyecektir. Fakat anne 

bebeğini kendisi besleyemezse ona mümkün olduğunca yakın oturabilir ve bir başkası bebeğe yemek verirken o 

arada anne bebekle konuşulabilir.  Böylece bebek acıkınca annenin de ona yiyecek veren insanlardan biri olarak 

düşünmesine yardımcı olacaktır.                                                         

Bebeği rahatlatmak;  

Anne kollarını ve vücudunu kullanamıyorsa; Bebeği rahatlatmanın yollarından birisi bir yakını bebeği anneye 

yakın tutabilir, böylece bebek annenin sesini duyabilir ve hem sesini hem de kokusunu annesinin olarak tanıyabilir. 

Ya da birisi annenin arkasında oturabilir ve bebeği önünün de annenin bedenine yakın tutabilir böylece anne 

konuşarak sesiyle bebeğini rahatlatabilir.                                                

Anne iyi duyamıyorsa; Sağlıklı bir bebek, açken ya da iyi hissetmediğinde genellikle ağlar, gürültü çıkarır. Bu 

nedenle, duyma engelli olan anne bebeğine olabildiğince yakın durmalı böylece bebeğinin ağladığına dikkat 

edebilecektir.  Geceleride bebeğine olabildiğince yakın şekilde uyumalı böylece onun hareketlerini fark edebilir. 

Ayrıca fırsat buldukça bebeğini kucağında tutarak bebeğinin anne kokusunu ve sesini çabuk öğrenmesini 

sağlayabilir kendini güvende hissetmesine yardımcı olabilir.                                                           

Bebeğin temizliği; 

El hareketleri sınırlı kullanabilen birçok kadın bebeğinin perine bölgesini temizleyebilir ancak bezini 

değiştiremeyebilir ve yardıma ihtiyaç duyabilir. Ancak bezini değiştiremezse bile bebeğinin yanında durarak 

konuşabilir ve bebeğine yakın durabilir. Bir kolu ampute nedeniyle tek kolunu kullanabilen ya da her iki el ve 

kolları sınırlı kullanabilen annelerin bebeklerine yaklaşık 1 aylık olduğunda bezinin yerleştirilmesinde kendisine 

nasıl yardım edebileceğinin öğretebileceği belirtilmektedir. Anne bebeğin altına her temiz bez koyduğunda 
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bebeğin 2 -3 kez kalçasını yukarıya kaldırıp indirdiğinde ve bezini değiştirdiğin bebek bunu öğrenecek ve annenin 

bezin altına yerleştirilmesini ve alınmasını kolaylaştıracaktır. 

Annenin eğer görme engeli varsa ya da iyi göremiyorsa; Tüm dışkının bebeğin kalçasından temizlenmiş olup 

olmadığını bilmek zor olabilir. Bunun için yeterli suyla bebeğini bir elle güvenli bir şekilde tutup ve diğer elle 

bebeğin kalçası yıkanabilir. Ya da bebeği güvenli bir şekilde masanın kenarında tutup ve bir elle su kalçasına 

dökülebilir. Yeterli su yoksa bebeğin kalçası ince ve nemli bir bezle silinebilir ancak kalın bir bez kullanılmamalı 

çünkü dışkının nerede olduğu hissedilemeyebilir (1,2,3).  

Litratürde bu konudaki son çalışma sonuçlarına göre;  

Çoğu engelli kadın annelik için güçlü bir istek duysa da gebe kalıp kalmama konusunda bazı kararsızlıklar 

yaşayabilmektedirler (6). Engelli (fiziksel, zihinsel ve duyusal) kadınlar annelik hizmetlerini engelli olmayan 

kadınlardan daha fazla kullanmaktadırlar ve engellilik durumlarına göre (doğum seçenekleri, iletişim kurma ) 

bakım gereksinimleri değişmektedir. Bu grup kadınların emzirme olasılıkları daha düşük olarak saptanmıştır (7). 

Engelli kadınlar anneliğe ilişkin bakım hizmeti alırken iletişim kurma,  anlaşıldığını hissetme, desteklenme ve 

söylediklerinin dinlenmesi, karar vermeye katılım, sağlık çalışanları ile saygılı ve güvenilir bir iletişim kurmada 

sorun yaşanmaktadırlar (8).    

Bu grup kadınlar (fiziksel ve zihinsel) kadınların gebelik öncesi sağlık durumları ve gebelik komplikasyonlarına 

bağlı olarak daha fazla doğum indüksiyonuna ve sezaryene maruz kaldıkları saptanmıştır (9). Sezaryen oranlarının 

artışında engelli kadınların doğumları yatmaktadır. Doğum yapan engelli kadınların sayısının artan perinatal bakım 

ihtiyaçlarını gidermek için yeterli klinisyen eğitimi gerekmektedir (10). Fiziksel engelli birçok kadının perinatal 

dönemde kötü bakım deneyimlerine katkıda bulunan ve sonrasında sağlık sonuçlarını etkileyebilecek tutumsal, 

bilgilendirici, fiziksel ve finansal engellerle karşılaştıkları saptanmıştır. Ayrıca sağlık çalışanlarının da bu alana 

özgü bilgi eksiklikleri olduğu ve daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu belirtilmektedir (11).  

Fiziksel engelliği olan kadınların gebelik ve doğum sonrasında kendilerini neyin beklediğini bilmemeleri onlar 

için en büyük sorun olarak belirlenmiş. Bu kadınlar farklı kaynaklardan hamilelik hakkında bilgi aldıklarını, ancak 

bu bilgilerin doğruluğu ve geçerliliğinden emin olamadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca ilerde çocuklarının 

velayetini kaybetme korkusu da yaşadıklarını ifade etmişlerdir (12). Zihinsel engelli kadınların da doğum sonrası 

hastaneye yatış oranları fazla yüksek bulunmuştur. Bu konuyla ilgili klinik kılavuzlara acil olarak ihtiyaç 

duyulduğu literatürde belirtilmiştir (13).   

Sonuç olarak,  

- Ebe /hemşireler hangi engeli olursa olsun bu kadınların anne olma isteklerini dikkate almalı ve engelin 

gebelik doğum ve doğum sonrasında olan etkilerini değerlendirmelidir. 

- Hizmet sağlanırken bu kadınların fiziksel olarak hizmetlere ulaşımının sağlanmasına yardım edilmeli. 

- Bu kadınlara gebelik, doğum ve doğum sonrası hizmetler sunumu sırasında psikolojik olarak ta 

ulaşılabilir hizmet sunumu sağlanmalıdır. 

- Gebe kalma kararından önce ve sonrasında kadına ve ailesine doğum öncesi bakım sağlanmalıdır. 

- Hem fiziksel hem de psikososyal gereksinimlerinin değerlendirilmesine dayalı iyi planlanmış bütüncül 

bireysel bir gebelik ve doğuma hazırlık bakımı sağlanmalıdır. 

- Kadınların güçlü yönleri tanımlanarak gereksinimlerinin nasıl tam olarak karşılanabileceğine 

odaklanılmalıdır. Kadınların yetersizlik duygusuna kapılmaları önlenmelidir.  

- Bire bir ve sürekli bakım vermek son derece önemlidir.  

- Doğuma hazırlık sürecinde engellilik durumuna özgü spesifik hazırlık yapılmalıdır. 
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- Anne ve ailesine postpartum dönemde hem kendisi hem de bebeğinin bakım gereksinimlerine yönelik 

plan yapmasına yardımcı olunmalıdır. 

- Ebe/hemşireler engelli kadınların gebelik doğum ve doğum sonrası bakımına yönelik bilgilerini artırarak 

bu gruba olan duyarlılıklarını artırmaları gereklidir (1,3,4).  
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P-001 - EMZİRME KEYFİ YAŞAYAN ANNELERİN TERCİHİ: BİYOLOJİK BESLEME 

 
Gamze DURMAZOĞLU1, 

 
1Buca 4 Nolu Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Merkezi, 

Biyolojik Besleme, çoğu annenin bebeği doğar doğmaz sergilediği tutum ve kucaklaşmadan geliştirilmiş 

nörodavranışsal bir yaklaşımdır. Amacı; emzirme güçlüklerini azaltmak ve erken dönemde emzirmeyi bırakmayı 

önlemektir. 

Biyolojik Beslemede anne bebeğini arkasına yaslanarak emzirir. “Arkaya yaslanarak” emzirme; annenin yarı 

oturur/yatar pozisyonda sırtını arkaya yasladığı, tüm vücudunun desteklendiği pozisyondur. Bu pozisyonda anne 

bebeğine yön verir, bebeğin rahat edeceği pozisyonu alması için başıyla ya da ayaklarıyla oynar, kendi 

pozisyonunu değiştirir. Anne rahat bir şekilde arkaya yaslandığında bebek kolayca meme başının alt kısmına 

yerleşir, böylelikle emmesi kolaylaşır. Anne arkaya yaslandığı için bebeğe farklı pozisyonlar alabilmesi için alan 

açılmış olur. Biyolojik beslemede, emzirme/emme davranışına herhangi bir müdahale edilmediğinden anne/bebek 

en doğru pozisyonu bulacaklardır. Yenidoğanlar hissederek ve koklayarak memeye bağlandıkları için bağlanma 

olumlu yönde etkilenir. Biyolojik beslemenin bileşenlerine göre; annenin bebeği tutuşu proaktif stratejidir. 

Ebe/hemşire ise anne bebek sağlığını ve emmeyi değerlendiren olmalıdır. Biyolojik Beslemenin Varsayımları  

Bebeklerin uykudayken beslemeye hazır olduklarını belirten refleks hareketleri vardır.  Bebek refleksleri bilmek, 

annelerin bebeklerini daha erken tanımalarına yardımcı olur.  Ağlama ve açlık işaretleri, emmeyi zorlaştıran geç 

besleme göstergeleridir. Biyolojik Beslemenin Diğer Yöntemlere Göre Üstün Yanları  Emzirme pozisyonlarıyla 

ilgili akılda tutulması/uyulması gereken kurallar yoktur.  Anne uzun saatlerce bebeğini sırt ve boyun kaslarında 

herhangi bir ağrı olmadan emzirebilir.  Bebeğin memeyi kavraması kendiliğinden ve içgüdüsel olarak gerçekleşir. 

 Anne bebeğini desteklemek zorunda kalmayacağı için elleri serbest kalır.  Anne yerçekimiyle mücadele etmek 

zorunda kalmaz.  Biyolojik beslenen bebeklerin elleri gövdesinin iki yanında ve açıkta kalacağından koluna bası 

olmaz.  Annenin nefes alması daha kolaydır.  Meme başı çatlakları azalır.  Anneler bu yöntemle kolayca 

emzirebildikleri için kendilerini daha güçlü hissederler.  Dik pozisyonda emziren anneler bebeği yastık üzerinde 

ve/ veya meme seviyesinde tutmak için sırtına baskı uygularlar (dorsal beslenme).  Bu sıkı tutuş genellikle 

bebeğin boynuna ya da kafasına kadar uzanır. Kavrama ne kadar sıkı olursa, bebek çılgınca kol/ bacak hareketi 

yapar ve daha fazla ağlar. 

Sonuç olarak; uygulamada biyolojik beslemenin kullanımının emzirme oranlarını artıracağı düşünülmektedir. Bu 

nedenle, sadece anne istediğinde emzirme pozisyonu eğitimi verilmeli, rutinde böyle bir eğitim verilmemelidir. 

Annenin emzirme konusunda yardıma ihtiyacı olmasa da sağlık bakım profesyonellerinin desteği olmalıdır. 

Annenin davranışları uyarılmalı fakat yönlendirme yapılmamalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: EMZİRME, BİYOLOJİK BESLEME, ARKAYA YASLANMA, EMZİRME 

POZİSYONU 
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MOTHERS CHOICE WHO ARE LIVING BREASTFEEDING DELİGHT: BIOLOGICAL 

FEEDING 

 
Gamze DURMAZOĞLU1 

 
1Mother - Chıldren Health And Famıly Plannıng Center / / Buca/ İzmir 

Biological feding (BF) is improved neurobehavioral approach from attitude and embrace of mothers as soon as 

baby is born. Objectives; to reduce breastfeeding difficulties, prevent breastfeeding in early period. 

In BF, the mother breastfeeds baby. It’s position where mother rests back in half-sitting/recumbent position, whole 

body is supported. In this position, mother directs her baby, plays with head or feet to take position where baby is 

comfortable, changes position. When mother rests comfortably back, baby is easily placed lower part of nipple. 

The mother leans back to open space to take different positions. In BF, mother/infant will find right position 

because no action is taken on breastfeeding/sucking behavior. As newborns are attached to breast by feeling and 

smelling, attachment is positively affected. According to BF; mother's baby hold is proactive strategy. The 

midwife/nurse should assess baby's health and absorption. Advantages of Biological Feed Compared to Other 

Methods  There aren’t rules to keep in mind regarding breastfeeding positions.  The mother can breastfeed baby 

for long hours without any pain in back and neck muscles.  Baby's nipple grip spontaneously, instinctively.  Her 

hands will be freed as mother will not have to support baby.  The mother doesn't have to fight gravity.  

Biologically fed babies' hands will be exposed on both sides of trunk and there will be no pressure on arm.  

Mother's easier to breathe.  Nipple cracks are reduced.  Mothers feel themselves stronger because they can easily 

breastfeed by this method.  In upright position, nursing mothers apply pressure on back to keep baby on pillow 

and/or at breast level.  This tight grip usually extends to neck or head of baby. The tighter grip, baby moves 

crankly/more limbs and more nets. 

As result; it is thought that use of BF will increase breastfeeding rates. For this reason, breastfeeding training 

should be given only when mother asks for it, and no such training should be given in routine. Although mother 

doesn’t need help with breastfeeding, there must be support from health care professionals. The mother's behaviors 

should be warned but not guided. 

KEYWORDS: BREASTFEEDİNG, BİOLOGİCAL FEEDİNG, BACKİNG, BREASTFEEDİNG POSİTİON 
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P-002 - GÖÇMEN KADINLAR VE PRENATAL BAKIM 

 
Aslıhan SEVİNÇ1, Ayla ERGİN2, 

 
1Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Anabilidalı , 2Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, 

Social inequality kills people in large numbers The aim of this study is to find out problems that immigrant women 

face during prenatal period and to give some practical suggestions to healthcare professionals 

Thirty thirteen international sixty national sources related to the subject have been reached and twenty-five 

publications have been included in the study in accordance with the inclusion criteria. 

Parentage and the transition to motherhood is the most important developmental phenomenon in women life. 

Migration is defined as; travelling temporarily or permanently from a country or a part of a country to a different 

place. WHO defines immigrants as’ people living in a foreign country’. In previous century, immigration rate has 

been increased due to developments related with media, transportation and communication. It is assumed that there 

were 218 million immigrants living whole over the World at 2017. Migration is well known to affect biologic, 

environmental, social, cultural and healthcare factors. Immıgrant women are under threat of many different 

reproductive problems. There were increased rate of complications who were not take enough health care support. 

At some immigrant populations: increased incidence of concurrent disease, decreased access to the health care 

support especially in illegal immigrants, insufficient communication of women and healthcare professionals, 

decreased prenatal controls, increased rate of stillborn incidence, early neonatal death, increased mother death risk 

and increased postpartum depression risk could be observed. This alterations could be differ due to societies. 

Syrian Women Living in Turkey 2014 report showed that birth rates are increased from 2011 to recent time weather 

in women living in temporary sheltering centers or women living outside of this centers. 

In conclusion; midwifes must take account the cultural factor that effects difficulties that deceases the rate of 

healthcare support during pregnancy, labor and post-natal period. Immıgrant women must be included to the 

concept project of healthcare support. All of the different form of reproductive healthcare supports must be 

synchronized with basic health care support duties. Sexually transmitting deisseases and HIV/AİDS must be took 

into account during prenatal educations by healthcare centers and non-governmental organizations. Different 

nursing policies including online educations must be planned to immigrant women. 

ANAHTAR KELİMELER: GÖÇ, KADIN, PRENATAL DÖNEM 
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IMMIGRANT WOMEN AND PRENATAL CHİLD CARE 
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1 Kocaeli University Health Sciences Institute Midwifery Department, 2 Kocaeli University Faculty Of Health 

Sciences 

Social inequality kills people in large numbers The aim of this study is to find out problems that immigrant women 

face during prenatal period and to give some practical suggestions to healthcare professionals 

Thirty thirteen international sixty national sources related to the subject have been reached and twenty-five 

publications have been included in the study in accordance with the inclusion criteria. 

Parentage and the transition to motherhood is the most important developmental phenomenon in women life. 

Migration is defined as; travelling temporarily or permanently from a country or a part of a country to a different 

place. WHO defines immigrants as’ people living in a foreign country’. In previous century, immigration rate has 

been increased due to developments related with media, transportation and communication. It is assumed that there 

were 218 million immigrants living whole over the World at 2017. Migration is well known to affect biologic, 

environmental, social, cultural and healthcare factors. Immıgrant women are under threat of many different 

reproductive problems. There were increased rate of complications who were not take enough health care support. 

At some immigrant populations: increased incidence of concurrent disease, decreased access to the health care 

support especially in illegal immigrants, insufficient communication of women and healthcare professionals, 

decreased prenatal controls, increased rate of stillborn incidence, early neonatal death, increased mother death risk 

and increased postpartum depression risk could be observed. This alterations could be differ due to societies. 

Syrian Women Living in Turkey 2014 report showed that birth rates are increased from 2011 to recent time weather 

in women living in temporary sheltering centers or women living outside of this centers. 

In conclusion; midwifes must take account the cultural factor that effects difficulties that deceases the rate of 

healthcare support during pregnancy, labor and post-natal period. Immıgrant women must be included to the 

concept project of healthcare support. All of the different form of reproductive healthcare supports must be 

synchronized with basic health care support duties. Sexually transmitting deisseases and HIV/AİDS must be took 

into account during prenatal educations by healthcare centers and non-governmental organizations. Different 

nursing policies including online educations must be planned to immigrant women. 

KEYWORDS: MİGRATİON, WOMAN,NATAL PERİOD. 
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P-003 - KANGURU BAKIMI BİZDE 

 
Buket ÖZGİRAY1, Özlem ECEMİŞ1, Pınar ILIKKAN1, 

 
1 Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı   İzmir/ Türkiye 

2 Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı İzmir/ Türkiye 

3 Meidcalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü İzmir/ Türkiye 

Giriş : Kanguru anne bakımı, ilk kez 1987’de Dr. Sanabria tarafından, düşük doğum ağırlıklı yenidoğanda, 

mortalite-morbidite oranlarını düşürmek amacıyla kullanılmıştır. 

1970'li yılların sonunda Bogota, Kolombiya'da doğan prematüre bebeklerde ölüm oranı çok yüksekti. Kuvöz ve 

hemşire gibi kaynakların yetersizliği ile birleşen yenidoğan bölümündeki yüksek enfeksiyon oranları Dr. Edgar 

Rey Sanabria'yı hastane ekipmanlarına ve personeline olan ihtiyacı azaltacak ve prematüre bebeklerin sağlıklarını 

koruyacak bir çözüm bulmaya yöneltti. Doktor Sanabria bebekleri anneleri ile birlikte evlerine göndermeye başladı 

ve bebeklerini sıcak tutmaları ve ihtiyaçları olduğunda emzirmeleri için sürekli olarak ten-tene temas halinde 

olmalarını önerdi. 

Amaç: UNICEF desteği ile 1979 yılından bu yana ABD, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi gelişmiş ülkelerde 

uygulanmaya başlanan, günümüzde Türkiye’de benimsetilmeye çalışılan “Kanguru Bakımı” prematüre bebeklerin 

tedavisinde anne sıcaklığının, sevgi ve temasının iyileşmeyi hızlandırarak olumlu sonuçlar alınmasını sağladığını 

gösteriyor.  Sağlık çalışanlarının, kanguru bakımını sadece düşük doğum ağırlıklı ve prematüre bebekler için değil, 

tüm yenidoğanlarda kullanmaları önerilmektedir. 

Sınırlar: Hastanemiz kadın doğum kliniğinde doğum için yatışı yapılan  anneler ve eşlerine, gebe okulumuza gelen 

katılımcılara bu eğitim verilmektedir. Ayrıca uygulamalı olarak gösterilmektedir.  

Yöntem: Gebe okulundan itibaren başlatılan kanguru bakımı ve eğitiminde, anne ve bebek buluşmasının ilk ne 

zaman yapıldığı, devamı, neler kazandırdıkları anlatılmaktadır. Doğum sırasında anne, kanguru bakımı eğitiminde 

öğrendikleri ile ilk tecrübesini yaşar. Annenin bebeği ile buluşmasındaki fiziksel ve duygusal bağ ile doğum 

sürecindeki korku ve endişelerini en az seviyeye indirilmesi, bu sayede oluşan hormon salgılanması ile başlayan 

bir dizi pozitif sonuçlar getirmesi sağlanmaktadır. Bebekte ısı kontrolünün ve yaşam bulgularının stabilizasyonu 

sağlanmaktadır. Yenidoğan bebeklerde ağrı veren uygulamalarda kanguru bakımının endorfin salınımını arttırarak 

analjezik etki yaptığı belirlenmiştir. 

Hastanemiz kadın doğum kliniğinde kanguru bakımı ile ilgili yapılan eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek ve 

kayıt altına alabilmek için ‘Kanguru Bakımı Eğitim Formu ‘hazırlanmıştır ve uygulamaya geçirilmiştir. 2018 Yılı 

başından itibaren uygulamaya geçirilen eğitim, hastanemizde doğan her bebeğin ailesine yapılarak , tutulan ilgili 

form hasta dosyalarında arşivlenmektedir. 

Ege üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile işbirliği yapılarak hastanemiz çeşitli birim ve kadın doğum kliniği 

çalışanlarından oluşan 50 kişilik bir ebe- hemşire grubuna kanguru bakımı eğitimi yapılması sağlanmıştır. 

Ege üniversitesi hemşirelik fakültesinin tasarı örneği olan kanguru bakımı kıyafeti üzerinde, hastanemiz kadın 

doğum kliniği ebeleri ile işbirliği yaparak geliştirilmiş bir kanguru bakım kıyafeti dikilmiştir. Kullanım ergonomisi 

ile bu bakımı daha kolay yapabilmeleri ailelere, kanguru bakımı uygulama konusunda teşvik edici olmuştur. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE OKULU,KANGURU BAKIMI,DOĞUM ÖNCESİ HAZIRLIK SINIFI 

EĞİTİMİ 
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P-004 - DOĞUM ÖNCESİ BAKIM İLE İLGİLİ YAPILAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Nurten DENİZHAN KIRCAN1, Rabia DALBUDAK1, 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Doğum öncesi bakım, hem anne adayının hem de doğacak bebeğin sağlığı ve riskli durumların erken dönemde 

saptanması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmada doğum öncesi bakım konusunda yapılan yüksek lisans 

tezlerinin taranması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın evreni; “Doğum Öncesi Bakım’’ anahtar kelimesinin kullanımıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

Ulusal tez merkezinde kayıtlı 22 yüksek lisans tezi oluşturdu. Örneklemi ise; 2002-2017 yılları arasında YÖK 

Ulusal Tez Merkezi’ne kayıtlı; Halk Sağlığı, Hemşirelik, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 

Dalları’nda yapılan, yazım dili Türkçe olan; “Doğum Öncesi Bakım’’ anahtar kelimesi ile taranması sonucunda 

araştırmaya dahil edilme kriterlerine göre bulunan 10 yüksek lisans tezi oluşturmaktadır. Bunlardan üç tanesine 

özet olarak yedi tanesine ise tam metin olarak ulaşılmış ve yüksek lisans tezleri kronolojik sıraya göre; amaç, 

yöntem ve sonuç olarak incelenmiştir. 

Yapılan çalışmalar sonucunda, kadınların büyük çoğunluğunun (%80.6-%99.6) yüksek nitelikli doğum öncesi 

bakım (DÖB) aldığı, kadınların ve eşlerinin eğitim düzeyi yükseldikçe DÖB alma oranlarının arttığı, ancak yaş, 

evlilik süresi ve çocuk sayısı arttıkça DÖB alma oranlarının azaldığı; DÖB hizmetlerinin planlanması ve 

sunumunda gebelerin yaşam kalitesini etkileyen faktörlerinin göz önünde bulundurulmasının, anne ve bebek 

sağlığına katkı oluşturduğu; ebe ve hemşirelerin doğum öncesi bakım hizmeti kapsamında iş doyum düzeylerinin 

eğitim durumuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunduğu; gebe-lohusa izlem fişlerinin tam olarak 

doldurulmadığı ve eksik verilerin olduğu; annenin DÖB alması ile bebeğin düşük doğum ağırlıklı olması arasında 

anlamlı ilişki olduğu; ebe ve hemşirelerin yeterli doğum öncesi bakım bilgisine sahip olmadığı; doğum yapan 

kadınların DÖB alma konusunda bilinçli olmadıkları saptanmıştır. 

Kadınların büyük çoğunluğunun DÖB aldığı ancak yaş, evlilik süresi ve çocuk sayısı arttıkça nitelikli DÖB alma 

oranlarının azaldığı; annenin DÖB alması ile bebeğin düşük doğum ağırlıklı olması arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu, ebe ve hemşirelerin yeterli doğum öncesi bakım bilgisine sahip olmadığı, doğum yapan kadınların DÖB 

alma konusunda bilinçli olmadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle anne bebek sağlığı ve riskli durumların erken 

tespiti için nitelikli doğum öncesi bakımın tüm gebeleri kapsayacak şekilde verilmesi, hizmet içi eğitim 

programları ile sağlık personelinin güncel bilgileri takip etmesi ve gebelerin doğum öncesi bakım alma konusunda 

bilinçlendirilmesi önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM ÖNCESİ BAKIM, EĞİTİM, BİLGİ 
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EXAMİNATİON OF THE MASTER'S THESES ON PRENATAL CARE 

 
Nurten DENİZHAN KIRCAN1, Rabia DALBUDAK1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman University Fethiye Health Sciences Faculty 

Prenatal care is important both for the health of the mother and the baby to be born and for the early detection of 

risky conditions. This study, it is aims at reviewing master's theses on prenatal care. 

The universe of the study; with the used of the "Prenatal Care" keyword, master's theses were recorded in the 

National Thesis Center of the Council Higher Education and done between 2002 and 2017, 10 master's theses 

based on the criteria for inclusion in the study. Three of them were abstract the master's theses were accessed while 

the full texts of seven and the master theses were ranked according to chronological order; purpose, method and 

conclusion. 

As a result of the studies conducted, it was found that the majority of women (80.6% -99.6%) received high quality 

prenatal care; the higher the level of education of women and their husband the higher the rates of receiving 

prenatal care, but as age, marriage duration and number of children increase the rate of receiving prenatal care 

decreases; that the pregnancy-posturing follow-up chips are not fully filled and that the missing data are available; 

there is a significant relationship between mother's purchase of prenatal care and maternal low birth weight; 

midwives and nurses do not have adequate prenatal care information; it was determined that the women who gave 

birth were not conscious about receiving prenatal care. 

The majority of women received prenatal care, but as age, marriage duration and number of children increase, the 

rate of qualified prenatal care decreases; it has been found that there is a significant relationship between mother's 

prenatal care and low birth weight of babies, that midwives and nurses do not have sufficient knowledge of prenatal 

care, and that women who give birth are not conscious of receiving prenatal care. For this reason, it is 

recommended that qualified prenatal care should be provided to cover all pregnancies in order to detect maternal 

health and risky situations early in the year, in-service training programs and health personnel should be kept up-

to-date and conscious of receiving prenatal care. 

KEYWORDS: PRENATAL CARE, EDUCATİON, İNFORMATİON 
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P-005 - GEBELİK İLE İLGİLİ YAPILAN YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN 

İNCELENMESİ 

 
Nurten DENİZHAN KIRCAN1, Kübra AYGÜN1, 

 
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Bu çalışma, gebelik ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmanın evrenini 2001-2016 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin Hemşirelik, ve 

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalları'nda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin 

‘gebelik’ anahtar kelimesiyle taranması sonucunda toplam 886 teze ulaşıldı. Dahil edilme kriterlerine göre dokuz 

doktora ve altı yüksek lisans tezi olmak üzere 15 tez araştırma örneklemimi oluşturmuştur. Tezlerin tamamına tam 

metin olarak ulaşılmıştır. Gebelik ile ilgili yüksek lisans ve doktora tezleri kronolojik sıraya göre; amaç, yöntem 

ve sonuç olarak incelenmiştir. 

Yapılan çalışmalarda; hastanede yatak istirahatindeki gebelerin şikayetlerinin azaltılmasında verilen hemşirelik 

bakımının birçok sorunu gidermede önemli olduğu; gebelerin fiziksel ve emosyonel yakınmaları ile gebelik 

haftaları arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu ve bu yakınmaların en çok III. trimesterde görüldüğü; sağlıklı gebelik 

ve bebek için iyi bir antenatal bakım gerektiği; planlı gebelik ile duygu durumu arasında pozitif ve anlamlı bir 

ilişkinin olduğu; doğuma hazırlık eğitiminin tercih edilmesinin önemli olduğu, gebelerin gebelikte beden imajını 

olumlu algıladıkları; gebelik döneminin sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmek için bir fırsat olarak 

gördükleri; riskli durumlarda sezaryeni tercih ettikleri; bilişsel davranışçı tekniklere dayalı doğum korkusuyla baş 

etme eğitim programının gebelerin doğum korkusunu azalttığı ve doğum sürecini olumlu etkilediği; gebelik ve 

doğum sonrası depresyon düzeyi ile doğum sonrası anksiyete düzeyinin anne-bebek bağlanmasını olumsuz 

etkilediği; gebelik yogasının gebenin psikososyal sağlık düzeyi ve prenatal bağlanmayı arttırmada etkili olduğu 

tespit edilmiştir. 

Gebelerin şikayetlerinin azaltılmasında hemşirelik bakımının; sağlıklı gebelik ve bebek için iyi bir antenatal 

bakımın; planlanan gebeliklerin; doğuma hazırlık eğitiminin; doğum korkusuna yönelik bilişsel davranışçı 

tekniklere dayalı eğitimin ve gebelik yogasının gebenin psikososyal sağlık düzeyi ve prenatal bağlanmayı 

arttırmada etkili olduğu tespit edilmiştir 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, ANTENATAL BAKIM, DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ 
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AN EXAMİNATİON OF THE MASTER'S AND DOCTORAL THESES ON PREGNANCY 

 
Nurten DENİZHAN KIRCAN1, Kübra AYGÜN1 

 
1Muğla Sıtkı Koçman University Fethiye Health Sciences Faculty 

This study was conducted for the purpose of examining graduate and doctoral theses related to pregnancy. 

The universe of the study consisted of doctoral and masters theses recorded in the National Thesis Center of the 

Council of Higher Education and done between 2001-2016 in the departments of Nursing and obstetrics and 

Gynecology Nursing "pregnancy" was use as the keyword in the study. According to the inclusion criteria, 15 

thesis research samples including nine doctoral and six masters thesis were prepared. The theses were accessed all 

in full text. Master and doctoral theses related to pregnancy are according to chronological order; purpose, method 

and conclusion. 

In studies done; the nursing care given to reducing the complaints of the beds at the hospital in the hospital is 

important for many problems; the relationship between the physical and emotional complaints of the pregnancies 

and the weeks of gestation is significant, seen in trimester; good pregnancy and good antenatal care for the baby; 

there was a positive and significant relationship between planned pregnancy and emotional state; it is important 

that pre-birth training is important, that pregnant women perceive the body image positively in pregnancy; 

pregnancy is seen as an opportunity to develop healthy lifestyle behaviors; they prefer cesarean section in risky 

situations; coping with fear of childbirth based on cognitive behavioral techniques has reduced the fear of births 

and affects the birth process positively; pregnancy and postnatal depression level and postnatal anxiety level 

negatively affects mother-infant attachment; it has been determined that pregnancy yoga is effective in increasing 

the psychosocial health level and prenatal bonding of the pregnant woman. 

In nursing care for reducing pregnancy complaints; good antenatal care for healthy pregnancy and baby; planned 

pregnancies; birth preparation training; education based on cognitive-behavioral techniques for fear of childbirth 

and pregnancy yogas were found to be effective in increasing maternal psychosocial health level and prenatal 

bonding 

KEYWORDS: PREGNANCY, ANTENATAL CARE, NURSİNG EDUCATİON 
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P-006 - AROMATERAPİNİN GÜCÜ 

 
Rümeysa Nur TONGUZ1, 

 
1Mersin Üniversitesi Yüksek Linsas Öğrencisi, 

 

En genel tanımı ile aromaterapi; terapötik etkileri nedeniyle bitkisel kaynaklardan (yapraklar, çiçekler, ağaç 

kabukları, meyveler, kökler) çeşitli yöntemlerle elde edilen yağların kullanıldığı doğal bir tedavi yöntemidir. (1)  

Bu derlemede nonfarmakolojik yöntem olan aromaterapinin doğum sürecinde kullanımının incelenmesini,  belli 

başlı yağların özelliklerini ve anne üzerindeki faydalarını sunmak amaçlanmıştır. Doğum sırasında kullanılan 

farmakolojik yöntemlerin tıbbi yan etkileri olması nedeniyle günümüzde nonfarmakolojik ya da bir diğer deyişle 

tamamlayıcı/alternatif tıp uygulamalarına eğilim artmıştır. Tamamlayıcı/alternatif tıp (CAM; Complementary 

Altermatif Medicine) uygulamalarının tümünün etkileri klinik düzeyde kontrollü araştırmalarla kanıtlanmamış 

olsa da doğum eyleminde genel olarak kadının kendi kontrolünü sağlayabilmesi, aktif olarak eyleme katılabiliyor 

olması bu yöntemlerin kabul edilebilirliliğini kolaylaştırmaktadır (2). Çalışmalar gelişmiş ülkelerdeki erişkinlerin 

%36 ile %62' sinin sağlıkla ilgili sorunları önlemek veya tedavi etmek için alternatif tedavileri kullandığını 

göstermektedir (3,4). Doğum eyleminde yaygın kullanılan iki yağ; lavanta ve sığla esansiyel yağlarıdır (5,6,7). 

Doğum eyleminde kullanılan diğer esansiyel yağlarsa; okaliptüs, yasemin (cinsel yorgunluk, uykusuzlukta 

kullanılır), roman papatyası (ağrıyı azaltmada yardımcı), adaçayı (kasılmaların etkinliğini arttırır), ıtır yağı 

(gerginlik ve stresi azaltır), fesleğen (ağrıyı azaltmada yardımcı), karabiber (sırt ağrılarını azaltır), ylang ylang 

(gevşemeyi sağlar, cinsel soğuklukta kullanılır), gül (anksiyeteyi azaltır), mandarin (sedatif etkilidir), palmarosa 

(antifungal, antiviral olarak kullanılır) ‘dır. (3,5,7,8)  Aromaterapide 60 çeşitten fazla şifalı bitkiden yararlanılır. 

Lavanta yağı, tatlı portakal yağı, gül yağı, jojoba yağı, zeytinyağı, sardunya, ada çayı, ardıç, yasemin,sandal ağacı, 

okaliptüs ve çeşitli tütsüler en iyi bilinen aromatik bitkilerdir. Özellikle lavanta yağı ile masaj yapmak ya da banyo 

suyuna eklemek en çok tercih edilen yöntemdir. Çünkü lavantanın kokusu yanında güçlü bir antiseptik özelliği 

vardır. (9,10,11). Yapılan bir araştırmada aromaterapi kullanımının en yaygın nedenlerine bakıldığında, kadınların 

çoğu (%38) aromaterapiyi ağrıyla baş edebilmek için kullandığını belirtmiştir. Çalışmadaki kadınların %30‘u 

aromaterapiyi anksiyeteyi azaltmak için, %18‘i korkuyu gidermek için, %14‘ü doğumu hızlandırmak için 

kullandığını belirtmiştir (12). 

Aromaterapi kısaca doğadan gelen şifadır. Hamilelik ve doğum sırasında kullanılan aromaterapinin her bir yağ 

içeriğinin ve faydasının farklı olduğunu görüyoruz. O yüzden her birinin içeriğini bilmek ve ona göre uygulamak 

gerekiyor. Biz hemşireler annelere bu konuda destek olmalı ve en doğru yöntemi tercih etmesinde yardımcı 

olmalıyız. 

ANAHTAR KELİMELER: AROMATERAPİ, NONFARMAKOLOJİK AĞRI KONTROLÜ, DOĞUM, 

ANNE MEMNUNİYETİ 
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POWER OF AROMATHERAPY 
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1 Mersin University Postgraduate 

 

The most general definition of aromatherapy, it is a natural treatment method that uses oils obtained from plant 

sources because of its therapeutic effects (leaves, flowers, bark, fruits, roots) by various methods.(1) 

In this review, it is aimed to present the use of non-pharmacological method aromatherapy in the birth process, the 

characteristics of certain fats and the benefits on the mother. Due to the medical side effects of pharmacological 

methods during childbirth, today non-pharmacological or in other words complementary / alternative medicine 

applications increased tendency. 

Although the effects of all of the complementary / alternative medicine applications have not been proven by 

controlled research at the clinical level, the fact that women are able to take self-control in labor in general, and 

actively participate in the action, facilitates the acceptability of these methods (2). Studies show that 36 to 62% of 

adults in developed countries use alternative therapies to prevent or treat health-related problems (3,4).  

Two oils commonly used in labor; lavender and frankincense essential oils (5,6,7). Other essential oils used in 

labor; eucalyptus, jasmine (used in sexual fatigue, insomnia), roman chamomile (helping to reduce pain), sage 

(improves the effectiveness of contractions), pelargonium (reducing tension and stress), basil (helping to reduce 

pain), black pepper (reduces back pain), ylang ylang (used to loosen, used in coldness), rose (reduces anxiety), 

mandarin (sedative effective), palmarosa (antifungal, used as antiviral). (3,5,7,8) Over 60 varieties of medicinal 

plants are used in aromatherapy. 

Lavender oil, sweet orange oil, rose oil, jojoba oil, olive oil, pelargonium, sage, juniper, jasmine, sandalwood, 

eucalyptus and various incense are the best known aromatic plants. In particular, massage with lavender oil or add 

to the bath water is the most preferred method. Because lavender has a strong antiseptic property besides its smell. 

(9,10,11). 

In a study, the most common causes of aromatherapy use, most women (38%) stated that they used aromatherapy 

to cope with pain. 30% of the women in the study reported that they used aromatherapy to reduce anxiety, 18% to 

relieve fear, and 14% to accelerate birth (12). 

Briefly, aromatherapy is healing that comes from nature. We see that each fat content and benefit of aromatherapy 

used during pregnancy and birth is different.  So you need to know the contents of each and apply it according to 

it. As nurses, we should support mothers in this regard and help them choose the right method. 

KEYWORDS: : AROMATHERAPY, NONPHARMACOLOGİCAL PAİN CONTROL, BİRTH, MATERNAL 
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P-007 - EMZİRME SÜRECİNDE GELENEKSEL İNANÇ VE UYGULAMALAR 

 
Nakşiye İLÇE1, Melike KOÇYİĞİT1, 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 

Emzirme kültürel bir sağlık davranışıdır ve emzirmeyi etkileyen kültürel değerlerin belirlenmesi, emzirme 

başarısını artırmada önemle ele alınması gereken temel faktörlerden biridir. Bu çalışmanın amacı emzirme sürecini 

kapsayan kültürel uygulamaları araştırmak, elde edilecek bulgular aracılığıyla anne ve çocuk sağlığının 

gelişmesine bilimsel anlamda katkı sağlamaktır. 

Anne sütü geçmişten günümüze bebeğin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini uygun miktar ve kalitede içeren tek 

fizyolojik besindir. Bebeklerin pişiklerinde, gözlerindeki çapak oluşumlarında, kulak ağrısı gibi problemlerin 

tedavisinde de besin dışında ilaç olarak kullanıldığı belirlenmiştir. 

İslam dininde bebeğe ileride alim bir çocuk olsun diye anne sütü verilmeden önce cennetten olduğuna inanılan 

hurma ve zemzem verildiği, bebeklerin ileride sabırlı ve tok gözlü olması için ise anne sütünü üç ezan vakti 

beklendikten sonra verildiği görülmüştür.. Benzer şekilde Hindistan’da yapılan bir çalışmada sindiriminde zorluk 

olacağı düşüncesiyle bebeğin ilk dört günü anne sütünün verilmediği, bu dönemde bebeğin manda yağı, bal ve 

şekerli suyla beslendiği belirlenmiştir. Asyalı ve İspanyol kadınların da ilk ağız sütünün kirli olacağını 

düşündükleri için bebeklerine vermedikleri belirlenmiştir. Bir diğer uygulama da bebeğe ilk olarak şekerli su 

verilmesidir. Şekerli suyun bebeğin ağrılarını dindirip içini temizleyeceğine ileride tatlı dilli olacağına 

inanılmaktadır. Annenin sütünün bol olması önemlidir ve bununla ilgili çok sayıda inanç ve uygulama 

bulunmaktadır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde lohusalara sütlerinin bol olması için incir, kaynar, kayısı hoşafı 

içirilmekte bunun yanı sıra çitlembik ve melengiç yedirilmektedir. Annenin memesine soğan sürmek, göğsüne 

sıcak havlu sarmak, boynuna süt taşı asmak, fırından çıkan sıcak ekmeği annenin sırtına sarmak, sütü bol olan 

annelerin sütünü bir kaba sağıp ayak değmeyen bir yere dökmek sütü artıracağına inanılan uygulamalardır. 

Hindistan ve orta doğuda ise anne sütünü artırmak için bitkisel yöntemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Huggins 

ve ark. (2017) çalışmasında çemen otu kullanımı ile 1200 annenin sütünün 1-3 saatte arttığı rapor edilmiştir. Keçi 

sedef otu ile beslenen keçilerin sütünün arttığı görüldükten sonra Avrupa’da da yaygın olarak kullanılmıştır. 

Emzirme sürecinde meme çatlaklarını önlemek için ise bazı yörelerde bebeğe ilk sütü verilmeden önce annenin 

meme uçlarına ortadan ikiye ayrılmış soğan sürülmektedir. 

Annelerin emzirmeye karar vermelerinde ve sürdürmelerinde anahtar kişi olan hemşire ve ebelerin emzirme ile 

ilgili geleneksel yöntemleri bilmesi, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini planlanması, anne ve bebek sağlığının 

yükseltilmesi için önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KÜLTÜR, HEMŞİRELİK, ANNE SÜTÜ 
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TRADITIONAL BELIEF AND APPLICATIONS IN BREASTING 
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1Bezmialem Vakif University 

Breastfeeding is a health behavior and cultural identification of cultural values affecting breastfeeding is one of 

the main factors to be considered strongly in increasing breastfeeding success. This study aims to investigate 

cultural practices involving the breastfeeding process is to contribute to the development of the scientific findings 

through maternal and child health will be achieved. 

Breast milk is the only physiological food containing the nutrients needed by the day-to-day baby in the proper 

quantity and quality. It has been determined that babies are used as medicines other than food in the rashes, burrs 

in their eyes, and in the treatment of problems such as ear pain. It is seen that in the Islamic religion the baby is 

given a date and a zemzem which is believed to be from heaven before giving the mother's milk in order to be a 

child in the future and the mother's pillow is given after waiting three times for the patience. Similarly, in a study 

conducted in India, it was determined that the first four days of the baby were not given to the mother, and that the 

baby was fed with buffalo oil, honey and sugar water. Asian and Spanish women are also said to not give their 

babies because they think the first mouth of the bath will be dirty. first is to give a baby sugar water to other 

applications. Sugary water is believed to be sweet-tongued in the future to relieve the baby's pain and clean the 

inside. It is important that the mother's abundance is abundant and there are many beliefs and practices about it. In 

various regions of our country, fig, boiling, apricot flavor is served for the abundance of milk loaf, as well as 

fenced and melengiç are fed. In India and the Middle East, herbal methods are widely used to increase mothers' 

footprints. 

It is important for parents to know the traditional methods of breastfeeding nurses and ebbers who are key to 

decision making and maintenance of breastfeeding, to plan training and counseling services, and to raise maternal 

and infant health. 

KEYWORDS: CULTURE, NURSING, MOTHERS MILK 
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P-008 - GEBELİKLE İLİŞKİLİ ANKSİYETE 
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1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, 

 

Gebelik, kadının biyolojik, psikolojik ve sosyal dengesinin sekteye uğradığı, aile içi ve sosyal yaşamdaki rollerin 

değiştiği, kadın ve erkek arasında ebeveynlik ilişkisinin kurulduğu yaşam krizi olarak tanımlanmaktadır. 

Literatürde gebelik bir kadını geri dönüşümsüz olarak etkileyen ve kalıcı bir psikolojik değişiklik yaratan bir 

dönem olarak belirtilmektedir. Kadınların gebeliğe karşı gösterdiği davranışlar kadının mizacına, sosyoekonomik 

ve kültürel yapısına uygun şekilde değişkenlik göstermektedir. Ana-babalık eşler için stres yaratan bir durumdur. 

Bu stres gebelikte sorun olma olasılığı ile birleştiği zaman anne ve babalar için ağır yük oluşturmakta; dolayısıyla 

da aile ve toplum sağlığı etkilenmektedir. Gebeler yaklaşan doğum, beklenen doğum ağrısı, çocuğun sağlığı ve 

vücutlarında gerçekleşen değişimler konusunda anksiyete yaşayabilmektedirler. Gebelikteki anksiyete, fetüs ve 

annenin sağlığını olumsuz yönde etkilemekte, dolayısıyla erken tanı konularak tedavi edilmesi ve üzerinde 

durulması gereken bir durumdur. 

       Anksiyetenin yüksek düzeyde olması hem anne hem de taşıdığı çocuk üzerinde olumsuz sağlık etkilerine yol 

açabilmektedir. Özellikle doğum öncesi dönemde yaşanan anksiyetenin, doğum sonu dönemde de devam 

edebileceği ve annede postpartum depresyon ve posttarvmatik stres bozukluğuna neden olabileceği 

vurgulanmaktadır. Bu nedenle günümüzde araştırmalar gebelik esnasındaki psikolojik durumdan ziyade doğuma 

verilen duygusal tepkiye odaklanmışlardır. Yapılan araştırmalarda gebelikte yüksek anksiyete düzeyi erken doğum 

ve düşük doğum ağırlığı riskini arttırdığı saptanmıştır.  

Gebelikte ilişkili anksiyetenin özellikle doğum sürecini de olumsuz yönde etkilemesi anksiyete taramasının 

gebeliğin erken dönemlerinde yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Yapılacak olan erken taramalar 

gebelikle ilişkili yüksek anksiyete düzeyinin tedavisi için yeterli zaman sağlayacaktır. Ayrıca,  gebelik süresince 

anksiyetenin erken tespit edilmesi, önlenmesi ve yönetimi, kadınların hamileliğin zorlukları ile baş etmesinde 

destek sağlayacaktır. 
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       Pregnancy is defined as the life crisis in which the biological, psychological and social balance of the woman 

is interrupted, the roles in the family and social life are changed, and the relationship of parenting between men 

and women is established. In the literature, pregnancy is defined as a period that irreversibly affects a woman and 

creates a permanent psychological change. The behavior of women towards pregnancy varies according to the 

woman's disposition, socioeconomic and cultural structure. Parenting is a stressful situation for partners. This 

stress creates a heavy burden for parents when combined with the possibility of a problem in pregnancy; thus 

family and community health are affected. Pregnant women may experience anxiety about upcoming birth, 

anticipated birth pain, child's health and changes in their bodies. Anxiety in pregnancy negatively affects the health 

of the fetus and mother, thus it needs to be treated early by making an early diagnosis. 

       The high level of anxiety can lead to adverse health effects on both mother and child. Especially it is 

emphasized that anxiety in prenatal period may continue in postpartum period and may lead to postpartum 

depression and post traumatic stress disorder. For this reason, studies focus on the emotional response given to the 

birth rather than the psychological state during pregnancy. Studies has shown that  high anxiety during pregnancy 

increases the risk of preterm birth and low birth weight.  

Negative effect of the pregnancy-related anxiety on the birth process birth process shows the necessity of the 

anxiety screening in early pregnancy. Early screening will provide sufficient time for treatment of the pregnancy 

related high anxiety. In addition, early diagnosis, prevention and management of anxiety during pregnancy will 

provide support to women in coping with the difficulties of their pregnancy. 

KEYWORDS: ANXİETY, PREGNANCY, PREGNANCY ANXİETY 
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EMZİRMEYE İLİŞKİN DAVRANIŞLARI VE EMZİRME ÖZ - YETERLİĞİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Ayşe GÜLDÜR1, Kerime Derya BEYDAĞ2, 

 
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Okan Üniversitesi, 

 

Bu çalışma, gebelik döneminde gebe okulunda emzirme eğitimi alan ve gebe okuluna katılamayarak emzirme 

eğitim almayan  gebelerin, doğum sonu dönemde emzirme davranışları ve emzirme öz-yeterliliğini belirlemek 

amacıyla yapılmış kesitsel ve yarı- deneysel bir çalışmadır.  

Araştırmanın örneklemini, Aralık 2015 ve Nisan 2016 tarihleri arasında, İstanbul’un Avrupa yakasında hizmet 

veren bir araştırma hastanesinde gebe okuluna katılıp  emzirme eğitimi almış ve doğumdan sonra bu hastaneye 

kontrole gelen 0-24 aylık bebeği olan 50 anne ve aynı hastaneye farklı nedenlerle başvuran eğitim almamış 50 

anne oluşturmuştur.  Veriler, doğum ve emzirmeye ilişkin tanımlayıcı soru formu ve   "Postpartum Emzirme Öz-

yeterlilik Ölçeği" ile elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical PackageforSocialSciences) 

for Windows 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel 

yöntemleri olarak sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmıştır. İki bağımsız grup arasında niceliksel sürekli 

verilerin karşılaştırılmasında Man whitney-u testi kullanılmıştır. Gruplu değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare 

analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.  

          Gruplar arasında, doğumdan sonra ilk emzirme zamanı, emzirme sıklığı, emzirilen meme bölümü, 

doğumdan sonraki ilk altı ayda beslenme durumu, biberon kullanmayı düşünme durumu, ek gıdaya altı aydan önce 

başlama durumu, anne sütü vermeyi ne kadar planladığı konularında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur 

(p<0.05). Emzirme eğitimi alan annelerin bilgi ve uygulamalarının daha istendik olduğu görülmüştür.   

       Çalışmada, eğitim alan gebelerin emzirme öz-yeterlilik  puanları (x=66,280), eğitim almayan gebelerin 

emzirme öz-yeterlilik puanlarından (x=47,620) yüksek bulunmuş ve gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmuştur (p<0.05).   

Çalışma sonucunda, gebe okullarında verilen emzirme eğitimi doğum sonu dönemde emzirme davranışı, 

emzirmeye yönelik uygulamalarda ve emzirme öz-yeterliliğinde etkili olduğu görülmüştür. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE OKULU, EMZİRME EĞİTİMİ, EMZİRME BAŞARISI, EMZİRME ÖZ-
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EVALUATION OF SELF-EFFICIENCY AND POST- LABOR BREASTFEEDING 

BEHAVIOR OF MOTHERS THAT COMPLETED A BREASTFEEDING EDUCATION 

PROGRAM AND MOTHERS THAT WAS NOT EDUCATED IN ACCORDANCE WITH 

SUCH A PROGRAM 

 
Ayşe GÜLDÜR1, Kerime Derya BEYDAĞ2 

 
1Şişli Hamidiye Etfal Hospital, 2Okan Unıversty 

 

This cross-sectional and half- experimental study primarily obtains the objective of the designation of a pregnant 

individual’s self-efficiency and post-labor breastfeeding behavior under the two conditions of the subjected 

individual completing their breastfeeding education program or not taking any courses in regards to the 

aforementioned program. 

 The subjected research’s sample was mainly composed of two groups of mothers. One being 50 mothers 

with 0-24 month-old children, who completed their breastfeeding education in a research hospital located in the 

European part of Istanbul between the months of December 2015 and April 2016 and had post-labor examination 

in the aforementioned hospital. The other group of mothers were comprised of 50 mothers that applied to the said 

hospital due to dissimilar reasons and that did not attend a breastfeeding education program pre-labor. Parameters 

of the concerning research was provided by the descriptive question form and “Post-partum Breastfeeding Self-

Efficiency Scale”. Parameters has been analyzed via SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 

22.0. During the evaluation of the said parameters; number, percentage and standard deviation has been used in 

the context of an exact statistical method. Man whitney-u test has been used in the comparison of the quantitative 

data that were acquired from the two independent groups. X-square analysis has been used during the comparison 

of the grouped factors. The acquired evidences or symptoms has been evaluated in the context of 95% confidence 

interval and 5% significance level. 

 It has been ascertained that there is a statistically significant relation between the two groups under the 

topics of post-labor early breastfeeding period, breastfeeding frequency, breastfeeding breast part, post-labor first 

six months feeding status, consideration of using bottle, status in the context of commencing to use supplementary 

food  before six months and finally how long does the mother plan to breastfeed (p<0.05). It has been concluded 

that the mothers who attended breastfeeding education program, obtained more of a terminal behavior in regards 

to their information and approach statuses. 

 In the study, educated pregnant women’s breastfeeding self-efficiency scores (x=66,280) were found to 

be higher than the uneducated pregnant women’s scores (x=47,620) and the difference between the two groups 

was assessed as statically significant (p<0.05). 

 As a conclusion of the research, it was observed that the breastfeeding education program has been 

effective in the fields of the applications in regards to breastfeeding and the breastfeeding self-efficiency.  

KEYWORDS: KEYWORDS: PREGNANCY SCHOOL, BREASTFEEDİNG TRAİNİNG, BREASTFEEDİNG 

SUCCESS, BREASTFEEDİNG SELF-EFFİCACY. 
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P-010 - GEBE OKULUNDA EĞİTİM ALAN GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK 

ÖZELLİKLERİ VE OBSTETRİK ÖYKÜLERİ 2017 

 
Ayşe GÜLDÜR1, Nurgül TURGUT1, 

 
1Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

AMAÇ:   Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulunda eğitim alan gebelerin; sosyo-

demografik ve obstetrik durumlarını değerlendirmek. 

GEREÇ VE YÖNTEM: Araştırma verileri, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında bir kamu hastanesinde gebe 

okulu kapalı grup eğitimini alan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 150 gebeden elde edildi. Araştırma, kesitsel 

ve tanımlayıcı bir çalışmadır.  

BULGULAR:  

Yaş: Araştırmaya katılan 150 gebenin yaş ortalaması 21-41  arasında değişen yaş ortalamasındadır. 20 -29  yaş 

aralığında 86 kişi (%57,3), 30-39 yaş aralığında  63 kişi (%42), 41 yaş ve üzeri yaş grubunda 1 kişi (%1,5) . 

Eğitim: Üniversite ve üzeri mezunu 95 kişi (%63,3) , lise mezunu 35 kişi (%23,3)  ,İlk ve orta okul mezunu 20 

kişi (%13,3)  . 

Meslekler:  Gebelerin 94’ünün  (%62,6)  çalışıyor olduğu belirlendi. Çalışanlar arasında eğitimci olarak görev 

yapan 25 kişi (%26,5) olduğu, tüm gebelerin 56 sının (% 37,4) ise çalışmıyordu.  

Kaçıncı gebeliği olduğu: Araştırmaya katılan gebelerden ; 1.gebeliği olan 120 (%80) kişi, 2.gebeliği olan 21 

(%14) kişi, 3. gebelik ve üstü olan da 9 (%6) kişiydi. 

Önceki doğum şekilleri: hiç doğumu  olmayan 120(%80) kişi, Bir önceki doğum şekli normal doğum 

olan14(%9,4) kişi, bir önceki doğum şekli sezeryan olan 9(%6)kişi, bir önceki gebeliği düşük, kürtaj 7 

(%4,6)kişidir. 

Gebelik Haftaları: 19 hafta ve altında olan gebelikler  5 kişi (%3,3),20-29 hafta arasında 85kişi (% 56.6), 30 hafta 

ve üzeri gebeler 60 kişi (%40) olarak bulunmuştur. 

Kronik Hastalık: Araştırmaya katılan gebelerin ; 137 (%91.3) ‘inde  herhangi bir kronik hastalık 

bulunmamaktadır. Diğer 13(8,7) kişide diyabet, astım,hipotroidi vb. kronik hastalıkların olduğu bulgulandı.  

Nerde Doğum Yaptığı: Eğitim alan 150 kişinin:  103 ( %68,6) özel hastanelerde doğurmuş,45 kişi (30 ) kamu 

hastanelerini doğum için tercih etmiştir. 2 kişi  (%1.4) yurt dışında doğum yapmıştır. Şişli Hamidiye Etfal 

hastanesini ise 37 kişi (% 24,6) doğum için tercih etmiştir .  

Doğum şekli: Araştırmamıza katılan 150 gebeden 84 kişi(%56) normal doğum yapmış, 66 kişi (%44) sezeryan ile 

doğurmuştur. Eski sezeryanlı bir gebe ise SSVD ile doğum yapmıştır.  

Sezeryan Nedenleri: Sezeryanla doğum yapan 66 kişinin sezeryan nedenlerine bakıldığında ; 

 Sezeryan olan gebelerden 59 (%89,3 )kişi primipar sezeryan sayısıdır. 6 (%10,7 )kişi Sezeryan ile eski sezeryan 

nedeni ile sezeryan olarak ,sezeryan sayısını artırmıştır. İsteğe bağlı planlı sezeryan olan 1 Kişi dışında geriye 

kalan 65 kişinin tamamı anne ve bebeğe bağlı sağlık nedenleri ile sezeryen olmuşlardır. Başlıca sezeryan nedenleri: 

eski sezeryan, mükerrer, ikiz gebelik, ilerlemeyen travay, baş pelvis uygunsuzluğu, fetal distres, preeklampsi, 

makat geliş, dekolman, annede kronik hastalıklar v.b. nedenler yer almaktadır. 
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SONUÇ:  

 

Araştırmada gebe okuluna katılan gebelerin çoğunluğunun eğitimlerinin üniversite düzeyinde olduğu  ve çalışan 

sayısının daha fazla olduğu bulgulandı. Çalışmada gebelerin çoğunluğun ilk gebelikleri olduğu ve doğum yaptığı 

hastane tercihinde daha fazla özel hastanelerde doğurduğu bulundu. 

 Eğitim sonrası normal doğum oranın anlamlı derecede arttığı ve sezeryen oranın azaldığı  bulundu. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, GEBE EĞİTİM OKULU, DOĞUM , 
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SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS AND OBSTETRIC STORIES OF 

PREGNANTS PREPARED IN PREGNANCY SCHOOL 2017 

 
Ayşe GÜLDÜR1, Nurgül TURGUT1 

 
1Şişli Hamidiye Etfal Hospital 

 

OBJECTİVE: The pregnant women who attended Etfal Training and Research Hospital Pregnancy School in 

Şişli Hamidiye Etfal; socio-demographic and obstetric conditions. 

MATERİAL AND METHOD: The study data were collected from January to December 2017 with 150 genders 

who were admitted to a closed group training and pregnancy study in a public hospital. The research is a cross-

sectional and descriptive study. 

RESULTS: 

Age: The average age of 150 pregnant women participating in the survey is between 21-41. 86 people (57.3%) in 

the age range of 20-29 years, 63 people (42%) in the age group of 30-39 years and 1 person (1.5%) in the age 

group of 41 years and over. 

Education: 95 people (63,3%) graduated from university, 35 high school graduates (23,3%), 20 primary and 

secondary school graduates (13,3%). 

Occupations: It was determined that 94 of the pregnant women (62.6%) were working. Twenty-five (26.5%) were 

working as educators among the employees, while 56 (37.4%) were not working. 

What is the missing pregnancy: There were 120 pregnancies (80%), 2 pregnancies 21 pregnancies (14%), 3 

pregnancies and 9 pregnancies (6%). 

Previous birth patterns: 120 (80%) individuals with no birth, 14 (9.4%) with the previous birth style, 9 (6%) with 

the previous birth style cesarean, 4.6%) persons. 

Pregnancy Weekly: Pregnancies with 19 weeks or less were found as 5 people (3.3%), between 85% (56.6%) 

between 20-29 weeks, 30 weeks and over 60 persons (40%). 

Chronic Disease: Geologists participating in the study; 137 (91.3%) had no chronic disease. Other 13 (8.7) 

patients had diabetes, asthma, hypothyroidism, he found chronic illnesses. 

Place of Birth: Of the 150 trained individuals: 103 (68.6%) were born in private hospitals, 45 (30) preferred public 

hospitals for delivery. 2 persons (1.4%) had given birth abroad. 37 people (24.6%) preferred Etfal Hospital for 

Şişli Hamidiye Etfal. 

Method of delivery: 84 persons (56%) of 150 gestational patients who participated in our study gave normal 

delivery and 66 (44%) were delivered with caesarean section. An ex-caesarean pregnant woman gave birth with . 

Caesarean Causes: When the causes of cesarean section of 66 persons who gave birth by Caesarean section are 

examined;59 (89.3%) of the caesarean pregnants were primipar cesarean. 6 (10,7%) people have increased the 

number of cesarean section as cesarean section with cesarean section and former cesarean section reason. Apart 

from 1 person who was a planned cesarean on demand, all the remaining 65 persons were caesarean with health 

reasons related to mother and baby. The main causes of caesarean section are: old cesarean, duplicative, twin 

pregnancy, uncompleted labor, head pelvis incompatibility, fetal distress, preeclampsia, breech presentation, 

dislocation, chronic diseases in mother. causes are taking place. 

RESULT: 
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In the survey, it was found that the majority of the pregnancies attending the pregnant school were at university 

level and the number of employees was higher. In the study, it was found that the majority of the pregnancies had 

their first pregnancies and they gave birth to more special hospitals in the preference of the hospital where they 

gave birth. 

  After the training, the normal birth rate increased significantly and the cesarean rate decreased. 

KEYWORDS: PREGNANCY, PREGNANCY EDUCATION SCHOOL, BIRTH, 
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P-011 - EMZİRMENİN EPİGENETİK ETKİLERİ 

 
Arzu AKPINAR1, Hatice YANGIN1, 

 
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

Epigenetik, DNA diziliminde değişiklik olmaksızın gen ifadesinde oluşan değişiklikler olarak tanımlanır 

ve bu değişiklikler genetik olarak aktarılabilir (Esteller, 2009; Tollefsbol, 2011).  Epigenetik düzenlemede DNA 

metilasyonu ve histon modifikasyonu gibi moleküler düzeyde süreçler rol almaktadır (İzmirli, 2013; Can & Aslan, 

2016; Güler & Peynircioğlu, 2016). Beslenme, radyasyon, toksik ajanlar ve çevresel etkenler gibi çeşitli faktörler 

DNA metilasyonu gibi süreçleri tetikleyerek epigenetik olaylar üzerinde etkili olabilir (Verma, 2011). 

Yaşamın erken döneminde beslenme ve emzirmenin epigenetik etkileri son yıllarda sıkça üzerinde 

durulmaya başlanan bir konudur (Verma, 2011; Verduci et al. 2014). Hartwig ve arkadaşları (2017)’nın 

emzirmenin bebek üzerindeki DNA metilasyonu etkilerini inceleyen çalışmaları derledikleri sistematik incelemede 

konuyla ilgili ikisi hayvan çalışması olmak üzere yedi çalışmaya ulaşılmıştır. Bu yedi çalışmadan bir kısmı 

emzirme ve DNA metilasyonu arasında güçlü bir ilişki ortaya koyarken; genel anlamıyla sonuçların 

genellenmesine ilişkin çalışma sınırlılıklarının olduğu ve konuyla ilgili daha çok çalışma yapılması gerekliliği 

vurgulanmaktadır. Oosterink ve arkadaşları (2015)’nın yapmış olduğu çalışmada ise farelerde DNA metilasyonu 

için dışarıdan alınması gereken bazı maddelerin anne sütü aracılığıyla yavrulara geçtiği saptanmıştır. Bu çalışma 

sonuçları, anne sütünün içeriğiyle epigenetik mekanizmalar üzerinde rol oynadığını göstermektedir. Emzirmenin 

çeşitli epigenetik mekanizmalarla yenidoğanda Neonatal Nekrotizan Enterokolit gelişimini önlediği (Mulligan et 

al. 2006; Quigley et al. 2007; Chen et al. 2014), Otitis Media riskini azalttığı (Patel et al.), inflamatuar bağırsak 

hastalığı ve çölyak hastalığına karşı koruyucu etkisi olduğu (Weng & Walker, 2013) ve obezite ve ilişkili 

hastalıklara karşı koruduğu (Sharma & Staels, 2007; Verier et al. 2010) bildirilmektedir. Bunların yanında 

emzirmenin anne üzerinde de epigenetik etkileri mevcuttur. dos Santos ve arkadaşları (2015)’nın fareler üzerinde 

yapmış oldukları çalışmada, önceden doğum yapmış ve laktasyon dönemini yaşamış olan farelerde meme 

bezlerinin sonraki hamileliğe daha güçlü tepki verdiği belirlenmiştir. Bu çalışma, epigenetik bir emzirme hafızası 

oluşturulduğunu göstermektedir. Ayrıca anneyi meme kanserine karşı koruyucu mekanizmaların epigenetik 

düzenlemelerle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Jernström et al. 2004). 

 Emzirme, çeşitli epigenetik etkileriyle bebek ve anne için birçok yarar sağlamaktadır. Bu epigenetik 

mekanizmalarla ilgili bilinmeyen yönleri ortaya çıkarmak adına emzirme konusuyla ilgili sağlık personelinin, 

hücresel ve moleküler düzeyde çalışmaları destekleyebilecek bilim insanlarıyla multidisipliner ortak çalışmalar 

planlanması ve yapılması; ayrıca bu çalışma sonuçlarının alana aktarılmasının sağlanması, dolayısıyla emzirmenin 

desteklenmesi önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Emzirme, epigenetik, multidisipliner yaklaşım, emzirme hafızası 
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EPIGENETIC EFFECTS OF BREASTFEEDING 

Epigenetics are defined as changes that occur in the expression of a gene without altering the DNA 

sequence, and these changes can be inherited  (Esteller, 2009; Tollefsbol, 2011).  Epigenetic regulation involves 

molecular processes such as DNA methylation and histone modification (İzmirli, 2013, Can & Aslan, 2016, Güler 

& Peynircioğlu, 2016). Several factors may affect epigenetic events and nutrition plays an important role in 

epigenetic regulation (Verma, 2011). 

In early-life, epigenetic effects of nutrition and breastfeeding have been frequently discussed recently 

(Verma, 2011; Verduci et al. 2014). In their systematic review of breast milk studies that examine the effects of 

DNA methylation on the baby, Hartwig et al. (2017) have reached seven studies. While some of these seven studies 

showed a strong relationship between breastfeeding and DNA methylation; it is emphasized that there are 

limitations of the studies and more studies on this area are needed. In a study of Oosterink et al. (2015), it has been 

determined that some essential micronutrients which need to be taken from outside for the DNA methylation are 

transferred to the offspring through maternal milk. The results of this study show that maternal milk plays a role 

in epigenetic mechanisms. It has been reported that with various epigenetic mechanisms breastfeeding prevents 

neonatal necrotizing enterocolitis development in the newborn (Mulligan et al. 2006; Quigley et al. 2007; Chen et 

al. 2014), reduces otitis media risk (Patel et al.), protects against inflammatory bowel disease and celiac disease 

(Weng & Walker, 2013), and protects against obesity and related diseases (Sharma & Staels, 2007; Verier et al. 

2010). In addition, there are also epigenetic effects on breastfeeding mother. dos Santos et al. (2015) find that 

mammary glands from parous mouses react more robustly to a subsequent pregnancy. This study shows that an 

epigenetic memory of breastfeeding has been established. It is also stated that maternal protective mechanisms 

against breast cancer are related to epigenetic regulation (Jernström et al. 2004). 

As a result, it is suggested that multidisciplinary studies on breastfeeding should be planned in order to 

reveal unknown aspects of epigenetic mechanisms and breastfeeding should be encouraged. 

Key words: Breastfeeding, epigenetic, multidisciplinary approach, breastfeeding memory 

 

GİRİŞ 

Epigenetik 

Epigenetik, DNA diziliminde değişiklik olmaksızın gen fonksiyonunda oluşan değişiklikler olarak 

tanımlanabilir. Bu değişiklikler mitoz veya mayoz bölünmeyle kalıtılabilir. Epigenetik olayların, özellikle yüksek 

organizasyonlu canlıların yaşam döngülerinde önemli etkileri vardır. Canlıların embriyodan yetişkin bireye doğru 

ilerleyen gelişim sürecinde gözlemlenen, hücre farklılaşmaları sırasında ortaya çıkan gen ifadesindeki 

değişikliklerde rol oynamaktadır (Esteller, 2009; Tollefsbol, 2011). Hücrelerin ve organların normal fonksiyon 

görmelerinde epigenetik düzenlemeler gereklidir ancak bir hastalık durumunda bu düzenlemeler engellenebilir ya 

da negatif sonuçlar doğurabilir. Vücutta genom “donanım” olarak kabul edilirse, epigenom da “yazılım” olarak 

görülebilir. Genetik bilgi statikken epigenetik bilgi dinamik ve değişkendir (Murrell, Rakyan & Beck, 2005; 

Verma, 2011). 
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Çeşitli faktörler epigenetik olaylar üzerinde etkili olabilir. Bu faktörler tek başına ya da çeşitli kombinasyonlar 

halinde etki edebilirler. Epigenetik düzenlemede etkili olabilecek faktörler (Verma, 2011); 

• Beslenme 

• Çevresel etkenler 

• Radyasyon 

• Enfeksiyöz ajanlar 

• İmmünolojik faktörler 

• Genetik faktörler 

• Toksik ajanlar 

• Mutajenler  

Epigenetik mekanizmasının komponentleri; DNA metilasyonu, histon modifikasyonu 

(asetilasyon/deasetilasyonu), mikroRNA profili ve kromatin sıkılaşması ya da gevşemesidir. Hücreler, epigenetik 

mekanizmasının kontrolünü sağlayabilmek için DNA’larını globüler histon protein oktamerleri etrafına sararak 

oluşturdukları nükleozom yapılarını kullanırlar (Verma, 2011). Kromatin, epigenetikte anahtar yapıdır. 

Kromatinin temel birimi, bir histon oktameri çekirdeği etrafında paketlenmiş yaklaşık 147 DNA baz çifti içeren 

nükleozomdur. Nükleozom, H2A, H2B, H3 ve H4 olmak üzere dört çekirdek histon proteinli bir oktamerin 

etrafında paketlenmiştir (Can & Aslan, 2016). DNA ve histon proteinlerinden oluşan bu nükleozomlar kromatin 

olarak organize edilirler. Kromatin yapısındaki değişikler gen ifadesini kontrol eder: kromatin yapı sıkılaşıp 

yoğunlaştığında genler inaktive olur, kromatin yapısı gevşeyerek açıldığında ise genler aktive olarak ifade edilir. 

Kromatin yapısındaki bu dinamik durum ise, geri dönüştürülebilir olan ve DNA metilasyonu ya da histon 

modifikasyonları ile sağlanan epigenetik paternler ile gerçekleştirilir (Murrell, Rakyan & Beck, 2005; Verma, 

2011). 

DNA Metilasyonu 

DNA metilasyonu, DNA sentezlendikten sonra DNA bazlarına metil gruplarının (-CH3) bağlanmasıdır. DNA 

metilasyonu, genel kural olarak, DNA metil transferazlar (DNMT) tarafından CpG adacıklarında ve sitozinin 5 

numaralı karbonunda meydana getirilir. DNA’nın C-G baz çiftlerinin %70’ten fazlası metillenmiş durumdadır. Bu 

metillenmenin canlıdan canlıya ve dokudan dokuya göre değiştiği bilinmektedir. Metilasyon ile gen ifadesi 

arasında bir ilişki vardır. Gen ifadesinin düzenlenmesinde, özellikle genlerin promotor bölgelerindeki metillenme, 

transkripsiyon faktörlerinin tanıma bölgelerinde değişiklikler meydana getirerek bu faktörlerin bağlanmasını 

engellemekte ve bu şekilde gen ifadesinin baskılanmasında rol oynamaktadır (Verma, 2011; Can & Aslan, 2016; 

Güler & Peynircioğlu, 2016).  

 

Histon Modifikasyonu (Asetilasyon/Deasetilasyon) 

Histonlar, ökaryotik kromatinde ilk düzeyde DNA paketlenmesinden sorumludurlar. Histon proteinleri, 

yüksek oranda artı yüklü amino asit (lizin ve arjinin) içerir. Bu amino asitler eksi yüklü DNA’ya sıkıca bağlanır. 

Histonlar, DNA’dan yalnızca DNA replikasyonu sırasında geçici olarak ayrılır ve transkripsiyon sırasında DNA 

ile birlikte kalırlar. Histon asetilasyonu: Histon asetliasyonu, gen transkripsiyonunun düzenlenmesinde doğrudan 

rol oynamaktadır. 
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Histon asetilasyonu, histon proteinlerinin belirli bazı amino asitlerine asetil gruplarının (-COCH3) bağlanması 

olayıdır. Deasetilasyon da, asetil gruplarının uzaklaştırılmasıdır. Nükleozomların histonları asetillendiği durumda, 

histonların DNA’ya daha az sıkıca bağlanması için biçim değiştirdikleri bilinmektedir. Sonuçta, transkripsiyon 

proteinleri, asetillenmiş bölgedeki genlere daha kolay girebilirler (İzmirli, 2013; Can & Aslan, 2016). 

 

 

Emzirmenin Epigenetik Etkileri 

 

Beslenme yalnızca enerji elde etmek ya da organizmanın büyüyüp gelişmesini sağlamak için yapılan bir eylem 

olarak görülmemelidir. Artık alınan besin maddelerinin direkt olarak ya da hormonlar aracılığıyla genlerin 

ifadesinde etkili olduğu bilinmektedir (Mead, 2007).  

Yaşamın erken döneminde beslenme ve emzirmenin epigenetik etkileri son yıllarda sıkça üzerinde durulmaya 

başlanan bir konu olup; insanlar ya da fareler üzerinde ortaya çıkan belli hastalık grupları ya da belli genetik 

özelliklere dair fenotipler üzerinden değerlendirme yapılarak ya da anne sütünün içeriğinin incelenmesiyle ortaya 

konmaya çalışılmaktadır. Oosterink ve arkadaşları (2015)’nın yapmış olduğu çalışmada farelerde anne sütünün ve 

yavruların plazma ve beyin dokusunun; DNA metilasyonunda koenzim görevi yapan Metiyonin ve Homosistein 

ile süreçte kofaktör görevi yapan Folat, Vitamin B12 ve Vitamin B6 içeriği incelenmiş ve dışarıdan alınması 

gereken bu maddelerin anne sütü aracılığıyla yavrulara geçtiği saptanmıştır. Bu çalışma sonuçları da anne sütünün, 

içeriğiyle epigenetik mekanizmalar üzerinde rol oynadığını göstermektedir. 

 

Emzirmenin Bebekteki Epigenetik Etkileri 

Emzirme sayesinde yenidoğan bebeği ileriki yaşamına daha sağlıklı hazırlayan ve bazı hastalıklara karşı 

yatkınlığı azaltan ya da önleyici etkisi olan birtakım epigenetik mekanizmalar vardır. Bazı durumlar için 

emzirmeyle ilişkili epigenetik mekanizmalar ise şu şekildedir; 

Neonatal Nekrotizan Enterokolit 

Neonatal Nekrotizan Enterokolit, yenidoğanda görülen çok ciddi bir inflamatuar bağırsak hastalığıdır. 

Patogenezi net bir şekilde ortaya konamasa da NNK’in, doğuştan uygunsuz bağışıklık veya immatür bağırsağın 

aşırı inflamatuar yanıtı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. NNK, formül mama ile beslenen bebeklerde anne 

sütüyle beslenen beneklere göre çok daha fazla oranda görülmektedir (Quigley et al. 2007; American Academy of 

Pediatrics, 2012). Bunun nedeni olarak anne sütü ile geçen IgA ve anne sütüyle IgA’nın sekresyonunun uyarılması 

(Chen et al. 2014) ya da yenidoğanın bağırsak mikrobiyotasının oluşmasında anne sütünün etkisi (Fanaro et al. 

2003) gösterilebilir. Bağırsak mikrobiyotasındaki yararlı bakteri türleri, aktive B hücrelerinin (NF-κB) nükleer 

faktör kappa-hafif zincir güçlendiricisini inhibe ederek inflamatuar cevabı azaltabilir. Ancak konunun epigenetik 

bazı temelleri de bulunmaktadır. Yapılan in vitro çalışmada insan anne sütü NF-κB'nin aktivasyonunu inhibe 

ederek insan bağırsak hücrelerinde IL-8 gen promotörünün interlökin (IL) 1-β-indüklü aktivasyonunu 

baskılamaktadır (Chen et al. 2014). Anne sütündeki Laktoferrin’in de gen ifadesinde ve anne sütünün 

antiinflamatuar cevabında etkisi vardır. Laktoferrin, hücre dışı kompartmanda proinflamatuar bakteriyel DNA 
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dizisini (CpG adacıkları) bağlayabilmektedir ve bu bağlanma, B hücrelerinde IL-8 ve IL-12 gibi NF-κB 

düzenlenmiş genlerin CpG adacıkları ile indüklenen aktivasyonunu inhibe etmektedir. Lamina propriada ve 

Peyer’in dokularında enteropatojenlerin parçalanması nedeniyle bakteri DNA'sı CpG adacıkları bulunabilir ve 

anne sütü proteini olan Laktoferrin, bebek bağırsağının lenfoid folikülleri ile ilgili immün yanıtları düzenleyebilir 

(Mulligan et al. 2006). 

Enfeksiyon Hastalıkları ve Otitis Media 

Emzirmek, mide-bağırsak enfeksiyonları ve akut otitis media riskinde azalma ile ilişkilidir. Son zamanlarda, 

TNF-a ve İnterlökin-6 gen polimorfizmleri (TNF-a-308 ve IL-6−174) gibi proinflamatuar sitokin gen 

polimorfizmleri, otitis media (OM) duyarlılığı için artmış risk ile ilişkili bulunmuştur. Bebekler TNF-α-308 ve IL-

6−174 polimorfizmlerinin taşıyıcıları olsalar bile, anne sütü ile beslenmenin, genetik olarak duyarlı kişilerde 

hastalıkların oluşumunu azaltmaya yardımcı olabileceği ortaya konmuştur (Patel et al. 2006). 

Anne sütü, immün fenotipin düzenlenmesinde etkili olduğu için NNK’de etkili olduğu gibi diğer inflamatuar 

bağırsak hastalıkları ve çölyak hastalığı üzerinde de proinflamatuar sitokin genlerin düzenlenmesiyle etkili 

olabilmektedir (Weng & Walker, 2013). 

 

Obezite ve Obezite ile İlişkili Hastalıklar 

Emzirme, formül beslenme ile karşılaştırıldığında, daha düşük obez olma riski, daha düşük tip-2 diyabet 

geliştirme riski, daha düşük total kolesterol ve daha düşük arteriyel kan basıncı ile ilişkili bulunmuştur (American 

Academy of Pediatrics, 2012). Obezite geliştirme riski, genotip ve bireysel yaşam tarzları arasındaki etkileşime ve 

ayrıca fetal yaşam boyunca ve yaşamın erken dönemlerinde çevre ve beslenmeye bağlıdır. Spesifik genlerin 

epigenetik düzenlemesi de obezite için bireysel riskin belirlenmesinde önemli olabilir. Peroksizom proliferatör 

aktive reseptör-P (PPARy2) transkripsiyon faktörü primer olarak adipositlerden salınır. Nükleer hormon reseptör 

ailesinin bir üyesidir, üç ana metabolik yolla tüm vücut enerji homeostazını etkilemektedir: adiposit farklılaşması, 

insülin duyarlılığı ve lipoprotein metabolizması. PPAR2 geninde tanımlanan çeşitli varyantlardan en yaygın olanı 

kodon 12'deki Pro12Ala yerine geçmesidir. Bu polimorfizmin, duyarlı promoterlerin transaktivasyon yeteneğinin 

azalması ve yetişkinlerde daha yüksek VKİ, bel çevresi ve obezite riski ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (Sharma 

& Staels, 2007; Verduci et al. 2014). Verier ve arkadaşları (2010)’nın çalışmasında, PPARy Ala12 alleli, anne sütü 

almamış olan ergenlerde daha yüksek adipozite indeksleri (VKİ, bel çevresi ve cilt yüzeylerinin toplamı) ile 

ilişkiliydi. Ancak, bu ilişki (kısa bir süre için bile) anne sütü ile beslenen Ala 12 taşıyıcılarında görülmedi. Bu 

sonuç, anne sütünün obezite ile ilişkili gen ifadelerinde epigenetik etkisinin olduğunu göstermektedir. 

Emzirmenin Annedeki Epigenetik Etkileri 

Emzirme Hafızası/Tekrar Emzirme 

dos Santos ve arkadaşları (2015)’nın fareler üzerinde yapmış oldukları çalışmada, daha önce doğum yapmış 

olan farelerde meme bezlerinin sonraki hamileliğe daha güçlü tepki verdiği belirlenmiştir. Çalışmada süt üretimi, 

hücre çoğalması ve apoptoz ile ilgili farelerin meme bezlerindeki spesifik genlere bakılmıştır. Her ne kadar süt 

üretimi luminal hücrelerle ilişkili bulunsa da hem bazal hem de luminal hücreler bu süreçlere dahil oldukları için 

çalışılmıştır. Epigenetik değişiklikleri saptamak için daha önce bir ya da iki kez tam gebelik döngüsünü 
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tamamlamış (gebelik, doğum, emzirme, sütten kesme ve involusyon) ve hiç gebe kalmamış fareler karşılaştırılmış 

ve alınan dokularda DNA metilasyonuna bakılmıştır. Bazal hücrelerde de birkaç farklılık olmasının yanında, paröz 

ve nulliparöz fareler arasındaki luminal hücrelerde 800’ün üzerinde farklılık görülmüştür. Bu fenotip, ilk gebelik 

döngüsü sırasında kurulan DNA metilasyonu ile ilişkilidir; bunun varlığı, spesifik genlerin gen ekspresyonunda 

hızlı bir artışla ilişkilidir. Bu durum, geçirilmiş gebeliklerle ilgili bir emzirme hafızası bulunduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan, meme hücrelerinde gebelik ve emzirme sonrası görülen bu gen ifadesindeki 

değişimin, sonraki dönemde anneyi meme kanseri gibi bazı durumlardan koruyan mekanizmalarla da ilişkili 

olduğu düşünülmektedir. 

Kanser 

Emzirme süresi ve meme kanseri arasında ters orantılı bir ilişki olduğu bilinmektedir. Bununla ilgili olarak 

yapılan bir vaka-kontrol çalışmasında (Jernström et al. 2004)  BRCA1 veya BRCA2 geninde mutasyonlar taşıyan 

kadınlar arasında emzirme ve meme kanseri riski arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma sonucunda, BRCA1 

mutasyonu olan kadınlardan çocuğunu bir yıldan fazla emzirenlerde meme kanseri riskinin hiç emzirmeyenlere 

oranla anlamlı olarak düştüğü belirlenmiştir. Emzirme direkt olarak epigenetik etkilerle ya da ovulasyonu 

baskılayarak hormonal ortamı değiştirmesiyle bu etkileri sağlıyor olabilir. 

 

SONUÇ 

Emzirme, çeşitli epigenetik etkileriyle hem bebek hem de anne için birçok yarar sağlamaktadır. Bu epigenetik 

mekanizmalarla ilgili bilinmeyen yönleri de ortaya çıkarmak adına emzirme konusuyla ilgili sağlık personelinin 

biyologlar ya da histologlar gibi hücresel ve moleküler düzeyde çalışmaları destekleyebilecek bilim insanlarıyla 

multidisipliner ortak çalışmalar planlanması ve yapılması; ayrıca bu çalışma sonuçlarının alana aktarılmasının 

sağlanması, emzirmenin desteklenmesi önerilebilir. 
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P-012 - EBELİK VE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ANNE SÜTÜ VE EMZİRME 

KONUSUNDA BİLGİ DÜZEYİ 

 
Cemile ONAT KÖROĞLU1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Fatma İrem 

BARUTÇULAR1, 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 

Bu çalışma Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin 

anne sütü ve emzirme konusunda bilgi düzeylerini belirlemek için yapılmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı tarihlerde okulda olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 97’si ebelik, 786’sı hemşirelik 

bölümü öğrencisi olmak üzere 883 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Literatür doğrultusunda 

hazırlanan soru formu, “Anne sütü ve anne-bebek için faydaları”, “anne sütü içerik ve özelliği”, “ek gıdalar”, 

“doğru emzirme”, “emzirmeyi engelleyecek durumlar”, “emzirmenin sonlandırılması gereken haller” alt 

başlıklarından oluşmaktadır. 

Öğrencilerin yaş ortalamasının 20.10±1.63, %69.5’inin kadın, %98.2’sinin bekar olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencilerin %87’si daha önce bir sağlık kuruluşunda çalışmadığını, %62,2’si emzirme konusunda 

bilgilendirilmediğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %99.4’ü anne sütünün bebekler için gerekliliği konusunda hem 

fikirdir. Öğrencilerin tamamına yakını emzirmenin meme kanseri riskini azaltmada ve anne-bebek bağını 

güçlendirmede etkili olduğunu belirtirken, %45.1’i doğum sonu kilo vermede, %56,2’si doğum sonu ağrıları 

azaltmada etkili olabileceğini belirtmişlerdir. Öğrencilerin %58’si yenidoğanın doğar doğmaz emzirilmesini, 

%95.1’i ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesini ve en az 2 yaşına kadar emzirmeye devam edilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Emzik ve biberon kullanımını %45,6’sı sakıncalı bulmuşlardır. Anne sütü ve anne-bebek için 

faydaları, anne sütü içerik ve özelliği, ek gıdalar, doğru emzirme konularında ebelik öğrencileri daha doğru 

cevaplandırmışlardır (p<0.005). 

Bulgular neticesinde öğrencilerin anne sütü ve emzirme konusunda bilgi düzeylerinin istendik seviyede olmadığı 

belirlenmiştir. Sağlık profesyonelleri olarak ebe ve hemşirelerin, gelişimin en önemli aşaması olan yenidoğan ve 

bebeklik döneminde oldukça büyük sorumlulukları olduğu açıktır. Bu bakımdan özellikle ebelerin temel görevleri 

olan bu konuda öğrencilerin eksiksiz, hazır ve topluma fayda sağlayacak düzeyde konu hakkında bilgiye sahip 

olması anne ve bebek sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SÜTÜ, EMZİRME, EBELİK, HEMŞİRELİK, ÖĞRENCİ 
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MIDWIFERY AND NURSING STUDENTS KNOWLEDGE OF BREAST MILK AND 

BREASTFEEDING 

 
Cemile ONAT KÖROĞLU1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Fatma İrem 

BARUTÇULAR1 

 
1Cukurova University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Midwifery 

This study was carried out to determine the knowledge level of breast milk and breastfeeding students of Cukurova 

University Adana Health Sciences Faculty Midwifery and Nursing Department students. 

A sample of 883 students who were in school at the time of the research and accepted to participate in the survey, 

97 of which were midwifery and 786 were nursing students. The questionnaire prepared in line with the literature 

consists of the following titles: "Mother's milk and benefits for mother-infant", "mother's milk content and 

characteristics", "supplementary foods", "correct breastfeeding", "situations that prevent breastfeeding", "cases 

where breastfeeding should be terminated" . 

: It was determined that the average age of the students was 20.10 ± 1.63, 69.5% of them were female and 98.2% 

were single. They stated that 87% of the students never worked in a health facility and 62.2% were not informed 

about breastfeeding. 99.4% of the pupils agree that the mother's need for babies. They pointed out that near-

complete breastfeeding is effective in reducing breast cancer risk and strengthening mother-infant attachment, with 

45.1% reporting that postpartum weight loss may be effective, and 56.2% may be effective in reducing postpartum 

pain. 58% of the students stated that the newborn should be nursed as soon as they are born, 95.1% should be 

breastfed for the first 6 months and continued breastfeeding until at least 2 years old. 45,6% of the use of pacifiers 

and teats were found to be objectionable. Breast milk and mother-infant were more accurate in terms of breast 

milk content and characteristics, supplementary foods, correct breastfeeding (p <0.005). 

It was determined that the level of knowledge about breastfeeding and breastfeeding was not at the level of students 

at the end of the findings. As health professionals, it is clear that midwives and nurses have considerable 

responsibilities during the newborn and infancy phases, the most important stages of development. In this regard, 

especially in the basic tasks of midwives, it is important for the students to have knowledge about the topic at the 

level that will provide complete, ready and collective benefits for the mother and infant health 

KEYWORDS: BREAST MİLK, BREASTFEEDİNG, MİDWİFERY, NURSİNG STUDENTS 
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P-013 - KIRKLARELİ İLİNDE GEBE BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM SINIFI 

ÇALIŞMALARI (2017 ARALIK – AĞUSTOS 2018) 

 
Çiğdem CERİT1, Dilber AKTÜRK1, Olgu Nur DERECİ1, Semra MUHACİR1, Nilgün TURHAN1, 

 
1Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü, 

Her kadının gebelik, doğum, doğum sonu ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. 

Müdürlüğümüz bünyesinde Sağlıklı Hayat Merkezinde yürütülen gebe bilgilendirme sınıfı ile gebelerimizin bilgi 

ve farkındalık düzeylerinin arttırılması ve normal doğumun özendirilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma 2017 Aralık ayı ile 2018 yılı Ağustos ayı içerisinde Merkez İlçe Sağlıklı Hayat Merkezinde 8 grup halinde 

yapılmış olan eğitimlere başvuran 74 gebeye yapılan anketler ile yürütülmüştür. Bu çalışma olgu sunumu şeklinde 

yapılmıştır. 

Eğitimlerde 4 ebe, 1 psikolog, 1 diyetisyen, 1 sosyal çalışmacı yer almaktadır. Eğitimlerde haftanın 2 günü, 3 hafta 

boyunca 25 saatlik eğitim düzenlenmiştir. Tüm gebelere doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine 

ilişkin bilgi sahibi olmaları, bilinçli doğum yapmaları, gebelere normal doğum eylemi, ağrı yöntemi ve yeni 

rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. Gebelere verilen eğitimlerde; 

gebelik, doğum süreci, ağrı ile başa çıkabilme, ilaç dışı teknikler, güven çalışmaları, gebelik-nefes egzersizleri 

anlatılmaktadır. Gebelere yenidoğan bakımı, bebek masajı, anne sütü-emzirme konuları uygulamalı olarak 

gösterilmektedir. Bu çalışma tarafımızdan hazırlanmış ve annelere yapılan 43 soruluk çoktan seçmeli anket ve 21 

soruluk etkinlik değerlendirme anketi ile yürütülmüştür. Başvuran 74 gebenin 40’ ı doğum yapmış %93’ü (69) ilk 

gebelik, %7’si (5) ikinci gebelik bunların %68’ i (50) normal doğum korkusu ve % 32’ si (24) sezaryen planlayarak 

eğitime katılmıştır. Eğitime katılan gebelerden 40’ı doğum yapmış, doğuranlardan %65’i (26) normal doğum, 

%35’i sezaryen ile sonuçlanmıştır. İl genelinde aynı tarih aralığında sezaryen sıklığı %44,51’dir. 

Gebe eğitim sınıflarında, gebelerin normal doğum süreci, doğum sonrası kaygı giderilmesi ve bebek bakımı 

konularında eğitim almaları ile normal doğumun teşvikinin artırılması sağlanmıştır. Evrenin küçük olması ve gebe 

bilgilendirme sınıfının hizmete geç başlaması çalışmamızın kısıtlılıklarındandır. Ancak Kırklareli ilinin primer 

sezaryen oranı %43,18 iken bu sayının çalışmalarımızla düşüreceği kanaatindeyiz. İlimizde gebe sınıflarının aktif 

hale getirilerek ulaşılan gebenin sayısının artırılması hedeflenmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: KIRKLARELİ, NORMAL DOĞUM, GEBE, GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI 
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PRENATAL CLASS OUTCOMES IN KIRKLARELİ PROVINCE (DECEMBER 2017 - 

AUGUST 2018) 

 
Çiğdem CERİT1, Dilber AKTÜRK1, Olgu Nur DERECİ1, Semra MUHACİR1, Nilgün TURHAN1 

 
1Kırklareli Provincial Health Directorate 

Every woman has the right to adequate education and information on pregnancy, birth, delivery and neonatal care. 

Informing the mother candidates during pregnancy should be considered as a maternity right. Conducted in the 

Healthy Living Center, class has a goal to raise pregnant women’s level of knowledge and encourage normal birth. 

It is aimed to determine how prenatal class affect women’s attitude during pregnancy, labour and after. 

This descriptive study is conducted between between December 2017 and August 2018 in Healthy Living Center. 

The sample group consisted of 74 pregnant women who attended to the classes. 

The data is collected by a questinaire after the training was over. This study was conducted with a 43 item multiple-

choice questionnaire and 21 item activity evaluation questionnaire prepared by the researchers.Classes are 

organized to take 2 days/25 hours a week and 3 weeks in complete. Instructers consist of four midwives, one 

psychologist, one dietitian, one social worker. Pregnant women were given necessary information on prenatal, 

birth and postpartum period. Required knowledge and skills about pain relief methods and new roles. Classes 

consisted numerous subjects on pregnancy period, delivery, techniques for coping with pain without medication, 

self-confidence practices, breathing exercises. Practice based education was implemented on newborn care, 

massage and breastfeeding tecniques. 40 of 74 attendents had delivery bofore. 69(93%) were primipar while 5(7%) 

in their second pregnancy. 50(68%) exprienced the fear of normal delivery. 24(32%) had C/S. 40 of 74 attendants 

had delivery and 26 of them (65%) had normal delivery while 14(35%) had C/S. C/S rate of the province was 

44,51% at the time the research was conducted. 

In prenatal classes, mother candidates were informed on normal birth process, postpartum anxiety elimination and 

newborn care subjects. With a percentage of 43.18%, C/S rate of Kırklareli Province is considered high. In 

conclusion we believe that this percentages may decrease with efforts aiming to increase the number of pregnant 

women attending prenatal classes. 

KEYWORDS: KIRKLARELİ, BIRTH, PREGNANCY, PRENATAL CLASS 
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Doğum desteği, doğum yapan kadını cesaretlendirmeyi, bire bir bakımı, bilgi paylaşımını ve nonfarmokolojik 

konfor önlemlerini (Gevşeme, dokunma, masaj, soğuk/sıcak uygulama vb…) içeren ve doğum süresince kesintisiz 

olarak verilen destek olarak tanımlanmaktadır (Scott, Berkowitz, & Klaus, 1999; Morhason-Bello vd., 2009; 

Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala, & Weston, 2011; Hodnett, Gates, Hofmeyr, & Sakala, 2013; Sapkota, 

Kobayashi, & Takase, 2013; Fathi NajaFi, Latifnejad Roudsari & Ebrahimipour, 2017; Bohren, Hofmeyr, Sakala, 

Fukuzawa, & Cultbert, 2017). Literatürde doğum desteğinin farklı şekillerde sınıflandırıldığı görülmektedir (Gale, 

Fothergill-Bourbonnais, & Chamberlain, 2001; Sauls, 2006; Adams & Bianchi, 2008; Hodnett vd., 2011; Uludağ 

& Mete, 2014). Çalışmaların çoğunluğu dört kategori üzerinde durmuştur. Bunlar; fiziksel, duygusal, bilgilendirme 

ve savunma desteğidir (Gale vd., 2001; Sauls, 2006; Adams ve Bianchi, 2008; Uludağ & Mete, 2014). Hodnett vd. 

(2011) ise doğum desteğini, duygusal destek, rahatlık önlemleri, bilgi/tavsiye, savunma ve eşi destekleme olmak 

üzere 5 kategoriye ayırmaktadır.  

Doğum desteğinde temel hedef, destekleyici hemşirelik girişimleri ile doğum süresince kadının rahatlığını 

sağlamaktır (Adams & Bianchi, 2008). Rahatlık, doğumdan itibaren aranan ve yaşamımız boyunca ulaşılmak 

istenen temel bir insan gereksinimidir. Hemşirelik bakımında ise uygulanan girişimlerin hedeflenen bir sonucudur 

(Kolcaba, 1991). Bu nedenle rahatlık gereksinimi ve rahatlamanın önemi hemşirelik kuramcıları tarafından ele 

alınmıştır (Kolcaba, 1991; Dowd, 2006). Bu konuda en kapsamlı analizi Katharine Kolcaba (2001) yapmış ve 

çalışmalarının sonucunda ‘Konfor Kuramı’nı geliştirmiştir. Doğum desteğinin kuramsal bir temele 

dayandırılmasının, bakımın daha sistematik sunulmasına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, bu 

çalışmada doğum desteği Kolcaba’nın Konfor Kuramı’nın boyutlarına göre yapılandırılmıştır. Kolcaba’nın Konfor 

Kuramı’na göre yapılandırılan doğum desteği, Kolcaba’nın tanımladığı fiziksel, psikospiritüel, sosyokültürel ve 

çevresel konfor olmak üzere 4 boyutta hissedilen gereksinimler ve bunlara yönelik yapılabilecek destekleyici 

bakım uygulamalarını içermektedir. Boyutlara göre belirlenen olası gereksinimler Şekil 1’de detaylı olarak 

açıklanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu derleme, doktora tez çalışmasının teorik çerçevesinden üretilmiştir.  
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Şekil 1. Doğumda Verilen Destekleyici Bakım Gereksinimlerinin Kolcaba’nın Konfor Kuramı’na Göre 

Dağılımı 

 

FİZİKSEL KONFOR 

Doğum eyleminde fiziksel konfor boyutunda altı adet gereksinim tanımlanmıştır. Bunlar: etkili nefes alışverişinin 

sağlanması, sıvı ve gıda alımı, hareket etme ve pozisyonunu düzenleyebilme, eliminasyon, ağrı ile baş etme ve 

doğumun ikinci evresinde etkili ıkınabilmedir. Doğum eyleminde destekleyici bakım veren hemşire bu 

gereksinimlere yönelik bakım vermelidir. Fiziksel rahatlığın basit önlemlerle düzenlenmesi, gebe kadının 

doğumda egemenlik duygusunu artırmaktadır (Simkin & Ancheta, 2016). 

Etkili nefes alışverişinin sağlanması; doğum eyleminde nefesi etkili kullanma gebenin kasılmalarla baş etme 

yeteneğini artırır ve duyduğu rahatsızlığı azaltır. Bunun yanında, nefes farkındalığı gebenin kendine güveninin 

artmasına da katkı sağlar (Adams & Bianchi, 2008; Simkin & Ancheta, 2016). Ayrıca, etkili solunum tekniklerinin 

kullanılması uteroplasental dolaşımın sağlıklı sürdürülmesine de yardımcı olur. Böylelikle nefes teknikleri, bir 

taraftan gebe kadının konforunu artırırken, diğer taraftan doğum sonuçlarını iyileştirmektedir (Simkin & Bolding, 

2004). Gebenin solunum tekniklerini doğumda aktif kullanılabilmesi için doğumdan önce öğrenmesi ve doğuma 

kadar tekrarlayarak beceri düzeyine ulaşması önerilmektedir (Mongan, 2013).  
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Sıvı ve gıda alımı; doğum eyleminde gebenin hidrasyonunun sağlanması önemlidir. Oral sıvılar susuzluğu 

gidermek için güvenli ve basit bir yoldur (Berghella, Baxter, & Chauhan, 2008). Ancak, doğum eyleminde gebeler 

olası acil operasyon ve anestezi gereksinimi nedeniyle çoğunlukla aç bırakılmaktadır. Bu gerekçe, sağlıklı ve 

düşük riskli gebelerde oral sıvı alımının kısıtlanması için geçerli bir neden değildir (Singata, Tranmer, Gillian, & 

Gate, 2013). Tranmer, Hodnett, Hannah, & Stevens’in (2005) yaptıkları randomize kontrollü çalışmada annenin 

doğumda yeme içmesinin doğum eylemi veya anne ve bebek sağlığı açısından olumsuzluğa neden olmadığı 

raporlanmıştır. Doğumda oral sıvı alımı olarak sadece ağız kuruluğunu önlemek için buz parçaları ve küçük 

yudumlarla sıvı alımı önerilmektedir (Berghella vd., 2008). Amerikan Jinekologlar ve Obstetrisyenler Derneği 

(ACOG) (2009) ise doğumda katı gıdaların verilmesinden kaçınılması gerektiğini belirtmektedir. Yapılan 

çalışmaların kanıt düzeyi yeterli olmadığı için günümüzde doğum eyleminde sıvı ya da gıda alımı uzman görüşüne 

göre değişiklik göstermektedir (Berghella vd., 2008; Singata vd., 2013). 

Hareket etme ve pozisyonunu düzenleyebilme; doğum eyleminde sık pozisyon değiştirme, gebenin pelvisi ve 

bebek başı arasındaki uyumun yakalanması için önemlidir. Fetüs başı ve pelvis iyi hizalandığında gebe daha az 

ağrı yaşamakta ve doğum daha hızlı ilerlemektedir (Bianchi & Adams, 2009; Romano & Lothian, 2008; Simkin 

& Ancheta, 2016). Doğumda rutin pozisyonlardan ziyade gebenin kendini rahat hissettiği pozisyonu bulması ve 

benimsemesi konusunda teşvik edilmesi önerilmektedir (National Instutite for Health and Care Exellence, 2014). 

Gebenin kendiliğinden aldığı pozisyon genellikle doğumun ilerlemesini de sağlayan pozisyondur (Rathfisch, 2012; 

Simkin & Ancheta, 2016). Yapılan sistematik bir incelemede, doğumda yürümenin veya dik pozisyonlar almanın, 

anne ve bebek açısından herhangi bir sakıncasının olmadığı,  ancak doğumun ilk evresinin süresini kısalttığına 

ilişkin kanıtların yeterli olmadığı belirtilmektedir (Lawrence, Lewis, Hofmeyr, & Styles, 2013).  

Eliminasyon: doğumda gergin mesane hem ağrıyı artırabilir hem de fetal inişi engelleyebilir. Aynı zamanda, fetal 

başın yaptığı baskı idrar yapma isteğinin hissedilmesini engelleyebilir. Bu nedenle, hemşire gebeyi her iki saatte 

bir mesanesini boşaltması konusunda teşvik etmelidir (Simkin & Ancheta, 2016). Bunun yanında, fetal inişi 

hızlandırdığı gerekçesi ile lavman da sıklıkla uygulanan bir girişimdir. Ancak, rutin lavman uygulamasının 

etkinliğini değerlendiren bir sistematik incelemede, doğum süresi ve enfeksiyon oranları açısından anlamlı bir fark 

bulunamadığı ifade edilmektedir (Reveiz, Gaitan, & Cuervo, 2013).  

Ağrı ile baş etme; doğum eyleminde ağrı, anne ve bebeğin sağlığından sonra en önemli faktördür (Simkin & 

Ancheta, 2016). Ağrı ile başetme de doğum eylemindeki destekleyici bakımın önemli bir kısmını oluşturmaktadır 

(Kömürcü & Ergin, 2008; Rathfisch, 2012). Doğumda ağrıyı azaltmak için farmakolojik ve nonfarmakolojik 

yöntemler kullanılmaktadır (Kömürcü & Ergin, 2008; Simkin & Ancheta, 2016). Ancak, farmakolojik yöntemlerin 

anne, bebek ve doğum eylemi açısından negatif etkileri olabilmektedir. Bu nedenle, ağrıyı azaltmak için sıklıkla 

nonfarmakolojik yöntemlere başvurulmaktadır (Kömürcü & Ergin, 2008; Simkin & Ancheta, 2016). Masaj, 

akupressure, beden-zihin teknikleri, müzik, refleksoloji, hipnoz, aromaterapi, soğuk-sıcak uygulama ve homeopati 

bu non farmakolojik yöntemlerden bazılarıdır. Hemşire, doğumdan önce ya da doğumun erken evrelerinde 

doğumda ağrı ile baş etme yöntemlerini gebe kadın ile değerlendirerek hangi yöntemin onun için uygun olduğu 

konusunda fikir edinmelidir (NICE, 2014).  

Doğumun ikinci evresinde etkili ıkınma: Doğum eyleminde geleneksel yaklaşımda servikal açıklık 

tamamlandıktan sonra gebe ıkınma hissetse de, hissetmese de ıkınma başlatılmalıdır. Ancak, bu tekniğin anne ve 

bebek açısından zararlarının olduğu bilinmektedir. Annenin spontan ıkınma gücü, valsalva tipi ile 

karşılaştırıldığında, spontan ıkınmanın perine ve fetüsle ilgili çıktılarda düzelme sağladığı rapor edilmiştir (Lemos 

vd, 2015; Simkin & Ancheta, 2016). Bu nedenle, gebe ıkınma isteği duyduğunda ıkınmaya başlamalıdır. Hemşire, 

gebeyi kendi vücudunu dinlemesi konusunda teşvik etmelidir (Lemos vd, 2015; Simkin & Ancheta, 2016). 

Gebenin anksiyetesi çok yüksekse, spontan ıkınması etkisiz ve dağınıksa, 30 dakika boyunca belirgin ilerleme 

kaydedilememişse ve doğumu hızlandırmak ya da hemen sonlandırmak gerekli ise valsalva tipi ıkınma 

kullanılabilir. Bu tip ıkınmanın olumsuz etkilerini azaltmak için ıkınma sürelerinin 5-7 saniyeden fazla 

uzatılmaması ve sırt üstü pozisyonun kullanılmaması önerilmektedir (Simkin & Ancheta, 2016).  

PSİKOSPİRİTÜEL KONFOR 
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Psikospiritüel konfor gereksinimleri ise korkunun ifade edilmesini sağlama, saygı görme ve önemsenme, güven 

duyma, takdir edilme ve cesaretlendirilme, inançları doğrultusunda ibadet etme ve kararlara katılımdır. Doğumda 

psikolojik faktörler, fizyolojik faktörlerden daha az anlaşılmıştır, ancak doğumda beden ve zihin bir bütündür. 

Korku, endişe ve güven gibi zihinsel süreçler bedensel süreçleri derinden etkileyebilir (Albers, 2007). Bu nedenle, 

doğumda kadın kendini güvende hissettiğinde, sağlık personeli tarafından önemsendiğini ve kendisine saygı 

gösterildiğini hissettiğinde doğumun ilerlemesi daha kolay olacaktır (Adams & Bianchi, 2008; Simkin & Ancheta, 

2016). 

Korkunun ifade edilmesi: Korku anında salgılanan stres hormonları doğum eyleminde kadının daha gergin 

hissetmesine ve daha fazla ağrı duymasına neden olmaktadır (Odent, 2013). Bu durum beraberinde analjezi 

gereksinimini, uzamış ve müdahaleli doğum eylemini getirmektedir (Pascali-Bonaro & Kroeger, 2004; Mongan, 

2013). Doğuma ilişkin korkular mümkün olduğunca gebelik döneminde çözümlenmelidir. Ancak, doğum anına 

gelindiğinde hala korkunun hakim olduğu hissediliyor ise hemşire gebeye ‘kafandan neler geçiyor’ gibi sorular 

sorarak gebenin korkularını ve kaygılarını ifade etmesini sağlamalıdır. Gebe duygusal gereksinimi hakkında birçok 

şey anlatabilir, baş edip edemediğini, kaygısı olup olmadığını paylaşabilir (Simkin, 2002). Gebe duygularını ifade 

eder ve bırakırsa destek veren kişi kaygı ve katekolamin üretimine sebep olan güçlü duyguları dengelemek için 

hassas bir duygusal destek sunabilir (Pascali-Bonaro & Kroeger, 2004; Mongan, 2013). Örneğin; kaygı yaratan ya 

da rahatsız eden şey gürültü ise ortamın daha sessiz olması için çaba harcanabilir ya da kadına destek olan yakının 

onu endişelendirdiği fark edilmiş ise dışarı çıkarılabilir ya da o kişiye başka bir uğraş bulunabilir (Simkin & 

Ancheta, 2016).  

Saygı görme ve önemsenme: Doğumda her kadının saygı gördüğünü ve önemsendiğini hissetmeye ihtiyacı vardır 

(Karaçam & Akyüz; 2011; NICE, 2014). Lothian (2004), gebenin doğumda kendisine saygı duyulduğunu 

hissetmesinin gebenin kendi iç bilgeliğine inebilmesine ve doğum yapmak için var olan gücüne ulaşmasına katkı 

sağlayacağını ifade etmektedir. Hodnett vd. ise (2002) annenin doğum eyleminden duyduğu memnuniyetin ağrı 

yönetiminden ziyade bakım verenlerin davranış ve tutumları ile ilgili olduğunu belirlemişlerdir. Öyle ki doğumda 

bakım vericilerin gebe kadına nezaketsiz ya da düşüncesiz davranması kadının duygusal distozi yaşamasına dahi 

neden olabilmektedir (Simkin & Ancheta, 2016). Buna karşın, doğum eyleminde verilen emosyonel destek 

kadınların kendilerini saygın ve değerli hissetmelerini sağlayarak doğum sürecini olumlu etkileyebilmektedir 

(Sleutel, 2003). Türkiye’de yapılan bir çalışmada, kadınlar doğum anında faydalı gördükleri bakım verici 

davranışlarının saygılı davranma, bireye bakım aldığını hissettirme, güvende olduğu duygusunu hissettirme, sakin 

ve kendinden emin olma olduğunu ifade etmişlerdir (Kızılkaya, 1997). 

Güven duyma: Doğumda güveni personele güven ve gebenin kendine güveni olarak ikiye ayırabilir. Şüphesiz, 

kadının doğumda bulunan personele güven duyması daha sakin ve rahat hissetmesini sağlamaktadır (Pascali-

Bonaro & Kroeger, 2004). Yapılan bir çalışmada, doğuma ilişkin en önemli endişelerden birinin doğumda görev 

alacak sağlık personeline güven eksikliği olarak ifade edilmektedir (Wiklund, Edman, Ryding, & Andolf, 2008). 

Başka bir çalışmada ise doğum korkusu deneyimlemiş kadınların doğumun üzerinden yıllar geçmesine rağmen 

doğumda acı çektiklerini ve kendilerini korunmasız ve güvensiz hissettiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir 

(Nilsson, 2014). Bu nedenle doğumda destek veren hemşirenin, doğum yapan kadına güven verecek tutum ve 

davranış sergilemesi, kadının olumlu doğum deneyimi edinmesi için önemli gözükmektedir.  

Doğum eyleminde fizyolojik sürecin optimal seviyede ilerleyebilmesi için en önemli psikolojik değişkenlerden 

birisi doğum yapan kadının doğumu yapabilecek bireysel güçlerine güvenmesidir (Lowe, 2000). Doğum 

özyeterliği, kadınların doğum eyleminde karşılaşacağı güçlükler ile başedebilme ve olumsuz durumların 

üstesinden gelebilme yeteneğine olan inancını tanımlamaktadır (Lowe, 2000). Doğum özyeterliği yüksek olan 

kadınlar doğumu başarabileceklerine inanç duydukları için daha az korku yaşamaktadırlar (Salomonsson, Bertero, 

& Alehagan, 2013). Doğum özyeterliliğinin gebelik döneminde doğuma hazırlık eğitimleri ile artırılması 

kadınların kendi güçlerine güven duymasını böylelikle doğuma korkusuz yaklaşmalarını sağlayacaktır (Carlsson, 

Ziegart, & Nissen, 2015). Bunun yanında, doğum sırasında verilen bakımın tarzı da kadının kendi doğum yapma 

kabiliyetine olan güvenini artırabilmekte ya da azaltabilmektedir (Albers, 2007). 

Takdir edilme ve cesaretlendirilme: Takdir edilme gebelerin doğum eyleminde kendilerini daha iyi kontrol 

edebilmelerine yardımcı olmaktadır (Adams & Bianchi, 2008). Nitekim kadınlar doğumda hemşirelerin olumlu ve 
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destekleyici cümleler kurmasının onlara yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir (Kızılkaya, 1997). Destekleyici 

cümleler ve davranışlar, kadınların benlik saygılarını korumalarına katkıda bulunmaktadır (Chen,Whang, & 

Chang, 2001). Dolayısıyla doğum eyleminde destekleyici bakım sunan hemşireler gebe kadınları cesaretlendirmeli 

ve sarfettikleri çabayı takdir etmelidirler (Sleutel, 2003). Örneğin: “çok iyi gidiyorsun”, “muhteşemsin”, “bir şeyi 

değiştirme” gibi… (Simkin & Ancheta, 2016). Doğumda kadının ne yapması gerektiğini söyleyen duygusuz 

kelimelerden çok başarabildiklerini vurgulayan şefkatli cümlelere ihtiyacı vardır (Güner & Kavlak, 2016). Doğum 

korkusu deneyimlemiş kadınlarla yapılan bir çalışmada kadınlar,  doğumlarında sağlık personelinin umursamaz 

davranışları ve doğumu yaparken beceriksiz olarak nitelendirilmeleri nedeniyle olumsuz duygular yaşadıklarını 

ifade etmişlerdir (Nilsson, 2014).  

İnançları doğrultusunda ibadet etme: Doğum yapan kadının maneviyatı veya inancı doğumda içsel bir güç ve 

rahatlama sağlamaktadır (Breen, Price, & Lake, 2006). Gebe doğum eylemi sürecince dua, meditasyon  gibi bazı 

ritüelleri yapabilir ve ilahi ya da kutsal kitapları okuyabilir. Hemşire, doğum yapan kadını, bu gibi manevi 

ihtiyaçlarını karşılaması için yargılamadan desteklemelidir (Adams ve Bianchi, 2008; Uludağ ve Mete, 2014).  

Kararlara katılım: Doğumda gebenin ve eşinin bakım ile ilgili kararlara katılımı sağlanmalıdır. Kadın ona 

yapılanlara ilişkin kontrolün onda olduğunu hissetmelidir. Bu nedenle, her prosedür ve gözlemden önce izni 

istenmelidir (NICE, 2014). Doğumda uygulanacak girişimlerin faydaları, riskleri açıklanmalı ve seçim yapması 

için düşünmesine zaman tanınmalıdır (Adams & Bianchi, 2008). Türkiye’de yapılan bir çalışmada kadınların 

yarısından fazlası doğumlarında kendilerine uygulanacak işlemlerle ilgili fikirlerinin sorulmadığını belirtmişlerdir 

(Kızılkaya, 1997). Hemşirenin gebe ile ilgili tıbbi kararlar alınırken karar vermesine yardımcı olması, karar 

veremeyecek durumda ise gebenin savunucusu olması gerekmektedir (Foley, Minick, & Kee, 2002).  

SOSYOKÜLTÜREL KONFOR 

Eş ve yakınların desteklenmesi, yalnız bırakılmama, bilgilendirilme, kültürel gelenekleri yerine getirebilme, etkin 

kişiler arası ilişkiler geliştirilebilme ve etkili anne-bebek etkileşimi ise sosyokültürel konfor gereksinimleri 

arasındadır. 

Eş ve yakınların desteklenmesi: Hemşire, doğum yapan gebenin dışında başta eşi olmak üzere yakınlarının da 

duygusal durumlarını fark etmeli ve onlara güven vermelidir (Adams & Bianchi, 2008). Eşler birçok zaman gebeye 

destek sağlamalarına rağmen, doğum eyleminde sevdikleri kişiyi acı içinde izlemeyi zor bulabilmekte ve bu 

süreçte korkulu ve gergin olabilmektedirler. Bu açıdan bir profesyonelin varlığı eşe güven vermektedir (Pascali-

Bonaro & Kroeger, 2004). Hemşire, kadının eşini ve yakınlarını var olan olanaklar ve kadına nasıl yardımcı 

olabilecekleri konusunda desteklemelidir. Örneğin; masaj yapmak, övmek ve destekleyici sözler söylemek, 

yumuşak bir ses tonu ile konuşmak, kadının hareketlerine ve ritim kazanmasına yardım etmek gibi…(Simkin & 

Ancheta, 2016). Hemşire, doğum, anne ve bebek hakkında yakınlarına bilgi vererek kaygıları azaltmalıdır. 

Örneğin: gebenin babası kızının ağrısının yeterince kesilmediğini düşünüyorsa hemşire hemen devreye girmeli ve 

gebeden ayrı bir yerde baba ile konuşarak onun anksiyetesini gidermelidir (Pascali-Bonaro & Kroeger, 2004). 

Yalnız bırakılmama: Bilinmeyen bir ortam, bilinmeyen personel ve birçok prosedür, normal bir doğumda dahi 

stres yaratabilir (Odent, 2013). Doğum ortamları, gebede katekolomin salınımı uyararak korku, ağrı ve anksiyeteyi 

tetikleyebilir ve bu da doğumun ilerlemesini engelleyebilir (Lothian, 2004; Pascali-Bonaro & Kroeger, 2004; 

Nilsson, 2014). Gebenin bu yabancı ortamda güvendiği bir kişinin varlığına ihtiyacı vardır. Bu nedenle, hemşirenin 

doğumda gebeyi yalnız bırakmaması önemlidir. Odadan ayrılması gerektiğinde ise gebeye ne zaman döneceğini 

bildirerek ayrılmalıdır ve acil durumda nasıl yardım çağırabileceğini öğretmelidir (NICE, 2014). Hemşire 

tarafından doğum sürecinin aralıksız desteklenmesinin doğumun daha iyi yönetilmesi için önemli bir bileşen 

olduğu vurgulanmaktadır (The Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses, 2013).  

Bilgilendirilme: Doğum eylemi boyunca kadınların durumu hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerle 

desteklenmesi, gerginlik ve yalnızlık duygularının azalmasına, potansiyel güçlerini kullanmalarına ve doğum 

eylemi ile baş edebilmelerine katkı sağlamaktadır (Güner & Kavlak, 2016; Sleutel, 2003). Hemşireler, doğumun 

gidişatı hakkında güncel bilgi vererek kadının anksiyetesini azaltmalıdırlar (Adams & Bianchi, 2008). Gebeye 

klinik prosedürler, doğumun hangi aşamasında olduğu, bu aşamada neler hissedebileceği hakkında kısa bilgi 
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verilmelidir (Simkin & Ancheta, 2016). Örneğin; herşeyin yolunda olduğunu hatırlatmak için “vücudun ne 

yapması gerektiğini biliyor” “zor olduğunu biliyorum” “doğumun iyi gidiyor, çok uzun sürmeyecek” gibi ifadeler 

kullanılabilir. Travayın ve doğumun her aşamasında gebeyi bilgilendirmek, gebeye fikir yürütme kısmının bir 

parçası olma şansı verir. Yapılan her muayene sonrası sonuçlar kadına hassas bir şekilde açıklanmalı ve doğumun 

gidişatını etkileyip etkilemeyeceği bildirilmelidir (NICE, 2014). Gebeye tatmin edici ve boş sözler içermeyen bilgi 

hassasiyetle verilmelidir (Simkin & Ancheta, 2016).  

Kültürel gelenekleri yerine getirebilme: İnsan yaşamının önemli bir anı olan doğum, bütün toplumlarda mutlu bir 

olay olarak kabul edilen ve pek çok geleneğin uygulandığı bir olgudur. Kadın doğumda kendi kültürüne özgü 

uygulamaları yapmak isteyebilir. Hemşire bu uygulamalara önyargısız yaklaşarak gebeyi dinlemelidir (Çakır 

Koçak & Sevil, 2016). Gebenin yapmak istediği uygulama zararlı ise nazikçe konuşularak ikna edilmelidir. 

Örneğin; zor doğumlarda kadına yumurta kabuğunun dövülerek içirilmesi, gebeyi kusturmak için tuzlu su içirme, 

yüksek bir yerden atlatılması gibi uygulamalar zararlıdır. Bunların yanında doğumun kolay olması için örgülü saçı 

çözme, kilit açma, kolay doğum yapan bir kadının sırtını sıvazlaması, meryem ana otunu sıcak suya koyma gibi 

uygulamalar etkisizdir. Bu uygulamaların doğum açısından herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak, kadının 

psikolojisine iyi geleceği düşünülüyorsa bilinen zararsız uygulamalara izin verilmelidir (Çakır Koçak & Sevil, 

2016). Doğumda bakım vericiler, kendi değer ve inançlarını kadının doğum ile baş etmeye yönelik uygulamalarına 

nasıl yansıttığını düşünmelidir ve bakımlarının kadının seçimlerini desteklediğinden emin olmalıdır (NICE, 2014). 

 

Etkin kişiler arası ilişkiler geliştirilebilme: Hemşire, doğuma gelen kadını gülümseme ile karşılamalıdır. Ses 

tonuna, davranışlarına ve sözcüklerine dikkat ederek doğumdan beklentilerini ve isteklerini sormalıdır. 

Konuşurken sakin ve emin bir yaklaşım sergilenmesi ona her şeyin yolunda olduğu mesajını iletecektir (NICE, 

2014). Bunun yanında, doğumhaneler çatışmanın olmadığı alanlar değildir. Doğum eylemi sırasında kadınlar, 

çevresel faktörlere karşı benzersiz şekilde hassastırlar. Dolayısıyla, doğumlardaki olaylar ve etkileşimler 

“kapsamlı ve güçlü” psikolojik sonuçlar doğurabilir (Pascali-Bonaro & Kroeger, 2004). Bu nedenle, çatışma 

durumlarında hemşire hızla olaya dahil olarak gebenin ihtiyaçlarını karşılamalı ve güvenliğini sağlamalı, problem 

çözücü davranışları sergilemelidir (Pascali-Bonaro & Kroeger, 2004). Bazı durumlarda ise kadının isteği ile 

hemşirenin bakım stilleri uyum sağlamayabilir. Kadın ve personel arasındaki kötü ilişki kadının daha endişeli 

hissetmesine neden olur. Bu durumda suçlu aramak yerine uyumsuzluk tanımlanmalı ve çözüm aranmalıdır. 

Kadının istekleri gerçekçi olmadığında dahi kibar ve saygılı biçimde açıklanmalıdır (Simkin & Ancheta, 2016). 

Anne-bebek etkileşimi: Anne-bebek etkileşiminin ve emzirmenin mümkün olan en kısa sürede başlatılması anne 

ve bebek sağlığı açısından ciddi öneme sahiptir. Dünya Sağlık Örgütü Anne-Bebek Dostu Hastane Kriterleri’nde 

doğumdan sonraki ilk iki saatte kesintisiz ten tene temasın ve emzirmenin erken başlatılmasının önemini 

vurgulamaktadır (DSÖ Anne Bebek Dostu Hastane Kriterleri, 2016). Ten tene temasla ilgili 30 randomize 

kontrollü çalışmanın incelendiği sistematik derlemede ten tene temasın sayısız yararının olduğu ifade edilmektedir 

(Anderson, Moore, Hepworth, & Bergman, 2004; Moore, Anderson, Bergman, & Dowswell, 2012). Yenidoğanın 

vücut ısısı, kalp atım sayısı, solunum sayısı, kan glikoz seviyesi, ten tene temas yapıldığında daha stabil olmaktadır 

dolayısıyla bebeğin ekstrauterin yaşama geçişi daha kolay olmaktadır (Galligan, 2006; Dabrowski, 2007). Bunların 

yanı sıra, emzirmeye erken başlama ve sürdürme, anne-bebek bağlanmasının daha erken olması, yenidoğanın daha 

az ağlaması ve preterm bebeklerin ekstra uterin yaşama biraz daha erken adapte olması gibi olumlu etkileri de 

vardır. Bunun yanında, ten tene temasın herhangi bir olumsuz sonucu bulunmamıştır (Anderson vd., 2004; Moore 

vd., 2012).  

Emzirmenin erken başlatılmasının, anne-bebek bağlanmasının daha kolay oluşması, emzirmeye ilişkin sorunların 

daha az görülmesi ve annenin doğum sonu dönemde daha az psikolojik sorun yaşaması gibi olumlu etkileri 

bulunmaktadır. Bunların yanında, anne açısından plasentanın erken ayrılması, doğum sonu kanamanın daha az 

görülmesi ve uterus involüsyonunun hızlanması gibi fizyolojik yararları da bulunmaktadır (DSÖ Anne Bebek 

Dostu Hastane Kriterleri, 2016). Hemşire, yukarıda sözünü ettiğimiz gibi sayısız yararı olan ten tene temasın ve 

emzirmenin erken başlatılmasının takipçisi olmalıdır (Simkin & Ancheta, 2016). Anne-bebek sağlığı açısından bir 

engel olmadığı sürece anne ve bebeğin bir arada kalması sağlanmalıdır (Anderson vd., 2004; Moore vd., 2012). 
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ÇEVRESEL KONFOR 

Çevresel konfor gereksinimleri ise ısı, ses ve ışığın ayarlanması ve mahremiyete saygıdan oluşmaktadır. Odent’in 

(2013) aktardığı üzere karşılaştırmalı biyolojik çalışmalar göstermiştir ki, doğum yapan çeşitli hayvan türleri 

güvenli çevrelerinden uzaklaştırıldıklarında uterus kontraksiyonları inhibe olmuştur. Bu durum, insan türü için de 

istisna değildir (Odent, 2013). Doğumda kadınlara yardım etmenin en güvenilir yolu, doğasına saygı göstermek 

ve faydalı olacağına dair açık kanıtlar olmadığı sürece spontan olaylara müdahale etmemektir (Hofmeyr, 2005). 

Günümüzde, doğum ortamları kadınlar için doğum korkusu yaratan yerlerdir. Bu korkuyu önlemek için doğum 

odalarının sadece tıbbi güvenliği değil, aynı zamanda duygusal ve varoluşçu güvenliği de sağlanmalıdır. Doğum 

odaları güvenli bir bakım sağlamak üzere dizayn edilmiş olsalarda kadınlar için çok teknolojiktir (Nilsson, 2014). 

Duncan’ın (2011) tasarladığı randomize çalışmada doğum odasındaki acil ekipmanlar, üzerinde sakinleştirici 

renklerle yapılmış resimler olan paravanlarla kapatılmıştır. Girişim grubunun kontrol grubuna göre doğum 

süresinin anlamlı düzeyde kısa ve epidural anestezi kullanma oranlarının %7.1 daha az olduğu rapor edilmiştir.  

Doğum ortamının sakin, rahat ve iyi donanımlı olması kadının kendisini iyi hissetmesine yardımcı olacaktır. 

Ancak, doğum ortamının kadının ihtiyaçlarına göre düzenlenmemesi ve kadının yeteri kadar desteklenmemesi, 

kendini utanmış, engellenmiş, yetersiz, yalnız, yargılanan, güvensiz, kısıtlanmış, saygı duyulmayan ve 

önemsenmemiş hissetmesine neden olabilir. Doğumda kadın desteklendiğinde ve çevresel koşullar 

düzenlendiğinde kendini daha az engellenmiş hissedecek ve daha fazla içgüdüsel davranabilecektir (Nilsson, 2014; 

Simkin & Ancheta, 2016).  

Isık, ses ve ısının ayarlanması: Günümüzde parlak ışıklar, yabancı sesler, kadına yöneltilen birçok soru ve kadını 

rahatsız eden diğer faktörler ilkel beynin fonksiyonlarını baskılayarak neokorteksin uyarılmasına ve doğumda 

distoziye neden olmaktadır (Lothian, 2004; Odent, 2013; Simkin & Ancheta, 2016). Doğumda diğer memelilerde 

olduğu gibi karanlık, sessiz ve kadının rahat hissedeceği ortamın sağlanması neokorteksin aktivitesini baskılar 

(Odent, 2013; Simkin ve Ancheta, 2016). Bunun yanında, hastanelerin genellikle serin yerler olması doğum 

eylemini olumsuz etkilemektedir. Çünkü vücut ısısını artırmak için beyin adrenalin salgılamaktadır adrenalin ise 

oksitosini nötralize etmektedir (Odent, 2013; Güner & Kavlak, 2016). Bu nedenle doğum odaları ısı, ses ve ışık 

açısından doğum yapan kadının gereksinimlerine göre düzenlenmelidir (Adams & Bianchi, 2008). Gürültünün 

olmadığı, sıcak ve loş bir doğum odası, doğum yapan kadına ev ortamının avantajlarını sağlayabilir (Odent, 2013).  

Mahremiyete saygı: Doğum odaları kadınların mahremiyetini koruyacak biçimde düzenlenmelidir. Doğum 

odalarının en fazla kaygı yaratan taraflarından biri kadınların mahremiyetlerine dikkat edilmemesi endişesidir 

(Serçekuş & Okumuş, 2007). Mahremiyete dikkat edilmemesi ve kadının bu durumdan utanması kontrol kaybı 

yaşamasına ve sempatik sistemin aktive olarak katekolomin salgılanmasına dolayısıyla emosyonel distoziye neden 

olmaktadır (Lothian, 2004; Adams & Bianchi, 2008). Hemşire, gebenin odasına girmeden kapısını çalmalı, kadının 

kişisel alanına saygı duymalı ve başkalarının da aynı hassasiyeti göstermesini istemelidir. Gereksiz olan personel 

içeriye girmemelidir. Muayeneler yapıldıktan sonra gebenin bedeni örtülmelidir (NICE, 2014). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Hemşirelerin doğumu destekleyici rollerinin daha iyi anlaşılması şüphesiz doğum sürecinin geliştirilmesine katkı 

sağlayacaktır. Bunu yapabilmek için doğum hemşirelerinin, doğumda hangi destekleyici davranışların kadın için 

yararlı olduğu konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Bu noktada, hemşirelerin, doğum desteğinin yararlarını 

öğreten kurslara katılmaları ve kanıta dayalı kılavuzları takip etmeleri fayda sağlayabilir. Doğum desteğine ve bu 

destekte hemşirenin rollerine ilişkin araştırmalar, hemşirelik bilgisini geliştirmek ve bakım standartlarını 

belirlemek için gereklidir (Chen vd, 2001; Sauls, 2002). Bu bilgilerden anlaşıldığı üzere, doğumda hemşirelik 

bakımının etkinliğini değerlendiren ve hemşirelik bilgisine kanıt sunan çalışmaların artırılması önem taşımaktadır.  

Bu çalışmada, hemşirelik teorisine göre yapılandırılan hemşirelik bakımı, sunduğu holistik bakış açısı ile günümüz 

hemşiresinin medikal paradigmadan uzaklaşmasına ve hasta odaklı bakım sunmasına olanak sağlayacaktır. Bu 

teori hemşirelerin tıp pratiğinden bağımsız ya da tıp pratiği ile bağlantılı olarak nasıl bakım sağlayacağına rehberlik 

edebilir. Ayrıca hemşirelerin bağımsız rollerini güçlendirmesine katkı sağlayabilir (Koehn, 2000). Kolcaba’nın 

kuramı doğumun üzerindeki baskın tıbbi yaklaşımın azalmasına ve doğumun normal ve bütünsel bir deneyim 
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olduğu vurgusunun artmasına katkı sağlayabilir (Koehn, 2000). Bu noktada Konfor Kuramı’na göre 

yapılandırılmış hemşirelik bakımının, doğumu destekleyen sağlık profesyonellerine, doğum yapan kadının 

bakımını planlarken, uygularken ve değerlendirirken rehberlik edeceği düşünülmektedir.  
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Labor support is defined as the support involving the encouragement of woman giving birth, individual care, 

information sharing and non-pharmacological comfort measures (relaxation, touching, massage, hot-cold 

application, etc.), and it is provided uninterruptedly in labor. The purpose of the labor support is to comfort women 

with supportive nursing practices in labor and thus, to contribute to the improvement of the labor outcomes. The 

Comfort Theory which was developed by Kolcaba in 2001 provides a broad conceptual framework to provide 

comfort. Comfort is the basic human need that is sought starting from birth and is desired to be reached throughout 

life. On the other hand, it is the target outcome to be achieved through applied interventions in nursing care 

(Kolcaba, 2001). Therefore, the comfort need and the importance of relief have been addressed by nursing theorists 

(Kolcaba, 1991; Dowd, 2006). The most comprehensive analysis on this topic was made by Katharine Kolcaba 

(2001) and she developed the 'Comfort Theory' as a result of her work. Supportive nursing care in labor are 

classified under various titles (physical, emotional, informing, defending, etc.) in the literature. Kolcaba's Comfort 

Theory classifies comfort in four contexts: physical, psychospiritual, sociocultural and environmental. There are 

nursing interventions associated with 6 requirements in the physical comfort (effective breathing, nutrition and 

fluid intake, effective pushing in second stage of labor, independent movement and positioning in labor, 

elimination, coping with pain), with 6 requirements in psychospiritual comfort (expression of fear, being respected 

and cared, trusting, being appreciated and encouraged, worshiping according to the beliefs, participating in 

decisions), with 6 requirements in sociocultural comfort (support for spouses and relatives, not being alone, being 

informed, following cultural traditions, developing effective interpersonal communication, ensuring mother-infant 

interaction), and 2 requirements in environmental comfort (adjustment of heat, sound and light, respect for 

privacy). Identification of roles of nurses in labor supportive care is important for the improvement of labor and 

nursing knowledge in this field. Based on this point of view, nurses' professional roles and practices in supporting 

labor were discussed in this study based on Kolcaba's Comfort Theory, in the light of the literature 

KEYWORDS: CHILDBIRTH, LABOUR SUPPORT, NURSING, THEORY OF NURSING 
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P-015 - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN KADIN FİZİKSEL AKTİVİTE ÖZDEĞER 

DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Özlem DEMİREL BOZKURT1, Tuğba ERBAKAN1, Özlem ÇINAR1, Seda DEMİR1, Gizem ÖZTÜRK1, 

Nermin SERBES1, 

 
1Ege Üniversitesi, 

Gebelik öncesi dönemde kadınların fiziksel aktivite alışkanlıkları kazanmaları önemlidir. Bu çalışmanın amacı, 

hemşirelik öğrencilerinin kadın fiziksel aktivite öz-değer ve serbest zaman fiziksel egzersiz düzeylerini 

belirlemektir. 

Tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Bir üniversitede 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde son sınıfta kayıtlı 

olup ve eğitime devam eden 394 kız öğrenci araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Örneklem seçimi yapılmayıp 

evren örnek olarak kabul edilmiştir. Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve formları eksiksiz dolduran 

385 kız öğrenci örneklemi oluşturmuştur. Evrenin %98’ine ulaşılmıştır. Veri, öz-bildirim yöntemi ile toplanmıştır. 

Veri toplama aracı olarak; araştırmacılar tarafından literatür bilgisi doğrultusunda hazırlanan öğrencilerin tanıtıcı 

özelliklerine ilişkin 21 soruluk anket, Serbest Zaman Egzersiz (SZE) Anketi ve Kadın Fiziksel Aktivite Öz-değer 

Ölçeği (KFAÖDÖ) kullanılmıştır. Veri analizi bilgisayar ortamında SPSS 16 paket programı ile yapılmıştır. 

Kategorik değişkenler sayı ve yüzde; sürekli değişkenler ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir. Verilerin 

istatistiksel analizinde niteliksel değişkenler arası ilişkinin araştırılması için ki-kare önemlilik testleri kullanılmış 

olup, anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 22.33±1.232 olup, çoğu (%99) bekar ve (%83,6) Anadolu lisesi mezunudur. 

Öğrencilerin %58,2’sinin yurtta kaldığı, fiziksel aktiviteyle ilgili seçmeli ders alma durumları sorulduğunda; tenis 

(%40,1), voleybol (%29,2) ve yüzme (%21,9) derslerinin ilk sıralarda yer aldığı, ancak %72,5’inin ders dışında 

sportif faaliyette bulunmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin %50,4’ünün televizyon izlemediği, %81,8’inin 

bilgisayarda oyun oynamadığı ancak %36.6’sının cep telefonu uygulamalarında günlük 3-4 saat zaman harcadığı 

bulunmuştur. SZE düzeyleri değerlendirildiğinde %39,5’inin yeteri kadar aktif olmadığı, %37.2’sinin aktif olduğu 

bulunmuştur. Son 6 ay içinde rutin bir hafta göz önüne alındığında ter atacak kadar düzenli aktivite yapma 

durumlarına bakıldığında, %51,2’sinin bazen, %34,8’inin nadiren ya da hiç yapmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 

KFAÖDÖ toplam puan ortalaması 108.54±17.62 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin ölçek alt boyutlarından 

aldıkları puan ortalamaları; Bilgi ÖD 48,94±8,39, Duygusal ÖD 38,92±6,95, Sosyal ÖD 20,68±5,07 olarak 

saptanmıştır. SZE düzeyleri aktif olanların, KFAÖDÖ puan ortalamalarının da yüksek olduğu bulunmuştur. 

Hemşirelik öğrencilerinin fiziksel aktivite öz-değer duygularının yüksek olduğu görülmektedir. 

Gebelik geçirmeyen kadınlarda fiziksel aktivite konusunda duygusal destek önemlidir. Sağlıklı gebelik ve annelik 

için fiziksel etkinlik ve egzersiz yapma konusunda bilinçlendirilme önem kazanmaktadır. Kadınların gebelik 

öncesi fiziksel aktivite katılımı ile öz-değer arasındaki ilişkiyi destekleyen çalışmalara ihtiyaç vardır. 
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DETERMINATION OF WOMEN'S PHYSICAL ACTIVITY SELF-WORTH LEVELS OF 

NURSING STUDENTS 

 
Özlem DEMİREL BOZKURT1, Tuğba ERBAKAN1, Özlem ÇINAR1, Seda DEMİR1, Gizem ÖZTÜRK1, 

Nermin SERBES1 

 
1Ege University 

The aim of this study is to determine women's physical activity self-worth and leisure time physical exercise levels 

of nursing students. 

The universe of the descriptive research consisted of 394 senior year female students who were enrolled in a 

university in the fall semester of the 2017-2018 academic year. 385 female students who voluntarily accepted to 

participate in the research and filled in the forms completely constituted the sample. 98% of the universe was 

reached. The data were collected by the self-report method. A questionnaire consisting of 21 questions about 

descriptive characteristics of the students, which was prepared by the researchers according to the literature 

knowledge, Leisure Time Exercise (LTE) Questionnaire and Women's Physical Activity Self-Worth Inventory 

(WPASWI) were used as data collection tools. The data were analyzed using SPSS 16 packaged software in a 

computer environment. Categorical variables were presented as number and percentage and continuous variables 

were presented as means and standard deviations. In the statistical analysis of the data, the chi-square significance 

test was used to investigate the correlation between qualitative variables and the significance level was considered 

as p<0.05. 

The mean age of the students was 22.33±1.232, most of them (99%) were single and 83.6% were Anatolian high 

school graduates. When the LTE levels were evaluated, 39.5% were found not to be active enough and 37.2% 

were found to be active. Students were evaluated whether they performed a sweat-inducing regular activity in a 

routine week in the last 6 months and it was determined that 51.2% of them performed sometimes and that 34.8% 

performed rarely or did not perform at all. The mean WPASWI total score of the students was 108.54±17.62. Mean 

sub-scale scores of the students were found to be 48.94±8.39 for Knowledge SW, 38.92±6.95 for Emotional SW, 

20.68±5.07 for Social SW. It was found that those who had active LTE levels had higher WPASWI scores. It is 

seen that nursing students have high physical activity self-worth levels. 

Emotional support for physical activity is important for women who did not experience pregnancy. It's important 

to raise awareness about physical activity and exercise for a healthy pregnancy and motherhood. 

KEYWORDS: WOMEN’S PHYSİCAL ACTİVİTY SELF-WORTH, EXERCISE, STUDENT, NURSE 
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P-016 - PERİNATAL DÖNEMDE GÖRÜLEN RUHSAL SORUNLAR 

 
Saadet Nazlı KUBİLAY1, Seda KARAÇAY YIKAR1, Sevban ARSLAN1, Evşen NAZİK1, 

 
1Çukurova Üniversitesi, 

 

Son 30 yılda ruh sağlığı alanındaki gelişmelerin ışığında çeşitli ruhsal sorunların gebelikte sık görülebileceği 

bilinmektedir. Gebelik ve doğumla birlikte kadında fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimler ortaya çıkar. Birçok 

kadın bu değişimlere kolaylıkla uyum sağlarken, kadınların bir bölümünde kalıcı ruhsal değişiklikler 

olabilmektedir. Gebelik ve doğum sonu dönemde hormonal ve fiziksel değişiklikler psikiyatrik sorunların ortaya 

çıkmasında önemli rol oynamaktadır. Perinatal dönemde sıkça görülen sorunlar; somatik yakınmalar, depresyon 

ve anksiyetedir. Perinatal depresyon, akut ve uzun süreli sonuçları sadece anneyi değil, bebeğini ve aralarındaki 

ilişkiyi de etkileyen ama yeterince tanınıp tedaviye yönlendirilemeyen bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Doğum öncesi 

dönemde kadına yönelik psikososyal taramalar, kadının sağlığını ve doğum sonuçlarını olumlu yönde 

etkilemektedir. Gebelik sürecinde yaşanan psikiyatrik bozukluklar maternal sağlığın kötü olması ve yetersiz 

prenatal bakımla ilişkilidir. Tedavisi ihmal edilen bu ruhsal bozuklukların anne ile çocuk arasındaki fizyolojik ve 

psikolojik ilişkinin ciddi düzeyde bozulması ile sonuçlandığı göz önüne alınarak bu dönemdeki kadınların kliniği 

değerlendirirken daha dikkatli davranılmalıdır. Gebelik sırasında ruhsal sorunların belirlenerek müdahale edilmesi 

potansiyel risklerin azaltılmasında önemli bir noktadır.  
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PSYCHİATRİC PPROBLEMS İN THE PERİNATAL PERİOD 
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It is known that in the last 30 years, in the light of mental health developments, various mental problems can be 

seen frequently in pregnancy.With pregnancy and birth, physiological, psychological and social changes occur in 

the woman. While many women easily adapt to these changes, some of the women have permanent psychological 

changes. During pregnancy and postnatal period, hormonal and physical changes play an important role in the 

emergence of psychiatric problems. Frequent problems in the perinatal period; somatic complaints, depression and 

anxiety. Perinatal depression is a psychiatric disorder characterized by acute and long-term outcomes that affect 

not only the mother but also the baby and the relationship between them, but are not adequately recognized and 

cared for. Psychosocial screening for women in the prenatal period affects the health of the woman and the results 

of the birth in a positive way. Psychiatric disorders in pregnancy are associated with poor maternal health and 

inadequate prenatal care. Considering that these neglected mental disorders result in serious deterioration of the 

physiological and psychological relationship between the mother and child, women in this period we should be 

more careful when evaluating the clinic. Identifying and responding to mental problems during pregnancy is an 

important point in reducing potential risks. 

KEYWORDS: PREGNANCY, PERİNATAL PERİOD, MENTAL PROBLEMS, DEPRESSİON 
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Sevgi ÖZKAN1, Neslihan TÜRKÇÜER1, Pınar SERÇEKUŞ AK1, 

 
1Pamukkale Üniversitesi, 

 

İnfertilite, çiftin bir yıl boyunca aile planlaması yöntemlerini kullanmaksızın düzenli cinsel ilişkilerine rağmen 

gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanır. Genç yaştaki çiftlerde bilinen bir sebep yoksa bu süre iki yıl olarak 

belirlenmiştir. Küresel botutta bakıldığında kadın ya da erkekte infertilite oranı %8-12 arasındadır. Türkiye’de ise 

bu oran evli çiftlerin %10-20’si arasındadır. Dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe artış gösteren infertilite, 

bireylerde fizyolojik, psikolojik ve sosyal problemlerin olduğu kompleks bir durumdur. Bireyin yaşamında önemli 

bir sorun teşkil eden doğurganlık yeteneğinin olmayışı durumunda bireyin/çiftin sorunlarla başetme yeteneğinin 

geliştirilmesi için danışmanlık ve destek hizmeti verilmesi gerekmektedir. İnfertilite tedavi seçenekleri çiftlere 

sunulurken, emosyonel, fiziksel ve ekonomik birçok problem duruma eşlik etmektedir. İnfertil bireyin/çiftlerin bu 

yaşam krizi ile baş edebilmeleri için bu konuda uzman sağlık personelinden danışmanlık almaları gerekmektedir. 

Danışmanlığın infertil çiftler ile aldıkları tedaviler üzerindeki etkisinin hangi derecede olduğunu bildiren kanıt 

düzeyi yüksek çalışmalar yeterli olmamasına rağmen, danışmanlık hizmetlerinin infertil çiftlerin tedavisi üzerinde 

olumlu etkileri olduğu, canlı doğum oranlarını arttıracağı, çiftlerin depresyon, anksiyete ve aralarındaki çatışmaları 

azalttığı tespit edilmiştir. Ülkemizde danışmanlık hizmetleri istenen seviyede değildir. İnfertilite sorunu yaşayan 

çiftlerin alacağı danışmanlığın içeriği, uygulamada nasıl kullanılacağı, hangi sağlık personelinin danışmanlık 

vereceği ve danışmanlık veren personelin nasıl eğitileceği gibi konular danışmanlık hizmetini etkilemektedir. 

Sağlık ekibi içinde hemşireler bütüncül bakış açısıyla doğurganlık yeteneği olmayan bireyin/çiftin yaşadığı 

sorunlarda en önemli yardımcısı olmaktadır. Yardımcı üreme teknikleri uygulanırken çiftlerin takip edilmesi, 

tedavi sürecine hazırlık ve sonrasında yanlarında bulunulması, hekime yardımcı olunması ve infertil bireylerden 

yumurta aspirasyonu, embriyo transferi gibi işlemler ve sonrasında takip aşamalarında görev alırlar. Hemşire, 

bakım ve danışmanlık yaparken ön görüş, empati, yorumlama ve anlama becerilerini kullanır. Ülkemizde infertilite 

ile birlikte hemşirelerin klinik rolü sınırlı olup infertilite hemşireliği olarak tanımlanmamıştır. İnfertilite 

hemşireliği, gelişmiş ülkelerde özel beceri ve eğitim gerektiren özel bir alan olarak tanımlanmaktadır. Bu 

derlemenin amacı; infertilite sorunu olan bireye/çiftlere verilen eğitim ve danışmanlığın kapsamını ve hemşirelerin 

bu alandaki yerinin tanımını,  dünyada ve ülkemizde konu ile ilgili yapılmış araştırma sonuçlarını tartışmaktır. 
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Infertility is defined as the inability of the couple to develop a pregnancy despite regular sexual intercourse for one 

year without the use of family planning methods. If there is no known reason for young couples, this period is set 

at two years. In the global botut, the rate of infertility in women or men is between 8-12%. In Turkey, this ratio is 

between 10-20% of married couples. 

Infertility, which is increasing day by day in the World and our country, is a complex situation in which individuals 

have physiological, psychological and social problems. Counseling and support services should be provided for 

the development of the ability to cope with the individual / couple problems in the absence of the fertility ability 

which constitutes an important problem in the individual's life. While infertility treatment options are offered to 

couples, many emotional, physical and economic problems accompany the situation. Infertile individuals / couples 

need counseling from specialist health personnel in order to cope with this life crisis. It has been found that 

counseling services have a positive effect on infertile couples treatment, increase live birth rates, and reduce 

couples' depression, anxiety and conflicts, although evidence-based studies suggesting the level of counseling on 

infertile couples treatment are inadequate. Counseling services in our country are not at the desired level. Issues 

such as how counseling will be used by couples with infertility problems, how to use them in practice, which 

healthcare providers will provide counseling, and how counseling staff will be trained will affect counseling. 

Within the health team, nurses become the most important assistant in terms of holistic viewpoints when the 

individual / couple experiences problems without fertility. When assisted reproductive techniques are applied, they 

perform tasks such as follow-up of couples, preparation and follow-up of the treatment process, helping with 

medicine and egg aspiration from infertile individuals, embryo transfer and follow-up stages. The nurse uses pre-

vision, empathy, interpreting, and understanding skills in care and counseling. In our country, the clinical role of 

nurses with infertility is limited and not defined as infertility nursing. Infertility nursing is defined as a special field 

that requires special skills and education in developed countries. The purpose of this review is to discuss the scope 

of training and counseling given to individuals / couples with an objective infertility problem and the definition of 

the location of the nurses in this area and the results of the research conducted in the world and in our country. 
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P-018 - HEMŞİRELİK VE EBELİK MESLEKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE 

SORUMLULUKLARINDAKİ BENZERLİK VE FARKLILIKLAR: KADIN SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ VE EBELİK 

 
Zekiye KARAÇAM1, Kafiye EROĞLU2, 

 
1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 2Koç Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi, 

Bu çalışma hemşireler, özellikle kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireleri ve ebelerin görev, yetki ve 

sorumluluklarındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması amacı ile yapılmıştır. 

Bu çalışma, literatüre dayalı olarak niteliksel çoklu vaka çalışması deseninde yapılmıştır. Bu desen içinde, biri 

hemşirelerin (kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireleri) ve diğeri de ebelerin görev ve sorumlulukları olmak üzere 

iki durum incelenmiştir. Araştırma verileri Türkiye’de genel hemşirelik, kadın doğum hemşireliği ve ebelik ile 

ilgili başta yasa ve yönetmelikler olmak üzere kitap, makale ve diğer literatürde yer alan bilgiler yolu ile elde 

edildi. Ayrıca sübjektif ve deneyime dayalı bilgilerden de yararlanıldı. Elde edilen veriler öyküsel tanımlama ve 

anlatım, tablo ve şekil yolları ile sunulmuştur. 

Hemşire ve ebeler ile ilgili yapılan yasal düzenleme ve yönetmeliklerde, hemşireliğin 2007 ve ebeliğin 2014 

yılında lisans eğitimi yolu ile edinilen meslekler olduğu görülmektedir. Yine yasal düzenlemeler ile 2010 yılında 

hemşirelerin çalışılan alanlara göre görev, yetki ve sorumlulukları ve 2014 yılında da ebelerin iş ve görev tanımları 

belirlenmiştir. Bu güncel yasal düzenlemeler ebelerin iş ve görev tanımlarının daha çok kadın sağlığı ve hastalıkları 

hemşireliği olmak üzere çocuk sağlığı ve hastalıkları ve halk sağlığı hemşireliklerinin bazı görevleri ile 

örtüştüğünü göstermektedir. Diğer yandan ülkemizde aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezleri ve bağlı birimlerde 

görev yapan hemşire ve ebelerin iş ve görevlerinin mesleki eğitimlerine göre tanımlanmadığı ve her iki meslek 

çalışanının da aynı görevleri yapmakla yükümlü oldukları görülmektedir. Kadın sağlığı ve hastalıkları hemşirelerin 

görevleri, kadın hayatının tüm evrelerine yönelik koruyucu hizmetler, erken tanılama ve bakıma odaklanırken, 

ebelerin gebelik, doğum, doğum sonrası ve yenidoğan olmak üzere doğurganlık dönemine odaklandığı, gebeliği 

tanılama, doğum sürecini yönetme ve 0-6 yaş çocuk bakım ve gelişimini izleme gibi farklı görevler yaptığı 

görülmektedir. 

Bu çalışmada kadın sağlığı ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları ve halk sağlığı hemşireliklerinin bazı iş ve 

görev tanımlarının ebelerin görevleri ile örtüştüğü, aile sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde çalışan hemşire ve 

ebelerin aynı görevlerden yükümlü oldukları sonuçlarını açığa çıkarılmıştır. Bu mesleklerin görev tanımlarının 

mesleki eğitimlerine göre yeniden düzenlenmesi ile çalışma ortamlarında, toplumsal ve mesleki algıda oluşan 

karmaşanın giderilmesi ve hizmet sunum kalitesinin geliştirilmesi sağlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: HEMŞİRELİK, EBELİK, MESLEK, GÖREV, SORUMLULUK, YASAL 

DÜZENLEME 
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SIMILARITIES AND DIFFERENCES IN TASKS, AUTHORITIES AND 

RESPONSIBILITIES OF NURSING AND MIDWIFERY PROFESSIONS: WOMEN'S 

HEALTH AND DISEASES NURSING AND MIDWIFERY 

 
Zekiye KARAÇAM1, Kafiye EROĞLU2 

 
1Adnan Menderes University Health Sciences, Division Of Midwifery, 2Koç University Faculty Of Nursing 

This study was conducted to describe similarities and differences in the tasks, authorities and responsibilities of 

nurses, especially women's health and diseases nurses and midwives. 

This study was made in the qualitative multiple case study design as the literature based. Two cases have been 

examined in this design, one being the nurses (women's health and diseases nurses) and the other being the tasks 

and responsibilities of the midwives. Research data was obtained from the information in articles, book and other 

literature on especially laws and regulations related to general nursing in Turkey, obstetric nurses and midwifery. 

In addition, subjective and experiential information was used. Data are presented with narrative description and 

narrative, table and figure ways. 

It is observed that nursing profession in 2007 and midwifery profession in 2014 were acquired by means of 

undergraduate education in the legal regulations and regulations regarding nurses and midwives Again with the 

legal regulations, the tasks, authorities and responsibilities of the nurses according to the fields worked in 2010, 

and the work and job descriptions of midwives in 2014 were determined. These current legal regulations show that 

midwives’ job and task descriptions overlap with some of the tasks of the child health and diseases nursing and 

the public health nursing, particularly those of women's health and diseases nursing. On the other hand, in our 

country, it is seen that the occupations of nurses and midwives working in family health and community health 

centres and affiliated units are not defined according to vocational trainings and both professionals are obliged to 

carry out the same duties. 

This study have concluded that some job and task descriptions of the women's health and diseases, child health 

and diseases, and public health and nursing have been coincided with midwives’ tasks, nurses and midwives 

working in family health and community health centres have been responsible from the same duties. It might 

improve the quality of service presentation and eliminate of the complexities in social, professional perceptions 

and working environments, by rearranging the job descriptions of these profession according to their vocational 

training. 

KEYWORDS: NURSING, MIDWIFERY, PROFESSION, TASKS, AUTHORITIES, RESPONSIBILITY, 

LEGAL REGULATION 
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P-019 - DOĞUM YAPMIŞ OLAN KADINLARIN HASTANE TABURCULUĞUNA HAZIR 

OLUŞLUĞUNU VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Emre YANIKKEREM1, Nıcole ESMERAY1, Aslı KARAKUŞ1, Sema ÜSTGÖRÜL1, Ozge BAYDAR1, Aslı 

GÖKER1, 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi , 

 

Amaç 

Puerperyum sonuna kadar devam eden postpartum dönem tüm dünyada halen önemli bir sağlık konusudur. Erken 

ve geç taburculuklar tartışmalıdır. Hasta güvenliği, memnuniyet, fiziksel, emosyonel, psikolojik ve sosyal açıdan 

taburculuğa hazır oluşun değerlendirilmesi önemlidir. Bu çalışma taburculuğa hazır oluşu etkileyen faktörleri ve 

algılanan sosyal desteği değerlendirmeyi amaçlamıştır. 

Yöntem 

Bu tanımlayıcı ve kesitsel tipte çalışma Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan onay ve 

ölçek sahiplerinden izin alındıktan  sonra başlamıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden gönüllülerden onam formu 

onayı alınmıştır. Çalışma evreni 2344 postpartum kadından oluşmaktadır (Hafsa Sultan Hastanesi 797 ve 

Merkezefendi Hastanesi 1547) ve totalde 610 kadın çalışmaya dahil edilmiştir.  “Hastane Taburculuğuna Hazır 

Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. 

Ölçekler taburculuk öncesi yüzyüze görüşme tekniği ile yaklaşık 20 dakikada uygulanmıştır. 

Bulgular 

Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu ve Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği için ortalama puanlar 163.5 (SD: 34.1) ve 64.2 (SD: 18.8) olarak bulundu. Merkezefendi 

hastanesinden taburcu olan, bir doğum veya gebeliği olan kadınlar ve doğum sırası veya sonrasında komplikasyon 

yaşamış olanların Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu puanları 

anlamlı olarak daha düşüktü. Postpartum dönem hakkında bilgi verilmiş olan kadınlarda bilgi verilmemiş olanlara 

göre toplam puanlar anlamlı olarak daha yüksekti  (165.5 T 33.8 vs 151.1 T  36.1). Taburculuğa hazır olan 

kadınlarda kişisel durum, bilgi ve toplam puan daha yüksekti. 

 

Tartışma 

Primipar kadınlar, komplikasyon gelişen kadınlar, postpartum dönem hakkında bilgi almayan ve doğuma hazırlık 

eğitimine katılmamış olan kadınlar dezavantajlı grup olarak tanımlanabilir. Sağlık çalışanları özellikle bu gruptaki 

kadınlar ve aileleri için postpartum bakım ve sosyal destek konularında daha fazla ihtiyaç duyulduğunun farkında 

olmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: POSTPARTUM BAKIM, POSTPARTUM DÖNEM, TABURCULUĞA 

HAZIRLIK, SOSYAL DESTEK 
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FACTORS AFFECTİNG READİNESS FOR DİSCHARGE AND PERCEİVED SOCİAL 

SUPPORT AFTER CHİLDBİRTH 

 
Emre YANIKKEREM1, Nıcole ESMERAY1, Aslı KARAKUŞ1, Sema ÜSTGÖRÜL1, Ozge BAYDAR1, Aslı 

GÖKER1 

 
1Celal Bayar Unıversıty 

Aim 

The postpartum period up to the end of puerperium is an important issue all over the world. Early and late 

discharges are conflicting issues . Evaluation of the readiness for discharge in terms of patient safety, satisfaction, 

physical, emotional, psychological and social aspects is important. This study aimed to evaluate the factors 

affecting readiness for discharge and perceived social support after childbirth. 

Method 

This was a descriptive and cross-sectional study. An approval from the Ethics Committee of Manisa Celal Bayar 

University Faculty of Medicine was obtained prior to the study. Permission from the developers of the scales and 

informed consent from the participants were also  obtained.The study population was comprised of 2344 

postpartum women (Hafsa Sultan Hospital of Manisa Celal Bayar University 797 and Merkezefendi Hospital 

1547) and a total of 610 women in the early postpartum period were included.  Readiness for Hospital Discharge 

Scale- New Mother Form and Multidimensional Scale of perceived social support were the questionnaires used. 

The questionnaires were administered before discharge in the women’s room with face-to-face interview and 

took approximately 20 minutes to complete. 

Result 

The mean scores for Readiness for Hospital Discharge Scale–New Mother Form and Multidimensional Scale of 

perceived social support were found as 163.5 (SD: 34.1) and 64.2 (SD: 18.8), respectively. lower scores on 

Readiness for Hospital Discharge Scale–New Mother Form were obtained from women who were discharged from 

Merkezefendi Hospital, women who had one child or one pregnancy and women or baby who experienced 

complication during or after birth. Receiving information about the postpartum period resulted in significantly 

higher scores on the total Readiness for Hospital Discharge Scale–New Mother Form (165.5 T 33.8 vs 151.1 T  

36.1). Personal status, knowledge and total score of the Readiness for Hospital Discharge Scale–New Mother Form 

were significantly higher in women who were ready for discharge. 

Discussion 

Women who were primiparous, had experienced complications , did not receive information about postpartum 

period and did not attend childbirth classes were the disadvantageous group.  Healthcare providers should provide 

information about postpartum care and social support especially to this group of women and their families. 

KEYWORDS: POSTPARTUM CARE, POSTPARTUM PERİOD, READİNESS FOR DİSCHARGE, SOCİAL 

SUPPORT 
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P-020 - OLUMLU DOĞUM ALGISININ GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN 

GİRİŞİMLER 

 
Figen KAZANKAYA1, Oya KAVLAK1, 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

Özet: Giriş ve Amaç: Kadınların olumsuz doğum algıları maternal sağlığı ve bebeğe uyumlarını olumsuz 

etkilemektedir. Pozitif bir doğum deneyimi yaratmanın en etkili yolu, kadınları doğum sırasında desteklemek, en 

az müdahale ile intrapartum bakım vermek, doğumda ve oluşabilecek komplikasyonlara yönelik hazırlık yaparak 

kadını desteklemektir. Kadınların olumlu bir gebelik ve doğum deneyimi yaşamaları için doğuma hazırlık sınıfları 

konusunda bilgilendirilmeleri ve katılımlarının desteklenmesi önemlidir. Bu derleme olumlu doğum algısının 

geliştirilmesi için doğuma hazırlık sınıflarında kullanılan teknikleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Bulgular: Doğuma hazırlık sınıfları dünyada 1930 yıllarında başlamış ve çeşitli eğitim yöntemleri kullanılmıştır. 

Dick Read: Anne adayının doğum korkularından kurtulması için gevşeme ve karın solunumu egzersizlerinin 

öğretilmesini ve doğum sırasında bunların uygulanmasını önermektedir. HypnoBirthing: Kadının kendi kendine 

imgeleme, hipnoz uygulayarak korkularından arınmasını ve gevşemesini sağlayarak ağrı duymadan, mutlu ve 

huzurlu bir doğum yaşayacağı esasına dayanmaktadır.  Lamaze Metodu: Psikoprofilaksi olarak adlandırılan 

Lamaze yöntemi, ağrının azaltılması ilkesi üzerinde durur. Bu yönteminin esas alındığı sınıflarda, ağrıyı azaltmak 

için gevşeme ve çeşitli konsantrasyon teknikleri öğretilir. Bradley Metodu: Bu metot çifti, doğuma gereksiz 

müdahalelerden kaçınarak normal ve doğal yollardan hazırlamayı hedeflemektedir. Gebelikte iyi beslenme, 

egzersiz, ağrıyı gidermek için derin relaksasyon tekniklerini öğretme ve kadının eşinin “doğum koçu” olarak 

doğuma katılmasının eylemi kolaylaştıracağı görüşü savunulmaktadır. Farkındalığa Dayalı Doğum ve Ebeveynlik: 

Modelin temelinde; farkındalık oluşturma, meditasyon ve yoga, stresle baş etme, odaklanma, solunum, grup 

diyalogları ve doğal doğum yer almaktadır. England Modeli: Doğum yapan kadınların geçmiş doğum eylemleri, 

bilgileri, korkuları, ihtiyaçları ve istekleri üzerine yoğunlaşılarak, doğuma yönelik eğitim ve postpartum döneme 

hazırlık konusunda bütüncül bir yaklaşım benimsenmiştir. Odent Modeli: Sağlık çalışanları izleyici 

konumundadırlar. Odent’e göre doğum özel bir deneyim olup çiftler bu deneyimi en iyi fiziksel ortamda sevgi ile 

yaşamalıdır. Kitzinger Metodu: Doğum sırasında gevşeme ve solunum ile doğum ağrılarını kontrol altına alması 

hedeflenmiştir. Leboyer Metodu: Doğum, yenidoğan için travmatik bir olay olarak görülür ve zararsız bir doğum 

olması gerektiğine inanılır. 

Sonuç: Yapılan çalışmalarda, doğuma hazırlık sınıfına katılarak doğum desteği alan gebelerin doğuma uyum 

süreçlerinin daha iyi olduğu ve doğumu daha olumlu algıladıkları saptanmıştır. Sağlık çalışanları, anne-baba 

adaylarının korkusuz, olumlu bir gebelik ve doğum deneyimi yaşamaları için tüm anne ve baba adaylarını doğuma 

hazırlık sınıfları konusunda bilgilendirmeli ve katılımlarını desteklemelidir. 

Anahtar Kelimeler: doğuma hazırlık, olumlu, gebelik, doğum 

Initiatives Used In Developing A Positive Birth Perception 
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Abstract: Introduction and Aim: Negative birth perceptions of women negatively affect maternal health and 

baby adaptation. The most effective way to create a positive birth experience is to support women during the birth, 

to give care to the intrapartum with minimal intervention, to support the woman by preparing for birth and 

complications that may arise. It This review was conducted to evaluate the techniques used in birth preparation 

classes for the development of positive birth perception. 

Results: Birth preparation classes started in the world in 1930 and various training methods were used. Dick Read: 

It teaches the exercise of relaxation and abdominal respiration to help the mother's candidates get rid of the birth 

fear and applies them during delivery. HypnoBirthing: It is based on the principle that a woman will experience a 

happy and peaceful birth without pain by providing self-imagination, hypnosis, cleansing from fear and loosening. 

Lamaze Method: The Lamaze method, called psychoprophylaxis, focuses on the principle of pain reduction. 

Bradley Method: This method aims to prepare the pair from normal and natural routes, avoiding unnecessary 

interventions. It is argued that pregnancy provides good nutrition, exercise, deep relaxation techniques for relieving 

pain, and facilitating the action of participating in the birth as a "birth coach" of a woman's partner. Awareness-

based Birth and Parenting: On the basis of the model; awareness building, meditation and yoga, coping with stress, 

focus, respiration, group dialogues and natural birth. England Model: A holistic approach has been adopted in the 

field of birth training and postpartum turnover, focusing on past births, knowledge, fears, needs and wishes of 

women giving birth. Odent Modeli: Healthcare workers are the audience. According to Odent, birth is a special 

experience, and couples must live this experience with love in the best physical environment. Kitzinger Method: 

It is aimed to control loosening and breathing and birth pain during birth. Leboyer's Method: Birth is considered a 

traumatic event for the newborn and is believed to be a harmless birth. 

Conclusion: Health care professionals should inform all parents and candidates about birth preparation classes 

and support their participation for fearless, positive pregnancy and birth experiences. 

Keywords: birth preparation, positive, pregnancy, birth 

Giriş 

Kadınların olumsuz doğum algıları maternal sağlığı ve bebeğe uyumlarını olumsuz etkilemektedir (Aslan & 

Okumuş, 2017; Taheri, Takian, Taghizadeh, Jafari, & Sarafraz, 2018). Pozitif bir doğum deneyimi yaratmanın en 

etkili yolu, kadınları doğum sırasında desteklemek, en az müdahale ile intrapartum bakım vermek, doğumda ve 

oluşabilecek komplikasyonlara yönelik hazırlık yaparak kadını desteklemektir (Taheri vd., 2018). Kadınların 

olumlu bir gebelik ve doğum deneyimi yaşamaları için doğuma hazırlık sınıfları konusunda bilgilendirilmeleri ve 

katılımlarının desteklenmesi önemlidir (Abalı, Metinoğlu, Akkuş, & Irmak, 2016). Bu derleme olumlu doğum 

algısının geliştirilmesi için doğuma hazırlık sınıflarında kullanılan teknikleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Gelişme 

Doğum öncesi eğitimin önemi her geçen gün artmaktadır (Mete, 2015). Doğuma hazırlık sınıfları dünyada 1930 

yıllarında başlamış ve çeşitli eğitim yöntemleri kullanılmıştır (Coşar & Demirci, 2012). Doğum öncesi eğitim ile 

anne ve fetüs sağlığı olumlu yönde etkilenmekte; anne adayının gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin 

bilgisi artmakta ve yeni durumuyla baş etmesi kolaylaşmaktadır (Mete, 2015).  
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Dick Read: İngiliz doktor Dick Read tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu metot ağrıya neden olan gerginliğin 

ortadan kaldırılmasına odaklanmıştır. Bu görüşe göre doğumda korku gerginliğe, gerginlikte ağrının daha şiddetli 

algılanmasına ve ağrı da gerginliğin artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu döngü bir yerden kırılırsa ağrı 

daha az hissedilir. Anne adayının doğum korkularından kurtulması ve içinde var olan doğum yapma güdülerini 

keşfetmesi için derin gevşemenin önemini vurgular. (Mete, 2015; Mongan, 2012; Dick-Read, 2004). Anne 

adayının doğum korkularından kurtulması için gevşeme ve karın solunumu egzersizlerinin öğretilmesini ve doğum 

sırasında bunların uygulanmasını önermektedir (Şeker, 2006; Elmas, Yeyğel, & Saruhan 2017; Mongan 2012).  

HypnoBirthing: Kadını fiziksel ve psikolojik olarak doğuma hazırlayan Marie F. Mongan tarafından geliştirilen 

bir doğum tekniği ve felsefesidir. Mongan HypnoBirthing doğum ilke ve felsefesini ilk kez 1990 yılında bir 

doğumda kullanmıştır (Mongan, 2012). 1990 yılından itibaren giderek yaygınlaşan bu yöntem birçok doğum 

öncesi eğitimin temelini oluşturmuştur. Son yıllarda Türkiye’de de kullanılmaya başlanan bu yöntem giderek 

yaygınlaşmaktadır.  Mongan bu yöntemi, Dr. Grantly Dick-Read’in korku-gerginlik-ağrı siklusuna dayalı olarak 

geliştirmiştir. Yöntem; doğum öncesi dönemde verilen eğitimle doğumda kadının kendi kendine hipnoz 

uygulayarak korkularından arınmasını ve gevşemesini sağlamayı hedefler. HypnoBirthing yöntemi doğumda 

korkularından arınmış ve gevşemiş olan bir kadının ağrı duymayacağı, mutlu ve huzurlu bir doğum yaşayacağı 

esasına dayanmaktadır (Mongan, 2012). Kadının kendi kendine imgeleme, hipnoz uygulayarak korkularından 

arınmasını ve gevşemesini sağlayarak ağrı duymadan, mutlu ve huzurlu bir doğum yaşayacağı esasına 

dayanmaktadır (Elmas vd., 2017; Mongan, 2012). 

Lamaze Metodu: Psikoprofilaksi olarak da bilinen bu metot en yaygın bilinen doğuma hazırlık metodudur. Bu 

metodun ana amacı; aklı kullanarak doğumda ağrıyı kontrol etmektir. Bu metot doğumun kontrol edilebilir olduğu 

esasına odaklanmaktadır. Üç temel özelliği vardır. Birincisi: Kasılmalar sırasında gevşeme sağlanırsa ağrı olmaz. 

Eğitim sırasında üreme anatomi ve fizyolojisi ve doğum süreci açıklanır. Kasılmaların doğası ve gevşeme ile 

gerginliğin azaltılması için tanıtma ve alıştırma yapılır. İkincisi: Uterus kontraksiyonları ile oluşan ağrının beyin 

korteksine ulaşmasına engel olmak. Bu kadının özel bir şeye odaklanması ve hayal kurması ile sağlanabilir. 

Üçüncüsü: Doğumda ağrının başlaması ile pozitif bir tepki vermektir. Bu gebelik sırasında öğrenilerek, 

kontraksiyonların başladığı söylendiğinde refleks olarak uygulanacaktır (Pavlov’un şartlı refleksi) (Mete, 2015). 

Lamaze, rahatlama ve solunum tekniklerini kullanarak ve anneye sürekli duygusal destek verme üzerine odaklanan 

kendi adını verdiği yöntemini oluşturmuştur. Solunum Lamaze’ın en belirgin özelliğidir 

(http://www.lamazeinternational.org/History). Bu yönteminin esas alındığı sınıflarda, ağrıyı azaltmak için 

gevşeme ve çeşitli konsantrasyon teknikleri öğretilir (Şeker, 2006; Elmas vd., 2017). 

Bradley Metodu: Bu metot çifti, doğuma gereksiz müdahalelerden kaçınarak normal ve doğal yollardan 

hazırlamayı hedeflemektedir. Robert Bradley, gebelik doğum ve erken yenidoğanlık sürecinin zevkli ve stresten 

uzak geçmesinde eşin rolünün büyük olduğunu savunmaktadır. (Mete, 2015). Gebelikte iyi beslenme, egzersiz, 

ağrıyı gidermek için derin relaksasyon tekniklerini öğretme ve kadının eşinin “doğum koçu” olarak doğuma 

katılmasının eylemi kolaylaştıracağı görüşü savunulmaktadır (Şeker, 2006; Elmas vd., 2017; Mongan 2012; Mete, 

Ertuğrul & Uludağ, 2015). Bunlara ilave olarak kadının doğumda yürümesi ve dikkatini bir noktaya yoğunlaştırma 

tekniğine odaklanır. Özellikle son 12 haftaya odaklanır (Mete, 2015). 
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Farkındalığa Dayalı Doğum ve Ebeveynlik: Modelin temelinde; farkındalık oluşturma, meditasyon ve yoga, 

stresle baş etme, odaklanma, solunum, grup diyalogları ve doğal doğum yer almaktadır (Elmas vd., 2017).  

England Modeli: Doğum yapan kadınların geçmiş doğum eylemleri, bilgileri, korkuları, ihtiyaçları ve istekleri 

üzerine yoğunlaşılarak, doğuma yönelik eğitim ve postpartum döneme hazırlık konusunda bütüncül bir yaklaşım 

benimsenmiştir (Elmas vd., 2017).  

 Odent Modeli: Odent’e göre doğum özel bir deneyim olup çiftler bu deneyimi en iyi fiziksel ortamda sevgi ile 

yaşamalıdır (Ergin & Kömürcü, 2009; Elmas vd., 2017). Sağlık çalışanları izleyici konumundadırlar (Elmas vd., 

2017). 

Kitzinger Metodu (Psikoseksüel Metot): Sheila Kitzinger gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde kadının 

yaşadığı stresin kadının yaşamında önemli olduğunu belirtmiştir. Kadınların doğum sırasında gevşeme ve progresif 

solunum ile doğum ağrılarını kontrol altında tutmayı savunur (Mete, 2015). Doğum sırasında gevşeme ve solunum 

ile doğum ağrılarını kontrol altına alması hedeflenmiştir (Şeker, 2006; Elmas vd., 2017). Kitzinger yöntemi; kadına 

doğal davranılması gerektiğini benimser (Ergin & Kömürcü, 2009). 

Leboyer Metodu: Doğum, yenidoğan için travmatik bir olay olarak görülür ve zararsız bir doğum olması 

gerektiğine inanılır (Şeker, 2006; Elmas vd., 2017). Leboyer yöntemi; Fransız Frederick Leboyer tarafından 

geliştirilmiştir. Bu yöntemde doğum odasındaki kuvvetli ışıktan, gürültüden, bebeğin ilk solunumuna başlaması 

için poposuna vurulması, bebeğin solunumuna başlamadan umblikal kordun kesilmesinden olumsuz etkilendiğini, 

bu yüzden bebeğin ağrı ve travmasının azaltılması gerektiğini savunur (Ergin & Kömürcü, 2009). 

Bütün bu tekniklerin temel amacı, doğum sürecinin pozitif geçmesini sağlamaktır (Ergin & Kömürcü, 2009). 

 

Sonuç 

Yapılan çalışmalarda, doğuma hazırlık sınıfına katılarak doğum desteği alan gebelerin doğuma uyum süreçlerinin 

daha iyi olduğu ve doğumu daha olumlu algıladıkları saptanmıştır (Coşar & Demirci 2012; Serçekuş 2010). Sağlık 

çalışanları, anne-baba adaylarının korkusuz, olumlu bir gebelik ve doğum deneyimi yaşamaları için tüm anne ve 

baba adaylarını doğuma hazırlık sınıfları konusunda bilgilendirmeli ve katılımlarını desteklemelidir. 
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P-021 - SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AHLAKİ SIKINTI VE EMPATİK EĞİLİMLERİNİN 

BELİRLENMESİ: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KLİNİĞİ ÖRNEĞİ 

Zehra CENKCİ, Sibel ÖNER YALÇIN, Seda KARAÇAY YIKAR, Evşen NAZİK 

  ÖZET 

Problem Tanımı: Ahlaki sıkıntı, sağlık alanında çalışan profesyoneller arasında yaygın bir sorundur Sağlık 

profesyonellerinin sağlık bakım uygulamaları sırasında empati kurması hasta memnuniyetini ve iyileşme sürecinin 

hızlanmasında da olumlu bir etkiye sahiptir.  

Amaç: Bu çalışma kadın doğum kliniklerinde çalışan  hemşire/ebe ve hekimlerin ahlaki sıkıntı ve empatik 

eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Materyal-Metod: Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini Akdeniz bölgesinde bulunan bir şehir 

hastanesinde çalışan 141 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 

toplam 103 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında katılımcıların tanıtıcı özelliklerini içeren 

“Kişisel Bilgi Formu”, çalışanların ahlaki sıkıntılarını değerlendirmek amacıyla ‘Ahlâkî Sıkıntı Ölçeği (Moral 

Distress Scale)’ ve empatik eğilimlerini değerlendirmek amacıyla ‘Empatik Eğilim Ölçeği’ kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler,  T testi, Mann-Whitney U, Kruskall-Wallis ve Korelasyon testleri 

kullanılmıştır. 

Bulgular: Sağlık çalışanlarının ahlaki sıkıntı ölçek toplam puan ortalamalarının 65.86±6.80 olduğu saptanmıştır. 

Sağlık çalışanlarının Empatik Eğilim Ölçeği Puan Ortalaması 72.14±40.70 olduğu saptanmıştır. Empatik Eğilim 

Ölçeği ile Ahlaki Sıkıntı Ölçeği Rahatsızlık Düzeyi arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu ancak aradaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır (r=0.79, p=0.42). 

Sonuç: Kadın doğum kliniklerinde çalışan sağlık çalışanlarının ahlaki sıkıntı yaşama seviyelerinin düşük olduğu 

ve empatik eğilimlerinin yüksek olduğu saptanmıştır. 

ANAHTAR KELIMELER: AHLAKI SIKINTI, EMPATIK EĞILIM, SAĞLIK ÇALIŞANI  
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THE DETERMINATION OF THE MORAL DİSTRESS AND EMPATHIC TENDENCY OF 

HEALTH STAFF: EXAMPLE OF OBSTETRİC AND GYNECOLOGY CLINIC 

Zehra CENKCİ, Sibel ÖNER YALÇIN, Seda KARAÇAY YIKAR, Evşen NAZİK 

ABSTRACT 

Problem Definition: Moral distress is a common problem among health professionals. Health care professionals' 

empathy during health care practices has a positive effect on patient satisfaction and speeding up the healing 

process. 

Aim: This study was carried out to determine the moral distress and empathic tendencies of nurses / midwives and 

physicians working in obstetric and gynecology clinics. 

Materials and Methods: The population of the descriptive study consisted of 141 health workers working in a 

city hospital in the Mediterranean region. The sample of the study consisted of 103 health workers who agreed to 

participate in the study. The data were collected with the ““Personal Information Form”, Moral Distress Scale”, 

and “Empathic Tendency Scale”. Data were analyzed using descriptive statistics, t test, Mann-Whitney U, 

Kruskall-Wallis and Correlation tests. 

Results: It was determined that the moral distress total scores of the health workers in the study were 65.86±6.80, 

respectively. It was determined that the Empathic Tendency Scale average scores of the health workers in the study 

were 72.14 ± 40.70. There was a strong positive correlation between Empathic Tendency Scale and Moral Distress 

Scale Disorder Level but it was found that the difference was not statistically significant (r=0.79, p=0.42). 

Conclusion: It was determined that health workers in obstetrics and gynecology clinics had low levels of moral 

distress and high empathic tendencies. 

KEY WORDS: MORAL DISTRESS, EMPATHIC TENDENCY, NURSE, HEALTH STAFF 
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P-022- ANNE SÜTÜ VE MİKROBİYOTASI 
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Dıseases. 

 

Anne sütü yenidoğanın tüm besin öğesi gereksinimini tek başına karşılayan en ideal besindir. Anne sütüne ilişkin 

son 15-20 yıldır yapılan çalışmalarda sanılanın aksine anne sütünün steril olmadığı ve non-patojenik bakterileri de 

barındırdığı belirlenmiştir. Anne sütünün karbonhidrat, protein, yağ asidi, mineral, vitamin gibi biyolojik aktif 

bileşenleri içermesinin yanında stafilokok, streptokok, veillonella, gemella, enterokok, clostridia, bifido bakteri, 

laktobasil gibi pek çok bakteri türevini de içerdiği artık bilinen bir gerçektir. Ancak anne sütündeki yer alan bu 

mikroorganizmaların nereden geldiği “entero mammary pathway” teorisiyle açıklanmaya çalışılsa da bu hala 

tartışmalı konudur ve üzerinde daha fazla araştırma yapmaya ihtiyaç vardır. Bu teoriye göre anne sütü çok çeşitli 

mikrobiyal sistemleri barındırması nedeniyle yenidoğan ve bebek bağırsak mikrobiyotası için çok iyi bir prebiyotik 

olduğu ileri sürülmektedir. Dolayısıyla bebekte sağlıklı mikrobiyotanın gelişimi annenin mikrobiyotasının sağlıklı 

olmasıyla ilişkilendirilmekte ve anne sütünde yer alan mikroorganizmaların bebeğin mikrobiyotasının 

gelişmesinde önemli bir yeri olduğu vurgulanmaktadır. Aslında anne sütü mikrobiyotası bebeklik ve çocukluk 

döneminde gastrointestinal sistem mukozasının gelişmesi ve olgunlaşmasına önemli katkı sağlayarak çocuğun 

gelecekte de kronik hastalıklardan (astım, diyabet gibi) korunmasında önemli rolü olduğu belirtilmektedir. 

Bununla birlikte anne sütü mikrobiyotasının yaşanılan çevre, annenin sağlık durumu, obezite, atopi, diyet, 

immünolojik durum, doğum şekli, gestasyonel yaş, antibiyotik kullanımı ve laktasyon süreci gibi pek çok 

faktörden etkilendiği bildirilmektedir. Bu çalışmada da anne sütünün mikrobiyota gelişimi üzerine olan etkisi ve 

bunu etkileyen faktörlerin irdelenmesi amaçlanmıştır. 

ANAHTAR KELIMELER: ANNE SÜTÜ, MIKROBIYOTA, EMZIRME. 
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HUMAN BREAST MILK AND ITS MICROBIOTA 

Breastmilk is the most ideal nutrient that meets singly all the nutritional needs of the newborn. Studies conducted 

over the last 15-20 years have shown that, contrary to what is believed, mother's milk is not sterile and contains 

non-pathogenic bacteria.  It is any more a well-known fact that in addition to containing biologically active 

components such as carbohydrates, proteins, fatty acids, minerals and vitamins, breast milk contains many 

bacterial derivatives such as staphylococci, streptococci, veillonella, gemella, enterococci, clostridia, bifido 

bacteria and lactobacilli. However, it is still a controversial issue even if where these organisms in the breast milk 

coming from is attempted to explain with the "entero mammary pathway" theory. There is a need to do more 

research on it. According to this theory, It is asserted that breast milk is a very good prebiotic for newborn and 

infant intestinal microbiota due to its wide variety of microbial systems. Therefore, the development of healthy 

microbiota in the baby is related to the healthy microbiota of the mother. It is also emphasized that microorganisms 

located in the breast milk are important for the development of baby microbiota. In fact, breast milk microbiota 

has a significant role in the development and maturation of the gastrointestinal system mucosa in infancy and 

childhood. It is indicated that this has an important role for the protection of the child from chronic diseases such 

as asthma, diabetes. However, it has been reported that breast milk microbiota is affected by many factors such as 

environment, maternal health status, obesity, atopy, diet, immunological status, mode of delivery, gestational age, 

antibiotic usage and lactation process. In this study, it is aimed to investigate the impact of breast milk on 

microbiota development and the factors affecting it. 

Keywords: Breast Milk, Microbiota, Breast-Feeding.   

Giriş 

Anne sütü yenidoğanın tüm besin öğesi gereksinimini tek başına karşılayan ve optimal büyüme ve gelişimini 

sağlayan en uygun besindir. Anne sütü, karbonhidrat, protein, yağlar, vitaminler, su ve mineralleri içermektedir 

(1). Ancak bunun ötesinde bebeğin sağlığı için gerekli çeşitli biyoaktif bileşenleri de barındırır. Bu açıdan ele 

alındığında çok farklı mikroorganizmayı barındıran anne sütü mikrobiyotası önemli bir biyoaktif bileşendir (2,3). 

Hem besin hem mikroorganizma kaynağı olan anne süt, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek mortalite ve kronik 

hastalık sıklığını da azaltmaktadır (4). Bu çalışmada da anne sütünün mikrobiyota gelişimi üzerine olan etkisi ve 

bunu etkileyen faktörlerin irdelenmesi amaçlanmıştır.  

İnsan vücudunda mikrobiyotanın oluşumu doğum öncesi dönemde başlamakla birlikte temel olarak yaşamın ilk 

üç yılında şekillenmekte yetişkin dönemde büyük bir mikorganizma ekosistemine dönüşmektedir (4). Mükemmel 

bir beslenme kaynağı olan anne sütü, bebeğin gelişmekte olan mukozal bağışıklık sistemine rehberlik ettiği 

düşünülen çeşitli mikrobiyotalar içerir. Annenin bağırsağından gelen bakterilerin anne sütüne geçebileceği ve 

bebeğe dinamik olarak transfer edilebileceğine inanılmaktadır. Anne ve bebeği arasındaki bu etkileşim, sağlıklı 

bir bebek bağırsak mikrobiyomunun kurulmasında anahtardır (5).  Anne sütünün uzun yıllar steril olduğuna 

inanılmıştır. Oysa günümüzde bu görüşten uzaklaşılarak anne sütünün çok sayıda mikroorganizma ve özellikle 

bifidobakterileri içerdiği ileri sürülmektedir. Anne sütü içerdiği probiyotik bakteriler ve prebiyotik etkili 

oligosakkaridlerle birlikte, ilk günlerden itibaren barsak florasını bifidobakter ve laktobasillerden oluşacak şekilde 

bebeğin lehine geliştirmektedir. Bu doğal flora barsak epitel bütünlüğünün korunması, permeabilitenin azaltılması, 
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patojenlerin uzaklaştırılması gibi bağışıklık yanıtının oluşmasını da desteklemektedir. Böylece daha az 

inflamasyon, atopi, daha az otoimmun hastalık oluşacak şekilde bebeğin bağışıklık sistemini yaşam boyu kalıcı 

olarak düzenlemektedir. Dolayısıyla anne sütü bağışıklık sistemini daha yaşamın başlangıcından itibaren kalıcı 

olarak etkilemektedir (6,18,19,20).  

Bebekte mikrobiyota gelişimini etkileyen faktörler arasında anne sütü alımı, bakterilere çevresel maruziyet, doğum 

şekli, annenin mikrobiyotası, antibiyotik/probiyotik kullanımı ve beslenme şekli annenin sağlık durumu yer 

almaktadır. Anne sütü infantın bağırsak mikrobiyota kolonizasyonunda önemli bir faktördür. Anne sütünde 

bulunan oligosakkaritler, lizozomlar, laktoferrin, antikorlar ve sitokinlerin infantta bifidobakterium sayısının 

artması ile ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Anne sütü, prebiyotikler (anne sütü oligosakkaritleri) 

ve probiyotikleri (bifidobakterium, laktobacillus) bir arada içeren simbiyotik bir besindir (7). Yapılan çalışmalar, 

anne sütü ile beslenen bebeklerle hazır mama ile beslenen bebeklerin mikrobiyom bileşimlerinde farklılık 

olduğunu ortaya koymuştur (8,15). Bu konuda yapılan birçok çalışmada anne sütü ile beslenen infantlarda 

mikrobiyotanın çoğunu bifidobakteriler oluştururken, formül mamalar ile beslenen infantların sindirim sistemi 

mikrobiyotasında escherichia coli, clostridium difficile, bacteroides fragilis ve lactobacillusların baskın olduğu 

gösterilmiştir. Dolayısıyla anne sütü ile beslenen çocukların barsak bakterileri bileşimi bellidir. Bu doğal bileşim, 

çocuğun bağışıklık ve beyin gelişimini etkilemektedir (8,9,15).  

Bebekte mikrobiyotanın gelişiminde bir diğer etmen çevresel maruziyettir. Doğumda bebeğin bağırsakları steril 

olmasına rağmen, doğumdan hemen sonra çevrede bulunan mikroorganizmalar ile hızlı bir şekilde kolonize olur. 

Florayı oluşturacak bakterilerin başlıca kaynakları anne doğum kanalında bulunan mikroorganizmalar ile bebeğin 

yakın çevresinde ve bu çevrede temas ettiği kişilerde olan mikroorganizmalardır. Doğumdan hemen sonra bağırsak 

florasında E. coli ve streptokoklar baskındır. Bebek anne sütü aldıkça E. coli, streptokoklar ve clostridialar 

azalırken, laktobasil ve bifidobakteriler artmaya başlar (10). Bunlarla birlikte annenin mikrobiyotasının sağlıklı 

olması bebekte sağlıklı mikrobiyata gelişimi ile yakından ilişkilidir. Anne sütü bakterilerinin bileşimi, bebeğin 

ağzından, derisinden ve maternal gastrointestinal sistem bakterilerinden etkilendiği belirtilmektedir. Yapılan 

çalışmalarda anne sütü ile anne ve bebeğin feçesindeki mikroorganizmalar karşılaştırışmış sonuçta bazı bakteri 

türlerinin aynı olduğu saptanmıştır. Bu bakteri türlerini “entero mammary pathway”  adı verilen endojen bir yolla 

anne bağırsağından meme dokusuna taşındığı ileri sürülse de bu durum hala çok tartışılan konudur  (16,13). Ayrıca 

doğum şeklinin de anne sütüne mikrobiyota geçişini ve bebekte mikrobiyota gelişimini etkilediği belirtilmektedir. 

Toscano ve ark. tarafından 2017 yılında yapılan bir çalışmada kolostrum mikrobiyotasının doğum şekline göre 

önemli farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada özellikle vajinal doğum yapan annelerin 

kolostrumunun, sezaryen doğum yapan annelerin kolostruma kıyasla daha büyük bir bakteri zenginliğini 

barındırdığı ileri sürülmüştür (14). Sezaryen ile doğum, fizyolojik stres ve bazı hormonların olması nedeniyle anne 

sütüne mikrobiyata geçişini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte hayatın ilk saatinde emzirmenin geç 

başlaması ve bebeğin doğum kanalından geçerken maruz kaldığı vajinal ve intestinal bakteriler ile temas etmemesi 

bebekte mikrobiyota gelişimini olumsuz etkilediği çalışmalarda gösterilmiştir. Bu durum vajinal doğuma göre 

sezaryen ile doğan bebeklerin, fizyolojik barsak mikrobiyotasının fizyolojik uyaranı olan ve anne sütünde bulunan 

lactobacilli ve bifidobacteria gibi mikroorganizmaların erken alınamaması, bebeğin barsak florasında daha düşük 

kolonizasyon oranlarının bulunmasıyla açıklanmaktadır (15).   Anne sütü benzersiz ve değişmeyen bir mikrobiyom 

içermesi nedeniyle özellikle preterm doğan yenidoğanlar başta olmak üzere tüm bebeklere kendi anne sütünü 

sağlamak, enfeksiyon riskinin ve diğer erken spesifik morbidite oluşturan durumların engellenmesi açısından 
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yararlı olabileceği düşünülmektedir. Cacho ve ark. (2017) tarafından yapılan bir çalışmada her annenin benzersiz 

bir süt mikrobiyotasının olduğu vurgulanmıştır. Ancak anne sütünün yetersiz olduğu bazı durumlarda, bebeğin 

anne sütünün canlı mikrobiyomları incelenip, donör anne sütündeki uygun mikrobiyomlar alınarak anne sütüne 

eklenip ve böylece anne sütünün arttırımı yoluna gidilmektedir. Anne sütü yaklaşımı olarak bilinen bu durum, 

anne-bebek çiftlerine fayda sağlayarak, daha sağlam bir bebek bağırsak mikrobiyomunun oluşmasına katkı 

sağlamaktadır (13).  

Annenin diyeti de gastrointestinal, vajinal ve anne sütü mikrobiyotası üzerine önemli bir etkiye sahiptir. 

Gebeliğinde antibiyotik ve probiyotik kullanan annenin intestinal mikrobiyotası bebeğin mikrobiyotasını da 

etkilediği ileri sürülmektedir. Diğer yandan beslenme şeklinin de mikrobiyata gelişimi üzerinde etkisi büyüktür. 

Underwood ve ark. insan sütünün, bağırsak mikrobiyotası için oligosakkaritler gibi faydalı faktörler içerdiğini, bu 

özelliği ile probiyotik olarak bifidobakteriyum ve lactobacillus türlerinin çoğalmasını uyararak bebeğin bağırsak 

mikrobiyal kompozisyonunu seçici olarak değiştirdiğini göstermişlerdir. Buna karşın formül mama ile beslenme, 

intestinal mikrobiyota açısından yüksek mikrobik çeşitlilik, fazla miktarda clostridium difficile ve daha düşük 

miktarda bifidobakteriler ile ilişkili bulunmuştur. Emziren annenin sağlığı da sütün mikrobiyomunu 

etkileyebilmektedir. Alerji ve obezite gibi sağlık sorunları olan annelerin sütündeki bifidobakterium düzeylerinin, 

sağlıklı annelerinkinden daha az olduğu bulunmuştur. Annenin beslenme durumu, süt içindeki mikroorganizmaları 

ve immünomodülatör faktörleri (TGF-β2, sCD14 ve sitokinler) etkilemektedir (15). Yapılan çok az sayıdaki 

çalışmada da bebek cinsiyetinin anne sütündeki mikroganizma çeşitliliğini etkilediği belirtilmektedir. Williams ve 

ark. göre; erkek bebeklerin anneleri tarafından üretilen süt, kız bebeklerin annelerinden 

daha  yüksek  Streptococcus  ve daha düşük Staphylococcus'a sahip olduğu tespit edilmiştir. Fakat, Urbaniak ve 

ark. tarafından yapılan bir çalışmada ise bebeklerde cinsiyet farklılığının (kız/erkek) anne sütündeki 

mikroorganizma çeşitliliği üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir (17).  

 

Sonuç 

 

Anne sütünde bakterilerin varlığı 1970’lerden beri bilinmesine rağmen yeni kültür dışı tekniklerle anne sütünün 

çok çeşitli mikroorganizmaları içeren karmaşık bir sistem olarak ortaya konulması oldukça güncel bir konudur. 

Bu mikrobiyatanın kaynağı, nasıl oluştuğu, anne ve bebek sağlığına etkileri, uzun dönem etkileri hala 

araştırılmaktadır (20). Anne sütündeki mikroorganizmaların kaynağına ilişkin tartışmalar ise halen devam 

etmektedir. Bakterilerin annenin bağırsak mikrobiyotasından, süt mikrobiyotasına taşınmasına yönelik teoriler 

geliştirilse de bu durum tam olarak açıklanamamıştır. Ayrıca anne sütü mikrobiyotasının geliştirilmesi için gebelik 

ve laktasyon döneminde anneye uygulanan probiyotik ve prebiyotik takviyesinin anne sütü mikrobiyotasını 

etkilediği ileri sürülse de bunun bebek mikrobiyotası ve sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 
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S-001 - TRAVAYDA HAREKET SERBESTLİĞİNİN DOĞUM KONFORU VE DUYGU 

DURUMUNA ETKİSİ 

 
Özen Esra KARAMAN1, Hatice YILDIZ2, 

 
1Üsküdar Üniversitesi, 2Marmara Üniversitesi, 

Çalışma, primipar gebelere doğumun birinci evresinde (travay) uygulanan hareket serbestliğinin doğum konforu 

ve duygu durumları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Randomize kontrollü ve deneysel bir araştırma olarak yürütülen çalışma, İstanbul ilindeki bir kamu hastanesinde 

gerçekleştirildi. Örneklem sayısını belirlemek için güç analizi yapıldı. Randomizasyon ile çalışma grubu (ÇG) 

n=35, kontrol grubu (KG) n=35 olmak üzere toplam 70 primipar gebede çalışıldı. ÇG gebelere travayda hareket 

serbestliği sağlandı. Veriler; Kişisel Bilgi, Doğumda Duygu durum Değerlendirme (6 soru ile gebelerden 

doğumlarına ilişkin duygu durumlarını 1 ile 10 arasında puanlamaları istendi) ve Doğum Konforu Değerlendirme 

Formları ile toplandı. (Doğum konfora yönelik her bir ifade de hayır diyenler 1, kısmen 2, evet diyenler 3 ile 

puanlandırıldı). 

Yaş ortalaması ÇG 22.11±4.04 KG da 23.14±3.91 dı. ÇG da 45.7’si KG da da %42.9’u lise mezunuydu. Her iki 

gruptaki gebeler miadındaydı ve sosyo-demografik özellikleri benzerdi. Duygudurumlarına ilişkin; “genel olarak 

ağrıya dayanıklılık”, “kendini iyi hissetme”, yorgunluk, halsizlik”, doğum korkusu” vb. ifadelerde ve 

duygudurumlarına yönelik toplam puan ortalaması açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu (p>0.05). Ancak 

“doğum ağrısına dayanıklılık” düzeyini (ÇG=4.62±1.62; KG=3.74±1.94) ÇG gebeler daha yüksek ifade etmişti 

(p<0.05). Doğum konforu açısından; “doğumu yapamayacağını düşünenlerin” (ÇG:%51,4, KG:%82,9), “doğum 

yapabileceğine dair kendine güvenmeyenlerin” oranı (ÇG:%34,3, KG:%60,0) KG gebelerde anlamlı olarak daha 

yüksekti (p<0,01). Doğum masasından rahatsız olanların oranı ÇG gebelerde daha yüksek olsa da (ÇG:%48.6, 

KG:%25.7) fark anlamsızdı (p<0.07). Totalde konfor puan ortalaması açısından gruplar arasında anlamlı fark 

yoktu (p>0,05). Gebelerin doğumlarına ilişkin değerlendirmelerinde; doğum sürelerini “uzun” (ÇG=%51.4; 

KG=%71.4) ve doğum ağrılarını da “şiddetli/çok ağrılı” olarak ifade edenlerin oranı (ÇG: %71,4; KG: %85,7) KG 

gebelerde anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,01-0.01). Doğumun birinci evresinde gebelere sağlanan hareket 

serbestliği ile doğum kaygısı (doğumu yapamayacağı düşüncesi) arasında negatif yönde, doğuma ilişkin kendine 

güven ile ise pozitif yönde ileri düzeyde anlamlı ilişki (p<0,01) saptandı. 

Elde edilen sonuçlara göre; doğumun birinci evresinde sağlanan hareket serbestliğinin gebelerin kendilerine 

güvenini artırdığı, doğum ağrısı algısını ve doğum kaygısını azalttığı ve de doğuma uyumu kolaylaştırdığı, bu 

nedenle kliniklerde yaygınlaştırılarak uygulanmasının yararlı olacağı görüşüne varıldı. 

ANAHTAR KELİMELER: TRAVAY,DOĞUM, HAREKET SERBESTLİĞİ, KONFOR, DUYGU DURUM 
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THE EFFECT OF FREEDOM OF MOVEMENT TO THE BIRTH COMFORT AND 

EMOTION STATES 

 
Özen Esra KARAMAN1, Hatice YILDIZ2 

 
1Üsküdar University, 2Marmara University 

The aim of the study is to determine the effect of movement freedom during the first stage of labor on birth comfort 

and mood of primiparous. 

This study was conducted in public hospital in Istanbul between March 2015 and December 2016. A power 

analysis was performed to determine the number of sample. The study group (SG) n=35, the control group (CG) 

n=35 were selected with randomization, and in total of 70 primipar pregnant women. The freedom of movement 

was provided to the SG during the labor. Data were collected with the personal information, the mood (pregnant 

women were asked to score between 1 and 10 with 6 questions) and the birth comfort (each expression for birth 

comfort was scored as 1, 2, and 3, respectively) forms. 

The mean age was 22.11±4.04 in SG and 23.14±3.91 in CG. High school graduates rate was 45.7% in SG and 

42.9% in CG. The demographic characteristics of both groups were similar. About the mood; “overall resistance 

to pain”, “feeling good”, “fatigue, weakness”, “fear of birth” expressions for total average score between two 

groups, there was no significant difference (p>0.05). However, “birth pain endurance” level (SG:4.62±1.62; 

CG:3.74±1.94) in CG expressed higher (p<0.05). In terms of labor comfort, the ratio of those who think ”they can't 

give birth” (SG:51.4%, CG:82.9%), “don't trust to give birth” (SG:34.3%, CG:60.0%) was significantly higher in 

CG (p<0.01). Although rate of those who were “disturbed birth table” was higher (SG:48.6%, CG:25.7%) but 

difference was't significant (p<0,07). There was no significant difference between the groups in total comfort 

scores (p>0.05). In evaluation of the birth, rates of those who expressed the birth time as “long” (SG:51.4%; 

CG:71.4%) and birth pain as “severe/painful” (SG:71.4%; CG:85.7%) were significantly higher in CG (p<0.01-

0.01). In first stage, there was positive correlation between the freedom of movement and birth anxiety and between 

birth and self-confidence (p<0.01). 

It was concluded that freedom of movement provided in first phase increased confidence of pregnants, reduced 

perception of birth pain and anxiety, and facilitated adaptation to birth, so that it would be useful to apply in clinics. 

KEYWORDS: TRAVAY, BIRTH, FREEDOM OF MOVEMENT, COMFORT, EMOTION SITUATION 
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S-002 - ANNE DOSTU OLAN BİR HASTANEDE ANNELERİN DESTEKLEYİCİ BAKIM 

ALGISININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Hülya DEMİRCİ1, Hanife Nurseven ŞİMŞEK1, Nurcan ÇELİK1, Alev YALNIZ ÇİFTÇİ2, 

 
1Celal Bayar Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Ebelik Bölümü, 2Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, 

Araştırma, anne dostu olan bir hastanede gerçekleştirilen anne dostu doğum uygulamalarının, kadınların 

destekleyici bakım algısına etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma olup; veriler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı anne dostu bir hastanede 

Mart 2017- Eylül 2017 tarihleri arasında doğum yapan 325 anneden elde edilmiştir. Araştırmanın verileri “Tanıtıcı 

Bilgi Formu” ve Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Kadının Algısı Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. 

Veriler sayı, yüzde, ortalama ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. 

Kadınların yaş ortalaması 28,63±6.26’dır. Kadınların %35.7’si doğum yaparken yanında sosyal desteğinin 

olduğunu, %37.5’inin yanında annelerini istediği, %66.2’si ise doğum eyleminde eşin destek olabileceğini 

belirtmiştir. Ölçekten alınan toplam puan 122.53±13.46 (min:33, max:132), cronbach alfa katsayısı ise 0.94 olup; 

destekleyici bakım algısının iyi olduğu saptanmıştır. Gebe bilgilendirme sınıfına katılan, doğum yaparken 

mahremiyetine özen gösterilen, doğum eyleminde sosyal desteği olan, her istediğinde ebesine ulaşabilen ve doğum 

eyleminde yanında öğrenci ebe bulunan kadınların destekleyici bakım algısının iyi olduğu görülmüştür. Doğum 

eyleminde; oral beslenmesi ve sıvı alımı kısıtlanmayan, hareket özgürlüğü sağlanan, sürekli fetal monitorizasyon 

ve sık vajinal tuşe uygulanmayan, sonda takılmayan ve bebeği anne karnına koyulan kadınların destekleyici bakım 

algısının iyi olduğu ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu saptanmıştır. 

Anne dostu doğum uygulamaları, kadınların doğum eyleminde destekleyici bakım algısını olumlu yönde 

etkilemiştir. Ayrıca yanında sosyal desteği olan, her istediğinde ebesine ulaşabilen ve yanında öğrenci ebe bulunan 

kadınların destekleyici bakım algılarının iyi olduğu saptanmış olup; ebelerin varlığı doğum eyleminde terapötik 

bir değer olabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DESTEKLEYİCİ BAKIM, ANNE DOSTU HASTANE, DOĞUM, EBELİK 
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ASSESSMENT OF THE SUPPORTIVE CARE PERCEPTION OF THE MOTHERS IN A 

MOTHER-FRIENDLY HOSPITAL 

 
Hülya DEMİRCİ1, Hanife Nurseven ŞİMŞEK1, Nurcan ÇELİK1, Alev YALNIZ ÇİFTÇİ2 

 
1Celal Bayar University/Faculty Of Health Sciences/Department Of Midwifery, 2Manisa Merkezefendi Public 

Hospital 

The research was conducted to evaluate the effects of mother friendly childbirth practices on the perception of 

supportive care of women in a mother-friendly hospital. 

Research was a descriptive and cross-sectional study; data were obtained from 325 mothers who gave birth 

between March 2017 and September 2017 in a mother-friendly hospital affiliated to the Ministry of Health. The 

data of the study were collected using the "Introductory Information Form" and the "Scale of Women's Perception 

for Supportive Care Given During Labor". Data were evaluated by number, percentage, mean and Mann-Whitney 

U test. 

The mean age of the women were 28.63 ± 6.26. Most of the women (35.7%) stated that they had social support 

while giving birth, 37.5% said they wanted their mothers, and 66.2% said that they could support the spouse in 

labor. The total score of the scale was 122.53 ± 13.46 (min: 33, max: 132) and the cronbach alpha coefficient was 

0.94; perception of supportive care was good. It was found that the perception of supportive care of women 

participating in the pregnancy information class, taking care of their privacy during delivery, having social support 

during labor, reaching to the midwife whenever they want, and women with student midwife in labor were also 

good. In labor; oral nutrition and fluid intake were unrestricted, freedom of movement were ensured, continuous 

fetal monitoring and vaginal touch were not often applied and put on the mother's abdomen of the baby of 

perception of supportive care of women who were found to be good and there was a statistically significant 

difference between them. 

Mother friendly childbirth practices have positively affected the perception of supportive care of women's in labor. 

Besides, it was found that the perceptions of supportive care of the women who have social support, who can reach 

to the midwife whenever they want and with student midwife in labor were good. Because, the presence of midwife 

can be a therapeutic value in labor, routine interventions can be reduced. 

KEYWORDS: SUPPORTIVE CARE, MOTHER-FRIENDLY HOSPITAL, CHILDBIRTH, MIDWIFERY 
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Amaç: Hibrit simülasyon gibi doğuma hazırlık sınıfı eğitimlerinde, verilen eğitimin etkinliğini arttırabilecek 

inovatif yöntemlerin kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Giriş: Doğuma hazırlık sınıflarının ana hedefleri gebelik, travay, doğum ve ebeveynlik için gebe ve yakınlarını 

hazırlamaktır. Bu eğitimlerde gebelere; gebelikteki fiziksel ve duygusal değişimler, doğum, fiziksel ve gevşeme 

egzersizleri, yenidoğan bakımı gibi konular öğretilmektedir. Eğitim yöntemi olarak da daha çok anlatım, soru 

cevap ve fiziksel uygulamaları yap göster tekniği kullanıldığı görülmektedir.  

Bu eğitimlerin etkinliğinin arttırılabilmesine ve özellikle de kadınların doğum sırasında kendi 

bedenlerinin kontrolüne sahip olmasına yardımcı olacak temel bilgilerin tartışılması eğitim hedefi için hibrit 

simülasyon gibi güncel ve ilgi çekici yeni öğretim yöntemlerinden de yararlanılabilinir. Böylece gebelerin doğum 

öncesinde güvenli bir ortamda doğumu deneyimlemeleri ve debrifing (çözümleme oturumu) ile gerekli 

tartışmaların yapılabilmesi sağlanabilir.  

Bulgular: Literatürde yer alan hibrit simülasyon örnekleri incelendiğinde daha çok sağlık çalışanlarının doğum 

becerisi eğitiminde kullanılmakta olduğu saptanmıştır. Bunlardan yüksek gerçekliğe sahip bir eğitmene 

bağlanabilen Mama Natalie, pelvik görev öğreticisi olan yüksek gerçekliğe sahip senaryolar eşliğinde standardize 

hastanın bedenine yerleştirilerek kullanılabilen bir pantolon olan Parto-Pans, babalarında gebeliği 

deneyimleyebileceği, anne karnındaki bebeğin hareketeleri ve uterin kontraksiyonları taklit eden Mummy Tommy 

8.0 hibrit simülatörlerinin doğuma hazırlık sınıflarında kullanılabileceği düşünülmektedir. Doğumun gebe ve 

yakınlarının gözünde canlandırılabilmesi, doğum sırasında yapmaları gerekenleri anlamaları ve doğum sonu 

dönemde bedenlerindeki değişimler ile bu değişimlerin anlamını ve yönetimini kavrayabilmeleri amacıyla part 

task trainer (parça görev öğretici) hibrit simülatörleri kullanılabilir.  

Ayrıca “PRONTO” adı verilen bir simülasyon eğitim programında eğitim sonrasında katılımcıların 

iletişim kurup yardım alabilecekleri “Mobil Hemşire Mentorluk Programı” cep telefonu aplikasyonu da 

bulunmaktadır. Aynı sistem doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin eğitim sırası ve sonrası dönemde de obstetrik 

ve yenidoğan bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde kullanılabilir. 

Günümüzde güncel örnekleri eğitime katılan gebeler ve eğitimcileri tarafından whatsup gibi sosyal paylaşım 

ağlarında oluşturdukları gruplar aracılığı ile sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Sonuç: Didaktik anlatımı içeren eğitim oturumları gibi geleneksel eğitim yaklaşımlarının, katılımcıların 

öğrenmesini ve uygulamaları içselleştirmelerini arttırdığı yapılan çalışmalarda gösterilememiştir. Simülasyon 

tekniği kullanılarak, senaryoya dayalı, standardize hasta-eğitmen-gebe eşliğinde ve uzuv/parça görev öğreticileri 

kullanılarak hibritleştirilen eğitim programları ile sağlık personeli ve gebelerin eğitilmesi ile vajinal doğum 
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oranlarının arttırılması, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem ile bebek bakımı konularında kendilerini yeterli 

hissetmeleri sağlanabilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Doğuma Hazırlık Eğitimi, Gebelik, Hemşirelik, Hibrit Simülasyon, Parça Görev Öğretici 

INNOVATIVE METHODS COULD BE USED IN CHILDBIRTH EDUCATION: HYBRID 

SIMULATION 

Hande YAGCAN* & Hale SEZER** 

* Dokuz Eylul University, Faculty of Nursing, Obstetric and Gynecologic Nursing Department, Assist. Prof. 

** Ege University, Faculty of Nursing, Nursing Education Department, Research Assist. 

E-Mail: hande.yagcan@gmail.com 

Aim: In this study, using of innovative methods such as hybrid simulation.to improve the effectiveness of the 

childbirth education is aimed to investigate. 

Introduction: The main goals of the childbirth education are to prepare pregnant women and their relatives for 

pregnancy, labor, birth and parenting. In these trainings, topics such as physical and emotional changes in 

pregnancy, birth, physical and relaxation exercises, neonatal care are taught to pregnant women. Generally, 

demonstration, question-answer and physical applications methods are used in this education. 

 For discussion of the basic knowledge goal of the education, could also benefit from actual and interesting 

new teaching methods such as hybrid simulation that can help to increase the effectiveness of these trainings and 

help women have their bodies control during childbirth. Thus, it is possible for pregnant women to experience 

birth in a safe environment before the childbirth and necessary discussions can be made by the debriefing session. 

Results: When the hybrid simulation examples in the literature are examined, it was found that mostly used in 

health workers training of delivery skills. Those are Mama Natalie can connect with an instructor and has high 

fidelity; Parto-Pans are a pelvic task instructor and a pair of pants that can placed into the standardized patient's 

body and use by high-reality scenarios; Mummy Tommy 8.0 simulate fetal movements and uterine contractions 

for providing pregnancy experience to fathers are could use in childbirth education. Part task trainer hybrid 

simulators can be used for animating childbirth for pregnant women and their relatives, to understand what they 

need to do during childbirth and to understand the changes in their bodies in the postpartum period and the meaning 

and management of these changes. 

 There is also a "Mobile Nurse Mentoring Program" mobile phone application where participants can 

contact and get help after training in a simulation training program called "PRONTO". The same system can be 

used to develop knowledge and skills for meeting the needs of obstetric and neonatal care of educated pregnant 

women during and after the training period. Today's current examples of it are being provided by using the social 

network groups such as whatsup were created by educators and their trainers. 

mailto:hande.yagcan@gmail.com
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Conclusion: Traditional educational approaches, such as training sessions involving didactic narration, haven’t 

been shown in studies that increase participant learning and internalization of practices. Training of health 

personnel and pregnant women by using scenario-based, standardized patient, part task trainers included 

simulation tecnique in hybridized education programes will provide increase in vaginal birth rates and feeling of 

self-sufficiency during pregnancy, birth, postpartum periods and newborn care. 

Key Words: Childbirth Education, Pregnancy, Nursing, Hybrid Simulation, Part Task Trainer 
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Giriş 

Anne sağlığı ve perinatal bakımın iyileştirilmesi küresel bir önceliktir. Gebeler için sağlık bakımı 

kapsamında, multidisipliner bir yaklaşımla yapılandırılmış doğum hazırlık programları önemli bir rol 

oynamaktadır; bu tür programlar gebe kadınlar ve partnerleri için tavsiye edilmektedir. Ayrıca doğum öncesi 

eğitim anneleri sağlıklı olan vajinal doğum yapmaya teşvik etmekte de güçlü bir yöntemdir (Crofts et al., 2011, 

Fabian et al., 2005; Koehn, 2002).  

Gelişme 

Yapılan bir çalışmada doğuma hazırlık eğitimi almayan kadınların, alanlara göre doğumun latent fazında 

daha çok anestezi alma ihtiyacı duyduğu saptanmıştır (Paz-Pascual et al., 2008). Bu eğitimi alan kadınların 

almayan kadınlara göre daha çok doğum eyleminin aktif fazında hastaneye başvurdukları ve daha az epidural 

anestezi kullanıldığı ve daha az anksiyete hissetikleri saptanmıştır (Maimburg et al., 2010; Paz-Pascual et al., 2008; 

Artieta-Pinedo et al. 2010). Ayrıca özel antenatal eğitim gruplarında partner katılımının arttığı bulmuştur (Escott 

et al., 2005).  

Doğuma hazırlık sınıflarının ana hedefleri gebelik, travay, doğum ve ebeveynlik için gebe ve yakınlarını 

hazırlamaktır (Koehn, 2002; Walker et al. 2009). Alt hedeflerinde ise; lumbopelvik ağrı, idrar kaçırma ve 

anksiyetenin önlenmesi, gebelik sırasında fiziksel aktivitenin uygulanmasını teşvik edilmesi, nonfarmakolojik ağrı 

ile baş etme için kullanılacak pozisyonları ve egzersizleri yapmalarının sağlanması ve kadınların doğum sırasında 

kendi bedenlerinin kontrolünü ellerinde tutmalarına yardımcı olacak temel bilgilerin tartışılması bulunmaktadır 

(Maimburg et al., 2010).  

Doğuma hazırlık sınıfı eğitimlerinde gebelere; gebelik sırasında yaşanan fiziksel ve duygusal değişimler, 

doğum, puerperium, yenidoğan bakımı, doğum ve ebeveyn olmaya yönelik ile ilgili korkular ile ilgili konular, 

fiziksel egzersiz ve gevşeme egzersizleri (lumbopelvik ağrı önleme, pelvik taban fonksiyonu, doğum ve doğum ve 

doğum sırasında kullanılan farmakolojik olmayan ağrı ile baş etme yöntemleri) öğretilmektedir. Eğitim yöntemi 
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olarak da daha çok anlatım, soru cevap ve fiziksel uygulamaları yap göster tekniği kullanıldığı görülmektedir 

(Simkin, 2000; (Miquelutti, et al., 2015). 

Bazı çalışmalarda, doğuma hazırlık eğitimi programlarında yer alan etkinliklerin değerlendirildiği 

görülmektedir, ancak bu çalışmalar bir eğitim programının tüm eylemlerini, etkilerini veya etkililiklerini sağlamak 

için gerekli olan düzenliliği değerlendirmemişlerdir. Bu durum, gebelere doğuma hazırlık sınıfı eğitimlerinde 

kullanılması gereken en iyi yöntemlerin neler olduğu konusunda bir fikir birliğine varılmasını zorlaştırmaktadır 

(Miquelutti, et al., 2015). 

Bu eğitimlerin etkinliğinin arttırılabilmesine ve özellikle de kadınların doğum sırasında kendi 

bedenlerinin kontrolüne sahip olmasına yardımcı olacak temel bilgilerin tartışılması eğitim hedefi için hibrit 

simülasyon gibi güncel ve ilgi çekici yeni öğretim yöntemlerinden de yararlanılabilinir. Böylece gebelerin doğum 

öncesinde güvenli bir ortamda doğumu deneyimlemeleri ve debrifing (çözümleme oturumu) ile gerekli 

tartışmaların yapılabilmesi sağlanabilir. Bu nedenle hibrit simülasyon gibi doğuma hazırlık sınıfı eğitimlerinde, 

verilen eğitimin etkinliğini arttırabilecek inovatif yöntemlerin kullanımının incelenmesi amaçlanmıştır. 

Peki simülasyon ve hibrit simülasyon nedir? 

Simülasyon yöntemi, gerçek yaşamdan alınan bir problemin, bir durumun, bir olayın ya da bir maddenin 

yeniden canlandırılması ve bunu yaparken olası tehlikeli durumların ortadan kaldırılması olarak da ifade 

edilmektedir.  Hibrit simülasyon ise, en az iki farklı simülasyon modeli (örn. Standardize hasta, parça görev 

öğreticileri vb.) ile oluşan bir simülasyon yöntemidir. Farklı simülasyon yöntemlerini birleştirmenin en önemli 

avantajlarından biri, her yöntemin faydalarını ve özelliklerini bir araya getirme ve gerçekliği arttırmadır (Mıdık 

&Kartal, 2010). 

Sağlık çalışanlarının doğum becerisi eğitiminde kullanılmakta olan, bebeğin doğumunu, uterus sertliğini 

ve hacmi ile doğum sonrası kan kaybı oranını manuel olarak kontrol eden bir eğitmene bağlanabilen Mama Natalie 

gibi yüksek gerçekliğe sahip similatörler doğuma hazırlık sınıflarında doğumun anne ve yakınlarının gözünde 

canlandırılabilmesi, doğum sırasında yapmaları gerekenleri anlamaları ve doğum sonu dönemde bedenlerindeki 

değişimler ile bu değişimlerin anlamını ve yönetimini kavrayabilmeleri amacıyla part task trainer (parça görev 

öğretici) hibrit simülasyon örneği olarak kullanılabilinirler. Ancak ne yazık ki, bu simülatörlerin satın alınması ve 

bakımı çok maliyetli olmaktadır (Laerdal, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1. Mama Natalie                                       Şekil 2. Mama Natalie’nin Eğitimde Kullanımı 

* Laerdal. MamaNatalie. [www.laerdal.com/us/mamaNatalie#] 
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Cohen ve arkadaşları (2011) yine sağlık öğrencilerinin vajinal doğum gibi birçok konunun eğitiminde 

kullanmak üzere doğum kanalı, perine, üretra, rektum, simfizis pubis ve hemoraji mekanizmasına sahip düşük 

teknoloji ve az maliyetli olan bir çift kısa pantolonu (Parto-Pants) uyarlamışlardır. Pelvik görev öğretici olan bu 

pantolon yüksek gerçekliğe sahip senaryolar eşliğinde standardize hastanın bedenine yerleştirilerek 

kullanılmaktadır. Gebe eğitim sınıflarında standardize hasta eşliğinde rol playlerde kullanılabilinir. 

PartoPants, standardize hasta tarafından giyildiğinde, doğum anındaki insan unsuru korunmaktadır. Parto-

pants hasta hareketinde daha fazla esneklik ve becerilerin rahatlıkla uygulanmasını sağladığı için, katılımcıların 

“gerçek” bir hasta yanıtını, doğum sürecini, annelerin buna uyumunu ve sağlık personelinin yaklaşımını daha iyi 

tahmin edebilmesi açısından daha gerçekçi bir modeldir (Cohen et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Parto-Pants                                  

Şekil 5. Senaryo Eşliğinde Parto-Pants Kullanımı 

* (Cohen et al. 2011)                                               * (Cohen et al. 2011) 

Japonya’da Kanagawa Enstitüsünün (2011) babalarında gebeliği ve zorluklarını deneyimleyebileceği, 

anne karnındaki bebeğin hareketeleri ve uterin kontraksiyonları hissederek annelere sempati yapabilmeleri için 

geliştirmiş olduğu Mummy Tommy 8.0 hibrit simülatörü bulunmaktadır. Simülatörü kullanmak için kullanıcı/baba 

özel bir ceket giymektedir. Ceket, bir su tankı ile bağlantılı olup ceketin su ile dolmasını sağlayarak fetüsün kilo 

alımını taklit etmektedir. Ayrıca su, deneyimi daha gerçekçi hale getirebilmek için ısınabilmektedir. Ceketin 

içerisine yerleştirilen bir vibratör fetal kalp atımlarını simüle edebilirken, ceketin her yerinde bulunan şişirilebilen 

balonlar, fetüsün hareket etmesini ve uterusun kontraksiyonlarını taklit edebilmektedir. Ayrıca ceketin göğüs 

bölgesinde, meme gelişimini canlandırabilen balonlar bulunmaktadır (Jung, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Hibrit Simülatör Mummy Tommy 8.0  

* https://www.medgadget.com/2011/09/experience-pregnancy-with-the-mommy-tummy-8-0-simulator.html 

 

https://www.medgadget.com/2011/09/experience-pregnancy-with-the-mommy-tummy-8-0-simulator.html
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Ayrıca, Avustralya'nın Melbourne şehrinde 2011 yılında devlet tarafından 3. ve 4. düzey doğum 

hastanelerinde finanse edilen bir ev doğum programı başlatılmıştır.  

Bu hastanelerin ebe, acil tıp teknisyenleri, obstetri uzmanları, pediyatri hekimleri, anestezi uzmanları, 

paramedikler, acil servis hekim ve hemşireleri, Kumar ve arkadaşları tarafından evde doğum için geliştirilen 

senaryoya dayalı bir simülasyon programı ile acil obstetrik acilleri müdehalelerini içeren bilgi, beceri, iletişim ve 

ekip çalışmasını öğrenmeleri için eğitilmişlerdir. Eğitim programında standardize iki ebe kullanılmış olup her bir 

senaryo sonunda eğitmen eşliğinde katılımcıların ve eğitmenin geribildirimlerinin ve deneyimlerinin tartışıldığı 

yaklaşık 30 dakika süren çözümleme oturumları yapılmıştır. Diğer bahsedilen yöntemler ile paralellik gösteren ve 

evde güvenli doğumları arttırmayı hedefleyen bu simülasyon çalışması da gebe eğitim sınıflarında standardize 

hasta veya eğitimci eşliğinde rol playlerde kullanılabilinir (Kumar et al., 2016). 

Tüm bunların yanı sıra eğitim verilen gruplara Spindler ve arkadaşlarının (2017) Hindistan’da obstetrik 

ve neonatal bakımın kalitesinin arttırılması için geliştirdikleri “PRONTO” adını verdikleri simülasyonlu eğitim 

programında olduğu gibi eğitim sonrasında katılımcıların/ gebelerin sürekli iletişim grup yardım alabilecekleri 

Mobil Hemşire Mentorluk Programı cep telefonu aplikasyonu/ uygulaması ile hemşire ve ebelerin klinik beceri ve 

doğum yönetimi sırasında yönetim uygulamalarını geliştirmeyi amaçlamıştır. Aynı sistem doğuma hazırlık eğitimi 

alan gebelerin eğitim sırası ve sonrası dönemde de obstetrik ve yenidoğan bakım ihtiyaçlarının karşılanmasında, 

bilgi ve becerilerinin yapılandırılmış, yönlendirilen geribildirim tartışmaları yapılarak geliştirilmesinde 

kullanılabilir. Günümüzde güncel örnekleri eğitime katılan gebeler ve eğitimcileri tarafından whatsup gibi sosyal 

paylaşım ağlarında oluşturdukları gruplar aracılığı ile sağlanmaya çalışılmaktadır (Spindler et al., 2017). 

Sonuç 

Yapılan çalışmalarda, didaktik anlatımı içeren eğitim oturumları ve uygulama yönergeleri gibi geleneksel 

eğitim yaklaşımlarının, katılımcıların öğrenmesini ve uygulamaları içselleştirmelerini arttırdığı gösterilememiştir. 

Simülasyon tekniği kullanılarak, senaryoya dayalı, standardize hasta-eğitmen-gebe eşliğinde ve uzuv/parça görev 

öğreticileri kullanılarak hibritleştirilen eğitim programları ile sağlık personeli ve gebelerin eğitilmesi ile vajinal 

doğum oranlarının arttırılması, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem ile bebek bakımı konularında kendilerini 

yeterli hissederek kendi bedenlerinin kontrolünü ellerinde tutmaları sağlanabilecektir.   
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S-004 - PRENATAL YOGANIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

 
Ebru CERAN1, Tuğba TAHTA1, 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi, 

 

Gebelik kadın hayatı evreleri içinde fiziksel, hormonal ve duygusal değişimin yaşandığı dönemlerden biridir. 

Adaptasyon sürecinde stres, kaygı, anksiyete ve korku oldukça fazladır. Gebeliğinde düzenli yoga yapan kadınların 

daha az gebelik rahatsızlıkları, stres, endişe, depresyon, uyku bölünmeleri yaşadıkları bilinmektedir. Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde bu derleme, yoga uygulamalarının gebelikte yaşanılan psikolojik etkileri üzerine dikkat 

çekmek amacıyla yapılmıştır. Hemen hemen bütün doğuma hazırlık yöntemleri gibi prenatal yoga da esneme, 

gevşeme, zihinsel gevşeme ve doğru nefes alıp verme teknikleri üzerine yoğunlaşır. Yapılan pek çok çalışmada 

gebelik yogasının güvenli olduğu ve gebe kadın ile karnındaki bebeği için değişik yararları olduğu ortaya 

konmuştur. 

Literatürdeki çalışmalara baktığımızda prenatal yoganın algılanan stresi azalttığı ve bu nedenle de stresle ilişkili 

komplikasyonlardan korunmada etkili olduğu; sağlığı yükselttiği, olumlu etkilediği görülmektedir.   

Giriş 

Hindistan'ın eski dini metinleri olan Vedaların Hint-Avrupa dili olan Sanskrit, hem edebiyatı hem de yoga tekniğini 

doğurmuştur. Sanskritçe "yoga" kelimesi birkaç çeviriye sahiptir ve birçok yönden yorumlanabilir. Pek çok çeviri, 

“boyunduruk”, “katılma” , “konsantre olma” ya da bir disiplin yöntemini bir araya getirmenin bir aracı anlamına 

gelir.  Yoga binlerce yıl öncesinde Hindistan’da başlayan fiziksel duruşla birlikte meditasyon odaklı eski bir 

uygulamadır. Yoga zihnin serbest bırakılarak beden, zihin ve ruhun mükemmel uyumudur (20). Bütünleşmek 

anlamına gelen yoga; bedenin ve zihnin bütünleşmesidir. Zihin ve beden bütünleşmesinde kişi kendisini rahatlamış 

hissetmekte ve kişinin stresi azalmaktadır. Yoga ve meditasyon Batı’da genellikle zihinsel ve fiziksel bir egzersiz 

sistemi olarak uygulanmakta ve rahatlamaya sebep olmaktadır. Kişinin inancı ne olursa olsun herkes tarafından 

uygulanabilmektedir. Bugün dünyanın pek çok yerinde fiziksel ve bedensel zindeliği sağlamak için yoga 

yapılmaktadır. Yoganın birçok farklı türü mevcuttur. Bunlar arasında gebelikte yoga diğer bir deyişle prenatal 

yoga; gebe olan insanlara özel olan yoga duruşları uyarlanmasıdır. Prenatal yoga gebeliğin her aşaması için 

uyarlanmıştır. Gebelikten sonra da insan vücudunun eski haline dönüşmesi için yardımcı olmaktadır. 

Yoga, temel prensipte beden esnekliğini ve dengesini sağlayan bir spor gibi bilinen bir spor olsa da zihni 

temizleyen en faydalı sporlardan biridir. Yoganın bu güçlü ruhani yanı ve bedeni arındırarak pozitif enerjiyle 

doldurabilme özelliği, günümüzde bazı psikolojik sorunların tedavisinde yardımcı unsur olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Depresyon ve anksiyete gelişen toplumlarda yaygın şekilde görülen ciddi sağlık sorunlarındandır. 

Prenatal yoga sayesinde nefes terapisi ile sistematik uygulamalar sonrasında akıl sakin duruma getirilir. Zamanla 

aklı sakinleştiren bu pratikler alışkanlık haline gelir. Bir süre sonra kişi her uygulamak istediğinde aklını 

sakinleştirebilecek, gevşeyebilecek gücü kendinde bulur; kaygı ve depresyon döngüsü içinde kaybolmama 

becerisini kazanır(23). 

Yapılan çalışmalar incelenerek prenatal yoga uygulamaları ile gebelikte yaşanılan psikolojik etkilerini incelemek 

amacıyla yapılmıştır. 
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Gelişme 

Gebelik kadın hayatı evreleri içinde fiziksel, hormonal ve duygusal değişimin yaşandığı dönemlerden biridir. 

Adaptasyon sürecinde stres, kaygı, anksiyete, korku oldukça fazladır.   Gebelikteki stres kaygı ve anksiyeteyi 

azaltmak için doğuma hazırlık eğitimlerinin çoğunda yoga ve meditasyona yer verilmektedir. Yapılan pek çok 

çalışmada gebelik yogasının güvenli olduğu ve gebe kadın ile karnındaki bebeği için değişik yararları olduğu 

ortaya konmuştur. Yoga ve meditasyon uygulamaları annenin bedeninde meydana gelen değişimlere uyum 

sağlamasına, meditasyon sırasında karnına dokunarak bebeğiyle ruhsal olarak iletişime geçmesine dolayısıyla 

yaşanan fizyolojik ve psikolojik stresörlerle başa çıkabilmesine, anne-bebek bağlanmasına katkı sağlayabilir. 

Ayrıca yoganın gebeye kazandırdığı pozitif bakış açısı, duygusal olarak iyi hissetmeyi ve genel anlamda sağlıklı 

olma hissi sağlar. Yoganın gebe üzerindeki olumlu psikolojik etkisi, bebeğin sağlıklı gelişimine de katkıda 

bulunarak anne ve bebeğin iletişim ve birlikteliğini güçlendirir (7). Gebelik yogasının en bilinen yararları: uyku 

düzeni ve kalitesinde düzelme, stres ve endişe de azalma, doğum sırasında görev alan kasların güç ve esnekliğinde 

artış bel ve sırt ağrıları ile bulantı, karpal tünel sendromu, baş ağrısı ve nefes darlığı gibi gebeliğe bağlı 

yakınmalarda azalma görülmektedir. 

Bulgular 

Sağlıklı bir gebelik ve doğum için, kas gücüne, bedensel esnekliğe, sakin bir akla, kontrollü bir nefese, dirence, 

içsel sessizliğe ve huzura ihtiyaç duyulur. Yoga ile tüm bunları sağlamak mümkündür. Doğru yapılan bir yoga 

seansında kişi kendini tazelenmiş, sakin ve dengeli hissetmeye başlar. Smith ve arkadaşlarının 2007 yılında 

yaptıkları çalışmada yoganın anksiyete ve stresi azalttığı, yaşam kalitesini arttırdığı ve ruh sağlığını iyileştirmeye 

katkı sağladığı bildirilmiştir (26). Yapılan bir çalışmada ise algılanan stres algısının azaldığı, kas kuvveti/ 

dayanıklılığı, esneklik ve sağlık algısının arttığı belirtilmiştir. Gebeliğinde düzenli yoga yapan kadınların daha az 

gebelik rahatsızlıkları, stres, endişe, depresyon, uyku bölünmeleri yaşadıkları saptanmıştır (13). Başka bir 

çalışmada prenatal yoga programının anne-bebek bağlanmasını artırdığı ifade edilmektedir. Buna bağlı olarak 

annenin doğum sonu dönemde yaşadığı stresin de azalacağı düşünülebilir (7). Ko ve arkadaşlarının çalışmasında; 

depresyonda, vücut ağırlığında, vücut yağ oranında, yağ kütlesinde anlamlı düşüş görülürken, yorgunluk 

belirtilerinde anlamlı bir fark gözlenmemiştir (25). Buttner ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada yoganın 

doğum sonrası depresyon üzerine etkilerine bakılmıştır; yoga grubundaki kadınlarda depresyon belirtileri anlamlı 

derecede düşük, endişe ölçümleri azalmış, iyilik hali ve yaşam kalitesindeki gelişmenin de anlamlı derecede hızlı 

olduğu görülmüştür (24) . Gebelik döneminde algılanan stresle ilgili Jiang ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada yoganın depresyonda olan ve yüksek risk altında olan gebeler için güvenle kullanılabilir olduğu 

bildirilmiştir (1).  Sharma ve arkadaşlarının yaptığı bir derlemede prenatal yoganın maternal psikolojik veya 

doğum sonuçlarında olumlu değişikliklere neden olduğu saptanmıştır (2). Babbar ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada algılanan stresin azaldığı belirtilmiştir (3). Curtis ve arkadaşlarının çalışmalarından elde edilen bulgular, 

yogada stres düzeylerinde, yaşam kalitesinde iyileşmeler olabileceğini göstermektedir (4). Chen ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada prenatal yoganın gebe kadınların stresini önemli ölçüde azalttığını belirtmiştir (5). James ve 

arkadaşlarının araştırmasında tek bir yoga seansı da bile, hem öznel hem de fizyolojik durum kaygılarının 

azaldığını saptamışlardır (6). Satyapriya ve arkadaşları prenatal yoganın, anksiyete ve depresyon deneyimlerini 

azalttığını bildirmiştir (7). Akarsu'nun yaptığı bir çalışmada prenatal yoganın kaygı ve strese ait özellikleri ve 

psiko-sosyal sağlık düzeylerinin uygulama öncesine göre daha iyi düzeyde olduğunu belirtmiştir (8). Impett ve 
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arkadaşları yaptığı araştırmada prenatal yoganın; gebe üzerinde olumlu psikolojik etkiye sahip olduğunu 

bildirilmişlerdir (14). Field ve arkadaşları araştırmalarında prenatal yoganın depresyon, anksiyete ve uyku 

bozukluklarını azalttığını saptamıştır (11). Battle CL ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma prenatal yoganın, 

standart depresyon tedavilerinden daha fazla kabul edilebilirlik açısından avantajlara sahip olabilen antenatal 

depresyona yönelik uygulanabilir bir yaklaşım olabileceğini düşündürmektedir (15). Reis PJ ve arkadaşları 

çalışmalarında, ikinci ve üçüncü trimesterlerinde altı haftalık bir prenatal yoga programına katılan kadınlarda 

zaman içinde iyimserlik, güç ve refah değişikliklerini araştırmışlardır. İyimserlik, güç ve refah için ortalama 

puanlardaki artışlar, başlangıçtan prenatal yoga programının tamamlanmasına kadar istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, hemşirelerin, hamile kadınlarda refahı teşvik etmeyi 

önerebilecekleri bir öz bakım pratiği olarak yoga yapılmasını önermiştir (16). Kusaka ve arkadaşlarının 

araştırmasında ruh halinin olumsuz boyutları (Sürekli Kaygı, Depresyon, Öfke-Düşmanlık, Yorgunluk ve 

Şaşkınlık) puanları anlamlı olarak azalmıştır. Bu çalışma, hamilelik sırasında yoganın stres azaltma etkilerini 

göstermiştir (17). Field ve arkadaşları yoganın hem depresyon hem de anksiyeteyi azalttığını göstermektedir. 

Masaj ve yoganın, gebelik sırasında depresyonun tedavisi için uygun maliyetli alternatifler olabileceğini 

bildirmişlerdir (18). Davis ve arkadaşları prenatal yogayı uygun ve kabul edilebilir bir müdahale olarak 

bulmuşlardır ve anksiyete ve depresyon belirtilerinde azalma ile ilişkilendirmişlerdir (19). Muzik ve arkadaşları 

bulgularında yoganın uygulanabilir, kabul edilebilir ve etkili olduğunu göstermektedirler. Çalışmalarında 

depresyon belirtileri anlamlı olarak azalmış, farkındalık ve maternal-fetal bağlanma anlamlı olarak artmıştır. 

Yoganın, depresyon belirtilerini iyileştirebileceği, gebeliğe karşı dikkatli bir duruş geliştirebileceği ve annenin 

çocuğuna olan bağlılığını artıracağı, dolayısıyla da çocuk refahını destekleyen uzun vadeli bir kazanç olduğu 

konusunda ilk kanıtlar sunmaktadır (20). Jahdi ve arkadaşları çalışmalarında gebelik sırasında yoganın doğumun 

iyileştirilmişliğinin artmasına katkıda bulunabileceğini belirtmişlerdir (21). Kinser, prenatal yoganın kadınları 

mevcut depresif belirtileri yönetmeye, gelecekteki nüksleri önlemeye ve anne-çocuk sağlığını geliştirmeye teşvik 

etmek için düşük maliyetli, erişilebilir ve kabul edilebilir bir yöntem olduğunu bildirmiştir (22). 

 

Sonuç 

Literatürdeki çalışmalara baktığımızda sonuç olarak, yoganın algılanan stresi azalttığı ve bu nedenle de stresle 

ilişkili komplikasyonlardan korunmada etkili olduğu; sağlığı yükselttiği, olumlu etkilediği, anne bebek 

bağlanmasını arttırdığı, gebelikte yaşanan fiziksel, bedensel ve ruhsal sağlıktaki değişime olumlu etki ettiği 

görülmektedir.   
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PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF PRENATAL YOGA 
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Pregnancy is one of the periods in which physical, hormonal and emotional changes are experienced in female life 

stages. Stress, anxiety, anxiety and fear are quite common in the adaptation process. It is known that women who 

do regular yoga on their pregnancy experience fewer pregnancy disturbances, stress, anxiety, depression, sleep 

divisions. When the studies are examined, this review is made to draw attention to the psychological effects of 

yoga practices in pregnancy. Like almost all birth preparation methods, prenatal yoga focuses on stretching, 

relaxation, mental relaxation and proper breathing techniques. Many studies have shown that pregnancy is safe 

and that there are different benefits for the pregnant woman and the baby on the belly. 

When we look at studies in the literature, we conclude that prenatal yoga reduces perceived stress and is therefore 

effective in protecting against stress-related complications; it has a positive effect on health. 
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S-005 - DOĞUM SONRASI KADINLARIN CİNSEL SORUNLARININ BELİRLENMESİ 

(NİTEL BİR ARAŞTIRMA) 

 
Betül ÖZEN1, Nuray ŞİMŞEK1, Özlem CEYHAN1, 

 
1Erciyes Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 

Öz 

Amaç: Bu çalışma, doğum sonrası dönemde kadın cinselliğinde meydana gelen değişikliklerin yol açtığı sorunları 

ve bu sorunlara neden olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Yöntem: Çalışma betimsel bir durum saptaması niteliğinde olup, nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmanın yapılabilesi için Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul onayı, katılımcılardan sözlü ve yazılı onamları 

alınmıştır. Veriler Nisan – Haziran 2018 tarihleri arasında derinlemesine görüşme tekniği ile araştırmacı tarafından 

önceden oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır.  

Bulgular: Yapılan derinlemesine görüşmelerde, doğum sonu dönemde olan kadınların cinsel isteklerinin azaldığı, 

kendilerini çekici bulmadıkları, bebeği emzirme sebebiyle memelerin cinsel arzu uyandırmadığı, eşiyle cinsel 

problem yaşadıkları saptanmıştır. Görüşme yapılan kadınların çoğunda cinsel problem kaynaklı evlilik uyumunda 

bozulma olduğu ve aile içi ilişkilerin etkilendiği belirlenmiştir. Yaşanılan cinsel sorunlar arasında vajinal kuruluk, 

cinsel uyarılmada azalma ve vajinada ağrı belirgin olarak tespit edilmiştir.  

Sonuç: Kadınların doğum sonu dönemde yaşadıkları cinsel problemlerden önemli derecede etkilendiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Bu çalışma doğum sonu dönemde yaşanan cinsel sorunlara dikkat çekerek; kadınların eşleriyle birlikte 

doğuma hazırlık kurslarına katılmaları ve doğum sonu cinsellik konusunun doğuma hazırlık kurslarında ele 

alınması önerilmektedir.   

Anahtar sözcükler: Doğum sonrası, kadın, cinsellik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



186 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

DETERMINING THE POSTPARTUM SEXUAL PROBLEMS OF WOMEN (A 

QUALITATIVE RESEARCH) 

 

Betül ÖZEN, Özlem CEYHAN, Nuray ŞİMŞEK 

 

 

Abstract 

Objective: This study was conducted to determine the problems caused by changes in female sexuality in the 

postpartum period and the factors causing these problems.  

Method: The study was conducted as a descriptive case detection using a qualitative research method. In order to 

conduct the study, an approval was received from the Social and Human Sciences Ethics Committee, as well as 

verbal and written consents from the participants.The data were collected using a semi-structured interview form 

prepared by the researcher via the in-depth interview technique between April and June 2018.  

Results: In the in-depth interviews, it was determined that women in the postpartum period had a decreased sexual 

desire, did not find themselves attractive, believed that their breasts were not tempting due to breastfeeding, and 

had sexual problems with their husbands. It was observed that most of these women had an impairment in their 

marital adjustment due to sexual problems and their intra-family relationships were also affected. Sexual problems 

were determined as vaginal dryness, decrease in sexual arousal and pain in vagina.  

Conclusion: It was concluded that women were significantly affected by postpartum sexual problems. This study 

draws attention to postpartum sexual problems and it is recommended for women to attend delivery preparation 

courses with their husbands and for these courses to address postpartum sexuality.  

Key words: Postpartum,  female, sexuality  

 

 

 

GİRİŞ 

 

Doğumla birlikte kadının yaşamında, onun cinsel ihtiyaçlarını değiştirecek ve ilişkilerini etkileyecek birçok 

fiziksel, emosyonel ve sosyal değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Doğum sonrası dönem eşlerin ebeveynlik rollerine 

uyum sağladığı ve doğumdan sonra cinsel aktivitelerine tekrar başladıkları stresli bir dönemdir. Doğum sonrası 

dönemde, kadınlarda cinsel sağlıkla ilgili sorunların sık görüldüğü; yaşanan sorunların genellikle cinsel istek, 

cinsel ilgi, cinsel uyarılmada azalma, vaginal kuruluk ve buna bağlı disparonia olduğu belirtilmektedir. Doğum 

sonrası yaşanan cinsel fonksiyonlara ilişkin sorunlarda fiziksel, sosyal, psikolojik, hormonal ve kültürel faktörler 

rol oynamaktadır. Özellikle yeni role adaptasyon, bebek bakımının getirdiği fiziksel ve duygusal enerji kaybı ve 

buna bağlı yorgunluk, uyku düzensizlikleri, depresyon, kendini çekici görmeme, cinsel ilişki esnasında kuruluk ve 

buna bağlı ağrı gibi fiziksel problemler doğum sonrası cinselliği olumsuz etkilemektedir (Abalı Çetin, 2016; 

Karaca ve Güneş, 2018; Kütmeç, 2009). Doğum sonu dönemde kadınların ruhsal ve fiziksel sağlıklarını içeren 

çalışmalar bulunmasına karşın cinsel fonksiyonları ile ilgili çalışmalar oldukça sınırlıdır. Sorunlara yönelik uygun 

girişimlerin planlanması için öncelikle sorunun tanımlanması gerekmektedir. Bu nedenle bu çalışma, doğum 
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sonrası dönemde kadın cinselliğinde meydana gelen değişikliklerin yol açtığı sorunları ve bu sorunlara neden olan 

faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi 

Betimsel bir durum saptaması niteliğinde olan bu çalışma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak yapılmıştır.  

 

Araştırmanın Yeri 

Araştırma Nisan-Haziran 2018 tarihleri arasında Kayseri ili Talas ilçesinde bir sağlık merkezine cinsel problem 

sebebiyle başvuran kadınlar ile yürütülmüştür.  

 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemine Kayseri ili Talas ilçesinde Aile Sağlığı merkezine cinsel problem sebebiyle başvuran 

ve doğum sonrası dönemde olan 5 kadın ile yürütülmüştür. Nitel araştırmalarda örneklem bir birey, bir grup, bir 

kültür, bir olay ya da bireyin deneyimlediği özel bir fenomen olabilir. Örneklem araştırma sorusu ve amacı 

doğrultusunda belirlenir. Örneklem büyüklüğü için belirlenmiş bir kural yoktur. Nitel araştırmada en sık kullanılan 

veri toplama yöntemlerinin görüşme ve gözlem olması nedeniyle büyük bir örneklem grubuyla çalışmak hem 

zaman, hem de maliyet açısından mümkün olamamaktadır. Örneklem büyüklüğü nitel araştırma yaklaşımına, 

seçilen örneklemin çeşitliliğine ve katılımcının yeterli bilgi verme durumuna göre değişir (Yıldırım ve Şimşek, 

2013; Erdoğan, 2015; Karataş2015).  

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri kadınların sosyo demografik bilgilerini sorgulayan soruların yer aldığı anket formu, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ve ses kayıt cihazı ile toplanmıştır. Anket formunda kadınların sosyo demografik 

özelliklerinin yer aldığı 6 soru bulunmaktadır. Görüşme formunda yer alan 3 soru ile kadınların cinsellik algısını, 

kendi cinselliğini nasıl değerlendirdiğini ve doğum sonu cinsel hayatta etkili olan durumları sorgulamak 

istenmiştir. Görüşme soruları literatür incelenerek oluşturulmuş ve sonrasında hazırlanan sorular araştırmacılar 

dışında bir uzman tarafından incelenmiştir. Alanında uzman görüşleri doğrultusunda görüşme soruları yeniden 

düzenlenmiştir. Katılımcılar ile bire bir görüşme yapılarak veriler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Araştırmanın verileri nitel veri toplama yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniği ile toplanmıştır. 

Veriler doğumdan sonra 6 ay-1 yıl süre geçmiş olan 5 kadından araştırmacılar tarafından toplanmıştır. 

Verilerin toplanmasında, önce kadınlar ile tanışılmış, araştırma hakkında bilgi verilmiş, araştırmanın dâhil 

etme ölçütlerine uygun olan kadınlar araştırmaya davet edilmiş ve onamları alınmıştır. Araştırmaya 

katılmayı kabul eden kadınların mahremiyetini korumak,  cevaplarının çevredeki bireylerden etkilenmesini 

önlemek ve kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlamak amacıyla ev ziyareti yapılmıştır. Görüşme 

sırasında kadınların cinsellik ve doğum sonu cinsel deneyimlerine ilişkin açıklama yapmalarına özen 

gösterilmiştir. Görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınmış ve bire bir görüşme yaklaşık 20-

25 dakikada tamamlanmıştır. 
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Verilerin Değerlendirilmesi 

Görüşme formlarından elde edilen tanımlayıcı veriler sayısal olarak raporlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 

kadınların ses kayıtları kelime kelime bir metin haline getirilmiş; Microsoft Word ortamında ham veri dökümanı 

oluşturulmuştur. Görüşmede elde edilen veriler ise içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Bu analizde kadınların 

verdikleri yanıtlar, araştırma amaçları doğrultusunda kodlanmıştır. Kodların benzerlik, farklılık ve ilişkileri 

dikkate alınarak kategoriler oluşturulmuş ve belirlenen kategorilere yerleştirilmiştir. Analiz birimi olarak cümleler 

kullanılmıştır. Verilerin kodlanması, analizi ve araştırma raporunun hazırlanmasında nitel araştırma alanında 

yetkin bir öğretim üyesinden destek alınmıştır.  

 

Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırma için Erciyes Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurul onayı (29/05/2018-47) alınmıştır. Ayrıca 

araştırmaya katılan kadınlara araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Kadınların Tanıtıcı Bilgileri 

Araştırmaya dâhil edilen 5 kadının sosyo demografik, verileri aşağıda özetlenmiştir. Çalışmaya alınan kadınların 

ikisi 25-30, üçü 31-39 yaş grubunda yer almaktadır. Araştırmaya dâhil edilen kadınların dördünün üniversite 

mezunu, birinin ev hanımı, tamamının gelir düzeyinin orta ve beşinin eşlerinin üniversite mezunu olduğu 

görülmüştür. Yine kadınların üçünün ikinci doğumu olduğu, tamamının eşleri ile olan cinsel aktivitelerini düşük 

düzeyde memnuniyet verici olarak tanımladıkları saptanmıştır. Araştırmaya katılan bir kadın eşi tarafından cinsel 

ilişkiye zorlandığını bildirmiş ve bu durumu şiddet olarak görmediği belirlenmiştir.   

Görüşmelerden elde edilen veriler 3 ana tema altında toplanmıştır;  

1. Kadınların doğum sonu dönemde eşleriyle uyumları  

2. Kadınların kendi cinsellik algıları ve etkileyen durumlar 

3. Kadınların doğum sonu dönemde cinsel hayatının sağlık devam etmesini etkileyen etmenler  

 

Tablo 1. Kadınların doğum sonu dönemde eşleriyle uyumları 

Tema  Kodlar n 

 

Kadınların doğum sonu 

dönemde eşleriyle uyumu ve 

cinsel yaşam hakkında 

bilgileri 

 

 Kötü (n=4)  

5  Uyumsuz (n=3) 

 Her şey değişti (n=5) 

 Tatminsiz (n=3) 

 İsteksiz (n=5) 

 Ağrı ve acı (n=2) 

 

Aşağıda kadınların doğum sonu dönemde eşleriyle uyumlarına ilişkin örneklere yer verilmiştir.  

 

Katılımcı 1: Doğum yaptıktan sonra eşimle aramızda mesafeler olmaya başladı. O kadar uykusuz ve yorgunum 

ki cinsel bir isteğimin olması mümkün değil zaten.  
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Katılımcı 3: Doğumdan sonra eşimle konuşacak vaktim yok ki benim. Bebekle ilgilenmek çok zor. O yüzden 

eşimle aram çok kötü. Hayatımızda her şey değişti. Bence artık aramızda bir sevgi yok. 

Katılımcı 5: Hiçbir şey eskisi gibi değil. Eşimde tatminsiz .. bende.. Bir büyü vardı bozuldu. …Zaten o kadar 

ağrılı oluyor ki istemiyorum. 

 

Tablo 2. Kadınların kendi cinsellik algıları ve etkileyen durumlar 

Tema  Kodlar n 

 

Kadınların kendi cinsellik 

algıları ve etkileyen 

deneyimleri  

 Çirkin (n=3) 5 

 Utanma (n=3) 

 Emzirme (n=5) 

 Süt (n=5) 

 Seksi değil (n=4) 

 Sarkma (n=3) 

 Şişman (n=4) 

 Göbek (n=4) 

 Görev (n=2) 

 Uykusuzluk (n=5) 

 Yorgunluk (n=5) 

 Zorlama (n=1) 

 

Aşağıda kadınların kendi cinsellik algıları ve etkileyen deneyimleri hakkında bilgilerine yer verilmiştir.  

 

Katılımcı 1: Çok çirkinim. Memelerim süt dolu, sarkık. Hiçbir kıyafetim olmuyor. Ben kendimi beğenmiyorum 

ki eşim beğensin.  

Katılımcı 2: Sürekli emziriyorum, memelerim artık bana cazip gelmiyor ki eşime cazip gelsin. Kaç kilo aldım, 

her yerim sarkık, çatlak.  Utanıyorum istemiyorum ki.. 

Katılımcı 4: Kendimi hiç seksi bulmuyorum. Ben anneyim artık, kadınlık gitti mi diye düşünüyorum bazen. 

Bedenimden hoşlanmıyorum. Eşim bazen zorluyor beni ama görev gibi düşünüp yapmaya çalışıyorum. Napim..  

Katılımcı 5: Aynadan kendime bakmıyorum, saç baş dağılmış, uykusuzluktan gözler şişmiş.. Azıcık çocuk uyusa 

bende uyumanın derdindeyim. Ben istekli olsam eşim istemiyor, eşim istese ben.. Bu ne zaman biter bilmiyorum. 

Ben artık eski ben değilim. Bozuldum sanki. Çok çirkin hissediyorum kendimi.  

 

Tablo 3. Kadınların doğum sonu dönemde cinsel hayatının sağlıklı devam etmesini etkileyen etmenler 

Tema  Kodlar n 

Kadınların doğum sonu 

dönemde cinsel hayatının 

sağlıklı devam etmesini 

etkileyen etmenler  

 Yardım (n=2) 5 

 Güzellik (n=5)  

 Spor (n=2)  

 Uyku (n=5)  

 Anlayışlı olma (n=5)  

 Saygı (n=2)  
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Destek olma (n=5) 

İyi iletişim (n=3) 

 

Aşağıda kadınların doğum sonu dönemde cinsel hayatının sağlıklı devam etmesini etkileyen etmenler verilerine 

yer verilmiştir.  

 

Katılımcı 2: Yani.. şu günlerimi bir atlatsam, biraz kilo verebilsem, eşim yardımcı olsa da biraz kendime baksam.. 

Çok daha iyi hissedeceğim ve bu düşüncelerim uçup gidecek…. Biliyorum. 

Katılımcı 3: Eşin anlayışlı olması çok önemli burda. Yani biraz nefes alacak zamanım olsa ama…. Kendime 

zaman ayırmak istiyorum biraz da olsa.. Uyumak istiyorum, kuaföre gitmek istiyorum, tabi biraz da kilo vermek… 

Ailem elinden geldiği kadar destek oluyor ama bebek küçük onlar da ne yapsın işte..  

Katılımcı 4: Beni bana bıraksalar heralde 1 gün uyurum. Yok o zamanda bebeğimi özlerim (gülüşme). Neyse işte. 

Nerden tutsak elimizde kalır bu konu. Destek şart. Anlayış şart. Bir yapıyorlar, iki yapıyorlar sonrası yok. Kendimi 

iyi hissetmezsem nasıl cinsel arzun olabilir ki… Sıkıntı sıkıntıyı doğuruyor fakat zamanla azalacak ve düzene 

girecek. Güzel hissetmek istiyorum fakat bu ara zaman yok.  

TARTIŞMA 

Cinsellik, iki insanın armoni eşliğinde beraberliklerini içeren; sosyal kurallar, değer yargıları ve tabularla 

belirlenmiş, biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri olan özel bir yaşantı olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü cinsel sağlığı, cinsellikle ilgili fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali olarak tanımlamaktadır. Kadın ve erkeğin 

cinsel işlevlerinde fiziksel, psikolojik ve sosyo-kültürel faktörlerin etkisi ile bozukluklar oluşabilmektedir. Kadın 

cinsel işlevleri, gelişim dönemlerinden, gebelik ve doğum gibi yaşanan deneyimlerden etkilenebilmektedir 

(Kütmeç, 2009; WHO, 2014) 

Doğum sonrası dönemde hormonal, fiziksel ve psikolojik nedenler ile cinsel yaşam etkilenebilmektedir. Doğum 

sonu dönem aynı zamanda eşlerin ebeveynlik rollerine uyum sağladığı ve doğumdan sonra cinsel aktivitelerine 

tekrar başladıkları stresin olduğu bir dönemdir. Özellikle yeni role adaptasyon, bebek bakımının getirdiği fiziksel 

ve duygusal enerji kaybı ve buna bağlı yorgunluk, uyku düzensizlikleri, depresyon, kendini çekici görmeme, cinsel 

ilişkide kuruluk ağrı gibi fiziksel problemler doğum sonrası cinselliği olumsuz etkilemektedir (Ertem ve Sevil, 

2009). 

Doğum sonrası dönemde emzirmenin, kadında cinsel işlevin farklı boyutları üzerine etkisinin olduğu 

gözlenmiştir. Emziren kadınlarda özellikle cinsel isteğin daha düşük olduğu, disparoni şikâyetlerinin daha 

fazla görüldüğü, cinsel ilişki sıklığının daha düşük olduğu ve cinsel ilişki tatmininin daha az olduğunu 

gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Rowland et al. 2005; Lamarre, 2003). Yapılan çalışmalarda doğum 

sonrası kadınların cinsel işlevleri değerlendirilmiş ve emziren annelerin cinsel arzu, cinsel aktivite ve cinsel 

ilişki tatmini puanlarının emzirmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük olduğu 

belirlenmiştir (Özcan, 2014; Ahlborg ve arkadaşlarının 2005; Acar, 2008). Doğumdan sonra özellikle 

östrojen düzeylerinde meydana gelen düşme; cinsel arzuda, genital duyarlılıkta, cinsel yanıtta ve cinsel 

aktivite sıklığında azalma; ağrılı cinsel ilişki, orgazma ulaşmada zorluk gibi cinsel problemlere yol açabilir. 

Emziren kadınlarda görülen östrojen düzeylerindeki düşüklük; genital vazokonjesyondaki/vajinal 

lubrikasyondaki azalma ve vajinal epiteldeki atrofi ile ilişkilendirilir. Ayrıca bu değişiklikler disparoniye 

neden olabilir ve cinsel uyarılma dönemini olumsuz yönde etkileyebilir. Çalışmamızda literatürle benzer 



191 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

şekilde doğum sonu dönemdeki kadınların cinsel istekte azalma ve disparanoya tariflediği ve yaşamlarını 

olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca ilk aylarda eşlerin bebeğin bakımına odaklanmaları, 

emzirme sıklığının fazla olması sebebiyle gece uykularının bölünmesine ve yorgunluğa yol açmasının da 

cinsel istekte azalmaya sebep olduğu belirlenmiştir. Özellikle emziren kadınlarda stresli durumlar ve 

emzirme ile adrenal androjen sekresyonu azalabilir. Bu durum cinsel istekte azalma ile sonuçlanabilir.  

 

Doğum sonrası dönemde kadında görülen fizyolojik ve psikolojik değişimler ve nedenleri, cinsel işlevlerde 

meydana gelebilecek problemler ve etkileyen faktörler, çiftin bu problemlerle nasıl baş edebileceği konularında 

sağlık çalışanları tarafından kadınlara ve eşlerine danışmanlık hizmetleri verilmesi önerilebilir.  
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S-006 - DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNİN GEBELERİN DOĞUM TUTUMLARI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Hülya OKUMUŞ1, Merlinda ALUŞ TOKAT1, Özlem ÇİÇEK1, Dilek BİLGİÇ1, Hande YAĞCAN1, Sevcan 

FATA1, Hülya ÖZBERK1, Buse GÜLER1, Nur AYPAR1, 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD., 

Doğuma hazırlık sınıfı eğitiminin gebelerin doğum tutumları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma ön test-son test yarı-deneysel tipte olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim 

Dalı’nın gebe eğitimi okulunda yürütülmüştür. Gebeliğinin ikinci veya üçüncü tremesterinde ve gönüllü olan 

dokuz kadına toplam dört saatlik rol play, ısınma egzersizleri, imgeleme gibi aktif öğretim teknikleri ile solunum 

ve gevşeme egzersizleri kullanılarak Bradley, Balaskas, Ina May Gaskin, Lamaze gibi doğum felsefeleri 

doğrultusunda geliştirilen doğuma hazırlık eğitimi programı uygulanmıştır. Bu program içeriğinde; doğumun 

yönetimi, gevşeme yöntemleri, doğru ıkınma ve nefes teknikleri, doğumda doğru hormonların salgılanmasını 

sağlayıcı yöntemler, pozitif doğum hikâyeleri gibi konular bulunmaktadır. Eğitime katılan gebelere sözlü ve yazılı 

izinleri alınarak, eğitim öncesinde ve sonrasında e-mail yoluyla doğumda yaşayacakları korkuları belirleyebilmek 

için geliştirilen “Doğum Tutum Ölçeği” uygulanmış ve eğitim sonunda kendilerine katılım belgesi verilmiştir. 

Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov Smirnov ve Paired Sample T testi kullanılmıştır. 

Doğuma hazırlık sınıfı eğitimine katılan gebelerin yaş ortalaması 33.11±3.88, %88.9’u üniversite mezunu olup, 

tümü normal doğum yapmak istediğini ve %55.6’sı bunu epidural uygulaması ile beraber yapmak istediğini 

belirtmiştir. Gebelerin eğitim öncesi doğum tutum puan ortalamaları x=32.77±9.51 iken eğitim sonrasında 

x=26.88±5.88’e düşmüştür. Eğitim öncesi ve sonrası doğum tutum ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur (t(8)=2,38, p<0.05). Gebelerin eğitim öncesine göre sonrasında doğum 

korkularında anlamlı bir azalma olduğu saptanmıştır. 

Doğuma hazırlık sınıfı eğitiminin, gebelerin doğum tutumları üzerine doğum korkularını azaltmada önemli bir 

etkisi bulunmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, OBSTETRİK, KORKU, TUTUM, GEBELİK, HEMŞİRELİK 
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THE IMPACT OF CHİLDBİRTH EDUCATİON ON CHİLDBİRTH ATTİTUDES OF 

PREGNANT WOMEN 

 
Hülya OKUMUŞ1, Merlinda ALUŞ TOKAT1, Özlem ÇİÇEK1, Dilek BİLGİÇ1, Hande YAĞCAN1, Sevcan 

FATA1, Hülya ÖZBERK1, Buse GÜLER1, Nur AYPAR1 

 
1Dokuz Eylul University, Faculty Of Nursing, Obstetric And Gynecologic Nursing Department 

In this study, the impact of childbirth education on chidbirth attitudes of pregnant women is aimed to investigate. 

This study was pre-post-test, semi-experimental type and it was conducted at childbirth education class of Dokuz 

Eylül University Department of Obstetrics and Gynecology. Volunteer nine pregnant women who were in the 

second or third tremester of their pregnancies included in a childbirth education program which was developed in 

the direction of birth philosophy such as Bradley, Balaskas, Ina May Gaskin and Lamaze. This education was 

applied by using active teaching techniques such as role play, warm-up exercises, imagination, breathing and 

relaxation exercises for a total of four hours. In this program; the management of birth, methods of relaxation, 

correct evacuation and breathing techniques, methods to provide the right hormone secretion at birth, and positive 

birth stories were the subjects given to pregnant women. The "Turkish Version of Childbirth Attitudes 

Questionaire" was applied to that pregnant women by taking oral and written permissions by sending the 

questionaire before and after the training, to determine the fears that they could feel at birth was given. Also they 

were given the participation certificate at the end of the training. In the analysis of the data, descriptive statistics, 

Kolmogorov Smirnov and Paired Sample T test were used. 

The average age of the participants was 33.11 ± 3.88, 88.9% of whom were university graduates. All of them stated 

that they wanted to give birth to vaginal and 55.6% of them stated that they want to do this with epidural 

application. Pre-test childbirth attitudes scale mean scores of pregnants were x = 32.77 ± 9.51, and this mean score 

were decreased to x = 26.88 ± 5.88 after training. The difference between pre and post test childbirth attitudes 

scale mean scores was statistically significant (t(8)= 2.38, p <0.05). There was a significant decrease in birth fear 

after pregnancies according to pre-training. 

Childbirth education classes have an important effect on the childbirth attitudes of the pregnant women, by 

reducing the fear. 

KEYWORDS: DELİVERY, OBSTETRİC, FEAR, ATTİTUDE, PREGNANCY, NURSİNG 

 
  



194 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

S-007 - DOĞUM SÜRECİNDE NONFARMAKOLOJİK BİR DESTEK: MÜZİK TERAPİ 

 
Zehra KAYA1, Nevin ŞAHİN1, Özge ŞİİR TEMUR1, 

 
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Müzik yüz yıllardır şifa için kullanılmakta ruh ve beden arasındaki uyumunu koruyarak etkili bir tedavi modalitesi 

olduğu bilinmektedir. Müzik kişinin yaşadığı stres düzeyini azaltıp, olumsuz duygularla baş etmesini 

kolaylaştırmaktadır (Chang ve ark. 2007). Müzikterapi gebelik, doğum, lohusalık gibi birçok kadın sağlığı alanında 

kullanımına ilişkin çalışmalar mevcuttur. Bu derlemenin amacı müzik terapinin doğum sürecindeki etkilerini 

incelemektir. Günümüzde doğumda ağrıyla birlikteliği sağlamada farmakoloik ve nanfarmokolojik birçok yöntem 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri de müzik terapidir. Müzik terapide genellikle Dünya klasik müzikleri 

(Bethoven, Mozart) kullanılmakta, ülkemizde buna ek olarak rahatlatıcı ve ağrı giderici etkisi ile Türk klasik 

müziğinden Buselik, Hüseyni, Segah makamları kullanılmaktadır. Müzik terapinin doğum sürecindeki etkisini 

inceleyen çalışmalara bakıldığında Phumdoung ve Good (2003)’ın çalışmasında sedatif müziğin aktif fazda doğum 

ağrısını azaltığı saptanmıştır. Liu ve ark. (2010)’nın primipar gebelerle yaptığı çalışmada müzik terapinin latent 

fazda doğum ağrısını ve anksiyeteyi azalttığı belirlenmiş fakat aktif fazda deney ve kontrol grubunda anlamlı fark 

saptanmamıştır. Nayak ve ark. (2014)’nın çalışmasında müziğin primipar gebelerde doğumun ilk aşamasında 

anksiyete düzeyini ve ağrı algısını hafiflettiği bulunmuştur. Ülkemizde yapılan Çatalgöl (2013)’ün çalışmasında 

primipar gebelere travayda dinletilen ney sesinin (segah makamı) doğum sürecini kısalttığı, ağrı algısını hafiflettiği 

ve doğum sürecine olumlu etkilerinin olduğu bulunmuştur. Simavlı ve ark. (2014)’nın çalışmasında benzer şekilde 

doğum eylemi sırasında müzik dinlemenin, doğum ağrısı ve anksiyete, maternal-fetal parametreler ve analjezik 

gereksinimi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar doğum sürecinde müzik terapi 

yapılan kadınların daha az ağrı, rahatsızlık ve anksiyete deneyimledikleri yönündedir. Doğum sürecinde kadına 

bakım veren hemşireler doğum ağrısı ve anksiyetesini azaltmada ucuz ve kolay bir yöntem olan müzik terapinin 

kullanılmasında ve bakım kalitesi ve memnuniyetin artırılmasında öncülük etmelidir. 
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A NONPARMACOLOGICAL SUPPORT IN BIRTH LABOR: MUSIC THERAPY 

 
ZEHRA KAYA1, NEVİN ŞAHİN1, ÖZGE ŞİİR TEMUR2 

 
1ISTANBUL UNİVERSİTY FLORENCE NİGHTİNGALE NURSİNG, 2ISTANBUL UNİVERSİTY 

FLORENCE NİGHTİNGALE NURSİNG FACULTY 

Music has been used for healing for hundreds of years and is known to be an effective treatment modality by 

maintaining harmony between the soul and the body. Music makes it easier for a person to cope with negative 

emotions by reducing the level of stress (Chang et al., 2007). Music therapy has many studies on the use of women 

health such as pregnancy, birth labor, postpartum. This review examines the effects of music therapy on the birth 

labor process. Today, there are many pharmacological and nonpharmacologic methods that provide togetherness 

birth pain. One of these methods is music therapy. In the music therapy, World Classical Music (Bethoven, Mozart) 

is used and in addition to our country, Buselik, Hüseyni, Segah makams of Turkish Classical Music are used with 

relaxing and pain relieving effect. When we examine the effects of music therapy on birth labor, Phumdoung and 

Good (2003) found that sedative music reduced the birth pain in active phase. Liu et al. (2010) found that music 

therapy reduced maternal pain and anxiety in the latent phase, but there was no significant difference between the 

experimental and control groups in active phase. In study of Nayak et al. (2014) was found that music alleviated 

level of anxiety and pain perception in the early stages of birth in primiparous. In the study of Çatalgöl (2013) in 

our country, it was found that the ney voice (segah makam) played to primipars on labor, shortened delivery, 

alleviated the pain perception and had positive effects on the delivery process. Simavlı et al. (2014) similarly found 

that listening to music during labor was a positive effect on birth pain and anxiety, maternal-fetal parameters and 

analgesic requirement. Studies have shown that women who have music therapy during the birth process 

experience less pain, discomfort and anxiety. Nurses who care for women during the birth process should lead the 

use of music therapy, which is a cheap and easy method to reduce birth pain and anxiety, and increase the quality 

of care and satisfaction. 

KEYWORDS: BIRTH LABOR, MUSIC THERAPY, COMPLEMENTARY MEDİCİNE 
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S-008 - FİZİKSEL ENGELLİ KADIN OLMAK: GEBELİKTEN DOĞUMA 
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1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Engelli kadınlar, yaşadıkları toplumda farklı sorunlar ile karşılaşmaları nedeniyle özel bakım ve desteğe 

gereksinim duyan özel bir grup olarak kabul edilmektedir. Türkiye özürlüler araştırma sonuçlarına göre, nüfusun 

%12.29’unu engelli bireyler oluşturmaktadır. Fiziksel engelli kadınlar içinde aile kurumu çerçevesinde çocuk 

sahibi olmak önemli bir olgudur. Gebelik ve doğum sürecinde fiziksel engelli kadınların yaşayabileceği pek çok 

risk mevcuttur. Bu risk faktörlerin belirlenmesi ve bakımın şekillendirilmesi önemlidir.Bu derlemenin amacı; 

fiziksel engelli kadınların gebelik ve doğum sürecinde yaşadıkları sorunları incelemektir. Fiziksel engelli kadınlar 

gebelik ve doğum sürecinde birçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Literatür incelendiğinde fiziksel engelli gebelerin 

idrar yolu enfeksiyonları, yetersiz doğum öncesi bakım, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğumu ve preterm 

doğum riskinin daha fazla olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, davranışsal ve bilgilendirme engelleri ile erişilemeyen 

bakım gibi perinatal bakımdaki engellerle karşılaştıklarını bildirmektedirler. Doğum sürecinde fiziksel engelin 

sezaryen endikasyonu olabileceği düşünülmektedir. Çoğu araştırma sonuçlarında da doğum şekline karar verirken 

gebeye danışılmadığı, vajinal doğum olasılığının değerlendirilmediği görülmektedir. Vajinal doğum yaptırılan 

hastalarda forseps ya da vakum sıklıkla kullanılmakta ve doğum sonu hastanede kalış süresi artmaktadır. Fiziksel 

engelli kadınlar bunlara ek olarak klinisyen bilgi ve tutumları, sağlık tesislerinin ve ekipmanlarının fiziksel 

erişilebilirliği açısından da sorunlar yaşamaktadırlar. Çalışmalar, engelli kadınların gebelik öncesinde, sırasında 

ve sonrasında sağlık bakımı eşitsizlikleri yaşadıklarını göstermektedir. Sağlık çalışanlarının eğitiminde engellilik 

hakkında eğitim eksikliği yaygın bir engeldir. Mevcut bilgi eksikliklerini gidermek için, halihazırda gebe olan ya 

da gebeliği göz önünde bulundurularak fiziksel engelli kadınlara yönelik bilgilendirilme için stratejiler 

geliştirilmesi acil bir öncelik olmalıdır. Kamu politikası, engelli bireylerin çalışmalarını teşvik etme yönünde 

geliştiği gibi, engelli birçok kadının ebeveyn olma isteğini de desteklemelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ENGELLİLİK, GEBELİK, FİZİKSEL ENGELLİ KADINLAR, FİZİKSEL 

ENGELLİ GEBE KADINLAR 
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Women with disabilities are considered to be a special group that needs special care and support because they face 

different problems in the society they live in. According to the research results with disabilities Turkey, the 12.29% 

of the population are people with disabilities.It is important for women with physical disabilities to have children 

in the framework of family institutions.There are many risks that physically disabled women may experience 

during pregnancy and childbirth.It is important to determination these risk factors and shape the care.The aim of 

this review is; to examine the problems that physically disabled women experience during pregnancy and 

childbirth. Physically disabled women face many problems during pregnancy and childbirth. When the literature 

is examined, to be more it has been determined that physically disabled pregnants are more likely to have urinary 

tract infections, inadequate antenatal care, birth of low birth weight infants and preterm birth risk. They also report 

that they meet with obstacles in perinatal care such as behavioral and information hurdles and inaccessible care. It 

is thought that physical obstacle may be a cesarean indication in the birth process. Studies regarding these issues 

reveal that physically disabled pregnant women are not consulted when determining the childbirth method and 

natural childbirth doesn’t even considered to be a viable option. Forceps or vacuum is frequently used in patients 

who have vaginal delivery, and the duration of hospital stay is increasing after delivery. Physically disabled women 

also have problems with clinicians' knowledge and attitude towards them, physical accessibility of health facilities 

and equipments. Studies show that disabled women experience inequalities in health care before, during and after 

pregnancy. Lack of training on disability in the training of health workers is a common obstacle. In order to 

overcome the existing knowledge deficit, it should be urgent priority to develop strategies for informing physically 

handicapped women who are already pregnant or considering gestation. Public policy should support the desire of 

many disabled women to become parents as well as to encourage the work of disabled people. 

KEYWORDS: DISABILITY, PREGNANCY, WOMEN WITH PHYSICAL DISABILITIES, PREGNANT 

WOMEN WITH PHYSICAL DISABILITIES 
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1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Gebelikte en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan bulantı-kusma birinci trimesterdeki gebeliklerin %50-80’ini 

oluşturmaktadır. Hiperemezis gravidarum (HEG) ise gebede vücut ağırlığının %5’i kadar kilo kaybı, 

dehidratasyon, ketozis, elektrolit ve asit baz dengesizliği ile seyreden bulantı kusmanın ağır formudur. HEG kişinin 

aile ve iş hayatını etkileyerek psikososyal sorunlara, iş gücü kaybına, hastaneye tekrarlayan yatışlara sebep olarak 

sağlık maliyetlerini arttıran bir durumdur. Perinatoloji servislerinde sıkça karşılaşılan HEG’li gebelerde medikal 

tedavinin yanı sıra aromaterapi, fitoterapi, hipnoterapi, akupunktur ve akupresür gibi tamamlayıcı tıp uygulamaları 

sorunun giderilmesinde önemli bir seçenek olabilir. Bu derlemenin amacı; hiperemezis gravidarumlu gebelerde 

akupresür uygulamasının etkinliğini değerlendirmektir. HEG tedavisinde akupresürün etkisini inceleyen çalışma 

sonuçlarına bakıldığında Heazell ve ark. (2006)’nın gebelik haftası 14 haftadan küçük, bulantı-kusma ve ketonürisi 

bulunan 80 gebe ile yaptığı çalışmada akupresür ve plasebo grubu hastanede kalış süresi, ilaç miktarı veya sıvı 

replasman tedavisi açısından karşılaştırılmış anlamlı fark bulunmamıştır. Ancak akupresürün hastanede 4 geceden 

fazla kalan hasta sayısını azalttığı bulunmuştur. Habek ve ark. (2004), P6 (Nei-Guan) noktasına uygulanan 

akupresür (APr) ve akupunkturun (AP) antiemetik etkisini değerlendirdikleri çalışmada, tedavide akupunkturun 

etkinliği %90, akupresür etkinliği %63 oranında bulunmuştur. Shin ve ark. (2005)’nın çalışmasında P6 noktası 

akupresür grubu, bir plasebo grubu ve sadece geleneksel intravenöz tedavi alan bir kontrol grubu karşılaştırılmış, 

bulantı-kusmayı azaltmada akupresürün, geleneksel intravenöz tedaviye kıyasla daha hızlı etki ettiği bulunmuştur. 

Werntoft ve Dykes (2001), Shin ve ark. (2007), Gürkan ve Arslan (2008)’ın çalışmasında P6 akupresürün plasebo 

grubuna göre gebelikte bulantı-kusmayı azalttığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmalarda P6 akupressürün HEG’li 

gebelerde bulantı-kusmayı azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir. Gebe kadını 3-4 ay veya doğuma kadar 

etkileyebilen bu tabloda kişiyi en kısa sürede aile ve iş hayatına geri kazandırmak, sosyal ve maddi kayıpları en 

aza indirmek adına HEG tedavisinde akupresürün yer alması önemli bir seçenek olabilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: HİPEREMEZİS GRAVİDARUM, AKUPRESÜR, GEBELİK, BULANTI, 
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Nausea and vomiting, one of the most common problems in pregnancy, constitutes 50-80% of all pregnancies in 

the first trimester. Hyperemesis gravidarum (HEG) is a severe form of nausea and vomiting with 5% of body 

weight loss, dehydration, ketosis, electrolyte and acid base imbalance of. HEG is a condition that affects one's 

family and work life, increases the cost of health which causes psychosocial problems, loss of work power, 

recurrent hospitalization. HEG may have both maternal and fetal negative effects. Complementary medical 

practices such as aromatherapy, phytotherapy, hypnotherapy, acupuncture and acupressure may be an important 

alternative to medical treatment in HEG who are frequently encountered in perinatology services. The aim of this 

review is; to evaluate the efficacy of acupressure practice in hyperemesis gravidarum. According to the results of 

the study which examine acupressure effect in HEG treatment, Heazell et al. (2006) conducted a study with HEG 

pregnants there was no significant difference in the duration of acupuncture and placebo hospital stay, medication 

dose, or fluid replacement therapy in this study. However, acupressure has been found to reduce the number of 

patients staying in the hospital longer than 4 days. Habek et al. (2004) evaluated acupuncture (APr) and 

acupuncture (AP) antiemetic effect applied to P6 (Nei-Guan) point, acupuncture activity was found 90% and 

acupresure activity 63%. Shin et al. (2005) randomized controlled trial compared a control group receiving a P6-

point acupressure group, a placebo group and only conventional intravenous therapy, and found that acupressure 

in reducing nausea-vomiting was faster than traditional intravenous treatment. Werntoft and Dykes (2001), Shin 

et al. (2007) and Gürkan and Arslan (2008)’s study, it was determined that P6 acupressure reduces nausea and 

vomiting in pregnancy according to the placebo group. Studies have shown that P6 acupressure is effective in 

reducing nausea and vomiting in pregnant women with HEG. It is an important option to include acupressure in 

HEG treatment to reduce the social and financial losses in the shortest period of time and to bring back the pregnant 

woman to the family and business life as soon as 3-4 months or until birth. 

KEYWORDS: HYPEREMESİS GRAVİDARUM, ACUPRESSURE, PREGNANCY, NAUSEA, VOMİTİNG 
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S-010 - GEBELİKTE PRENATAL KONFOR VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Semiha AYDIN ÖZKAN1, Derya KAYA ŞENOL2, Ergül ASLAN3, 

 
1Adıyaman Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, 2Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 3Istanbul Universitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Çalışma, gebelikte prenatal konfor ve etkileyen bazı faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı. 

Kesitsel tipte tanımlayıcı çalışma, Orta Anadolu’da bir devlet hastanesi kadın doğum polikliniğine başvuran 421 

gebe ile yürütüldü. Veriler, araştırmacılar tarafından gebelerin sosyo-demogrofik özelliklerini belirlemeye yönelik 

geliştirilen bir anket formu ile Prenatal konforu belirlemeye yönelik Takeishi ve arkadaşları tarafından Japonya’da 

geliştirilen Prenatal Konfor Ölçeği kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Ölçek 15 madde ve 5 alt 

boyuttan oluşmaktadır. Alt boyutlar ve içerdiği maddeler şunlardır: “Eş ile ilişkilerin geliştirilmesinin babalık 

rolüne etkisi-Husband”, “Fetüsün hareketleri ile etkileşim kurma-Fetus”, “Çevredeki insanlardan alınan sosyal 

destek-People”, “Annelik rolünün kabul edilişi ve bebeğe bağlanma-Mother”, “Gebelik sürecinde kendinde olan 

değişiklikleri fark etme-Myself”. Ölçek her bir madde 0-5 (0=Kesinlikle katılmıyorum, 1=Katılmıyorum, 

2=Kararsızım, 3=Biraz katılıyorum, 4=Katılıyorum, 5=Tamamen katılıyorum) şeklinde altılı Likert tipinde 

maddelerden oluşmaktadır. Toplam 75 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Puan yükseldikçe konfor düzeyinin 

de yükseldiği şeklinde yorumlanmaktadır. Kaya Şenol ve ark.tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılan 

ölçeğin Cronbach alpha 0.815 olduğu belirtilmiştir. Bu çalışmada Cronbach alpha 0.865 olduğu saptandı. 

Gebelerin %52,3’ünün 26-34 yaş aralığında, %26,6’sının üniversite mezunu olduğu ve %31,1’inin düşük gelire 

sahip olduğu saptandı. Katılımcıların %15,7’sinin geniş ailede yaşadığı, %45,7’sinin 3 ve üzeri sayıda gebelik 

yaşadığı ve 17,3’ünün gebeliğinin planlı olmadığı belirlendi. Gebelerin Prenatal Ölçeği’nden aldıkları puanlar 

incelendiğinde, toplam puanın 62,98± 8,28 (min=6, max=75) olduğu belirlendi. İlkokul mezunu ve çalışmayan, 

35 yaş üstü, 3 ve üzeri sayıda gebelik geçiren ve gebeliği planlı olmayanlarda gebelerde prenatal konfor ölçeği 

puan ortalamalarının daha düşük olduğu görüldü (p≤0.05). Eşin eğitim durumu, gelir durumu, aile tipi, bebeğin 

cinsiyeti gibi faktörlerin gebelikte yaşanan konfor düzeyini etkilemediği ve puan ortalamalarının benzer dağılım 

gösterdiği saptandı (p>0,005) 

Gebelerde eğitim, çalışma durumu, parite, gebeliğin planlı olma durumu gibi faktörlerin prenatal konforu 

etkilemektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, PRENATAL KONFOR, İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 
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PRENATAL COMFORT AND INFLUENCING FACTORS IN PREGNANCY 

 
Semiha AYDIN ÖZKAN1, Derya KAYA ŞENOL2, Ergül ASLAN3 

 
1Adıyaman University, School Of Health Midwifery Departmant, 2Department Of Nursing, Faculty Of Health 

Sciences, Çankırı Karatekin University, 3Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing 

The study was conducted to determine prenatal comfort and some factors affecting pregnancy. 

The cross-sectional descriptive study was conducted with 421 pregnant women who applied to a state hospital 

policlinic in Central Anatolia. The data were collected by the researchers using face-to-face interview method 

using the Prenatal Comfort Scale developed by Japan's Takeishi et al. To determine Prenatal comfort with a 

questionnaire designed to determine the socio-demographic characteristics of the pregnancies. The scale consists 

of 15 items and 5 sub-dimensions. Subscale and its contents are as follows: "Husband", "Interaction with Fethüs 

movements-Fetus", "Social support from people in the periphery-People", "Adoption of maternal role and 

attachment to mother" , "Do not notice changes in yourself during pregnancy-Myself". The scale consists of items 

of Likert type with each item 0-5 (0 = Absolutely not, 1 = Not attending, 2 = Undecided, 3 = Slightly agree, 4 = 

Agree, 5 = Completely agree). It is evaluated over 75 points in total. The higher the score, the higher the comfort 

level is interpreted. Kaya Şenol et al. [1] reported that Cronbach alpha 0.815 is the scale of Turkish reliability and 

validity. Cronbach alpha 0.865 was found in this study. 

It was determined that 52.3% of pregnants were in the age range of 26-34, 26.6% were university graduates and 

31.1% had a low income. It was determined that 15.7% of the participants lived in large family, 45.7% had 3 

pregnancies, 17.3 had not planned. When the scores of the pregnant Prenatal Scale were examined, it was 

determined that the total score was 62,98 ± 8,28 (min = 6, max = 75). Prevalence of pre-maln comfort score was 

found to be lower in non-pregnant and non-working, older than 35, and older than 3 pregnancies (p≤0.05). My 

wife's education level, income level, family type, factors such as the sex of the baby did not affect the level of 

comfort experienced in pregnancy and was found to show a similar distribution of mean scores (p <0.005) 

Factors such as education in pregnancy, working status, parity, planned status of pregnancy affect prenatal comfort. 

KEYWORDS: PREGNANCY, PRENATAL COMFORT, RELATED FACTORS 
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S-011 - DOĞUMA HAZIRLIK SINIFININ DOĞUM KORKUSU, DOĞUMDA ÖZ-

YETERLİLİK,DOĞUMLA İLİŞKİLİ TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU 

BELİRTİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Gözde GÖKÇE İSBİR1, Figen İNCİ2, Hatice ÖNAL2, Pelin DİKMEN YILDIZ3, 

 
1Mersin Üniversitesi, 2Niğde Üniversitesi, 3City Universitesi, 

 

Giriş. Doğuma hazırlık sınıflarında sunulan eğitimin; doğum korkusu, doğumda öz-yeterlilik algısı, doğuma bağlı 

travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ile doğumda kontrol ve destek algısına etkisine dair kanıtlar sınırlıdır.   

Amaç. Doğuma hazırlık sınıflarında sunulan eğitimin doğum korkusu, doğumda öz-yeterlilik algısı, doğuma bağlı 

travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ile doğumda kontrol ve destek algısına etkisini belirlemektir. 

Yöntem. Doğuma hazırlık sınıfına katılan müdahale grubu (n=44)  ile rutin prenatal bakım alan kontrol grubu 

(n=46) olmak üzere iki grubun karşılaştırıldığı yarı deneysel bir araştırmadır.  

Bulgular. Araştırmada doğuma hazırlık sınıfında eğitim alan kadınlarda kontrol grubundaki kadınlara göre 

doğumda öz yeterlilik ve doğumda iç kontrol algısının daha yüksek, gebelik ve doğum sonrası dönemde doğum 

korkusu düzeyinin daha düşük olduğu ve doğuma bağlı travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinin daha az 

görüldüğü belirlenmiştir.  

Sonuç. Doğuma hazırlık sınıflarında sunulan eğitim, doğum korkusu, doğumda öz-yeterlilik algısı, doğumda iç 

kontrol algısı ile doğuma bağlı travma sonrası stres bozukluğu belirtileri üzerinde etkilidir.  

Anahtar kelimeler. antenatal eğitim, doğum korkusu, doğumda öz-yeterlilik, doğuma bağlı travma sonrası stres 

bozukluğu belirtileri, doğumda kontrol ve destek algısı 

GİRİŞ 

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem, kadın başta olmak üzere tüm aile bireyleri açısından gelişimsel bir 

süreçtir. Bu süreçte kadında fizyolojik, duygusal, sosyal değişim ve gelişimlerin olması beklenir (Larkin vd., 

2009). Kadın ve ailesinin bu gelişimsel süreci sağlıklı geçirebilmeleri için psikolojik hazır oluşlukları oldukça 

önemlidir (Ford ve Ayers, 2009).  

Doğum pozitif ve negatif psikolojik yanıtlarla ilişkilendirilen kompleks bir yaşam olayıdır. Doğum sürecine ilişkin 

kadınların verdikleri psikolojik yanıtlar, onların yaşadıkları deneyime yönelik algılarından, deneyimi 

yorumlamalarından ve anlamlandırmalarından etkilenebilir (Ayers, 2007; Elmir vd., 2010). Doğum eylemi 

travmatik olarak deneyimlenirse, bu durum kadının doğum sonrası psikolojik durumunu olumsuz etkileyebilir ve 

hatta doğuma bağlı  Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) belirtilerinin ortaya çıkmasına sebep olabilir (Bastos 

vd., 2015). Kadınların subjektif doğum deneyimlerinin doğuma bağlı  TSSB belirtileri üzerinde çok güçlü etkisinin 

olduğu belirlenmiştir (Garthus-Niegel vd., 2013). Kadının hassas olduğu doğum sonrası dönemde doğuma bağlı 

TSSB belirtilerinin görülmesinde travmatik doğum deneyiminin yanı sıra doğum korkusu, doğuma ilişkin öz-

yeterlilik algısının düşük olması, doğum sürecinde sağlık personelinden yeterli destek alamaması, doğumda 

kontrol kaybı duygusu yaşaması da önemli rol oynayabilmektedir. Risk faktörlerini azaltmak ve TSSB’den 
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korunmak için gebelik döneminde kadının zihinsel ve psikolojik olarak doğuma ve doğum sonrası döneme 

hazırlanmasının etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Doğuma hazırlık sınıfında (DHS) sunulan eğitiminin; doğuma dair anksiyeteyi ve korkuyu azalttığı, doğum 

hakkında bilgi düzeyini, kadının doğumunu yönetebilme becerisini ve doğumdan memnuniyeti arttırdığı yapılan 

çalışmalarla belirlenmiştir (Ferguson vd., 2013). Yapılan sistematik derleme ve metaanaliz sonuçları 

doğrultusunda DHS’larının obstetrik ve psikososyal sonuçlarını değerlendiren araştırmaların sayısının oldukça az 

olduğu, bu araştırmaların özellikle batı toplumlarında yapıldığı sonucuna varılmıştır (Brixval vd., 2014; Gagnon 

ve Sandall, 2007).  

YÖNTEM 

 Amaç 

Bu araştırmanın amacı, DHS’larında sunulan eğitimin doğum korkusu, doğuma yönelik öz-yeterlilik algısı, 

doğuma bağlı travma sonrası stres bozukluğu belirtileri ile doğumda kontrol ve destek algısına etkisini 

belirlemektir.  

Araştırmanın Tasarımı 

Bu araştırma yarı deneysel bir araştırmadır.  

Örneklem 

Bu araştırma, gelişmekte olan bir ilin üniversitesinde proje kapsamında açılan DHS’ında yapılmıştır. DHS’larına 

katılan kadınlar müdahale grubunu, DHS’ına katılmayan, hastanelerde rutin prenatal bakım alan ancak gönüllü 

olarak araştırmaya katılmak isteyen kadınlar ise kontrol grubunu oluşturmuştur.   

Araştırmanın örnekleme alınma kriterleri;  

• Kadının gebeliğinin 20-32. haftasında olması,  

• En az ilkokul mezunu olması,  

• Nullipar olması,  

• Gebelikte herhangi bir riskinin olmaması,  

• Bilincinin yerinde olması ve Türkçe iletişim kurabilmesi olarak belirlenmiştir.  

Örneklem büyüklüğü araştırmanın kendi verileri ile her grup için en az 31 olarak hesaplanmıştır. Kayıpların 

olabileceği varsayılarak, 113 kadın araştırmaya davet edilmiştir (yanıtlanma oranı: % 88.4) (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferguson%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23063931
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Verilerin Toplanması 

Veriler Aralık 2013 ile Mayıs 2015 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama zamanları ve uygulanılan ölçüm 

araçları Şekil 1’de sunulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time 1 

Before education 

(20th-32th weeks of gestation) 

 

 

 

 

Doğum bilgi formu 

Doğumda Destek ve Kontrol Algısı Ölçeği (DDKÖ) 

Wijma Doğum Beklentisi/ Deneyimi Ölçeği B versiyonu (W-DBÖ-B) 

Olayların Etkisi Ölçeği (OEÖ) 

Deney grubu 

(n=50) 

 

Kontrol grubu 

(n=50) 

Örneklemden düşen (n=6) 

• Gebelik 

komplikasyonu (n=1) 

• Eğitime devam 

edememe (n=5) 

• Araştırmadan 

ayrılmak isteme (n=0) 

 

 

 

Örneklemden düşen (n=4) 

• Araştırmadan 

ayrılmak isteme 

(n=4) 

 

Demografik ve Obstetrik Bilgi Formu  

Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği Kısa Versiyonu (DÖYE- D32) Wijma 

Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu (W-DBÖ-A)  

Zaman 1 

Eğitim Öncesi 

(Gebeliğin 20-

32.haftası) 

Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği Kısa Versiyonu (DÖYE- D32) Wijma 

Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu (W-DBÖ-A)  

 

Eğitim sonrası 

 (Gebeliğin 24-36. 

haftası) 

 

Zaman 2 

Ev ziyareti 

 (doğumdan 

sonra 6-8. hafta) 
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Şekil 1.Araştırmanın akış şeması 

 

Araştırmada Uygulanan Müdahale 

Doğuma hazırlık eğitiminin içeriği DHS’ı felsefelerinden Dick-Read’in “doğal doğum”, Lamaze’in 

“psikoproflaksi”, Balaskas’ın “aktif doğum” and Mongan’ın “hipnozla doğum” felsefelerine dayandırılmıştır 

(Dick-Read, 1933; Lamaze, 1958; Balaskas, 1992; Mongan, 2005). Deney grubu için hazırlanan eğitim içeriğinde 

sunumunda, maketler, CD’ler ve canlandırmalar kullanılmıştır. Eğitimler proje kapsamında kurulan üniversitenin 

DHS’ında gerçekleştirilmiştir. Eğitim verilen gruplar 5-8 kişiden oluşmuş, en az 10 saatlik doğuma hazırlık eğitimi 

almışlardır. Eğitimler haftalık 150 dakika olup (90 dakika teorik bilginin sunumu, 30 dakika ısınma ve germe 

egzersizlerinin uygulanması, 30 dakika gevşeme egzersizlerinin uygulanması), toplam dört hafta sürmüştür (Tablo 

1). 

Tablo 1. Doğuma Hazırlık Sınıfında Verilen Eğitimin Haftalık Programı 

 

Hafta/ 

süre 

Amaç/ İçerik 

1. hafta  

 

 

Tanışma, kursun 

tanıtımı ve 

beklentilerin 

belirlenmesi 

 

-Tanışma 

-Kursun amacı ve araştırma hakkında bilgi verme  

-Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının tanıtımının 

yapılması 

-Eğitim öncesi değerlendirmenin yapılması 

-Kursta kullanılacak doğuma hazırlık felsefelerinin tanıtımı 

Doğum korkusuna 

yönelik 

farkındalığın 

sağlanması ve 

korku ile baş etme 

yöntemlerinin 

geliştirilmesi 

-Doğuma yönelik duyguların paylaşımı ve bu duyguların 

farkındalığının sağlanması 

-Doğum korkusunun tarihçesinin anlatılması 

-Doğum korkusunun nedenlerinin belirlenmesi  

-Korkunun doğum üzerindeki etkilerinin anlatılması (nöroendokrin 

etkiler)  

90 kadın araştırmayı tamamladı 

(Deney grubu n=44, Kontrol grubu n=46) 



206 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

-Korku olmaksızın gerçekleşebilecek bir doğum sürecinin anlatılması 

-Role play:  Doğum anının canlandırılması 

-Bedenine güvenme, düşünce yoluyla bedenini yönetebilme 

egzersizlerinin uygulanması 

2.hafta 

 

Doğuma zihinsel 

ve bedensel 

olarak uyumun 

sağlanması  

-Gebeliğe ve ebeveyn olmaya uyumun sağlanmasının önemi ve uyum 

için önerilen egzersizlerin sunumu 

-Doğum için zihinsel hazırlık  

-Doğum için bedensel hazırlık (beslenme ve egzersiz) 

-Bedeni doğuma hazırlarken kullanılacak egzersizlerin uygulanması 

-Doğumda kullanılabilecek progresif gevşeme egzersizinin 

uygulanması 

3. 

hafta 

 

Doğumu anlama 

ve yönetme 

 

-Doğumun başlama belirtilerini bilme  

-Doğumda uygulanan hastane prosedürlerini anlama 

-Doğum nasıl gerçekleşir? Uterus ve bebek doğumda nasıl çalışır? 

-Doğumda salgılanan hormonlar ve rolleri 

-Doğumda rahatlatıcı uygulamaların uygulanması  (nefes, masaj, 

acupressure, pozisyonlar, müzik, aromaterapi, duş ya da havuz 

kullanımı, imgeleme, hayal kurma, zihin alanı oluşturma vb.) 

-Gevşeme egzersizi (Glove anestesia) 

-Doğum videosu izleme 

4.hafta 

 

Doğum sonrası 

doğum anılarının 

olumlandırılması 

ve saklanması 

-Farklı doğum videoları  izleme 

-Gerçekçi doğum planlarının oluşturulması 

-Doğum sonrası döneme uyum 

-Doğum anılarının anlamlandırılması, olumlandırılması ve 

saklanması 

-Doğum sonrası dönemdeki psikolojik değişiklikler  

-Postpartum hüzün,  postpartum depresyon, postpartum psikoz ve 

doğuma bağlı  TSSB belirtileri konusunda bilgilendirme  

-Kursun sonunda duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi 

-Eğitim sonrası  değerlendirmenin yapılması 

-Kursa katılım belgesinin sunulması 

 

Araştırmanın Etik Yönü 
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Araştırmanın etik onayı ilde bulunan üniversiteden alınmıştır (28.03.2013/05/01). Örneklem grubuna davet edilen 

kadınlara araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş olup, yazılı ve sözlü onamları alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS 16.0 (Statistical Package for Social Sciences) programı kullanılarak yapılmıştır. 

Tanımlayıcı istatistiklerde sayı, yüzdelik dağılım, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Gruplar arasındaki 

farklılıkları belirlemek için; Independent-samples t testi, Mann-whitney U testi, ki-kare testi, iki ortalama 

arasındaki farkın önemlilik testi kullanılmıştır.  

 

BULGULAR  

 

Tablo 2 Örneklem grubunun sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri  

Değişkenler 

Müdahale grubu  

 (n=44) 

Kontrol grubu  

(n=46) p   

değeri 

n (%)  X ±SD  n (%)  X±SD 

Yaş* 26.8 ± 2.6 25.3 ± 4.6 0.600 

Eğitim düzeyi** 

  İlköğretim 

  Lise 

  Üniversite 

 

5  (11.4) 

8  (18.2) 

31 (70.5) 

 

13 (28.3) 

9  (19.6) 

24 (52.2) 

0.107 

x²= 

4.46 

Gebelik haftası*** 27.3± 4.7 27.3 ± 5.0 0.968 

Doğum tipi** 

    Normal doğum 

    Sezaryen doğum 

 

14 (31.8) 

30 (68.2) 

8 (17.4) 

38 (82.6)  

0.111 

x²= 

2.53 

Normal doğum yapan kadınların doğum süreleri 

(h)* 
12.3±6.4 10.0±4.2 0.384 

Hastaneden memnuniyet *** 3.7±1.1 4.0±0.9 0.372 

Doktor/ebeden memnuniyet*** 

 

4.5±0.9 4.4±0.8 0.306 

*Independent-samples t test. **Ki-kare testi. ***Mann-whitney U test 
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İki grup arasında yaş, eğitim durumu, gebelik haftası, doğum tipi, normal doğum yapan kadınların doğum süreleri,  

hastaneden ve doktor/ebeden memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı farklılık yoktur (p > .05), (Tablo 2). 

Tablo 3 Eğitim öncesinde iki grup arasındaki doğuma yönelik öz-yeterlilik ve gebelikte doğum korkusu 

puan ortalamalarının karşılaştırılması 

 

Değişkenler 

Müdahale grubu  

 (n=44) 

    Kontrol grubu  

                  (n=46) 

p değeri 

                 X ±SD X ±SD  

 

Doğuma yönelik maternal 

öz-yeterlilik*  

Sonuç beklentisi* 

Yeterlilik beklentisi* 

 

 

224.1±54.5 

129.5±25.2 

94.6±37.6 

 

 

229.8±51.1 

127.5  ± 24.4 

102.3  ± 34.1 

 

 

0.608 

0.700 

0.308               

Gebelikte doğum korkusu* 66.8 ± 23.7 58.3 ± 25.8 

 

0.106 

 

*Independent-samples t test.  

 

Eğitim öncesinde iki grup arasında doğuma yönelik öz-yeterlilik puanı, sonuç beklentisi puanı, öz-yeterlilik 

beklentisi puanı ve gebelikte doğum korkusu puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı 

belirlenmiştir (p> .05), (Tablo 3). 

Tablo 4 Deney grubunun eğitim öncesi ve sonrasındaki doğuma yönelik öz-yeterlilik ve gebelikte doğum 

korkusu puan ortalamalarının karşılaştırılması 

Değişkenler 

Eğitim Öncesi (n=44) Eğitim Sonrası (n=44) 

p değeri 

               X ±SD X ±SD 

 

               

                 224.1 ± 54.5 

                

               297.9 ± 17.8 
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*Paired-samples t test.  

 

Müdahale grubunda eğitim öncesi ve sonrasında doğuma yönelik öz-yeterlilik puanı, sonuç beklentisi puanı, öz-

yeterlilik beklentisi puanı ve gebelikte doğum korkusu puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu 

belirlenmiştir (p < .01), (Tablo 4).  

Tablo 5 Postpartum dönemde deney ve kontrol grubu arasındaki postpartum doğum korkusu, doğumda 

destek ve kontrol algısı, doğuma bağlı TSSB belirtileri puan ortalamalarının karşılaştırılması 

Değişkenler 

Deney grubu (n=44)      Kontrol grubu  (n=46) 

p değeri 

              X ±SD X±SD 

Postpartum doğum korkusu 25.5±18.2 (n=14) 46.8±25.4 (n=8) 

 

0.034 

 

Doğumda algılanan destek 

ve kontrol* 

      Destek algısı* 

      Dış kontrol algısı* 

      İç kontrol algısı* 

 

 

 

109.2 ± 25.8 

              57.2 ± 18.2 

   15.1 ± 6.7 

   36.8 ± 8.3 

 

 

 

107.5 ± 20.7 

58.9 ± 12.0 

16.8 ± 5.7 

31.8 ± 9.1 

 

 

 

 

0.730 

0.619 

0.199 

0.008 

 

Doğuma yönelik meternal 

öz-yeterlilik *  

Sonuç beklentisi* 

Öz-yeterlilik beklentisi* 

 

                 129.5 ± 25.2 

        94.6 ± 37.6 

    152.6 ± 7.4 

     145.2 ± 12.0 

0.000 

0.000 

0.000 

 

Fear of birth in pregnancy*      66.8 ± 23.7     30.4 ± 18.07 

 

0.000 

 



210 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

  

Doğuma bağlı TSSB 

belirtileri** 
4.2 ± 7.8 15.8 ± 13.1 0.000 

*Independent-samples t test. **Mann-whitney U test 

 

İki grubun postpartum doğum korkusu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p < .05). 

Gruplar arasında doğumda destek ve kontrol algısı ölçeğinin (DDKÖ) toplam puanı ile destek ve dış kontrol alt 

boyut puanları arasında istatistiksel farklılığın olmadığı (p > .05) ancak iç kontrol alt boyut puanında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılığın olduğu belirlenmiştir (p < .01). Son olarak, müdahale grubundaki kadınların doğuma 

bağlı TSSB belirtileri (OEÖ) puan ortalamalarının kontrol grubundaki kadınlara göre anlamlı düzeyde düşük 

olduğu saptanmıştır (p < .01).  

TARTIŞMA 

Doğum sürecinde yaşanan yoğun korkunun, doğuma bağlı travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinde algılanan 

ölüm ya da yaralanma tehdidinden daha fazla etkili olduğu bilinmektedir (Boorman vd., 2014). Yapılan 

çalışmalarda doğuma hazırlık eğitiminin doğum korkusu üzerinde etkisinin olduğunu göstermiştir (Toohill vd., 

2014; Byrne vd., 2014; Sercekus ve Baskale, 2016). Doğuma bağlı travma sonrası stres bozukluğu belirtilerinde 

postpartum doğum korkusunun çok güçlü etkisi bulunmaktadır (Gökçe Isbir vd., 2016). Bu nedenle bu çalışmada 

postpartum doğum korkusu da ele alınmış, postpartum izlemlerde doğum korkusu değerlendirilmiş ve doğuma 

hazırlık eğitimine katılan kadınlarda postpartum doğum korkusunun kontrol grubuna göre daha düşük olduğu 

belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda DHS’larının gebelik ve doğum sonrası dönemdeki doğum korkusunu 

azaltmada etkili olduğu söylenebilir. 

Doğuma bağlı TSSB belirtilerinde etkili olan bir başka faktör doğuma yönelik maternal öz-yeterliliktir (Gökçe 

Isbir vd., 2016). Yapılan çalışmalarda DHS’larının doğumla ilişkili öz-yeterliliği  arttırdığı belirlenmiştir (Byrne 

vd., 2014 Sercekus ve Baskale, 2016). Bu çalışmada ise DHS’ına katılan kadınların eğitimden sonra doğum 

yönelik öz-yeterliliklerinin, sonuç beklentilerinin ve öz-yeterlilik beklentilerinin arttığı belirlenmiştir. Doğuma 

ilişkin maternal öz-yeterlilik ile doğum korkusunun negatif korelasyon gösterdiği bilinmektedir (Salomonsson vd., 

2013). Bu çalışmada, gebelik döneminde doğum korkusunun azaltılmasının da doğuma ilişkin maternal öz-

yeterliliğin artmasında etkisinin olduğu düşünülmektedir.  

Doğuma bağlı TSSB belirtilerinde etkili olan bir başka faktör ise doğumda destek ve kontrol algısıdır (Ford ve 

Ayers, 2011). Doğumda algılanan kontrol; ağrı ile baş etme, karar verme ve tıbbi bilgiler hakkında 

bilgilendirildiğinde kadının kendini iyi hissetmesi ile belirlenir (Stevens vd., 2011). Travmatik doğum deneyimine 



211 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

sahip olan kadınlar, doğumda duyguları üzerinde çok az kontrol kurabildiklerini belirtmişlerdir (Ayers, 2007). 

Yapılan meta-analiz çalışmasında doğuma bağlı TSSB belirtilerinin doğum sürecinde algılanan kontrolün düşük 

olmasıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir (Grekin ve O’Hara, 2014). Bu araştırmada ise DHS’ında sunulan eğitimin 

doğumda iç kontrol algısını arttırdığı ancak destek ve dış kontrol algısını etkilemediği belirlenmiştir. Bu sonuç 

doğrultusunda, DHS’ında sunulan eğitim ile artan doğama ilişkin maternal öz-yeterliliğin, doğumdaki iç kontrol 

algısını arttırmada etkisinin olduğu düşünülmektedir. Doğumda destek ve dış kontrol algısını arttırmak amacıyla 

DHS’ı eğitimlerine ek olarak kadınların doğumuna destek olacak ekiple doğumdan önce iletişime geçmeleri ve 

doğuma yönelik beklentilerini paylaşmalarının etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Bu araştırmanın sonuçları Türkiye örnekleminde DHS’larının doğuma bağlı TSSB belirtileri üzerindeki etkisinin 

incelendiği ilk çalışma olması nedeniyle literatüre değerli katkılar sağlamıştır. Bu araştırmada, hazırlanan DHS’ı 

eğitiminin temel amacı, kadınları gebelikte doğum ve doğum sonrası döneme hazırlayarak doğuma bağlı TSSB 

belirtilerinin oluşmasını önlemektir. Araştırmanın sonucunda yapılandırılmış bir DHS’ı eğitiminin gebelik ve 

postpartum doğum korkusunu azaltmada, doğuma ilişkin öz-yeterliliği ve iç kontrol algısını arttırmada ve doğuma 

bağlı TSSB belirtilerini azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir. Özellikle doğuma bağlı TSSB belirtileri 

prevelansının yüksek olduğu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde DHS’larının sağlık sistemi içine entegre 

edilerek yaygınlaştırılmasının doğuma bağlı TSSB belirtilerinin azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir.  
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THE EFFECTS OF ANTENATAL EDUCATİON ON FEAR OF CHİLDBİRTH, MATERNAL 

SELF-EFFİCACY AND POST-TRAUMATİC STRESS DİSORDER (PTSD) SYMPTOMS 

FOLLOWİNG CHİLDBİRTH 

 
Gözde GÖKÇE İSBİR1, Figen İNCİ2, Hatice ÖNAL2, Pelin DİKMEN YILDIZ3 

 
1MERSİN UNİVERSİTY, 2NİĞDE UNİVERSİTY, 3CİTY UNİVERSİTY 

This study examined the effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and post-

traumatic stress disorder symptoms following childbirth. 

The study was conducted in a city located in the Middle Anatolia Region of Turkey. A quasi-experimental study 

was conducted, with a comparasion of two groups of women- one group receiving antenatal education (n=44) and 

a control group receiving routine prenatal care (n=46). The content and structure of antenatal education class were 

based on Dick-Read's “natural labor”, Lamaze's “psychoprophylaxis”, Balaskas's “active birth” and Mongan's 

“hypnobirthing” philosophy. The sessions in the intervention group were conducted using simulator mannequins, 

animation videos, role-playing and slide presentations. The sessions were led by the authors, who had previously 

participated in Childbirth Educator Courses, and Rational, Emotive & Cognitive–Behavioral Theory 

Courses.Pregnant women assigned to the intervention group attended classes in groups of 5–8 women. They were 

offered a structured antenatal education course consisting of 16 hours of instruction split into four 240-minute 

weekly sessions. Each session included presentation of theoretical information for 150minutes,warm-up and 

stretching exercises for 45 minutes and relaxation exercises for 45 minutes. The Wijma Delivery Expectancy/ 

Experience Questionnaire, Version A and B, Childbirth Self-efficacy Inventory and Impact of Event Scale–

Revised was used to assess fear of childbirth, maternal self-efficacy and PTSD symptoms following 

childbirth.Data were collected in pregnancy (before and after education in intervention group), and postpartum 4-

6 week. Frequency distributions, percentages, means, standard deviations,independent-samples t tests, chi-square 

tests, Mann–Whitney U-test were used to analyze. 

Therewere no differences in the sociodemographic characteristics of participants in the active treatment and control 

groups. Compared to the control group, women who attended antenatal education had greater childbirth 

selfefficacy, greater perceived support and control in birth, and less fear of birth and post-traumatic stress disorder 

symptoms following childbirth (all comparisons, p < 0.05). 

The effectiveness of antenatal education in reducing fear of childbirth, increasing childbirth self-efficacy, and 

minimizing PTSD symptoms following childbirth has been supported in this study. This is the first study to our 

knowledge to investigate the effects of antenatal education on PTSD symptoms following childbirth. This finding 

is particularly important for developing countries like Turkey, where the prevalence of PTSD symptoms following 

childbirth is relatively high. 

KEYWORDS: ANTENATAL EDUCATİON FEAR OF CHİLDBİRTH MATERNAL SELF-EFFİCACY 

POST-TRAUMATİC STRESS DİSORDER 
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S-012 - GEBELERİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DURUMLARININ DOĞUM ÖNCESİ 

BAKIM ALMAYA ETKİSİ 

 
Derya KAYA ŞENOL1, İlknur GÖL1, Semiha AYDIN ÖZKAN2, 

 
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2Adıyaman Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu Ebelik Bölümü, 

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ, 2017) göre Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlığını korumak ve geliştirmek için 

bilgiye ulaşma, anlama, bu bilgiyi kullanma konusunda bilişsel-sosyal becerileri ve motivasyon düzeyleridir. 

Sağlık okuryazarlığı, bireyin sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve bozulması durumunda tedavi hizmetlerinden 

yararlanma gibi temel sağlık bilgileri ve hizmetleri edinme, yorumlama ve kullanma kapasitesi olarak 

tanımlanabilir (Rowlands, 2014). Düşük sağlık okuryazarlığı sağlık bilgisini anlama becerilerinde güçlükler ve 

sağlık hizmetlerinin etkin kullanımı ile ilgili problemler, artan hastane acil servis kullanımı, genel sağlık 

durumunun kötü olması ve daha yüksek mortalite gibi kötü sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirilmektedir (Berkman et 

al., 2011; Heijmans, Waverijn, Rademakers, van der Vaart and Rijken, 2011; Friis, Lasgaard, Osborne and 

Maindal, 2016). Araştırmalar sağlık okuryazarlığının bireyin sağlık durumunu belirlemede sosyoekonomik 

faktörlerden daha etkili olduğunu göstermektedir (Williams, Baker, Parker and Nurss, 1998;  Schillinger et 

al., 2002; Parker, Baker, Williams and Nurss, 1195). DSÖ (2013), Doğum öncesi bakımı (DÖB); anne ve fetüsün 

gebelik süresince eğitimli bir sağlık personeli tarafından bir veya daha fazla kez izlenmesi olarak tanımlamaktadır. 

Amacı ise anne adaylarının gebelik dönemlerini sağlıklı bir şekilde geçirmelerini ve sağlıklı bebeklerin dünyaya 

gelmesini sağlamaktır (Çatak, Aksan ve Zincir, 2012). DÖB, anne ve fetüsün sağlığının değerlendirilmesi ve 

korunması, sağlık danışmanlığı ve eğitiminin yanı sıra gerekli olduğu hallerde tedavi edici sağlık hizmetleri de 

olmak üzere 3 ana bileşenden oluşmaktadır (DSÖ, 2013; Raatikainen, Heiskanen and Heinonen, 2011). Kanada 

Jinekoloji ve Obstetri Derneği’de DÖB’ın 10. gebelik haftasından itibaren başlanması gerektiğini belirtmektedir 

(The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada, 2017). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan “Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi”nde her gebenin 14. Gebelik haftasından itibaren en az dört 

kez izlenmesi gerektiği belirtilmektedir (Republic of Turkey Ministry of Health. Antenatal Care Management 

Guide, 2009). Dünya Sağlık Örgütü gelişmekte olan ülkelerde ki kadınların %68.0'inin ve gelişmiş ülkelerde ki 

kadınların da %98'inin DÖB hizmeti aldığını bildirmiştir. (Pirinçci, Polat, Köroğlu ve Kumru, 201).  Türkiye’de 

TNSA 2013 verilerine göre en son doğumda sağlık personelinden DÖB alma oranı %97’dir (Hacettepe University 

Institute of Population Studies, 2013). 

Yüksek gelirli, gelişmiş ülkelerdeki sağlık okuryazarlığına yönelik çalışmalar artmasına rağmen (Sorensen et al., 

2012), düşük ve orta gelirli ülkelerde oldukça kısıtlıdır (Lori, Ofosu-Darkwah, Boyd, Banerjee,  Adanu, 2017). 

Anne ve yenidoğan sağlığını yansıtan göstergeler göz önünde bulundurulduğunda, sağlık okuryazarlık düzeyinin 

yükselmesi büyük önem taşımaktadır (Hodgins, 2016). Sağlık okuryazarlığı, bireylerin sağlığı hakkında karar 

verme, sağlıkla ilgili bilgileri araştırma, anlama ve uygulayabilme becerisini ifade eder (Jordan, 2013; Barnes, 

Barclay, McCaffery and Aslani, 2018).   

Dolayısıyla sağlık okuryazarlığı kadınların gebelik ve emzirme döneminde aldığı sağlık kararlarını da etkiler 

(Barnes, Barclay, McCaffery and Aslani, 2018).  Kısacası, bir kadının sahip olduğu bilgi, beceri ve güven, gebe 

iken ve emzirirken yaptığı sağlık bakım tercihlerini etkileyecektir (Ostini and Kairuz, 2014). Literatürde, sağlık 

okuryazarlığı ile sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara rastlanmakla birlikte sağlık 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lori%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28705179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ofosu-Darkwah%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28705179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boyd%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28705179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banerjee%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28705179
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Adanu%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28705179
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okuryazarlığının kadın üreme sağlığı üzerindeki etkilerine belirlemeye yönelik yapılmış çalışmaya 

rastlanmamıştır.  Dünyada her gün yaklaşık 800 kadın gebelik ve doğumla ilişkili olarak önlenebilir sebeplerle 

hayatını kaybetmektedir. Kadınların en azından ilköğretimi bitirmiş olmaları bu ölümlerin % 66 oranında azalacağı 

anlamına gelmektedir. Aynı şekilde çocukların sağlığını ve hayatta kalmasını etkileyecek ucuz ve etkili önlemlerin 

uygulanabilirliği annelerin öğrenim düzeyi ile ilişkilidir (UNESCO, 2014). Ülkemizde de kadınların okuryazarlığı 

hala önemli bir sorundur. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 2013 sonuçlarına göre bebek ve çocuk 

ölümlülüğünün annelerin öğrenim düzeyi ile ilişkili olduğu görülmektedir (Hacettepe University Institute of 

Population Studies, 2013). Sağlık okuryazarlığı, üreme sağlığını çok yönlü etkilemesi muhtemel bir durum olduğu 

için önemle ele alınmalıdır. Kontrasepsiyon, güvenli cinsel uygulamalar, sağlıklı gebelik ve doğum sonrası 

uygulamalar hakkında bilgi ve koruyucu bakım, kadınların sağlıklı ve üretken yaşamlarını sürdürmek için 

önemlidir (ACOG, 2014; Kilfoyle, Vitko, O'Conor and Bailey, 2016). 

Özellikle gebelik dönemi kadının sağlık hizmetlerinden en sık yararlandığı ve sağlıkla ilgili bilgi ve davranışları 

öğrenmeye açık olduğu bir dönem olduğundan sağlık okuryazarlık düzeyini artırmada bu dönem fırsat olarak 

görülebilir. Bu nedenle gebe kadının sağlık okuryazarlık düzeyinin ve gebeliğin sağlık okuryazarlığını nasıl 

etkilediğinin bilinmesi önemlidir. Bu çalışmada gebelerin sağlık okuryazarlığının doğum öncesi bakım almalarına 

etkisini belirlemek amaçlanmıştır.  

 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Araştırma, kesitsel tipte tanımlayıcı bir çalışmadır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırma, Türkiye’de Orta Anadolu’daki bir il merkezindeki Devlet Hastanesinde yürütülmüştür. Araştırmanın 

evrenini; Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniklerine Ekim 2017 - Ocak 2018 tarihleri arasında başvuran 

gebeler oluşturmuştur. Araştırma, belirtilen tarihlerde Kadın Doğum Polikliniklerine başvuran, Türkçe okuyup 

yazabilen, iletişim kurabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 153 gebe ile yürütülmüştür. 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan ve gebelerin sosyo-

demogrofik özelliklerini belirlemeye yönelik 6, gebelik ve DÖB öykülerine yönelik 17 soru olmak üzere 

toplam23soru içeren bir anket formu ile Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler araştırmacı 

tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Anketlerin doldurulması her bir kişi için ortalama 15-20 dk. 

sürmüştür. 

Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği 

Demografik bilgi formu ve Yetişkin Sağlık okuryazarlığı ölçeği (YSOÖ)  kullanılarak toplandı. YSOÖ 2014 

yılında Ayşe Sezer tarafından geliştirilmiş olup geçerlik ve güvenirliği yapılmıştır. Ölçek yetişkin bireylerin sağlık 

okuryazarlığı konusundaki yeterliliğini belirlemeye yönelik sağlık bilgileri ve ilaç kullanımı ile ilgili toplam 22 

madde ve 1 adet vücuttaki organların yerini bilme ile ilgili şekli içermektedir. Ölçekte yer alan soruların 13 tanesi 

evet/hayır, 4 tanesi boşluk doldurma, 4 tanesi çoktan seçmeli, 2 tanesi eşleştirmelidir. Soruların puanlaması her 

soru tipi için ayrı ayrı yapılmıştır. Evet/hayır yanıt tipindeki sorularda pozitif ifadeleri işaretleyenlere 1, negatif 

ifadeleri işaretleyenlere 0 puan, boşluk doldurma tipindeki sorularda doğru yanıta 1, yanlış yanıta 0 puan verildi. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kilfoyle%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27564780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vitko%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27564780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Conor%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27564780
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bailey%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27564780
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Çoktan seçmeli sorularda iki ve ikiden fazla doğru yanıt işaretleyenlere 1 puan, hiç bilmeyenlere ya da doğru ile 

birlikte yanlış yanıt işaretleyenlere 0 puan verildi. Eşleştirme tipindeki sorularda ise ikiden fazla doğru 

eşleştirenlere 1, diğerlerine 0 puan verildi. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-23 arasında değişmektedir. Ölçekten 

alınan puan arttıkça sağlık okuryazarlık düzeyi artmaktadır (Sezer ve Kadıoğlu, 2014). 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırma 

grubunun verilerinin normal dağılıma uygunluğu Shapiro-Wilk’s testi ile incelenmiş ve normal dağılıma 

uymadıkları gözlenmiştir. Tanıtıcı özelliklerin değerlendirilmesi için sayı ve yüzde dağılımları kullanılmıştır. 

Gruplararası karşılaştırmada normal dağılıma uymayan değişkenler için ise Kruskal-Wallis H ve Mann-Withney 

U testleri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde belirlenen anlamlılık düzeyi p≤0.05’dir. 

Araştırmada Etik Boyut 

Verilerin toplanması için Orta Anadolu’daki bir üniversitenin Etik Kurulundan ve araştırmanın yürütüldüğü İl 

Sağlık Müdürlüğünden izin alınmış ve gebelere araştırma hakkında bilgi verilerek, araştırmaya katılmayı kabul 

eden gebelerden “Bilgilendirilmiş gönüllü olur” belgesi alınarak araştırmaya gönüllü katılımları sağlanmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma yalnızca Türkiye’de Orta Anadolu’da bir İl Merkezinde bulunan Devlet Hastanesinde yapıldığından 

sonuçları tüm evrene genellenemez. Araştırma, yapıldığı tarih, amaca uygun olarak kullanılan veri toplama formu 

ve annelerin verdiği yanıtlar ile sınırlıdır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 27.88±5.58 (min: 18, max:46) olup büyük bir bölümü ilköğretim 

(%47.7) mezunu ve ev hanımı (%85.6)’dır. Gebelerin ilk evlilik yaşı ortalaması 21.41±4.09’dur. Araştırma 

grubunun %86.3’ünün sosyal güvencesi bulunmaktadır.   

Gebelerin obstetrik öyküleri incelendiğinde; %21.6’sının primar, %53.6’sının multipar, %24.8’unun grand 

multipar olduğu belirlenmiştir. Multipar ve grandmultiparlar arasında normal doğum oranı % 68.3, sezaryen 

doğum oranı %31.7 ve düşük oranı %30.8’dir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Araştırma grubunun sosyo-demografik özellikleri 

Özellikler  N % 

Eğitim 

İlköğretim 

Orta Mezunu 

Lise Mezunu 

Üniversite  

 

12 

61 

56 

24 

 

7.8 

39.9 

36.6 

15.7 

Meslek   
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Ev hanımı 

Memur  

İşçi  

131 

13 

9 

85.6 

8.5 

5.9 

Sosyal Güvence 

 Var 

 Yok  

 

132 

21 

 

86.3 

13.7 

Gebelik Sayısı 

Primipar 

Multipar 

Grand multipar 

 

33 

82 

38 

 

21.6 

53.6 

24.8 

Düşük Sayısı (n:120) 

Var  

Yok 

 

37 

83 

 

30.8 

69.2 

Doğum Şekli 

Normal 

Sezeryan 

 

38 

78 

 

68.3 

31.7 

Toplam  153 100 

 

 

Tablo 2. Annelerin DÖB alma durumları 

DÖB alma durumları N % 

Yeterli DÖB alma  

Yeterli 

Yetersiz 

 

120 

33 

 

78.4 

21.6 

DÖB alınan yer 

Uzman Dr. 

 

144 

 

94.1 
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Aile Hekimi 

Ebe/Hemşire 

4 

5 

2.6 

3.3 

Daha Önceki Gebelikte Yaşanan Sağlık Sorunu 

Gebelik Diyabeti 

Pıhtılaşma Bozukluğu 

Bebekte Gelişme Geriliği 

Hipertansiyon 

Kanama 

Üriner Sorun 

Emezis 

5 

1 

1 

5 

8 

5 

4 

3.3 

0.7 

0.7 

3.3 

5.2 

2.6 

3.3 

Gebelikte Hangi Durumlarda Hekime başvurması gerektiğini bilme durumu 

Kanama 

Karın Ağrısı/Kasılma 

Baş Ağrısı 

Ödem 

Kasılarak Bayılma 

Kusma 

Ateş 

Yüksek Tansiyon 

Bebek hareketlerinde yavaşlama 

130 

70 

57 

45 

62 

68 

78 

68 

88 

85.0 

45.8 

37.3 

29.4 

40.5 

44.4 

51.0 

44.4 

57.5 

 

Araştırmaya katılan gebelerin tamamının en az bir kez ve %78.4’ünün yeterli doğum öncesi bakım aldığı 

belirlenmiştir. Gebelerin %94.1’i de bu bakımı uzman hekimden aldıklarını belirtmişlerdir. Araştırma grubunun 

gebeliklerinde herhangi bir sağlık sorunu yaşama durumları sorgulandığında, gebelerin %19’u sağlık sorunu 

yaşadığını belirtmiştir. En sık karşılaşılan ilk üç sağlık sorunu kanama (%5.2), gebelik hipertansiyonu (%3.3) ve 

gebelik diyabeti (%3.3)’dir. Sağlık sorunu yaşayanların %17’si ilgili sorun için bir sağlık kurumuna başvurduğunu 

belirtmiştir. Gebelerin büyük çoğunluğu (%86.3) gebelikte hangi sorunlar için bir hekime başvurması gerektiğini 

bildiklerini ifade etmişlerdir. Gebelikte hekime başvurma sebebi olarak belirtilen ilk üç sorunun kanama (%85), 

bebek hareketlerinde yavaşlama (%57.5), ateş (%51) olduğu saptanmıştır (Tablo 2).Gebelerin yaşı, eğitim durumu, 
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gebelik sayısı, düşük yaşama durumu vb. tanımlayıcı özellikleri ile DÖB alma durumları arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır (p≥0.05). (Tablo 2). 

 

 

Tablo 3. Yetişkin Sağlık Okur-Yazarlığı Ölçeği Toplam Puan Ortalamalarının, Gebelerin Bazı Özelliklerine Göre 

Dağılımı 

Özellikler Sayı Ort±SS Test P 

Eğitim 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

12 

61 

56 

24 

12±3.97  

14.06±2.88  

15.21±3.19 1 

8.33±2.44 

χ2=37.499 
0.000 

Sosyal Güvence   
 

 

Var 

Yok 

132 

21 

15.56±2.96 

11.38±4.10 
U=585.000 

0.000 

Gebelik Sayısı 

Primipar 

Multipar 

Grandmultipar 

33 

82 

38 

15.93±3.69 

15.14±3.41 

13.84±3.03 

 

χ2=9.466 

 

0.009 

DÖB alma durumu 

Yeterli 

Yetersiz 

120 

33 

15.40±3.23 

13.48±3.78 

U=1356.000 0.005 

Gebelikte hangi sorunlar için bir hekime başvurması gerektiğini bildiklerini 

Biliyor 

Bilmiyor 

132 

21 

15.29±3.26 

13.09±3.98 

U=924.500 0.014 

 

Gebelerin Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nden aldıkları puanlar incelendiğinde, toplam puan 14.99±3.44 

(min=2, max=22) olup gebelerin sağlık okuryazarlıklarının orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Tablo 3’de 

Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nden alınan puanı etkileyebileceği düşünülen bağımsız değişkelere ilişkin 
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veriler sunulmuştur. Eğitim durumu arttıkça Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği’nden alınan puanında arttığı 

belirlenmiştir (p=0.000). Sağlık okuryazarlığı ölçeği puan ortalamalarının sosyal güvencesi olanların olmayanlara 

göre, primipar ve multipar gebelerde grand multiparlara göre, hangi sorunlar için bir hekime başvurması 

gerektiğini bilenlerin bilmeyenlere göre, yeterli doğum öncesi bakım alanlarda almayanlara göre daha yüksek 

olduğu ve farkın istatistiksel açıdan anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0.000; p=0.009; p=0.014; p=0.005) (Tablo 3). 

   

Araştırmada gebelerin sigara içme durumları ile sağlık okuryazarlığı ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 

 

 

TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan gebelerin ilk evlilik yaşı ortalamasının 21.41±4.09 olduğu, tamamının en az bir kez doğum 

öncesi bakım aldığı ve bakım aldığını belirtenlerin büyük çoğunluğunun da (%78.4) yeterli doğum öncesi bakım 

(en az 4 ve üzeri izlem) aldığı belirlenmiştir. Türkiye’de farklı bölgelerde yapılan diğer çalışmalarda kadınların 

yaklaşık tamamının DÖB aldığı belirtilmiştir. Küçük, Çan, Toptas, 2000; Etiler, Aktekin ve Çapar, 2004).  

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı Doğum Öncesi Bakım Yönetimi Rehberinde bir gebenin gebeliği süresince en az 4 

kez izlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Çalışmamızda DÖB alan annelerin %78.4’ünün 4 ve üzeri kez bakım 

almış olması belirtilen rehbere göre yeterli DÖB alındığını göstermektedir. Ülkemizde TNSA (2013) verilerine 

göre,  yeterli sayıda doğum öncesi bakım alma oranı da  %89’dur (Hacettepe University Institute of Population 

Studies, 2013). Araştırmamızda da yeterli DÖB alma oranları TNSA verileri ile benzerlik göstermektedir. 

Araştırmaya katılan gebelerin büyük çoğunluğu gebelikte hangi sorunlar için bir hekime başvurması gerektiğini 

bildiğini ifade ederken gebelikle ilgili bir sağlık sorunu yaşadığını belirtenlerin yalnızca %17’sinin ilgili sorun için 

bir sağlık kurumuna başvurduğunu belirtmiş olması dikkat çekici bir bulgudur. Gebelerin sağlık okuryazarlığı 

durumları sağlığını korumak ve geliştirmek için bilgiye anlama ve bu bilgiyi kullanma becerilerini etkilemektedir. 

Gebelikte sağlık okuryazarlığı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Araştırma grubundaki gebelerin 

“Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” puanının 14.99±3.44 olduğu belirlenmiştir. Ölçekten alınabilecek en 

yüksek puanın 23 olduğu göz önüne alınacak olursa,  gebelerin sağlık okuryazarlıklarının iyi olduğu düşünülemez. 

Sağlık okuryazarlığının düşük olması, kişinin doğru bilgi ve hizmete ulaşma becerisini, bu hizmeti kullanabilme 

yeteneğini, kaynakların doğru kullanılmasını, kendi sağlığı ve toplum sağlığı üzerinde yetkin olmasını zorlaştırır 

(Mancusa, 2008). 

Çalışmamızda, “Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği” puanı yükseldikçe yeterli doğum öncesi bakım alma 

oranının da arttığı belirlenmiştir. Literatürde yer alan diğer çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmektedir. Bennett 

ve ark. (2006) yaptığı çalışmada yetersiz doğum öncesi bakım kullanımı ile sağlık okuryazarlığı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını ifade ederken, Hameen-Anttila ark. (2015) çalışma sonuçlarında 

düşük veya orta düzeyde sağlık okuryazarlığı olan gebelerin, doğum öncesi dönemde bakım konusunda daha fazla 

bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. Endres ve ark. (2004) pregestasyonel diyabet nedeniyle yüksek riskli 

olan gebelerde yaptığı çalışmada sağlık okuryazarlığı düşük olan gebelerin sağlık okuryazarlığı yeterli olan 

gebelere göre danışmanlık alma oranlarının daha düşük olduğu belirtilmektedir. Poorman ve ark. (2014) 

çalışmasında da gebelerde sağlık okuryazarlığı yükseldikçe doğum öncesi bakım sıklığının daha düzenli olduğu 

belirtilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalarda düşük sağlık okuryazarlığı olan gebeler arasında antenatal tarama 
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testleri yaptırma oranlarının daha az olduğu gösterilmektedir (Cho, Plunkett, Wolf, Simon and Grobman, 2007). 

Sağlık okuryazarlığının DÖB ve gebelik sonuçlarına etkisinin incelendiği bir çalışmada sağlık okuryazarlık düzeyi 

yüksek olan gebelerin daha erken ve daha sık DÖB bakım aldıkları belirtilmektedir. Aynı çalışmada sağlık 

okuryazarlığı yüksek gebelerin hematokrit düzeyi, demir ve folik asit kullanımı, doğum tercihleri, gebelikte ağırlık 

artışı ve emzirme konularında da sağlık okuryazarlığı düşük olan gebelerden farklı oldukları gösterilmiştir 

(Kohan, Ghasemi and Dodangesh, 2007. Bir diğer çalışmada sağlık okuryazarlığı iyi düzeyde olan annelerin 

olmayanlara göre daha az prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebek doğurdukları, yenidoğan ölümlerinin daha 

az olduğu ve anne sütüyle besleme oranlarının daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Ohnishi, Kakamura and Takano, 

2005). Literatürde konuya özgü çalışmaların mevcut çalışma bulgularını destekler nitelikte olduğu görülmektedir. 

Hem mevcut çalışmanın hem de literatürde yer alan diğer çalışma sonuçlarının doğrultusunda sağlık 

okuryazarlığının gebeliğe, hem anne hem de bebek açısından doğrudan etkisinin bulunduğunu ve sağlık 

okuryazarlığı düzeyinin bilinmesinin, bu düzeyin iyileştirilmesinin önemini açıkça göstermektedir. 

 

SONUÇLARIN UYGULAMADA KULLANIMI 

Gebelerin sağlık okuryazarlığının doğum öncesi bakım almalarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan bu 

çalışmanın bulguları genel anlamda değerlendirildiğinde; gebelerin sağlık okuryazarlığı düzeylerinin iyi 

olmadığını ve sağlık okuryazarlık düzeyi arttıkça yeterli doğum öncesi bakım alma durumunun da arttığını 

göstermiştir. Gebelerin eğitim seviyesinin düşük olması, sosyal güvencesinin olmaması, multipar ve/veya grand-

multipar olma durumları ve gebelikte hekime başvurması gereken sorunlarla ilgili bilgi düzeyi, düşük sağlık 

okuryazarlık düzeyi ile ilişkilidir. 

Bu çalışma gebelerin yeterli doğum öncesi bakım alma ve sağlıkları ile ilgili riskleri tanımlamada sağlık 

okuryazarlığının değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Gebeye özgü sağlık okuryazarlığının 

değerlendirilmesi, gebenin yeterli doğum öncesi bakım alması, anne ve bebek sağlığı için risk olabilecek 

durumların erken dönemde tanınması ve olası feto-maternal risklerin kontrol altına alınması açısından yararlı 

olabilir.  

Sağlık okuryazarlığı düzeyinin bilinmesi, bu düzeyin iyileştirilmesinin ilk basamağıdır. Sağlık hizmetlerinden 

yararlanan gebelerin sağlıkla ilgili konuları, anlama ve kavrama düzeylerinin bilinmesi sorunu tanımlayarak, 

gebelere verilecek olan sağlık hizmetlerinin ve sağlık eğitiminin etkinliğini artıracaktır. Böylece daha iyi sağlık 

bilgisine kavuŞan gebeler hayat tarzlarını ve yaşam koşullarını değiştirerek kendilerinin, ailelerinin ve dolayısıyla 

toplumun sağlığını iyileştirecek davranışlara yönelecektir.  
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THE EFFECT OF PREGNANCY HEALTH LITERATURE STATES ON PRENATAL CARE 
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1Department Of Nursing, Faculty Of Health Sciences, Çankırı Karatekin University, 2Adıyaman University, 

School Of Health Midwifery Departmant 

The study was conducted to determine the prenatal care status of pregnancies and the health literacy situations and 

the relationship between them. 

The cross-sectional descriptive study was carried out with 153 pregnant women in Central Anatolia who applied 

to a public hospital policlinic. The data were collected by the researchers using face-to-face interview method 

using the Adult Health Literacy Scale and a questionnaire designed to determine the socio-demographic 

characteristics of the pregnancies. 

The average age of the study group was 27.88 ± 5.58, mostly graduated from primary education (47.7%) and 

housewives (85.6%) and 86.3% had social security. When obstetric stories of pregnant women are examined; 

21.6% were primar, 24.8% were grand multiparas. The normal birth rate was 68.3%, the cesarean birth rate was 

31.7%. It was determined that 78.4% of the patients who participated in the survey had adequate antenatal care 

and 94.1% of them had received this care from the gynecologist. In the study, 19% of pregnants had a health 

problem in this pregnancy, the first three most common health problems were hemorrhage (5.2%), pregnancy 

hypertension (3.3%) and pregnancy diabetes (3.3%). The majority of pregnancies (86.3%) stated that they knew 

what problems they should consult for pregnancy. Hemorrhage (85%), slowing in baby movements (57.5%) and 

fever (51%) were mentioned in the first three cases of needing referral. When the scores of the pregnant Adult 

Health Literacy Scale were examined, the total score was found to be 14.99 ± 3.44 (min = 2, max = 22). It was 

determined that the score obtained from the “Adult Health Literacy Scale” increased as the educational status 

increased. According to those who did not have the social security of the average score of the “Adult Health 

Literacy Scale”, it was found that the primipar and multiparous were higher than the grand multipars in the 

gynecology compared to the ones who did not have enough antenatal care in the adequate antenatal care areas and 

the difference was statistically significant (p≤0.05). 

Pregnancy education, social security, parity, adequate number of antenatal care factors affect health literacy 

positively. 

KEYWORDS: PREGNANCY, ANTENATAL CARE, HEALTH LİTERACY 
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S-013 - DOĞUM KORKUSUNA YÖNELİK SAĞLIK İNANÇLARI VE GÖRÜŞLER 

 
Elmas DÖNMEZ1, Nurten Denizhan KIRCAN1, Berna İBİŞ KAYA1, Çiğdem YILDIRIM1, Özlem 

DEMİREL BOZKURT2, Oya KAVLAK2, 

 
1Ege Üniveristesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Doktora Öğrencisi, 2Ege 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Tıbbi nedenlerin dışında sezaryenin en önemli nedenlerinden biri, annenin doğum korkusudur. Aynı zamanda 

isteğe bağlı sezaryende bireylerin doğum korkusuna yönelik inançları da etkili olmaktadır. Sağlık Bakanlığı 

sezaryen doğumların azaltılması ve normal doğumların tekrar artırılmasını önemsemektedir. Doğum korkusunun 

azaltılması, kadının rahatlaması ve olumsuz doğum sonuçlarının azaltılmasında yardımcıdır. Bu araştırma, 

geleceğin anne adayları olan öğrencilerin doğum korkusuna yönelik sağlık inançlarının ve görüşlerinin 

belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, bir üniversitede öğrenim gören, araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 143 son sınıf 

hemşirelik öğrencisi ile yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından literatür bilgilerine dayanarak hazırlanan, 

sosyodemografik özellikler, doğum gözlemleme ve annenin doğum şekli, doğum korkusuna yönelik sağlık 

inançlarının yer aldığı toplam 67 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Veri analizinde SPSS 20.0 programı 

kullanılmış, tanımlayıcı istatistikleri yapılmıştır. 

Öğrencilerin %52.5’i 23 yaşında, %89.2’si bekardır. Doğum tercihleri sorulduğunda, %92.7’si normal vajinal 

doğumu; anne ve bebek için sağlıklı ve rahat bulduğundan (%40.5), doğal olan yöntemin tercih edilmesi 

gerektiğini düşündüğünden (%36.5), iyileşme sürecinin daha kısa ve komplikasyonsuz olmasından (%14.3) dolayı 

tercih edeceğini belirtmiştir. Öğrencilerin %71.9’u doğum yapmaktan korktuğunu belirtmiş olup, vajinal 

doğumdan ortalama 6.65, sezaryen doğumdan ise ortalama 7.30 oranında korktukları bulunmuştur. Sezaryen 

doğumu, %42.3 cerrahi işlem olması ve anestezi alıyor olmak, %29.7’si doğal olmadığından ve kilo verme 

geciktirdiğinden tercih etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Doğum korkusuna yönelik sağlık inançları 

sorgulandığında; “Doğum korkusu bebeğin anne karnında strese girmesine neden olabilir” (%98.6), “Doğum 

korkusu doğumun ilerleyişini engelleyebilir” (%97.8), “Yoga, hipnoz, nefes egzersizi doğum korkusunu azaltmada 

önemli bir adımdır” (%96.4), “Kadın vücudu çocuğunu doğurabilme yeteneğine sahiptir” (%95), “Doğuma 

hazırlık eğitimine katılarak doğum korkusu azaltılabilir” (%95), “Eş desteği doğum korkusunu azaltmanın en iyi 

yoludur” (%95), “Ebe/hemşire/doktor ile iletişim doğum korkusu üzerinde etkilidir” (%94.2), “Doğumda 

içgüdüsel hareketler doğum korkusunu azaltabilir” (%92.1), “Doğum korkusu doğum bilinci ile azalır” (%90.6), 

“Doğum korkusu sezaryen oranını arttırır” (%90.6) ifadelerine katılım oranı yüksek bulunmuştur. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu doğum yapmaktan korkmasına rağmen tamamına yakını vajinal doğumu tercih 

edeceklerini ifade etmişlerdir. Doğum korkusuna yönelik sağlık inançlarının olumlu yönde olduğu görülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM KORKUSU, SAĞLIK İNANCI, HEMŞİRELİK 
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 HEALTH BELIEFS AND OPINIONS TOWARDS THE FEAR OF CHILDBIRTH 

 
ELMAS DÖNMEZ1, NURTEN DENİZHAN KIRCAN1, BERNA İBİŞ KAYA1, ÇİĞDEM YILDIRIM1, 

ÖZLEM DEMİREL BOZKURT2, OYA KAVLAK2 

 
1Ege Unıversıty Health Scıences Instıtute Women's Health And Dıseases Phd Student, 2Ege Unıversıty Nursing 

Faculty Women Health And Dıseases Nursıng Department 

This research was realized to determine the health beliefs and opinions of the students who will be mothers in the 

future. 

The study was realized with 143 nursing students who were studying at a university and voluntarily accepted to 

participate the study. The data were collected with a questionnaire prepared by the researchers based on literature 

information consisting of 67 questions about sociodemographic characteristics, birth observation and mode of 

delivery of the mother and health beliefs about the fear of childbirth. 

When asked about their choice for childbirth, 92.7% of them preferred ND. Reasons to prefer ND; healthy and 

comfortable for mother and baby (40.5%), I think that the natural method should be preferred (36.5%), the duration 

of recovery was shorter and uncomplicated (14.3%). 71.9% of the students stated that they were afraid of giving 

delivery. They were found to be afraid of ND in the average ratio of 6.65 and cesarean in the average ratio of 7.30. 

42.3% of them stated that they would not prefer cesarean because it is a surgical procedure and be anesthetized 

and (29.7%) it is unnatural and delays weight loss. Health beliefs about the fear of childbirth are queried. 

Respectively they believed that; "The fear of childbirth may cause the baby to get stress in the womb" 98.6%; "The 

fear of childbirth may prevent the progression of childbirth" 97.8%; "Yoga, hypnosis, breathing exercises are 

important for reducing the fear of childbirth" 96.4%; "Female body has the ability of childbirth" 95%; "The fear 

of childbirth can be reduced by participating in birth preparation training" 95%; "Husband support is the best way 

to reduce the fear of childbirth" 95%; "The communication with midwife/nurse/physician is effective on the fear 

of childbirth" 94.2%; "Instinctive movements in childbirth may decreases the fear of childbirth" 92.4%; "The fear 

of childbirth decreases with increasing childbirth awareness" 90.6%; "The fear of childbirth increases the rate of 

cesarean" 90.6%. 

Although the majority of the students were afraid of childbirth, almost all of them stated that they would prefer 

vaginal delivery. Their health beliefs about the fear of childbirth have found to be favorable. 

KEYWORDS: THE FEAR OF CHILDBIRTH, HEALTH BELIEFS, NURSİNG 
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S-014 - KEŞKESİZ DOĞUMA HAZIRLIK KURSLARINA DEVAM EDEN AİLELERİN 

KURS ÖNCESİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Sevilay ÖZBİR1, Hakan ÇOKER2, Neşe KARABEKİR2, 

 
1Mersin Halk Sağlığı Müdürlüğü, 2İstanbul Doğum Akademisi, 

 

Doğuma hazırlık eğitimleri (DHE); doğum korkusunu azaltmada, doğum ağrısı ile baş etmede, güvenli 

bağlanmada, emzirmede, annenin post partum döneme uyumlanmasında olumlu etkisi olan eğitimlerdir.Bu 

çalışmada, İstanbul Doğum Akademisine(İDA) devam eden anne-babaların kurstan önce bilgi düzeylerinin ve 

eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek; kursun kendisini ailelerin ihtiyaçlarına göre daha da geliştirmesi amacıyla 

tanımlayıcı tipte yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, İDA'dan DHE alan aileler oluşturmaktadır. Örneklem, 28 Kasım 2015 ve 17 Nisan 2016 

tarihleri arasında kursa başvuran ve araştırmayı kabul eden 113 anne ve baba olarak belirlenmiş,veri toplama aracı 

olarak kullanılan anket, literatür ışığında, ön uygulaması yapılarak oluşturulmuş, Cronbach's Alpha güvenilirlik 

katsayısı 0,732'dir.Verilerin analizi SPSS 19.0 programı ile yapılmış, incelenmesinde ise varyans analizi, pearson 

korelasyon, istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır 

Çalışma kapsamında;kursiyerlerin, bilinçaltında ki korkunun doğumda ağrıyı arttırdığı, oksitosin salınımı için tıbbi 

hizmeti alınmasının yeterli olmadığını, açılma döneminde gebenin hareket özgürlüğünün doğumu kolaylaştırıp 

ağrıyı azalttığını ve term gebelikte miadın 38.-40. haftalar arasında olduğunu, doğum dalgaları 15-20 dakikada bir 

gelmeye başlamasının acil durum olduğunu düşündükleri bulunmuştur. 

 

Giriş 

Kadının en önemli yaşam olaylarından olan gebelik, beraberinde getirdiği yoğun fiziksel, duygusal değişimle 

birlikte, ailelerin ebeveynlik rollerine hazırlanmaları ve doğum- doğum sonu dönem için hazırlık 

sürecidir.Ülkemizde; hamile kadın, eş ve bebek için önemli bir yaşamsal öneme sahip olan doğum deneyimi, 

fizyolojik ve doğal bir olay olarak algılanmaktan öte, oldukça yaygın bir şekilde doğum korkusu ile 

anılmaktadır.Türkiye’de doğum korkusunun derecesine ilişkin yapılan çalışmalarda kadınların önemli oranda ağır 

derecede doğum korkusu yaşadığı bulunmuştur (Dinç, Yazıcı, Yılmaz ve Günaydın, 2014, ss. 68-76). 

Bu sebeple kadına ve aileye verilecek destek ve eğitim son derece önemlidir (Gökdenilerve Say, 2005, s.6). 

Doğuma hazırlık eğitimleri ile doğum korkusu ve doğum şekli tercihlerini olumlu yönde etkilemek ve doğuma 

hazır oluşluğu arttırmak mümkündür (Mete, 2013, ss. 93-98). 

Gelişmiş ülkelerde sigorta şirketleri gebe eğitimlerini desteklemekte olup sağlık sistemi de eğitime katılım 

konusunda bilinçlendirme yaptığı için, doğuma hazırlık kurslarına katılım oranları yüksektir. Günümüzde ise 

aileler sosyal medya, kitaplar, basın, özel danışmanlık kurumları, doğuma hazırlık kursları, gebe sınıfları gibi 

birbirinden farklı yollarla bilgi ve desteğe ulaşmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde sigorta şirketleri gebe eğitimlerini 

desteklemekte olup sağlık sistemi de eğitime katılım konusunda bilinçlendirme yaptığı için, doğuma hazırlık 

kurslarına katılım oranları yüksektir (Mete, Ertuğrul ve Uludağ, 2015, ss. 131-141). 
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Tüm dünyada Doğuma Hazırlık kurslarının temelini Hypnobithing, Lamaze, Acticve Birth gibi uluslararası doğum 

felsefeleri oluşturmakla birlikte ülkemizde henüz doğuma hazırlık kursları sistematik bir şeklinde 

yürütülmemektedir. İstanbul Doğum Akademisi Keşkesiz Doğuma Hazırlık Kursları ise temel içeriğini 

uluslararası doğuma hazırlık felsefelerinden almakla ve çeşitli uluslararası organizasyonlarca tanınmaktadır. 

Kurslar iki gün, 16 saat ve eş yada doğumda destek olabilecek yakınların katılımı ile gerçekleşmektedir. İstanbul 

Doğum Akademisi’nden 200 saatlik teorik-pratik doğum desteği stajını tamamlayan eğitmenlerce ülkenin pek çok 

yerinde standart halde Keşkesiz Doğuma Hazırlık Kursları düzenlenmektedir. 

Eğitim içeriğini; doğum fizyolojisi, doğum korkusu, doğum ağrısı, ağrı ile baş etmede ilaç dışı yöntemler, doğum 

anında yapılan müdahaleler, doğum tercihleri, doğum ekibi ve doktorla iletişim, aktif doğum pozisyonları, 

doğumda bebeğe empatik yaklaşım, doğum sonu dönem, güvenli bağlanma ve uygulamaları oluşturmakta olup, 

içerik psikodrama çalışmaları, interaktif eğitim yöntemleri ile kanıt temelli bilgi ışığında aktarılmaktadır. 

Amaç 

Bu araştırma ile ailelerin bilgi ihtiyaçları ve eğitim içeriği ile ilgili algıları değerlendirilerek Keşkesiz Doğuma 

Hazırlık kurs içerik modelinin ailelerin ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi hedeflenmiştir. 

Yöntem 

Bu çalışma Keşkesiz Doğuma Hazırlık kurslarına devam eden ailelerin,kurs öncesi bilgi düzeylerinin 

değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Veriler,28 Kasım 2015 ve 17 Nisan 2016 tarihleri arasında İstanbul Doğum Akademisi’nde düzenlenen, 8 adet 

Keşkesiz Doğuma Hazırlık kursuna katılan 113 anne ve babadan elde edilmiştir. 

Verilerin toplanmasında kullanılan Keşkesiz Doğuma Hazırlık Kurs Öncesi Soru Formları  (KÖSF), İDA Keşkesiz 

Doğuma hazırlık eğitiminde kullanılmakta olan değerlendirme rehberi, gözlem, katılımcıların geri bildirimi ve 

literatür taraması ile oluşturulmuş olup, alanında uzman 5 doğuma hazırlık eğitmeninin görüşü alınarak ve 48 kişi 

üzerinde ön uygulama yapıldıktan sonra hazırlanmıştır. 

Anketin doldurulması ortalama 10 dakika sürmektedir. Veri toplama sürecinde kursiyerlerin,her birine araştırma 

hakkında sözel açıklama yapılmış ve çalışmayı kabul eden kursiyerler ile yüzyüze görüşme tekniği kullanılarak 

anket uygulanmıştır. 

KÖSF, güvenilirliğini gösteren Cronbach's Alpha katsayısının (α=732)bulunması nedeniyle "güvenilir" olarak 

değerlendirilmiştir. Geçerliliği ise; Spearman-Brown Coefficient katsayısının (,765) olması nedeniyle "geçerli" 

olarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 19.0 programı 

kullanılarak analiz edilmiş olup, istatistiksel analizde frekans, ortalama, standart sapma, Oneway Anova Test, 

Student T test kullanılmıştır. 

Araştırma İDA Keşkesiz Doğuma Hazırlık Kursu katılımcısı olan anne ve babalara yönelik yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 28 Kasım 2015 ve 17 Nisan 2016 tarihleri arasında İDA Keşkesiz Doğuma Hazırlık 

kursunun katılımcıları oluştururken, örneklemolarak, evrende yer alan bu gebelerden araştırmaya katılmayı kabul 

eden 113 kişi alınmıştır. 
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Bulgular 

Araştırmaya katılanların %77,9'u doğuma hazırlık kurslarının sezaryene de hazırlaması gerektiğini, %97,3'ü 

bilinçaltında ki korkunun doğumda algılanan ağrıyı arttırdığını, %38,9'u normal doğum aralığının 38.nci ve 40.ncı 

haftalar arasındadır önermelerini doğru bulurken; %13,3'ü USG'yi bebeğin tahmini kilosunu bilmek için güvenilir 

bir uygulamadır, % 43,4'ü doğum dalgalarının 15-20 dakikada bir gelmeye başlamasının acil bir durum olduğunu, 

%26,5'i ilk doğumun normal şartlar altında en fazla 18 saat sürmelidir önermesine doğru yanıtı vermiştir. 

Katılımcıların %85,8'i doğumdaki her türlü müdahale kararında mutlaka ailelerin bilgilendirilmesini ve kararlara 

aktif katılım sağlanmasına ait önermesini doğru bulurken; %18,6'sı hastanelerde daha önceden saptanmış tüm rutin 

uygulamaları kabul etmek daha sağlıklı bir doğum için ilk gerekliliktir önermesine doğru yanıt vermiştir. 

Tablo 1. Keşkesiz Doğuma Hazırlık Kursu Öncesi Bilgi Düzeyi Frekans Tablosu   

 Doğru Yanlış Yanıtsız 

n % n n % n 

Keşkesiz doğum, tıbbi bir engel olmadığı sürece kendiliğinden 

başlayan, doğal hormonların optimum koşullarda aktif olarak 

salgılandığı, doğuma şahit olan herkesin doğumdan ''Keşkesiz’ 

‘çıktığı doğumlardır. 

111 98,2 2 1,8   

Doğuma hazırlık kursları sadece doğuma değil aynı zamanda 

sezaryene de hazırlamalıdır. 

88 77,9 25 22,1   

Keşkesiz doğum; sezaryen ve tıbbi müdahaleleri reddeden doğumdur. 15 13,3 98 86,7   

Bilinçaltımızda yaratılan korku doğumda algılanan ağrıyı arttırır. 110 97,3 3 2,7   

Hamilelik; geçmiş korku ve kaygılarımızla ilgili çalışmak için uygun 

bir zaman değildir 

28 24,8 84 74,3 1 0,9 

Normal doğum aralığı 38.nci ve 40.ncı haftalar arasındadır. 44 38,9 69 61,1   

İlk doğum, normal şartlar altında en fazla 18 saat sürmelidir. 30 26,5 81 71,7 2 1,8 

Doğum dalgaları 15-20 dakikada bir gelmeye başladığında bu bir acil 

durumdur ve vakit kaydetmeden hastaneye gidilmelidir. 

49 43,4 64 56,6   

Doğum tercihleri için doktorla en uygun konuşma zamanı hamileliğin 

6.ncı ayından öncedir. 

47 41,6 65 57,5 1 0,9 

Tablo 2. Keşkesiz Doğuma Hazırlık Kursu Öncesi Bilgi Düzeyi Frekans Tablosu   

 Doğru Yanlış Yanıtsız 

n % n n % n 

Doğal doğumda tüm müdahaleler reddedilmelidir. 7 6,2 106 93,8   
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Epidural analjezi,  mutlaka doğumun başında takılmalıdır. İlerleyen 

zamanlarda uygulanamaz. 

14 12,4 97 85,8 2 1,8 

Hastanelerde daha önceden saptanmış tüm rutin uygulamaları kabul 

etmek daha sağlıklı bir doğum için ilk gerekliliktir 

21 18,6 92 81,4   

Doğumda birebir ve kesintisiz profesyonel destek alınması müdahale 

ve sezaryen oranlarını %50 azaltır. 

100 88,5 12 10,6 1 0,9 

Doğumdaki her türlü müdahale kararında mutlaka aile 

bilgilendirilmeli ve kararlara aktif katılım sağlanmalıdır. 

97 85,8 16 14,2   

Doğum sürecinde annenin gerekli tıbbi hizmeti alması doğumda rahim 

kaslarının çalışmasını sağlayan oksitosin hormonunun salgı için 

yeterlidir 

31 27,4 82 72,6   

Eğer tıbbi bir zorunluluk yoksa; doğumun kendiliğinden başlaması; 

doğal hormonların salgılanması sayesinde bebekler için daha 

sağlıklıdır. 

108 95,6 5 4,4   

Doğumun açılma döneminde gebenin hareket özgürlüğü doğumu 

kolaylaştırır ve ağrıyı azaltır. 

105 92,9 7 6,2 1 0,9 

Bebeklere bakım içinde yer alan K vitamini ve Hepatit B aşıları doğar 

doğmaz hemen yapılmalıdır. 

49 43,4 63 55,8 1 0,9 

Bebekler doğar doğmaz mutlaka ilk bakımları için ayrı bir ünitede 

kontrol edilmelidirler. 

32 28,3 81 71,7   

Doğumhanelere gebe dışında kimse alınmamalıdır. (baba, aile yakını, 

doula) 

10 8,8 102 90,3 1 0,9 

Doğum anında doğum yapan bir kadına ne yapacağı yüksek sesle 

söylenmelidir. 

28 24,8 85 75,2   

Sezaryende ameliyathanelere babaların alınmasında tıbbi bir engel 

yoktur. 

91 80,5 21 18,6 1 0,9 

Bebekler sezaryen boyunca ameliyathanede kalamazlar. 41 36,3 72 63,7   

USG bebeğin tahmini kilosunu bilmek için güvenilir bir uygulamadır. 15 13,3 98 86,7   

Sezaryen yapılacaksa; epidural anestezi; genel anestezi ile 

karşılaştırıldığında daha güvenilirdir. 

91 80,5 22 19,5   

Katılımcıların %98,2’si Keşkesiz Doğumun, tıbbi bir engel olmadığı sürece kendiliğinden başlayan, doğal 

hormonların optimum koşullarda aktif olarak salgılandığı, doğuma şahit olan herkesin doğumdan “Keşkesiz” 

çıktığı doğumlar olduğunu tanımlarken,%93,8’i ise doğal doğumda ise tüm müdahalelerin reddedilmesini yanlış 

olarak değerlendirmişlerdir(Tablo 1-2) 

Tablo 3. Kurs Öncesi Kurs Dönemleri ve Keşkesiz Doğuma Hazırlık Bilgi Düzeyi İfadeleri Tanımlayıcı 

İstatistik Tablosu 
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Tanımlayıcı İstatistik 

Kurs Öncesi Soru Formu 

 N �̅� ss 
Std. 

Hata 

Ortalama% 95 güven 

aralığı 
Min. Max. 

Alt sınır Üst sınr 

28-29 Kasım 

2015 
12 15,20 1,11 0,32 14,48 15,91 12 16 

19-20 Aralık 

2015 
20 14,95 1,26 0,28 14,36 15,54 12 16 

26-27 Aralık 

2015 
18 14,60 1,22 0,28 13,99 15,20 12 16 

23-24 Ocak 2016 8 15,47 1,14 0,40 14,51 16,43 13 16 

20-21 Şubat 

2016 
12 15,98 0,71 0,20 15,53 16,44 14 16 

27-28 Şubat 

2016 
20 14,82 1,05 0,23 14,32 15,31 12 17 

19-20 Mart 2016 13 15,47 1,22 0,34 14,73 16,21 12 16 

16-17 Nisan 

2016 
10 15,52 1,11 0,35 14,72 16,31 13 16 

Toplam 113 15,15 1,17 0,11 14,93 15,37 12 17 

Kurs öncesi dönem gruplarına göre 20-21 Şubat 2016 tarihleri arası kurs gören kursiyerlerin keşkesiz doğuma 

hazırlık bilgi düzeyleri (15,98) en yüksek düzeyde iken 26-27 Aralık 2015 tarihleri arası kurs gören kursiyerlerin 

keşkesiz doğuma hazırlık bilgi düzeyleri (14,60) en düşük düzeydedir (Tablo 3). 

Tartışma 

Bu bölümde, keşkesiz doğuma hazırlık konusunda verilen eğitim bilgilerinin değerlendirilmesi amacı ile 

gerçekleştirilen çalışma sonuçları tartışılmıştır. 

Dinç ve arkadaşları (2014) ebelerin gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde aktif rol almasının ülkemizde normal 

doğum oranlarının artmasını ve sezaryen doğum oranlarının azalmasını sağlayacağını, bu nedenle ebelik bölümü 

öğrencilerinin mezuniyetten hemen önce “Gebe Eğitimi” programında yer almasının bu istendik duruma katkı 

sağlayacağını ifade etmişlerdir. Bu sonuç çalışmamızın amacı ile uyumludur. 

Mete ve arkadaşları (2015) çalışmalarında doğuma hazırlık eğitimi vermek isteyen kişilere ve kuruluşlara 

doğumahazırlık eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması aşamalarında bilimsel bir yaklaşımın 

gerekliliğine dikkat çekmişlerdir.Bu sonuç çalışmamızın amacı ile benzerlik taşımaktadır. 
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Sarpkaya Güder (2018)’e göre; hamile pilatesi destekli doğuma hazırlık eğitiminin doğum korkusunu ve ağrısını 

azalttığını, vajinal doğum sayısını, yenidoğanın apgar skorunu ve kilosunu arttırdığını saptamış olup, çalışmamızın 

genel amacına uyumludur. 

Esencan ve arkadaşları (2018) çalışmalarında,doğum öncesi hazırlık eğitiminin ten tene teması talep etme ve 

uygulama üzerinde etkili olduğunu ve doğum şekli ile ilk emzirme zamanı arasında istatiksel olarak anlamalı bir 

ilişki olduğunu saptamışlardır. Bu sonuç çalışmamız ile uyumludur. 

Mete (2013)’e göre, doğum sürecinde çok olumlu birortam sağlanmalıdır. Önceden hazırlığı olan kadının 

doğaldoğum sürecini yaşamasına izin verilmelidir. Doğumeyleminde yer alacak olan her bir sağlık çalışanı 

bukonuda çok iyi hazırlanmalıdır. Böylece kadın strestenuzak, kendi bedeni ve bebeğinin özgürce 

doğumuyaşamasına izin verebilir. Bu literatür çalışmamızın amacı ile uyum göstermektedir. 

Gökdeniler ve Say (2005) çalışmalarında gebelik döneminin normal geçse bile doğum sorunlarının 

yaşanabileceğini açıklamışlardır. Kadınların kendi kendilerine doğum yapma yeteneğine sahip olduklarını, ancak 

doğumun hastanede yapılmasının oluşabilecek sorunlar için önlem almak, sorun oluştuğunda da zamanında 

müdahale edebilmek olanağını sağladığını açıklamışlardır. Bu sonuç çalışmamız ile uyumluluk göstermektedir. 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

İstanbul Doğum Akademisi’nde 28 Kasım 2015 ve 17 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenen Keşkesiz Doğuma 

Hazırlık Kursu katılımcılarına yönelik verilen eğitim bilgilerinin değerlendirilmesi amacı ile gerçekleştirilen 

çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Katılımcıların %98,2'si keşkesiz doğumu, tıbbi bir engel olmadığı sürece kendiliğinden başlayan, doğal 

hormonların optimum koşullarda aktif olarak salgılandığı, doğuma şahit olan herkesin doğumdan  “Keşkesiz” 

çıktığı doğumlar olarak tanımlamışlardır. 

%77,9'nundoğuma hazırlık kurslarının sadece doğuma değil aynı zamanda sezaryene de hazırlamasını,  

%74,3'nün hamileliğin geçmiş korku ve kaygılarla ilgili çalışmak için uygun bir zaman olduğunu, 

%88,5'nindoğumda birebir ve kesintisiz profesyonel destek alınmasının müdahale ve sezaryen oranlarını %50 

azalttığını, 

%95,6’nın eğer tıbbi bir zorunluluk yoksa doğumun kendiliğinden başlamasının, doğal hormonların salgılanması 

sayesinde bebekler için daha sağlıklı olduğunu doğru olarak değerlendirirken; 

%61,1’i normal doğum aralığının 38.nci ve 40.ncı haftalar arasında olmasını, 

%71,7’si ilk doğumun, normal şartlar altında en fazla 18 saat sürmesini, 

%93,8’i doğal doğumda ise tüm müdahalelerin reddedilmesini, 

%56,6'sı doğum dalgalarının 15-20 dakikada bir gelmeye başladığında bunun acil bir durum olmasını ve vakit 

kaydetmeden hastaneye gidilmesini yanlış olarak değerlendirmişlerdir  

Doğuma hazırlık kurslarına katılan ailelerin; doğumun başlama bulguları, doğumun miadı, optimal doğum 

koşulları, doğumun süresi, rahim kasılmaları ve doğumun evreleri ile ilgili bilgi ihtiyacı olduğu saptanmıştır. 

Ayrıca doğumda önceden saptanmış hastane rutinlerini kabul etmeyi doğru bulan kişiler ile her türlü müdahalede 
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ailenin onayı alınmalı diyenlerin oranlarının örtüşmemesinin,ailelerin doğumda ki müdahaleler ve hasta onamı 

konusunda kafasının karışık olduğunu düşündürmektedir. 
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EVALUATİON OF THE PRE-COURSE KNOWLEDGE LEVELS OF FAMİLİES 

ATTENDİNG 'BİRTH WİTH NO REGRET CHİLDBİRTH EDUCATİON' COURSES 

 
Sevilay ÖZBİR1, Hakan ÇOKER2, Neşe KARABEKİR2 

 

Childbirth Educations are effective in reducinge fear of birth, coping with the pain of birth, secure attachment, 

breastfeeding, post partum positive ad in the ajustmen. In this study, the we pretested the knowledge  and 

educational needs of the parents who participate in Istanbul Birth Academy (IBA) childbirth education courses so 

thatwe can developed the course topics according to the results.  

The population of the study consisted of families who participated IBA courses. The sample was derived from 

113 mothers and fathers who applied to the course between 28 November 2015 and 17 April 2016 and accepted 

the study. The questionnaire, which is used as a data collection tool, was created by pre-application and literature 

support. Questionnaire Cronbach's Alpha coefficient was found to be 0,732. Data were analyzed with SPSS 19.0 

program. In the study, variance analysis, pearson correlation statistical methods were used. .  

Within the scope of the study; that the pain in the subconscious increases the birth, that the medical service for the 

release of oxytocin is not enough, the freedom of movement in the period of pregnancy eases the delivery and 

decreases the pain and the period between the 40th and 40th weeks in the term pregnancy, the birth waves start to 

come in 15-20 minutes. they thought they were. 

KEYWORDS: CHILDBIRTH EDUCATIONS, CHILDBIRTH EDUCATIONS COURSE, PREGNANCY, 

PREGNANCY, BIRTH 
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S-015 - İNFERTİLİTEDE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI 

 
Sevgi ÖZKAN1, Büşra DEĞİRMENCİLER2, Pınar SERÇEKUŞ AK2, 

 
Tamamlayıcı tıp uygulamaları hem ülkemizde hem Dünya çapında giderek yaygınlaşmaktadır. Tamamlayıcı 

tedavilerin yaygınlaşması, infertilite tedavisinde kullanımı adına bir alan oluşturmuştur. Tamamlayıcı tıp 

uygulamalarının çeşitliliği, uzun süren tıbbi tedavilerin getirdiği olumsuz etkilerin azaltılmasında etkin şekilde 

kullanılabilmektedir. Bu derlemede infertilite alanında tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik yapılmış araştırma 

makalelerinin sonuçları ve kültürel bakış açıları incelenmektedir. İnfertilitede, beslenme desteği, bitkisel 

yöntemler, akupunktur, müzik terapisi, hipnoz, zihin-beden-enerji uygulamaları, refleksoloji gibi tamamlayıcı tıp 

uygulamaları kullanılabilmektedir. İnfertilitede kullanılan tamamlayıcı yöntemler genel olarak kişinin anksiyete, 

yeterlilik duygularının iyileştirilmesini hedefleyerek, tıbbi tedavi sürecinin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar. Her 

kişinin kendi kültürü, geleneği, sosyoekonomik durumu içerisinde ulaşabileceği yöntemleri içermesi tamamlayıcı 

uygulamaların geniş popülasyonlara ulaşmasının nedenidir. Amerika'da yapılan bir çalışmada infertilite tedavisi 

alan hastaların %92' sinin tamamlayıcı tedavileri de beraberinde kullandığı belirlenmiştir. İngiltere'de yürütülen 

bir çalışmada ise infertil çiftlerin %50'si tamamlayıcı tıp uygulamalarına başvurmuştur. Ülkemizde konu ile ilgili 

yürütülen bir çalışmada ise infertil kadınların %82 oranında tamamlayıcı tıp uygulamalarını kullandığı 

belirlenmiştir. Bu çalışmalarda dikkat çeken nokta ise kişilerin büyük çoğunluğunun dini ve ruhsal iyileşmeye 

yönelik uygulamaları benimsemesidir. Ülkemizde sağlık çalışanları ile yapılan bir çalışmada tamamlayıcı tedaviler 

ile ilgili herhangi bir eğitim alan çalışan sayısı ise %5 olarak belirlenmiştir. Tamamlayıcı uygulamalarının 

yaygınlaşmasına rağmen sağlık çalışanlarının konudan uzak kalmaları bu uygulamalardan elde edilebilecek 

faydayı da etkilemektedir. Hasta ile en fazla vakit geçiren sağlık profesyoneli olan hemşirelerin bu alanda yetkinlik 

kazanması, kanıta yönelik araştırmalarda bulunması doğru ve gerçek faydaya ulaşılmasında önemli bir noktadır.   

   ANAHTAR KELIMLER: İNFERTILITE, TAMAMLAYICI TIP 

Dünya Sağlık Örgütü, tamamlayıcı tıp terimini, ülkelerin öncelikli sağlık sistemlerine tam anlamıyla entegre 

olamamış, geniş sağlık bakımı uygulamaları olarak tanımlamaktadır. Bu terim kültürden kültüre farklılık 

göstererek, geleneksel tıp, alternatif tıp olarak da adlandırılmaktadır. Ülkemizde ise tamamlayıcı tıp uygulamaları, 

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği (2014) ile yasa kapsamına alınmıştır. Ancak halen bu 

konuya ilişkin yeterli kanıtlara ulaşılamamış olması, daha fazla çalışma yapılması ihtiyacını göstermektedir (Ilgaz 

& Gözüm, 2016). 

Kadınlar tamamlayıcı tıbba yönelirken özellikle kendi kültürlerine ilişkin uygulamaları benimsemektedirler. 

Tamamlayıcı tıp uygulamaları içerisinde ülkemizde sıklıkla başvurulan yöntemler inançsal uygulamalar olmuştur. 

Özellikle yoğun, uzun tedavilerden başarılı sonuç alamamış infertil hastalar tamamlayıcı tedavilere sıklıkla 

başvurmaktadır. Günümüzde tamamlayıcı tedaviler sağlık profesyonelleri tarafından da uygulanmaya başlamıştır 

(Amanak, Karaöz & Sevil, 2013; Uludağ 2017; Clark,Will, Moravek, Xu & Fisseha, 2012).  

İNFERTİLİTEDE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YAYGINLIĞI 

Farklı ülkelerde yapılan çalışmalar tamamlayıcı tedavilerin hastalar arasında yaygın şekilde kullanıldığını ortaya 

koymuştur (Clark vd., 2012; Edirne vd., 2010). Amerika'da yapılan bir çalışmada infertilite tedavisi alan hastaların 

%92' si tamamlayıcı tedavileri de beraberinde kullandığı belirlenmiştir. Bu yöntemleri kullandığını sağlık ekibine 
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bildiren kişi sayısı anlamlı olarak çok düşük bulunmuştur. Çalışmaya katılan hekimler de akupunktur, hipnoz, 

masaj, manevi iyileşme gibi tamamlayıcı tedavilerin olumlu etkileri olabileceğini büyük oranda belirtmişlerdir 

(Clark vd., 2012). Xue, Zhang, Lin, Costa & Story (2007) Avustralya’da yaptıkları çalışmada tamamlayıcı 

tedavilere başvuran infertil çiftlerin oranını %68.9 olarak bulmuştur. Edirne vd. (2010) ülkemizde yaptıkları bir 

çalışmada infertil kadınların %82'sinin en az bir defa tamamlayıcı tıp yöntemleri uyguladığını, %80.5'inin ise bu 

konu hakkında hiç bir hekimle konuşmadığını bildirilmiştir. Ayrıca sosyoekonomik düzeyi düşük olan kadınların 

tamamlayıcı tıp uygulamalarına daha çok yöneldiği görülmüştür. İnfertilitede kullanılan tamamlayıcı tıp 

uygulamalarının, hastaların kendi yönetimlerinde gerçekleştirdiği yöntemleri kapsaması ile stres yükünü ve 

anksiyeteyi azaltarak tedaviye olumlu etki sağladığı düşünülmektedir (Bayraktar, Başer & Bülbül, 2017). 

İNFERTİLİTEDE KULLANILAN TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI  

Beslenme Desteği 

Beslenmenin pek çok sağlık problemi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. İnfertil hastaların sağlıklı beslenmesi ve 

kendilerine uygun beden kitle indeksine sahip olmaları tedavi başarısı için oldukça önemlidir (Beji, 2009). Kazemi, 

Ramezanzadeh & Esfahani (2014) yardımcı üreme tedavisi sırasında yağdan yüksek diyetlerle beslenmenin tedavi 

başarısını bozduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca fazla yağ tüketimi olan kadınlarda oosit toplama işlemleri sırasında 

daha fazla oosit elde edildiği ancak elde edilen oositlerin gelişimsel yeterliliğin istenen seviyelerden aşağıda 

olduğu tespit edilmiştir. Ketojenik diyet, glikoz mekanizmasına bağlı olarak çalışan metabolizmayı, yağ kullanarak 

çalışmaya yönlendirmek amaçlı kullanılan bir beslenme şeklidir (Güzel 2014; Kulak & Potolsky, 2012). Obezitede 

gebelik şansını artırma amaçlı kilo kaybının sağlanmasında ketojenik diyetin kullanıldığı bir çalışmada 24 hafta 

sonunda %40 oranında gebelik sağlanmıştır (Mavropoulos,Yancy, Hepburn & Westman,  2005).  

Bitkisel Yöntemler  

Endojen östrojen gibi çalışabilen bitki kökenli kimyasallar fitoöstrojen olarak tanımlanmaktadır. Fitoöstrojen soya 

ürünleri, kuru baklagiller, tam-tahıl ürünlerde bulunduğu bilinmektedir. (Büyüktuncer & Başaran, 2005).  Potocka 

vd. (2013) yaptıkları hayvan deneyinde fitoöstrojenlerin etkilerinin, doz, kullanım süresi, kullanım şekli gibi birçok 

farklı duruma bağlı olarak değiştiğini belirtmişlerdir. Ayrıca erken bebeklik ve intrauterin dönemde fazla 

fitoöstrojen maruziyetinin geri döndürülemeyen bozukluklara yol açabileceğini bildirmişlerdir. Ross vd. (2010), 

konu ile ilgili yaptıkları sistematik derleme incelemesinde oral antioksidan desteğinin, sperm parametrelerini ve 

gebelik şansını artırdığını belirtmişlerdir. Folat, kartoin ve C- E vitaminlerinin antioksidan etkisinin gebelik 

oranlarını artırdığı görülmüştür. Antioksidan desteğinin erkek infertilite tedavisinde daha yararlı olduğu 

düşünülmektedir. Ancak kullanılan antioksidan desteği konusunda pek çok çalışmanın, farklı maddeler üzerinde 

durması sonucunda spesifik bir destek belirtilememiştir. Westphal, Polan, Trant & Mooney (2004), yaptıkları kör, 

plesebo kontrollü olarak yürütülen bir çalışmada kadınlara 3 menstrüasyon siklusunu takiben günde 1 defa yeşil 

çay ve ahududu özü, L-arjinin, B6, B12, E vitaminleri, folat, demir, magnezyum selenyum gibi maddeleri içeren 3 

kapsüller verilmiştir. Çalışma sonucunda kontrol grubunda artmış progesteron seviyesi ve gebelik oranları tespit 

edilmiştir. 

Akupunktur 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kazemi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25473630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ramezanzadeh%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25473630
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nasr-Esfahani%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25473630
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Akupunktur Türk Dil Kurumu tarafından ‘‘vücudun belirli noktalarına iğne batırılarak yapılan tedavi’’ olarak 

tanımlanmaktadır. Yüzyılları aşkın süredir bilinen bu uygulama maliyetin ucuz, uygulamanın kolay olması, yan 

etkiler göstermemesi sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir (Kavaklı, 2010). Magaralli, Cridennda & Cohen (2009), 

akupunktur tedavisinin infertil hastalarda etkinliğini ölçmek amaçlı yaptıkları bir çalışmada yardımcı üreme 

tedavisi alan kadınlara 9 seanslık akupunktur uygulamışlardır. Embriyo transferi öncesinde ve sonrasında 

uygulanan akupunktur tedavisinin üreme sonuçlarını iyileştirdiği belirlenmiştir. Akupunkturun, IVF ilaçlarının 

prolaktin ve adrenal yanıt üzerindeki olumsuz etkilerini düzeltebileceği ve bu etkilerin hastanın algıladığı stresi 

azaltabileceğini vurgulamışlardır. Bir sistematik derleme çalışmasında akupunkturun etkinliğini ölçmek amaçlı 

yapılan 7 çalışmaya katılan 1366 ET tedavisi gören kadın incelenmiş ve akupunktur tedavisi gören kadınlarda 

gebelik oranlarının arttığı tespit edilmiştir (Zheng, Zhang, Huang & Wang, 2012). 1974'ten 2011'e kadar yapılmış 

23 çalışmayı kapsayan bir meta analiz çalışmasında akupunkturun IVF tedavisi sırasında ve oosit toplama işlemleri 

öncesinde uygulanmasının gebelik şansını artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Akupunkturun fertilizasyonu olumlu 

etkilediğine dair bulgular anlamlı olsa da en iyi akupunktur yaklaşımının ne olduğu kesinleşmemiştir (Manheimer 

vd., 2008).  

Zihin-Beden- Enerji Uygulamaları 

Zihin- beden- enerji uygulamaları hipnoz, yoga, bilişsel davranışçı terapiler, bedensel farkındalık çalışmalarını 

kapsayan çalışmalardır (Carroll, 2007). Domar vd. (2011), 143 katılımcı ile yaptıkları bir çalışmada IVF tedavisi 

ile birlikte zihin / beden terapisi alan kadınların gebelik oranları daha yüksek bulunmuştur. Yalnızca tıbbi tedavi 

alan grubun gebelik oranı %20 iken, zihin/ beden terapisi ile birlikte tıbbi tedavi alan grupta bu oran %43 olarak 

tespit edilmiştir. Zihin/ beden terapisi ile gebelik oranlarının yükseltildiği görülse de bu sonucun genellenebilmesi 

için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Refleksoloji 

Ayak refleksolojisi, ayaklara masaj yapılarak sağlığın ilerletilmesini amaçlayan tamamlayıcı bir terapi şeklidir. 

İnfertilitede kullanımı henüz çok sınırlı olsa da yapılan çalışmalar umut vericidir. 49 kişilik bir örneklemle 

yürütülen çalışmada, toplamda 6 seans gerçek ve plesebo refleksoloji tedavisi uygulanan infertil hastaların gebelik 

oranları sırası ile %15 ve %9 olarak bulunmuştur. Küçük örneklemle çalışılması, grupları körleştirmenin zor oluşu 

gelecek çalışmaların genelleme yapabilmek için gerekli olduğunu göstermektedir (Holt vd., 2009). 

Müzik Terapisi 

Müzik terapi psikolojik travmaların tedavisinde kullanılabilmektedir. Avrupa, Amerika ve Güney Amerika gibi 

gelişmiş bölge ülkelerinde lisans ve lisansüstü seviyede müzik terapi eğitimi verilmektedir. Ayrıca bu konu 

hakkında bilimsel konferans ve kongreler de düzenlenmektedir. Ancak ülkemizde bu hususta eğitim veren bir 

resmi kurum bulunmamaktadır (Uçaner & Balen, 2015).  Müzik terapi konusunda yapılmış bilimsel çalışmalar 

olmasına karşın, infertilite alanında yapılmış çalışma sayısı henüz yeterli sayıda değildir. Bu konuda Murphy vd. 

(2014) yaptıkları çalışmada embriyo transferi öncesi ve sonrasında kadınlara arp dinleterek terapi uygulamışlardır. 

Arp terapisi uygulanan grupta gebelik oranı %53 olarak tespit edilmiştir. Standart tedavi alan grupta ise bu oran 

%43 olarak bulunmuştur. Daha büyük örneklemlerle, daha fazla çalışma yapılması gerçekçi bir sonuç çıkarmak 

için gereklidir. 
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Hipnoz 

Hipnoz eski çağlardan bu yana kullanılan bir tedavi yöntemidir. Psikosomatik hastalıklar ve anksiyete tedavisinde 

kullanılan hipnoz, infertilite tedavisi sürecinde de kullanılabilmektedir (Özakkaş 1995). Levitas vd. (2006) İsrail'de 

yaptıkları bir vaka kontrol çalışmasında embriyo transferi öncesinde bir gruba hipnoz terapisi uygulamışlardır. 

Hipnoz grubu ve normal tedaviyi alan grup karşılaştırıldığında hipnoz terapisi yapılan hastalarda embriyo transferi 

sonrası gebelik ve implantasyon oranında önemli artış görülmüştür (Sırasıyla %53 ve %30). Bu durum hipnozun 

stres hissini azalttığını böylece uterus aktivitesinin azaldığını ve embriyo ile uterus arasındaki etkileşimi 

iyileştirmesiyle açıklanmıştır. Şahin, Şahin & Yüksel (2016), hipnoz ile bilinçli farkındalık oluşturdukları 12 yıllık 

infertil hastalarında spontan gebeliği sağlamışlardır. Konu ile ilgili kesin çıkarımlarda bulunabilmek için daha 

fazla çalışma yürütülmesi ve bilimsel kanıtların artırılması gerekmektedir (Levitas vd., 2006; Şahin, Şahin & 

Yüksel, 2016).  

İNFERTILITEDE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI KULLANIMINDA SAĞLIK 

ÇALIŞANLARININ ROLÜ 

Tamamlayıcı tıp uygulamalarının kullanım alanları giderek artmış ve hastalar tarafından daha çok talep edilir 

olmuştur (Özcan & Beji, 2016). Tamamlayıcı tıbbın etkinliği ölçülürken, tıbbı hastaya ulaştıracak olan sağlık 

profesyonellerinin konu ile ilgili bilgi ve tutumları göz ardı edilmemelidir. Sağlık profesyonellerinin tamamlayıcı 

tedavilere ilişkin bilgilerinin değerlendirildiği daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir (Amanak, Karaöz & 

Sevil, 2013).  Lafçı & Kaşıkçı (2014) yaptıkları bir araştırmada sağlık çalışanlarının %25'i en az bir tamamlayıcı 

tedavi yöntemi kullandığını bildirmişlerdir. En çok tercih edilen tamamlayıcı tedaviler %56 ile bitkisel tedaviler 

ve %43 ile masaj olarak belirlenmiştir. Sağlık çalışanları %75 oranında tamamlayıcı tedavi eğitimi talep ettiklerini 

belirtirken, tamamlayıcı tedaviler ile ilgili herhangi bir eğitim alan çalışan sayısı ise %5 olarak bulunmuştur. Aktaş 

(2017), hemşirelik öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmada ise öğrencilerin tamamlayıcı tedavilere karşı 

tutumlarının olumlu olduğunu bildirmiştir. Öğrenciler tamamlayıcı tıp uygulamalarının hemşirelik alanında 

kullanılması konusunda istekli olduklarını belirtmişlerdir.  

Sonuç 

Her topluluk kendi kültürü içerisinde farklı alternatif tedavilere yönelme eğilimindedir. Kültürün ve geleneklerin 

beraberinde getirdiği, uzun yıllardır bilinen yöntemlerin hastalar tarafından daha fazla talep edilmesi, 

profesyonellerin de bu alana eğilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. İnfertilite tedavisinde kullanılan tamamlayıcı 

tedaviler genel olarak, hastaların ankiyete ve stresi üzerinde etkilidir. Tıbbi tedavi süresince verilecek tamamlayıcı 

destek tedaviler, hastaların otokontrolünü artırarak, kişisel yeterlilik ve tedaviden aldıkları doyumu da olumlu 

etkileyecektir. Hastanın kendini tamamen yabancı bulmadığı yöntemlerle çalışılması tedavi sürecine uyumu 

kolaylaştıracaktır. Ancak bu yöntemlerin sonucu hakkında kesin kararlara varabilmek için daha fazla bilimsel 

çalışmaya ve kanıta ihtiyaç olduğu açıktır. Hızla yükselen tamamlayıcı tıp uygulamaları ve hastaların talepleri 

doğrultusunda yapılan bilimsel araştırmalar sınırlı kalmaktadır.  

Hasta ile en fazla vakit geçiren sağlık profesyoneli olan hemşirelerin bu konuda eğitilmesi, araştırmalara 

yönlendirilmesi, doğru ve gerçek faydaya ulaşılmasında en önemli noktadır. Hemşirelerin bu alanda yetkinlik 

kazanması, kanıta ve faydaya yönelik araştırmalarda bulunması hem hastaların hem de hastanelerin yükünü 
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hafifletecektir. Yetkinlik kazanan, yenilikleri, bilimsel çalışmaları takip eden hemşirelerin bütün bunları 

uygulamaya dökmesi tamamlayıcı tıp uygulamalarının, modern tıbbın içeriğine yerleşmesi için en önemli adımdır. 
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Both around the world and in our country, complementary medical practices are increasing. This increase of 

complementary therapies has created an area for use in the treatment of infertility. The variety of complementary 

medical practices can be effectively used to reduce the negative effect of longterm medical treatments. In this 

review, the results of research articles on complementary medicine practices in the field of infertility and the 

cultural perspectives are examined. Nutritional support, herbal methods, acupuncture, music therapy, hypnosis, 

mind-body-energy therapies, reflexology can be used for infertility treatment. Complementary methods used in 

infertility generally aim to improve the anxiety and competence of the person for making the medical treatment 

process healthier. In a study at the United States, the rate of using complementary therapies for infertility patients 

92%. In England, applied for complementary medicine of the infertile couples in the rate 50%. In a study conducted 

in England 50% of the infertile couples applied for complementary medicine practices. In a study at our country, 

82% of infertile women determined use complementary medicine practices. The remarkable point in these studies 

is the most using practice is religious and spiritual healing. The reasons why complementary practices are reaching 

large populations; including the methods that each tradition and socioeconomic status can reach within their own 

culture. In a study conducted our country, healthcare workers who receiving training in complementary therapies 

rate recorded as 5%.  Despite complementary medical practices increase, the healthcare workers distance on the 

subject, affects the benefits that can be gained from these practices. In this field for the nurses who have the most 

time spent with the patient, doing researches evidence, gaining competence is important point to reaching the right 

and real benefits. In this review, the results of research articles on complementary medicine practices in the field 

of infertility and the cultural perspectives are examined. 

 KEY WORDS: INFERTILITY, COMPLEMENTARY MEDICINE 
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Ayşegül UNUTKAN1, Hatice BALCI YANGIN2, 

 
1Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi , 2Akdeniz Üniversitesi , 

 

Konfor, insanın doğduğu andan itibaren ulaşmak istediği bir gereksinimdir (Kolcaba, 2001). Hemşirelik 

bakımında da uygulanan girişimler sonucunda hedeflenen bir sonuçtur (Erdemir & Çırlak, 2013). İnsanın konfora 

olan gereksinimi farklı hemşirelik kuramcıları tarafından ele alınmıştır (Fawcett, 2005). Konforun önemine ilk kez 

değinen Nightingale’den beri, konfor bütüncül hemşirelik bakımının yapıtaşlarından biri olmuştur (Erdemir & 

Çırlak, 2013). Ancak konfor konusundaki en kapsamlı araştırmayı Katharine Kolcaba yapmıştır (Kolcaba, 2003). 

Hastanın konforunun sağlanması üzerine 15 yıl boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda Konfor Kuramı’nı 

geliştirmiştir. Kolcaba, kuramında konforun üç düzeyini ve dört boyutunu tanımlamıştır (Kolcaba, 2002; Kolcaba, 

2003). Kolcaba’ya göre konforun üç düzeyi vardır ve bunlar; ferahlama, rahatlama ve üstünlüktür. Konforun 

boyutları ise fiziksel, psikospiritüel, sosyokültürel ve çevresel olmak üzere dört gruptan oluşmaktadır. Konfor 

kuramının önemli kavramlarından bir diğeri de holizmdir (Kolcaba, 2002; Kolcaba, 2003; Fawcett, 2005). 

Kolcaba, bireyin fiziksel parametrelerinin psikolojik parametreleri ile sinerjik olduğunu, bu nedenle, bireyin 

bütüncül olarak değerlendirilmesini ve bu doğrultuda bakımının planlanması gerektiğini ifade etmektedir 

(Kolcaba, 2003).  

Birey, rahatlığı yaşamının her anında aradığı gibi doğum eyleminde de aramaktadır (Schuiling, 

Sampslelle, & Kolcaba, 2011). Doğum yapan kadının rahatlığını sağlamak, doğumdaki hemşirelik girişimlerinin 

hedefidir (Adams & Bianchi, 2008). Doğumda rahatlığı sağlamaya ilişkin girişimlere baktığımızda, bu girişimlerin 

çoğunlukla ağrının rahatlatılması üzerine odaklandığı dikkat çekmektedir (Campbell, Lake, Falk, & Backstrand, 

2007; Kamali, Ahmari Tehran, Mohammed Alizadeh, & Jafari, 2010; Hodnett, Gates, Hofmeyr, & Sakala, 2013; 

İsbir & Serçekuş, 2015). Ağrının azaltılması konforu artıran bir yaklaşımdır ancak ağrının azaltılması tek başına 

konforu artırmada yeterli olmamaktadır (Schuiling vd., 2011). Nitekim, Kolcaba, konforun, fiziksel olmaktan çok 

mental bir durum olduğunu belirtmektedir (Kolcaba, 1991; Yücel, 2011). Bu bağlamda, konforun sağlanabilmesi 

için ağrıyı azaltmaya yönelik girişimlerin yanında bireyin diğer gereksinimlerinin de belirlenmesi ve karşılanması 

gereklidir.  

Doğum konforunu değerlendiren çalışmalarda da benzer şekilde ağrının ya da memnuniyetin konforu 

tanımlamak için kullanıldığı dikkat çekmektedir (Dahlen vd., 2007; Chuntharapat, Petpichetchian, & Hatthakit, 

2008; Kamali vd., 2010; Hodnett vd., 2013; Phumdoung vd., 2013; İsbir & Serçekuş, 2015). Ancak yukarıda 

sözünü ettiğimiz gibi konfor çok boyutludur ve ölçülebilmesi içinde çok boyutlu bir değerlendirme yapılması 

gereklidir (Kolcaba, 2001). Literatürdeki bu açığı Kolcaba’nın 1989 yılında geliştirmiş olduğu orijinal adı 

‘Comfort Behaviour Checklist’ olan ‘Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin kapatabileceği düşünülmektedir. 

KDKL, anket doldurması mümkün olmayan ya da bilişsel sınırlılığı olan hastalarda kullanılmaktadır 

(http://www.thecomfortline.com/resources/cq.html). Doğum yapan kadının doğumda sorularla rahatsız edilmesi, 

kadın beyninin noekorteksini aktive ederek doğum eyleminin hormonal akışını bozmaktadır (Odent, 2001). Bu 

nedenle KDKL, bireyi rahatsız etmeden gözlemci tarafından değerlendirme yapılarak konforun 

değerlendirilmesine imkan tanımaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, doğum eyleminin doğasına müdahale etmeden 
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konforu değerlendirebilmek için Konfor Davranışları Kontrol Listesi (KDKL)’ni Türkçe’ye uyarlamak 

amaçlanmıştır. 

 

GEREÇ-YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Bu araştırma, ‘Konfor Davranışları Kontrol Listesi (KDKL)’nin Türk toplumundaki geçerlilik ve 

güvenilirliğini test etmek amacıyla metodolojik ve tanımlayıcı olarak yapıldı. KDKL bir ölçek değildir, ancak 

farklı bir dilden uyarlandığı için geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılmıştır. KDKL, 1989 yılında Katharina 

Kolcaba tarafından geliştirilmiştir.  

Araştırmanın Yeri ve Zamanı 

Araştırma Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

(DPÜKEÇEAH) doğum salonunda Haziran-Ağustos 2016 tarihleri arasında yapıldı. Araştırmanın örneklemini 

belirlenen tarihler arasında DPÜKEÇEAH doğum salonunda doğum yapan 168 kadın oluşturdu.  

Veri Toplama Araçları  

Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgiler Formu” ve “KDKL” ile toplandı. Tanıtıcı Bilgiler Formu, 

katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin 5 ve obstetrik özelliklerine ilişkin 12 sorudan oluşmaktadır.  

  Konfor Davranışları Kontrol Listesi (KDKL) “Comfort Behaviour Checklist” 

KDKL, 30 adet davranışsal gösterge, ağrı ve konfor skorlarından oluşmaktadır. Ağrı ve konfor skorları, 

KDKL’nin konforu ölçen tek ölçüm aracı olması durumunda kullanılmaktadır. Bu durumda, konfor 30 adet 

davranışsal gösterge ile sübjektif, ağrı ve konfor skorları ile ise objektif olarak değerlendirilebilmektedir. 

KDKL’nin 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 numaralı soruları ters kodlanmaktadır. Liste 4’lü 

likert tipinde puanlanmaktadır. Liste doldurulduğu anda birey için uygun olmayan soruya 0 puan verilerek 

puanlama yapılmaktadır. Cevaplanan toplam soru sayısı 4 ile çarpılmakta ve olası puan elde edilmektedir. Ters 

sorular çevrilerek tüm soruların puanları toplanır ve ham konfor puanı elde edilir. Son olarak ham konfor puanları, 

olası konfor puanlarına bölünerek ondalıklı bir sayı elde edilir. Elde edilen puanın ondalıklı kısmı iki basamaklı 

sayı olarak ifade edilir. Yüksek puanlar yüksek konfor seviyesini işaret eder. Tüm soruların yanıtlanması 

durumunda ölçekten alınabilecek minimum puan 25, maximum puan 100’dür.  

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

KDKL, bireyin anket doldurmasının mümkün olmadığı durumlarda gözlemci tarafından 

doldurulmaktadır. Gözlemcinin doğum eyleminin fizyolojisi hakkında bilgiye sahip olan sağlık profesyoneli 

olması yerinde olacaktır.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için SPSS (Statistical Package for Social Science) 

for Windows 22.0 programı kullanıldı. KDKL’nin dil geçerliliğini sağlamak için çeviri, içerik ve teknik geçerlilik 

tekniklerinden faydalanıldı. İçerik geçerliliği için 10 adet uzmandan görüş alındı ve uzman değerlendirmeleri 

Kendall Uyuşum Katsayısı (W) ile yapıldı. Listenin yapı geçerliliğini değerlendirmek amacıyla bilinen grup 

yöntemi kullanıldı. Listenin güvenilirliğini değerlendirmek için ise Cronbach Alfa, madde toplam kolerasyonları, 

madde atıldığında alfa katsayısı değerlendirildi. 

Araştırmanın Etik Boyutu 
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Araştırmaya başlamadan önce Katherina Kolcaba’dan mail yoluyla izin alındı. Ayrıca araştırmanın 

yapılabilmesi için Akdeniz Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 09.03.2016 tarihinde 183 nolu karar 

ile onay alındı. Bunun yanında araştırmanın yapılacağı DPÜKEÇEAH’den 25.04.2016 tarihinde izin alındı. 

Araştırmaya ilişkin açıklamalar yapıldıktan sonra katılmayı kabul eden kadınlardan bilgilendirilmiş onam alındı.  

 

 

 

 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Kadınların Tanımlayıcı Özelliklerinin Dağılımı 

                  Tanımlayıcı Özellikler n % 

Yaş 

18-25 

26-34 

35 ve üzeri 

75 44.6 

87 51.8 

6 3.6 

Medeni durum 

Evli 

Bekar 

161 95.8 

7 4.2 

Ögrenim durumu 

Okuryazar değil 

İlköğretim ve altı 

Lise ve üzeri 

6 3.6 

77 45.8 

85 50.6 

Çalışma durumu 

Çalışan 

Çalışmayan 

23 13.7 

145 86.3 

Gelir seviyesi 

Gelir giderden az 

Gelir gidere denk 

Gelir giderden fazla 

42 25.0 

101 60.1 

25 14.9 
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Çalışmaya katılan kadınların %44.6’sının 18-25 yaş, %51.8’inin 26-34 yaş aralığında oldukları 

belirlenmiştir. Kadınların tamamına yakınının (%95.8) evli, %50.6’sının lise ve üzeri okullardan mezun oldukları 

ve %13.7’sinin herhangi bir işte çalıştığı saptanmıştır. Kadınların %25’i gelirlerinin giderlerinden az olduğunu 

ifade ederken %60.1’i gelirlerinin giderlerine denk olduğunu ifade etmişlerdir (Tablo 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Kadınların Obstetrik Özelliklerinin Dağılımı (N=168) 

Obstetrik Özellikler n % 

Gebeliği planlama durumu 

Evet 

Hayır 

110 65.5 

58 34.5 

Gebelik sayısı 

İlk gebelik  

İkinci gebelik 

3 ve üzeri 

36 34.0 

41 38.7 

29 27.4 

Doğum öncesi bakım alma 

Evet 

Hayır 

125 74.4 

43 25.6 

Doğum öncesi bakımı ebeden alma* 

Evet 

Hayır 

97 57.7 

71 42.3 

Doğum öncesi bakımı doktordan alma* 

Evet 98 58.3 

Hayır 70 41.7 

Doğuma hazırlık hakkında eğitim alma 

Evet 28 16.7 
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Hayır 140 83.3 

Doğuma hazırlık hakkında kitap okuma 

Evet 40 23.8 

Hayır 128 76.2 

Doğum şekli  

Vajinal  106 63.1 

Sezaryen 62 36.9 

Epizyotomi uygulanma durumu** 

Evet 84 79.2 

Hayır 22 20.8 

Kristaller manevrası uygulanma durumu** 

Evet 37 45.3 

Hayır 69 54.7 

Oksitosin uygulanma durumu** 

Evet 48 45.3 

Hayır 58 54.7 

Doğumun evresi  

Latent 55 32.7 

Aktif 85 50.6 

Geçiş 28 16.7 

*n katlanmıştır.  

**Analiz sadece vajinal doğum yapanlarla yapılmıştır. 

Çalışmaya katılan kadınların %65.5’i gebeliğini planladığını, %34’ü ilk gebeliği olduğunu, %74.4’ü 

doğum öncesi bakım aldığını belirtmişlerdir. Doğum öncesi bakım alan kadınlardan %57.7’sinin ebeden, 

%58.3’ünün doktordan bakım aldıkları saptanmıştır. Kadınların %16.7’si doğuma hazırlık eğitimi aldıklarını, 

%23.8’i ise doğuma hazırlıkla ilgili kitaplar okuduklarını bildirmişlerdir (Tablo 2). 

Çalışmaya katılan kadınların %63.1’inin doğumu vajinal doğum ile sonlanırken %36.9’u doğum eylemi 

içerisinde sezaryene alınmıştır. Vajinal doğum yapan kadınların büyük çoğunluğuna (%79.2) epizyotomi,  yarısına 

yakınına (%45.3) kristaller manevrası ve %45.3’üne oksitosin uygulandığı belirlenmiştir (Tablo 2).  

Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin Geçerliliğine İlişkin Bulgular   

Dil Geçerliliği  

Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin dil geçerliliği için anlamsal geçerlilik, içerik geçerliliği ve teknik 

geçerlilik yöntemleri kullanılmıştır. Anlamsal geçerlilik için KDKL, Türkçe ve İngilizce’ye ve konuya hakim üç 
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uzman tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilmiştir. Üç kişinin yapmış olduğu çeviriler karşılaştırılmıştır. 

Ardından dil bilgisi bakımından değerlendirilerek Türkçe formu oluşturulmuştur. Daha sonra ‘geri çeviri’ yöntemi 

ile ölçeğin her iki dili de ana dili gibi bilen ve İngilizce orijinal halini görmeyen ayrıca çıkarımları önlemek için 

konu hakkında uzman olmayan bir çevirmen tarafından İngilizce’ye tekrar çevirisi yapılmıştır. Konfor Davranışları 

Kontrol Listesi’nin orijinal İngilizce’si ile çeviri İngilizcesi karşılaştırılmış ve farklar değerlendirilmiştir.  

Kontrol listesinin içerik geçerliliği için konunun uzmanı olan 10 kişi tarafından ‘ayırt edicilik, anlaşılırlık, 

amaca uygunluk ve kültürel uygunluk’ açısından değerlendirilmiştir. Uzmanlar her bir maddeye 1 (en kötü) ile 10 

(en iyi) arasında bir puan vermişlerdir. Uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Konfor 

Davranışları Kontrol Listesi için ortalama, standart sapma, min-max değerleri belirlenerek, Kendall İyi Uyuşum 

Katsayısı (W) korelasyon testi uygulanarak ölçeğin içerik geçerliliği hesaplanmıştır. Uzmanlar tarafından yapılan 

öneriler doğrultusunda ölçeğe son şekli verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Konfor Davranışları Kontrol Listesinin Uzman Görüşü Geçerlilik Puan Ortalamaları 

(N=10) 

Maddeler X SS Min. Max 

1 9.80 0.422 9 10 

2 9.40 1.075 7 10 

3 9.60 0.516 9 10 

4 9.20 1.135 7 10 

5 9.70 0.483 9 10 

6 10.00 0.00 10 10 

7 9.80 0.632 8 10 

8 10.00 0.00 10 10 
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9 9.10 1.287 7 10 

10 9.20 1.229 7 10 

11 9.30 0.823 8 10 

12 9.20 1.317 7 10 

13 9.80 0.632 8 10 

14 9.30 1.160 7 10 

15 9.40 0.843 8 10 

16 9.70 0.483 9 10 

17 9.80 0.422 9 10 

18 9.50 0.972 7 10 

19 9.30 0.949 8 10 

20 9.50 0.972 7 10 

21 9.70 0.483 9 10 

22 9.50 0.850 8 10 

23 9.70 0.483 9 10 

24 9.90 0.316 9 10 

25 9.90 0.316 9 10 

26 10.00 0.00 10 10 

27 9.70 0.949 7 10 

28 9.50 0.972 7 10 

29 9.80 0.422 9 10 

30 9.60 0.966 7 10 

N W df p 

10 0.125 29 0.169 

 

Uzman görüşlerinin puan ortalamasına bakıldığında puanların 7-10 arasında değiştiği görülmektedir. 

Kendall W testi sonucu 0,125 bulunmuştur. Bu sonuç KDKL’ye ilişkin uzman görüşlerinin puan ortalamaları 

arasında düşük uyum bulunduğu ve farkın anlamsız olduğunu göstermektedir (p=0.169) (Tablo 3).  

Teknik geçerlilik ise açıklık ve aynılığın testi olarak ifade edilmektedir. Bu aşamada hedef kitle içinden 

seçilen adaylarla görüşmeler yapılarak çevirinin anlaşılırlığı ve eşitliği değerlendirilir. KDKL, hemşire ve ebe 
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tarafından doldurulacağı için üç hemşire ve iki ebeden ölçek maddelerini okumaları ve zor anlaşılan ya da 

anlaşılmayan maddeleri belirtmeleri istenmiştir. Böylelikle listedeki maddelerin aynılığı sağlanmıştır.   

 

Yapı Geçerliliği 

Ölçeğin kuramsal bir yapıyı, boyutu, özelliği ne derecede temsil ettiği,  ya da yeterince ölçtüğünün 

gösterilmesi amacıyla KDKL, 168 gebeye uygulanmış ve aldıkları puan ortalamaları doğumun fazlarına göre 

karşılaştırılmıştır.  

Tablo 4. Konfor Davranışları Kontrol Listesi Puan Ortalamalarının Doğumun Fazlarına Göre 

Karşılaştırılması  

Ölçek 

Fazlar 

U 

P 

Latent Aktif Geçiş 

N Ort. SS N Ort. SS N Ort. SS  

KDKL 168 72.17 6.09 168 61.40 11.71 168 50.5 9.38 61.482 0.000 

 

Katılımcıların doğumun latent fazında KDKL’den ortalama 72.17±6.09 puan, aktif fazında 61.40±11.71 

puan ve geçiş fazında 50.5±9.38 puan aldıkları saptanmıştır. Doğumun fazı ilerledikçe konfor puanının düştüğü 

ve aradaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (U=61.482, p=0.000) (Tablo 4). 

Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin Güvenilirliğine İlişkin Bulgular 

İç Tutarlılık  

Tablo 5. Konfor Davranışları Kontrol Listesinin Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı  

Ölçek Madde Sayısı 
Alınabilecek En 

Yüksek Puan 
X±SS Cronbach Alfa 

KDKL 30 100 63.156±12.26 0.911 

 

KDKL’nin Cronbach Alfa katsayısı 0.91 bulunmuştur. Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin puan 

ortalaması 63.156±12.26 olarak saptanmıştır (Tablo 5). 
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Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin maddelerinden madde toplam korelasyonu en düşük olan -0.095 

(madde 17), en yüksek olan ise 0.899 (madde 25) bulunmuş ve 0.30’un altında iki madde olduğu (17. ve 30. madde) 

saptanmıştır. 

Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin maddelerinden sadece 15. madde silindiğinde Cronbach Alfa 

katsayısında 0.10’dan daha büyük bir yükselme (0.12) görülmektedir. Değişikliğin çok yüksek olmaması ve 

KDKL’nin puanlamasının liste uygulandığı anda birey için uygun olmayan maddelerin değerlendirme dışında 

tutulmasına izin vermesi nedeniyle listeden herhangi bir madde çıkarılmamıştır. 

 

TARTIŞMA 

Doğum eylemi, kadınlar için fiziksel ve duygusal etkileri olan önemli bir deneyimdir (Association of 

Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses, 2013). Bu noktada, doğum eyleminin kadın üzerindeki bu 

etkilerini iyileştiren uygulamalar, anne-bebek sağlığı açısından çok önemlidir (Adams & Bianchi; Hodnett vd., 

2013). Öte yandan, bu uygulamaların sonuçlarının ölçülmesi ise hemşirelik bilgisini geliştirmek ve bakım 

standartlarını belirlemek açısından önem kazanmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde, doğum eylemine ilişkin 

değişkenleri değerlendiren Türkçe’ye uyarlanmış farklı ölçme araçları bulunmaktadır (Coşar Çetin, Sezer, Doğan 

Merih, 2015; İnci vd., 2015; Körükcü, Bulut, & Kukulu, 2014; Güngör & Beji, 2009; Uludağ & Mete, 2013; 

Coşkuner Potur, Doğan Merih, Külek , & Can Gürkan, 2015). Bu ölçme araçları Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu 

ölçme araçları, sıklıkla kadınların doğumu algılama biçimlerini, doğumda verilen bakımı algılama biçimlerini, 

doğumdan memnuniyetlerini ve doğum sırasındaki ağrı düzeylerini değerlendirmektedir (Coşar vd., 2015; İnci, 

İsbir, & Tanhan, 2015; Körükcü vd., 2014; Güngör & Beji, 2009; Uludağ & Mete, 2013; Coşkuner vd., 2015). 

Ağrı skorları başta olmak üzere bu değişkenler doğum konforunu tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Ancak 

konfor, Kolcaba’nın Konfor Kuramı’nda belirttiği gibi fiziksel, psikospiritüel, sosyo-kültürel ve çevresel birçok 

boyutu olan bir kavramdır (Kolcaba, 2003). Ağrı ya da memnuniyet kavramları konforu, artırabilen ve azaltabilen 

faktörlerden biridir (Schuiling vd., 2011) ancak tek başlarına konforu tanımlamak için yeterli olmadıkları 

düşünülmektedir.  

Kolcaba, konforu ölçmek için 1992 yılında 48 sorudan oluşan 4’lü likert tipindeki Genel Konfor Ölçeği’ni 

geliştirmiştir. “Genel Konfor Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlanması Kuğuoğlu ve Karabacak (2008) tarafından 

yapılmıştır. Konforu değerlendirmede güvenilir bulunan bu ölçek uzun süreli hasta yatışlarında kullanılmaktadır 

(Kuğuoğlu & Karabacak, 2008) ve doğumda kullanılmak için uygun değildir. Schuiling ve diğ., (2011), 

Kolcaba’nın kuramından yola çıkarak doğum anındaki konforu değerlendirmek için orjinal adı “Childbirth 

Comfort Questionnaire” olan ‘Doğum Konforu Ölçeği’ni geliştirmiştir. Doğum Konforu Ölçeği, 14 sorudan oluşan 

dörtlü likert tipinde bir ölçektir. Doğum Konforu Ölçeği, 2015 yılında Coşkuner Potur vd. (2015) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu ölçek doğum konforunu değerlendirmek için uygun gözükmektedir. Ancak ölçeği 

doğum eylemi sırasında kadının doldurması beklenmektedir (Coşkuner Potur vd, 2015). Son yıllarda, doğumla 

ilgili güncel literatürde doğum sırasında kadına sorular sormanın, onun beyninin neokorteksini aktive ederek 

doğum eyleminin akışını bozabileceği ifade edilmektedir (Odent, 2001; Odent, 2013). Doğumda kadına sorular 

yöneltmesi, parlak ışıklar, mahremiyetin bozulması, gürültü, endişe, korku gibi neokorteksi uyaracak 

uygulamalardan uzak durulması önerilmektedir. 
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Tablo 6. Doğuma İlişkin Değişkenleri Ölçen Ölçme Araçları 

Ölçek Ölçülen değişken 

Geliştiren 

Araştırmacılar 

ve yılı 

Türkçe’ye 

Uyarlayan 

Araştırmacılar 

ve yılı 

Doğumda Hemşirelik 

Desteği Ölçeğinin Bryanton 

Adaptasyonu 

-Doğumda verilen hemşirelik 

bakımına ilişkin kadının algısı 

-Bryanton 

(1993)  

-Kızılkaya (1997) 

Annenin Doğumu 

Algılaması Ölçeği 

-Annenin doğum ve planlanmamış 

sezaryende yaşadıklarına ilişkin 

algısı 

-Fawcett & 

Knauth (1996) 

-Güngör & Beji 

(2007) 

Doğumda Anne 

Memnuniyetini 

Değerlendirme Ölçeği  

-Anne memnuniyeti -Güngör & Beji 

(2009) 

 

-Orijinali Türkçe 

Doğumda Verilen 

Destekleyici Bakıma İlişkin 

Kadının Algısı Ölçeği  

-Doğumda verilen destekleyici 

bakıma ilişkin kadının algısı 

-Uludağ & Mete 

(2013) 

-Orijinali Türkçe 

Wijma Doğum 

Beklentisi/Deneyimi Ölçeği 

B versiyonu 

-Doğum Korkusu 

-Doğum Deneyimi 

-Klaas & Barbro 

Wijma (1998) 

-Körükcü vd., 

(2014) 

Doğum Tatmin Ölçeği -Doğum memnuniyeti -Martin 

&Fleming 

(2009) 

-Çoşar Çetin, 

Sezer, & Doğan 

Merih (2015) 

Doğumda Algılanan Destek 

ve Kontrol Ölçeği 

 

-Bakım vericilerin davranışlarına 

ilişkin kadının algısı 

-Dış Kontrol (Ağrı, Doğuma ilişkin 

prosedürler, bilgilendirme ) 

-Ford, Ayres, & 

Wright (2009) 

-İnci, İsbir, & 

Tanhan (2015) 

Doğum Konforu Ölçeği  -Doğum konforu -Schuiling vd., 

(2011)  

-Coşkuner Potur, 

Doğan Merih, 

Külek, & Can 

Gürkan (2015) 

Visüel Analog Skala -Ağrı Price, McGrath, 

Rafii & 

Buckingham., 

(1983) 

 

 

Doğumda neokorteksin uyarılması, hormonal dengenin bozulmasına yol açarak doğumun ilerleyişini 

olumsuz etkiler (Odent, 2001). Bu nedenle doğumda rahatlığa ilişkin ölçümlerin kadına soru sormadan yapılması 

daha uygun olacaktır. Bu eksikliği, Kolcaba’nın 1989 yılında geliştirmiş olduğu orijinal adı “Comfort Behaviour 

Checklist” olan “Konfor Davranışları Kontrol Listesi (KDKL)”nin doldurabileceği düşünülmektedir. KDKL, 

anket doldurması mümkün olmayan ya da bilişsel sınırlılığı olan hastalarda kullanılmaktadır. KDKL, bireyi 

rahatsız etmeden gözlemci tarafından değerlendirme yapılarak konforun değerlendirilmesine imkan tanımaktadır 
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(http://www.thecomfortline.com/resources/cq.html).  Bu nedenle, bu çalışmada, doğum eyleminin akışını 

bozmadan konforu değerlendirebilmek için Konfor Davranışları Kontrol Listesi (KDKL)’nin Türkçe’ye 

uyarlaması yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, KDKL’nin doğum eyleminin latent, aktif ve geçiş 

fazlarında doğum yapan kadının konforunu değerlendirmek amacıyla gözlemci tarafından doldurularak güvenle 

kullanılabileceği belirlenmiştir.  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Konfor Davranışları Kontrol Listesi’nin doğum eyleminde kadının konforunu değerlendirmek için 

güvenle kullanılabilecek bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Doğumla ilgili parametrelerin ve doğuma yönelik 

hemşirelik uygulamalarının sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılması kanıta dayalı hemşirelik bilgisinin 

artışına katkı sağlayacaktır.  
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TURKISH VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE COMFORT BEHAVIOUR 

CHECKLIST 

 
Ayşegül UNUTKAN1, Hatice BALCI YANGIN2 

 
1KÜTAHYA HEALTH SCİENCE UNİVERSİTY , 2AKDENİZ UNİVERSİTY 

This study is a methodological study aiming to adapt the ‘Comfort Behaviour Checklist’ (CBC), developed by 

Kolcaba (1989), into Turkish. 

The study sample consisted of 168 women who had given birth at Kütahya Evliya Çelebi Training and Research 

Hospital between June-September 2016. CBC was developed by Kolcaba in 1989. CBC consists of a total of 32 

questions; 30 behavioural indicators, pain and comfort scores. Translation, content and technical validity 

techniques were used for providing the language validity of CBC. Opinions were received from 10 experts for 

content validity and expert evaluations were carried out with Kendall Coefficient of Concordance (W). A known 

group method was used for evaluating the construct validity of the list. On the other hand, the reliability of the list 

was evaluated using Cronbach Alpha coefficient, item total correlations and the alpha coefficient was evaluated 

when an item was omitted. 

It was determined that there was a concordance between expert opinions concerning the items in CBC (W=0.125, 

p=0.169). CBC was applied to 168 women according to the known group sampling. It was determined that 44.6% 

of women were in the age range of 18-25 and 51.8% in the age range of 26-35. Additionally, it was determined 

that 95.8% of women were married, 50,6% high school and higher education graduates and only 13.7% were 

employed. It was determined that women averagely obtained; 72.17±6.09 points from CBC in the latent phase of 

birth, 61.40±11.71 points in the active phase of birth and 50.5±9.38 points in the transition phase of birth. It was 

determined that as the phase of birth advanced, comfort score decreased and the difference between them was 

significant (U=61.482, p=0.000). The Cronbach Alpha coefficient of CBC was found as 0.91 and it was observed 

to have a high reliability. 

It was determined that ‘Comfort Behaviour Checklist’, developed by Kolcaba originally in English, was both valid 

and reliable for the Turkish society. According to the study findings, it is possible to state that CBC can be used 

confidently in measuring birth comfort. 

KEYWORDS: COMFORT, BİRTH COMFORT, VALİDİTY, RELİABİLİTY 
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S-017 - GEBELİKTE BULANTI-KUSMA ÜZERİNE AKUPRESÖRÜN ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME 

 
Mehtap AKGÜN1, İlkay BOZ1, 

 
1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

 

Amaç: Bulantı-kusma gebeliğin birinci trimesterinde gebelerin konforunu olumsuz yönde etkileyen önemli bir 

sağlık sorunudur. Son yıllarda, gebelikte bulantı-kusmanın yönetiminde akupresör gibi nonfarmakolojik yöntemler 

düşük yan etkilerinden dolayı sağlık bakım profesyonelleri tarafından tercih edilmektedir. Bu derlemenin amacı 

bulantı kusma üzerine akupresörün etkinliğinin incelenmesidir. 

Yöntem: Bu çalışma sistematik derleme şeklinde hazırlanmıştır. Literatür taraması CINAHL, PubMed, Science 

Direct, Ovid, Medline, Science Citation Index (Web of Science), and Cochrane Central Register of Controlled 

Trials veri tabanlarında, PICOS kriterlerine uygun şekilde hazırlanan anahtar kelimeler ile gerçekleştirilmiştir. 

Tüm veritabanı başlangıç yılı belirlenmeksizin Haziran 2018'e kadar taranmıştır. Tarama sonucu 1152 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Elde edilen tüm araştırmalar, çalışmanın dâhil edilme kriterleri kapsamında incelenmiştir. Sonuçta bu 

derlemeye bir metaanaliz ve 22 araştırma olmak üzere, ikisi ulusal toplam 23 araştırma dahil edilmiştir.   

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen araştırmaların 1988-2015 yılları arasında, 10’u İran olmak üzere, Türkiye, 

Amerika, İngiltere, Kanada, Tayland, Güney Kore, Norveç, Tayvan ve İtalya’da 2336 kadınla yürütüldüğü 

belirlenmiştir. Çalışmaların yöntemsel olarak dağılımlarına bakıldığında, dokuzunun randomize kontrollü çalışma, 

10’unun deneysel ve üçünün yarı deneysel olduğu saptanmıştır. Elde edilen çalışmaların, sekizinin akupresörün, 

gebelikte bulantı-kusma sıklığı ve şiddeti, 14’ünün yalnızca bulantı kusma sıklığı üzerine etkisini incelediği 

görülmüştür. Bu çalışmaların, 20’sinde P6 noktasının, beraberinde kulak akupresörü ve KID21 noktaları 

kullanıldığı belirlenmiştir. Akupresör noktası olarak P6’yi kullanan çalışmaların 14’ünde akupresör bantlarının, 

altısında uygulamanın manuel olarak gerçekleştirildiği belirlenmiştir. 

Akupresörün bulantı kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkisi inceleyen sekiz çalışmaya ulaşılmıştır.  

Yapılan çalışmalarda, akupresörün bulantı kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Yalnızca 

bulantı kusma sıklığı üzerine akupresörün etkisini inceleyen 14 çalışmada, akupresörün bulantı kusma sıklığını 

azalttığı saptanmıştır.  

Sonuç: Yapılan çalışmalar akupresörün gebelikte bulantı-kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkili olduğunu 

göstermektedir. Akupresör nonfarmakolojik, basit, etkili ve herhangi bir yan etkisi olmaması nedeniyle gebelere 

uygulanacak bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte akupresörün sağlık bakım profesyonelleri 

tarafından uygulanabileceği gibi kadının kendi kendisine uygulayabileceği bu yöntemin yaygınlaştırılması 

önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akupresör, bulantı, gebelik, kusma. 

 

 

 

 



258 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

 

DETERMINATION OF THE ACUPRESSURE EFFECT ON NAUSEA VOMITING IN PREGNANCY: 

SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 

Aim: Nausea-vomiting is an important health problem that causes adverse effects on the comfort of pregnant 

women. Recently, nonpharmacologic methods such as acupressure in the management of nausea-vomiting have 

been preferred by healthcare professionals. The aim of this review is to examine the effectiveness of acupressure 

on nausea-vomiting. 

Methods: This study is systematic review. The literature search was conducted in the CINAHL, PubMed, Science 

Direct, Ovid, Medline, Science Citation Index, and Cochrane Central Register of Controlled Trials databases with 

keywords prepared in accordance with PICOS criteria. All databases were searched until June 2018 without initial 

year. 1152 articles were obtained. Researches obtained were examined within the inclusion criteria of the study, 

and 23 researches, including a meta-analysis and 22 researches, two articles nationally, were conducted.  

Finding: Between 1998-2015, the researches included in this study, 10 of the studies in Iran, Turkey, USA, UK, 

Canada, Thailand, South Korea, Norway, Taiwan and Italy was determined to be conducted with 2336 women. 

When analyzed methodological distributions of the studies, it was determined that these studies were randomized 

controlled studies of nine, experimental of 10 and quasi-experimental of three. It has been observed that studies 

have examined the effect of eight on nausea-vomiting frequency and severity and 14 only on nausea-vomiting 

frequency. In addition, it was determined that P6 point was used in 20, ear acupressure and KID21 points were 

used. Of studies using P6 as the acupressure point, six have performed the application manually and 14 using 

acupressure bands. 

 It has been reached eight studies that examine the effect of acupressure on nausea-vomiting frequency 

and severity. In studies conducted, acupressure was found to be effective on nausea-vomiting frequency and 

severity. In 14 studies examining the effect of acupressure only on nausea-vomiting frequency, it was determined 

acupressure reduced nausea-vomiting frequency. 

Conclusions: The results show that acupressure is effective on nausea-vomiting frequency and severity. Because 

acupressure is nonpharmacologic, simple, effective and does not have side effects, it is confronted as a method to 

be applied to pregnancies. This method, can apply to herself as can be implemented by healthcare professionals is 

recommended to spread. 

Keywords: Acupressure, nausea, pregnancy, vomiting. 

Giriş 

Gebelik fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden kadını etkileyen bir süreçtir. Sağlıklı bir gebeliğin sürdürülmesi 

ve bu gebeliğin sağlıklı bir bebekle sonuçlanması için, gebenin fiziksel ve emosyonel güvenliğinin sağlanması ile 

gerçekleşmektedir. Gebelikte meydana gelen değişiklikler zaman zaman genel sağlığın bozulmasına neden 

olabilmektedir (19D). Gebelikte görülen en yaygın sorunlardan biri, etiyolojisi henüz tam olarak bilinmeyen, erken 

gebelik dönemi bulantı kusmalarıdır. Gebe kadınların %50-80’i erken gebelik döneminde, bulantı ve/veya kusmayı 

deneyimlemektedir (Wills, & Forster, 2008, s. 390; Chou, Avant, Kuo, & Fetzer, 2008, s.1185; Köken vd., 2009, 

s.92). Gebelikte bulantı kusma, gebenin yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Bulantı, kusma ve 
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öğürme problemi gebenin yiyecek ve sıvı alımında, fiziksel aktivitelerinde ve yaşam şeklinde değişikliği zorunlu 

hale getirmektedir. Gebede bulantı, kusma ve öğürmeye bağlı yorgunluk, uyku problemi ve huzursuzluk gibi 

yakınmalar görülmektedir. Bulantı, kusma ve öğürme nedeni ile kadının iş performansı, ailevi ve sosyal ilişkileri, 

psikolojik durumu, beslenmesi ve sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir (Küçükkömürcü, Özakın, Özdil, & 

Özyürek, 2006, s.235; Güleç, Öztürk, Şen, & Güneri, 2014, s. 136). Gebelikte bulantı kusmanın şiddeti, hafif 

bulantıdan Hiperemezis Gravidarum’a (HG) kadar değişebilir. Hiperemezis Gravidarum, gebeliklerin yaklaşık 

olarak % 0,3 – 2’ sini etkileyen kilo kaybı, dehidratasyon, asit-baz dengesizliği ve ketozis ile sonuçlanan aşırı 

bulantı kusma durumudur (Munch, & Schmitz, 2007, s. 219; Power vd., 2009, s. 1). Bu durum, gebe ve fetüsün 

yaşamını tehdit edici olabilir, tanımlanması ve tedavi edilmesi gerekmektedir (Güleç, Öztürk, Şen, & Güneri, 2014, 

s. 138). 

Gebelikte bulantı kusmanın, hormonal, nörolojik, metabolik ve psikososyal faktörler olmak üzere 

multifaktöriyel bir etiyolojiye sahip olduğu bilinmektedir (Büyükkurt  vd., 2008, ss. 107-112; Chou, Avant, Kuo, 

& Fetzer, 2008, s.1187). Gebelikte bulantı kusma ve öğürmenin tedavisinde antiemetik tedavi uygulanmaktadır. 

Ancak, bulantı kusmanın multifaktöriyel etiyolojisi nedeniyle antiemetik tedavinin yetersiz kaldığı durumlar 

ortaya çıkabilmektedir ((Büyükkurt  vd., 2008, s. 106). Farmakolojik yöntemlerin yanı sıra, bazı non-farmakolojik 

uygulamalar bulantı-kusmanın kontrolünde tek başına veya kombine olarak kullanılabilmektedir. Gebelikte 

bulantı kusmanın kontrolünde, diyet, masaj (Ågren, & Berg, 2006), hipnoz (Koch, 2002), psikoterapi (Faramarzi, 

Yazdani, & Barat, 2015), vitamin kullanımı (Niebyl, & Goodwin, 2002), aromaterapi (Lane vd., 2012), akupunktur 

(Smith, Crowther, & Beilby, 2002) gibi uygulamalar da yer almaktadır. Non farmakolojik yöntemlerden biri de 

akupresördür. 

Gebelikte bulantı kusmanın kontrolünde akupresör, bugün pek çok ülkede, basit, etkili ve herhangi bir 

yan etkisi olmaması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır. Hasta bakım kalitesini geliştiren non-farmakolojik 

yöntemler, giderek artan oranda hastalar ve sağlık bakım profesyoneller tarafından tercih edilmektedir (Ezzo, 

Streitberger, & Schneider, 2006, s. 489). Gebelikte bulantı kusma üzerine akupresörün etkisini inceleyen, 14 

çalışmanın dahil edildiği metaanaliz çalışmasında, akupresörün kontrol grubuna göre gebelikte bulantı kusmayı 

azalttığı belirlenmiştir (Helmreich, Shiao, & Dune, 2006, s. 412). 

Akupresör, internal enerji akışını sağlamak amacıyla parmaklar, eller, avuç içleri, bilekler, bacaklar ve 

dizler gibi vücudun seçilmiş bölgelerine bası uygulayarak yapılmaktadır. Akupresör nokta stimülasyonu ilgili 

semptomları blokaje etmek için, endorfin, serotonin ve nörepinefrin gibi nörokimyasalların salınımını sağlayan 

hipofiz bezi, orta beyin ve spinalkord olmak üzere üç kontrol merkezini aktive etmektedir (Nani, Maryati, & 

Rahmaharyanti, 2017, s. 120). Gebelikte bulantı kusmanın kontrolünde etkili olan farklı akupresör noktaları 

bulunmaktadır. Akupresör’de basınç eller, parmaklar (özellikle başparmaklar), buz kesesi, tenis topu, bileklik ve 

bası bantları gibi farklı nesnelerle uygulanabilmektedir (Ezzo, Streitberger, & Schneider, 2006, s. 491). Akupresör, 

sağlık bakım profesyonelleri tarafından uygulanabileceği gibi bireyin kendisi tarafından da uygulanabilecek basit, 

noninvaziv ve ekonomik bir yöntemdir (Smith, Collins, Crowther, & Levett, 2011, s. 3).  

Bu derlemenin amacı akupresörün gebelikte bulantı ve kusma üzerine etkinliğinin incelenmesidir.  

Yöntem 

Bu çalışma sistematik derleme şeklinde hazırlanmıştır. Literatür taraması CINAHL, PubMed, Science Direct, 

Ovid, Medline, Science Citation Index (Web of Science), and Cochrane Central Register of Controlled Trials veri 

tabanlarında, PICOS kriterlerine uygun şekilde hazırlanan “Accupressure OR accupressur OR akupresür OR 

javascript:void(0)
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akupresör OR acupoint stimulation AND nausea OR morning sickness OR vomiting OR retching OR hyperemesis 

gravidarum” anahtar kelimeler ile gerçekleştirilmiştir. Tüm veri tabanları başlangıç yılı belirlenmeksizin, Haziran 

2018'e kadar taranmıştır.  

Literatür tarama sonucu 1152 çalışmaya ulaşılmıştır. Derlemeye dahil olacak çalışmaların desenleri yarı deneysel, 

deneysel ve sistematik derleme-meta analiz olarak belirlenmiştir. İngilizce ve Türkçe dillerde çalışmalar 

incelenmiştir. Diğer dillerdeki çalışmalar, tanımlayıcı ve pilot çalışmalar sistematik derlemeden dışlanmıştır. Bu 

çalışmaya bir metaanaliz ve 29 araştırma olmak üzere, üçü ulusal düzeyde yürütülmüş olan toplam 30 araştırma 

dahil edilmiştir.   

Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen araştırmaların 1988-2015 yılları arasında, 10’u İran (Soosan, & Zarganj, 2003; Tadayon, 

Salehıan, Abbaspour, & Latifi, 2005; Ozgoli, Shahbazzadegan, & Rassaian, 2007; Salehian, Delaram, & Tadayon, 

2007; Seyed, Hosseini, Ramazanzadeh, Hagh, & Vizheh, 2008; Aghadam, & Mahfoozi, 2010; Saberi, Sadat, 

Abedzadeh-Kalahroudi, & Taebi, 2012; Rad, Lamyian, Heshmat, Jaafarabadi, & Yazdani, 2012; Tara, Azizi, 

Bahrami, & Abad, 2015; Bilbandi, Moslem, Javadi, Bagherzade, & Delo'ee, 2015), ikisi Türkiye (Can-Gürkan, 

2005; Özkan, 2010), ikisi Amerika (Hyde, 1989; Steele, French, Gatherer-Boyles, Newman, & Leclaire, 2001), 

ikisi İngiltere (Dundee, Sourial, Ghaly, & Bell, 1988; Heazell, Thorneycroft, Walton, & Etherington, 2006), biri 

Kanada (O'brien, Relyea, & Taerum, 1996), biri Tayland (Puangsricharern, & Mahasukhon, 2008), biri Güney 

Kore (Shin, Song, & Seo, 2007); biri Norveç (Norheim, Pedersen, Fønnebø, & Berge, 2001), biri Tayvan (Stainton, 

& Neff, 1994), biri İtalya (Penacchioni, 1992) olmak üzere toplam 22 çalışma elde edilmiştir. Çalışmaların 

örneklem sayısı 16 (Hyde, 1989) ve 350 (Dundee, Sourial, Ghaly, & Bell, 1988) arasında değişmekle birlikte 

toplam örneklem sayısı 2336 olarak belirlenmiştir.  

Elde edilen çalışmaların, sekizinin akupresörün, gebelikte bulantı-kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkisini 

incelediği görülmüştür (Steele, French, Gatherer-Boyles, Newman, & Leclaire, 2001; Norheim, Pedersen, 

Fønnebø, & Berge, 2001; Tadayon, Salehıan, Abbaspour, & Latifi, 2005; Ozgoli, Shahbazzadegan, & Rassaian, 

2007; Salehian, Delaram, & Tadayon, 2007; Seyed, Hosseini, Ramazanzadeh, Hagh, & Vizheh, 2008; Tara, Azizi, 

Bahrami, & Abad, 2015; Bilbandi, Moslem, Javadi, Bagherzade, & Delo'ee, 2015). Çalışmaların 14’ünün 

akupresör’ün yalnızca bulantı kusma sıklığı (Dundee, Sourial, Ghaly, & Bell, 1988; Hyde, 1989; Penacchioni, 

1992; Stainton, & Neff, 1994; O'brien, Relyea, & Taerum, 1996; Steele, French, Gatherer-Boyles, Newman, & 

Leclaire, 2001; Soosan, & Zarganj, 2003; Can-Gürkan, 2005; Heazell, Thorneycroft, Walton, & Etherington, 2006; 

Shin, Song, & Seo, 2007; Puangsricharern, & Mahasukhon, 2008; Aghadam, & Mahfoozi, 2010; Özkan, 2010; 

Saberi, Sadat, Abedzadeh-Kalahroudi, & Taebi, 2012; Rad, Lamyian, Heshmat, Jaafarabadi, & Yazdani, 2012) 

üzerine etkisini incelemektedir.  

Çalışmaların yöntemsel olarak dağılımlarına bakıldığında, dokuzunun randomize kontrollü çalışma 

(Hyrde, 1989; Penacchioni, 1992; Norheim, Pedersen, Fønnebø, & Berge, 2001; Saaosan ve ark., 2003; Heazell, 

Thorneycroft, Walton, & Etherington, 2006; Shin, Song, & Seo, 2007; Rad, Lamyian, Heshmat, Jaafarabadi, & 

Yazdani, 2012; Saberi, Sadat, Abedzadeh-Kalahroudi, & Taebi, 2012; Bilbandi, Moslem, Javadi, Bagherzade, & 

Delo'ee, 2015), 10’unun deneysel (Dundee, Sourial, Ghaly, & Bell, 1988; O'brien, Relyea, & Taerum, 1996; Can-

Gürkan, 2005; Tadayon, Salehian, Abbaspour, & Latifi, 2005; Ozgoli, Shahbazzadegan, & Rassaian, 2007; 

Salehian, Delaram, & Tadayon, 2007; Puangsricharern, & Mahasukhon, 2008; Aghadam, & Mahfoozi, 2010; 

Özkan, 2010; Tara, Azizi, Bahrami, & Abad, 2015) ve üçünün yarı deneysel (Stainton, & Neff, 1994; Steele, 
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French, Gatherer-Boyles, Newman, & Leclaire, 2001; Seyed, Hosseini, Ramazanzadeh, Hagh, & Vizheh, 2008) 

olduğu belirlenmiştir. 

Akupresör’ün gebelikte bulantı, kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkisi inceleyen bu çalışmaların, 20’sinde 

P6 noktası kullanılırken beraberinde kulak akupresörü (Puangsricharern ve Mahasukhon, 2008) ve KID21 (Rad, 

Lamyian, Heshmat, Jaafarabadi, & Yazdani, 2012) noktaları kullanılmıştır. Akupresör noktası olatak P6’yi 

kullanan çalışmaların 14’ünde akupresör bantlarının kullanıldığı (Hyde, 1989; Stainton, & Neff, 1994; Steele, 

French, Gatherer-Boyles, Newman, & Leclaire, 2001; Norheim, Pedersen, Fønnebø, & Berge, 2001; Soosan, & 

Zarganj, 2003; Can-Gürkan, 2005; Tadayon, Salehıan, Abbaspour, & Latifi, 2005; Heazell, Thorneycroft, Walton, 

& Etherington, 2006; Ozgoli, Shahbazzadegan, & Rassaian, 2007; Salehian, Delaram, & Tadayon, 2007; Seyed, 

Hosseini, Ramazanzadeh, Hagh, & Vizheh, 2008; Aghadam, & Mahfoozi, 2010; Özkan, 2010; Saberi, Sadat, 

Abedzadeh-Kalahroudi, & Taebi, 2012), altısında uygulamanın manuel olarak gerçekleştirildiği belirlenmiştir 

(Dundee, Sourial, Ghaly, & Bell, 1988; Penacchioni, 1992; O'brien, Relyea, & Taerum, 1996; Shin, Song, & Seo, 

2007; Bilbandi, Moslem, Javadi, Bagherzade, & Delo'ee, 2015; Tara, Azizi, Bahrami, & Abad, 2015). 

Akupresörün bulantı kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkisi inceleyen sekiz çalışmaya ulaşılmıştır.  

Yapılan çalışmalarda, akupresörün bulantı kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkili olduğu belirlenmiştir (Norheim, 

Pedersen, Fønnebø, & Berge, 2001; Steele, French, Gatherer-Boyles, Newman, & Leclaire, 2001; Ozgoli, 

Shahbazzadegan, & Rassaian, 2007; Salehian, Delaram, & Tadayon, 2007; Seyed, Hosseini, Ramazanzadeh, Hagh, 

& Vizheh, 2008; Tara, Azizi, Bahrami, & Abad, 2015). Ancak, Bilbandi vd. (2015) ile Tadayon vd. (2005) 

tarafından İran’da yapılan çalışmalarda, akupresörün bulantı kusma sıklığı üzerine etkili olduğunu, bulantı kusma 

şiddeti üzerine etkisiz olduğunu belirlenmiştir. 

Akupresör’ün yalnızca bulantı kusma sıklığı üzerine etkisini inceleyen 14 çalışma elde edilmiştir. Yapılan 

çalışmaların akupresörün bulantı kusma sıklığını azaltmada etkili bir yöntem olduğu belirlenmiştir (Hyde, 1989; 

Penacchioni, 1992; Stainton, & Neff, 1994; O'brien, Relyea, & Taerum, 1996; Steele, French, Gatherer-Boyles, 

Newman, & Leclaire, 2001; Soosan, & Zarganj, 2003; Can-Gürkan, 2005; Shin, Song, & Seo, 2007; 

Puangsricharern, & Mahasukhon, 2008; Özkan, 2010; Rad, Lamyian, Heshmat, Jaafarabadi, & Yazdani, 2012; 

Saberi, Sadat, Abedzadeh-Kalahroudi, & Taebi, 2012). Ancak İngiltere’de yapılan iki çalışma (Dundee, Sourial, 

Ghaly, & Bell, 1988; Heazell, Thorneycroft, Walton, & Etherington, 2006) ve İran’da yapılan bir çalışmada 

(Aghadam, & Mahfoozi, 2010), akupresörün bulantı kusma sıklığını azaltmada etkili olmadığını belirlenmiştir. 

Bununla birlikte Hazell vd. (2006), akupresörün plasebo grubu ile karşılaştırıldığında, hospitalizasyon süreci ve 

medikalizasyon kullanımını azaltmada da etkili olmadığını bulmuştur.  

Tartışma 

Bu çalışmada, akupresörün gebelikte bulantı kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkinliği sistematik literatür derlemesi 

ile incelenmiştir. Gebelikte bulantı kusma, gebe kadınların deneyimlediği en yaygın sorunlardan biridir. Gebelikte 

bulantı kusma, gebenin yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir.  

Gebelikte bulantı kusmanın kontrolünde kullanılan farmakolojik tedavinin yanı sıra akupresör gibi non- 

farmakolojik yöntemler sıklıkla tercih edilmektedir. Mevcut literatürde, gebelikte bulantı kusma sıklığı ve şiddeti 

üzerine akupresörün etkisini inceleyen çalışmalarda sıklıkla P6 noktasının kullanıldığı görülmüştür. Bu derlemeye 

dahil edilen 22 çalışmanın 20’sinde P6 noktasının tercih edildiği belirlenmiştir. 

Mevcut çalışmada, akupresörün bulantı kusma sıklığı ve şiddetini azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir. 

Postoperatif, kemoterapi sonrası ve gebelik nedeniyle gelişen bulantı kusmanın kontrolünde, P6 noktasına 
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uygulanan akupresörün etkinliğinin incelendiği bir Cochrane sistematik derlemesinde, P6 noktasına uygulanan 

akupresörün çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bulantı kusmanın kontrolünde kullanılabileceği belirlenmiştir (Ezzo, 

Streitberger, & Schneider, 2006, s. 489). Gebelikte bulantı kusma üzerine yapılan bir çalışmada P6 akupresör bant 

uygulamasının B6 vitamini ile karşılaştırıldığı çalışmada, P6 akupresörünün bulantı kusmayı azaltmada etkili 

olduğu ancak medikalizasyon miktarı üzerine etkisinin olmadığı belirlenmiştir (Jamigorn, & Phupong, 2007, s. 

245). Farklı olarak, Nourani, Ebrahimzadeh, Sadr Nabavi, & Aparnak, (2011), gebelikte bulantı kusma üzerine K-

K9 ile P6 akupresör noktasının etkinliği karşılaştırdığı çalışmasında, K-K9 akupresör noktasının P6’ya göre daha 

etkili olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte gebelikte bulantı kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkili olan 

akupresör noktalarına ilişkin altın standart olacak şekilde bir protokolün oluşturulmadığı saptanmıştır.   

Sonuç 

Yapılan çalışmalar akupresörün gebelikte bulantı kusma sıklığı ve şiddeti üzerine etkili olduğunu göstermektedir. 

Akupresör, sağlık bakım profesyonelleri tarafından uygulanabileceği gibi kadının kendi kendisine 

uygulayabileceği bir yöntem olması nedeniyle yaygınlaştırılması önerilebilir. Gebelikte bulantı kusma sıklığı ve 

şiddeti üzerine akupresörün, medikalizasyon miktarı üzerine etkisini inceleyen daha fazla çalışmaya ve kanıta 

dayalı sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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S-018 - DOĞUMDA MÜZİK TERAPİNİN KULLANIMI 

 
Nuran COŞKUN1, Nülüfer ERBİL1, 

 
1Ordu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Bu çalışmanın amacı, müzik terapinin doğumda kullanımına yönelik yapılan çalışma sonuçlarını incelemektir. 

Gebeler, doğum sırasında hem kendilerini hem de yenidoğanı olumsuz etkileyebilecek yüksek düzeyde yoğun, 

stresli ve sürekli bir ağrı hissederler. Günümüzde masaj ve müzik terapileri gibi nonfarmakolojik yöntemler, travay 

ve doğumda ağrının daha az hissedilmesi için tavsiye edilmektedir. Müzik terapi, rahatlama hissi sağlayarak ağrıya 

toleransı artırır, ritmik nefes almayı, daha rahat hareket etmeyi sağlar ve pozitif düşünmeye teşvik ederek ağrının 

daha az hissedilmesine etki eder. Bu çalışma için, “doğum”, “müzik terapi” ve “doğum ağrısı” anahtar kelimeleri 

verilerek PubMed ve Google Akademik veritabanlarında tarama yapılmıştır. 

Müzik terapinin etkinliğini inceleyen çalışmalarda, doğum sırasında özellikle travayda müzik terapi 

kullanılmasının gebenin kan değerlerinde ve fetüsün yaşam bulgularında olumlu etkilerinin olduğu, gebenin 

anksiyetesini, ağrısını ve doğum sürecini azalttığı belirtilmektedir. Ayrıca yapılan çalışmalar, travay ve doğumda 

kullanılan müzik terapinin sadece doğum anı değil, doğum sonrasını da etkilediğini belirtmektedir. Müzik terapi, 

doğum sonrası anksiyete ve ağrıyı azaltarak, doğumla ilgili memnuniyeti arttırmakta, doğum sonrası analjezik 

ihtiyacını ve depresyon oranını azaltmaktadır. Ayrıca, müzik terapi ile birlikte masaj gibi diğer nonfarmakolojik 

yöntemlerin bir arada kullanılmasıyla, yöntemin etkinliğinin arttığı bildirilmektedir. 

Sonuç olarak, müzik terapinin travay ve doğumda kullanımı ile anksiyete ve ağrının azaldığı, doğum sonu 

dönemde daha az analjeziye ihtiyaç duyulduğu, hem gebe hem de fetusun parametrelerinde olumlu etkilerinin 

olduğu ve doğum memnuniyetinin arttığı görülmüştür. Olumlu bir doğum deneyimi için, sağlık profesyonellerinin 

müzik terapiyi doğum sürecinde kullanması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, TRAVAY, MÜZİK TERAPİ, DOĞUM AĞRISI. 
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USE OF MUSIC THERAPY IN CHILDBIRTH 

 
Nuran COŞKUN1, Nülüfer ERBİL2 

 
1ORDU UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, 2ORDU UNİVERSİTY, FACULTY OF 

HEALTH SCİENCES, 

The purpose of this study is to examine the results of the study on the use of music therapy in childbirth. 

Pregnant women experience a high level of intense, stressful and constant pain that can negatively affect both 

themselves and newborns at childbirth. Today, non-pharmacological methods, such as massage and music 

therapies, are recommended for less pain at labor and childbirth. Music therapy improves pain tolerance by 

providing a sense of relief, rhythmic breathing, and more relaxed movement, and promotes positive thinking, 

which in turn affects the feeling of less pain.For this study, the keywords “childbirth”, “music therapy” and 

“childbirth pain” were scanned in PubMed and Google Academic databases. 

It is also stated that music therapy causes significant positive changes in the maternal hemodynamics and fetal 

vital signs in childbirth process, reduces anxiety, pain and the time spent in the birth process of pregnant woman 

in studies that examine the effectiveness of music therapy. In addition, studies have shown that music therapy used 

in labour and delivery affects not only the childbirth but also the postnatal period. Music therapy increases 

satisfaction with childbirth by reducing anxiety and pain, reduces analgesic requirement in postnatal period and 

postpartum depression. It is also reported that the effectiveness of music therapy increases when used in 

conjunction with massage. 

As a result, it was observed that the use of music therapy in the labor and childbirth process resulted in decreased 

anxiety and pain, less postpartum analgesia, positive effects on both pregnant and fetus parameters, and increased 

maternal childbirth satisfaction. For a positive birth experience are recommended to health professionals using 

music therapy during the childbirth. 

KEYWORDS: CHİLDBİRTH, LABOUR, MUSİC THERAPY, CHİLDBİRTH PAİN. 
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S-019 - GELENEKSEL UYGULAMALARDA ANNE SÜTÜNÜN YERİ 

 
Melike KOÇYİĞİT1, Nakşiye İLÇE1, 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 

Bu derlemede amacımız anne sütünün beslenme dışında kullanıldığı geleneksel uygulamaları incelemektir. 

Anne sütü bebeğimize verebileceğimiz en kıymetli hediyelerden biridir. Sayısız faydası bulunan anne sütü tedavi 

ve bakımda çeşitli geleneksel uygulamalarda kullanılmıştır. 

Bebeğin göbek bağının çabuk düşmesi için göbek bağını sıkıca bağlama, göbek bağına zeytinyağı, salça, pudra, 

anne sütü sürme uygulamaları yapılmıştır. Zambiya’da göbek kordonunun düşmesini hızlandırmak için kordonun 

üzerine anne sütü sürüldüğü belirtilmiştir. Trabzon’da yapılan bir araştırmada ise annelerin %1’i göbek bakımında 

anne sütünü sıkma uygulamasını yapmıştır. Sivri (2012) yaptığı çalışmada, pamukçuk olan bebeğe anne sütü ve 

şeker karıştırıp sürüldüğünü belirtmiştir. Yiğitalp ve Gümüş’ün (2017) 437 kadın ile Diyarbakır’da yaptıkları 

çalışmada, annelerin %5.0’inin lezyon alanına anne sütü, un, sarımsak veya şeker sürdükleri saptanmıştır. Güzellik 

özellikle kadınlar için vazgeçilmez bir unsurdur. Yaşamlarında çoğu zaman güzelliğe, güzel olmaya önem 

göstermişlerdir. Bazı anneler bu düşünceyle bebeklerinin de güzel olmasını isteyip bebeğin yüzüne anne sütü 

sürmüştür. Annelerin bebeğin cildine en çok anne sütü sürdüğü görülmüştür. Bebeklik döneminde meydana gelen 

kulak ağrılarını gidermek için yapılan uygulamalar arasında anneler bebeğin kulağına anne sütü damlatmışlardır. 

Efe ve ark.ları (2012) yaptıkları çalışmada, araştırmaya katılan annelerin %30.3’ünün ağrıyan kulağa anne sütü 

damlattıklarını saptamışlardır. Özyazıcıoğlu ve Polat’ın (2004) yaptıkları çalışmada, çocuğun kulağına anne sütü, 

zeytinyağı, elma suyu damlatma gibi birtakım zararlı uygulamalara rastlanılmıştır. Bebeğin burun tıkanıklığını 

gidermek için yapılan uygulamalar arasında doktora gitme, buruna serum fizyolojik, zeytinyağı ve anne sütü 

damlatma vardır. Bebekte pişik sorunu oluştuğunda yapılan uygulamalar arasında pişik bölgesine pudra, 

zeytinyağı, anne sütü, krem sürme, bebeği höllüğe koymak gibi uygulamalar yer almaktadır. Gölcük’ün (2014) 

yaptığı çalışmada annelerin %8.7’si pişik tedavisinde anne sütünü kullanmıştır. Son zamanlarda yenidoğan yoğun 

bakım ünitesinde de sık karşılaşılan bu sorun için anne sütü tamamlayıcı cilt bakım yöntemi olmaktadır. Annelerin 

bebekte isilik olduğunda yaptıkları uygulamalar arasında adetli kadının bebeğe yaklaştırılmaması, anne sütü ve 

pudra sürme, sık banyo yaptırma gibi uygulamalar yer almaktadır. WHO ve UNICEF emziren annelerin meme 

bakımı yaparken meme başını kuru tutmalarını, meme başında ağrı oluştuğunda anne sütü uygulamaları gerektiğini 

önermektedir. Anne, emzirme bittikten sonra birkaç damla süt sıkarak, meme başı ve çevresine hafifçe yaymalı ve 

kurumaya bırakmalıdır. 

Hemşirenin bakım verdiği toplumun geleneksel uygulamalarını bilmesi, zararlı olan uygulamaların önlenmesi, 

yararlı olanların sürdürülmesinde destekleyici ve eğitici rolü önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SÜTÜ, GELENEKSEL UYGULAMALAR, HEMŞİRELİK 

 
  



269 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

BREAST MILK IN TRADITIONAL APPLICATIONS 

 
Melike KOÇYİĞİT1, Nakşiye İLÇE1 

 
1BEZMİALEM VAKİF UNİVERSİTY 

Our purpose in this review the traditional applications of breast milk outside of nutrition. 

Breast milk is one of the most precious gifts. Breast milk which has numerous benefits, has been used in a variety 

of traditional applications in treatment and care. 

For the baby’s belly button to fall quickly; tightening the umbilicus, on the belly button applied with olive oil, 

tomato paste, powder, breast milk. In Zambia, to speed up the fall of the umbilical cord it is stated that breast milk 

is put on the cord. In a research conducted in Trabzon, 1% of the mothers applied breast milk squeezing in umbilical 

care. Sivri (2012) in your work, for thrush stated that the mother had mixed breast milk and sugar. Yiğitalp and 

Gümüş (2017) studied 437 women in Diyarbakir and found that 5.0% of had breast milk, flour, garlic or sugar in 

the lesion area. Beauty is an indispensable element for women. In their lives, they have often attached importance 

to being beautiful and beautiful. Some mothers want to have their babies in this way, so they put milk on their 

babies face. Efe et al. (2012) in your work, 30.3% of the mothers who participated in the study found that they put 

milk on their ears. In Özyazıcıoğlu and Polat's (2004) study, some harmful applications such as breast milk, olive 

oil and apple juice were found in the child's ear. Practices to relieve baby's nasal obstruction include going to a 

doctor, saline physiology, olive oil and breast milk. In Golcuk's (2014) study, 8.7% of the mothers used breast 

milk for diaper dermatit. Recently, breast milk is a complementary skin care method for this problem, which is 

also common in neonatal intensive care unit. Some of the applications that the mother’s has done when the baby 

is rash include practices such as breast milk and powder rub, frequent bathing. WHO and UNICEF recommend 

that breastfeeding mothers keep their nipples dry while applied breast milk and breastfeeding when pain occurs at 

the nipple. 

It is important to know the traditional practices of the nurse, prevent harmful practices, supportive and educative 

role in sustaining beneficial ones. 

KEYWORDS: BREAST MILK, TRADITIONAL APPLICATIONS, NURSING 
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1Sakarya Üniversitesi, Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, 3Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp 

Fakültesi, 

Gebelerin sağlık okuryazarlık düzeylerinin saptanması ve doğum öncesi bakım ile ilgili bilgi düzeylerinin 

değerlendirilmesidir. 

Çalışma, Eylül 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran gebeler 

üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma süresince hastanenin gebe izlem polikliniğine 

başvuran gebelerden çalışmaya katılmayı kabul eden gebelerin 460’ı çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışmanın 

amacına yönelik olarak literatürden de faydalanılarak hazırlanan anket form, gözlem altında gebeler tarafından 

doldurulmuştur. Sağlık okuryazarlığının değerlendirilmesi için Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (TSOY-32) 

kullanılmıştır. Doğum öncesi bakım ile ilgili bilgi düzeyi literatürden faydalanılarak hazırlanan 20 tane bilgi sorusu 

ile değerlendirilmiştir. Soruların değerlendirilmesi aşamasında her doğru yanıta “1 puan” verilmiş olup, gebelerin 

alacakları puanlar 0-20 arasında değişmektedir. Alınan puanlar arttıkça doğum hakkında bilgi düzeyi de 

artmaktadır. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında SPSS (versiyon 21.0) İstatistik Paket Programında ve 

Minitab 16 İstatistik Paket programında değerlendirilmiştir. Analizler için Ki-kare testi ve Mann-Whitney U testi 

kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edilmiştir. 

Çalışma grubunu oluşturanların yaşları 17-39 arasında değişmekte olup, ortalama 29.15±5.31 yıl idi. Gebelerden 

%33.9’unun sağlık okuryazarlık düzeyinin yeterli olduğu saptanmıştır. İlk evlenme yaşı 19 ve altında olanların, 

ilk gebelik yaşı 19 ve altında olanların, gebelik takiplerini Aile Sağlığı Merkezlerinde yaptıranların, düzenli kitap 

okuma alışkanlığı olanların ve daha önce sağlıkla ilgili herhangi bir konuda bir etkinliğe katılanların sağlık 

okuryazarlık düzeyinin yeterli olduğu saptanmıştır (her biri için; p<0.05). Bu çalışmada doğum öncesi bakım ile 

ilgili olarak en çok doğru bilinen bilgi sorusu “Gebeliğin ilk üç ayında bulantı–kusma olması normaldir” iken, en 

çok yanlış bilinen ise “Gebelik süresince vücut ağırlığının 20 kg artması normaldir” bilgi sorusu olmuştur. Sağlık 

okuryazarlığı yeterli olan gebelerin doğum öncesi bakımla ilgili bilgi düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır (p<0.05). 

Bu çalışmada gebelerin yaklaşık olarak üçte ikisinin sağlık okuryazarlığının yeterli olmadığı, sağlık okuryazarlığı 

yeterli olmayanların doğum öncesi bakımla ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Gebelere yönelik 

olarak doğum öncesi bakım hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması yararlı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE, SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, DOĞUM ÖNCESİ BAKIM BİLGİ 

DÜZEYİ 

 
  



271 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

HEALTH LITERACY AND KNOWLEDGE OF ANTENATAL CARE IN PREGNANT 
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To determine level of health literacy and assess knowledge of antenatal care among pregnant women. 

This is a cross-sectional study conducted on pregnant women who presented to Sakarya Training and Research 

Hospital from September 2017 to March 2018. Out of all pregnant women who presented to the hospital’s 

pregnancy follow-up polyclinic during the study, the study group consisted of 460 women who agreed to take part 

in the study. The questionnaire prepared based on literature in line with the study objective was completed by the 

pregnant women under supervision. The Turkish Health Literacy Scale (THLS-32) was used to assess health 

literacy. Level of knowledge on antenatal care was assessed with 20 information questions formulated based on 

literature. Each correct answer was assigned a “score of 1” during the assessment. Scores to be obtained by 

pregnant women varied from 0 to 20. Higher scores denote to higher level of knowledge on childbirth. The data 

obtained was evaluated with the SPSS (version 21.0) Statistical Package Program and Minitab 16 Statistical 

Software on computer. Chi-square test and the Mann-Whitney U test were used for analyses. Statistical 

significance was accepted as p<0.05. 

The age of women in the study group ranged from 17 to 39, with a mean age of 29.15 ± 5.31 years. It was 

determined that 33.9% of pregnant women had sufficient level of health literacy. Health literacy was found to be 

sufficient in women whose first marriage age was 19 and below, whose first pregnancy age was 19 and below, 

whose pregnancy was followed up at Family Health Centers, who had regular reading habit and who participated 

in any activity on healthcare (p<0.05 for each). 

In this study, it was determined that approximately two thirds of pregnant women had insufficient health literacy 

and the women with insufficient health literacy had low level of knowledge on antenatal care. It would be 

advantageous to perform information activities on antenatal care for pregnant women. 

KEYWORDS: PREGNANT WOMEN, HEALTH LİTERACY, KNOWLEDGE OF ANTENATAL CARE 
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Does the route of delivery effect perinatal outcomes in case of idiopathic polyhydramnios? 
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Introduction: 

The excessive amount of amniotic fluid suurounding baby is called as polyhydramnios. 

Both fetal and maternal conditions can lead to an accumulation of huge amount of amniotic 

fluid. This condition may be related with isoimmunization, intra-uterine infections, fetal 

abnormalities of thegastrointestinal, cardiovascular, genitourinaryandcentralnervoussystems, 

placentalpathologies, multifetalgestations, andmaternaldiabetes. Idiopathic polyhydramnios 

(IP) is generally diagnosed after these reasons are excluded.(1) 

Poor neonatal outcomes, are more frequent in case of polyhydramnios than in pregnant women with normal 

amniotic fluid [2,3]. 

Related with this, the rate of cesarean delivery is higher in cases of polyhydramnios.  

In this study we aimed to findout whether there is a relationship between the route of delivery and perinatal 

outcomes in cases of idiopathic polyhydramnios or not. 

Materials and methods: 

This study included pregnancies complicated with IP and healthy control, who 

delivered between May 2015 and December 2016 in a tertiary care center.  

Polyhydramniosis diagnosed prenatally by ultrasound examination using a simple noninvasive qualitative 

approach. Using ultrasound, polyhydramnios was defined as AmnioticFluid Index (AFI) values 

over 95th percentile according to the gestational age. 

The inclusion criteria for the study population were; spontaneous, singleton pregnancies between 29 weeks and 

41 weeks gestational age with 
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no congenital fetal abnormalities and without any chronicle maternal disease or pregnancy 

complications like gestational diabetes (GDM), isoimmunization, preeclampsia, maternal or fetal 

infection. 

Participants that did not give birth within 3 days of ultrasound examination were excluded from the study 

population. 

Statistical analyses were performed using the SPSS for Windows 21.0 (SPSS Inc.IL,USA) 

software package. A p-value of less than 0.05 was considered statistically significant. 

Results: 

A total of 145 pregnantwomen with IP were enrolled in the study. After 

the exclusion of patients that gave birth within more than 3 days or had lack of perinatal data, 

137 women constituted the study cohort.  

Mean maternal age of the whole study population was 28.2±5.09(18-41). Fifty nine of the 137 

pregnant women(43%) women were on their first pregnancy, while 78 women (53%) were 

on their second or more pregnancy. The average gestational age at birth was34.4±3.2(29-41) 

weeks according to the lastmenstrual period (LMP). 

The study cohort then divided into two groups according to the route of delivery; as C/S group and vaginal 

delivery group. C/S group was consisting of 58 patients while vaginal delivery group was consisting of 79 

patients. 

The characteristics of the two groups are presented in Table 1. There were no statistically significant differences 

among the groups in 

terms of maternal age, gestational age at birth, gravida, body mass index and birthweight. 

Regarding the 1st and 5th minute APGAR scores; C/S group had significantly more infants with APGAR 

scores<7 than the vaginal delivery group. (Table2) 

Table1 .Obstetric and Demographic characteristics of the groups. 

characteristics C/S group 

n:58 

Vaginal delivery group 

n:79 

P value 

Maternalage 29.04±6.05  27.3±6.24 0.61 

Gestationalage 33.07±2.4 34.8±1.7 0.42 

Gravida 2.08±1.0 1.6±1.0 0.37 

BMI 27.5±4.6 27.1±3.9 0.89 

 

Table2. Perinatal outcomes of the groups 

characteristics C/S group 

n:58 

Vaginal delivery group 

n:79 

P value 

1-min Apgarscore<7 12(%20.6) 4(%5) <0.05 

5-min Apgarscore<7 7(%12) 2(%2.5) <0.05 

Birth weigth 2951±442 3039±512 0.51 
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Discussion: 

Several studies revealed poore rperinatal outcomes in case of polyhydramnios.  

In such a condition to consider the route of delivery may become challenging for a clinician. Thus, the clinicians 

may tend to deliver the baby by cesarean section not to give any harm to the fetus. 

But is this approach true or more harmful for the baby? 

Fisk et al(4), showed a positive correlation between deepest amniotic fluid pocket and amniotic fluid pressure. 

Moreover, amniotic fluid pressure and the feta lcord pH had a negative correlation. 

Similarly, Wiegand et al showed that third trimester idiopathic polyhydramnios is independently associated with 

an increase in both maternal and neonatal adverse outcomes, including postpartum hemorrhage, cesarean, and 

NICU admission.(5) Especially, excessive amount of hemorrhage due to increased size of the uterus was 

highlighted in their study. This condition seemed to increase C/S rates in their study without an achievement in 

maternal and perinatal outcomes. 

Aviram et al (6) also reported that idiopathic polyhydramnios is an independent risk factor for C/S, mostly as a 

result of a prolonged first stage of 

delivery and possibly placental abruption, secondly because of non reassuring fetal heart tracings. But, in their 

study there is no data regarding the route of delivery and perinatal and maternaloutcomes. 

In this study we found  that C/S section is related with poorer perinatal outcomes. This study is especially 

valuable because of mentioning the relationship between the route of delivery and perinatal outcomes .So that, if 

choosingt he C/S for the route of delivery in cases of polyhydramnios does not improve maternal and perinatal 

outcomes why should a clinician confront one mode of delivery? 

However, this study has limitations like low sample size, tells the clinician that he/she must give vaginal delivery 

chance to the patient in case of polyhydramnios. 
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ÖZET: Amaç: Hayatın içinde özel ve mucizevi bir an olan gebelik; fetal ihtiyaçlarının karşılandığı, 

homeostazisin korunmaya çalışıldığı, vücudun doğuma ve pospartum döneme hazırlandığı fizyolojik, 

anotomik, psikolojik ve biyokimyasal değişimlerin ortaya çıktığı patolojik süreçlerin belirginleştiği sanıldığının 

aksine durağan olmayan bir süreçtir. Gebeler genel sağlık durumlarını iyileştirmek, hastalıklara karşı 

metabolizmalarını güçlendirmek ve mevcut sağlık sorunlarıyla baş etmek için tamamlayıcı ve alternatif 

terapilere yönelmektedir. Gebelikte yoga uygulaması da bunlardan biridir. Derleme olarak hazırlanmış olan bu 

çalışma gebelik yogasının etkilerini belirlemek ve literatüre bilgi sağlamak amacıyla planlanmıştır. 

Bulgular: Gebelik yogasının etkilerini değerlendiren çalışmalara göre; Gebeliğin ikinci ve üçüncü 

trimestırında düzenli yapılan yoganın anksiyete ve depresyonu azaltmada antenatal egzersizlere oranla daha 

etkilidir. Aynı şekilde prenatal yoga programının kadınların tükrük kortizol miktarını azalttığı, tükrük 

immunoglobülin A düzeyini artırarak ve stres seviyesini düşürerek uzun dönem immün sistem 

fonksiyonlarını güçlendirdiği görülmüştür. Yoga uygulaması öncesinde orta düzeyde algılanan stres yaşadıkları 

saptanan gebelerin, yoga uygulaması sonrasında algılanan stres düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir. Stresle 

yoga arasındaki ilişkiyi araştıran bir diğer çalışmada ise deney grubundaki gebelerin stres ortalamaları 

%31,6 azalırken, kontrol grubundaki gebelerin stres ortalamaları %6,6 oranında artmıştır. Yoga programına 

katılan gebelerde, depresyona özgü semptomlarda ciddi bir azalma olurken, depresyon ölçek ortalama 

puanlarında klinik olarak anlamlı bir azalma olmuştur. Orta dereceli depresyonun yoga uygulamasıyla hafif 

dereceli depresyona gerilediği saptanmıştır. Yoganın depresif belirtileri yaşayan gebelerde ruminativ düşünceyi 

manipüle etmek için kullanılabileceği düşünülmüştür. Yoga uygulaması ve sonrasında gebelerdeki duygu 

durum değişiklikleri öfke ve düşmanlık %77,2’ den %48,6’ya, anksiyete %72,2’den %60’a ve depresyon 

%65,9’dan %57,1’e gerilemiştir. Bunun yanı sıra mental ve fiziksel dayanma gücü puanları da büyük ölçüde 

yükselmiştir. Prenatal dönemdeki yoga uygulamasıyla gebelik semptomlarının azaldığı ve yoganın gebelik 

semptomlarına yönelik etkisini büyük ölçüde 38. - 

40. gebelik haftası arasında gösterdiği gözlenmiştir. Sonuç: gebelik maternal alanda büyük değişimlerin 

yaşadığı, kadın için biyo-psiko-sosyal açıdan çalkantılı dinamik bir süreçtir. Kadınlar bu süreçte; yoga 

uygulamasını, gebeliğe uyum sağlamada ve gebelik sorunlarıyla baş etmede bir seçenek olarak görmektedir. 

Güncel literatürde gebelikte yogasının depresyon, stres ve anksiyeteye yönelik olumlu etkileri saptanmış olup, 

anne sağlığına olumlu etkileri de göz önüne alınarak desteklenmesi gereken bir uygulama olduğu sonucuna 

varılmıştır. Gebelikte yaşanan ve stresle ilişkili olabileceği düşünülen gebelik semptomlarına yoganın 

etkisinin değerlendirildiği çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelime: prenatal, yoga, etki, tamamlayıcı ve alternatif terapi 
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EFFECTS OF PRENATAL YOGA 
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ABSTRACT: Aim: Pregnancy is a miraculous moment in life; fetal needs are met, homeostasis is tried to be protected, 

body is prepared birth and postpartum period, Physiological, anatomical, psychological and biochemical changes 

and a dynamic process. Pregnancies tend to have complementary and alternative therapies to improve their general 

health status and to cope with existing health problems. Prenatal Yoga is one of them. This compiled research was 

planned to determine the effects of prenatal yoga. Findings: It has been observed that regularly performed yoga in 

the second and third trimester of pregnancy is more effective than antenatal exercises in reducing anxiety and 

depression. Similarly, yoga has shown that women reduce long-term immune system function by reducing the 

amount of salivary cortisol, by increasing the level of salivary immunoglobulin A and by lowering the level of stress. 

It was observed that the levels of perceived stress after yoga practice decreased in the pregnant who determined 

that they experienced moderate perceived stress before yoga. In another study investigating the relationship 

between stress and yoga, the stress averages of the experimental group decreased by 31.6% while the stress 

averages of the control group increased by 6.6%. There was a clinically significant decrease in the mean score 

of depression, while there was a significant decrease in depression-specific symptoms in the pregnant participating 

in the yoga. Changes in emotional state during and after yoga anger and hostility decreased from 77.2% to 

48.6%, anxiety from 72.2% to 60% and depression from 65.9% to 57.1%. In addition, mental and physical 

endurance scores have also increased significantly. It has been observed that yoga in the prenatal period reduces 

the symptom of pregnancy and shows the effect of the yoga on symptoms of pregnancy largely between 38th 

and 40th gestational weeks. Results: pregnancy is a difficult and dynamic process for women, from the 

biopsychosocial point of view. Women viewed yoga practice as an option to adapt to pregnancy and cope with 

pregnancy problems. In the current literature, positive effects of prenatal yoga on depression, stress and anxiety 

have been determined. prenatal yoga is an application that should be supported. 

Key Words: prenatal, yoga, effect, complementary and alternative therapies 



277 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

GEBELİK YOGASININ ETKİLERİ 

Giriş 

 

Hayatın içinde özel ve mucizevi bir an olan gebelik; fetal ihtiyaçlarının karşılandığı, homeostazisin 

korunmaya çalışıldığı, vücudun doğuma ve pospartum döneme hazırlandığı fizyolojik, anotomik, psikolojik ve 

biyokimyasal değişimlerin ortaya çıktığı patolojik süreçlerin belirginleştiği sanıldığının aksine durağan olmayan bir 

süreçtir (Gümüşsoy ve Kavlak, 2016). Kadınlar, gebelikleri boyunca, trimestırlara göre farklılık gösteren, tüm 

vücut sistemlerini etkileyen değişimler yaşamaktadır. Bu değişimler kadınlarda bir takım fiziksel şikâyetleri de 

beraberinde getirmektedir (Taşkın, 2012; Gümüşsoy ve Kavlak, 2016). Bu nedenle gebelik hem gebe kadın 

için hem de çevresindekiler için biyolojik, psikolojik ve sosyolojik uyum gerektiren karmaşık bir dönemdir 

(Pehlivan, 2004). Gebeler genel sağlık durumlarını iyileştirmek, hastalıklara karşı metabolizmalarını güçlendirmek 

ve mevcut sağlık sorunlarıyla baş etmek için tamamlayıcı ve alternatif terapilere yönelmektedir ( Holden ve 

ark., 2012). Gebelikte yoga uygulaması da bunlardan biridir. Derleme olarak hazırlanmış olan bu çalışma gebelik 

yogasının etkilerini belirlemek ve literatüre bilgi sağlamak amacıyla planlanmıştır. 

 

Gelişme 

 

Tamamlayıcı alternatif terapilerden biri olan yoganın geçmişi M.Ö. 3000’li yıllara dayanmaktadır. 

Yogaya ait en eski kanıtlara Hindistan ile Pakistan arasında yer alan bir bölgedeki taş oymalarda rastlanmıştır 

(Rathfisch, 2015). Yoga kelimesi Sanskritçe’de yer alan 

ʺyujʺ kökünden türetilmiş olup, bağlamak, birleşmek ve bir araya gelmek anlamlarına gelmektedir (Iyengar, 

1979; Alkan ve Aslantekin Özçoban, 2017). Yoga ile gebelik terimlerinin birlikte anılması ise oldukça yakın bir 

tarihe rastlamaktadır (Alkan ve Aslantekin Özçoban, 2017). Buna rağmen gebelerin %41’i tarafından gebelik 

sürecinde yoga uygulaması tercih edilmektedir (Wang ve ark., 2005). 

Gebelik yogasının etkilerini değerlendiren çalışmalara göre; Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestırında düzenli 

yapılan yoganın anksiyete ve depresyonu azaltmada antenatal egzersizlere oranla daha etkilidir (Satyapriya ve 

ark., 2013). Aynı şekilde prenatal yoga programının kadınların tükrük kortizol miktarını azalttığı (Chen ve ark. 

2017; Kusaka ve ark., 2016), tükrük immunoglobülin A düzeyini artırarak ve stres seviyesini düşürerek uzun dönem 

immün sistem fonksiyonlarını güçlendirdiği görülmüştür (Chen ve ark., 2017; Pao-Ju ve ark., 2017 ).Yoga 

uygulaması öncesinde orta düzeyde algılanan stres yaşadıkları saptanan gebelerin, yoga uygulaması sonrasında 

algılanan stres düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir (Beddoe ve ark., 2009).   Stresle yoga arasındaki ilişkiyi 

araştıran bir diğer çalışmada ise deney grubundaki       gebelerin stres ortalamaları %31,6 azalırken, kontrol 

grubundaki gebelerin stres ortalamaları %6,6 oranında artmıştır (Satyapriya ve ark., 2009). Yoga programına katılan 

gebelerde, depresyona özgü semptomlarda ciddi bir azalma olurken, depresyon ölçek ortalama puanlarında klinik 

olarak anlamlı bir azalma olmuştur. Orta dereceli depresyonun yoga uygulamasıyla hafif dereceli depresyona 

gerilediği saptanmıştır (Battle, 2015; Falsafi, 2015).Yoganın depresif belirtileri yaşayan gebelerde ruminativ 

düşünceyi manipüle etmek için kullanılabileceği düşünülmüştür (Schuver ve Lewis, 2016). Yoga uygulaması ve 

sonrasında gebelerdeki duygu durum değişiklikleri öfke ve düşmanlık %77,2’ den %48,6’ya, anksiyete %72,2’den 

%60’a ve depresyon %65,9’dan %57,1’e gerilemiştir. Bunun yanı sıra mental ve fiziksel dayanma gücü puanları da 

büyük ölçüde yükselmiştir (Kusaku ve ark., 2016). Prenatal dönemdeki yoga uygulamasıyla gebelik semptomlarının 

azaldığı ve yoganın gebelik semptomlarına yönelik etkisini büyük ölçüde 38. - 40. gebelik haftası arasında gösterdiği 
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gözlenmiştir (Sun ve ark., 2010). 

 

Sonuç 

Gebelik maternal alanda büyük değişimlerin yaşadığı, kadın için biyo-psiko-sosyal açıdan çalkantılı dinamik bir 

süreçtir. Kadınlar bu süreçte; yoga uygulamasını, gebeliğe uyum sağlamada ve gebelik sorunlarıyla baş etmede bir 

seçenek olarak görmektedir. Güncel literatürde gebelikte yogasının depresyon, stres ve anksiyeteye yönelik olumlu 

etkileri saptanmış olup, anne sağlığına olumlu etkileri de göz önüne alınarak desteklenmesi gereken bir uygulama 

olduğu sonucuna varılmıştır. Gebelikte yaşanan ve stresle ilişkili olabileceği düşünülen gebelik semptomlarına 

yoganın etkisinin değerlendirildiği daha geniş örneklem gruplarına sahip randomize kontrollü deneysel çalışmalara 

ihtiyaç vardır.
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S-023 - DOĞUM KORKUSU YÖNETİMİNDE İNSAN BAKIM KURAMI’NA TEMELLİ 

PSİKOEĞİTİM MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ: BİR VAKA ÇALIŞMASI 

 
İlkay BOZ1, Mehtap AKGÜN1, 

 
1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

 

Amaç: Son yıllarda, doğum korkusunu yönetmeye yönelik yaklaşımlardan biri olan psikoeğitim oldukça 

desteklenmektedir. Mevcut çalışmalarda, PRIME (Promoting Resilience in Mothers’ Emotions- Annelerin 

Duygularındaki İyileşmenin Arttırılması) danışmanlık girişimine dayanan, dokuz aşamadan oluşan psikoeğitim 

modelinin kullanıldığı belirlenmiştir. Türkiyede doğum korkusunun yönetiminde yapılandırılmış herhangi bir 

psikoeğitim programına ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, doğum korkusu üzerine Watson İnsan Bakım 

Kuramı’na temelli geliştirilmiş olan “Doğum Korkusu Yönetiminde İnsan Bakım Kuramı’na Temelli Psikoeğitim 

Modeli”’nin uygulanabilirliği bir vaka çalışması ile sunmaktır. 

Yöntem: Doğum korkusu yönetiminde geliştirilmiş olan psikoeğitim programında Watson’ın İnsan Bakım 

Kuramı rehber olarak kullanılmıştır. Psikoeğitim programı kuramın felsefesi olan 10 iyileştirici süreç ve bakım-

iyileştirme yöntemlerine temellendirilmiştir. Program her oturum ortalama iki saat sürmek üzere toplam beş 

oturumdan oluşmaktadır.  

Psikoeğitim programının hazırlık aşamasında ihtiyaçlar değerlendirilmiş, konunun kuramsal temeli, 

amacı, oturum sayısı, süresi ve yapılacağı yer planlanmıştır.  Hazırlık aşamasının bir yönü de uygulayıcı 

hazırlığıdır. Psikoeğitimi uygulayacak hemşirenin konuya ilişkin yeterli donanıma sahip olması önemlidir. İkinci 

yazar İnsan Bakım Kuramına temelli kurslara katılmıştır. Psikoeğitimin ikinci aşaması oturumlarının yapılması 

sürecidir. Psikoeğitim oturumları başlangıç, çalışma ve sonlandırma aşamalarından oluşmuştur. Psikoeğitimin son 

aşaması izleme ve değerlendirmedir. Değerlendirme, süreç ve sonuç değerlendirmesi şeklinde yapılmıştır.  

 A hanım, 36 yaşında, önlisans mezunu, nullipara, 22. gebelik haftasındadır. A hanıma Haziran-

Temmuz 2018 tarihleri arasında “Doğum Korkusu Yönetiminde İnsan Bakım Kuramı’na Temelli Psikoeğitim 

Modeli”uygulanmıştır. Çalışmada, doğum korkusu Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği- A versiyonu ile 

değerlendirilmiştir. 

Bulgular: A hanımın Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği-A versiyonu ölçeğinden aldığı toplam puanın 

psikoeğitimden önce (92) ve psikoeğitimden sonra (32) olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, psikoeğitim 

sonrası kadınla yapılan görüşmede, kadının psikoeğitimi oldukça faydalı bulduğu ve psikoeğitimi el fenerine 

benzettiği belirlenmiştir. 

Sonuç: Watson İnsan Bakım Kuramı’na temellendirilmiş psikoeğitim modeliyle A hanımın doğum korkusunun 

azaldığı belirlenmiştir. Hemşirelik uygulamalarında, hemşirelik kuramlarının kullanılması, kuramın test edilmesi 

ve gelişmesine, bunun yanı sıra hemşirelik bakım kalitesine katkı sağlamaktadır. Bu vaka sunumunun, doğum 

korkusu yönetiminde nitelikli bir bakım sunulmasında, model olacağı düşünülmektedir. 

Giriş 

Hayatın içinde özel ve mucizevi bir an olan gebelik; fetal ihtiyaçlarının karşılandığı,  homeostazisin 

korunmaya çalışıldığı, vücudun doğuma ve pospartum döneme hazırlandığı fizyolojik, anotomik, psikolojik ve 

biyokimyasal değişimlerin ortaya çıktığı patolojik süreçlerin belirginleştiği sanıldığının aksine durağan olmayan 

bir süreçtir (Gümüşsoy ve Kavlak, 2016). Kadınlar,  gebelikleri boyunca, trimestırlara göre farklılık gösteren, tüm 
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vücut sistemlerini etkileyen değişimler yaşamaktadır. Bu değişimler kadınlarda bir takım fiziksel şikâyetleri de 

beraberinde getirmektedir  (Taşkın, 2012; Gümüşsoy ve Kavlak, 2016). Bu nedenle gebelik hem gebe kadın için 

hem de çevresindekiler için biyolojik, psikolojik ve sosyolojik uyum gerektiren karmaşık bir dönemdir  (Pehlivan, 

2004). Gebeler genel sağlık durumlarını iyileştirmek, hastalıklara karşı metabolizmalarını güçlendirmek ve mevcut 

sağlık sorunlarıyla baş etmek için tamamlayıcı ve alternatif terapilere yönelmektedir ( Holden ve ark., 2012). 

Gebelikte yoga uygulaması da bunlardan biridir. Derleme olarak hazırlanmış olan bu çalışma gebelik yogasının 

etkilerini belirlemek ve literatüre bilgi sağlamak amacıyla planlanmıştır. 

Gelişme 

Tamamlayıcı alternatif terapilerden biri olan yoganın geçmişi M.Ö. 3000’li yıllara dayanmaktadır. Yogaya ait en 

eski kanıtlara Hindistan ile Pakistan arasında yer alan bir bölgedeki taş oymalarda  rastlanmıştır (Rathfisch, 2015). 

Yoga kelimesi Sanskritçe’de yer alan ʺyujʺ kökünden türetilmiş olup, bağlamak, birleşmek ve bir araya gelmek 

anlamlarına gelmektedir (Iyengar, 1979; Alkan ve Aslantekin Özçoban, 2017).  Yoga ile gebelik terimlerinin 

birlikte anılması ise oldukça yakın bir tarihe rastlamaktadır (Alkan ve Aslantekin Özçoban, 2017). Buna rağmen 

gebelerin %41’i tarafından gebelik sürecinde yoga uygulaması tercih edilmektedir (Wang ve ark., 2005).  

Gebelik yogasının etkilerini değerlendiren çalışmalara göre; Gebeliğin ikinci ve üçüncü trimestırında düzenli 

yapılan yoganın anksiyete ve depresyonu azaltmada antenatal egzersizlere oranla daha etkilidir (Satyapriya ve ark., 

2013). Aynı şekilde prenatal yoga programının kadınların tükrük kortizol miktarını azalttığı (Chen ve ark. 2017; 

Kusaka ve ark., 2016), tükrük immunoglobülin A düzeyini artırarak ve stres seviyesini düşürerek uzun dönem 

immün sistem fonksiyonlarını güçlendirdiği görülmüştür (Chen ve ark., 2017; Pao-Ju ve ark., 2017 ).Yoga 

uygulaması öncesinde orta düzeyde algılanan stres yaşadıkları saptanan gebelerin, yoga uygulaması sonrasında 

algılanan stres düzeylerinin azaldığı gözlenmiştir (Beddoe ve ark., 2009).  Stresle yoga arasındaki ilişkiyi araştıran 

bir diğer çalışmada ise deney grubundaki gebelerin stres ortalamaları %31,6 azalırken, kontrol grubundaki 

gebelerin stres ortalamaları %6,6 oranında artmıştır (Satyapriya ve ark., 2009). Yoga programına katılan gebelerde, 

depresyona özgü semptomlarda ciddi bir azalma olurken, depresyon ölçek ortalama puanlarında klinik olarak 

anlamlı bir azalma olmuştur. Orta dereceli depresyonun yoga uygulamasıyla hafif dereceli depresyona gerilediği 

saptanmıştır (Battle, 2015; Falsafi, 2015).Yoganın depresif belirtileri yaşayan gebelerde ruminativ düşünceyi 

manipüle etmek için kullanılabileceği düşünülmüştür (Schuver ve Lewis, 2016). Yoga uygulaması ve sonrasında 

gebelerdeki duygu durum değişiklikleri öfke ve düşmanlık %77,2’ den %48,6’ya, anksiyete  %72,2’den  %60’a 

ve depresyon %65,9’dan  %57,1’e gerilemiştir. Bunun yanı sıra mental ve fiziksel dayanma gücü puanları da 

büyük ölçüde yükselmiştir (Kusaku ve ark., 2016). Prenatal dönemdeki yoga uygulamasıyla gebelik 

semptomlarının azaldığı ve yoganın gebelik semptomlarına yönelik etkisini büyük ölçüde 38. - 40.  gebelik haftası 

arasında gösterdiği gözlenmiştir  (Sun ve ark., 2010).   

Sonuç 

Gebelik maternal alanda büyük değişimlerin yaşadığı, kadın için biyo-psiko-sosyal açıdan çalkantılı dinamik bir 

süreçtir. Kadınlar bu süreçte; yoga uygulamasını, gebeliğe uyum sağlamada ve gebelik sorunlarıyla baş etmede bir 

seçenek olarak görmektedir. Güncel literatürde gebelikte yogasının depresyon, stres ve anksiyeteye yönelik olumlu 

etkileri saptanmış olup, anne sağlığına olumlu etkileri de göz önüne alınarak desteklenmesi gereken bir uygulama 

olduğu sonucuna varılmıştır. Gebelikte yaşanan ve stresle ilişkili olabileceği düşünülen gebelik semptomlarına 
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yoganın etkisinin değerlendirildiği daha geniş örneklem gruplarına sahip randomize kontrollü deneysel çalışmalara 

ihtiyaç vardır.  
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DEVELOPMENT OF PSYCHOEDUCATION MODEL BASED HUMAN CARE THEORY IN 

THE MANAGEMENT OF BIRTH FEAR: A CASE STUDY 

 
İlkay BOZ1, Mehtap AKGÜN1 

 
1AKDENİZ UNIVERSITY, NURSING FACULTY 

Recently, psychoeducation has been ssupported in the management of birth fear. In present studies, it was 

determined that a psychoeducation model was used, based on a PRIME (Promoting Resilience in Mothers' 

Emotions-Enhancement of the Healing of Emotions). No structured psychoeducation program has been reached 

in the management of birth fear in Turkey. The purpose of this study is to present the feasibility of " 

Psychoeducation Model Based Human Caring Theory in the Management of Birth Fear" developed on the basis 

of Watson's Human Caring Theory on a fear of childbirth with a case study. 

Watson's Human Caring Theory was used as a guide in the psychoeducation program. The psychoeducation 

program is based on healing processes and care-healing methods. The program consists of five sessions, with 

avarage two hours per session. In preparation of this program, the needs were assessed, the theoretical foundation, 

the purpose, the number of sessions, the duration and place were planned. It is important, the nurse who will apply 

the psychoeducation has adequate equipment. The second author has participated in courses based on the Human 

Care Theory. The second phase of psychoeducation is the process of sessions. The final stage of psychoeducation 

is monitoring and evaluation. Mrs A is 36 years old, graduated from college, nullipara and 22nd gestational week. 

Mrs A " Psychoeducation Model Based Human Caring Theory in the Management of Birth Fear" was implemented 

between 5 May-10 July 2018. In the study, fear of childbirth was assessed with the Wijma Birth 

Expectancy/Experience Scale-A. 

It was determined that Mrs A’s total score of Wijma Birth Expectancy/Experience Scale-A was before the 

psychoeducation (92) and after the psychoeducation (32). However, in interviewing with Mrs A, it was determined 

that the woman found the psychoeducation very useful and likened the psychoeducation to the hand lantern. 

Based on the Watson’s Human Caring Theory, it was determined that the fear of childbirth is decreasing with the 

psychoeducation model. The use of nursing theories contributes to the testing and development of the theory and 

nursing care quality. This case presentation is thought to be a model in the management of fear of childbirth. 

KEYWORDS: FEAR OF CHILDBIRTH, HUMAN CARING THEORY, PSYCHOEDUCATION. 
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S-024 - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ GEBE OKULU ÖRNEĞİ 

 
Ayşe HORZUM1, Gamze DURMAZOĞLU2, Serap YAŞAROĞLU TOKSOY3, 

 
1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2BUCA 4 

NOLU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ, 3İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ, 

Gebe Okulumuzun amacı; gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte aile sağlığının korunup geliştirilmesidir. 

Doğuma hazırlık eğitimcisi olabilmek için;Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi/Gebe Bilgilendirme Sınıfı 

Eğitici Eğitimi/Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı Eğitici Eğitimi/Ebeler İçin Güncel Yaklaşımlarla Doğuma 

Bakış Eğitimi/Sertifikalı Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi tamamlanmıştır. Eğitim programı 2014’den 

beri yürütülmektedir. Bugüne kadar 42 grupta 249, bireysel eğitimlerde 55 gebeye, doğum sonu 124 anneye eğitim 

verilmiştir. Programımız; ısınma ile başlayıp, teorik eğitim (gebelik-doğum-doğum sonu süreç), kas egzersizleri, 

gevşeme ile sonlanmaktadır. Ayrıca fizyoterapist eşliğinde yoga yapılmaktadır. Eğitimlerimiz haftada 3 saat, 

toplam 6 haftada 18 saattir. Postpartum desteği sürdürmek amacıyla WhatsApp grupları kurularak iletişim 

sağlanmaktadır. Duyurularımız; afiş, el broşürü, sosyal medya, web sayfası üzerinden yapılmaktadır. Kayda gelen 

gebelerle 8’er kişilik gruplar oluşturulmaktadır. İldeki doğum profesyonelleri ile koordinasyonumuzu; birebir ya 

da İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla sağlamaktayız. Sınıfımız 30 m2’dir. Zeminde temizlenebilir,kaymaz 

döşeme vardır. Penceresi dışa açılmaktadır. Girişte; giyinme kabinleri ve dolapları vardır. Eğitimler yetişkin eğitim 

ilkelerine uygun, interaktif yapılmaktadır. Demonstrasyon, video gösterimleri ile zenginleştirilmektedir. 

Eğitimlerde kullanılmak üzere; bilgisayar, barkovizyon, minderler-sandalyeler, bebek-meme maketleri, küvet-

banyo malzemeleri vardır. Eğitimin etkinliğini değerlendirmek için; “Veri Toplama Formları”, “Tilburg Gebelik 

Distress Ölçeği”, “Doğum Duygulanım Ölçeği” uygulanmaktadır. Doğuma hazırlık eğitimcisi olmak isteyenlere; 

sınıf oluşturmak için gerekli olanlar, yeterlilik için tamamlanması gereken eğitimler, bu süreçte yaşanılan 

zorluklar/mücadele yolları paylaşılmakta, sınıflara davet edilerek örnek uygulama görmeleri sağlanmaktadır. 

200 gebenin verileri analiz edilmiş olup; yaş ortalamaları 29’dur. Çoğu lisans mezunu, ev hanımı, primipar ve özel 

hastane takiplidir. Gebelerin çoğunun doğum şekli planının vajinal doğum olduğu saptanmıştır. Vajinal doğum 

yapma isteğinin sebebi “normal, doğal ve sağlıklı” olduğunu düşünmeleridir. Gebelerin çoğunun özel hastanede, 

endikasyonlu sezaryen doğum yaptığı belirlenmiştir. Eğitim sonrası kadınların hepsinin eğitimden memnun 

kaldıkları, beklentilerini karşıladığı, gebelik-doğum sonu bakımlar konusunda bilgi düzeylerinin arttığı, distress 

puan ortalamalarının anlamlı şekilde azaldığı belirlenmiştir. Tüm kadınlar Gebe Okulunu tavsiye edeceklerini 

bildirmişlerdir. Ayrıca gebe okuluna katılan kadınların katılmayanlara göre daha olumlu doğum duyguları 

yaşadıkları belirlenmiştir. 

Gebe Okulu; gebelik-doğum ve doğum sonu süreci fiziksel ve duygusal olarak olumlu etkilemektedir. Doğum 

şekli konusunda, tıbbı endikasyon nedeniyle gelişen sezaryenları engelleyememekte, fakat normal doğuma teşvik 

etmektedir. Gebe okuluna katılan tüm kadınlar gebelik sürecinde aldıkları bu profosyonel destekten memnun 

kalmaktadırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, DOĞUM, EĞİTİM, GEBELİK EGZERSİZİ, AİLE SAĞLIĞI 
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İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY ATATÜRK TRAINING AND RESEARCH 

HOSPITAL PREGNANCY SCHOOL SAMPLE 

 
Ayşe HORZUM1, Gamze DURMAZOĞLU2, Serap YAŞAROĞLU TOKSOY3 

 
1İZMİR KATİP ÇELEBİ UNIVERSITY ATATÜRK TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL, 2BUCA 4TH 

ANNE CHILDREN'S HEALTH AND FAMILY PLANNING CENTER, 3İZMİR PROVINCIAL HEALTH 

DIRECTORATE 

Aim, improvement of family-health in pregnancy, childbirth, postpartum period. 

In order to become birth preparation educator, Training for Birth Preparation/Training for 

Pregnancy/Classification of Trainee for Pregnancy/Training for Breastfeeding/Breastfeeding Counseling/Training 

for Breastfeeding/Training of Observation with Current Approaches to Breastfeeding/Certified Reproduction and 

Sexual Health Modular Training have been completed. Training program has been carried out since 2014. 249 in 

42groups, 55pregnancies in individual trainings and 124mothers have been. Program; starting with warming, 

ending with theoretical training(gestation-delivery-postpartum period), muscle exercises, relaxation. 

Physiotherapist accompanied yoga. Trainings are 3hours per-week, 18hours in total 6weeks. In order to maintain 

postpartum support, WhatsApp groups are established, communication is provided. Announcements; banners, 

hand-brochures, social media, web pages are made through. 8 person groups are formed. Coordination with current 

birth professionals is either individually/through the Provincial Health Directorate. Class is 30m2. There’s clean, 

non-slip floor. Windows open outward. There are dressing cabins/cabinets. Trainings are accordance with adult 

education principles, are interactive. Educations are enriched with videos/demonstrations. 

Computer/barcovision/cushions-chairs/baby-breast models/bathtub-bathroom materials are available. In order to 

evaluate effectiveness of education;"Data Collection Forms","Tilburg Pregnancy Distress Scale","Birth Emotion 

Scale" are applied. Those who want to become educators; what needs to be done to create class, trainings to be 

completed, difficulties/ways of struggle are shared, invited to classrooms for sample application. 

Data of 200 women were analyzed; average age is 29. Most undergraduates, housewives, primiparas and private 

hospitals are followers. Most of pregnancies were found to be vaginal delivery of birth plan. The reason for wanting 

vaginal birth is because they think it’s "normal, natural, healthy". Most of women have been given cesarean 

delivery in private hospital. All women were satisfied with education, expectations were met, knowledge level 

about pregnancy/delivery care increased and distress point averages decreased significantly. All women reported 

that they would recommend Pregnancy-School. It was also determined that women who participated in pregnant-

school had more positive birth experiences than those who didn’t. 

Pregnant-School; pregnancy-birth-postpartum period affects physically and emotionally positively. In terms of 

delivery, it can’t prevent cesarean section due to medical indications, but it encourages normal birth. All women 

attending pregnant-school are satisfied with professional support they receive during pregnancy. 

KEYWORDS: PREGNANCY, BİRTH, EDUCATİON, PREGNANCY EXERCİSE, FAMİLY HEALTH 
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S-025 - DOĞUM MERKEZLERİ: KANADA İZLENİMLERİ 

 
Songül AKTAŞ1, Hafize ÖZTÜRK CAN2, 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, 2Ege Üniversitesi, 

Kanada’da akademik amaçlı ziyaret edilen iki farklı doğum birimine yönelik elde edilen bilgi ve izlenimleri 

paylaşmaktır. 

Kanada izlenimleri, 31. ICM(Uluslararası Ebelik Konfederasyonu) Ebelik Kongresi kapsamında 15-29 Haziran 

2017 tarihleri arasında yapılan bireysel ve akademik ziyaretlerle elde edilmiştir. Bu kapsamda doğum yapılan iki 

merkezin gözlenme fırsatı olmuştur. İzlenimler ve ziyaret için her iki kurumdan onay alınmıştır. Bu merkezlerden 

biri Toronto Birth Center(Toronto Doğum Merkezi) ,diğeriyse McGill Üniversitesi Hastanesi Doğum Kliniğidir. 

Toronto Doğum Merkezi: Bu merkez Toronto’da yer alıp, hastanelere ulaşımın kolay olduğu bir bölgede 

bulunmaktadır. Bu merkezin özelliği, merkezde sadece ebeler çalışmaktadır. Özellikle riski olmayan, ebe ile 

doğum yapmayı isteyen gebeler bu doğum merkezine başvurmaktadır. Bu merkezde Kanada’nın ilk yerli halkı 

olan “Aborjinlerin kültürüne duyarlı, doğum sürecine kadın/aileyi merkeze alan” bir ebelik bakım modeli 

uygulanmaktadır. Tek kişilik odalarda; geniş bir yatak, banyo/tuvalet, su havuzu, v.b. ve bebek kortu 

bulunmaktadır.Odalarda rahatlatıcı duygu uyandıran renkler kullanılmaktadır. Anne adayı, doğum eylemi 

başladıktan taburcu olana kadar aynı odada kalabilmektedir. Odalarda yerden sabit monteli askılıklar 

bulunmaktadır. Doğum ağrıyla başetmede, hidroterapi sık kullanılmakta olduğu bildirilmiştir. Her gebenin kendi 

kültürüne uygun bakım hizmetlerinin verildiği bu birimde, isteyen ailelerin doğum anı ve sonrası tütsü, müzik, dua 

gibi doğum şöleni yapabileceği olanak da sunulmaktadır.Vajinal doğumdan hemen sonraki ilk 3-4 saat sonra 

anneler hastaneden taburcu edilmektedir.Gebelerin risk saptaması ebeler tarafından yapılıp, hemen hastaneye 

ulaşımını sağlanmakta olduğu ifade edilmiştir. McGill Üniversitesi Hastanesi Doğum Kliniği: Montreal/Kanada 

merkezde bulunan, toplu taşım araçları ile ulaşımın sağlandığı, hastane binası içinde yer alan bir kliniktir.Doğum 

kliniğinde ebeler çalışmayıp, doğum hekimleriyle hemşireler çalışmaktadır. Hemşireler, doğum esnasında hekime 

yardımcı olmaktadır. Üniversite hastanesinin bu doğum biriminin iki ana ünitesi ve bir laktasyon danışmanlığı 

odası bulunmaktadır. Bunlardan biri doğum eylemi için (vajinal ve sezaryen doğum), diğeri yüksek riskli gebeler 

ile doğum sonrası anneler için.Klinikte üç tane obstetrik triyaj odası da bulunmaktadır.Ayrıca bu serviste 

yenidoğanda risk gelişmesi durumunda, annelerin kalabileceği özel bir oda bulunmaktadır. 

Doğum eyleminde kadınlara farklı seçeneklerin sunulması açısından, farklı bir kültür ve ülke olarak ülkemizdeki 

doğum hizmetlerini güçlendirmede bu izlenimler çok önemlidir. 

ANAHTAR KELİMELER: KANADA; DOĞUM; DOĞUM MERKEZİ; EBE; KÜLTÜR 
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BIRTH CENTERS: CANADA IMPRESSIONS 

 
Songül AKTAŞ1, Hafize ÖZTÜRK CAN2 

 
1KARADENİZ TECHNİCAL UNİVERSİTY, 2EGE ÜNİVERSTY 

the aim is to share the knowledge and impressions of two different birth units visited in Canada for academic 

purposes. 

Canadian impressions were obtained through individual and academic visits between the dates of 15-29 June 2017 

under the 31st ICM Trennial World Midwifery Congress. Within this scope, the birth centers have been the 

opportunity to observe the two centers. Approvals have been obtained from both institutions for the impressions 

and visit. 

Toronto Birth Center: The center is located in the center of Toronto. The characteristic of this center is that it only 

works midwives. Particularly, those who want to give birth to a midwife who does not have a risk apply to this 

birth center. In this unit; "Aboriginal Canada's first indigenous people is implementing a midwife care model that 

is sensitive to cultures, incorporates women into the birth process, supports physiology of birth. Single rooms; a 

large bed, bath / toilet, water pool, etc. and infant cradle. The mother can stay in the same room until she is 

discharged from birth. It has been reported that hydrotherapy is frequently used for pain. In this unit, where 

appropriate care services are provided for each of the pregnant women, it is possible for families who wish to give 

birth at birth and after birth, such as incense, music and prayer. The first 3-4 hours after the vaginal birth, the 

mother is discharged from the hospital. Mc Gill University Birth Center: Located in the center of Montreal/Canada, 

it is a clinic located in a hospital building, which is accessible by public transport. Midwives do not work in the 

birth clinic, obstetrics doctors and nurses are working. Nurses help the physician during childbirth. The university 

hospital has two main units of this birth unit and a lactation counseling room. One of these is for labor, the other 

for high-risk pregnancies and postpartum mothers. There are also three obstetric triage rooms in the clinic. 

In terms of presenting different options to women in labor, these impressions are important to strengthen delivery 

services as a different culture and country. 

KEYWORDS: CANADA; LABOUR; BİRTH CENTER; MİDWİFE; CULTURE 
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S-026 - GÖÇÜN ANNE-BEBEK SAĞLIĞINA ETKİSİ 

 
Sema Nur KIRMAZ1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 

Bu çalışma güncel literatür taraması yapılarak, günümüzde yaşanan göç sorununun anne-bebek sağlığına olan 

etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Günümüzde küreselleşmenin doğrudan ya da dolaylı etkileri, bölgesel çatışmalar, yoksulluk, teknolojik gelişmeler, 

ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi ile birlikte göç eden kişi sayısı artmaya devam etmektedir. Göçe neden 

olan etmen ne olursa olsun, fiziksel, sosyal ve kültürel olarak etkilenen bireylerde en fazla sağlık sorunu 

görülmekte ve sağlık sorunu yaşayan grupların başında kadın ve bebekler yer almaktadır. Göçün yapıldığı bölgede 

yeterli sağlık hizmetlerinin olmayışı, sağlık güvencelerinin olmaması, dil sorunu, eğitim düzeyinin yetersiz olması, 

yetersiz hijyen, kötü ekonomik durum gibi etkenler sağlık sorunlarının artmasına sebep olmaktadır. 

Göçmen kadınların sağlık güvencesi olmaması ve dil sorunu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanmada 

yaşadığı zorluklar nedeniyle, yaşanılan sağlık sorunlarına zamanında müdahale edilememektedir. Yapılan 

çalışmalarda göçmen gebe kadınların diğer kadınlara göre antenatal kontrollere geç başladıkları ve bu nedenlerden 

dolayı gerekli tanı testleri için geç kaldıkları saptanmıştır. Bunun yanı sıra göçmen annelerde preeklampsi ve anemi 

görülme riskinin daha yüksek olduğu, bebeklerde ise konjenital anomalilerin görülme oranın daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ülkemizde yapılan bir başka çalışmaya göre 457 göçmen kadının gerçekleştirdiği doğumların 

%26‘sının preterm eylem olduğu, annelerden %50‘sinin bebeğinin yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındığı, bu 

bebeklerin %14 ‘ünün düşük doğum ağırlığına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Göç sonrası yaşanan sorunlar, sağlık hizmetlerinden zamanında ve yeterli olarak yararlanamama durumu göçmen 

anne ve bebeklerde görülen sağlık sorunlarını arttırmaktadır. Özellikle annenin, antenatal bakım alamaması 

gebelik, doğum ve doğum sonu süreçte istenmeyen durumların yaşanmasına sebep olmaktadır. Bu bağlamda, anne-

bebek sağlığı koruyucu, önleyici ve geliştirici etkiye sahip faaliyet planları geliştirilmeli ve özellikle bu konuda 

önemli role sahip ebe-hemşirelerin bu faaliyet planları içinde aktif olarak rol alması sağlanmalıdır. Verilen sağlık 

hizmetinin etkinliğini arttırmak için gezici sağlık ekipleri oluşturulmalı ve bu ekibin içerisinde etkili iletişimi 

sağlayacak bir ekip elemanı bulunmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: GÖÇ, SAĞLIK, ANNE, BEBEK 
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IMPACT OF IMMİGRATİON ON MOTHER-BABY HEALTH 

 
Sema Nur KIRMAZ1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1 

 
1CUKUROVA UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF MİDWİFERY 

This study was carried out with the aim of evaluating the effect of current immigration problem on mother-infant 

health by conducting current literature review. 

Today, with the direct or indirect effects of globalization, regional conflicts, poverty, technological developments, 

the development of transportation and communication possibilities, the number of migrants continues to increase. 

Regardless of the cause of migration, physical, social and culturally affected individuals have the greatest health 

problem and women and infants are at the forefront of the health problem groups. Factors such as lack of adequate 

health services, lack of health insurance, language problem, inadequate education level, inadequate hygiene and 

bad economic situation cause the health problems in the region where the migration is made. 

Due to the lack of health insurance for immigrant women and the difficulties in benefiting from health services 

due to the language problem, it is not possible to intervene in a timely manner. It has been determined that migrant 

pregnant women are late to antenatal checkups compared to other women and that they are late for necessary 

diagnostic tests due to these reasons. Besides, the prevalence of preeclampsia and anemia is higher in migrant 

mothers and congenital anomalies are higher in infants. Another study in our country has found that 26% of the 

457pregnancies performed by 457migrant women have preterm labor and 14% of these babies have a low birth 

weight, of which 50% of their mothers are taken to the neonatal intensive care unit. 

Problems after immigration, inability to benefit from health services in a timely and adequate manner increase the 

health problems seen in migrant mothers and infants. In particular, the mother's inability to receive antenatal care 

causes undesirable situations in pregnancy, childbirth and postpartum period. In this context, activity plans with 

maternal-infant health protective, preventive and developmental influences should be developed and midwives 

and nurses with an important role in this issue should be actively involved in these activity plans. In order to 

increase the effectiveness of the health service provided, mobile health teams should be established and there 

should be a team member to provide effective communication within this team. 

KEYWORDS: MİGRATİON, HEALTH, MOTHER, BABY 
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S-027 - DOĞUM SONU DÖNEMDEKİ ANNELERİN EMZİRME ÖZ YETERLİĞİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Şenay TOPUZ1, Gülzade UYSAL2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3, 

 
1Ankara Üniversitesi, 2Okan Üniversitesi, 3Hitit Üniversitesi, 

Araştırma doğum sonu dönemde annelerin emzirme öz yeterliğini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 

tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın evrenini, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doğum yapan tüm anneler, örneklemini 

ise araştırmanın kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 264 anne oluşturmuştur. Veriler soru formu 

ve Dennis tarafından geliştirilen Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda 

elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programına aktarılmış olup uygun istatistiksel analizler kullanılarak 

incelenmiştir. 

Araştırmaya katılan annelerin yaş ortalamaları 28.39±5.82 olup %41.1’i lise mezunudur. Anneleri yarısına 

yakınının ilk doğumudur. Annelerin %87.4’u isteyerek gebe kaldığını, %72.8’inin gebelik süresince sağlık sorunu 

yaşamadığını, %94.3’ü de düzenli kontrollerine gittiğini belirtmiştir. Annelerin %58.9’unun bebeklerini doğumu 

takip eden 30-60 dakika içerisinde emzirdikleri belirlenmiştir. Araştırmaya katılan annelerin emzirme öz yeterlilik 

puan ortalamalarının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan annelerin emzirme öz-yeterlilik puan 

ortalamalarının tanıtıcı özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde; ilk okul mezunu annelerin diğer annelere göre 

emzirme öz yeterliliklerinin düşük olduğu (p=0.000), Çekirdek aile yapısında olanların ise emzirme öz 

yeterliliklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (p<0.05). Gebeliği süresince düzenli kontrole gidenlerin ve 

doğumdan ilk 30-60 dakika içerisinde bebeğini emzirmiş olanların emzirme öz yeterliliklerinin daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir (p<0.05). 

Çalışmamızın sonucunda araştırmaya katılan annelerin emzirme öz yeterlilik puan ortalamasının yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca özellikle doğum öncesi bakım hizmetlerinden daha fazla yararlanan ve eğitim düzeyi 

yüksek annelerin emzirme öz yeterlilik puan ortalamasının belirgin bir şekilde yüksek olduğu tespit edildiğinden 

tüm gebe kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerinden eksiksiz yararlandırılmasının sağlanması önerilebilir. Bu 

da ancak ebe ve hemşireler başta olmak üzere gebe takibinde görev alan tüm sağlık profesyonellerinin el birliğiyle 

bu süreci doğru yönetmeleri ile mümkün olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM SONU DÖNEM, EMZİRME, ÖZ YETERLİLİK 
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EVALUATION OF THE FACTORS AFFECTING BREASTFEEDING SELF-EFFICACY OF 

THE MOTHERS DURING POSTPARTUM PERIOD 

 
Şenay TOPUZ1, Gülzade UYSAL2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

 
1ANKARA UNİVERSİTY, 2OKAN UNİVERSİTY, 3HİTİT UNİVERSİTY 

This study was performed descriptively to identify the factors affecting breastfeeding self-efficacy of the mothers 

during postpartum period. 

The universe of the study was composed of all mothers who were delivered a baby in Kirikkale University Medical 

Faculty Hospital; and sample of the study included 264 mothers who were eligible for the inclusion criteria and 

approved to participate in the study. Data were collected by using a questionnaire and Breastfeeding Self-Efficacy 

Scale which was developed by Dennis. 

Mean age of the mothers included in the study was 28.39±5.82 years old; and 41.1% had a high school degree. It 

was found that 58.9% of the mothers breastfed their babies within 30-60 minutes following delivery. It was also 

detected that mean breastfeeding self-efficacy scores of the mothers included in the study were high. When mean 

breastfeeding self-efficacy scores of the mothers included in the study were examined based on their descriptive 

characteristics, it was seen that breastfeeding self-efficacy of the mothers who had an elementary school degree 

was lower (p=0.000), and breastfeeding self-efficacy of the ones who had a core family was higher (p<0.05). 

At the end of our study, mean breastfeeding self-efficacy scores of the mothers included in the study were found 

to be high. Moreover, it was detected that mean breastfeeding self-efficacy scores of the mothers especially who 

benefited from prenatal care services more and whose education level was high, were significantly high; and thus, 

it can be suggested for all pregnant women to take the advantage of prenatal care services completely. 

KEYWORDS: POSTPARTUM PERIOD, BREASTFEEDING, SELF COMPETENCE 
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S-028 - BEBEK MASAJININ YENİDOĞAN VE BEBEKLERİN UYKU DURUMLARINA 

ETKİSİ: SİSTEMATİK İNCELEME 

 
Dijle AYAR1, Murat BEKTAŞ1, 

 
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

Amaç: Bu sistematik inceleme, bebek masajının yenidoğan ve bebeklerin uyku durumlarına etkisini 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bebek masajı ile ilgili 2013-2018 yılları arasında yapılan çalışmaları belirlemek için Medline/PubMed, 

EBSCO, Cochrane veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken, “baby massage, infant massage ve newborn 

massage” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan makalelerin çalışmaya katılma ölçütleri şu 

şekilde belirlenmiştir: a) Araştırma makalelerinin dilinin İngilizce olması, b) Araştırmaların 2013-2018 yıllarında 

yapılmış olması, c) Yenidoğan/bebekleri kapsaması, d) Bebek masajının uyku düzenine etkisini incelemesi, e) 

Makalelerin tam metnine ulaşılması, f) Çalışmaların kanıt düzeyi yüksek randomize kontrollü çalışma, deney-

kontrol, kontrolsüz deneysel çalışma ya da yarı deneysel araştırma deseni ile yürütülmüş olması olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada ele alınan makalelerin dışlanma ölçütleri ise; a) Araştırma makalelerinin İngilizce 

dışında farklı bir dilde yazılmış olması, b) Araştırmanın yenidoğan/bebek dışındaki pediatrik popülasyonla 

yürütülmüş olması, c) Araştırmanın tam metnine ulaşılamaması, d) Araştırmanın tanımlayıcı bir çalışma olması, 

e) Her gruptaki denek sayısının 20 ve altında olması, f) Makalenin derleme olması, g) Makalenin olgu sunumu ya 

da ölçek çalışması olması, h) Araştırmanın diğer veri tabanında da bulunması (tek bir veri tabanındaki 

değerlendirilir) ve i) Araştırmanın kalitatif olması olarak belirlenmiştir. Çalışmaların seçiminde örneklem, girişim, 

karşılaştırma, sonuç, çalışma deseni (Population, Intervention, Comparison, Outcome, Study Design-PICOS) 

sistemine temellenmiş araştırmacılar tarafından geliştirilen bir form kullanılmıştır. Çalışmalar oluşturulan forma 

göre puanlanarak ayrı ayrı iki araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirilme sonunda yedi ve altında 

puan alan ve çalışma kriterlerine uymayan çalışmalar değerlendirmeye alınmamıştır.  

Bulgular: Anahtar sözcükler kullanılarak toplam n=106 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmacılar tarafından 

oluşturulan forma göre ulaşılan çalışmaların sadece üçü değerlendirme kriterlerine uymaktadır. Çalışmalarda 

kullanılan ölçeklerin geçerli ve güvenilir ölçekler olduğu, örneklem sayısının 20’nin üzerinde olduğu, çalışmaların 

tamamının randomize kontrollü çalışma olduğu ve sonuçlarının açık şekilde yazıldığı saptanmıştır. Özellikle iki 

çalışmada yapılan masajın bebeklerin uyku sürelerinde anlamlı düzeyde etkisinin olduğu, bir çalışmada ise preterm 

yenidoğanlara verilen masajın uyku üzerine etkisinin olmadığı bulunmuştur.  

Sonuç: Bebek masajının yenidoğan/bebeklerin uyku düzeni üzerine etkisini irdeleyen az sayıda çalışma olduğu 

saptanmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Masaj; bebek, yenidoğan. 
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THE EFFECT OF BABY MASSAGE ON SLEEPING MODE OF NEWBORNS AND INFANTS: A 

SYSTEMATIC REVIEW  

Purpose: This systematic review was conducted for the purpose of evaluating the effect of baby massage on 

sleeping mode of newborns and infants.  

Methods: In order to determine the studies on baby massage that were implemented between 2013-2018, 

Medline/PubMed, EBSCO and Cochrane databases were screened. The screening was conducted using the 

keywords “baby massage, infant massage and newborn massage”. Inclusion criteria of the articles embraced in the 

study were determined as follows; a) Being written in English, b) Being implemented between 2013-2018, c) 

Including newborns/infants, d) Examining the effect of baby massage on sleeping pattern, e) Having full text, f) 

Being implemented using a randomized controlled study design with a higher level of evidence, experimental-

control, uncontrolled experimental study or quasi-experimental study design.  On the other hand, exclusion criteria 

of the articles embraced in the study were determined as follows; a) Being written in a language outside English, 

b) Being implemented in a pediatric population outside newborns/infants, c) Having no full text, d) Being a 

descriptive study, e) Having a subject number of 20 and below in each group, f) Being a compilation, g) Being a 

case presentation or a scale study, h) Being also available in another database (it will be evaluated in only one 

database), and i) Being a qualitative study. The studies were selected using a form which was developed by the 

researchers and grounded on a system of Population, Intervention, Comparison, Outcome, Study Design-PICOS. 

The studies were graded according to the form and evaluated separately by two researchers. At the end of the 

evaluation, the studies that got a point of seven and below and did not meet the study criteria were not included in 

the evaluation.  

Results: A total of n=106 studies were reached using the keywords. Only three of the studies that were reached 

according to the form developed by the researchers met the evaluation criteria. It was determined that the scales 

used in the studies were valid and reliable, the number of samples was above 20, all of the studies were randomized 

controlled and the outcomes were written explicitly. It was found that the massage applied to infants especially in 

two studies had a significant effect on their duration of sleep. In another study, on the other hand, it was determined 

that the massage applied to preterm newborns had no effect on their sleep.  

Conclusion: It has been observed that there is a limited number of studies examining the effect of baby massage 

on sleeping mode of newborns/infants.  

Keywords: Massage; infant, newborn. 

Giriş 

Uyku problemleri (uykuya geçişte zorlanma [30 dakikadan daha uzun süre], gece uyanık olma zamanları 

[ebeveyni geceleri birden fazla uyandırma]) bebek ve çocuklarda sıklıkla görülen problemlerdir. Özellikle yaşamın 

ilk döneminde hem bebek hem de ebeveynler açısından gece uykularının düzenlenmesi, bebeğin gece uyanık 

kalma süresinin kısaltılması oldukça zordur (Field, 2014).  

Dokunma duyusu bebekte doğum sonrası en hızlı gelişen duyudur ve anne-bebek arasındaki bağın 

oluşmasında ve güçlenmesinde çok önemlidir ve sağlık açısından birçok yararı vardır (Cleveland ve ark., 2017). 
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Bebek masajı cildin yapısal dokunuşudur.  Masaj, bebek ve anne/bakım sağlayıcılar arasında mükemmel bir 

iletişim aracıdır. Özellikle anne ve bebek arasındaki iletişimi güçlendirir. Ayrıca bebek masajı, bebeği sakinleştirir, 

bebekleri yatıştırarak daha iyi uyumalarını destekler. Ferber, Laudon, Kuint, Weller, & Zisapel (2002) 

çalışmasında anneleri tarafından masaj yapılan bebeklerin sirkadiyen uyku ritimlerine olumlu etkileri olduğunu 

saptamıştır. Term yenidoğanlarda yapılan randomize kontrollü bir çalışmada, losyon kullanılarak yapılan masajın 

bebeklerin bir ay boyunca uyku davranışlarında değişikliği sağladığı, uykuya dalmayı kolaylaştırdığı ve kontrol 

grubuna göre daha uzun süre gece uykusunda olduğunu belirlemiştir. Ayrıca bu çalışmada özellikle losyonla 

yapılan masajın hem anne hem de bebek için daha konforlu olduğunu ve annelerin daha çok masaj yapmak için 

istekli olduğu saptanmıştır (Field, Gonzalez, Diego & Mindell, 2016).   

Randomize kontrollü çalışmalarda masajın özellikle prematüre bebeklerde stresi azalttığı, bebeğin 

büyümesini desteklediği, uyku-uyanıklık döngüsünün olgunlaşmasını güçlendirdiği ve anne ile bebek arasındaki 

ilişkiyi iyileştirdiği gösterilmiştir (Ferber ve ark., 2005; Vickers ve ark., 2004). Literatürde bebek masajının uyku 

üzerine etkisini irdeleyen çalışmaların yönteminin nasıl olduğu, bu çalışmaların bebeklerin uyku düzenleri üzerine 

etkilerinin nasıl olduğunu görünür kılmak çok önemlidir. Bu bağlamda bebek masajının yenidoğan ve bebeklerin 

uyku düzenine etkisini birlikte gösteren sistematik derleme çalışmalara gereksinim vardır. Bu sistematik inceleme, 

bebek/yenidoğan masajının bebeklerin/yenidoğanın uyku durumlarına etkisini değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır.  

Bu incelemede şu sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Bebek masajının bebeğin/yenidoğanın uyku düzenine etkisi nasıldır? 

Yöntem 

Bebeklerde/yenidoğanda bebek masajı ile 2013-2018 yılları arasında yapılan çalışmaları belirlemek için 

Medline/PubMed, EBSCO, Cochrane veri tabanları taranmıştır. Tarama yapılırken, “baby massage (bebek masajı), 

infant massage (bebek masajı) ve newborn maasage (yenidoğan masajı)” anahtar sözcükleri kullanılmıştır. 

Bulgular sayı ve yüzde ile verilmiştir. Çalışmada ele alınan makalelerin çalışmaya katılma ölçütleri şu şekilde 

belirlenmiştir: 

a) Araştırma makalelerinin dilinin İngilizce olması. 

b) Araştırmaların 2013-2018 yıllarında yapılmış olması. 

c) Bebek/yenidoğanı kapsaması 

d) Bebek/yenidoğan masajının uyku düzenine etkisinin incelemesi 

e) Makalelerin tam metnine ulaşılmış olması. 

f) Çalışmaların kanıt düzeyi yüksek randomize kontrollü çalışma, deney-kontrol, kontrolsüz 

deneysel çalışma ya da yarı deneysel araştırma deseni ile yürütülmüş olması. 

Çalışmada ele alınan makalelerin dışlanma ölçütleri ise; 



297 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

a) Araştırma makalelerinin İngilizce dışında farklı bir dilde yazılmış olması. 

b) Araştırmanın bebek/yenidoğan dışındaki pediatrik popülasyonla yürütülmüş olması. 

c) Araştırmanın tam metnine ulaşılamaması. 

d) Araştırmanın tanımlayıcı bir çalışma olması. 

e) Her gruptaki denek sayısının 20 ve altında olması 

f) Makalenin derleme olması. 

g) Makalenin olgu sunumu ya da ölçek çalışması olması 

h) Araştırmanın diğer veri tabanında da bulunması (tek bir veri tabanındaki değerlendirilir). 

i) Araştırmanın kalitatif olması olarak belirlenmiştir. 

Çalışmaların Seçimi ve Araştırmaların Değerlendirilmesi 

Çalışma sonucunda 106 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışma kriterlerine uyan, doğrudan masajın uyku üzerine etkisini 

irdeleyen üç çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmaların seçiminde örneklem, girişim, karşılaştırma, sonuç, çalışma deseni 

(Population, Intervention, Comparison, Outcome, Study Design-PICOS) sistemine temellenmiş araştırmacılar 

tarafından geliştirilen bir form kullanılmıştır (Tablo 1). Çalışmalar oluşturulan forma göre puanlanarak ayrı ayrı 

iki araştırmacı tarafından değerlendirilmiştir. Değerlendirilme sonunda yedi ve altında puan alan ve çalışma 

kriterlerine uymayan çalışmalar çıkarıldıktan sonra 3 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmaları 

değerlendirme konusunda araştırmacılar arasındaki uyum Kappa analizi ile 0,93 olarak belirlenmiştir. İncelenen 

makalelerin sadece ikisinde masajın bebeklerin uykusuna etkili olduğu bulunmuştur 

 

Tablo 1. Çalışmaları Değerlendirme Kriterleri 

Evren- Örneklem Her Grup İçin<20 =0 puan 

<21-60 =1 puan 

<61 ve üstü =2 puan 

Örneklem Grubunu temsil etme durumu 

Ediyor=1 puan 

Yetersiz=2 puan 

Örneklem Seçimi 

Çifte körleme= 2 puan 

Körleme=1 puan 

Diğerleri=0 puan 

Veri toplama Araçları Kullanılan araçlar geçerli ve güvenirlik=2 puan 

Kullanılan araçların güvenirliği yeterli değil=0 puan 

Veri Toplama  Yeterli düzeyde veri toplanmış ve kaybedilen kişilerle ilgili analizler yapılmış= 

2 puan 

Yeterli düzeyde veri toplanmış ama kaybedilen kişilerle ilgili analizler 

yapılmamış=1 puan 

Yeterli Veri toplanmamış= 0 puan 

Girişim Meta Analiz veya Randomize Kontrollü Çalışma  =2 puan 

Deneysel Çalışmalar = 1 puan 

Sonuçlar Açık Şekilde belirtilmiş=2 puan 

Açık Şekilde belirtilmemiş=0 puan 
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Bulgular ve Tartışma 

Tarama sonucunda 106 makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerin %2.8’i (n=3) çalışmaya dahil edilme 

kriterlerine uymaktadır.  

a) Araştırma Evren ve Örneklem Büyüklüğü: 

Çalışmaların sonuçlarının genellenebilir olması için örneklem büyüklüğü önemlidir. Özellikle çalışma 

sonuçlarının net bir şekilde ortaya konulmasında dikkat edilmelidir (Akgül, 2003). İncelenen çalışmaların 

tamamında (n=3) örneklem sayısının belirlenen örneklem büyüklüğünün üzerinde olduğu ve örneklemi temsil 

ettiği saptanmıştır. Ancak hem çalışma sayısı hem de örneklem büyüklüğü açısından daha büyük örneklem 

gruplarında çalışmaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir (Tablo 2).  

b) Veri Toplama Araçlarının Geçerliği ve Güvenirliği: 

Güvenirlik ölçme aracının ölçtüğü özelliği ya da özellikleri, ne derecede bir kararlılıkla ölçmekte olduğunu 

gösterir. Geçerlik ise, ölçüm aracının neyi ölçtüğünü gösterir (Tavşancıl, 2010). İncelenen çalışmaların tamamında 

kullanılan ölçek formlarının geçerli ve güvenilir ölçüm aracı olduğu ancak çalışmalarda standart bir ölçüm aracı 

kullanılmadığı saptanmıştır (Tablo 2). 

c) Veri Toplama Yönteminin Etkinliği:  

Randomize kontrollü çalışmalar, klinik kararları doğrudan etkileyen, güçlü bilimsel kanıtlar sağlayan ve girişimleri 

kıyaslamada en doğru yöntemi oluşturmada etkili bir yöntemdir.  Randomize kontrollü çalışmaların değerini 

korumanın yollarından biri de örneklemden intention to treat analizini yapmaktır (Günüşen ve Üstün, 2009). 

İncelenen çalışmalarda yeterli düzeyde veri toplanmış ancak kaybedilen kişilerle ilgili olarak analiz (intention to 

treat) yapılmamıştır.  

d) Çalışmanın Metodu:  

Çalışma kapsamına alınan çalışmaların tamamının randomize kontrollü çalışma olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). 

e) Çalışmanın Sonuçlarının Açıklığı:  

Çalışma kapsamına alınan çalışmaların tamamında sonuçlar açık bir şekilde belirtilmiştir  (Tablo 2). Çalışma 

kapsamına alınan makale sonuçları irdelendiğinde; Mindell et al., (2018) çalışmasında masaj uygulanan girişim 

grubunda, üç haftanın sonunda bebeklerin gece uyanmalarında anlamlı düzeyde azalma olduğu,  annelerin 

bebeklerin uyku durumlarına yönelik algılarında iyileşme gözlendiği, annelere yönelik ise gece bebeklerini 

uyutmayla ilgili yaşadıkları zorluklarda azalma ve uyku sorunlarını yönetme becerilerinde iyileşme olduğu, ayrıca 

anneler tarafından bebeklerin üç haftanın sonunda uyku probleminde azalma olduğu ifade edilmiştir. Field ve ark., 

(2016) çalışmasında özellikle losyon kullanılarak yapılan masajın etkili olduğu ancak annelerin uykusu ile 

bebeklerin uykusu arasında da pozitif yönde ilişki olduğu, bebeklerin uyku süresine anneler tarafından yapılan 

masaj sayısının da etkisinin olduğu bulunmuştur. Yates ve ark., (2014) çalışmasında ise bebek masajının uyku 

üzerine etkisinin olmadığını ancak uykuya dalmaya da engel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 2. Çalışmaya Dahil Edilen Araştırma Makaleleri 

Kaynak Amaç Yöntem Ölçekler Girişim Sonuç 

Mindell ve ark., 

2018 

Çalışmanın amacı, 

masajın küçük 

çocukların ve 

annelerinin duygu 

durumları ve uyku 

rutinlerine etkisini 

irdelemek 

 

H1: Masaj destekli 

uyku rutinin uyku 

problemlerini 

azaltacağı  

H2: Masaj destekli 

uyku rutinin annelerin 

ve çocuklarının duygu 

durumu ve uyku 

durumlarını 

iyileştireceği 

 

 

 

Çalışmaya 123 anne (18-45 

yaş aralığında) ve bebekleri (3 

ay-18 ay arası) dahil 

edilmiştir. 

Çalışmaya alınma ölçütü 

-Annesi tarafından çocuğun 

uyku problemi olduğunu ifade 

etmesi,   

 

Çalışmadan dışlama ölçütü, 

-Belirgin uyku bozukluğu 

tanımlanan (her gece 3’den 

fazla uyanma, her gece 60 

dakika fazla uyanık kalma, 

total uyku süresi 9 saatten az 

olan çocuklar) çocuklar 

-İngilizce bilmeyenler 

-Akut ya da kronik hastalığı 

olan çocuklar 

-Haftada bir ya da daha fazla 

uykudan dört saat önce ya da 

banyo sonrası losyon kullanan 

aileler çalışmaya dahil 

edilmemiştir. 

Randomize olarak 64 ebeveyn 

ve bebekleri girişim grubuna 

59 ebeveyn ve bebekleri 

kontrol grubuna alınmıştır. 

 

 

 

 

 

 

-Brief infant sleep 

questionnaire 

-Pittsburgh sleep quality 

index 

-Epworth sleepiness scale 

-Edinburgh postnatal 

depression scale 

-Brief mood introspection 

scale. 

-State-trait anxiety 

inventory 

-Parenting stress index-

short form ölçekleri 

kullanılmıştır 

 

Ölçeklerin tamamı geçerli 

ve güvenilirdir. Yazar 

ölçeklere ilişkin geçerlik 

ve güvenirlik bilgilerini 

vermiştir.  

 

Ölçeklerin uygulanması; 

Ölçekler her haftanın 

sonunda doldurulmuştur 

(başlangıç verisi, 

uygulamaya başlangıç 

haftasının sonunda ve 

uygulama başlangıcından 

2 hafta sonra) 

Girişim grubuna çalışmanın 

başladığı bir haftalık süreçte 

çocuklarına uyku öncesi 

uyguladıkları rutini yapmaları 

istenmiştir. Sonrasında anneler iki 

hafta boyunca yatmadan önce 

masajında dahil olduğu iki adımlı 

uyku rutinini çocuklarına 

uygulamıştır (masaj ürünü ve 

sağlanan eğitim materyali ile 

masaj) ayrıca çocuklarına sarılıp, 

ninni söylemişlerdir. 30 dakika 

içinde masajı tamamlayıp ışıkları 

kapatılması istenmiştir.  

-Üç haftanın sonunda girişim grubunun gece 

uyanmalarında anlamlı düzeyde azalma 

olmuştur. 

- Girişim grubunda olan annelerin bebeklerin 

uyku durumlarına yönelik algılarında iyileşme 

gözlenmiştir 

-Gece bebeklerini uyutmayla ilgili 

zorluklarında, uyku sorunlarını yönetme 

becerilerine yönelik iyileşme olmuştur 

-3. Haftanın sonunda uyku probleminde azalma 

olduğu anneler tarafından ifade edilmiştir.  
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Kaynak Amaç Yöntem Ölçekler Girişim Sonuç 

Field ve ark., 

2016 

Anneler tarafından 

losyon kullanılarak 

yapılan masajın losyon 

kullanılmadan yapılan 

masaja göre bebeklerin 

ve annelerin uyku 

davranışlarına etkisi  

Örneklem sayısı güç analizi 

yapılarak belirlenmiştir ve 76 

primipar anne ve yenidoğan 

dahil edilmesi planlanmıştır.  

Çalışmaya alınma ölçütü 

-Primipar anne olması ve 

yenidoğanın ilaca maruz 

kalmamış olması 

-Yazılı onam formu olan 

anneler 

Dahil etme kriterlerine uygun 

olan 76 anne ve bebeği 

randomize bir şekilde bir grup 

losyonla masaj, bir grup 

losyonsuz masaj ve diğer 

grupta masaj yapılmayan 

gruba atanmıştır. Her üç 

grupta başlangıç verileri 

arasında fark yoktur. 

Çalışmanın bir aylık izleminde 

59 anne ve yenidoğan ile 

çalışma sonuçlanmıştır.   

 

Brief Infant Sleep 

Questionnaire (BISQ) 

(Sadeh, 2004) ölçeği 

kullanılmıştır. 

  

Tüm anneler ve bebekleri 

24 saat içerisinde ve 

çalışmanın sonunda 

araştırma enstitüsünde 

gözlenmiştir. 

Pilot çalışma esnasında 

anneler hem kendilerinin 

hem de bebeklerinin uyku 

davranışlarını ölçeğe kayıt 

etmiştir.   

-Masaj grubunda yer alan 

(losyonlu ve losyonsuz) annelere, 

bebeklerine bir ay boyunca gece 

uykusundan 15 dakika önce 

masaj yapmaları istenmiştir.  

-Masaj terapisti tarafından 

annelere hem oyuncak bir bebek 

hem de kendi bebekleri üzerinde 

30 dakikalık masaj eğitimi 

verilmiştir. 

  

Masaj protokolü; 

Masajın birinci bölümü; anneler 

bebeklerine prone pozisyonunda 

orta şiddette bir basınçla 

sıvazlama hareketi yapacaktır. 

Masajın ikinci bölümünde; 

yenidoğan supine pozisyonunda 

iken 5 dakika kollarına ve 

bacaklarına ekstansiyon ve 

fleksiyon hareketini yapması 

istenmiştir. Son 5 dakikalık 

bölümde ise başlangıçta yapılan 

masaj tekrar edilecektir. Tüm 

hareketler yavaş şiddetle 

başlayarak orta şiddete 

ulaşılacaktır. Annelere masaj 

DVD demonstrasyonu verilmiştir 

ve losyon kullanılan gruba lavanta 

kokulu bir losyon verilmiştir. 

Yenidoğan uykusu 

-Uykuya dalma süresi losyonsuz ve masaj 

yapılmayan grupta uzarken, losyon kullanılarak 

masaj yapılan bebeklerin başlangıç ve bir ay 

sonraki izlemleri aynı kalmıştır.  

-Losyon kullanılmadan yapılan masajda, 

bebeklerin gece uyanma sayıları artarken, 

losyon kullanılarak yapılan masajlı grupta 

bebeklerin gece uyanma sayıları azalmıştır 

masaj yapılmayan grupta başlangıçla aynı 

kalmıştır.  

-Gece uyku süresi losyon kullanılan gruptaki 

bebeklerde artmış diğer iki grupta aynı 

kalmıştır.  

-Uykuya dalmada yaşanılan zorluklar annelerin 

ifadelerine göre değerlendirilmiş ve losyon 

kullanılan grupta azalma olmuştur.  

-Losyonsuz masaj grubundaki bebeklerin uyku 

problemleri artarken, losyon kullanılan ve 

masaj yapılmayan gruptaki bebeklerin uyku 

problemi olmamıştır.  

-Annelerin bebeklerin uyku durumlarını 

kontrol etme güvenleri losyonsuz grupta 

azalırken losyon kullanılan gruptaki annelerin 

kendilerine güvenleri artmıştır. 

-Çalışmanın sonunda losyon kullanılarak 

yapılan masajın etkili olduğu ancak annelerin 

uykusu ile bebeklerin uykusu arasında da 

pozitif yönde ilişki olduğu ve anneler 

tarafından yapılan masaj sayısının da etkili 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Kaynak Amaç Yöntem Ölçekler Girişim Sonuç 

Yates ve ark., 

2014 

Yenidoğan Yoğun 

Bakım Ünitesinde 

preterm bebeklere 

yapılan masajın uyku 

durumlarına etkisini 

değerlendirmek. 

Randomize pilot çalışma 

(n=30). Prematür bebekler 

girişim ve kontrol grubuna 

randomize atanmıştır. 

Uygulama iki gün sürmüştür 

bu süreç içinde her iki grupta 

yer alan bebekler ek bir tedavi 

almamıştır. 

Çalışmaya minimum 28 

haftalık doğan preterm 

bebekler dahil edilmiştir.  

 

Çalışmanın dışlama kriteri; 

 

Ağır doğum asfiksisi olan 

bebekler, majör konjenital 

anomalisi olan bebekler, 

cerrahi işlem öyküsü olan 

bebekler ve klinik durumu 

uygun olmayan bebekler 

The Motionlogger Micro 

Sleep Watch Actigraph ile 

bebeğin alt ekstremite 

hareketlerini izleyen bir 

ölçüm aracı kullanılmıştır 

(her gün 3 saat). Bu ölçüm 

aracı alt ekstremite 

hareketleri ile bebeklerin 

uyku ve uyanıklık 

periyodunu belirlemek için 

kullanılmaktadır. Üç 

ardışık dakika boyunca alt 

ektremitelerin hareketsiz 

kalınması uyku durumunu 

göstermektedir.  

 

Primer sonuçlar; 

Uyku süresi 

Masaj yapılan günlerde 

bebeklerin uyku durumu 

ile masaj yapılmayan 

günlerdeki bebeklerin 

uyku durumunun 

kıyaslanması 

Sekonder sonuçlar; 

Masaj boyunca ve 

masajdan 30 dakika sonra 

bebeklerin kalp hızı ve 

oksijen saturasyonları  

 

Masaj terapi iki gün 

uygulanmıştır. Yenidoğan Yoğun 

Bakım Ünitesinde çalışmaya dahil 

edilen bebekler iki gruba 

ayrılmıştır. Birinci grupta yer alan 

bebekler masaj terapi aldığı gün 

diğer gruptaki bebekler masaj 

terapi almamıştır. Her iki grupta 

yer alan bebekler rutin hemşirelik 

bakımı almış ancak ek bir tedavi 

ya da tanısal bir işleme maruz 

kalmamıştır.  

 

• Çalışmaya dahil edilen tüm bebekler 

masajı tolere edebilmiştir. 

• Uygulama yapılan günlerde ve 

sonrasında herhangi bir yan etki 

gözlenmemiştir. 

• Yapılan masajın uykuya hemen 

dalmayı etkilemediği ancak uykuya da 

engel olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  

• Ayrıca sekonder sonuçlar açısından 

her iki grupta yer alan bebekler 

arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır.  
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Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Çalışmalarda örneklem büyüklüklerinin ve kullanılan yöntemlerin uygun olduğu, veri toplama araçlarının 

geçerli ve güvenilir olduğu, çalışma randomizasyonlarının detaylı bilgisinin yer almadığı, ele alınan çalışmaların 

tamamında kaybedilen verilere yönelik analiz yapılmadığı ancak çalışmaların sonuçlarının açıkça belirtildiği 

saptanmıştır.  

Bebeklerde ve yenidoğanda masaj terapisi çok önemlidir. Yapılan bu inceleme ile masajın bebeklerin uyku 

durumlarına ilişkin etkisini irdeleyen yeterli sayıda çalışma olmadığı saptanmıştır. Özellikle doktora 

çalışmalarında olmak üzere lisansüstü çalışmalarda, masajın yenidoğan ve bebeklerin uyku durumlarına etkisini 

irdeleyen kanıt düzeyi yüksek çalışmaların yürütülmesi önerilir. Yapılan kısıtlı çalışmalarda da prematüre 

bebeklerde dahil masajın çok fazla olumlu etkisinin olduğu gösterilmiştir. Ayrıca Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitelerinde, Prematüre Yoğun Bakım Ünitelerinde ve kliniklerde bebek masajına yönelik sağlık 

profesyonellerine eğitim verilmesi ve masajın uygun olan her bebeğe standart bir şekilde yapılması önerilir.  
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S-029 - SAĞLIK PERSONELİNİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİ 

 
Pınar SERÇEKUŞ AK1, Büşra DEĞİRMENCİLER2, Sevgi ÖZKAN2, 

 
1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2AMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

 

Kadınların doğum şekli tercihlerine yönelik çok sayıda çalışma olmasına karşılık sağlık profesyonellerinin doğum 

şekli tercihini inceleyen yeterli sayıda çalışma olmadığı dikkat çekmektedir. Oysa doğum hakkında ayrıntılı tıbbi 

bilgiye sahip olan sağlık profesyonellerinin de doğum korkusu yaşadığı bilinmektedir. Sağlık çalışanlarının 

yaşadığı bu korku doğum şekli tercihlerini de sezaryenden yana kullanmalarına sebep olmaktadır. Bu derlemede 

amaç sağlık çalışanlarının doğum şekli tercihlerinin incelenmesidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde sezaryen oranları hızla artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü optimal sezaryen oranının 

%10-15 arasında olması gerektiğini bildirmektedir. OECD ülkeleri arasında sezaryen doğum oranları 

değerlendirmesinde ülkemiz %53.1 ile birinci sırada yer almaktadır. Sezaryen oranlarının artmasında, eski 

sezaryen oranlarının yüksek olması, 35 yaş üstü gebeliklerin artması, yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan 

gebelikler, intrauterin görüntüleme, tanılama yöntemlerinin gelişmesi gibi faktörler sayılmaktadır. Kadınlar 

arasında sezaryen doğumun tercih edilme sebepleri; doğumdan ve ağrı yaşamaktan korkma, bebek için daha 

tehlikesiz olduğunu düşünme, anne- bebek sağlığı açısından risksiz olduğunu düşünmedir. İrlanda, İskoçya ve 

İngiltere'nin farklı bölgelerindeki sağlık personellerinde yapılan bir çalışmada, isteğe bağlı sezaryen doğumu tercih 

etme oranı %13.8 olarak tespit edilmiştir. İsveç ve İngiltere’de ise isteğe bağlı sezaryeni kabul eden sağlık 

personeli oranı sırası ile %30 ve %1 olarak kaydedilmiştir. Ülkemizde konuyla ilgili yapılmış bir çalışmada, sağlık 

personeli olan gebelerin %61.8 oranında sezaryen ile doğum yaptığı ve bu operasyonların %37.7 sinin isteğe bağlı 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalara kıyasla ülkemizde sağlık personelinin isteğe 

bağlı sezaryen oranının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu anlamda sağlık profesyonellerinin sezaryen 

tercihinde bulunma nedenlerinin incelenmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Sezaryen oranlarının 

düşürülmesinde, tercihi etkileyen önlenebilir faktörlerin üzerinde durulması, gebelikte uygun izlem ve 

bilgilendirmenin yapılması, uygun bölgesel stratejiler geliştirilmesi önerilmektedir.  

Giriş 

Dünya Sağlık Örgütü'ne (2015) göre sezaryen, vajinal doğumun anne ve bebek sağlığı için risk taşıdığı 

prezentasyon anomalileri ve fetal distres gibi durumlarda gerekli olan bir operasyondur. Bu gibi tıbbi gereklilik ile 

yapılan sezaryen operasyonları perinatal mortalite ve morbiditeyi önlemektedir. Tıbbi gerekliliğin olmadığı 

durumlarda sezaryenin anne ve bebek sağlığı için yararlı etkisi olduğunu bildiren bir kanıt bulunmamaktadır. 

Ayrıca güvenli ameliyat imkanlarının bulunmadığı durumlarda komplikasyonlara, sakatlık ve ölüme neden 

olabilmektedir. Souza vd. (2010), 54 ülkedeki 286.565 doğumu inceledikleri çalışmada, kendiliğinden vajinal 

doğuma kıyasla diğer tüm doğum şekillerinde, tıbbi endikasyonları olmayan sezaryen de dahil olmak üzere, yoğun 

bakım ünitesine yatışın ve kan transfüzyonunun arttığını, histerektominin ve ölüm riskinin daha fazla olduğunu 

bildirmişlerdir. Tüm dünyada en sık uygulanan cerrahi operasyon olan sezaryenin ideal oranı DSÖ (2015) 

tarafından 100 canlı doğumda 10-15 olarak öngörülmektedir. Buna karşılık gelişmekte olan ülkelerde sezaryen 

oranları artmaktadır. Hollanda ve Finlandiya gibi gelişmiş ülkelerde sezaryen oranları %15.5- 16 arasında 
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değişirken, Meksika, Şili, Kore gibi ülkelerde ise bu oran %38-46 aralığında bildirilmiştir. Ülkemiz ise, OECD 

ülkeleri arasında %53.1'lik oranla ilk sırada yer almaktadır (Health at Glance, 2017).  

 Betran vd. (2016) yaptıkları çalışmada, 1990 yılından 2014'e kadar geçen sürede sezaryen oranında en 

büyük artışı az gelişmiş ülkelerin gösterdiğini belirlemiştir. Dünya genelinde bu oran %6.7'den, %19.1'e 

yükselmiştir. Buna göre doğum yapan her 5 kadından biri sezaryen ile doğumunu gerçekleştirmektedir. Souza vd. 

(2010), en yüksek spontan vajinal doğum oranlarına sahip ülkelerin Afrika ülkeleri olduğunu belirtmiştir. Mısır, 

Dominik Cumhuriyeti, Gürcistan ve Çin'de son 24 yılda sezaryen oranlarında yüzde 30'dan fazla artış olmuştur. 

Türkiye Nüfus Sağlığı Araştırmaları (2013) verileri ülkemizde de sezaryen oranındaki artışın ciddi olduğunu 

göstermektedir. TÜİK'in 2016 verilerine göre ülkemizde ilk doğumunu gerçekleştiren kadınların %52'si sezaryen 

ile doğum yapmıştır. Bununla birlikte Akyol, Yağcı & Tekirdağ (2011) ülkemizde yaptıkları çalışmada, sağlık 

personelinin sezaryen doğum oranının genel popülasyondan bile daha yüksek olduğu (%61.8) görülmüştür. Bu 

nedenle bu derlemenin amacı, sağlık çalışanlarının doğum şekli tercihlerinin incelenmesidir. 

Sezaryen Doğumların Artış Nedenleri 

Sezaryen oranlarının artmasında, eski sezaryen oranlarının yüksek olması, 35 yaş üstü gebeliklerin artması, 

yardımcı üreme teknikleri ile sağlanan gebelikler, intrauterin görüntüleme, tanılama yöntemlerinin gelişmesi gibi 

faktörler sayılmaktadır (Heffner vd. 2003; Karabel vd. 2017). Ülkemizde sezaryen doğumların gerekçeleri üzerine 

yapılan çalışmalarda sezaryen doğumun en sık gerekçeleri; eski sezaryen, fetal distres, baş-pelvis uyumsuzlukları, 

uzamış doğum eylemi, preeklampsi, plesanta ve prezentasyon anomalileri olarak kaydedilmiştir (Uzunçakmak, 

Güldaş, Aydın, Var, & Özçam, 2013; Yıldız vd. 2010). 2010 yılından bu yana anne bebek ölümlerinde büyük 

farklılıklar görülmemesine rağmen sezaryen oranlarının giderek artması dikkat çekicidir (Sarıkaya, 2017).  Her 

doğum süreci kendi içerisinde riskler taşımaktadır. Ancak ACOG (2014), düşük riskli gebeliklerin çoğunda 

sezaryen doğumunun daha fazla anne morbidite ve mortalite riski taşıdığını bildirmektedir. 

Kadınların Doğum Şekli Tercihleri 

Kingdon vd. (2009), kadınların doğum şekli tercihlerinin, yaşadıkları gebeliklerin nasıl ilerlediğine bağlı olarak 

değiştiğini belirtmektedir. Sezaryen doğum nedenleri incelendiğinde hekim isteği/önerisi ilk başta gelen sebeptir 

(Bal, Yılmaz & Beji, 2013; Başar & Sağlam, 2018). Lavender, Hofmeyr, Neilson, Kingdon & Gyte (2004), 

sezaryen oranlarının hızlı artış nedeni olarak tıbbi gerekçeler olmaksızın kadınların sezaryen isteğinde bulunmasını 

öne sürmüşlerdir. Kadınların sezaryen hakkındaki görüşlerini ve sezaryeni tercih etme sebeplerini anlayabilmek 

üzere yapılmış pek çok çalışma bulunmaktadır (Başar &Sağlam, 2018; Weaver, Statham & Richards, 2007; 

Wiklund, Edman &Andolf, 2007). İngiltere'de Weaver vd. (2007) yaptıkları çalışmada, kadınların sezaryen 

isteğinin arkasında yatan en önemli etkeni, kendileri veya bebeklerine yönelik yaşadıkları korku olarak 

bulmuşlardır ve bu korkunun sezaryenin bebek için daha güvenli olduğu inancı ile birleşmiş olduğuna dikkat 

çekmişlerdir. İsveç'te primigravida kadınlarla yapılan bir çalışmada, sezaryen doğumu talep eden kadınların 

normal doğum planlayan kadınlardan daha az ebeveynlik eğitimi aldığı tespit edilmiştir. Kadınların sezaryen 

tercihindeki en yaygın sebepler; doğum korkusu (%64), kendi ve bebeğin sağlığı için endişelenme (%28), kadının 

akrabalarında komplikasyonlu doğum için genetik yatkınlık olması (%20) olarak kaydedilmiştir. Diğer sebepler; 

ağrı korkusu, acil sezaryene alınma endişesi, doğum sırasında sağlık personelinin yetersiz kalacağını düşünme ve 

daha önce maruz kalınan cinsel şiddet olarak sıralanmıştır (Wiklund vd., 2007). Ülkemizde Başar ve Sağlam 
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(2018), sezaryen ile doğum yapan kadınların tercih sebeplerini araştırdıkları bir çalışmada, kadınların %34'ü 

bebeklerini risklerden koruma, %10' u daha az ağrı çekme gibi sebepler sonucu sezaryen doğum gerçekleştirdiğini 

belirtmiştir. 

Sağlık Personellerinin Doğum Şekli Tercihleri 

İngiltere'de Lightly, Shaw, Dailami & Bisson (2014) kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının doğum şekli 

tercihlerini sorguladıkları çalışmada, katılımcıların %90'nın normal doğumu tercih ettiği görülmüştür. Ayrıca 

araştırmaya katılanların %60'ının çocuk sahibi olduğu ve gerçekleşen doğumların %26.5'nin sezaryen doğum 

olduğu belirlenmiştir. İsteğe bağlı olarak gerçekleşen sezaryen operasyonlarının oranı ise, %1' dir. İrlanda'da sağlık 

personeli ve sağlık personeli olmayan gebe kadınların sezaryen tercihlerinin karşılaştırıldığı çalışmada, sağlık 

çalışanları %2.4 oranında sezaryen tercih ederken, gebe kadınların %19.4 oranında sezaryen tercih ettiği 

belirtilmiştir. (Sharpe, Waring, Rees, McGarry & Hinshaw, 2015). Wright, Wright, Simpson & Bryce (2001) ise, 

İrlanda, İskoçya ve İngiltere'nin farklı bölgelerindeki sağlık personelleriyle yaptıkları çalışmada isteğe bağlı 

sezaryen doğumu tercih etme oranını %13.8 olarak tespit etmişlerdir. Bu tercihlerinin sebebi olarak perine ve 

pelvik organların zarar görme korkusu bildirilmiştir. İsveç'te isteğe bağlı sezaryeni kabul eden sağlık personeli 

oranı ise %30 olarak kaydedilmiştir (Sahlin, Andolf, Edman & Wiklund 2017). Hantoushzadeh vd. (2009), İran'da 

yürüttükleri ve sadece kadın hekimlerin dahil edildiği çalışmada, hekimlerin kendi tercih ettikleri yöntemleri daha 

fazla önerdikleri belirlenmiştir. Gebelik sayısı daha fazla olan hekimler, diğer hekimlere oranla daha fazla vajinal 

doğum önerirken, geçirilmiş sezaryen öyküsü olan uzmanlar ise sezaryen doğumu önermektedirler.  

 Ülkemizde yapılan, sağlık çalışanları ile sağlık çalışanı olmayanların doğum şekli tercihlerinin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada, sezaryen oranlarının sırası ile %61 ve %38 olduğu bulunmuştur. Sağlık 

çalışanlarında isteğe bağlı sezaryen oranı %37.7 iken, sağlık çalışanı olmayan grupta bu oran %14.4 olarak 

saptanmıştır. Sezaryen tercihini etkileyen en önemli faktör, sezaryenin ne zaman ve ne kadar sürede olacağının 

bilinmesi olarak bulunmuştur. Doğum ağrısı korkusu, önceki negatif deneyimler isetercihi etkileyen diğer 

unsurlardır (Akyol vd., 2011). Arikan, Özer, Arikan, Coşkun ve Kiran (2011), kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanları ile yaptıkları bir çalışmada, uzmanların kendileri veya eşlerinden sezaryen ile doğum yapanların oranı 

%61.8 olarak tespit edilmiştir. Bu operasyonların %88.7'si ise isteğe bağlı olarak gerçekleşmiştir. Uzmanların 

kendileri veya eşleri için sezaryen doğumu tercih etmelerinin birincil sebebi anorektal travmadan korunmak olarak 

bulunmuştur. Ülkemizde bu oranın İngiltere, İrlanda ve Danimarka gibi gelişmiş ülkelerden çok daha fazla olması 

dikkat çekicidir. Bülbül (2012), kadın hastalıkları ve doğum uzman hekimleri ile yaptığı çalışmada, uzmanların 

çalışma ortamlarında karşılaştıkları olumsuzluklar ve yasal baskıların sezaryenin artışında önemli bir etken 

olduğuna da dikkat çekmiştir. 

Sonuç    Ülkemizde sağlık personelleri, normal popülasyona göre daha fazla sezaryen isteminde bulunmaktadırlar. 

İçinde bulundukları sektörün yoğun çalışma temposu, maruz kaldıkları negatif deneyimler, doğum şekli seçiminde 

etkili olmaktadır. Sağlık profesyonellerinin sezaryen tercih nedenlerine yönelik genel çıkarımlarda bulunabilmek 

adına daha fazla araştırma yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Tüm çalışmalar göz önüne alındığında, gelişmiş 

ülkelerde sağlık personelinin isteğe bağlı sezaryen tercih etme oranının daha az olduğu, ülkemiz gibi gelişmekte 

olan ülkelerde ise sezaryen doğumun daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Bununla birlikte gelişmekte olan 

ülkeler ile kıyaslandığında, ülkemizde sağlık personelinin isteğe bağlı sezaryeni kabul etme oranının da yüksek 
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olması dikkat çekicidir. Operasyonları gerçekleştiren uzmanlar isteğe bağlı sezaryeni kabul ederken, bunu hem 

hasta özerkliğine saygı olarak görmekte hem de malpraktis korkusu yaşamaktadırlar. Sezaryen oranlarının 

düşürülmesinde, tercihi etkileyen önlenebilir faktörlerin üzerinde durulması, gebelikte uygun izlem ve 

bilgilendirmenin yapılması, uygun bölgesel stratejiler geliştirilmesi önerilmektedir.  
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HEALTH PERSONNEL'S BIRTH TYPE PREFERENCES 

 
Pınar SERÇEKUŞ AK1, Büşra DEĞİRMENCİLER2, Sevgi ÖZKAN2 

 
1PAMUKKALE UNİVERSİTY/ FACULTY OF HEALTH SCIENCES, 2AMUKKALE UNİVERSİTY/ 

FACULTY OF HEALTH SCIENCES 

Caesarean section rates is increasing rapidly in developing countries. World Health Organization indicated that 

the optimal rate of caesarean section to be between 10%- 15%. Our country is at first with 53.1% cesarean section 

rates of evaluating OECD countries. Affecting factors of increased cesarean section are increased pregnancies over 

35 years, pregnancies provided with assisted reproductive techniques, development of diagnostic methods and 

intrauterine scanning. The reasons why women prefer cesarean delivery; fear of birth and pain, thinking that it is 

not dangerous for baby and that it is no risk for mother-baby health. That is remarkable there is not sufficient 

studies about the health professionals preference for the birth style despite of lot of studies on women's birth style 

preferences. It is known that health professionals who have medical knowledge about birth also experience birth 

fear. This fear causes healthcare providers to prefer caesarean delivery. In a study different parts of Ireland, 

Scotland and the UK, health personnel’s preferring cesarean delivery in the rate 13.8%. In Switzerland and the 

United Kingdom medical personals who accept optional caesarean section rate was recorded as 30% and 1%. In a 

study on our country, 61.8% of pregnant health personnel gave birth with caesarean section and 37.7% of these 

operations were elective. In our country, the rate of healthcare personnel optional cesarean delivery is high 

compared to studies in different countries. In this sense, there is a need for studies to examine the reasons why 

health professionals prefer cesarean section. Emphasizing the preventable factors that affect preferences, 

appropriate control and information during pregnancy, it is recommended that appropriate regional strategies be 

progressed to reduce cesarean rates. The purpose of this report is examine the birth type preferences of health 

personnels. 

KEYWORDS: BİRTH TYPE PREFERENCE, BİRTH, NORMAL BİRTH, CAESAREAN, HEALTH 

PERSONNEL 
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S-030 - RİSKLİ GEBELERİN PRENATAL BAĞLANMA VE DOĞUM KORKUSU YAŞAMA 

DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

  
Meryem Kübra ŞENTÜRK İZMİR1, Dilek COŞKUNER POTUR2, 

 
1SBÜ İSTANBUL SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2 Marmara 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, 

Riskli gebelik tanısı nedeniyle hastanede yatan gebelerin prenatal bağlanma ve doğum korkusu yaşama 

durumlarının değerlendirilmesi amacı ile planlandı. 

Vaka kontrol çalışması şeklinde dizayn edilen çalışmanın evrenini İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir Kadın 

ve Çocuk Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde 15 Eylül 2017- 15 Şubat 2018 tarihleri arasında başvuran 

gebeler oluşturdu. Örneklemini ise çalışmaya katılma kriterlerini karşılayan riskli gebelik tanısı ile hastanenin 

riskli gebelik servisinde en az 5 gün tedavi alan 400 gebe ile gebeliği normal seyrinde devam eden gebe izlem 

polikliniklerine başvuran 400 gebe kontrol grubuna alındı ve toplam 800 gebe araştırmaya dahil edildi. Verilerin 

toplama araçları olarak Gebe Tanılama Formu, Prenatal Bağlanma Ölçeği ile Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi 

Ölçeği – A versiyonu kullanıldı. Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, yüzdelik, ortalama, ki 

kare, bağımsız gruplarda T testi ve Mann- Whitney U kullanıldı. 

Araştırmaya katılan riskli gebelerin yaş ortalaması 31,01±4,17, kontrol grubu sağlıklı gebelerin yaş ortalamalarının 

30,18±4,34 olduğu bulundu. Riskli gebelerin gebelik haftası 25,53 ± 3,52, kontrol grubundaki gebelerin gebelik 

haftası ise 29,81 ± 4,47 olduğu belirlendi. Prenatal Bağlanma Ölçeği toplam puan ortalamaları riskli gebeler (45,82 

± 15.41) ile sağlıklı gebeler (73,17 ± 8,37) karşılaştırıldığında istatistiksel olarak gruplar arasında ileri düzeyde 

anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0,001). Aynı şekilde Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği – A toplam 

puan ortalamaları riskli gebeler (83,23 ± 29,29) ile sağlıklı gebeler (26,32 ± 15,81) karşılaştırıldığında aralarında 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark bulundu (p<0,001). 

Riskli gebelerin, sağlıklı gebelere göre prenatal bağlanma düzeylerinin daha düşük olduğu ve daha fazla doğum 

korkusu yaşadıkları belirlendi. Bu sonuca göre hastanede yatak istirhatine alınan riskli gebelere bakım veren 

ebe/hemşirelerin fiziksel sorunları ile birlikte prenatal bağlanma ve doğum korkusu gibi psikososyal sorunları da 

ele almaları önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: BAĞLANMA, DOĞUM KORKUSU, GEBELİK, PRENATAL BAĞLANMA, 

RİSKLİ GEBELİK 
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EVALUATİON OF THE STATES OF PRENATAL ATTACHMENT AND FEAR OF 

CHİLDBİRTH RİSKY PREGNANCY 

 
Meryem Kübra ŞENTÜRK İZMİR1, Dilek COŞKUNER POTUR2 

 
1SBÜ ISTANBUL SULTAN ABDÜLHAMİD HAN RESEARCH AND TRAİNİNG HOSPİTAL, 2MARMARA 

UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF NURSİNG, OBSTETRİCS AND 

GYNECOLOGY NURSİNG 

This study was conducted with the aim of evaluation of the states of prenatal bonding and fear of childbirth women 

who are hospitalized due to diagnosis of high-risk pregnancy. 

The population of this case-control study consisted of pregnant women who were admitted to a Women’s and 

Children’s Health Research and Training Hospital under the authority of the Istanbul Provincial Directorate of 

Health between the dates of 15 October 2017 and 15 February 2018. The sample consisted of 400 pregnant women 

who were monitored for at least 5 days at the high-risk pregnancy service of the hospital due to the diagnosis of 

high-risk pregnancy and met the inclusion criteria, as well as 400 pregnant women who visited pregnancy 

monitoring polyclinics whose pregnancies were in their normal course in the control group. The data were collected 

by the Pregnancy Identification Form, the Prenatal Attachment Inventory and the Wijma Delivery 

Expectancy/Experience Questionnaire Version A. Percentages, means, chi-squared, independent-samples t-test 

and Mann-Whitney U test were used to statistically analyze the data. 

The women in the study with high-risk pregnancy had a mean age of 31.01±4.17, while those in the control group 

had a mean age of 30.18±4.34. The mean week of pregnancy was 25.53 ± 3.52 among those with high-risk 

pregnancy and 29.81 ± 4.47 among those in the control group. There was a highly significant difference between 

those with high-risk pregnancy (45.82±15.41) and those in the healthy control group (73.17±8.37) in terms of their 

mean total Prenatal Attachment Inventory scores (p<0.001). Likewise, there was a highly significant difference in 

terms of the mean total Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire – Version A scores between those 

with high-risk pregnancy (83.23±29.29) and the healthy pregnant women (26.32±15.81) (p<0.001). 

It was determined that the pregnant women who had high-risk pregnancy had lower levels of Prenatal Attachment 

and they experienced fear of childbirth more. Accordingly, it is recommended for midwives/nurses who provide 

healthcare for pregnant women with high-risk pregnancy who are admitted to bed rest at hospitals to take on 

psychosocial problems such as prenatal attachment and fear of childbirth in addition to the patients’ physical 

problems. 

KEYWORDS: ATTACHMENT, FEAR OF CİLDBİRTH, PREGNANCY, PRENATAL ATTACHMENT, 

HİGH-RİSK PREGNANCY 
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S-031 - SAĞLIKLI BİR GEBELİK İÇİN PREKONSEPSİYONEL BAKIM 

 
Özge ALGÜL1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 

Bu çalışma çocuk sahibi olmayı isteyen çiftlerin, sağlıklı bir gebelik süreci yaşamları için prekonsepsiyonel bakım 

hizmetlerinin öneminin değerlendirilmesi amacıyla güncel literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. 

Dünyada ve ülkemizde yaşanan gebeliklerin çoğunu plansız gebelikler oluşturmaktadır. Plansız gebelikler, 

sağlıksız bir gebelik sürecine neden olmakta ve hem anne hem de yenidoğanın sağlığını olumsuz 

etkileyebilmektedir. Sağlıklı gebelik ve sağlıklı çocuk sahibi olmanın yolu prekonsepsiyonel dönem ile 

başlamaktadır. Prekonsepsiyonel olarak adlandırılan bu dönem çocuk sahibi olmadan önce eşlerin sağlığını 

geliştirmeyi amaçlayan koruyucu bir sağlık hizmeti türü olup, tarama ile tedavinin yanı sıra danışmanlık kavramını 

da içermektedir. 

Prekonsepsiyonel dönemde sağlanan bakım ile, üreme çağındaki çiftlerden gebelik istemeyenler için uygun 

kontrasepsiyon şeklinin kullanılması sağlanmış olacaktır. Bunun yanın sıra çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için 

sağlıklı bir gebelik, doğum ve çocuk için gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Gebelikte ortaya çıkabilecek 

risklerin en aza indirilmesi ve erken teşhis edilebilmesi için gebelik öncesi dönemde yapılan değerlendirmelere 

göre gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Sağlıklı bir gebelik için, prekonsepsiyonel dönemde başvuran 

anne ve baba adayları, belirli parametreler doğrultusunda değerlendirilmekte ve gebelik öncesi gerekli önlemler 

alınmaktadır. İleri anne-baba yaşı, anne BKİ, akraba evliliği, gebelik aralığı, maternal sigara-alkol kullanımı, ilaç 

kullanımı, genetik danışmanlık, kronik ve metabolik hastalıkların yönetimi, psikososyal değerlendirme gibi 

parametreler bunlardan bazılarını oluşturmaktadır. 

Prekonsepsiyonel bakım ve danışmanlık hizmetleri çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin, gebelik öncesi dönemde 

değerlendirilmesini ve hazırlanmasını sağlar. Bu da sağlıklı bir gebelik dönemini ve beraberinde sağlıklı 

yenidoğanları getirmektedir. Özellikle birinci basamakta sahip oldukları rolleri itibariyle prekonsepsiyonel bakım 

hizmetlerinde önemli yere sahip olan ebe hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Prekonsepsiyonel bakımın 

hakkında yeterli düzeyde bilgi ve uygulama becerisine sahip olmaları ve aynı zamanda danışmanlık hizmetlerinin 

daha etkili ve herkese ulaşabilmesi için farklı kurumlarla iş birliği sağlayarak toplumsal farkındalık 

oluşturmalıdırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: PREKONSEPSİYONEL DÖNEM, SAĞLIKLI GEBELİK, SAĞLIKLI 

YENİDOĞAN 
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PRECONCEPTİON CARE FOR A HEALTHY PREGNANCY 

 
Özge ALGÜL1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1 

 
1CUKUROVA UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF MİDWİFERY 

This study was conducted by couples seeking child ownership to search the current literature for the evaluation of 

preconception care services for a healthy pregnancy process life. 

Most of the pregnancies in the world and in our country constitute unplanned pregnancies. Unplanned pregnancies 

cause an unhealthy pregnancy process and can negatively affect the health of both the mother and the newborn. 

The way to have healthy pregnancy and healthy children begins with the preconception period. This term, referred 

to as preconception, is a form of preventive health care aimed at improving the health of the spouses before the 

child owns it and includes the concept of counseling as well as screening and treatment 

With the care provided during the preconception period, appropriate contraception will be provided for couples in 

the breeding season who do not want pregnancy. Beside this, for couples who want to have children, a healthy 

pregnancy, birth and child steps will be taken. It is necessary to take the necessary precautions according to the 

evaluations made in the pre-pregnancy period in order to minimize the risks that may occur in pregnancy and to 

be diagnosed early. For a healthy pregnancy, the mother and father candidates applying during the preconception 

period are evaluated according to certain parameters and necessary precautions are taken before pregnancy. 

Parameters such as advanced parental age, maternal BMI, consanguineous marriage, pregnancy interval, maternal 

smoking-alcohol use, drug use, genetic counseling, management of chronic and metabolic diseases, psycholosocial 

evaluation are some of them 

Preconception care and counseling services enable couples who want to have children to be evaluated and prepared 

before pregnancy. This brings a healthy pregnancy period and brings together healthy newborns. Particularly 

important roles for midwife nurses, who have an important place in preconception care services, especially in their 

role in primary care. They should have sufficient knowledge and practice about preconception care, and at the 

same time should create social awareness by providing business partnerships with different institutions so that 

their counseling services are more effective and accessible to everyone. 

KEYWORDS: PRECONCEPTİON PERİOD, HEALTHY PREGNANCY, HEALTHY NEWBORN 
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S-032 - PRİMİPAR ANNELERDE DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE POSTPARTUM FİZİKSEL 

SEMPTOM ŞİDDETİ VE EMZİRME DAVRANIŞLARI 

 
Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Sabiha IŞIK2, Melike KAHVECİ2, Aycan HACILAR2, 

 
1İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ 

KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AD, 2İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 

 

Giriş 

         Postpartum dönem, doğum eylemi sona erdikten sonra başlayan bütün sistemlerin, özellikle üreme 

organlarının gebelik öncesi durumlarına döndüğü, anneler için önemli biyo-psiko-sosyal değişimlerin yaşandığı 

altı haftalık bir süreçtir (Guneri, 2015; Kılcı & Coban, 2016; Pereira, De Souza &  Beleza, 2017). Anneler 

genellikle doğum sonrası yaşadıkları sorunların doğumun bir parçası olduğunu, bunlarla başa çıkabileceklerini 

düşünüp kendi bakım ve gereksinimlerinden çok yenidoğanın gereksinimlerine önem vermektedirler (Prior et al., 

2012; Woolhouse et al., 2012). 

         İlk kez anne olan kadınlar eylemin nasıl gerçekleşeceğini ve sonrasında ne gibi güçlüklerle 

karşılaşabileceklerini, doğum eyleminde ağrı ve fiziksel yaralanma gibi alışık olmadıkları durumlarla karşılaşma 

ve beden kontrolünü kaybetme gibi nedenlerden dolayı endişe yaşayabilmektedirler (Bağcı & Altıntuğ, 2016; 

Chein et al., 2009; Güneri, 2015). Antepartum ve postpartum dönem koşullarına ek olarak anneler altı haftalık 

doğum sonrası iyileşme döneminin ötesine geçen vajinal rahatsızlıklar, cinsel zorluklar, meme sorunları, 

yorgunluk, baş dönmesi, depresyon, artmış terleme ve cilt sorunları, konstipasyon gibi çoklu organ sistemlerini 

kapsayan sağlık problemleri de yaşayabilmektedirler (Arkan & Egelioğlu Cetişli, 2017; Bağcı & Altıntuğ, 2016; 

Chein et al., 2009; Hobbs et al., 2016). Cerrahi bir operasyon olan sezaryen ile doğum sonrasında annelerde 

deneyimlenen fiziksel semptomların vajinal yoldan doğum yapan annelere göre daha fazla olduğu ve bu 

semptomların da annenin emzirme başarısında etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Postpartum dönemde 

uygulanan hemşirelik bakımı, annenin ve bebeğin fiziksel bakımını sağlayarak, riskli durumları önlemekte, 

emzirmenin başlatılmasını ve sürdürülmesini sağlamakta, ailenin yeni duruma fiziksel ve psikososyal yönden 

uyumunu sağlamaya yardım ve rehberlik etmekte ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesine yardımcı 

olmaktadır.  

 

Amaç 

Bu çalışma, primipar annelerin doğum şekline göre postpartum fiziksel semptom şiddetinin ve emzirme 

davranışlarının incelenmesi amacıyla planlanmıştır.  

          

Yöntem 

Araştırmanın Tipi ve Yeri  

Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı araştırma tipine uygun olarak yürütülen bu çalışma, Ocak- Haziran 2018 tarihleri 

arasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi’nin kadın doğum ve yenidoğan 

polikliniklerinde yürütülmüştür.   

Araştırmaın Evreni/Örneklemi 
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Araştırmanın evrenini, araştırmanın yürütüldüğü hastanelerin kadın doğum ve yenidoğan polikliniklerine başvuran 

anneler oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş dahil edilme kriterlerine uyan tüm kadınlar 

çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışma iki grupta (vajinal doğum grubu, sezaryen doğum grubu)  yürütülmüş ve 

gruplar gebeliğin planlı olup olmamasına ve emzirmeye başlama zamanına göre homojenize edilmiştir. Her iki 

grupta da (a) primipar, (b) 20 yaş üstü, (c) termde doğum yapan, (d) yenidoğan kilosu 2500 gram ve üzerinde olan, 

(e) doğum sonrası kendisinde ve bebeğinde komplikasyon gelişmemiş olan, (f) doğum sonrası emzirmeye başlamış 

olan ve devam eden, (g) Türkçe konuşabilen ve (h) çalışmaya katılmayı kabul eden vajinal yoldan (n=113) ve 

sezaryen ile (n=114) doğum yapan toplam 227 anne dahil edilmiştir. Çalışmada multipar olan, 20 yaşın altında 

olan, preterm eylem ve yenidoğan kilosu 2500 gr altında olan, doğum sırasında ve sonrasında kendisinde veya 

bebeğinde komplikasyon gelişen, bebeğini emzirmeyen veya emzirme problemleri yaşayan, diyabet, 

hipertansiyon, bel- boyun fıtığı veya romatizmal hastalığı olan, Türkçe konuşamayan ve çalışmaya katılmak 

istemeyen anneler çalışma dışında bırakılmıştır.    

 

Veri Toplama Araçları 

Verileri toplamak amacıyla Birey Tanıtım Formu, Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği ve LATCH 

Emzirme Tanılama Ölçeği kullanılmıştır.  

Birey Tanıtım Formu: Bu form araştırmacılar tarafından postpartum dönemdeki annelerin sosyodemografik 

özellikleri ve gebelik, doğum, doğum sonrası döneme ve bebeğe ilişkin bilgilerinin elde edilmesi amacıyla 

literatürden yararlanılarak (Cetisli, Arkan & Top, 2018; Işık, Cetişli & Başkaya, 2018; Prior et al., 2012), 

araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve 14 sorudan oluşmaktadır.  

Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği: Chien ve arkadaşları tarafından 2009 yılında postpartum fiziksel 

semptomların prevelansını ve sürekliliğini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek, toplam 18 maddeden oluşan, 

dörtlü likert tipi bir ölçektir. Maddelerin puanlaması, 0 (yok), 1 (hafif şiddette), 2 (orta şiddette) ve 3 (yüksek 

şiddette) şeklindedir. Ölçek toplam puanı 0 ile 54 arasında değişmektedir. Yüksek puan postpartum fiziksel 

semptomun şiddetinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Chien ve ark (2009) tarafından Cronbach’s alfa 

değeri postpartum 1. ayda 0.77 ve 1. yılda 0.69, Arkan ve Egelioğlu Cetişli (2017) tarafından ise 0.79, bu çalışmada 

ise 0.77 olarak bulunmuştur.  

LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği: Bu ölçüm aracı beş değerlendirme kriterinden oluşmaktadır. Bu kriterler şu 

şekilde sıralanmıştır;  

L: Memeyi tutma (Latch on breast)  

A: Bebeğin yutma hareketinin görülmesi (Audible swallowing)  

T: Meme başınının tipi (Type of nipple)  

C: Annenin meme ve meme başına ilişkin rahatlığı (Comfort breast/nipple)  

H: Bebeği tutuş pozisyonu (Hold) 

LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği’nde her kriter 0 ile 2 puan arasında puanlanmaktadır. Puanların toplanması ile 

emzirme değerlendirilmektedir. Toplam puanın 10 olması emzirmenin ‘yeterli’ olduğunu 10’un altında olması 

emzirmenin ‘yetersiz’ olduğunu (annenin yardıma gereksinimi olduğunu) göstermektedir. LATCH Emzirme 

Tanılama Ölçeği’nin geçerlilik çalışması Amerika’da 1997 yılında Adam ve Hewel tarafından, ülkemizde de Yenal 

ve Okumuş tarafından 2003 yılında yapılmış,  yapılan güvenilirlik çalışmasında Cronbach’s Alpha değeri 0.95, bu 

çalışmada ise 0.87 olarak bulunmuştur  
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Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 25.0 istatistik paket programında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 

katılan annelerin sosyo-demografik özellikleri sayı ve yüzde dağılımları olarak verilmiştir. Annelerin doğum 

şekline göre, Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği ve LATCH Emzirme Tanılama Ölçeği puan 

ortalamalarını incelemek için normal dağılıma uygunluk analizi yapılmış ve nonparametrik testler (Mann Whitney 

U ve Kruskall Wallis) kullanılmıştır. Doğum şekline göre, postpartum fiziksel semptom şiddeti ve emzirme 

davranışları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelenmiştir. Tüm istatistiksel analizlerde p<0.05 

anlamlılık düzeyi temel alınmıştır.  

Araştırmanın Etik Yönü 

Veriler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan (Karar no:311, 

Tarih: 20.12.2017) ve araştırmanın yapılacağı kurumlardan izinler alındıktan sonra toplanmıştır. Ayrıca 

araştırmaya katılan kadınlardan da yazılı onamları alınmıştır. 

Bulgular 

Annelerin Tanımlayıcı Özellikleri  

Araştırma kapsamına alınan annelerin doğum şekline göre tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Vajinal yoldan 

doğum yapan annelerin yaş ortalaması 23.38±4.34 yıl olup, %86.7’sinin gebeliği planlı, %97.3’üne epizyotomi 

uygulanmış, %72.6’sı ilk bir saat içerisinde emzirmeye başlamış, tamamı emzirmeyi istiyor, %65.5’i 18-24 ay 

emzirmeyi planlıyor, %59.3’ü anne sütü dışında başka gıda vermiş, başka gıda verenlerin %68.7’si formül mama 

vermiştir. Sezaryen ile doğum yapan annelerin ise yaş ortalaması 26.35±5.31 yıl olup, %84.2’sinin gebeliği planlı, 

%86’sına epidural anestezi uygulanmış, %62.3’ü ilk bir saat içerisinde emzirmeye başlamış, tamamı emzirmeyi 

istiyor, %62.3’ü 18-24 ay emzirmeyi planlıyor, %63.2’si anne sütü dışında başka gıda vermiş, başka gıda 

verenlerin %79.2’si formül mama vermiştir. Annelerin doğum şekline göre yaş (t=-4.590, p=0.000) ve bebeğin 

doğum kilosu ortalaması (t=3.050, p=0.000) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır  (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Annelerin Doğum Şekline Göre Tanıtıcı Özellikleri 

DEĞİŞKENLER Vajinal Doğum (n = 113) Sezaryen Doğum (n = 114) 

 Ortalama ± SD Ortalama ± SD 

Yaş Ortalaması (yıl)  

(min-max) 

 

23.38±4.34  

(20-42) 

26.35±5.31  

(20-40) 

t = -4.590       p = 0.000 

Bebeğin Doğum Kilosu Ortalaması (gram) 

(min-max) 

3189±399.96 

(2500-4000) 

3371±491.27 

(2500-4500) 

t = -3.050       p = 0.000 

Bebeğin Birinci Aydaki Doğum Kilosu Ortalaması 

(gram) 

4200±545.92 4236±620.84 

t = -0.290       p = 0.772 

 n % n % 

Eğitim Durumu İlköğretim ve altı 69 61.1 54 47.4 

Ortaöğretim mezunu 30 26.5 34 29.8 

Yükseköğretim mezunu 14 12.4 26 22.9 

x2/p x2 = 5.675            p = 0.059 

Gebeliğin Planlı 

Olması 

Evet 98 86.7 96 84.2 

Hayır 105 13.3 18 15.8 
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x2/p x2 = 0.289              p = 0.591 

Anestezi Tipi Epidural Anestezi - - 98 86.0 

Genel Anestezi - - 11 9.6 

Spinal Anestezi                                                    5                     4.4 

Epizyotomi varlığı  Var  110 97.3 - - 

Yok 3 2.7 - - 

Emzirmeye başlama 

zamanı 

İlk 1 saat  82 72.6 71 62.3 

1-3 saat  25 22.1 33 28.9 

4-6 saat 6 5.3 10 8.8 

                                                                                          x2=2.890               p=0.236 

Ne zamana kadar 

emzirmeyi düşünüyor 

İlk 6 ay -  2  1.8 

6-12 ay  3 2.7 7 6.1 

12-18 ay 12 10.5 12 10.5 

18-24 ay  74 65.5 71 62.3 

Emdiği kadar 24 21.3 22 19.3 

Anne sütü dışında 

başka gıda verme 

durumu  

Evet   67 59.3  72 63.2 

Hayır 46 40.7  42 36.8 

x2/p x2 = 0.357           p = 0.550 

Anne sütü dışında 

verdiği gıda 

Formül Mama 46 68.7 57 79.2 

Su 17 25.3 9 12.5 

Formül Mama ve su 4 6.0 6 8.3 

Emzirme ve bebek 

bakımı ile ilgili destek 

varlığı  

Var 39 34.5 42 36.8 

Yok 74 65.5 72 63.2 

x2/p x2 = 0.134           p = 0.714 

  

Annelerin Doğum Şekline Göre Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti ve LATCH Puan Ortalamaları 

Vajinal yoldan doğum yapan annelerin LATCH puan ortalaması 8.00±1.90, sezaryen ile doğum yapan annelerin 

ise 6.54±2.32’dir ve aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (z=-4.700, p=0.000). Annelerin Postpartum 

Fiziksel Semptom Şiddeti puan ortalaması vajinal yoldan doğum yapanlarda 9.07±5.65, sezaryen ile doğum 

yapanlarda 12.21±6.88’dir ve aralarındaki fark anlamlıdır (z=-3.729, p=0.000) (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Annelerin Doğum Şekline Göre Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti ve LATCH Puan 

Ortalamaları 

Değişkenler Vajinal Doğum  

Ortalama ± SD 

Sezaryen Doğum 

Ortalama ± SD 

z/p 

LATCH Puan Ortalaması 8.00±1.90 6.54±2.32 z =-4.700 

p = 0.000 

Postpartum Fiziksel Semptom 

Şiddeti Ölçeği Ortalaması  

9.07±5.65 12.21 ± 6.88 z = 3.729 

p = 0.000 

r/p r=-0.234 

p=0.013 

r=-0.324 

p=0.000 

 

 

Doğum şekline göre LATCH ve Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti Ölçeği puan ortalamaları aralarındaki ilişki 

incelendiğinde, hem vajinal hem de sezaryen ile doğum yapan annelerin postpartum dönemdeki yaşadıkları 

semptom şiddetinin artması ile emzirme başarısının azaldığı ve aralarında istatistiksel olarak anlamlı zayıf ilişki 

olduğu belirlenmiştir (r=-0.234, p=0.013; r=-0.324, p=0.000) (Tablo 2). 

Tartışma 

Primipar annelerin doğum şekline göre postpartum fiziksel semptom şiddeti ve emzirme davranışlarını belirlemek 

amacıyla yürütülen çalışmada vajinal yoldan doğum yapan annelerin sezaryen ile doğum yapan anneler ile 
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kıyaslandığında postpartum dönemde deneyimledikleri semptomların şiddetinin daha düşük olduğu bulunmuştur. 

Yapılan çalışmalarda sezaryen ile doğum yapan annelerin, doğum sırasında ve sonrasında komplikasyonlar 

açısından vajinal doğum yapan annelere göre daha fazla risk altında oldukları belirtilmektedir (WHO, 2015). 

Doğum sırasında kanama, kan transfüzyonu gereksinimi, uteroservikal laserasyonlar, mesane yaralanmaları en sık 

görülen komplikasyonlar iken, doğum sonrası dönemde enfeksiyon, ağrı, uykusuzluk ve yorgunluk yaygın olarak 

ortaya çıkan sorunlardır (Bağcı ve Altıntuğ, 2016; Woolhouse, Perlen, Gartland ve Brown, 2012). Pereira et al. 

(2017) tarafından doğum şekline göre erken postpartum dönemdeki annelerin fonksiyonel aktivitelerinin 

incelendiği çalışmada, oturma, ayakta durma, yatma ve banyo yapma gibi aktivitelerde sezaryen ile doğum yapan 

annelerde daha fazla fonksiyonel kısıtlılık bildirilirken, boşaltım, beslenme, uyuma gibi kişisel bakım 

aktivitelerinde doğum şekline göre fark olmadığı bildirilmiştir. Işık ve ark. (2018) tarafından yapılan çalışmada 

sezaryen ile doğum yapan annelerin postpartum 24. saatte ağrı puanları vajinal yoldan doğum yapan annelere göre 

daha yüksek bulunmuş, fakat yorgunluk puanları arasında fark bulunmamıştır.   

Çalışmada vajinal yoldan doğum yapan annelerin sezaryen ile doğum yapan annelere göre emzirme başarılarının 

daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Cetişli ve ark. (2018) tarafından doğum şekline göre erken postpartum dönemde 

emzirme davranışları ve maternal bağlanmanın incelendiği çalışmada da vajinal yoldan doğum yapan annelerin 

LATCH puan ortalamaları sezaryen ile doğum yapanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde Kılcı ve 

Çoban (2016) tarafından vajinal yoldan doğum yapan annelerin erken postpartum dönemdeki emzirme başarısının 

daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Prior et al (2012) tarafından 53 çalışmanın incelendiği sistematik derlemede de 

vajinal yoldan doğum yapanlarla kıyaslandığında sezaryen ile doğum yapan annelerin emzirmeye erken başlama 

oranları daha düşük bulunmuştur. Hobbs et al (206) ve İsik et al. (2016) tarafından yapılan çalışmalarda da planlı 

sezaryen ile doğum yapan annelerin vajinal doğum ve acil sezaryen ile doğum yapan annelere göre daha düşük 

oranda emzirmeye başladıkları bildirilmiştir. Çalışmada sezaryen ile doğum yapan annelerin emzirmeye daha geç 

başlamalarının, anne sütü dışında başka gıda verme oranlarının yüksek olmasının, süt salınımının özellikle planlı 

sezaryen ile doğum yapan annelerde daha geç olmasının ve postpartum dönemde yaşanan fiziksel semptomların 

şiddetinin daha yüksek olmasının emzirme başarısını etkileyen faktörler olduğu düşünülmektedir.     

Çalışmada hem vajinal hem de sezaryen ile doğum yapan annelerin postpartum dönemdeki yaşadıkları semptom 

şiddetinin artması ile emzirme başarısının azaldığı sonucu elde edilmiştir. Postpartum dönemde anneler bir taraftan 

fiziksel ve ruhsal değişikliklere uyum sağlamaya ve yaşadıkları sorunlarla baş etmeye çalışırken, diğer taraftan 

bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni duruma uyum sağlamak için çaba harcamaktadırlar. Şiddeti, sıklığı, süresi 

ne olursa olsun hem vajinal hem de sezaryen ile doğum yapan annelerde çoğunlukla deneyimlenen fiziksel 

semptomlar emzirmenin başlatılamamasına, gecikmesine veya bırakılmasına, emzirme başarısının düşmesine 

neden olabilmektedir.  

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Çalışmada sezaryen ile doğum yapan annelerin vajinal yoldan doğum yapan annelere göre postpartum dönemde 

yaşadıkları semptomların şiddetinin daha yüksek, emzirme başarılarının daha düşük olduğu ve semptom şiddetinin 

artmasının emzirme başarısını azalttığı sonucu elde edilmiştir. Hemşireler doğum yapan annelerin 

yaşayabilecekleri sorunları ve bu sorunlarla ilişkili olarak emzirmenin olumsuz etkilenmesini önlemek için uygun 

bakımı planlamalıdırlar. Hastane veya aile sağlığı merkezlerinde çalışan hemşirelerin sezaryen ile doğum yapan 

annelere hem yaşadıkları postpartum sorunlar hem de emzirme için daha fazla destek olmaları gerekmektedir.   
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POSTPARTUM PHYSICAL SYMPTOM SEVERITY AND BREASTFEEDING 

BEHAVIOUR OF PRIMIPAR MOTHER ACCORDING TO THEIR BIRTH TYPE 

 
Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Sabiha IŞIK2, Melike KAHVECİ2, Aycan HACILAR2 

 

Aim: Mothers giving birth might have many physical symptoms and after that they usually have breast feeding 

problems. These problems might be related to their birth type. The aim of this study was to determine postpartum 

physical symptoms severity and breastfeeding behavior of primipar mothers according to their birth type. 

Method: The study was a descriptive and comparative study conducted through January – June 2018 in 

gynecology and new born policlinics of three training research hospital in Izmir. Study was conducted with 227 

mothers in two groups that had normal vaginal birth (n=113) and caesarean birth (n=114). Mothers that were 

accepted in the study were primipar and elder than 20, give full term birth, their new born was more than 2.500 

grams, they didn’t have any complication after birth, they started and continue breast feeding after the birth, their 

native language was Turkish and they accepted to participate in the study. Data were collected by Individual 

Identification Form, Postpartum Physical Symptom Severity Scale and LATCH BreastFeeding Assessment Scale. 

In the analysis of data, descriptive statistics, independent samples t-test and correlation analysis were used. 

Results: The mean age of mothers that had normal vaginal birth were 23.38±4.34, 86.7% of them had a planned 

pregnancy, 97.3% of them had episiotomy, all of them wanted breast feeding, 65.5% of them were planning 

breastfeeding up to 18-24 months, 59.3% of them gave other foods beside breast feed, 68.7% of mothers that used 

other feeding foods used formula baby food. The mean age of mothers that had caesarean birth were 26.35±5.31, 

84.2% of them had a planned pregnancy, 86% of them had epidural anesthesia, all of them wanted breastfeeding, 

62.3% of them were planning breastfeeding up to 18-24 months, 63.2% of them gave other foods beside breastfeed, 

79.2% of mothers that used other feeding foods used formula baby food. The LATCH mean score of mothers that 

had normal vaginal birth was 8.00±1.90 and it was 6.54±2.32 for other mothers that had caesarean birth, the 

difference between them was statistically significant. Postpartum Physical Symptom Severity Scale mean score 

was 9.07±5.65 for mothers that had vaginal birth and it was 12.21±6.88 in the second group that had caesarean 

birth, the difference between them was statistically significant. The correlation between mean score of LATCH 

and Postpartum Physical Symptom Severity Scale regarding the birth type was analyzed in the study and it was 

found in both groups that breastfeeding success was decreased as symptom severity in postpartum period increases. 

Conclusion: In the study it was found that breastfeeding success of mothers that had caesarean birth was low and 

they had sharp physical symptoms in postpartum period. Nurses should participate in birth preparedness programs 

more and promote vaginal birth and breastfeeding. Also nurses should plan nursing care supporting breastfeeding, 

considering physical symptoms that mother might have in postpartum period.       

 

KEY WORDS: POSTPARTUM PERIOD, VAGINAL BIRTH, CAESAREAN BIRTH, BREASTFEEDING, 

SYMPTOMS  
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S-033 - ROMAN KADINLARIN ERKEN EVLENME VE ADÖLESAN GEBELİK 

DENEYİMLERİ 

 
Dilek ÇELİK EREN1, İlknur AYDIN AVCİ1, Hatice ALAFTAN2, 

 
1ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, 2SAMSUN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI 

HASTANESİ, 

 

Amaç:Bu çalışmanın amacı roman kadınların erken evlenme ve adölesan gebelik deneyimlerini incelemektir.  

Yöntem:Bu çalışmanın verileri Ocak- Haziran 2018 tarihleri arasında, Samsun iline bağlı Yavuz Selim 

Mahallesi’nde yaşayan ve kartopu yöntemiyle seçilen, 18 yaşından önce evlenmiş ve anne olmuş 20 kadın ile; 

araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak, nitel araştırma yöntemlerinden 

derinlemesine görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında yüz yüze görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmaya başlamadan önce etik izinler alınmış, çalışmaya katılan kadınlara çalışmanın amacı, 

içeriği ve bilgilerin bilimsel amaçlar dışında kullanılmayacağı açıklanmıştır. Görüşmeler ortalama 30-45 dakika 

sürmüş ve ses kayıt cihazıyla ses kaydı yapıldıktan sonra araştırmacılar tarafından yazıya dökülmüştür. 

Bulgular:Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamalarının 41.00±16.82, %45’inin ilkokul mezunu, 

%35’inin çalıştığı, çalışanların tamamının temizlik sektöründe çalıştığı, %60’ının geniş aileye sahip olduğu 

bulunmuştur. Kadınların ilk menarş yaşları ortalamalarının 12.05±0.94, ilk evlilik yaşları ortalamalarının 

14.15±1.14, eşlerinin ilk evlilik yaşları ortalamalarının 17.30±2.23 olduğu; %95’inin evliliğinin kendi rızasıyla 

gerçekleştiği, %55’inin ailesinin onayı olmadan evlendiği saptanmıştır. Kadınların ilk anne olma yaşları 

ortalamalarının 15.25±0.85 olduğu, %45’inin doğumlarını vajinal yolla, %50’sinin doğumlarını sadece hastanede 

gerçekleştirdiği belirlenmiştir.  

Görüşmeler kadınların erken evlenme sürecini çevrelerinden öğrendikleri için normal bir süreç olarak kabul 

ettiklerini, evlenmeye kendilerinin de rızaları olduğunu, kadınların evliliği o yaşlarda evcilik oyununa benzettiğini 

hayallerinin kendi evlerinde eşleri ve çocuklarıyla mutlu yaşamak olduğunu ancak çoğunun eşinin ailesiyle 

yaşamak zorunda kaldığını, kendilerinden ev işi yemek beklendiğinde başaramadıklarını ortaya koymuştur.  

Kadınlar ilk anne olduklarında ne hissettiklerini bilemeyecek kadar küçük olduklarını anlatırken “o ağladı, ben 

ağladım, kendim çocuktum, çocuk çocuğa nasıl baksın, büyükler yardım etti bana kaynanam baktı zaten ilk 

çocuğuma, ikincide anladım anne olduğumu tam olarak” ifadelerini kullanmışlardır. Erken evlenen ve küçük yaşta 

anne olan kadınların başta ruh sağlıkları olmak için pek çok konuda sorunlar yaşadıklarını, ruh sağlıklarının bozuk, 

sabırsız, yaşıtlarından daha yaşlı göründüğünü düşünen, adet düzensizlikleri, ölü doğumlar, düşükler, isteğe bağlı 

düşükler, engelli bebeklere sahip olma durumlarının görüldüğü görüşmeler sonucunda elde edilen verilerdir. 

Sonuç:Bu çalışmada romanlarda yaygın olan erken evlenme kültürünün ve bunu takip eden adölesan gebeliklerin 

toplumca normal karşılandığı, ancak bunun pek çok olumsuz ve geriye dönüşü olmayan yönüyle mücadele etmek 

zorunda kaldıkları, sağlıklarının da bu durumdan olumsuz etkilendiği sonucuna varılmıştır. 

Giriş 

Bir ülkeye sahip olmaksızın bir toplumsal yapıyı oluşturan ve dünyanın hemen her yerinde yaşayan Romanların 

anavatanının Kuzeybatı Hindistan olduğu bilinmekte, çeşitli boylar halinde dokuzuncu ve onuncu yüzyılda ana 

vatanlarından göç eden Roman nüfusunun tüm dünyada 30-40 milyon olduğu tahmin edilmektedir. Bu nüfusun 

yaklaşık 10-15 milyonu Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşamakta ve yaklaşık 500 bin kadar Roman vatandaşın 
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Türkiye’de olduğu tahmin edilmektedir (Arayıcı, 2008). Yaygın olarak İstanbul, Edirne, İzmir, Bursa, Eskişehir, 

Balıkesir ve Samsun’da yaşayan Romanların yaklaşık 7-10 bin kadarının ise Çanakkale’de yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Resmi veriler olmamakla birlikte, Samsun’da iki merkez mahallede yaşayan yaklaşık 5.000 kişilik 

bir Roman grubundan söz etmek mümkündür (Keskin ve Yaman, 2013). Samsun’da yaşayan romanların erken 

yaşta evlendikleri bilinmektedir. 

Erken evlilik; çocukların 18 yaşından önce; fiziksel, fizyolojik ve psikolojik olarak evlilik ve çocuk sahibi olmak 

gibi sorumluluklar taşımaya hazır olmaksızın gerçektirdikleri evlilikler olarak tanımlanmaktadır (UNFPA, 2012). 

Erken evlilikler ekonomik yetersizlikler, eğitim eksikliği, geleneksellik ve dini inanışlar, savaşlar, felaketler, aile 

içi şiddet ve toplumsal baskı gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkmaktadır (DSÖ, 2016). Çocukların erken yaşta 

evlendirilmelerinin çeşitli sebepleri olmakla birlikte bunlar arasında en öne çıkanları toplumun sosyal yapısı ile 

ilişkili nedenlerdir. Erken yaşta evlilik özellikler kadınlara hazır olmadığı sorumluluklar yüklemekte ve yaşadıkları 

sorunlar ilerleyen yaşta psikolojik sorunlar yaşamalarına, intihar girişiminde bulunmalarına sebep olabilmektedir 

(Diyapoğlu ve ark., 2017; Sabbe ve ark., 2015). 

Erken evlilik çoğu zaman adölesan gebelik demektir. Bütün gebe adölesanlar tıbbi açıdan riskli grup olarak 

değerlendirilmektedir. Erken yaşta evlenen kadınlar; erken yaşta doğurganlık, sık gebelik, cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar, preeklampsi, anemi, baş-pelvis uyumsuzluğu, zor doğum riski, ağır hemorajiler, doğum sonrası 

komplikasyonlar (vesikovajinal/rektovajinal fistüller), anne ölümleri gibi risklerle karşılaşmaktadır (Taner ve ark., 

2012; Yılmaz ve ark., 2015; Barut, 2018; ). Adolesan gebelikler hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerin 

sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; 15-19 yaşlarındaki yaklaşık 16 

milyon kız ve 15 yaş altı yaklaşık 1 milyon kız her yıl düşük ve orta gelirli ülkelerde doğum yapmaktadır. 1990 

yılından bu yana adölesan kızlarda doğum oranlarının belirgin, ancak orantılı olmayan bir şekilde azalması söz 

konusudur; ancak tüm dünyadaki doğumların % 11'i hala 15-19 yaşlarındaki kızlara aittir. Bu doğumların büyük 

çoğunluğu (% 95) düşük ve orta gelirli ülkelerde görülmektedir (DSÖ, 2017).  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden üçüncü hedef sağlıklı bireyler ve onuncu hedef olan sağlıkta eşitsizliklerin 

azaltılması (UNDP, 2016) hedeflerine erişebilmek için toplumun tüm kesimlerinin sağlığa erişmesi, sağlığının 

korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi sağlanmalıdır. Bu aşamada toplumda yer alan ve dezavantajlı bir grup 

olarak kabul edilen Romanların, erken evlenme ve adölesan gebelik deneyimlerinin göz ardı edilmemesi 

hemşirelik mesleği için önemlidir. Bu çalışmanın amacı Roman kadınların erken evlilik ve adölesan gebelik 

deneyimlerinin incelenmesidir.  

Araştırmanın soruları:  

1. Roman kadınların erken evlenme deneyimleri nelerdir ve bu deneyimler sağlıklarını nasıl etkilemiştir? 

2. Roman kadınların adölesan gebelik deneyimleri nelerdir ve bu deneyimler sağlıklarını nasıl etkilemiştir? 

3. Roman kadınların erken evlenme ve adölesan gebelik ile ilgili bugünkü görüşleri nelerdir? 

Yöntem 

Araştırmanın tipi 

Bu araştırmada veriler nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. 

Araştırmanın yapıldığı yer ve zaman 
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Bu araştırma Samsun ilinde Romanların yoğunlukta yaşamakta olduğu Yavuz Selim Mahallesi’de, Ocak-Haziran 

2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmanın evreni/örneklemi 

Araştırmanın evrenini Samsun iline bağlı Yavuz Selim mahallesinde yaşayan, 18 yaşından önce evlenmiş ve anne 

olmuş kadınlar, örneklemini ise bu kadınlardan kartopu yöntemiyle seçilen, araştırmaya katılmaya kabul eden 20 

kadın oluşturmuştur. 

 

 

Katılımcılar 

Kadınların kimliğinin deşifre edilmemesi için gerçek isimleri araştırmada kullanılmamıştır. Onlara kodlar verilmiş 

ve her bir katılımcı birer sayı ile kodlanmıştır 

Veri toplama araçları, 

Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen 26 sorudan oluşan, yarı yapılandırılmış soru formu 

kullanılarak, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin 

toplanmasında yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşmeler kadınların evlerinde yapılmış, ortalama 30-

45 dakika sürmüş ve ses kayıt cihazıyla ses kaydı yapıldıktan sonra araştırmacılar tarafından yazıya dökülmüştür. 

Veri Toplama Formu: yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, eş eğitim durumu, eş çalışma durumu, sosyal 

güvenceye sahip olma durumu, uzun süre yaşanılan yer, gelir durumu, aile tipi, ilk menarş yaşı, ilk evlilik yaşı, eş 

ilk evlilik yaşı, erken yaşta evlenme nedenleri, evlenirken onayının alınma durumu, evlenirken ailenin onayının 

alınma durumu, evlilikten beklentileri, beklentilerin karşılanma durumu, doğum yöntemi, doğumu(ları)nu 

gerçekleştirdiği yer, ilk anne olduğunda hissettikleri, 18 yaşından küçük kızları anneliğini için yeterli bulma 

durumu, erken evlenme nedeniyle sağlıkta bir bozulma durumu, erken yaşta anne olma nedeniyle sağlıkta bir 

bozulma durumu, sağlıkla ilgili sorunlarını çözme yöntemleri, erken yaşta evlenmeyi ve erken yaşta anne olmayı 

neye benzettikleri ve bunun nedeni sorularını içermektedir.  

Verilerin değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı soru verilerin istatistiksel analizi SPSS 20.00 paket programında 

tanımlayıcı istatistikler testler (aritmetik ortalama, ortanca, standart sapma, yüzde dağılımlar) ile değerlendirildi.  

Araştırmanın etik yönü 

Araştırmaya başlamadan önce Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulun’dan etik kurul izni ve 

gerekli kurum izinleri alınmış, çalışmaya katılan kadınlara çalışmanın amacı, içeriği ve bilgilerin bilimsel amaçlar 

dışında kullanılmayacağı açıklanarak onların da sözlü izinleri alınmıştır. 
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Bulgular 

Çalışma kapsamına alınan kadınların yaş ortalamalarının 41.00±16.82, %45’inin ilkokul mezunu olduğu, 

%30’unun okur-yazar olmadığı, %35’inin paralı bir işte çalıştığı, çalışanların tamamının ev işlerinde temizlik 

alanında çalıştığı; eşlerinin %40’ının ilkokul mezunu, %25’inin okur-yazar olduğu, eşlerinin %65’inin paralı bir 

işte çalıştığı belirlenmiştir.   

Kadınların %85’inin sosyal güvencesinin olduğu, %65’inin gelir durumunun orta düzeyde olduğu, %60’ının geniş 

aileye sahip olduğu bulunmuştur (Tablo 1) 

Kadınların ilk menarş yaşları ortalamalarının 12.05±0.94, ilk evlilik yaşları ortalamalarının 14.15±1.14, eşlerinin 

ilk evlilik yaşları ortalamalarının 17.30±2.23 olduğu; %95’inin evliliğinin kendi rızasıyla gerçekleştiği, %55’inin 

ailesinin onayı olmadan evlendiği saptanmıştır (Tablo 1).  

Kadınların ilk anne olma yaşları ortalamalarının 15.25±0.85 olduğu, %45’inin doğumlarını vajinal yolla, 

%50’sinin doğumlarını sadece hastanede gerçekleştirdiği belirlenmiştir (Tablo 1). 

Temalar: Kadınların Erken Evlilik Deneyimlerine Bir Bakış 

Çalışmaya katılan kadınların erken evlilik ile ilgili deneyimleri değerlendirildiğinde elde edilen temalar şöyledir; 

Erken Evlilik: Kadınların ilk evlilik yaşları ortalamaları 14.15±1.14, eşlerinin ilk evlilik yaşları ortalamaları 

17.30±2.23’tür ve yarısının eşleri ilk evlendiklerinde 18 yaşından küçüktür. Ancak yaşadıkları toplumda çocuk 

yaşta evlenmenin yaygın olduğu ve bu durumu normalleştirdikleri saptanmıştır. 

13 yaşındaydım evcilik oynamak gibiydi benim için evlilik, gelinlik giyecektim, sevdiğimle yaşayacaktım, hiç ayrı 

kalmayacaktım. Eşim de 15 yaşındaydı evlendiğimizde, ama şimdiki çocuklar gibi değildi olgundu. Çok 

seviyordum onu o da beni. Mahalledeki arkadaşlarım, annem, teyzem, halalarım bizde herkes bu yaşlarda evlenir. 

On sekizini geçene evde kalmış gözüyle bakılır zaten (17). 

 

 

 

Tablo 1. Kadına ilişkin sosyo-demografik özelliklerin dağılımı 

 n % 

Eğitim durumu   

Okur-yazar değil 6 30 

Okur-yazar 4 20 

İlkokul 9 45 

Ortaokul 1 5 

Çalışma durumu   

Çalışan 7 35 

Çalışmayan 13 65 

Eş eğitim durumu   

Okur-yazar değil 4 20 
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Okur-yazar 5 25 

İlkokul 9 45 

Ortaokul 2 10 

Eş çalışma durumu   

Eşi çalışan 13 65 

Eşi çalışmayan 7 35 

Sosyal güvence   

Var 17 85 

Yok 3 15 

Gelir durumu   

İyi 4 20 

Orta 13 65 

Kötü 3 15 

Aile tipi   

Geniş 12 60 

Çekirdek 8 40 

Evlilikte rızası   

Vardı  19 95 

Yoktu 1 5 

Evlilikte aile rızası   

Vardı 9 45 

Yoktu  11 55 

Doğum şekilleri   

Vajinal 9 45 

Sezaryen 6 30 

Her ikisi 5 25 

Doğumun gerçekleştiği yer   

Evde 5 25 

Hastanede  10 50 

Her ikisi 5 25 

 

Evlilikten Beklenti: Kadınların %95’inin evlilikte rızasının olduğu, evlilikte rızası olmayan (8)’in ailesi kendisini 

eşinin maddi durumu iyi olduğu için, hayatını kurtarır düşüncesiyle ve resmi nikaha yaşını büyüterek 

evlendirmiştir. %45’inin ailesinin de rızasının olduğu bulunmuştur. Ailesinin rızasını alamayan kadınlar, eşlerine 

kaçmıştır. Kadınların evlilikten beklentileri yaşlarına da uygun olarak gelinlik giymek, sevdiği kişiyle yaşamak, 

evcilik oynamak gibi günleri geçirmekti. Kadınların evlilikten beklentilerinin karşılanmamış bir kısmı evliliklerini 

sonlandırmıştır. 

14 yaşındaydım komşunun oğlu varmış ben hiç tanımıyordum askerden gelmiş, beni beğeniyormuş ben çok 

güzeldim çocukluğumda, gözlerim renkli saçlarım kıvır kıvır, ama işte çocuğum mahallede ip atlayasım, 

arkadaşlarımla evcilik oynayasım var, ev işi yapmak çocuk bakmak bana göre değil. Ama çocuğun ailesinin 

(maddi) durumu çok iyi, aileme laf geçiremedim. Hatta yaşımı büyüttüler devlet nikahı için, karşı taraf 

vazgeçemesin diye. Aileme karşı çıkamadım o yaşta tabi ki, ama ailesi beni çok ezdi, o çocuk yaşta benden ev işi, 

yemek, yapamayınca da dayak yediğim bile oldu, yapamadım tabi ki sonrasında da boşandık, dayanamadım daha 

fazla…(8). 

Şimdi düşünüyorum da valla beklenti anlayacak yaşta değildik, komşumuzun oğlu o 15 yaşındaydı, ben 14; bizde 

herkes o yaşlarda evlenir. Ailemin rızası yoktu, kaynatam, amcam çok dil döktüler babama kabul etmedi, ben de 

çok kızdım babama, çok istemesem de eşim kaçalım dedi kaçtım. Belki bir iki yıl daha beklerdim ama beklesem ne 
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olacak yine o kişiyle evlenecektim, evim yurdum erken yaşta belli olsun dedim. Evcilik gibi yani sabah eşimi işe 

yollarım, evimi temizler yemeğimi yaparım. Sevdiğim yanımda, mutlu bir yuvamız olur, çocuklarımız olur… 

Karşılandı mı bu isteklerim tabi ki hayır, ev işi, temizlikte yaşıtlarıma göre iyiydim bence beceriyordum yani ama 

kaynanam beğenmedi hiç beni, çok zorluk çektim, babamın evindeyken çalışmıyordum, çalışmaya başladım, evlere 

temizliğe gidiyorum şimdi, herkes de temizliğimi çok beğeniyor...(16). 

Erken Evlenmenin Sağlık Üzerine Etkisi: Kadınlar erken yaşta evlenmiş, hayatla mücadeleleri erken yaşta 

başlamış, pek çok sıkıntıya maruz kalmış, özellikle psikolojik sorunlar ve buna bağlı olarak bazı kronik hastalıklara 

yakalanmışlardır. Bunun yanında erken yaşta cinsel yaşamın başlaması düşükler, erken doğumlar, jinekolojik 

enfeksiyonlara neden olmuştur. 

Abla 15 yaşındaki çocuk, evleniyorsun, ev oluyorsun, babanın evinde evcilik oynarken sokaklarda ip atlarken evli 

olmak, eş olmak, gelin olmak, anne olmak hiç kolay değil, çok azar işittim, çok ağladım, psikolojim bozuldu… 

Sürekli kadın hastalıklarından mikrop kapıyorum, ilaç kullanıyorum, az üşütsem aşırı ağrım oluyo, kendimi çürük 

gibi hissediyorum (1). 

 

Kadınların Adölesan Gebelik Deneyimlerine Bir Bakış 

Çalışmaya katılan kadınların adölesan gebelik ile ilgili deneyimleri değerlendirildiğinde elde edilen temalar 

şöyledir; 

Çocuk Sahibi Olma: Kadınların tamamı anne olacağını duyduğunda çok heyecanlandıklarını ve mutlu olduklarını 

ancak bebek doğduğunda kabullenmek ve bakıma katılmak konusunda zorlandıklarını mutlaka bir büyüklerinin 

desteğine ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdir. 

13 yaşında adet oldum… 14 yaşında evlendim… 15 yaşında da anne oldum. Hamile olduğumu ilk başta 

anlamadım, midem bulanıyordu çok uykum oluyordu kendimi kötü hissediyordum kaynanama yardımcı 

olamıyorum diye, sonra karnım büyümeye başlayınca sordu kaynanam adet oluyo musun diye yoo dedim, her ay 

düzenli olması gerektiğini bilmeyecek durumdaydım düşün.  Ebeye götürdü beni çok şaşırdım, hamileymişim, 

düşüncesi güzeldi ama doğunca hiçbir şey hissetmedim, kendi çocuğumdan göbeği kanıyor diye kaçtım. Üçüncü 

çocuğumda 20 yaşındaydım o zaman anladım ki ben anneyim. Diğer çocuklarıma hep annem baktı, 15 yaşında 

çocuk ne anlasın çocuk bakmaktan, onun okuması lazım ne işi var bebeklen, evliliklen (3). 

Erken Yaşta Çocuk Sahibi olmanın Sağlık Üzerine Etkisi: Erken yaşta çocuk sahibi olma hem kadınların hem 

de bebeklerin sağlıklarında sapmalara neden olmuştur. Psikolojik sorunlar, düşük doğumlar, erken doğumlar, 

engelli bebekler, hijyenik olmayan koşullarda küretajlar ve doğumlar, idrar kaçırma, erken yaşta cerrahi menapoz 

gibi sorunlar görülmüştür. 

20 yaşımda iki çocuğum var, ilk bebeğim düştü, o küçük vücutta nasıl tutunsun bebek, beslenemedi dedi doktor, 

bir süre beklesin hamile kalmasın dedi, ama korunamadık üstüne hemen hamile kaldım, çok ağrım oldu, kanamam 

oldu, erken doğdu zaten ilk bebeğim, küvezde kaldı çok ağladım… sonrasında bir çocuğum daha oldu, kısıtlandım 

kaldım, bi yere gidemiyosun, eve yetemiyosun, çocuklara yetemiyosun, kocana yetemiyosun, psikolojim de çok 

bozuldı (1) 
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İlk anne olduğumda hiçbir şey hissetmedim, çünkü çok ağrım ve kanamam vardı, evde doğum yapmıştım, 

kanamamı duruduramayınca beni doktora götürmek zorunda kaldılar, kan takıldı bana az daha geç kalınsa 

ölebilirdi demiş doktor,1 hafta yoğun bakımda yattım, ne kendimden haberim var ne bebekten. Doğarken oksijensiz 

kalmış o da ağlamamış zaten doğduğunda, haberim yok tabi eve geldim bi değişik geldi bana, başlarda hiç 

istemedim onu, ağladım annem baktı ona zaten. Sonra peşinden yine hamile kaldım bu sefer annemde kaldım 

hastanede yaptırttı doğumumu annem daha bilinçliydim ben de.  4 çocuğum var iki tanesi özürlü. 30 yaşında son 

çocuğumu yaptığımda yine kanamam çok oldu, rahimi almak zorunda kalmışlar. Erken evlen, erken anne ol, hayatı 

hep erken yaşıyorsun işte erkenden de çöküyorsun, kimseye kızamam… (12). 

Kadınların Erken Evlenme ve Adölesan Gebelik Üzerine Bugünkü Görüşleri: 

Çalışmaya katılan kadınların erken evlilik ve adölesan gebelik ile ilgili bugünkü görüşleri değerlendirildiğinde 

elde edilen temalar şöyledir; 

Erken Evlenme: Kadınların çoğu erken evlenmeyi evcilik oynamaya benzetmiş çünkü o yaştaki bir kız çocuğunun 

aklındaki tek şeyin evcililik olduğunu söylemişlerdir. Kadınlar erken evlendikleri için pişman ve çocuklarının 

erken evlenmesini asla istemediklerini bildirmişlerdir. Çocukları ile ilgili istekleri okullarını bitirip iş sahibi 

olmaları, ancak yaşadıkları bölgede insanlar erken evlenmeyi normalleştirmiş olduğu için engel olamadıklarını 

çocuklarının birbirlerine özenerek, zaman zaman kaçarak bile evlendiklerini söylemişlerdir.  

Ben 13 yaşında evlendim, 8 kardeştik ailem masraflarımıza yetişmekte zorlanıyordu o yüzden de biraz karşı 

çıkmadılar evlenmeme çok sıkıntı çektim ama akıllandım benim yaşadığımı çocuğum yaşamasın diye tek çocuk 

yaptım. Her masrafına yetişmeye çalışıyorum evden uzaklaşmasın, okumadı, bizim çocukların okulla çok arası 

yok, biraz ayrımcılık yapılıyor orda bizimkilere, okumuyorlar. Ama evlenmesine de izin vermedim. 18’ini doldur 

ne yaparsan yap dedim 18 de erken ama daha da karışamam kendi kararını kendi versin, benim yaşadıklalrımı 

görüyor (11). 

Erken evlenmek evcilik oynamaya benzer çünkü küçük bir kızsın o yaşta anca evcilik oynarsın…(17). 

Adölesan Gebelik: Kadınların tamamı erken yaşta anne olmanın hem sağlık hem de sosyal hayatı etkileyeceğini, 

o yaşta bir çocuğun bakım üstlenemeyeceğini düşündüğünü bildirmişlerdir. 

18 yaşından küçük kız bebek bakımında yeterli olamaz nasıl olsun ona da biri bakacak o nasıl bebeğe baksın, 

büyüklerimiz yardım eder diye biz rahat davrandık belki, zaten öyle de oldu. Bizim buralarda öyledir keşke öyle 

olmasa, aha ben de torun bakıyorum kızıma çok söyledim ama dinlemedi, hiç istemedim erken evlensin anne olsun, 

çocukluğunu yaşayamadı. Ne yapayım…(20). 

Tartışma 

Bu çalışmada Roman kadınların 18 yaşından önce evlenmeyi ve sonuçlarını normalleştirdikleri görülmektedir. 

Burcu ve arkadaşlarının çalışmasında da benzer sonuçların görüldüğü, kadınların sosyal çevrelerinde ailelerinde, 

komşu, arkadaş ve akrabaları arasında kadınların 18 yaşından önce evlendiği için bunu normal kabul ettikleri 

bulunmuştur (Burcu ve ark., 2015). Handa ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da erken yaşta evlenen kadınların 

anneleri ya da büyükanneleri de erken yaşta evlenmiştir (Handa ve ark., 2015). Kadınların yaşadıkları mahalle 

çoğunlukla Romanların yaşadığı bir mahalledir, aynı kültürü ve sosyal çevreyi paylaşan bu insanlar erken 
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evlenmeyi normalleştirmiştir. İlkokuldan sonra okula devamsızlıkların artması, akranlarla sosyal çevrede hep bir 

arada bulunulması, zamanın çoğunun mahallede geçirilmesi bu durumun sebebi olduğu düşünülebilir. 

Bu çalışmada erken yaşta anne olan kadınların bebeklerini kabullenmede ve bakımlarını üstlenmede güçlük 

yaşadıkları ve bu sorumluluğu anneleri ya da kayınvalidelerine yükledikleri görülmektedir. Tuğrul’un 

çalışmasında da çocuk yaşta hamile kalan kadınların hamileliğin ne demek olduğunu bilmedikleri, bakımlarında 

güçlük yaşadıkları ifade edilmiştir (Tuğrul, 2018). Çocuk yaşta evlenip oyun oynayacak yaşta anne olan o yaşta 

yaptıkları evlilikleri evciliğe benzeten kadınların gelişim süreçlerine göre okulda olmaları gereken yaşta oldukları 

düşünülürse bu sonun oldukça doğal olduğu söylenebilir. 

Erken evlilik ve erken yaşta anne olma ile ilgili fikirleri sorulduğunda kadınlar erken evlenmenin ve anne olmanın 

kendilerine normal gelse de sonrasında pek çok olumsuz durumla karşılaştıkları hatta pişman oldukları 

görülmektedir. Kendi çocuklarının okumasını ve yaşıtlarıyla vakit geçirmesini istediklerini en azından 18 yaşından 

sonra evlenmelerini istedikleri bu yaşın bile erken olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. Knox’un çalışmasında 

kadınların erken evlenme ve erken yaşta anne olmaya ilişkin görüşleri incelenmiş ve kadınların çocukları için 

erken evlenmelerine onay vermedikleri en azından 18 yaşlarını doldurmalarını istedikleri belirlenmiştir. 

Kadınların erken evliliği ve erken yaşta anneliği kendileri için normalleştirmiş olsalar da yaşadıkları güçlükleri 

kendi çocuklarının yaşamasını istememeleri aslında normalleştirmek zorunda kaldıklarını düşündürmektedir.  

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Bu çalışmada Roman kadınların; kendileri için erken evlenmeyi normal bir durum olarak gördükleri, erken yaşta 

gebelik ve annelikte zorlandıkları, sağlıklarının olumsuz etkilendiği ve bu dönemlerde rollerini aile büyüklerini 

devrettikleri, çocukları için ise erken evlenmeyi kabul etmedikleri bulunmuştur. Bu bağlamda, özellikle halk 

sağlığı hemşirelerinin bu konuda farkında olmaları, eğitimler ve projelerle saptanan sorunlara çözüm üretmeyi 

planlamaları önerilebilir. 
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ROMANI WOMEN'S EARLY MARRIAGE AND ADOLESCENT PREGNANCY 

EXPERIENCES 

 
Dilek ÇELİK EREN1, İlknur AYDIN AVCİ1, Hatice ALAFTAN2 

 
1ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY, 2SAMSUN WOMEN BIRTH AND CHILD DISEASES HOSPITAL 

 

Aim:The aim of this study is to examine the Romani women’s early marriage and adolescant pregnancy 

experiences. 

Method:The data of this study are as follows; 20 women who lived in Yavuz Selim District of Samsun between 

January-June 2018 and were married before 18 years old and selected by snowball method; structured 

questionnaire developed by the researchers, using in-depth interviews with qualitative research methods.Face-to-

face interview method was used to collect data.Ethical permits were taken prior to the start of the study, and it was 

stated that the purpose of studying the women involved in the study was not to be used except for scientific 

purposes.The interviews lasted 30-45 minutes on average and after the voice recording with the voice recorder, 

datas were written by the researchers. 

Results:The avarage age of women in this study is 41.00±16.82, 45% of them are primary school graduates, 35% 

are working, all of the employees are working in the cleaning sector,  65% has been found to have large 

families.The mean age of first menarche was 12.05 ± 0.94, the first marriage mean age was 14.15±1.14 and the 

husband’s first marriage mean age was 17.30±2.23.It was found that 95% of the marriages took place on their own 

accord, and 55% married without the approval of their parents. It was found that the average age of women 

becoming first mothers was 15.25 ± 0.85, 45% of women delivered births vaginally and 50% delivered only in 

hospital.  

The interviews revealed that women considered the early marriage process as a normal process because they 

learned from their surroundings, women are reluctant to marry and women's dreams are to live happily with their 

husbands and children in their own homes, but that most of them have to live with their husband's family and that 

they can not succeed when they are expected to do housework and cooking. Women said they were too young to 

know what they were feeling when they were first time mother and they said "He cried and  I cried, I was also a 

child, how can I look at a child, the elders helped me look at me, my first child, the second I fully understood". 

Early married also young mothers have problems in many issues, especially mental health; mental illnesses are 

corrupted, impatient, thinking that they look older than their age, menstrual irregularities, stillbirths, miscarriages, 

voluntary abortions, possession of disabled babies. 

Conclusion:The prevalence of early marriage cultures and subsequent adolescent pregnancies in Romanies was 

socially acceptable, but it had to struggle in many negative and irreversible directions, and its health was also 

adversely affected. 

KEYWORDS: EARLY MARRIAGE, ADOLESCENT PREGNANCY, ROMANI WOMEN. 
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S-034 - SON TRİMESTİRDEKİ GEBELERİN DOĞUM TUTUMUNUN 

KARŞILAŞTIRILMASI: İKİ ŞEHİR ÖRNEĞİ 

 
Havva ARTUVAN1, Nursen BOLSOY2, 

 
1 MCBÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Ana Bilim Dalı, 2MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 

Amaç: Bu çalışma ile son trimestirdeki gebelerin doğum tutumlarının, etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve iki 

şehir örneği ile bölgesel olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitseltiptedir. Manisa ve Malatya İllerindeki iki Kamu 

Hastanesindeki son trimestrdeki gebelerle yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini Manisa ve Malatya Kamu 

Hastanelerindeki 2014 yılı toplam canlı doğum sayısı N: 9452 (Manisa: 3128, Malatya: 6324), örneklemi 370 

(Manisa: 123, Malatya: 247) gebe oluşturmuştur. 

Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması Manisa’da 25,56±4,86, Malatya’da 24,96±4,30, her iki şehirde de gebelerin 

çoğunluğunun normal doğumu tercih ettikleri, doğum yapmak için Malatya’daki gebelerin Manisa’dakilerden 

daha fazla oranda doğum evini, Manisa’dakilerin Malatya’dakilerden daha fazla oranda özel hastaneyi tercih 

ettikleri belirlenmiştir. Malatya’daki gebelerin doğum tutum ölçeği puan ortalaması Manisa’dakilerden daha 

yüksektir (Manisa:34,78±10,76, Malatya: 37,51±9,82), (p=0,01). Her iki şehirde de gebelik haftası 36 ve üzeri, 

gebelik yaşı ileri, geliri giderden az, çekirdek aile yapısında olan gebelerin doğum tutum ölçeği puan ortalaması 

daha yüksek bulunmuştur. Doğum tutum ölçeği puan ortalaması doğumunu nerede yapacağına henüz karar 

vermemiş olanların en yüksek, özel hastanede yapacak olanların en düşük olarak belirlenmiştir. 

Sonuç: Doğumunu nerede yapacağına ve kimin yaptıracağına henüz karar vermemiş olanların doğum korkularının 

daha yüksek olduğu bulunmuştur. Primipar gebelerin sosyo-demoğrafik değişkenleri dışında doğum korkusunu 

etkileyen en önemlifaktörün doğum sürecine yönelik bilinmezlikleri ve karar verme sürecine katılamamaları 

şeklinde yorumlanmıştır. 

GİRİŞ 

 Gebelik, kadının yaşamında kaygı verici ve stres yaratan bir geçiş dönemidir(Subaşı ve ark. 2013).  İlk 

ikitrimesterdekarmaşıkduygularyaşayangebeüçüncütrimesterdedoğumunyaklaşmasıilebirliktedoğumdankorkmay

abaşlar (DemirsoyveAksu 2015). Alan yazında her kadının doğum korkusu yaşadığı üçüncü trimestirden itibaren 

korkunun arttığı belirtilmektedir (Dönmez ve ark. 2014). 

Gebenin doğum korkusunu obstetrik, psikososyal ve sosyo-demografik birçok faktöretkilemektedir(Aksoy 

2015; Uçar ve Gölbaşı 2015; Aksay ve ark. 2017;Taşçı Duran veÜnsalAtan 2011; Demirbaş ve Kadıoğlu 2014). 

Doğum korkusu primiparlarda daha çok bilinmeyenden kaynaklanmaktadır (Uçar ve Gölbaşı 2015). Gebenin 

aldığı sosyal ve tıbbi destek, bakım aldığı sağlık ekibine olan güveni/güvensizliği de doğum korkuları içinde 

önemli bir yer tutmaktadır (Güleç ve ark. 2014; Aksay 2017).  

 Tüm bunların yanında, gebelik ve doğum süreci toplumlar ve ülkeler arasında farklılık gösterirken, aynı ülke 

ve toplum içerisinde de bölgesel farklılıklar göstermektedir (Yanıkkerem ve ark. 2010). Türkiye’de Toplam 
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Doğurganlık Hızı Doğu Anadolu Bölgesinde %3.41 iken Ege Bölgesinde %1,93’dir (TNSA 2013). Türkiye’deki 

sezaryen doğumların tüm doğumlara oranı % 48 iken Malatya’yı içeren Ortadoğu Anadolu Bölgesinde % 31, 

Manisa’yı içeren Ege Bölgesinde % 57’dir (Sağlık Bakanlığı 2015). Bu çalışmaileson  

trimestirdekigebelerindoğumtutumlarının, 

etkileyenfaktörlerinbelirlenmesiveikişehirörneğiilebölgeselolarakkarşılaştırılmasıamaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

 Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir.Araştırma T.C. SağlıkBakanlığıTürkiyeKamuHastanelerKurumu, 

Manisave Malatya İli KamuHastanelerBirliğiGenelSekreterliğinebağlı Malatya 

DevletHastanesiBeydağıKampüsüveManisaMerkez Efendi DevletHastanesi Morris 

ŞinasiÇocukveDoğumKliniğimerkezlerinde Temmuz 2015-Aralık 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür. 

Araştırmanın evrenini Manisa ve Malatya Devlet Hastanelerindeki 2014 yılı toplam canlı doğum sayısı N: 9452 

(Manisa:3128, Malatya:6324) oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemi, Open Epi programıyla % 95 güven 

aralığında, % 50 bilinmeyen prevalans, % 5 yanılma payı ile ulaşılması gereken en küçük örnek 370 olarak 

belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğü illerdeki canlı doğum sayısına göre tabakalanarak Manisa Merkez Efendi 

Devlet Hastanesi Morris Şinasi Çocuk ve Doğum Kliniğinden 123 ve Malatya Devlet Hastanesi Beydağı 

Kampüsünden 247 gebe olacak şekilde 370 gebeye ulaşılmıştır. 

 Çalışmaya başlamadan önce gerekli etik kurul onayı ve kurum izinleri alınmıştır. Veriler yüz yüze görüşme 

tekniği ile Gebe Tanıtım Formu ve Doğum Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Lowe tarafından doğum 

korkusunu ölçmek için geliştirilen, Dönmez ve arkadaşları tarafından Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği yapılan 

Doğum Tutum Ölçeği yüksekpuanınyüksekkaygıyıgösterdiği 16 maddedenoluşanbirölçektir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

 Gebelerin yaş ortalaması Manisa’da 25.56±4.86, Malatya’da 24.96±4.30, her iki şehirde de gebelerin 

çoğunluğunun lise ve üstü okul mezunu (Manisa=%43.8 Malatya=%48.1), ev hanımı (Manisa=%65.8 

Malatya=%83.4), gelirlerinin giderlerine göre az olduğu (Manisa=%47.9, Malatya=%49.3), çekirdek ailesine 

sahip oldukları (Manisa=%84.5, Malatya=%67.4), il merkezinde yaşadıkları(Manisa=%52.1 Malatya=%46.5), 

gebeliklerinin planlı (Manisa=%91.8, Malatya=%98.4) gebelik haftalarının 36 hafta ve üzerinde olduğu 

(Manisa=%50.5 Malatya=%57.2) bulunmuştur.  

 Manisa ve Malatya’daki gebelerin çoğunluğunun (Manisa’da %86.9, Malatya %85.0) doğum öncesi 

kontrolleri için kamu hastanelerini tercih etikleri ve her iki şehirde gebelerin eğitim sınıfından destek alma 

durumları (Manisa %6.5, Malatya %3.6) oldukça düşük bulunmuştur. Gebe eğitim sınıflarının yeni olması, yeterli 

tanıtım programlarının yapılamamış olması ve çalışan gebelerin mesai saatleri içinde olan eğitim programına 

katılamaması gibi nedenlerin katılım oranlarının düşük olmasının nedenleri olabileceği düşünülmüştür. 

 Gebelerin her iki şehirde de normal doğumu tercih ettikleri, doğum yapmak için Malatya’daki gebelerin 

Manisa’dakilerden daha fazla oranda doğum evini, Manisa’dakilerin Malatya’dakilerden daha fazla oranda özel 

hastaneyi tercih ettikleri belirlenmiştir. Her iki ilde özel hastaneyi tercih eden gebelerin kaygıları daha az iken 

doğumevini tercih edenlerin kaygısı daha yüksek, henüz karar vermemişlerin kaygısı en yüksek bulunmuştur 
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(p=0.00). Malatya’daki gebelerin doğum tutum ölçeği puan ortalamasınınManisa’dakilerden daha yüksek olduğu 

ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu(Manisa:34,78±10,76, Malatya: 37.51±9.82), (p=0.01)bulunmuştur. 

Tablo 1. Doğum Tutum Ölçeği Tanımlayıcı Tablosu 

 

 

 

 

Tutum İfadeleri                                                       

 

Şehir 

 

Manisa 

(n=123) 

Malatya 

(n=247) 
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g
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(%) (%) (%) (%) 

1.Doğumda kontrolümü kaybedeceğimden korkuyorum, Manisa 

Malatya 

45.5 

22.3 

15.4 

14.2 

23.6 

25.9 

15.5 

37.6 

2.Doğum yapmaktan gerçekten korkuyorum, Manisa 

Malatya 

29.2 

81.0 

19.5 

8.5 

22.8 

6.9 

28.5 

3.6 

3.Doğum ile ilgili kâbuslar görüyorum, Manisa 

Malatya 

85.4 

64.4 

10.6 

11.7 

2.4 

17.0 

1.6 

6.9 

4.Doğumda çok fazla kanamam olmasından korkuyorum, Manisa 

Malatya 

61.0 

30.4 

16.3 

17.0 

16.3 

34.8 

6.4 

17.8 

5.Doğum yaparken yeterli çabayı gösteremeyeceğimden 

korkuyorum, 

Manisa 

Malatya 

44.7 

34.0 

18.7 

7.7 

26.0 

30.8 

10.6 

27.5 

6.Bebekle ilgili bir şeylerin kötü gitmesinden korkuyorum, Manisa 

Malatya 

36.6 

56.3 

13.0 

9.3 

22.8 

20.6 

27.6 

13.8 

7.Doğumda yapılacak iğnelerin ağrılı olmasından korkuyorum, Manisa 

Malatya 

55.3 

41.7 

9.8 

8.5 

14.6 

25,1 

20.3 

24.7 

8.Doğum sancılarım olduğunda yalnız kalmaktan korkuyorum, Manisa 

Malatya 

39.8 

37.2 

14.6 

6.5 

22.0 

19.1 

23.6 

37.2 

9.Sezaryen olmak zorunda kalmaktan korkuyorum, Manisa 

Malatya 

35.0 

33.2 

13.0 

9.3 

22.0 

36.4 

30.0 

21.1 

10.Bebeğin doğumu sırasında yırtığım olmasından korkuyorum, Manisa 

Malatya 

35.0 

24.7 

20.3 

7.7 

27,6 

27,5 

17,1 

40,1 

11.Doğum sırasında bebeğin yaralanmasından korkuyorum, Manisa 

Malatya 

26.8 

23.1 

17.9 

9.3 

14.6 

26.7 

40.7 

40.9 

12.Doğum sancılarının dayanılmaz olmasından korkuyorum, Manisa 

Malatya 

30.9 

22.3 

17.9 

17.8 

23.6 

35.6 

27.6 

24.3 

13.Yaklaşan doğumu düşündüğüm zaman kendimi rahatlatmakta 

zorlanıyorum, 

Manisa 

Malatya 

42.3 

56.7 

16.3 

9.3 

21.1 

21.5 

20.3 

12.5 

14. Hastane ortamından korkuyorum, Manisa 

Malatya 

58.5 

42.1 

14.6 

9.7 

19.5 

30.0 

7.4 

18.2 

15.Doğum sırasında istediğim bakımı alamamaktan korkuyorum, Manisa 

Malatya 

46.3 

11.3 

15.4 

14.2 

22.0 

56.3 

16.3 

18.2 

16.Genel olarak, doğumla ilgili kaygımı 1(Kaygı yok), 2 (Düşük 

kaygı),3 (Orta derecede kaygı), 4 (Yüksek kaygı) olarak 

değerlendirmek isterim, 

Manisa 

Malatya 

16.3 

11.3 

25.2 

14.2 

38.2 

56.3 

20.3 

18.2 

 

 Çalışmada doğum tutum ölçeği tutum ifadeleri ayrı ayrı incelendiğinde; “Doğum yapmaktan gerçekten 

korkuyorum” ifadesine Manisa’da %51.3, Malatya’da %10.5 oranında orta ve yüksek kaygı yanıtı verilmiştir. Bu 
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sonuç, Malatya’daki gebelerin Manisa’dakilere oranla da az kaygı duydukları şeklinde yorumlanabilir. Fakat diğer 

tutum ifadelerinde; doğumda kanamanın olmasından, yapılacak iğnelerden, doğum sırasında yalnız kalmaktan, 

doğumda yırtık olmasından, bebeğin yaralanmasından, doğum sancılarının dayanılmaz olmasından, hastane 

ortamından, istediği hizmeti alamamaktan, genel olarak doğumla ilgili kaygılar Malatya’daki gebelerde 

Manisa’daki gebelerden daha yüksek bulunmuştur (Tablo 1). İfadeler, Malatya’daki gebelerin kaygısını yükselten 

nedenlerin toplumsal olarak doğuma bakış açılarından değil, hizmet alımı ile ilgili kaygılarından olduğu şeklinde 

yorumlanmıştır. 

 Alan yazın çalışmalarda, sosyodemografik faktörler arasında olan gebenin yaşı, eğitim seviyesi, çalışma 

durumu, gelir durumu, aile yapısı, yaşadığı yerleşim yeri ile doğum korkusu ilişkili bulunmuştur(Şahin 2009, 

Niemnen ve ark. 2009, Dağlar ve Nur 2014, Aksoy 2015, Demirbaş ve Kadıoğlu 2015).Benzer şekilde; gebelerin 

yaşlarının artması, eğitimin yükselmesi,gelir durumunun azalması,ailelerinin çekirdek aile yapısında olması ve 

sosyal desteklerinin azalması kaygıyı artırıcı faktörler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, normal doğumu tercih 

edenlerin (Manisa 35.2110.75, Malatya 37.9010.02), doğumun nerede yapılacağına henüz karar vermemiş 

olanların (Manisa 40.5011.31, Malatya 41.709.69),ve doğum tercihinde hekim ne uygun görürse 

diyenlerin(Manisa 33.459.74, Malatya 37.968.11) doğum tutum ölçeği puanlarının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Doğum korkusunun doğumunu nerede ve nasılyapacağına henüz karar vermemiş olanların en yüksek, özel 

hastanede yapacak olanların en düşük olduğu belirlenmiştir. Bilinmeyenlerin ve karar sürecine katılamamanın 

korkuyu artırıcı faktörler olduğu düşünülmektedir. 

Daha çok kamuyu tercih eden gebelerde kaygı durumunun yüksek olduğu dikkate alındığında;  

✓ DÖB hizmeti kapsamında özellikle primipar gebelerin doğuma hazırlık eğitimlerinekatılımlarının 

artırılması,  

✓ Güven ortamı içinde etkili iletişim yöntemleri kullanılarak danışmanlık hizmeti verilmesi, 

✓ Gebelerin bireysel özellikleri dikkate alınarak ihtiyaçlarının tespit edilmesi,  

✓ Gebelerin gebelik ve doğum süreçlerindeki kararlara aktif katılımının sağlanması önerilir. 
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COMPARİSON OF BİRTH ATTİTUDES OF WOMEN İN LAST TRİMESTER: TWO CİTY 

EXAMPLES 

 
HAVVA ARTUVAN1, NURSEN BOLSOY2 

 
1GRADUATE SCHOOL OF HEALTH SCİENCES OF MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY, 

DEPARTMENT OF MİDWİFERY, 2Y FACULTY OF HEALTH SCİENCES OF MANİSA CELAL BAYAR 

UNİVERSİT, DEPARTMENT OF MİDWİFER 

Objective:Theaim of thisstudywastodeterminethebirthattitudes of pregnantwomen at thelasttrimester, 

andthefactorsaffectingthemandtomake a regionalcomparisonbytwosamplecities. 

Materialandmethod:This cross-sectional and descriptivestudywasconducted in twopublichospitals in Manisa and 

Malatya provinceswithpregnantwomen in thelasttrimester. Theresearchuniverseconsisted of alllivebirths in 

Manisa and Malatya publichospitals in 2014 (Manisa: 3128, Malatya: 6324; Total: 9452) andthesampleconsisted 

of 370 pregnantwomen (Manisa: 123, Malatya: 247). 

Results:Themeanage of thepregnantwomenwas 25,56±4,86 in Manisa and 24,96±4,30 in Malatya. Most of 

thepregnantwomen in bothcitiespreferred normal birth. Pregnantwomen in Malatya 

preferredmorecommonlymaternityhospitalthanpregnantwomen in Manisa. Pregnantwomen in Manisa 

preferredprivatehospitalsmorecommonlythanpregnantwomen in Malatya. ThemeanBirthAttitudeScalescore of 

pregnantwomen in Malatya washigherthan in Manisa (Manisa: 34,78 ± 10,76, Malatya: 37,51 ± 9,82) (p = 0,01) 

InbothcitiesthemeanBirthAttitudeScalescoreswerehigher in pregnantwomenwhoare at orabove 36th 

gestationalweek, haveadvancedpregnancyage, haveincomelowerthanexpenditureandhavenuclearfamilystructure. 

ThemeanBirthAttitudeScalescorewasthehighest in thepregnantwhohave not 

decidedwheretogivebirthandwasthelowest in thepregnantwhodecidedtogivebirth at a privatehospital. 

Conclusion:Birthfearwashigherforpregnantwomenwhohave not decidedwheretogivebirthandwhowillhelplabor. 

Apart fromsocio-demographicvariables, themostimportantfactorsthataffectfear of childbirth in 

primiparwomenwereuncertaintiesaboutthebirthprocessandtheirinabilitytoparticipate in thedecision-

makingprocess. 

KEYWORDS: BİRTH,BIRTHDAY ATTITUDE,FEAR OF BİRTH 
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S-035 - DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI MI? PSİKOEĞİTİM Mİ?: DOĞUM KORKUSUNUN 

AZALTILMASI 

 
İlkay BOZ1, Mehtap AKGÜN1, 

 
1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

 

Amaç: Doğum korkusu, doğumdan önce, sırasında ve sonrasında kadını ve tüm süreçleri olumsuz etkilemektedir. 

Doğum korkusunu azaltmaya yönelik doğuma hazırlık sınıfı, nefes teknikleri, hidroterapi, hipnoz, doula desteği, 

bilişsel ve davranışsal terapiler gibi birçok yaklaşım kullanılmaktadır. Doğum korkusunu azaltmaya yönelik 

yaklaşımlardan arasında doğuma hazırlık sınıfı ve psikoeğitim yaklaşımı öne çıkmaktadır. Bu derlemenin amacı 

bu iki yaklaşımın birbirinden üstünlüğünün olup olmadığını belirlemek ve sağlık bakım profesyonellerinde 

farkındalık oluşturmaktır.  

Yöntem: Konuya ilişkin literatür taraması Ebsco Host CINAHL, Complete, Medline (Ovid), Science Direct, 

Science Citation Index (Web of Science), Springer Link, Ovid, Cochrane Central Register of Controlled Trials, 

Networked Digital Library of Thesis and Dissertations, Proquest veri tabanları üzerinden “Psychoeducation OR 

Internet Based Psychoeducation OR Telephone Psychoeducation OR Group Psychoeducation AND Antenatal 

Education, Prenatal Education, Birth Preparation Classes, Parent Education” anahtar kelimeleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Tüm veritabanları son 15 yıldan itibaren Temmuz 2018'e kadar taranmıştır. 

Bulgular: Doğum korkusunun yönetiminde, psikoeğitimin ile doğuma hazırlık sınıflarının etkisini karşılaştıran 

her hangi bir çalışmaya ulaşılmamıştır. Bununla birlikte yapılan bir meta analiz çalışmasında, eğitim müdahaleleri 

ve hipnozun doğum korkusu üzerindeki etkileri incelenmiş olup, eğitim müdahalelerinin hipnoza göre doğum 

korkusunu azaltmada daha etkili olduğu bulunmuştur. Bu meta analiz çalışmasına, dördü doğuma hazırlık sınıfı 

ve dördü pskioeğitim müdahalesi olmak üzere sekiz eğitimsel müdahale çalışması dahil edilmiştir. Ancak dahil 

edilen eğitimsel müdahaleler içerisinde doğuma hazırlık sınıfları ve psikoeğitimin etkinliği birlikte incelenmiş ve 

birbirine karşı üstünlüğünün olup olmadığı değerlendirilmemiştir. 

Sonuç: Doğum korkusu üzerine doğuma hazırlık sınıfı ve psikoeğitimin birbirine üstünlüğünün değerlendirilmesi 

gerektiği önerilmektedir. Ülkemizde kadınların doğum korkusu ve sezaryen oranının azaltılmasında psikoeğitim 

yaklaşımının desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Geliştirilecek uygulama modellerinin hemşirelik kuramı 

temelli olarak tasarlanması teori-uygulama arasında boşluğun kapatılması açısından önerilebilir. 

Giriş 

Doğum ile ilgili korku tokofobi olarak adlandırılmaktadır. Yunanca’da tokos doğum, phobos korku anlamına 

gelmekte olup doğum korkusu tokofobi olarak ifade edilmektedir (Şahin, Dinç, & Dişsiz, 2009, s.58). Hemen her 

kültürde doğum, kontrol kaybı, ağrı ve ölüm korkusu ile ilişkilendirilebilir. Gebenin doğumdan beklentileri geçmiş 

deneyimleri ve sosyal öğrenmelerle şekillenir. Hemen her kadın az ya da çok doğumdan korkmaktadır  (Hofberg, 

& Brockington, 2000, s. 83).  

Doğum korkusu gebelik komplikasyonlarının içinde yer almaktadır (Fisher, Hauck, & Fenwick, 2006, s. 

65). Doğum korkusunun, doğum öncesi, doğum eylemi ve doğum sonu döneme olumsuz etkileri olduğu 

bilinmektedir (Goodman, Mackey, & Tavakoli, 2004, s. 213). Doğum korkusu doğum öncesi dönemde, gebelik 

boyunca kadının üzüntü yaşamasına hatta posttravmatik stres bozukluğuna neden olabilmektedir (Rouhe vd., 2013, 

s. 75). Gebelik döneminde yaşanan doğum korkusu ve depresif ruh hali, düzenli kontrollere gelmemeye, sigara, 

alkol, uyuşturucu madde kullanımına, yetersiz beslenme ve kilo kaybı ve yetersiz egzersize neden olarak, düşük 
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doğum ağırlıklı bebek ya da erken doğuma yol açabilir (Huizink, Robles De Medina, Mulder, Visser, & Buitelaar, 

2003, s. 810). Doğum korkusunun uterin kontraksiyonları baskıladığı, doğum süresini uzattığı, doğum boyunca 

obstetrik müdahaleleri ve sezaryen oranını arttırdığı bilinmektedir (Saisto, & Halmesmäki, 2007, s. 1148; Størksen, 

Garthus-Niegel, Adams, Vangen, & Eberhard-Gran, 2015, s. 1). Doğum korkusu yasayan kadınların doğum 

sırasında algıladıkları ağrının daha fazla olduğu saptanmıştır (Haines, Rubertsson, Pallant, & Hildingsson, 2012, 

s. 55). Ayrıca doğum korkusunun postpartum dönemde olumsuz psikiyatrik etkilere, seksüel bozukluklara, gelecek 

doğumlara ilişkin olumsuz düşüncelere ve anne-bebek ilişkisinde bozulmaya neden olduğu belirtilmektedir 

Kömürcü, 2008, s. 27; Rouhe vd., 2015, s. 1). Geç gebelik döneminde yaşanan şiddetli doğum korkusunun etkileri, 

postpartum dönemde depresyon olarak kendini gösterebilir (Rouhe vd., 2015, s. 1) 

Doğum korkusu yönetiminde amaç, kadının doğumu ile ilişkili belirsizlikleri kabul etmesine, doğum 

eylemine yönelik olumlu duygulara sahip olmasına, gebelikteki kontrolüne ve doğumla ilişkili anksiyetesine 

yardım etmektir (Meyer, 2013, s. 218). Öncelikle ayrıntılı öykü ile doğum korkusu için risk faktörleri ve korku 

düzeyi değerlendirilmelidir. Doğum korkusunu değerlendirmek için basit ve kolay uygulanabilir, ölçüm araçları 

kullanılabilir (Kızılırmak, 2011). Doğum korkusunu yönetmeye yönelik çalışmalar 1920’lerden sonra başlamıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında doğuma hazırlık sınıfları (Mete, Çiçek, Aluş-Tokat, Çamlıbel, & Uludağ, 2017, s. 201), 

nefes alma teknikleri (Coşar, & Demirci, 2012, s. 18), hidroterapi (Johnson, Nokomis, & Stark, 2017, s. 123), 

hipnoz (Waisblat vd., 2017, s. 64), doula desteği (da Rosa Palinski, Souza, da Silveira, Salim, & Gualda, 2012, s. 

274), bilişsel ve davranışsal terapiler (Uçar, 2014, s. 1) ve psikoeğitim gibi bir çok yaklaşım kullanılmaktadır. 

Çalışmaların klinik uygulama ve sürdürülebilirlik açısından uygunluğu değerlendirildiğinde bazı sınırlılıklara 

sahip oldukları görülmektedir. Ülkemizde Tamamlayıcı Terapilere ilişkin yönetmelik gereği hipnoz hemşireler 

tarafından yasal olarak 

uygulanamamaktadır(http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20164&MevzuatIliski=0&sourc

eXmlSearch=geleneksel Erişim Tarihi: 10.08.2018). Bilişsel ve davranışsal terapiler, uzman psikiyatri hemşireleri 

tarafından yaklaşık altı aylık yoğun bir eğitim sonrası uygulanabilir 

(https://www.psikoaktif.com/egitimler/bilissel-davranisci-terapi-egitimi-izmir/ Erişim Tarihi: 10.08.2018). 

Doğum korkusu yönetiminde doğuma hazırlık sınıfları 

Doğum öncesi eğitimin temel amacı, ailelere gebelik ve doğum sürecinde sağlıklarını korumada aktif rol almalarını 

sağlamak, gebelik, doğum ve aile olmakla ilgili problemlerle baş etmeyi öğretmektir (İsbir, Serçekuş, & Çoker, 

2015, s. 12). Bu amaçlar doğrultusunda doğum öncesi eğitim sınıfları; öncelikle bireylerin aile olabilmelerine 

yardımcı olurlar. Bunun için onlara gebelik, doğum ve doğum sonu dönem ile bebek hakkında öğrenmek istedikleri 

gerçek bilgiler verilmektedir (Abalı, Metinoğlu, Akkuş, & Irmak, 2016, s.11). 

Doğuma Hazırlık sınıflarında ebeveynlerin gebeliğin çeşitli dönemlerinde duydukları farklı ihtiyaçlara 

ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Gebelikteki değişimler doğrultusunda çiftlerin birinci trimesterde kadın merkezli 

ihtiyaçları karşılanmalıdır. Bunlar; beklenen doğum tarihi, fetal gelişme, ilk trimesterdeki fizyolojik değişiklikler, 

anne ve babadaki emosyonel değişiklikler, aile ilişkilerindeki değişimler, beslenme, sağlıklı olmak ve rahatlamak 

için egzersizler, tehlikeli durumlar ve belirtileri ile bunlarla baş etme yöntemlerini içermektedir. İkinci 

trimesterdaki gereksinimler arasında fetusun gelişimiyle ilgili bilgiler, ikinci trimestere özel fizyolojik ve 

emosyonel değişiklikler, fetusun büyümesi ile ilgili problemler, annenin beslenmesi, bebek beslenmesi, bebek için 

hazırlıklar, tehlike işaretleri ile çözüm ve rahatlama yolları yer almaktadır. Üçüncü trimesterde ise; travay ve aile 

olmaya hazırlık kapsamında fetal gelişme, üçüncü trimestere özel fizyolojik değişimler, ebeveynlerin anksiyete ve 

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20164&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=geleneksel
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20164&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=geleneksel
https://www.psikoaktif.com/egitimler/bilissel-davranisci-terapi-egitimi-izmir/
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stresleri, gevşeme ve nefes alma egzersizleri, doğum, doğumun gerçekleşeceği ortam, evde bakım ve bebek 

bakımına ilişkin kadınların gereksinimleri bulunmaktadır kapsamaktadır (http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1- 

10162/dogum-oncesi-bakim-yonetim-rehberi-genelgesi-2010--13.html Erişim Tarihi: 10.08.2018; Mete, 2008, ss. 

501-521). 

Doğuma hazırlık sınıflarının eğitim içeriği gebeliğin oluşumu, gebelik ve loğusalıkta beslenme, gebelikte 

görülen rahatsızlıklar ve rahatsızlıkların azaltılmasına ilişkin bilgiler, yapılması gereken tetkikler, gebelik ve 

postpartum egzersizler, doğum eylemi, doğum sırasında kullanılacak solunum ve gevşeme egzersizleri, loğusalık 

dönemi, emzirme, yeni doğan bakımı olup doğum korkusuna yönelik hemşirelik bakım girişimlerini 

içermemektedir (Serçekuş, 2010, s. 12).  

Doğuma hazırlık sınıflarının, doğum süreci (Artieta-Pinedo vd., 2010, s. 194), doğum memnuniyeti 

(Bergström, Kieler, & Waldenström, 2011, s. 195), prenatal ve postpartum uyum (Serçekuş, & Mete, 2010, s. 999), 

maternal bağlanma (Serçekuş, & Başkale, 2016, s. 166), yenidoğan bakımına ilişkin bilgi düzeyi (Weiner, 

Billamay, Partridge, & Martinez, 2011, s. 92) ve emzirme süresi (Lumbiganon vd., 2011, s.2) olmak üzere 

kadınların obstetrik ve psikososyal sonuçlarına olumlu katkıda bulunduğu bilinmektedir (Brixval vd., 2015, s. 20). 

Bunun yanı sıra doğum korkusunun azaltılmasında doğuma hazırlık sınıflarının etkilerini inceleyen bir kaç 

çalışmaya ulaşılmıştır (Serçekuş, & Mete, 2010, s.999; İsbir, İnci, Önal, & Yıldız, 2016, s.227; Karabulut, 

Coşkuner Potur, Doğan Merih, Cebeci Mutlu, & Demirci, 2016, s. 60; Kızılırmak, & Başer, 2016, s. 19). Doğuma 

hazırlık sınıfları, bilgisizlikten kaynaklanan korkuya gidermeye yardımcı olmaktadır. 

Doğum korkusu yönetiminde psikoeğitim 

Psikoeğitim, sağlık bakım profesyonellerinin istendik davranış değişikliği oluşturmada sistematik ve psikososyal 

tekniklerle eğitim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, bireyin sorunu farklı şekilde görmesi (bireysel yansıtma) 

ve hedef soruna ilişkin algısını değiştirmesi amaçlanan bir program olarak tanımlamaktadır. Psikoeğitim 

uygulamaları, durumun sadece didaktik bir anlatımını değil aynı zamanda belirli bilişsel ve davranışsal stratejileri 

kapsamaktadır. Psikoeğitimin birçok hastalığın prognozunda ve tedavinin etkinliğini artırmada rolü olduğu 

belirlenmiştir (Brown, 2011, s. 189; Üstün, 2016, s. 101). 

Psikoeğitim gruplarının başarılı olması eğitim sürecinin iyi planlamasına bağlıdır. Psikoeğitimin her bireyin 

kendine özgü olduğu ilkesi unutulmadan planlanmalıdır. Psikoeğitim, oturum öncesi hazırlık, oturumun yapılması, 

izlem ve değerlendirilmesi şeklinde üç aşamada gerçekleşmektedir. Oturum öncesi hazırlıkta ihtiyaçların 

değerlendirilmesi önemli bir basamak olurken, psikoeğitimin oturumlarının yapılması sürecinde ise, bireyi 

tanımak, hemşirelik bakımı ve psikoeğitimin planlanması, uygulanması ve etkinliği için önemli bir faktördür. 

Psikoeğitim, bireysel ya da grup etkileşimiyle verilebilmektedir (Brown, 2011, s. 189; Üstün, 2016, s. 101). 

Doğum korkusunun yönetiminde daha çok doğum ağrısına odaklanıldığı ancak doğum korkusunun sadece doğum 

ağrısı ile ilişkili olmadığı saptanmıştır. Doğum korkusunda önceki doğum şekli, depresyon, karar çatışması, düşük 

sosyal destek ve bilgi düzeyinin önemli değişkenler olduğu bulunmuştur (Toohill, , Creedy, Gamble, & Fenwick, 

2015, s. 310). Doğum korkusunu azaltmaya yönelik yaklaşımlardan birisi psikoeğitimdir. Psikoeğitim 

yaklaşımında, öncelik kadının doğumu nasıl algıladığı ve korkusunun kaynağı açıklaştırılmasını içermektedir. 

Sonraki aşama doğum korkusunu nedenlerine ve doğumu algılama şekline yönelik baş etme mekanizmalarının 

geliştirilmesine odaklıdır. Korkunun kaynağı bilinmedikçe korkunun iyileştirilmesi beklenmemektedir39. 

Uluslararası çalışmalarda, doğum korkusunun yönetiminde psikoeğitim oldukça desteklenen bir yaklaşımdır. 

Ülkemizde ise psikoeğitimin birçok hastalığın prognozunda ve tedavinin etkinliğini artırmada rolü olduğu 

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-%2010162/dogum-oncesi-bakim-yonetim-rehberi-genelgesi-2010--13.html
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-%2010162/dogum-oncesi-bakim-yonetim-rehberi-genelgesi-2010--13.html
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belirlenmiştir (Kurdal, Tanrıverdi, & Savaş, 2014; Uzunoğlu, & Arabacı, 2017; Newell vd., 2018). Ancak 

ülkemizde, doğum korkusu yönetiminde psikoeğitimin kullanılmadığı görülmüştür.  

Literatürde bu iki eğitimsel müdahalenin,  birbirine üstünlüğüne dair kanıt temelli rehber bulunmamakla 

birlikte herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu çalışmanın amacı, doğum korkusu yönetiminde doğuma 

hazırlık sınıfları ve psikoeğitim yaklaşımının birbirlerine karşı üstün olup olmadığını literatür derlemesi ile 

incelemektir. 

Yöntem 

Konuya ilişkin literatür taraması Ebsco Host CINAHL, Complete, Medline (Ovid), Science Direct, Science 

Citation Index (Web of Science), Springer Link, Ovid, Cochrane Central Register of Controlled Trials, Networked 

Digital Library of Thesis and Dissertations, Proquest veri tabanları üzerinden “Psychoeducation OR Internet Based 

Psychoeducation OR Telephone Psychoeducation OR Group Psychoeducation AND Antenatal Education, 

Prenatal Education, Birth Preparation Classes, Parent Education” anahtar kelimeleri kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Tüm veritabanları son 15 yıldan itibaren Temmuz 2018'e kadar taranmıştır. Derlemeye dahil 

olacak çalışmaların desenleri yarı deneysel, deneysel ve sistematik derleme-meta analiz olarak belirlenmiştir. 

İngilizce ve Türkçe dillerde çalışmalar incelenmiştir. Diğer dillerdeki çalışmalar, tanımlayıcı ve pilot çalışmalar 

sistematik literatür derlemeden dışlanmıştır.  

Bulgular 

Son 15 yıllık dönemde yapılan sistematik literatür derlemede, kadınların doğum korkusu üzerine doğuma hazırlık 

sınıflarının etkisini inceleyen, 2009-2017 yılları arasında, Türkiye’den dört (Serçekuş, & Mete, 2010; İsbir, İnci, 

Önal, & Yıldız, 2016; Karabulut, Coşkuner Potur, Doğan Merih, Cebeci Mutlu, & Demirci,  2016; Kızılırmak, & 

Başer, 2016), Finlandiya’dan iki (Bergström, Kieler, & Waldenström, 2009, s.1167; Haapio, Kaunonen, Arffman, 

& Åstedt‐Kurki, 2017, s.293) ve İsviçre (Larsson, Karlström, Rubertsson, & Hildingsson, 2015, s. 629) bir olmak 

üzere toplam dört ülkeden, 3201 kadınla, yedi çalışmanın yürütüldüğü görülmüştür. Çalışmaların yöntemsel olarak 

dağılımlarına bakıldığında ikisinin randomize kontrollü, ikisinin deneysel ve üçünün yarı deneysel olduğu 

saptanmıştır. Yapılan çalışmalar, doğuma hazırlık sınıflarının kadınların doğum korkusunu istatistiksel olarak 

anlamlı biçimde azalttığını göstermektedir (Bergström, Kieler, & Waldenström, 2009; Haapio, Kaunonen, 

Arffman, & Åstedt‐Kurki, 201; Serçekuş, & Mete, 2010; İsbir, İnci, Önal, & Yıldız, 2016; Karabulut, Coşkuner 

Potur, Doğan Merih, Cebeci Mutlu, & Demirci,  2016; Kızılırmak, & Başer, 2016). Benzer şekilde, Haapio ve ark. 

(2017) tarafından yapılan çalışmada, doğuma hazırlık sınıflarının doğum korkusunu 0.58 (OR, %95 CI) kat 

azalttığı bulunmuştur. 

 Doğum korkusunun yönetiminde psikoeğitim üzerine, 2006-2017 yılları arasında, 8 çalışma 

yürütüldüğü saptanmıştır. Doğum korkusu üzerine psikoeğitimin etkisini inceleyen çalışmaların biri sistematik 

derleme (Striebich, Mattern, & Ayerle, 2018), yedisi randomize kontrollü (Rouhe vd., 2013; Taheri, Mazaheri, 

Khorsandi, Hassanzadeh, & Amiri, 2014;  Rouhe vd., 2015; Klabbers, Wijma, Paarlberg, Emons, & Vingerhoets,  

2017; Toohill vd., 2014; Toohill, Callander, Gamble, Creedy, & Fenwick, 2017; Kordi, Bakhshi, Masoudi, & 

Esmaily, 2017) ve biri non random (Fenwick, Toohill, Slavin, Creedy, & Gamble, 2018) olarak yürütülmüştür. 

Mevcut çalışmaların üçü Avustralya’da (Toohill vd., 2014; Toohill, Callander, Gamble, Creedy, & Fenwick, 2017; 

Fenwick, Toohill, Slavin, Creedy, & Gamble, 2018), ikisi Finlandiya’da (Rouhe vd., 2013; Rouhe vd., 2015), ikisi 

İran’da (Taheri, Mazaheri, Khorsandi, Hassanzadeh, & Amiri, 2014; Kordi, Bakhshi, Masoudi, & Esmaily, 2017) 

ve biri Hollanda’da (Klabbers, Wijma, Paarlberg, Emons, & Vingerhoets,  2017) olmak üzere dört ülkede, toplam 
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988 kadın ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar, pikoeğitimin doğum korkusunu istatistiksel olarak anlamlı 

biçimde azalttığını göstermektedir (Rouhe vd., 2013; Taheri, Mazaheri, Khorsandi, Hassanzadeh, & Amiri, 2014; 

Toohill vd., 2014; Rouhe vd., 2015; Klabbers, Wijma, Paarlberg, Emons, & Vingerhoets,  2017; Toohill, 

Callander, Gamble, Creedy, & Fenwick, 2017; Kordi, Bakhshi, Masoudi, & Esmaily, 2017. Yapılan bir sistematik 

derlemede, gevşeme egzersizlerinin beraberinde uygulanan grup psikoeğitiminin kontrol grubuna göre doğum 

korkusunu azaltmada etkili bir yöntem olduğu bulunmuştur (Striebich, Mattern, & Ayerle, 2018, s. 97).  

 Bu çalışmaların üçünün hemşireler (Rouhe vd., 2013; Taheri, Mazaheri, Khorsandi, Hassanzadeh, & 

Amiri, 2014; Rouhe vd., 2015) ve beşinin ebeler tarafından (Toohill vd., 2014; Toohill, Callander, Gamble, 

Creedy, & Fenwick, 2017; Kordi, Bakhshi, Masoudi, & Esmaily, 2017; Klabbers, Wijma, Paarlberg, Emons, & 

Vingerhoets, 2017) yürütüldüğü görülmektedir. Bu araştırmalarda kullanılan programlar incelendiğinde holistik 

bir yaklaşıma temellenmiş olduğu, Rouhe vd. (2013) tarafından geliştirilen yedi adımlı ve Fenwick vd. (2013) 

tarafından geliştirilen BELIEF (Birth emotions- looking to improve expectant fear- Doğum duyguları- beklenen 

korkuyu yönetme) programı temelli PRIME (Promoting Resilience in Mothers’ Emotions- Annelerin 

Duygularındaki İyileşmenin Arttırılması) modellerinin kullanıldığı görülmüştür.  

Tartışma 

Doğum korkusu, kadınların antenatal ve postnatal süreçlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, kadın 

sağlığı açısından doğum korkusunun yönetimi oldukça önemlidir. Doğum korkusunu yönetmede kullanılabilen 

psikoeğitim ve doğuma hazırlık sınıfları, hemşireler tarafından uygulanabilecek, etkili, invazif olmayan ve düşük 

maliyetli yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Doğum korkusunun yönetiminde, psikoeğitim yaklaşımı ve doğuma hazırlık sınıflarının etkili 

yöntemler olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, doğum korkusu üzerine, pskoeğitim ve doğuma hazırlık 

sınıflarını içeren eğitimsel girişimlerle hipnozun etkinliğinin karşılaştırıldığı bir metaanaliz çalışmasında, 

eğitimsel girişimlerin doğum korkusu azaltmada hipnoza göre daha etkili olduğu saptanmıştır (Moghaddam 

Hosseini, Nazarzadeh, & Jahanfar, 2017, s. 1). Ancak birbirlerine üstünlüğüne ilişkin herhangi bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır.  

Sonuç 

Doğum korkusu üzerine doğuma hazırlık sınıfı ve psikoeğitimin birbirine üstünlüğünün değerlendirilmesi 

gerektiği önerilmektedir. Ülkemizde kadınların doğum korkusu ve sezaryen oranının azaltılmasında psikoeğitim 

yaklaşımının desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. Doğum ağrısı yönetimine odaklanan yöntemlerin, doğum 

korkusunun yönetiminde kombine olarak kullanılabileceği ön görülmektedir. Geliştirilecek uygulama 

modellerinin hemşirelik kuramı temelli olarak tasarlanması teori-uygulama arasında boşluğun kapatılması 

açısından önerilebilir. 
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BIRTH PREPARATION CLASSES? OR PSYCHOEDUCATION? : REDUCTION ON FEAR 

OF CHILDBIRTH 

 
İlkay BOZ1, Mehtap AKGÜN1 

 
1AKDENİZ UNIVERSITY, NURSING FACULTY 

 

Aim: Fear of childbirth negatively affects women and all processes before, during and after birth. Several 

approaches are used to reduce fear of childbirth such as birth preparation class, breathing techniques, hydrotherapy, 

hypnosis, doula support, cognitive and behavioral therapies. Among the approaches to reduce the fear of childbirth, 

the birth preparation class and the psychoeducation approach come to the forefront. The purpose of this review is 

to determine whether these two approaches are superior to each other and to raise awareness among health care 

professionals. 

Methods: Literature review of the subject has been carried out through the databases of Ebsco Host CINAHL, 

Complete, Medline (Ovid), Science Direct, Science Citation Index (Web of Science), Springer Link, Ovid, 

Cochrane Central Register of Controlled Trials, Networked Digital Library of Thesis and Dissertations, Proquest 

using with keywords, “Psychoeducation OR Internet Based Psychoeducation OR Telephone Psychoeducation OR 

Group Psychoeducation AND Antenatal Education, Prenatal Education, Birth Preparation Classes, Parent 

Education”. All databases were scanned until April 2018 within 15 years.  

Findings: In the management of fear of birth, no study comparing the effects of psychoeducation with birth 

preparation classes has been reached. In addition, in a meta-analysis study, the effects of educational interventions 

and hypnosis on fear of childbirth were examined and it was found that educational interventions were more 

effective in reducing the fear of childbirth than hypnosis. In this meta-analysis study, eight educational intervention 

studies were included, including four birth preparation classes and four psychoeducation.However, effectiveness 

of thebirth preparation classes and the psychoeducation have been examined together in the included educational 

interventionsand it has not been evaluated whether they are superior to each other. 

Conclusions: On the fear of birth, it is suggested that the superiority of birth preparation class and psychoeducation 

should be evaluated. It is thought that the psychoeducation approach should be supported in reducing the fear of 

birth and cesarean section in women in our country. The design of application models to be developed based on 

nursing theory can be suggested in terms of closing the gap between theory and practice. 

KEYWORDS: BIRTH PREPARATION CLASSES, FEAR OF CHILDBIRTH, PSYCHOEDUCATION 
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S-036 - GEBELER VE EŞLERİ İÇİN "DOĞUM KORKUSU ÖLÇEĞİ"NİN (FEAR OF BIRTH 

SCALE: FOBS) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

 
Sözel Bildiri / HAYIR 

 
Pınar SERÇEKUŞ AK1, Okan VARDAR1, Sevgi ÖZKAN1, 

 
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Özet 

Amaç: Araştırma, gebeler ve eşleri için “Doğum Korkusu Ölçeği’ni (Fear of Birth Scale: FOBS) Türkçeye 

uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmek amacıyla yapılmış metodolojik bir çalışmadır. 

Yöntem: Örneklemi, gebeler için; Pamukkale Üniversite Hastanesi gebe polikliniğine gelen, en az ilköğretim 

mezunu, 18 yaş üstü, psikiyatrik bir hastalığı bulunmayan, gebelik haftası 20’nin üzerinde olan, sağlıklı bir gebelik 

yaşayan kadınlar, eşler için; gebe polikliniğine gelen, en az ilköğretim mezunu, 18 yaş üstü ve psikiyatrik bir 

hastalığı bulunmayan erkekler oluşturmuştur. Çalışmaya 100 gebe (50 nullipar + 50 primipar/multipar) ve eşi, 

toplamda 200 katılımcı dahil edilmiştir. Veri toplamak amacıyla gebeler ve eşleri için ayrı oluşturulan Tanıtıcı 

Bilgi Formu ve “Doğum Korkusu Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 2011 yılında Haines ve ark. tarafından erkek ve 

kadınlarda doğum korkusunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş, çok kısa sürede uygulanabilen pratik bir ölçektir. 

Ölçekte, katılımcıların “Yaklaşan doğum hakkında şu an nasıl hissediyorsunuz?”  sorusuna yanıt olarak 

duygularını (a) ‘sakin ve endişeli’, (b) ‘korku yok ve şiddetli korku’ olarak tanımlanan 100 mm’lik iki çizgi 

üzerinde (vizüel anolog skala) işaretleyerek derecelendirmeleri istenmektedir. Ölçek, tekrar test amacıyla 15 

nullipar, 15 primipar/multipar gebeye ve eşine 4 hafta sonra tekrar uygulanmıştır. Araştırmanın istatistiği 

açımlayıcı faktör analizi, güvenirlik analizi, test tekrar test analizi ve korelasyon analizi kullanılarak yapılmıştır. 

Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 25, çoğu ilköğretim mezunu, ev hanımı ve herhangi bir işte çalışmamaktadır. 

Eşlerin yaş ortalaması 27, çoğu lise mezunu ve işçidir. “Doğum Korkusu Ölçeği”nin yapı geçerliğini ve faktör 

analizine uygunluğunu ölçmek için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizine 

göre faktör yüklerinin ve açıklanan varyansın yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. KMO katsayısı 0.50 ve Bartlett 

testi sonucu X2 =257.232, p=0.000 bulunmuştur. Ölçeğin cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92’dir. Güvenirlik 

analizine göre iç tutarlılık katsayısının oldukça güvenilir olduğu, ölçeğin her bir maddesinin ölçeği temsil ettiği, 

madde-toplam puan korelasyonu doğrultusunda ölçeğin her maddesinin kullanılabilir güvenilirlikte olduğu 

bulunmuştur. 4 hafta sonra 30 gebe ve eşine yapılan uygulamada, tekrar test korelasyon katsayısı r=0.93 ve 

p=0.000 bulunarak pozitif yönde kuvvetli ve anlamlı bir istatistik elde edilmiştir. 

Sonuç: Gebeler ve eşleri için “Doğum Korkusu Ölçeği”nin (Fear of Birth Scale: FOBS), Türk gebeler ve eşleri 

üzerinde doğum korkusunu saptamak amacıyla kullanılabileceği ve geçerli-güvenilir bir ölçek olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Doğum, korku, gebe, baba, geçerlik-güvenirlik 

 

Validity and Reliability Study of Fear of Birth Scale (FOBS)  

for Pregnants and Their Husbands  

 

Abstract 

Aim: This study is a methodological study designed to evaluate the validity and reliability of the Fear of Birth 

Scale (Fobs) for pregnants and their husbands. 
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Method: Sampling, for pregnants; Pamukkale University Hospital has a pregnancy outpatient clinic with at least 

primary school graduate, over 18 years old, no psychiatric disease, over 20 gestational weeks, healthy pregnancy 

women, men who came to the pregnancy outpatient clinic and who have at least primary school graduation, over 

18 years of age and no psychiatric disease. A total of 200 participants including 100 pregnant women (50 nullipar 

+ 50 primiparous/multiparous) and their husbands were included in the study. For the purpose of collecting data, 

a descriptive information form and birth fear scale were used for pregnants and their husbands. The scale was 

established in 2011 by Haines et al. is a practical measure that can be applied in a very short time, designed to 

measure the fear of birth in men and women. The scale was reapplied for 15 nulliparous, 15 

primiparous/multiparous pregnancies and their husbands 4 weeks after the test for retesting. 

Results: The average age of the participating pregnants is 25, most primary school graduates, housewives and do 

not work in any job. The average age of the husbands is 27, most of them are high school graduates and workers. 

The Kaiser-Meyer-Olkin coefficient was 0.50, the Bartlett test result was X2 = 257.232, p = 0.000. The cronbach 

alpha internal consistency coefficient of the scale is 0.92. According to the results of the reliability analysis, it was 

found that the internal consistency coefficient is very reliable, each item of the scale represents the scale, and each 

item of the scale is available reliability in terms of item-total score correlation. After 4 weeks, 30 pregnant women 

and their husbands were tested. The test retest correlation coefficient was r = 0.93 and p = 0.000, meaningful 

statistical significance was obtained in the positive direction. 

Conclusion: It has been determined that the Fear of Birth Scale (FOBS) for pregnants and their husbands can be 

used as a valid-reliable scale to detect birth fear on Turkish pregnants and husbands. 

 

Key Words: Birth, fear, pregnant, father, validity-reliability 

 

Giriş 

Gebelik ve doğum normal, fizyolojik bir süreçtir (Rathfisch, 2012). Buna rağmen pek çok kadın için 

doğum korkusu, ciddi bir problem niteliği taşımaktadır (Aksoy, 2015). Bu durumun en büyük sebebi ise doğum 

eyleminin sonuçlarının tahmin edilememesi ve belirsizliklerin yaşanabileceği bir süreç olarak görülmesidir  (Uçar 

& Gölbaşı, 2015). Doğum korkusu kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir (Howarth, Swain, & Treharne, 

2011). Kadınların yaklaşık %20-50’sinin hafif (Nieminen, Stephansson, & Ryding, 2009), %20-26’sının orta ve 

%2-13’ünün ise şiddetli şekilde doğum korkusu yaşadığı ortaya konmuştur (Rouhe, Salmela‐Aro, Halmesmäki, & 

Saisto, 2009). Kadınların doğumdan beklentileri, geçmiş deneyimleri ve sosyal öğrenmelerle şekillendiği için, 

farklı kültürlerde yaşayan kadınlarda doğum korkusu farklı düzeylerde olabilir (Uçar & Gölbaşı, 2015). 

Britanya’da yapılan bir çalışmada gebelerin %25’inin (Stoll & Hall, 2012), Norveç’te %33’ünün (Nerum, 

Halvorsen, Sørlie, & Øian, 2006), İsveç’te %21,6’sının (Nieminen vd., 2009) orta düzeyde doğum korkusu 

yaşadığı saptanmıştır.  

Yapılan çalışmalar doğum korkusunun pek çok sebebi olabileceğini ortaya koymuştur (Saisto & 

Halmesmaki, 2003; Fenwick, Toohill, Creedy, Smith, & Gamble, 2015). Kadınların yaşadığı doğum korkusu 

anksiyeteye neden olabilmektedir Aşırı, patolojik doğum korkusu ise tokophobia olarak adlandırılmaktadır 

(Hofberg & Brockington, 2000). Pek çok kültürde doğum, kontrol kaybı, ağrı ve ölüm korkusu ile 

ilişkilendirilebilir. Nullipar kadınların doğumdan çok fazla korkmasının nedenleri; vajinal doğum ile ilgili bilgi 

eksikliği (Serçekuş & Okumuş, 2009; Lyberg & Severinsson, 2010; Toohill, Fenwick, Gamble, & Creedy, 2014, 

Fenwick vd., 2015), nasıl bir durumla karşılaşacağını bilememe (Fenwick, Staff, Gamble, Creedy, & Bayes, 2010), 

sağlıklı bir doğum yapamayacağını düşünme (Nieminen vd., 2009, Stoll vd., 2009; Fenwick vd., 2010), perinede 

yırtık olacağı, şiddetli ağrı yaşayacağı düşünceleri, sağlık personeline karşı güvensizlik, negatif doğum hikayeleri 

(Fenwick vd., 2015) ve doğum korkusuna yönelik herhangi bir danışmanlık almama ya da sosyal destek 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır (Niemnen vd., 2009). Multipar kadınların da nullipar kadınlara benzer doğum 

korkuları olmakla birlikte geçmişteki olumsuz doğum deneyimleri multiparlarda doğum korkusuna neden olan 

önemli etkenlerden olabilir (Çiçek & Mete, 2015). 



349 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

Doğum korkusu, doğum ağrısını arttırır, daha fazla analjezik kullanımına yol açar, doğum süresini uzatır 

ve doğumdan memnuniyeti azaltır. Aynı zamanda, herhangi bir tıbbi neden yokken kadınların sezaryen isteğinde 

bulunmasının sebebi, çoğu zaman doğum korkusudur (Serçekuş, 2005). Bu durum sezaryen oranlarının yüksek 

olması bakımından ülkemiz için önemli bir sorundur (Serçekuş, 2005). 

Gebeler üzerinde yapılan doğum korkusuna yönelik pek çok çalışma bulunmasına karşın, babaların/baba 

adaylarının yaşadığı doğum korkusuna yönelik çok az bilgi mevcuttur. Yapılan çalışmalarda babaların/baba 

adaylarının yaklaşık %11-13’ünün doğum korkusu yaşadığı belirlenmiştir (Eriksson, Westman, & Hamberg, 2005; 

Bergström, Rudman, Waldenström, & Kieler, 2013). Babaların/baba adaylarının yaşadığı doğum korkusunun en 

önemli nedenleri, anne ve bebeğin zarar görmesi, eşinin yaşayacağı ağrı, çaresiz kalmak, bilgi eksikliği ve doğum 

sırasındaki riskli girişimlerdir (Hanson, Hunter, Bormann, & Sobo, 2009). Babaların/baba adaylarının doğuma 

ilişkin olarak genellikle eşlerine duygusal destek vermekte zorluk yaşadıkları ve alınan kararlarda dışlandıkları, 

kendilerini duygusal anlamda yetersiz hissettikleri ortaya konmuştur (Johansson, Rubertsson, Rådestad, & 

Hildingsson, 2012).  

Doğum korkusu denince akla ilk gelen kadınlar olmasına karşılık, aslında erkekler de doğuma yönelik 

korku yaşamaktadırlar (Eriksson, Salander, & Hamberg, 2007). Literatürde anne ile birlikte baba adaylarının 

doğum korkusunun değerlendirildiği çok az çalışma bulunmaktadır (Eriksson vd., 2005; Eriksson, Westman, & 

Hamberg, 2006). Ülkemizde gebelerde doğum korkusunu ölçen Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-

DEQ) A versiyonu (Korukcu, Kukulu, & Fırat, 2012) ile postpartum dönemde doğum korkusunu ölçmeyi sağlayan 

Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) B versiyonunun (Uçar, 2013) ve doğum anında korkuyu 

ölçen Doğum Korkusu Ölçeği’nin (DFS) Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır (Serçekuş, Gökçe 

İşbir, & İnci, 2017). Ancak hem gebeler hem de baba adaylarında doğum korkusunu ölçen, daha hızlı 

uygulanabilen, pratik bir ölçüm aracına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı; Haines, Pallant, 

Karlström, & Hildingsson tarafından 2011 yılında geliştirilen, gebeler ve eşlerinin doğum korkusunu ölçmeye 

yarayan, kısa sürede uygulanabilen bir ölçüm aracı olan, “Doğum Korkusu Ölçeği”nin (Fear of Birth Scale: FOBS) 

geçerlik ve güvenirliğini test etmektir.  

 

 

Yöntem 

Araştırmanın tipi 

Araştırma, gebeler ve eşleri için “Doğum Korkusu Ölçeği”ni (Fear of Birth Scale: FOBS) Türkçeye 

uyarlamak, geçerlik ve güvenirliğini incelemek amacıyla yapılmış metodolojik tanımlayıcı bir çalışmadır.  

Araştırmanın evreni ve örneklemi 

Araştırma, Haziran-Ağustos 2018 tarihleri arasında Pamukkale Üniversite Hastanesi gebe polikliniğinde 

gerçekleştirilmiştir. Örneklemi, gebeler için;  gebe polikliniğine gelen, en az ilköğretim mezunu, 18 yaş üstü, 

gebelik haftası 20’nin üzerinde olan, herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan ve sağlıklı bir gebelik yaşayan 

kadınlar, eşler için; gebe polikliniğine gelen, en az ilköğretim mezunu, herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan, 

18 yaş üstü erkekler oluşturmuştur. 

Gebeler ve eşleri için “Doğum Korkusu Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirlik analizinde örneklem 

büyüklüğünün ölçeğin madde sayısının 5–10 kat fazlası olması önerilmektedir. Ancak kayıplar olabileceği 

düşünüldüğünden ve araştırmanın güvenirliğini artırmak amacıyla 100 gebe (50 nullipar + 50 primipar/multipar) 

ve eşi olmak üzere toplamda 200 katılımcı örnekleme alınmıştır. 

Veri toplama araçları 

Tanıtıcı bilgi formu -1 (gebe): Bu formda doğum korkusunu etkileyen değişkenler olan yaş, eğitim 

durumu, ekonomik durum gibi sosyodemografik; gebelik sayısı, doğum şekli gibi obstetrik bilgilere yönelik 

sorular bulunmaktadır. 
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Tanıtıcı bilgi formu -2 (eş): Bu formda doğum korkusunu etkileyen değişkenler olan yaş, eğitim durumu, 

ekonomik durum gibi sosyodemografik değişkenler ile daha önceki babalık deneyimine ilişkin bilgilere yönelik 

sorular bulunmaktadır. 

Doğum korkusu ölçeği: Ölçek 2011 yılında Haines vd. tarafından doğum korkusunu ölçmek amacıyla 

geliştirilmiştir. Ölçekte, katılımcıların “Yaklaşan doğum hakkında şu an nasıl hissediyorsunuz?”  sorusuna yanıt 

olarak duygularını (a) ‘sakin ve endişeli’, (b) ‘korku yok ve şiddetli korku’ olarak tanımlanan 100 mm’lik iki çizgi 

üzerinde işaretleyerek derecelendirmeleri istenmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık cronbach alfa katsayısı 0.91 

bulunmuştur. Ölçeğin kesme noktası 50 puan olarak belirlenmiştir. 50 ve üzeri puan alan katılımcıların doğum 

korkusu yaşadığı tanımlanmıştır (Haines vd., 2011). 

Ölçeğin dil eşdeğerliği 

Ölçeğin dil eşdeğerliği için araştırmacılar ve İngilizce ’ye hakim üç çevirmen tarafından birbirinden 

bağımsız olarak ölçeğin Türkçe çeviri işlemleri yapılmıştır. Bütün çeviriler incelenip, araştırmacılar tarafından tek 

form haline getirilmiştir. Oluşturulan formun geri çevirisi, İngilizce ve Türkçe anlayan ve konuşabilen, ana dili 

İngilizce olan iki kişi tarafından yapılmıştır. Geri çeviri sonrasında orijinal form ile geri çevirisi yapılan formlar 

karşılaştırılarak maddeler tekrar gözden geçirilmiştir. Elde edilen Türkçe form ve orijinal İngilizce form, dil ve 

kapsam geçerliği yönünden doğum korkusu alanında çalışan 6 uzmanın görüşüne sunulmuştur.  

Ölçeğin kapsam geçerliği 

Kapsam geçerliği, bir ölçeğin ölçülmek istenen alanı dengeli bir şekilde temsil edip etmediğini saptamak 

için yapılır (Tavşancıl, 2014). Uzmanlardan ölçek maddelerinin uygunluğuna göre 1 puan: “uygun değil”, 2 puan: 

“biraz uygun, maddenin uygun şekle getirilmesi gerek”, 3 puan: “uygun ancak ufak değişiklikler gerekiyor”, 4 

puan: “çok uygun” şeklinde 1-4 arasında puan vererek değerlendirilme yapmaları istenmiştir (Karakoç & Dönmez, 

2014). Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi için kapsam geçerlik indeksi (KGİ) kullanılmıştır. KGİ değeri için 

alt sınır 0.80 olarak kabul edilmektedir (Davis, 1992; Yurdugül, 2005). Kapsam geçerliği değerlendirmesine göre 

ölçeğin tüm maddelerinin KGİ değerleri 1.00 olarak elde edilmiştir. Uzman görüşleri arasındaki uyumun 

değerlendirilmesi için Kendall Uyuşum Testi yapılmıştır (Karagöz, 2010). Elde edilen sonuç, uzman görüşlerinin 

farklı olmadığını göstermiştir (Kendall’s W=0.333, p= 0.157). 

Verilerin toplanması 

Araştırmaya başlamadan önce, ölçek sorularının anlaşılırlığını belirlemek için 20 gebe ve eşine ön 

uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonrası sorularda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek görülmemiştir. 

Örneklem özelliklerine uygun kişilere çalışma hakkında bilgi verilmiş, yazılı ve sözlü onamları alınmıştır. Veri 

toplama işlemi yaklaşık 10 dakika sürmüştür. Tekrar teste ilişkin verilerin toplanması için örneklem içinden seçilen 

60 kişilik (15 nullipar gebe ve eşi + 15 primipar/multipar gebe ve eşi) gruba ölçek dört hafta sonra ikinci kez 

uygulanmıştır.  

Verilerin analizi 

Toplanan verilerin analiz ve değerlendirmesinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Katılımcıların 

sosyodemografik özelliklerine ilişkin veriler değerlendirilirken ortalama, yüzde, sayı ve standart sapma 

kullanılmıştır.  

Araştırmanın dil eş değerliğinin belirlenmesinde geri çeviri, kapsam geçerliğin belirlenmesinde Davis 

tekniği kullanılarak KGİ, uzman görüşleri uyumunun değerlendirilmesinde ise Kendall Uyuşum testi yapılmıştır. 

Yapı geçerliğinin analizinde açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Veri setinin faktör analizine uygunluğunu 

değerlendirmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), değişkenler arasında korelasyon olup olmadığını test etmek için 

Bartlett’s testi uygulanmıştır.  

Araştırmanın güvenirlik analizi için; likert tipi ölçeklerde iç tutarlılığı belirlemede kullanılan cronbach 

alfa, her maddenin toplam puanla ilişkisini incelemede madde toplam puan korelasyonları, Hotelling T2 testi ve 

ölçeğin zaman içerisinde değişmezliğini belirlemede test-tekrar test korelasyonları yapılmıştır. Madde toplam 

puan korelasyon katsayısı 0.20 alt sınır olarak kabul edilmiştir (Gözüm & Aksayan, 2003).  
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Bulgular 

Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 25.46±3.57, ortalama gebelik haftası 27.5’dir. Gebelerin 

%65’i ilköğretim mezunu, %92’si herhangi bir işte çalışmamakta olup, primipar/multiparların %60’ının daha 

önceki doğum şekli normal doğumdur. Gebelerin %60’ının şimdiki doğum tercihi normal doğumdur ve %77’si 

gebelik süresince eşlerinden yeterli destek gördüğünü belirtmiştir. 

Çalışmaya katılan erkeklerin (eşlerin) yaş ortalaması 27.54±3.61’dir. Eşlerin %49’u lise mezunu, %98’i 

çalışmaktadır. Erkeklerin %95’inin eşleri için şimdiki doğum tercihi normal doğumdur ve %100’ü gebelik 

süresince eşine yeterli destek verdiğini belirtmiştir. 

Ölçeğin geçerliği 

“Doğum Korkusu Ölçeği”nin yapı geçerliğini ve faktör analizine uygunluğunu ölçmek için Kaiser-

Meyer-Olkin ve Bartlett analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre tek faktörlü bir yapı elde 

edilmiş, faktör yüklerinin ve açıklanan varyansın yeterli düzeyde olduğu saptanmıştır. KMO katsayısı 0.50 ve 

Bartlett testi sonucu X2 =257.232, p=0.000’dır. Ölçek özdeğerinin 1.853, toplamda açıklanan varyansın ise 92.665 

olduğu bulunmuştur. Ölçeğin her iki maddesinin de faktör yükü 0.96 olarak elde edilmiştir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Gebeler ve Eşleri İçin “Doğum Korkusu Ölçeği”nin (Fear of Birth Scale:   FOBS) Açımlayıcı 

Faktör Analizi 

 

Maddeler Faktör yükü     

Madde 1. 

Madde 2. 

 0.96 

 0.96 

    

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

 

 0.500 

   

Bartlett's Test of Sphericity 

p 

 257.232 

 0.000 

   

Özdeğer 

Varyans 

 1.853 

 92.665 

    

 

Ölçeğin güvenilirliği 

Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla cronbach alfa iç tutarlılık analizi, madde toplam puan 

korelasyonu ve test tekrar test analizi yapılmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.92 olarak bulunmuştur.  

Ölçek maddelerinin ortalamaları 60.1 (min) ile 69.0 (max) arasında değişiklik gösterirken (değişim aralığı 8.9) 

maddelerin genel ortalaması 64.5 olarak bulunmuştur (Hotelling T2=94.101, F=94.101, p=0.000). Ölçeğin genel 

ortalaması ise 129.1±46.3’tür. Her iki maddenin ölçeğin toplam puanı ile korelasyonu 0.96 olarak elde edilmiştir 

(Tablo 2). Ölçek, zaman içindeki tutarlılığını değerlendirmek amacıyla dört hafta sonra 60 kişilik (15 nullipar gebe 

ve eşi + 15 primipar/multipar gebe ve eşi) gruba tekrar test uygulanmıştır. Test tekrar test güvenirliği Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyonu ile analiz edilmiştir. Ölçeğin test tekrar test puan ortalamaları sonucuna göre 

pozitif yönde anlamlı ve çok kuvvetli bir ilişki bulunmuştur (r=0.93, p=0.000) (Tablo 3). 
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Tablo 2. Gebeler ve Eşleri İçin “Doğum Korkusu Ölçeği”nin (Fear of Birth Scale: FOBS) Güvenilirliği  

 

 Maddeler    Ortalama 
      Standart 

       sapma 

    Madde-toplam 

      korelasyon 
   Faktör yükü 

Madde 1.  60.1 23.9 0.96 0.96 

Madde 2.  69.0 24.1 0.96 0.96 

 

 

Hotelling's T2       

 

 

94.101 

 

 

   F=94.101 

 

 

   p=0.000 

 

Ölçek ortalaması  129.1±46.3   

Cronbach alfa      0.92   

 

Tablo 3. Gebeler ve Eşleri İçin “Doğum Korkusu Ölçeği”nin (Fear of Birth Scale: FOBS) Test Tekrar Test 

Puan Ortalamaları Karşılaştırılması 

 

      

 

 

 

Puan ortalamaları Analiz sonuçları 

 

    FOBS 

  Test ± SD Tekrar test ± SD r p 

64.5±23.1 76.1±21.1 0.93 0.000 

      

Tartışma 

Ölçeğin geçerliği 

Geçerlik kavramı, bir ölçeğin "neyi", ne kadar "doğru" ya da "isabetli" ölçtüğü ile ilgilidir (Gözüm & 

Aksayan, 2003). Ölçek verilerinin faktör analizine uygunluğunu saptamak amacıyla KMO-Bartlett’s testi 

yapılmıştır. KMO katsayısı 0.50, Bartlett’s testi değeri (x2) 257.232 ve p değeri 0.000 olarak bulunmuştur. KMO 

katsayısının 0.50 ve üzerinde olması verilerin faktör analizine uygun olduğunu,  Bartlett’s testi p değerinin 0.05’ten 

küçük olup anlamlı düzeyde elde edilmesi de verilerin normal dağılım özelliğine sahip olduğunu ortaya 

koymaktadır (Çokluk, Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2012; Erdoğan, Nahcivan, & Esin, 2014). 

Ölçeğin yapı geçerliğini değerlendirmek için açımlayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizi 

yapılmasındaki amaç, ölçekteki maddelerin farklı boyutlar altında toplanıp toplanamayacağını değerlendirmektir 

(Gözüm & Aksayan, 2003; Erdoğan vd., 2014). Faktörlerin açıkladığı toplam varyansın tek faktörlü ölçeklerde 

%30’un üzerinde (Büyüköztürk, 2018), çok faktörlü ölçeklerde ise % 40-60 arası olması yeterli bulunmaktadır 

(Tavşancıl, 2014). Açımlayıcı faktör analizine göre ölçek tek boyuttan oluşup varyansın % 92.66’sını 

açıklamaktadır. Tek faktörün toplam varyansın yarıdan fazlasını açıklıyor olması, ölçeğin gebelerin ve eşlerinin 

doğum korkusu düzeylerini iyi ölçtüğünün bir göstergesi olabilir. Yük değeri 0.30-0.59 arası olan maddeler orta, 

0.60 ve üzeri değer alan maddeler ise yüksek faktör yüküne sahiptir (Büyüköztük, 2002). Araştırmada ölçek 

maddelerinin faktör yüklerinin her ikisi de 0.96 olarak elde edilmiştir. Buna göre maddelerin yüksek faktör yüküne 

sahip olduğu görülmektedir. Ölçeğin tek faktörden oluşup varyansın yaklaşık %93’ünü açıklaması ve ölçek 

maddelerinin yüksek faktör yüküne sahip olması ölçeğin yapı geçerliğini yeterli kılmaktadır. 
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Ölçeğin güvenilirliği 

 Bir ölçme aracının güvenirliği, aracın ölçülmek istenen özelliği/değişkeni ne tutarlılıkla ölçtüğünün ya da 

ölçüm sonuçlarının hatalardan arınmış olmasının derecesidir (Tavşancıl, 2014). Cronbach alfa katsayısı, ölçeğin 

güvenirliğini test etmede kullanılan iç tutarlılık hesaplama yöntemlerinden biridir (Ercan & Kan, 2004). Ölçek 

çalışmaları için cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı; 0.00–0.40 arasında ise ölçek güvenilir değil, 0.41- 0.60 

arasında ise güvenilirlik düşük, 0.61- 0.80 arasında ise oldukça güvenilir, 0.81-1.00 arasında ise ölçek yüksek 

derecede güvenilir, şeklinde ifade edilmektedir (Özdamar, 2004). Ölçeğin orijinal çalışmasında cronbach alfa 

katsayısı 0.91 olarak saptanmıştır (Haines vd., 2011). Çalışmamızda ölçeğin cronbach alfa katsayısının 0.92 

olduğu ve oldukça güvenilir aralıkta yer aldığı bulunmuştur. Ölçek sorularının ortalamaları 60.1 ve 69.0 olarak 

elde edilmiştir. Soru ortalamalarının birbirinden farklı olması; soruların katılımcılar tarafından aynı yaklaşımla 

algılanmadığını, her maddenin ölçekte yer alması gerektiğini, soruların ölçme kapasitelerinin ve zorluk 

derecelerinin farklı olduğunu (Hotelling T2=94.101, F=94.101, p=0.000) ortaya koymaktadır (Özdamar, 2004). 

Madde toplam puan korelasyonu incelendiğinde ölçeğin tüm maddelerinin korelasyon katsayısının 

0.20’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Madde-toplam puan korelasyon katsayılarının her iki ölçek maddesi için 

de r= 0.96 olduğu ve her maddenin çok kuvvetli düzeyde ilişki gösterdiği bulunmuştur.  

Ölçeğin zaman içindeki tutarlılığı test tekrar test ile değerlendirilmiştir. Test tekrar test güvenirliği, söz 

konusu ölçme aracının zamana göre tutarlı sonuçlar verebilme durumu ve değişmezlik gösterebilme gücüdür 

(Gözüm & Aksayan, 2003). 60 kişilik (15 nullipar gebe ve eşi + 15 primipar/multipar gebe ve eşi) gruba ölçek 

dört hafta sonra ikinci kez uygulanmıştır. Ölçeğin Pearson Momentler Çarpımı korelasyon katsayısı r=0.93, 

p=0.000 bulunmuştur. Buna göre ölçeğin zamana göre değişmezlik güvenirliğinin oldukça yüksek düzeyde olduğu 

söylenebilir. 

Sonuçlar ve Uygulamada Kullanımı 

Gebeler ve eşleri için “Doğum Korkusu Ölçeği”nin (DKÖ) Türk kültürüne uyguluğunu incelemek 

amacıyla yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; ölçeğin toplumumuz için uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçüm 

aracı olduğu, gebeler ve eşlerinin doğum korkusunu kısa zamanda ve pratik bir şekilde ölçebileceği saptanmıştır. 

DKÖ’nün gebelerin ve eşlerinin doğum korkularını ölçmek amacıyla büyük örneklemler üzerinde uygulanması 

önerilmektedir. 
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S-037 - MACARİSTAN’DA DOĞUM HİZMETLERİ 

Nurdan Tuğçe GÜNAL1, Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK1, 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

Macaristan’ın iki büyük şehrindeki bebek dostu ve anne dostu hastanelerdeki doğum salonu ve kadın doğum 

kliniklerindeki deneyimleri ve gözlemleri aktarmaktır. 

18 Şubat-18 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki üç aylık süre boyunca Nyíregyháza şehrinde Jósa András 

Oktatókórház Teaching Hospital’da (bebek dostu hastane-BDH) ve Debrecen şehrinde Faculty of Medicine (anne-

bebek dostu hastane-ABDH) hastanesinde, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniklerindeki uygulamaya yönelik 

izlenimler aktarılacaktır. 

Macaristan’ın 2. en büyük hastanesi olan András Jósa Teaching Hospital’da , doğum salonuna kabul edilen 

gebelere neredeyse rutin bir şekilde intrapartum müdahaleler (indüksiyon,vajinal muayene vb.) uygulanmakta, 

gebeler hareket için teşvik edilmemekte, oral kısıtlama yapılmakta, bebek doğar doğmaz umblikal kord klemplenip 

bebek yenidoğan hemşiresi tarafından alınıp, ten tene temas rutin olarak sağlanmadan yenidoğan ünitesine 

götürülmektedir. Doğum eylemini primer olarak ebeler üstlenirken; doktor, eyleme lokal anestetik uygulama, 

epizyotomi açma ve tamir etme esnasında dahil olmaktadır. Erken postpartum dönemde kadın 2 saat süreyle 

doğum salonunda ebe tarafından takip edilip, durumu stabil ise obstetri servisine alınmaktadır. Doğumhanenin 

içinde bulunan özel odalardan birinde doğum yapmak isteyen kadınlar istediği doktor ve ebeyi seçerek ücret 

karşılığında eşi ile birlikte doğumlarını gerçekleştirmektedirler. Anne-bebek dostu hastane olan University of 

Debrecen-Faculty of Medicine’da kadınlara rutin indüksiyon ve epizyotomi uygulanmamakta, kapalı glottis tipi 

ıkındırma yaptırılmakta, doğum sürecinde oral kısıtlama yapılmamakta; bebek doğduktan sonra bebeği anne ile 

aynı seviye olan bir masaya alarak, umblikal kord bebeğe sıvazlanıp, nabzı durduktan sonra klemplenip 

kesilmekte; anne bebek arasında ten tene temas rutin olarak sağlanmakta; kadınlar doğum ağrısı çektikleri yatakta 

(litotomi masasına dönüşen) doğumlarını yapmaktadırlar. 

Macaristan’da klinik uygulama yapılan iki hastanede doğum hizmetleri açısından önemli farklar olduğu 

söylenebilir. Anne-bebek dostu olan hastanede kanıta dayalı uygulamalar gerçekleştirilmekte olup, doğumda 

müdahale oranının daha düşük ve anne memnuniyetinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: MACARİSTAN, ANNE-BEBEK DOSTU HASTANE, DOĞUM HİZMETLERİ, 

EBELİK, HEMŞİRELİK 

 
BIRTH SERVICE IN HUNGARY 

 
Nurdan Tuğçe GÜNAL1, Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK1 

 
1KARADENİZ TECHNİCAL UNİVERSİTY 

To convey experiences and observations in the delivery room and gynecology clinics in baby-friendly and mother-

friendly hospitals in two large cities in Hungary. 

A three month period from February 18 to May 18, 2018, at the Jósa András Oktatókórház Teaching Hospital 

(baby friendly hospital-BFH) in the city of Nyíregyháza and in the Faculty of Medicine (mother-baby friendly 

hospital -MBFH) in Debrecen, impressions will be transferred. 

At András Jósa Teaching Hospital, the second largest hospital in Hungary, intrapartum implementations 

(induction, vaginal examination etc.) are applied to the pregnants accepted to the delivery room, not encouraged 

for movement, oral restriction are performed, no sooner than the baby is born, umbilical cord is clamped and, is 

taken to the newborn unit without skin to skin contact. While midwifes are undertaking labor as a primary role; 

doctors apply local anesthetics, open and repair episiotomy. In the early postpartum period, the woman is followed 

up for 2 hours in the delivery room by the midwife and if the condition is stable, she is taken to the obstetric 

service. In some conditions women can choose the doctor and midwife that they want and they can give birth with 
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their husband. The routine induction and episiotomy are not applied to the women; closed-glottis pushing type is 

used and there is no oral restriction during the delivery; after the birth of baby, the baby is taken to a table with the 

same level as the mother, the umbilical cord is stripped to the baby, when the pulse is stopped, it is clamped and 

cut; the skin to skin contact between mother and baby is provided routinely; women give birth in the bed (turned 

into a lithotomy chair)at the University of Debrecen-Faculty of Medicine, which is a MBFH. 

It can be said that there are important differences in terms of birth services between two hospitals in Hungary. In 

the MBFH, evidence-based practices are performed, and the rate of intervention at birth is lower and maternal 

satisfaction is higher. 

KEYWORDS: HUNGARY, MOTHER-BABY FRİENDLY HOSPİTAL, BİRTH SERVİCES, MİDWİFERY, 

NURSİNG 

 
  



359 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

S-038 - BİR GEBE OKULU MACERASI 

 

 
Buket Özgiray1, Özlem Ecemiş2, Pınar Ilıkkan3 

1 Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı   İzmir/ Türkiye 

2 Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı İzmir/ Türkiye 

3 Meidcalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü İzmir/ Türkiye 

Giriş : Anne ve bebekler taşıdıkları riskler nedeniyle sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli hizmet almaları 

gereken iki önemli grubu oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, Alma-Ata Deklarasyonu’nu 2008 yılında tekrar 

gündeme getirerek; eşitsizliklerin giderilmesi, hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve başta eğitim olmak üzere tüm 

ilkelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Barselona Anne Hakları Bildirgesi’nde; her kadının üreme 

sağlığı, gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. Sağlık 

kuruluşlarının anne ve eşine bu eğitimi vermek, doğum öncesi bakımın bir parçası olarak bu eğitimlere 

katılmalarını özendirmek zorunda olduğuna vurgu yaparak bunun bir anne hakkı olduğu belirtilmiştir. Gebe 

bilgilendirme eğitimi de bunu amaçlamaktadır. 

Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı; tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili 

konularda bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi 

ve yeni rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamıştır (Sağlık Bakanlığı, Özkan; 

2012:giriş) 

Kurumumuz bunlardan farklı olarak, gebelerimizin bu süreci paylaşmak istedikleri diğer aile bireylerinin 

katılımını sağlayarak, aile içi daha geniş bir kitle eğitimine önem vermektedir ve sağlamaktadır. 

Amaç: Kadının hayatında en özel süreyi  kapsayan doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası zamanın, sağlıklı 

geçirilmesinin yanında, korku ve endişeleri bertaraf ederek, keyif alınmasını sağlamak. Anneliğin başladığı süreçte 

babalığın da başladığını anlatmak, eğitime katılan aile büyüklerindeki yanlış tabuları yıkmak, doğruların 

uygulanmasında destekçi rolüne hazırlamak. 

Sadece normal doğuma hazırlamak değil, beslenme, egzersiz, anne sütü, hijyen, anne bebek bağlanması, babanın 

tüm sürece katılımının sağlanması, psikolojik olarak hazırlanma, doğruların yetkili kişilerden öğrenilmesi, 

topluma sağlıklı bireylerin hazırlanması, tüm bunların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Gebe okulunun en büyük katkılarından biri, aileleri normal doğuma teşvik etme olduğu bilinmektedir. 

Yıllar 

Toplam 

doğum 

sayısı 

Normal 

doğum 

Sezeryanla 

doğum 

2015 1157 224 993 

2016 1478 321 1157 

2017 1591 460 1131 

Tablo 1: Medicalpark İzmir Hastanesi yıllara göre normal doğum artışı 

Tablo 1’e bakıldığında yıl bazında artış gözlemlendiği gibi,  2015 ve 2017 yılları normal doğum sayılarına 

bakıldığında gebe okulunun katkısıyla iki katı bir artış olduğu görülmüştür. 

 

 

Sınırlar: Hastanemizin gebe okuluna başvuran gebe ve yakınları kabul edilmektedir. 
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Yöntem : Gebe okulu; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularda katılımcılarda mevcut bilgi kirliliğinin 

temizlenmesi, yerine doğruların konulması, normal doğuma teşvik edilmesi ve tüm  bu süreçleri doğru 

yönetmelerini sağlamayı hedeflemektedir.  Bu çalışma gebe okulunda eğitim almış 200 gebe ve daha öncesinde 

gebe okulunda eğitim almamış 200  gebe oluşmuştur.  

22 Dönem de, 12 saatlik eğitim programında , 200 kişinin katılım sağladığı eğitim ,toplamda 2460 saate ulaşmıştır.   

Bu eğitimde örneklemin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup, gebelerin ve yakınlarının gönüllü katılımları esas 

alınmıştır. Gebe okulu işleyişi için Sağlık Bakanlığı mevzuatı esas alınmıştır. 

Veri toplama aracı olarak ‘Gebe Okulu Değerlendirme Formu’ kullanılmıştır. Bu form gebe okulu ilk günü, son 

günü ve hastanemiz takipli gebelerinde doğum sonu olmak üzere 3 kez doldurularak değerlendirilmektedir. Bu 

değerlendirmenin dışında hiç eğitim almamış gebelerde doğum sonrası bu çalışmaya dahil edilmiştir. 

Çalışma gebelerin ve yakınlarının doğum, doğum öncesi ve doğum sonrasına ilişkin aldıkları gebe okulu 

eğitiminin verimliliğini değerlendirmek amacı ile planlanan tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte bir çalışma olarak 

gerçekleşmiştir. 

Hekim, ebe, hemşire işbirliği ile hazırlanan içerikte, her grup katılımcının anlayabileceği dilde ve gerekli olan 

konularda eğitimler devam etmektedir. Her grupta öncelikli olarak mevcut ders programı uygulanmasının yanısıra, 

her eğitim konusu arkasından katılımcıların talepleri alınmaktadır ve aynı gruba, talep edilen eğitim desteği 

sağlanmaktadır. Eğitimin verimliliğini ölçmek için soru cevap çalışmaları yapılmaktadır. Hastanemiz takipli 

gebelerinin doğuma geldiklerinde, alınan eğitimlerin uygulanıp uygulanamadığı tespit edilmektedir.  

Bulgular : Gebeler ve ebeveynlerin üzerinde eğitimin verimliliği, bu eğitimin ne kadarını hayata geçirdiklerini, 

hangi konularda yanlış bilgi edindiklerini, eğitimden sonra ebeveynlerin yeni rolleri ile ilgili korkularının ne 

düzeyde azaldığı ve bilgilerinin ne düzeyde arttığı gibi bulgular elde edilmektedir. 

Uluslararası Lamaze Organizasyonu “Lamaze International” doğal doğumları artırmak için doğumu yöneten sağlık 

profesyonellerine yönelik olarak kanıta dayalı altı uygulamayı içeren bir kılavuz yayınlamıştır. Bu kılavuzda en 

az girişim ile sağlıklı bir doğumun gerçekleşebileceği belirtilmektedir. Kılavuza göre doğum kendi başlamalı, 

doğum boyunca anne adayının hareket özgürlüğü olmalı, gebeye duygusal ve fiziksel destek verilmeli, gereksiz 

her türlü müdahaleden kaçınılmalı, doğumda sırtüstü yerine diğer pozisyonlar desteklenmeli ve doğum sonrası 

anne ve bebek bir arada kalmalıdır. Bu kılavuzun ışığında Dünya Sağlık Örgütü(WHO )yayınladığı kanıta dayalı 

altı uygulamanın sağlıklı anne ve bebek için mümkün olan en az girişim ile güvenli bir şekilde doğum eyleminin 

gerçekleşebileceğini ifade etmiştir. 

 

Sonuç : Elde ettiğimiz verilere göre gebe okulunun katılımcılara verimli olduğu, sağlık profesyonellerinden 

aldıkları bilgilerle süreci doğru yönettikleri gözlemlenmiştir. Bununla birlikte gebe okulu sonunda yapılan 

değerlendirmelerde  gebe ve yakınlarının, alınan eğitim ile bilgi kirliliğinden kurtuldukları, katılımcılarda korku 

ve endişelerin yerini keyifli anların doldurdukları gözlenmiştir. 

NST, kadın doğum polikliniğinde ve hastanemizin sosyal medya tanıtımlarında gebe okulu ile ilgili 

bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kadın doğum polikliniğinde gebe okulu tanıtım standı kurulmuştur ve tanıtım için 

hazırlanmış olan broşürler stantta temin edilebilmektedir. Hastanemizin çeşitli alanlarında yayın akışı sağlayan 

ekranlarda gebe okulu tanıtım videosu gösterilmesi için gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 

Gebe okulu eğitimcilerimizin kadın doğum kliniği çalışanlarından oluşuyor olması, eğitimlerde doğru olarak 

anlatılan her ayrıntının hayata geçirilmesinde büyük kolaylık getirmektedir. Bu durum gebe ve ailelerde güven 

oluşturmakta ve anlatılanların uygulanmasında, kabul görmesinde olumlu sonuçlar getirmektedir. 
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S-039 - EMZİRMEYE İLK DOKUNUŞ 

 

Buket Özgiray1, Özlem Ecemiş2, Pınar Ilıkkan³ 

1. Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı   İzmir/ Türkiye 

2.Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı İzmir/ Türkiye 

3.Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü İzmir/ Türkiye 

Giriş: Emzirme çocuklara yaşam için en iyi başlangıcı sağlar. Emzirme ayrıca anne sağlığını da korumada yardımcı 

olmaktadır. Emzirme anne ile bebek arasında yakın, sevgi dolu bir ilişki kurulmasını kolaylaştırır. Bu da anneyi 

duygusal olarak tatmin eder. Doğumdan sonra yakın temas bu ilişkinin gelişmesine yardımcı olur. Bu durum 

“duygusal bağlanma”(bonding) olarak adlandırılır. 

Danışmanlık, karşımızdaki insanların ne hissettiğini anlamaya ve ne yapacaklarına karar vermede yardımcı olmaya 

yönelik bir çalışma biçimidir(Sağlık Bakanlığı). 

Amaç : Sağlık hizmetleri uygulamalarının emzirme konusunda büyük etkileri vardır. Niteliksiz uygulamalar anne 

sütü ile beslenmeyi azaltabilir ve yapay beslenmenin daha da yaygınlaşmasına yol açar. İyi uygulamalar ise 

emzirmeyi destekler ve annelerin başarılı ve uzun süre emzirmelerine yardımcı olur. 

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF her bebeğin doğumdan itibaren 6 aylığa kadar tek başına anne sütü ile 

beslenmesini bundan sonra da ek besinlerle birlikte olmak koşuluyla en az 2 yaşına kadar anne sütüyle 

beslemenin devam ettirilmesini önermektedirler. Buna karşı bir çok ülkede annelerin büyük çoğunluğu, 

bebeklerine yapay yiyecek ve içecekler vermeye 6 aydan çok önce başlamakta ve birçoğu da 2 yaşından çok önce 

anne sütüyle emzirmeyi kesmektedir. Bu durumun sık rastlanan nedenleri annelerin sütlerinin yeterli olmadığına 

inanmaları veya emzirmede bazı güçlüklerle karşılaşmalarıdır. Bazen de bu durum, annenin ev dışında çalışması 

ve işine devam ederken aynı zamanda nasıl emzireceğini bilememesinden kaynaklanmaktadır. 

1989’da WHO ve UNICEF tarafından ‘Doğum Servislerinin Özel Rolü: Emzirmenin Korunması, Yaygınlaştırılması 

ve Desteklenmesi ‘adı altında bir ortak bildiri hazırlayarak çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Sağlık Bakanlığı). 

Hastanemizde, emzirmenin öneminin bilindiği bu dönemde, kadın doğum kliniğinde bebek bakım görevlisi 

kadrosu oluşturmuş ve 24 saat süren hizmet devamlılığı sağlanmıştır. 

Sınırlar:  Hastanemiz kadın doğum kliniğinde doğum yapan anneler ve yakınlarına, yenidoğan yoğun bakımda 

yatan bebeklerin anneleri ve yakınlarına, pediatri polikliniğinden yatışı yapılan fototerapi alan bebeklerin anne 

ve yakınlarına, hastanemiz gebe okulu katılımcılarına emzirme danışmanlığı yapılmaktadır. 

Yöntem : Emzirmenin öneminin anlatılması ve gerekli eğitimin yapılarak ön hazırlığın sağlanması için gebe okulu 

programımızda ayrıca bu konuya yer verilmiştir. Klinikte anne ve yakınları için hastanemiz kadrosunda oluşturulan 

emzirme danışmanları, anne sütünün önemi, ne zaman ve nasıl emzirme yapılacağı, emzirme konusunda anne 

ve bebeğe, diğer aile bireylerinin nasıl destek olacağı gibi birçok konuda eğitim yapılarak, uygulama ile doğru 

yöntemler gösterilmektedir. Ayrıca yenidoğan yoğun bakımda yatan bebeklerin anneleri düzenli aralıklarla yoğun 

bakım emzirme alanına alınarak, aynı danışmanlık hizmeti verilerek, uygulamada destek sağlanmaktadır. 

Yapılan danışmanlık hizmetleri hastanemize ait olan ‘Emzirme Gözlem Formu’nda kayıt altına alınmaktadır. 
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Medicalpark hastaneler grubuna ait ‘HEM-YRD:51/03’ nolu ‘Emzirme Politikası’ bilgilendirmesi mevcuttur ve 

‘70&90 ‘ölçülerinde bir afiş ile ilgili alanlarda bilgilendirme panosunda gösterilmektedir. 
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Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün takip etmiş olduğu indikatör ile yapılan hizmetin performans 

değerlendirmesi yapılmaktadır. 

‘Taburculuğuna Kadar Sadece Anne Sütü ile Beslenen Bebek Oranı (%) 
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Bulgular : Yapılan emzirme danışmanlığının verimliliği, alınan eğitimin ne kadarının hayata geçirelebildiği, 

ebeveynlerin doğru bildikleri yanlışlarından ne kadar arındırılabildiği, bilgilerinin ne düzeyde arttırılabildiği gibi 

bulgular elde edilmektedir. 
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Anne bebek bağlanması, ten tene temas, etkin emzirme, kanguru bakımı gibi birçok doğum sonu sürecin 

uygulanabilirliği değerlendirilebilmektedir. 

 

Sonuç : Emzirme eğitimlerinin ana felsefesi; annede özgüven yüksekliği sağlamak olmalıdır. Zaten emzirme 

annenin ve bebeğin doğarken getirdiği doğal bir yeteneğidir. Annenin sadece bu yeteneğinin olduğuna inanması 

gerekir. Emzirme danışmanlarının ise, ihtiyaç varsa, sadece ufak dokunuşlarla desteklemesi, her annenin kendi 

tarzını oluşturmasına izin vermesi gerekir. Lohusalık dönemindeki annenin psikolojik dalgalanmalarında, emzirme 

danışmanları anne- bebek buluşmasını doğru yöneterek, olumsuzlukları ortadan kaldırabilirler. 

 Annelik desteklendiği sürece, aslında hem anne, hem de bebek için keyifli ve doyurucu bir süreç olarak 

yaşanabilir. Yeter ki, dengeler sağlıklı kurulabilsin. 
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S-040 - GEBE OKULLARINDA SUNULAN HİZMETİN KALİTESİNİ ARTIRMAYA 

YÖNELİK YAPILAN GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI 

 
Sözel Bildiri / HAYIRGAMZE DURMAZOĞLU1, SERAP YAŞAROĞLU TOKSOY2, ASUMAN 

TATARLAR3, AYŞE HORZUM4, SEVGÜL BAKICI5, SELCAN DEMİR6, NESLİHAN BAYRAM7, 

PINAR HOSANLI8, 

 
1BUCA 4 NOLU ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ, 2İZMİR İL SAĞLIK 

MÜDÜRLÜĞÜ, 3KARABAĞLAR ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI MERKEZİ, 4İZMİR 

KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 5ÖDEMİŞ DEVLET 

HASTANESİ, 6URLA DEVLET HASTANESİ, 7TİRE DEVLET HASTANESİ, 8ÇEŞME DEVLET 

HASTANESİ, 

Sağlıklı gebe-bebek-aile anlayışıyla; anne-bebek ölüm riskinin ve önlenebilir hastalıkların en aza indirilmesi, 

gebelerin normal doğuma teşvik edilmesi amacıyla bağlı 11hastanede Gebe Okullarında hizmet verilmektedir. 

Toplam 7 hafta 14 saatlik multidisipliner eğitim sürecinde; ebeler önderliğinde, gebelik, doğum ve doğum sonu 

bakımlar konusunda teorik ve pratik eğitimler verilmektedir. Sunulan hizmetin kalite standartlarına uygun, hizmet 

alanların ve verenlerin memnuniyetinin sağlandığı bir düzeye taşınması için eğitim program ve materyalleri ile 

ebelerin eğitimleri sürekli yenilenmektedir. Çalışmamızın amacı; gebe okullarından hizmet alan katılımcıların 

mezuniyetleri sonrası, uygulanan programa yönelik ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi, gebe okulu eğitimcilerinin 

hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek, sunulan programın ve eğitimci eğitimlerinin güncellenerek 

çalışmalarımızı iyileştirmektir. 

Gebe okullarında sunulan müfredatı güncellemek üzere katılımcılara “katılımcı eğitim değerlendirme formu”, 

ebelerin deneyim, görüş ve ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ise literatür doğrultusunda “eğitimci ihtiyaç ve 

değerlendirme formu” uygulanmıştır. Uygulanan formlar ve alınan geri bildirimlerin SPSS 22 programında 

analizleri yapılmıştır. Analizler sonrası öncelikle eğitim müfredatı yenilenmiş, yenilenen müfredat ve eğitimcilerin 

ihtiyaçları doğrultusunda da hizmet içi eğitimler güncellenmiştir. Yenileme sürecinde uzman görüşleri ve 

uluslararası kanıtlardan yararlanılmıştır. 

: 70 grupta 355 gebe ve 8 eş ile yapılan eğitim değerlendirme sonuçlarına göre; katılımcılar eğitim programından; 

% 97,74, eğitimcilerden; 99,22, eğitim ortamından % 89,53 oranında memnun kalmışlardır. Açık uçlu soruların 

yanıtlarında ise; fiziki şartların iyileştirilmesi, sezaryena daha geniş yer verilmesi, mesai saatleri dışında hizmet 

almak istedikleri, emzirmeye daha fazla yer verilmesi, görsel materyallerin çoğaltılması, lohusalık döneminde 

eğitimlerin devam etmesi gerektiği ve egzersiz programının genişletilmesi yönünde öneriler yer almıştır. 22 ebeye 

“Eğitimci değerlendirme formu” uygulanmış; hizmet içi eğitim ihtiyaç başlıkları belirlenmiştir. Ebelerin hizmet 

sunarken yaşadığı sorunlar; yönetici desteğinin yetersizliği, bilimsel programlar ve literatür taraması için 

kaynaklara yeterince ulaşamama, hekim desteğinin yetersizliği şeklinde sıralanmıştır. 

Gebe okullarında sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için hizmet alanlar ve verenlerin ihtiyaçlarının 

belirlenmesi önemlidir. Tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda gebe okulları eğitim programı ve ebelerin hizmetçi 

eğitimleri düzenli aralıklarla yenilenmelidir. Bunun dışında yönetsel ve fiziksel anlamda tespit edilen eksiklikler 

ise üst yönetim ile yapılacak işbirliği ile multidisipliner hizmet anlayışı ile çözüme götürülmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, DOĞUM, EĞİTİM, GEBELİK EGZERSİZİ, MEMNUNİYET 

 
UPDATE STUDIES ON THE IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE SERVICE 

PROVIDED IN THE PREGNANCY SCHOOL 

 
GAMZE DURMAZOĞLU1, SERAP YAŞAROĞLU TOKSOY2, ASUMAN TATARLAR3, AYŞE 

HORZUM4, SEVGÜL BAKICI5, SELCAN DEMİR6, NESLİHAN BAYRAM7, PINAR HOSANLI8 

 
1MOTHER - CHILDREN HEALTH AND FAMILY PLANNING CENTER / / BUCA/ İZMİR, 2İZMİR 

PROVINCIAL HEALTH DIRECTORATE, 3MOTHER - CHILDREN HEALTH AND FAMILY PLANNING 

CENTER / / KARABAĞLAR/ İZMİR, 4İZMİR KATİP ÇELEBİ UNIVERSITY ATATÜRK TRAINING AND 

RESEARCH HOSPITAL, 5ÖDEMİŞ STATE HOSPITAL, 6URLA STATE HOSPITAL, 7TİRE STATE 

HOSPITAL, 8ÇEŞME STATE HOSPITAL 
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With healthy pregnancy-baby-family approach; services are provided at 11 Pregnant Schools in order to minimaze 

maternal-infant mortality and preventable diseases and to encourage normal birth of pregnant women. In total 7 

weeks 14 hours multidisciplinary training process; Theoretical-practical trainings on pregnancy, birth-postnatal 

care are given. Training programs, materials and trainings of trainers are constantly being renewed in order to 

move service provided to level of quality standards, to level of satisfaction of service areas/giveers. The purpose; 

to determine needs and requests for applied program after graduation of participants from pregnant schools/to 

determine in-service training needs of pregnant school trainers/to improve studies by updating presented program-

trainers' trainings. 

"Participant education evaluation form" was participated to update curriculum presented in pregnant schools and 

"Educator needs and evaluation form" was applied in literature in order to determine experience, opinions and 

needs of educator. The forms and received feedback were analyzed in SPSS 22 program. After analyzes, education 

curriculum has been renewed, in-service trainings have been updated in line with needs of the renewed curriculum 

and trainers. Expert opinions, international evidence were utilized during renewal process. 

According to results of education evaluation made with 355 pregnant women and 8 spouses in 70 groups; 

participants from training program; 97.74% from trainers; 99,22, 89.53% of educational environment were 

satisfied. In answers of open-ended questions; suggestions were made to improve physical conditions, to provide 

more space for cesarean section, to get services outside work hours, to give more space for breastfeeding, to 

replicate visual materials, to continue education during the puerperium period and to expand exercise program. 

"Educator evaluation form" was applied to 22 midwife; in-service training needs were identified. Problems that 

educator experienced while serving; inadequate administrative support/inadequate access to resources for 

scientific programs-literature search/inadequate physician support. 

It's important to determine needs of service providers and providers in order to increase the quality of services 

offered in pregnant schools. In line with the identified needs, training programs for pregnant schools and the 

trainings for mothers must be renewed at regular intervals. Otherwise, deficiencies found in managerial and 

physical terms should be solved with the cooperation of top management and multidisciplinary service 

understanding. 

KEYWORDS: PREGNANCY, BIRTH, EDUCATION, PREGNANCY EXERCISE, SATISFACTION 
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S-041 - PATERNAL MENTAL SAĞLIĞIN KORUNMASINDA DOĞUMA HAZIRLIK 

EĞİTİMLERİ 

 
Ceyda ESEN1, Nevin HOTUN ŞAHİN1, 

 
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Gebelik, doğum ve doğum sonu dönem ailede fiziksel, sosyal ve duygusal değişimlerle birlikte ebeveynliği de 

içeren önemli bir gelişimsel geçiş sürecidir. Babanın gebeliğe ve eşine karşı tepkisinde çeşitli değişiklikler vardır. 

Bazı erkekler duygusal olarak rahat olup gebelik, doğum ve ebeveynliğin her yönünü keşfetmek isterken, bazıları 

daha görev yönelimlidirler. Bazı kültürlerde erkekler gebelik ve doğumu kadının işi olarak görmeye 

şartlandırılmıştır. Bu nedenlerle deneyimlerin duygusal yönünden uzak kalarak gebelik ve babalık hakkında gerçek 

duygularını ifade edemeyebilirler. 

Paternal adaptasyonun yeterince sağlanamadığı bu durumlarda babalarda da tıpkı annede olduğu gibi yüksek 

oranlarda mental problemler görülebilmektedir. Babanın mental sıkıntıları bebekle ilgili konulara daha az katılma, 

bebek gelişimi ve aile ilişkilerinin bozulması gibi olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. 

Baba olmanın yarattığı stresörlerle baş etmelerine yardımcı olmak için, baba adayları gebe eşlerinin yaşadığı 

fiziksel belirtiler konusunda bilgilendirilmelidir. Babanın doğum sırasında ve sonrasında oynayacağı rol 

tartışılarak çifte rehberlik yapılmalı, gebe ve eşinin ebevenyliğe ait rolleri ile ilgili görüşleri saptanmalıdır. Bebek 

ihtiyaçlarını tanıma ve bebeğe beslenme, bebek bezi değiştirme gibi fiziksel bakım sağlamak için gerekli bilgiler 

doğuma hazırlık eğitim programları içinde yer almalıdır. Çoğu erkek, babalar için özel olarak hedeflenen bilgi 

veya programların eksikliği nedeniyle yeni rollerine uyum sağlamada zorluk yaşadığını bildirmektedir. Yapılan 

çalışmalarda babalar, dijital medya, internet, baba hedefli oturumlar ve deneyimli aileler aracılığıyla öğrenmenin 

en faydalı olacağını belirtmişlerdir. Doğuma hazırlık eğitimlerinde babalık konusunda bilgilendirici DVD'ler ve 

diğer dijital medya araçları, ilk kez baba olan erkeklerde kendi belirledikleri zamanda ve yerde bilgi almalarına 

fırsat vererek eğitimde esneklik ve kolaylık sağlaması nedeniyle tercih edilmelidirler. 

Doğuma hazırlık eğitim programlarında anne, baba ve bebek bir bütün olarak görülmeli, anne ve bebeğe 

odaklanarak baba sadece doğum destekçisi pozisyonunda bırakılmamalıdır. Babaların anne adayı ile aynı derecede 

tavsiye ve güvence alma hakkına sahip olduğu unutulmamalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: PATERNAL,MENTAL SAĞLIK, DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ 

 
CHİLDBİRTH PREPARATİON EDUCATİON İN PROTECTİNG PATERNAL MENTAL 

HEALTH 

 
Ceyda ESEN1, Nevin HOTUN ŞAHİN1 

 
1ISTANBUL UNİVERSİTY-CERRAHPASA FLORENCE NİGHTİNGALE NURSİNG FAKULTY 

Pregnancy, childbirth and postpartum period are important developmental transition periods involving parenting 

together with physical, social and emotional changes in the family. There are various changes in the reaction of 

fathers to gestation and to their pregnant partner. While some men are emotionally comfortable and want to explore 

every aspect of pregnancy, birth, and parenting, some are more task oriented. In some cultures, men are conditioned 

to see pregnancy and birth as women's work. For these reasons, they may be unable to express their real feelings 

about pregnancy and paternity by avoiding emotional experiences. 

In cases where paternal adaptation is not achieved, mental problems can be seen at high rates, just like in the 

mother.The mental troubles of the father can cause negative consequences such as less participation in the baby-

related issues, infant development and deterioration of family relations. 

There should be guidance on anticipating the most important implementation processes that birth preparation 

instructors should include in their counseling services when working with candidate parents and new parents. 

Fathers are probably aware of maternal mental problems; but they may not be aware that they are at risk. 
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Counseling about symptoms, symptoms and risk factors of mental problems during pregnancy and postpartum 

helps parents to define their new feelings after birth and decide when to ask for help. In order to help them cope 

with stressors caused by being a father, fathers should be informed about the physical symptoms of pregnant 

spouses. The role of the father during and after childbirth should be discussed, the partners should be guided, and 

the opinions of the pregnant and the husband about the role of the parents should be determined. The information 

necessary to recognize baby needs and provide physical care, such as nutrition, baby diaper change, should be 

included in birth preparation training programs. 

Mothers, fathers and babies should be seen as a whole in the birth preparation training programs, and the father 

should not be left in the position of only giving birth by focusing on the mother and baby. 

KEYWORDS: PATERNAL,MENTAL HEALHT,CHİLDBİRTH PREPARATİON EDUCATİON 
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S-043 - DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ GEBE BİLGİLENDİRME 

SINIFI – HASTANE OKUL İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ, DİYARBAKIR 

 
Songül Ünal1, Yeter DURGUN OZAN2, Mesude DUMAN2, Rahime Atlı1, Senem YAMAN TUNÇ3, Ayşegül 

KAYA ÖNAV1 

1 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Hemşire 

2 Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Öğretim Elemanı 

3 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, Doktor 

ÖZET 

Amaç: Anne ve baba adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olmalarını ve 

bilinçli doğum yapmalarını sağlamaktır. Anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini 

benimsemesi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. 

Yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ve Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu işbirliği 

ile oluşturulan gebe bilgilendirme sınıfı 09.08.2017 tarihinde açılmıştır. Eğitimler haftada bir gün iki saat olmak 

üzere toplam dört hafta sürmektedir, ancak talepler doğrultusunda bu süre değişkenlik gösterebilmektedir. 

Programın duyuları web sayfası üzerinden yapılmaktadır. Başvurular Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri 

gebe polikliniği ve sertifikasyon birimine yapılmaktadır. En az üç gebe ile sınıf eğitimlerine başlanmaktadır. Gebe 

bilgilendirme sınıfında bir hemşire, bir Kadın doğum uzman doktoru, aktif olarak görev almaktadır. Ayrıca Dicle 

Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nun Kadın Sağlığı ve Hemşireliği öğretim elemanları ile birlikte 

koordineli çalışılmaktadır. Görevli olan hemşire ve doktor T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 

Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı Hastane gebe bilgilendirme sınıfı standartları kapsamında yer alan 

“Üreme ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi” almıştır. Hemşire Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu’nun 

düzenlemiş olduğu Doğuma Hazırlık Eğitici Eğitimini de almıştır. Öğretim elemanları Kadın Sağlığı ve 

Hemşireliği alanında doktoralı olup uzun yıllar doğuma hazırlık eğitimi, eğiticisi olarak deneyimleri bulunmakta 

ve “Active Birth” ve “Hypnobirthing” sertifikaları da bulunmaktadır.  

Programın içeriğinde,  gebe ve gebeye doğumda eşlik edecek yakınlarının; gebelik ve doğumun fizyolojik bir süreç 

olduğu, fizyolojik ve psikolojik değişikliklerin olabileceği, eş ve yakınının desteğinin önemli olduğu, doğumun 

evreleri olan bir süreç olduğu, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri olduğu, gebelik, doğum ve doğum sonu 

dönemde yaşanabilecek sorunlar ve erken tanısı, doğal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık 

süreci, doğum sonrası kullanılabilen gebeliği önleyici yöntemler ve yeni doğan bakımı konularında bilgilendirmesi 

hedeflenmiştir. Gebe bilgilendirme sınıfında en fazla 10 kişinin kullanabileceği malzeme, materyal ve fiziki ortam 

oluşturulmuştur. Eğitim yöntemi olarak sunum, tartışma ve rol play yöntemleri kullanılmaktadır. Programda her 

gebe bilgilendirme sınıfının öncesinde ve sonrasında tanıtıcı bilgiler formu ve sınıftan beklentileri, doğum şekli 

tercihleri gibi soruları içeren değerlendirme formları kullanılmaktadır. 

Sonuç: Toplam 60 gebeye eğitim verilmiştir. Dicle Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu öğretim 

elemanlarının yürüttüğü doğuma hazırlık eğitici eğitimi programlarında uygulama alanı olarak kullanılmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Gebe bilgilendirme, Doğuma hazırlık, Diyarbakır 
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DICLE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY HOSPITALS 

PREGNANCY EDUCATION CLASS – 

 EXAMPLE OF HOSPITAL SCHOOL COOPERATION, DIYARBAKIR 

Songül Ünal1, Yeter DURGUN OZAN2, Mesude DUMAN2, Rahime Atlı1, Senem YAMAN TUNÇ3, Ayşegül 

KAYA ÖNAV1 

1 Dicle University Medical Faculty Hospitals, Nurse  

2 Dicle University Atatürk Health School, Instructor 

3 Dicle University Medical Faculty Hospitals, Doctor 

Aim: It is to ensure that the future mothers and fathers have knowledge in the prenatal, and postnatal issues and 

that they give conscious birth. It is aimed to give knowledge and skills to the future mothers about normal birth, 

pain management and adoption of new roles. 

Method: Dicle University Medical Faculty Hospitals and Dicle University Atatürk Health High School 

cooperatively established the pregnancy information class was opened on 09.08.2017. The courses last four weeks, 

one times a week for two hours, but this time can vary in the direction of the requests. The announcements about 

the program are made on the web page. Applications are made to Dicle University Medical Faculty Hospitals 

pregnancy outpatient clinic and certification unit. Class education starts with at least three pregnant women. A 

nurse and a obstetrician are actively involved in the pregnancy information class. In addition, coordination is being 

carried out with the lecturers of Women Health and Nursing at Atatürk Health School of Dicle University. The 

nurse and the doctor on duty have received  "Modular Training of Reproductive and Sexual Health” within the 

scope of pregnant informational class standards of Ministry of Health Public Health Agency of Turkey Department 

of Reproductive and Women's Health. The nurse also received the Birth Preparation Training which was organized 

by Dicle University Atatürk Health School. The faculty members are PhDs in the field of Women's Health and 

Nursing and have many years of experience as  trainer of prenatal training and have "Active Birth" and 

"Hypnobirthing" certificates. In the context of the course, it is aimed to inform pregnant women and her relatives 

about the facts and subjects such as pregnancy and birth are physiological processes, physiological and 

psychological changes may be possible, support of partner and relatives is important, birth is process that has 

stages, there are methods of coping without medication with birth pain, early diagnosis and information of the 

problems that may be experienced during pregnancy, birth and postpartum period, advantages of normal birth on 

baby and mother, postpartum period, postnatal pregnancy preventive methods and newborn care. Materials and 

physical environment that at most 10 people can use in the pregnancy information class have been created. 

Presentation, discussion and role play methods are used as training methods. In the program, evaluation forms 

including questions such as introductory information form and classroom expectations, birth preferences are used 

before and after each pregnancy information class. 

Result: Training has been given to the total 60  pregnant. It is used as a field of application in training programs 

conducted by instructors of Dicle University Atatürk Health School. 

Keywords: Pregnancy education, Childbirth education, Diyarbakır 
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S-044 - İNTRAPARTUM DÖNEMDE UYGULANAN VAJİNAL MUAYENE SIKLIĞI VE 

KADINLARIN GÖRÜŞLERİ 

 
Kıymet YEŞİLÇİÇEK ÇALIK1, Ebru KÜÇÜK1, 

 
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi , 

Öz 

Amaç: Bu derleme, intrapartum dönemde uygulanan vajinal muayene sıklığını ve kadınların vajinal muayeneye 

ilişkin görüşlerini inceleyen çalışmaları analiz etmek amacıyla planlanmıştır. 

Yöntem: Karadeniz Teknik Üniversitesi kütüphane veritabanında 2000-Haziran 2018 yılları arasında yayınlanmış 

olan çalışmalarda, “delivery”, “vaginal examination”, “vagina”, “women’s health”, 

“chorioamnionitis”,”doğum”,”vajinal muayene”, ”vajina”, ”kadın sağlığı” ,”koryoamniyonit” anahtar kelimeleri 

kullanılarak tarama yapıldı. Elektronik arama ile 2182 adet saptanan sonuçlardan, ücretsiz, tam metnine 

ulaşılabilen, dili Türkçe ve İngilizce olan, intrapartum dönemde vajinal muayene sıklığını belirten veya kadınların 

vajinal muayene esnasındaki görüşlerini inceleyen 16 makale ve WHO ve NICE gibi uluslararası 

organizasyonların raporları çalışma kapsamına alınmıştır.  

Bulgular: Yapılan tarama sonucunda WHO ve NICE rehberlerinde intrapartum dönemde uygulanan vajinal 

muayene sıklığının en az 4 saatte bir, aynı sağlık personeli tarafından ve sadece gerekli olduğunda yapılması 

önerilmektedir. Ancak incelenen çalışmalarda, intrapartum dönemde uygulanan vajinal muayene sıklığının bir 

saatte bir, iki saatte bir, üç saatte bir veya daha sık yapıldığı (ortalama 1 ile 12 kez arasında değiştiği) 

görülmektedir. Ayrıca çalışmalarda bir kadına farklı sağlık personelleri tarafından vajinal muayene yapıldığı, 

kadınların vajinal muayeneyi ağrılı, utanç verici, rahatsız edici, stresli bir uygulama olarak algıladıkları ve vajinal 

muayene esnasında tanıdıkları ve güvendikleri birisinin kendilerini desteklemesini istedikleri belirtilmiştir. WHO 

ve NICE rehberlerinde önerilenden daha sık yapılan vajinal muayenenin koryoamniyonit, puerperal enfeksiyon 

riski, neonatal sepsis olasılığını artırdığı ve antibiyotik tedavisi nedeniyle daha uzun hastane de kalış süresi 

gerektirdiği de görülmektedir. 

Sonuç: İntrapartum dönemde uygulanan vajinal muayene sıklığı için bir standardın olmadığı, WHO ve NICE 

rehberlerinde önerilenden daha sık ve farklı sağlık personelleri tarafından yapılması kadınların acı duymasına, 

utanmasına ve rahatsızlık hissetmesine neden olmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı uygulamalar, vajinal muayene, vajinal muayene sıklığı 

Abstract 

 

The Frequency Of Vaginal Examinations Performed During The Intrapartum Period And The Women’s 

Views About These Examinations  

 

Objective: This review was planned to analyze the studies that examined the frequency of vaginal examinations 

and the women’s views about these examinations.  

Method: In the studies published in Karadeniz Technical University Library database between 2000 and June 

2018, a scanning was performed using “delivery”, “vaginal examination”, “vagina”, “women’s health”, and 

“chorioamnionitis” key words. Out of 2182 studies, 16 articles that have free, full text access and Turkish/ English 

versions, that report the frequency of vaginal examination during the intrapartum period or the views of women 

about these examinations and the reports of international organizations such as WHO and NICE were included in 

the study. 

Results: It is suggested in the WHO and NICE guidelines that the frequency of vaginal examination during the 

intrapartum period should be performed at least once in every 4 hours by the same health personnel and only when 
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necessary. However, in the studies investigated, it was found that the frequency of vaginal examinations in the 

intrapartum period is once per hour, once in every two or three hours or more frequently (average 1 to 12 times). 

In addition, it was determined that the women were examined vaginally by different health staff and they  perceived 

these examinations as painful, embarrassing, distressing, stressful, and that they wished to be supported by 

someone they knew and trusted during the applications. It was also reported that the vaginal examinations 

performed more frequently than recommended in the WHO and NICE guidelines increased the risk of 

chorioamnionitis, puerperal infection, the probability of neonatal sepsis, and required longer hospital stay due to 

antibiotic therapy.  

Conclusion: It was determined that the frequency of vaginal examination performed during the intrapartum period 

is not standard, and the examinations performed by different health staff and more frequently than recommended 

in the WHO and NICE guidelines make women feel pain, embarrassment and discomfort. 

Keywords: Evidence-based practices, Frequency of vaginal examinations, Vaginal examinations,  

 

Giriş 

Vajinal muayene kadın sağlığının izlenmesinde, riskli durumların erken dönemde tespit edilmesinde ve 

tedavisinde yapılması gereken önemli bir uygulamadır. Kadınlar yaşamları boyunca jinekolojik ve obstetrik 

nedenlerden dolayı bu uygulamayı birçok kez deneyimlemektedir.  (Swahnberg vd., 2011; Güneş ve Karaçam, 

2017). 

Vajinal muayene, kadın sağlığının korunması amacıyla jinekolojik kontrollerde, cinsel yolla bulaşan 

enfeksiyonlar, genital kanserler ve yolunda gitmeyen bir durumun erken dönemde teşhisinin yanı sıra (Frye vd., 

1994) gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde de en sık kullanılan yöntemlerden birisidir (Hassan vd., 2012; 

Stewart, 2008; Swahnberg vd., 2011).  

İntrapartum dönemde vajinal muayene; amniyon sıvısının durumunu, pelvik yapının doğuma 

uygunluğunu, serviksin efesmanı ve dilatasyonunu, fetüsün prezentasyonu ve pozisyonunu doğum eyleminin 

gidişatını ve doğum eyleminde normalden sapma durumları tespit etmek amacı ile yapılmaktadır (Queensland 

Clinical Guidelines, 2015; Rathfisch, 2012; Stewart, 2008; Taşkın, 2014). Bu uygulama kadının doğumdaki 

ilerlemesini değerlendirmenin bir parçasıdır. Ulusal ve uluslararası gebelik ve doğum rehberleri, hastane 

protokolleri ve ortak uygulamalar da (birçok ebe, hemşire ve doktor) intrapartum dönemde uygulanan vajinal 

muayeneyi doğum eyleminin önemli bir parçası olarak kabul etmektedirler (Blackstone, 2017). DSÖ'nün 2018 

yılında yayımladığı “WHO Recommendations: İntrapartum Care For A Positive Childbirth Experience” başlıklı 

rehberde, düşük riskli gebe kadınlara vajinal muayenelerin en az 4 saatte bir, gerekli olduğunda ve aynı kişi 

tarafından yapılması gerektiği önerilmektedir (WHO, 2018). Bir diğer uluslararası rehber de ise (NICE: National 

Institute for Health and Care Excellence) vajinal muayenenin kısa aralıklarla sık tekrarının kanıtlanmış bir 

değerinin olmadığı ve sadece gerekli olduğunda ve doğumun aktif yönetiminde karar verme sürecine önemli 

bilgiler ekleyeceği durumda yapılması gerektiği belirtilmektedir (NICE, 2014). Aynı zamanda bir doğum eylemi 

ortalama 8 ila 12 saat arasında devam eden bir süreç olduğu için bir kadına en az iki veya üç kez vajinal muayene 

yapılması beklenmektedir (Muliiara vd., 2013). Ancak derleme kapsamında incelenen makalelerde intrapartum 

dönemde uygulanan vajinal muayene sıklığının bir saatte bir, iki saatte bir, üç saatte bir veya daha sık yapıldığı 

(ortalama 1 ile 12 kez arasında değiştiği) görülmektedir (Lewin vd., 2005; Bonilla-Escobar vd., 2016; Phumdoung 

ve Youndvanichsqate, 2009; Hassan vd., 2012; Cahill vd., 2012; Hatamleh vd., 2012, Borders vd., 2012; Shepherd 

ve Cheyne, 2013; El-moniem vd., 2016; Uzel ve Yanıkkerem, 2018). Bununla birlikte literatürde vajinal muayene 

sıklığı arttıkça beraberinde koryoamnionit gibi enfeksiyon risklerinin de arttığı (Yıldırım ve Güngör, 2009) ve 

özellikle uzamış eylemlerde asendan enfeksiyon kaynağı oluşturabileceği bildirilmektedir (Downe vd., 2013; 

Başgöl ve Beji, 2015). Bu risklerin yanı sıra vajinal muayenenin sık aralıklarla yapılması ve bu uygulama sırasında 

gerekli özenin gösterilmemesi ağrı, rahatsızlık, anksiyete duyulmasına ve korku, utanç, suçluluk, güçsüzlük gibi 

duyguların yaşanmasına, doğumla ilgili kadınların memnuniyetinin azalmasına neden olduğu belirtilmektedir 

(Hassan vd., 2012; Downe vd., 2013; Lai ve Levy, 2002; De Klerk vd., 2018).  
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Literatürde incelenen çalışmalara göre yaygın olarak kullanılan bir uygulama olmakla birlikte, 

fayda/zararları, gerekliliği, sıklığı ve bu uygulama sırasında kadınların hissettiklerini yansıtan yeterli kanıta dayalı 

veri bulunmamaktadır. Bu nedenle bu derleme, intrapartum dönemde uygulanan vajinal muayenenin sıklığını ve 

kadınların görüşlerini inceleyen çalışmaları analiz etmek amacıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi kütüphane 

veritabanında Haziran 2000-Haziran 2018 yılları arasında yayınlanmış olan çalışmalarda, “delivery”, “vaginal 

examination”, “vagina”, “women’s health”, “chorioamnionitis”, ”doğum”, ”vajinal muayene”, ”vajina”, ”kadın 

sağlığı” ,”koryoamniyonit” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılarak elde edilen sonuçlardan ücretsiz, tam 

metnine ulaşılabilen, dili Türkçe ve İngilizce olan, intrapartum dönemde vajinal muayene sıklığını belirten, 

kadınların vajinal muayene esnasındaki görüşlerini inceleyen 16 makale ile WHO ve NICE gibi uluslararası 

organizasyonların raporları çalışma kapsamına alınmıştır. 

 

Gelişme 

İntrapartum dönemde uygulanan vajinal muayene sıklığını ve vajinal muayeneye ilişkin kadınların 

görüşlerini incelemek amacı ile yapılan bu derleme sonucunda; literatürde mevcut olan çalışmalarda vajinal 

muayene sıklığının WHO ve NICE rehberlerinde önerilenden daha sık ve farklı sağlık personelleri tarafından 

yapıldığı, kadınların vajinal muayeneyi gerekli ama ağrılı, utanç verici, rahatsız edici bir prosedür olarak 

algıladıkları, erkek doktor tarafından muayene edilmekten çekindikleri bu yüzden genelde kadın sağlık personeline 

muayene olmak istedikleri, muayenelerini yapan sağlık profesyonellerinden daha çok, nazik davranmalarını ve 

vajinal muayene hakkında bilgi vermelerini bekledikleri, muayene sırasında tanıdıkları ve güvendikleri birileri 

tarafından desteklenmek istedikleri ve cinsel şiddet öyküsü bulunan kadınların vajinal muayene deneyimlerini 

olumsuz etkilediği bulgularına ulaşılmıştır. Ulaşılan 16 makalenin bulguları kronolojik olarak aşağıda irdelemiştir. 

Lai ve Levy ‘nin (2002), vajinal muayene olan kadınların deneyimleri ile ilgili nitel çalışmasında (n=8); 

kadınların vajinal muayeneyi gerekli bir prosedür olarak kabul ettikleri ancak vajinal muayenenin ağrılı ve utanç 

verici bir işlem olduğunu ve işlem sırasında tanıdıkları ve güvendikleri birileri tarafından desteklenmek istedikleri 

bildirilmiştir. Aynı çalışmada kadınlar, vajinal muayeneyi yapan sağlık personelinin cinsiyetinin önemli olduğunu 

ancak muayene esnasındaki sağlık personelinin tutum ve yaklaşımının kendileri için cinsiyetten daha önemli 

olduğunu ifade etmişlerdir.   

Lewin vd. (2005), kadınların vajinal muayene algılarını araştırmak amacıyla 20 maddelik likert tipli 

“Vajinal Muayene Algı Ölçeği” geliştirmişlerdir. Çalışmada; kadınların yarısının (%50.7) sağlık personelinin 

kendilerine vajinal muayene hakkında bilgi verdiği ve %77.4’ünün vajinal muayene ile ilgili edindiği bilgilerin 

rahatlatıcı olduğu, %36.6’sının ise vajinal muayene hakkında bilgisi olmadığı, %63.9’u vajinal muayene 

yapılmadan önce sağlık personelinin kendisinden izin aldığı, %39.4’ünün vajinal muayeneyi her zaman 

reddedebileceklerini hissederken, %42.2’sinin ise reddedebileceği görüşüne katılmadığı belirtilmiştir. Aynı 

çalışmada kadınların %91.6’sının doğum eyleminde vajinal muayene esnasında mahremiyetin her zaman 

korunduğunu, %78.9’unun vajinal muayene esnasında iyi desteklendiğini hissettiğini, %80.8’inin vajinal muayene 

esnasında neler yapıldığının kendisine anlatıldığını, çok sık vajinal muayene (ortalama 3 vajinal muayene) 

yapılmadığını, ortalama 3.5 ve üzeri sıklıkta vajinal muayene yapılan kadınların ortalama 2./2.5 sayıda muayene 

yapılanlardan daha memnun oldukları (%53.0) belirtilmiştir.  

Doğum eyleminde kadınların vajinal muayeneye ilişkin algılarını inceleyen bir diğer çalışmada; 81 kadına 

yapılan vajinal muayene sıklığının ortalama 3.8 olduğu, bu sıklığın 1 ile 8 arasında değişiklik gösterdiği ve 

kadınların %62.9’una ilk vajinal muayene doğum eyleminin aktif fazında (servikal dilatasyon 3-4cm) yapılmıştır.  

Çalışmada, kadınların yarısının (%50.6) vajinal muayene esnasında hafif derecede ağrı deneyimlediği ve vajinal 

muayeneden korktuğu, %53.1’nin ise daha az rahatsızlık yaşadığı, %88.9’unun vajinal muayene esnasında 

irritasyon yaşamadığı, neredeyse yarısının (%48.1) vajinal muayeneden utanmadığı ve %34.6’sının muayene 

esnasında enfeksiyon kapma korkusu yaşadığı ancak çoğunluğunun (%65.4) ise bu endişeyi taşımadığı 

belirtilmiştir. Aynı çalışmada kadınların %48.1’inin ilk vajinal muayenesinin bir kadın sağlık personeli tarafından 

yapıldığı için utanmadıklarını ve erkek sağlık personeli tarafından yapılan vajinal muayene sırasında yanlarında 

kadın sağlık personelinin olmasını istedikleri bildirilmiştir (Phumdoung ve Youngvanichsate, 2009). 
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Hassan vd. (2012)’nin, Filistinli kadınların normal doğum sırasında vajinal muayene hakkında görüşlerini 

incelemek amacıyla 176 kadın ile yaptıkları çalışmada; kadınların çoğunluğunun (%82) ağrı ve rahatsızlık 

hissettiği (%68), sadece %5’inin utandığı rapor edilmiştir. Çalışmada; kadınların çoğunluğunun (%94) vajinal 

muayenenin yararlı olduğunu bildirirken, %7’si gerekli olmadığını ve %6’sı ise sadece gerekli olduğunda 

yapılması gerektiğini bildirmiştir. Aynı çalışmada ortalama vajinal muayene sıklığı 4.24 (sıklığı 1 ile 12 kez 

arasında değişmektedir) olarak bildirilirken kadınların sadece %12’si bir sağlık personeli tarafından muayene 

edildiği, %71’inin ise 2-3 farklı sağlık personeli tarafından muayene edildiği rapor edilmiştir. Ayrıca bazı 

kadınların, vajinal muayene esnasında özellikle doktorların duyarsız yaklaşımları olduğunu ve mahremiyete 

gereken özeni göstermedikleri bildirilmiştir.  

İntrapartum dönem de ateşi olan kadınlar ile doğumdan 6 saat sonraya kadar ateşi olmayan 2395 kadını 

karşılaştırdığı dört yıllık retrospektif kohort tipi çalışmada; vajinal muayene sıklığının intrapartum dönemde ortaya 

çıkan ateş ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada; kadınlara 1 ile 14 kez arasında değişen sıklıkta vajinal 

muayene yapıldığı, 174 (%7.2) kadında intrapartum ateş ortaya çıktığı ancak artan vajinal muayene sayısı ile ateş 

riski arasında ilişki bulunamadığı rapor edilmiştir (Cahill vd., 2012). 

Hatamleh vd. (2012) ’nin intrapartum dönemde kadınların vajinal muayene ilişkin algılarını incelemek 

için 331 kadınla yaptıkları çalışmada; kadınların neredeyse yarısının (%46.5) vajinal muayeneyi utanç verici, 

üzücü, acı verici, hoş olmayan ve rahatsız edici bir prosedür olarak negatif algıladıkları bildirilmiştir. Kadınlar, 

vajinal muayene öncesinde kendilerinden izin alınmamasını, hem ebe hem de doktor tarafından muayene 

edilmelerini, muayene hakkında sağlık personeli tarafından bilgi verilmemesini, kadınların yarısından fazlasının 

doğumdan önce kendilerine vajinal muayene yapılacağını bilmediklerini, muayenenin uzun sürmesini ve 5 veya 

daha fazla muayene yapılması gibi nedenlerin vajinal muayeneye ilişkin algılarını olumsuz etkilediğini ifade 

etmişlerdir. Aynı çalışmada, intrapartum dönemde uygulanan ortalama vajinal muayene sayısının ise 5 (1 ile 15 

kez arasında değişen) olduğu belirtilmiştir. 

Borders vd. (2012) ’nin, doğum eyleminde uygulanan vajinal muayene sayısının klinik sonuçlarının 

incelendiği ve 205 kadın ile yapılan çalışmada; doğum eylemi boyunca yapılan vajinal muayene sayısının ortalama 

4 (1 ile 11 kez arasında değişmektedir) olduğu, primiparlara doğum eylemi süresince (13 saat) ortalama 5 vajinal 

muayene yapılırken, multiparlara ise doğum eylemi süresince (6 saat) ortalama 4 vajinal muayene yapıldığı rapor 

edilmiştir. Çalışmada; 13 kadında koryoamniyonit geliştiği, koryoamniyonit gelişen kadınlarda koryoamniyonit 

gelişmeyenlere göre doğum eyleminin süresinin daha uzun sürdüğü (koryoamniyonit gelişen kadınlarda ortalama 

doğum süresi 17 saat iken gelişmeyen kadınlarda 9 saat sürmüştür) ve koryoamniyonit gelişen kadınlarda ortalama 

vajinal muayene sayısının 7 olduğu bildirilmiştir. Aynı çalışmada; koryoamniyonit gelişen kadınlara 3 farklı sağlık 

personeli tarafından vajinal muayene yapılırken gelişmeyen kadınlara ise 2 farklı sağlık personeli tarafından 

vajinal muayene yapıldığı bildirilmiştir.  

Shepherd ve Cheyne (2013)’nin, doğum eyleminde vajinal muayene sıklığı ve nedenlerini inceledikleri 

ve 144 kadın ile yaptıkları çalışmada; kadınların yaklaşık yarısına (%52) doğum eylemi süresince ortalama 3 veya 

daha fazla vajinal muayene yapıldığı (1 ile 7 kez arasında değişen), doğum eylemi süresinin uzadıkça yapılan 

vajinal muayene sayısını arttığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada vajinal muayene yapılmasının ilk üç nedenini ise 

sırasıyla; “doğum ilerlemesini değerlendirmek için (%51)”, “doğum eyleminin başlayıp başlamadığını 

değerlendirmek (%29)” ve “indüksiyondan ya da analjezi uygulamadan önce (%20)” şeklinde sıralanmıştır.  

Vajinal muayenenin iki saatte bir ve dört saatte bir uygulamasının karşılaştırıldığı toplam 457 kadını 

içeren 2 çalışmanın Cochrane sistematik incelemede; doğum süresi, epidural analjezi uygulaması, sezaryan 

doğum, spontan vajinal doğum, müdahaleli vajinal doğum, antibiyotik gerektiren neonatal enfeksiyonlar, perinatal 

mortalite ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatışlar açısından arasında fark bulunmamış ancak kadınların 

vajinal muayene sıklığından rahatsız oldukları belirtilmiştir (Downe vd.; 2013). 

 

Mohammad vd. (2014)’nin intrapartum dönemde verilen bakım ile kadınların memnuniyetleri arasındaki 

ilişkiyi değerlendirmek için 320 kadın (multipar ve nullipar) ile yaptıkları çalışmada; kadınların çoğunluğunun 

(%56.9) doğum süresinin 11 saatten uzun sürdüğü, %45.3’üne 8 den fazla vajinal muayene uygulanırken, 
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%54.7’sine ise 8 den az vajinal muayene yapıldığı bildirilmiştir. Aynı çalışmada; vajinal muayene sayısı arttıkça 

intrapartum bakım ile ilgili kadınların memnuniyetin azaldığı belirtilmiştir.  

Bonilla-Escobar vd. (2016) tarafından Latin America ülkelerinde doğum eyleminde uygulanan vajinal 

muayene ile ilgili kadınların düşünceleri ve duyguları hakkında doğru bilgi edinmelerini sağlayan bir aracı 

doğrulamak amacıyla 346 kadın ile Lewin ve ark. tarafından geliştirilen 20 maddelik likert tipli “Vajinal Muayene 

Algı Ölçeği”’nin doğrulama çalışması yapılmıştır. Yapılan anket doğrulama sonucunda; doğum eylemi sırasında 

kadınların vajinal muayenenin algılarını ve tıbbı prosedürü yürüten sağlık personelinin klinik performansını 

değerlendirmek için yararlı olabilecek bir ölçek olarak kullanılabileceğinin uygun olduğu sonucuna varılmıştır. 

Aynı çalışmada doğum eyleminde yapılan vajinal muayene sıklığının ortalama 5.6 olduğu ve bu sıklığın 1 ile 20 

arasında değişiklik gösterdiği bildirilmiştir. 

Normal doğum eyleminde uygulanan vajinal muayene sıklığının Psikofizik üzerine etkisinin 

değerlendirildiği çalışmada; kadınların çoğunluğuna (%86.9) doğum eylemi süresince yüksek sıklıkta vajinal 

muayene uygulandığı (5-12 kez), kadınların %97.6’sına birden fazla sağlık personeli (3 ile 7 arasında değişen 

farklı sağlık personeli) tarafından vajinal muayene yapıldığı ve muayeneyi yapan sağlık personelinin cinsiyetinin 

çoğunluğunun (%93.9) erkek olduğu bildirilmiştir. Çalışmada; vajinal muayene sırasında kadınların %97.6’sının 

ağrı, %35.7’sinin rahatsızlık, %10.7’sinin utanç ve %7.1’inin ise güven hissettiği, %60.7’sinin vajinal muayeneyi 

gerekli gördüğü, %15.5’inin gerekli olduğu zamanlarda yapılması gerektiğini ifade ederken %23.8’inin ise vajinal 

muayenenin gerekli olmadığı belirtilmiştir (El-Moniem ve Mohamady, 2016). 

Güneş ve Karaçam (2017)’ın, vajinal muayene sırasında kadınlarda rahatsızlık hissi, istismar öyküsü ve 

post-travmatik stres bozukluğunu inceledikleri çalışmada kadınların %71.3’ü doğum için vajinal muayene 

olduğunu, çoğunluğunun (%73.7) vajinal muayeneden rahatsız olmadığı ve %51.6’sının vajinal muayene 

esnasında yapılan işlemlerden memnun olduğu  ve herhangi bir beklentilerinin olmadığı ancak vajinal muayeneden 

memnun olmayanların ise kendilerini daha rahat hissetmek için muayeneyi yapan sağlık personelinden; daha nazik 

davranma/daha yavaş olma (%25.3), daha çok açıklama yapma (%23.4), mahremiyete dikkat edilmesi (%11.2) ve 

kadın olmasını (%8.5) istedikleri bildirilmiştir. Çalışmada; vajinal muayeneyi yapan sağlık personelinin 

çoğunlukla ebe (%52.2) ve muayeneyi yapan sağlık personelinin cinsiyetinin kadın (%78.8) olduğu rapor 

edilmiştir.  

De klerk vd. (2018) tarafından doğum eylemi süresince kadınların vajinal muayene deneyimlerini 

inceledikleri çalışmada; kadınların %66.1’inin vajinal muayene işleminin ağrılı olması nedeniyle vajinal 

muayeneyi negatif bir deneyim olarak algıladığı (%35.2) belirtilmiştir. Bununla birlikte, 103 kadının (%64.8) ise 

muayeneyi negatif bir deneyim olarak algılamadığı çünkü kendilerine saygı duyulduğunu (%86.4’e karşılık 

%46.4), kendilerine vajinal muayene öncesinde rahatlamak için yeterince zaman verildiğini (%84.5’a karşılık 

%33.9), vajinal muayeneyi istedikleri an durdurabileceklerini hissettiklerini (%79.6’a karşılık %23.2) ifade 

etmişlerdir. Ayrıca negatif deneyimi olan kadınlar negatif deneyim yaşamayan kadınlardan daha fazla utanç 

duymuştu (%14.3’e karşılık %8.8). Aynı çalışmada, ortalama vajinal muayene sayısının 4.5 (0 ile 25 kez arasında 

değişmektedir) olduğu ve kadınların %41.7’sine iki saatten daha sık aralıklarla vajinal muayene yapıldığı 

belirtilmiştir. 

Uzel ve Yanıkkerem (2018) tarafından intrapartum dönemde kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda uygulanan 

girişimler hakkında kadınların tercihlerini inceleyen çalışmada; intrapartum dönmede kadınların % 54.4’üne 30 

dakikada bir ve daha sık, %43.7’sine ise 1 saatte bir vajinal muayene yapıldığı ancak kadınların travay takibinde 

yapılan vajinal tuşe sıklığından rahatsız oldukları ve%44.3’ünün 2 saat aralıklarla vajinal muayene yapılmasını 

istedikleri bildirilmiştir. 

Güneş ve Karaçam (2018)’ın doğum sonu dönemdeki kadınların vajinal muayene deneyimlerini 

inceledikleri nitel bir çalışmada (n=10); Kadınların vajinal muayenenin en çok doğum nedeni ile yapıldığını 

bildikleri (n=5), vajinal muayene sırasında en çok korku (n=5) ve acı hissettikleri (n=5), beklentilerinin daha çok 

nazik davranılma(n=5) ve vajinal muayene hakkında bilgi alma (n=4) olduğu belirlenmiştir. Yine çoğunlukla 

kadınlar, vajinal muayenelerinin cinsiyeti kadın olan sağlık çalışanları tarafından yapılmasını istediklerini (n=6) 

ve sağlık profesyonellerinin çoğunluklu olarak kendilerine iyi davrandığını (n=5) bildirmişlerdir. Cinsel istismar 
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öyküsü olan kadınların ise vajinal muayenede, yaşanan kötü anları tekrar hatırladıkları (n=2), şiddet sırasında 

gördüğü tepkilerin benzerlerini sağlık personelinden gördüklerini (n=1), aynı korkuları yaşadıkları(n=1) ve 

istismar öyküsünü sağlık profesyoneli ile paylaşmak istedikleri (n=2) rapor edilmiştir.  

 

Sonuç 

Vajinal muayene yaygın bir uygulama olmasına rağmen doğumda vajinal muayenenin sıklığı ve 

gereksinimini değerlendirecek yeterli bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Ancak DSÖ ve NICE’ e göre doğumun 

birinci evresinde 2-4 saatlik aralıklar ile yapılan vajinal muayenenin yeterli olacağı ve muayenenin aynı kişi 

tarafından ve sadece gerekli olduğunda yapılması önerilmektedir.  Bununla birlikte farklı çalışmalarda vajinal 

muayenenin 3 ,4 ve 6 saatte bir yapılması gerektiği savunulmaktadır. Ancak muayene sıklığı ve doğum süresi 

uzadıkça beraberinde koryoamnionit riskinin ve vajinal muayene sayısın arttığı, mahremiyete dikkat edilmemesi, 

sağlık profesyonellerinin işlem öncesi açıklama yapmaması, muayene sırasında sert davranması ve acele etmesi, 

doktorun karşı cinsten olması, cinsel istismara maruz kalmış olma gibi durumlar kadınların olumsuz muayene 

deneyimleri yaşamasına neden en önemli faktörler olduğu söylenebilir. Ayrıca kadınların vajinal muayene 

sırasında; sağlık profesyonelinin güler yüzlü, ilgili, anlayışlı, bilgili ve nazik davranmasını, işlem öncesi açıklama 

yapmasını, muayene eden doktorun cinsiyetinin kadın olmasını ya da muayene anında yanlarında kadın sağlık 

personelinin bulunmasını bekledikleri ve soru sormak için sağlık profesyoneli ile daha fazla zaman geçirmek 

istedikleri bildirilmektedir.  
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S-045 - DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİNİN PRİMİPAR KADINLARIN DOĞUM 

PLANLARINA VE DOĞUM PLANLARININ DOĞUM SÜRECİNE ETKİSİ: YARI 

DENEYSEL ÇALIŞMA 

 
Dilek SARPKAYA GÜDER1, Mesut YALVAÇ1, Gülşen VURAL1, 

 
1Yakın Doğu Üniversitesi, 

Araştırmanın amacı, doğuma hazırlık eğitiminin primipar kadınların doğum planlarına ve doğum planlarının da 

doğum sürecine etkisini değerlendirmektir. 

Araştırma, benzer olmayan gruplarda son test, yarı-deneysel ve ileriye dönük olarak yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini, 01.01-01.06.2015 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs’ın Lefkoşa ilçesinde yer alan iki hastaneye başvuran 

primipar kadınlar, örneklemini ise 35 deney ve 35 kontrol grubu olmak üzere 70 gönüllü kadın oluşturmuştur. 

Araştırmada randomizasyon yapılamamış olup, olasılıksız örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Deney grubu 

doğuma hazırlık eğitimine tabi tutulup doğum planı hazırlamış, kontrol grubuna herhangi bir müdahale 

yapılmamıştır. Araştırma kapsamında yürütülen doğuma hazırlık eğitim programı; teorik eğitim, pilates ve nefes 

çalışmaları olmak üzere karma yöntemden oluşmuş ve 8 hafta (24 saat) sürmüştür. Veriler, tanıtıcı bilgileri içeren 

form, doğum planı ve doğum sürecine ilişkin veri toplama formları aracılığıyla araştırmacı tarafından yüz yüze 

görüşülerek toplanmıştır. Veriler, yüzdelik hesaplaması ile ki-kare testleri kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmada doğuma hazırlık eğitimi alan deney grubunun en fazla vulva traşı (83.8%), ağızdan sıvı-gıda alımının 

durdurulması (51.6%) ve sürekli fetal monitörizasyon istemediği (41.9%) saptanmıştır. Deney grubunun en fazla 

da lavman (25.8%) ve ağızdan sıvı gıda alımını durdurma (19.3%) girişimleriyle karşılaştığı belirlenmiştir. Deney 

grubu kadınların en fazla doğumda destek almak istedikleri kişiye (80.6%) ve yürüme/pozisyon değiştirmeye 

(90.3%) yönelik istekleri gerçekleşmiş olup, en az doğum şekline ilişkin tercihleri gerçekleşmemiştir. Doğum 

planları olan ve olmayan deney ve kontrol grupları arasında, doğumun başlangıcı, şekli, doğumda yapılan 

müdahale ve girişimler bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05). Deney grubunun 

planlı sezaryenın daha az ve doğum deneyiminden daha fazla memnun olduğu, doğumda daha fazla destek 

aldıkları, doğum ağrısı ile daha fazla baş etme tekniği kullandıkları, bebekle ilk temas ve ilk emzirme zamanının 

daha erken olduğu bulunmuştur (p<0.05). 

Çalışmada doğum planının kadınların çoğunlukla doğum sürecine ilişkin tercihlerine ve doğumdan memnuniyet 

durumuna olumlu yönde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Doğum öncesi eğitim hizmetlerinin kapsamında olan 

doğum planlarının geliştirilmesinde hemşire ve ebelerin aktif rol oynaması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM, GEBELİK, DOĞUM, DOĞUM PLANI. 

 
THE EFFECT OF CHILDBIRTH PREPARATION TRAINING PROGRAMS ON 

PRIMIPAROUS WOMEN’S BIRTH PLANS, AND THE EFFECT OF BIRTH PLANS ON 

THE CHILDBIRTH PROCESSES: A QUASI-EXPERIMENTAL STUDY 

 
Dilek SARPKAYA GÜDER1, Mesut YALVAÇ1, Gülşen VURAL1 

 
1NEAR EAST UNİVERSİTY 

The purpose of this study is to analyze the effect of childbirth preparation programs on the childbirth plans of 

primaparous women, as well as the effect of childbirth plans on the childbirth process. 

This is a quasi-experimental and prospective study conducted with irrelevant groups using the pretest-posttest 

method. The population of the study included the primiparous women that came to two hospitals in Northern 

Cyprus between 01.01-01.06.2015. Among these women, the sample of the study included 70 voluntary women 

(experimental=35, control=35).The experimental group were given childbirth preparation education.The a mixed 

method educational program (theoretical, Pilates, breathing exercises) lasted for eight weeks (24 hours).The study 

data were collected by the researchers during personal interviews using an introductory form, a childbirth plan, 
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and data collection forms related to the childbirth process. The data were analyzed using percentage calculation 

and chi-square tests. 

The study found that shaving of the vulva was the most undesired intervention (83.8%) in the experimental group 

that was provided with childbirth preparation training, while the cessation of the oral intake of fluids and food was 

the second (51.6%), and continuous fetal monitoring was the third (41.9%).The most common requests granted to 

the women in the experimental group were having the support of the person they wanted during the birth process 

(80.6%) and being able to walk and/or change position (90.3%).The preferences that were the least commonly 

available were related to the mode of delivery.There was no statistically significant difference between the 

experimental and control groups in terms of the beginning of labor and the type of delivery, and the interferences 

and interventions made during the delivery (p>0.05).The women in the experimental group had a lower rate of 

planned caesarean,were more satisfied with their childbirth experiences, received more support during the birthing 

process, and used more techniques for coping with pain during labor. Also,they were earlier than the women in 

the control group to have contact with their infants,and they were the first to breast-feed their infants (p<0.05). 

The study suggests that nurses play an active role in the realization of the childbirth plans that are within the 

framework of prenatal education courses. 

KEYWORDS: BIRTH PLANS, LABOR, PREGNANCY, PRENATAL EDUCATION 
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S-046 - SURİYELİ MÜLTECİ ANNELERİN EMZİRME DAVRANIŞLARI VE 

KONTRASEPTİF YÖNTEM KULLANIMLARININ EMZİRME ÜZERİNE ETKİSİ: 

NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA 

 
İLKNUR DEMİRHAN1, SİBEL PEKSOY1, SEVİL ŞAHİN1, SENA KAPLAN1, 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ, 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak Suriyeli mülteci annelerin emzirme davranışları ve kontraseptif 

yöntem kullanımlarının emzirme üzerine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma, Ankara’da bir devlet hastanesinin kadın hastalıkları ve doğum kliniğinde yapılmıştır. Araştırmanın 

evrenini, Suriyeli mülteci 15-49 yaş grubu doğurgan çağı evli ve doğum yapan kadınlar; ön pilot çalışmasını ise 

araştırmaya katılmaya gönüllü 5 kadın oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar 

tarafından literatür taranarak anket formu oluşturulmuştur. Annelerin doğum sonu emzirme, kontraseptif yöntem 

kullanımı ile ilgili konuları incelemek için ise görüşme soruları hazırlanmıştır. Görüşme için uygun olan, görüşme 

boyunca rahatsız edilmeyecek bir ortamda yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak araştırmacı ve çevirmen 

tarafından uygulanmıştır. Görüşmelerin ses kayıt cihazına kaydedilmesi için katılımcılardan izin alınarak daha 

sonra çözümlerinin yapılabilmesi için kaydedilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için, etik kuruldan ve 

çalışmanın yürütüleceği hastaneden yazılı olarak çalışma izinleri alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde kadınların 

ses kayıtları kelime kelime bir metin haline getirilmiş, Microsoft Word ortamında ham veri dökümanı 

oluşturulmuştur. Veriler niteliksel araştırmalarda sıklıkla kullanılan “tematik analiz yöntemi’’ kullanılarak analiz 

edilmiştir. 

Elde edilen veriler beş ana tema altında toplanmıştır; i) Emzirme, ii) Emzirmeyi sürdürme, iii) Ek gıdaya başlama 

kararını etkileyen durumlar, iv) Kontraseptif kullanma ve bilinci, v) Bireysel ve toplumsal açıdan çocuk sahibi 

olmaya bakış. Bu ön pilot çalışmada, kadınların emzirme ve kontraseptif yöntem bilgisinin ve kullanımının 

yetersiz olduğu görülmüştür. Çoğunlukla geri çekme ve laktasyonel amenore yöntemini kullandıkları 

belirlenmiştir. Emzirmeyi sürdürme sırasında yaşadıkları sorunlara yönelik yapılması gereken uygulamalar 

hakkında bilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür. Emzirme, emzirmeyi sürdürme, ek gıdaya başlama gibi 

konularda geleneksel uygulamalarının bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca, ülkelerinde erken yaş evliliklerin, 

çocuklarının olmaması durumunda çoğul evliliklerin olabileceğini belirtmişlerdir. 

Kadınların doğurganlıklarını Türkiye’de de sürdürmek istedikleri belirlenmiştir. Ancak güvenli annelik 

hizmetlerine ulaşma ve sağlık personeliyle iletişim kurabilme durumlarının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu 

nedenle, hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının hastanede çeviri yapacak düzenli ve sürekli tercümana ihtiyacı 

olduğu sonucuna varılmıştır. 

ANAHTAR KELİMELER: MÜLTECİ, EMZİRME, KONTRASEPTİF, NİTEL ÇALIŞMA 

 
THE EFFECT OF BREASTFEEDING BEHAVIORS AND CONTRACEPTIVE METHOD 

USES OF SYRIAN REFUGEE MOTHERS ON BREASTFEEDING: A QUALITATIVE 

RESEARCH 

 
İLKNUR DEMİRHAN1, SİBEL PEKSOY1, SEVİL ŞAHİN1, SENA KAPLAN1 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY 

This study, using qualitative research methodology, was planned to determine the effects of breastfeeding 

behaviors and contraceptive use of Syrian refugee mothers on the breastfeeding. 

The study was conducted in Ankara. The universe of the study, the Syrian refugee women in the age group of 15-

49 in childbearing age who gave births, and pilot study consists of 5 women volunteered to participate in the study. 

In collecting the research data, the questionnaire form was prepared by the researchers searching the literature. 

Interview questions were prepared to examine issues related to antenatal breastfeeding and use of the contraceptive 

method. Face-to-face interview technique was applied by the researcher and translator in an environment as 
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appropriate for the interview to avoid any interruption during the research. In order to carry out the study, 

permission was taken from the Ethics Committee and from the hospital in which the study will be conducted. In 

the analysis of the data, the voice recordings of the women were made into a text, word by word, and a raw data 

document was created. The data were analyzed using the "thematic analysis method", as a frequently used method 

in qualitative researches. 

The obtained data were collected under five main themes. In this preliminary pilot study, it was found that women's 

knowledge and use of breastfeeding and contraceptive methods were inadequate. It was determined that they 

mostly used withdrawal and lactational amenorrhea method. It was found that their level of knowledge about 

practices which should be used for the problems they have encountered during breastfeeding was low. It was 

determined that traditional practices were available on the subjects such as breastfeeding, continuing breastfeeding, 

starting supplementary foods. They also pointed out that early marriages, and multiple marriages, where they could 

not have any children, were available in their country. 

It was determined that the women also wish to maintain their fertility in Turkey. However, it was determined that 

their accessing to safe maternity services and communicating with health personnel are insufficient. For this 

reason, both patients and healthcare workers are required to have a regular and continuous interpreter to translate 

at the hospital. 

KEYWORDS: REFUGEE, BREASTFEEDİNG, CONTRACEPTİVE, QUALITATIVE STUDY 
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S-047 - DOĞUM ŞEKLİNİN GENÇLERİN GENEL SAĞLIK DURUMU İLE İLİŞKİSİ 

 
Gizem Güneş Öztürk*, Zekiye Karaçam*, Kardelen Tazegül*, Leyla Nur Keser* 

*Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Ana Bilim Dalı, Aydın 

 

Giriş: Son yıllarda, sezaryen ile doğum oranlarının Türkiye’de kontrolsüz bir biçimde giderek artması ile her iki 

bebekten biri sezaryen ile doğar konuma gelmiştir. Sezaryen doğumun anne-bebek sağlığına olan kısa süreli 

etkileri ile ilgili önemli kanıtlar bulunmasına rağmen uzun süreli etkileri ile ilgili daha fazla çalışmaya gereksinim 

bulunmaktadır. 

Amaç: Araştırmanın amacı, doğum şeklinin gençlerin genel sağlık durumuna etkisini incelemektir. 

Yöntem: Araştırma analitik-kesitsel olarak Şubat-Mart 2018 tarihleri arasında, Adnan Menderes Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültelerinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemine gelişigüzel örnekleme 

yöntemi ile 486 öğrenci dâhil edilmiştir. Verilerinin toplanmasında, soru formu ve SF-36 Kısa Form Yaşam 

Kalitesi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada gençlerin genel sağlık durumunu belirlemede, SF-36 yaşam kalitesi 

ölçeği genel popülasyonda fiziksel, mental ve genel sağlık durumu hakkında veri elde etmede kullanıldığı için 

tercih edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde) ve t-testi kullanılmıştır.   

Bulgular: Araştırmada katılımcıların yaş ortalaması 20,43±1,35 olup, %42,9’unu ebelik, %10,4’ünü beslenme ve 

diyetetik ve %42,9’unu hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Öğrencilerin %13,7’si birinci, %40,2’si 

ikinci, %33,2’si üçüncü ve %12,9’u dördüncü sınıflarda öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %3,9’unun gelir 

getiren bir işte çalıştığı, %18,8’inin sigara kullandığı ve kullanılan günlük sigara ortalamasının 11,0 ±7,00 olduğu, 

%3,7’sinin alkol kullandığı ve haftalık alkol kullanım sıklığı ortalamasının 2,66±1,67 olduğu saptanmıştır. 

Çalışmadaki öğrencilerin %7,7’si fiziksel bir rahatsızlığı olduğunu ve %8,8’i sürekli kullandığı ilacının olduğunu 

bildirmişlerdir. Araştırmadaki öğrencilerin %20’sinin doğum şeklinin sezaryen olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin 

SF-36 toplam ölçek puan ortalaması 66,84±12,75 olarak belirlenmiş olup, üç alt ölçek puan ortalamaları 

fonksiyonel durum alt ölçeği için 81,64±14,30, esenlik alt ölçeği için 59,34±15,18 ve genel sağlık ölçeği için 

61,58±17,38 olarak saptanmıştır. Doğum şekli ile toplam SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ve alt ölçek puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Sonuç: Bu çalışmada doğum şeklinin gençlerin genel sağlık durumunu etkilemediği sonucu elde edilmiştir. Bu 

çalışmanın sonuçlarını destekleyebilecek farklı örneklem grupları ile benzer çalışmaların yapılması önerilebilir.     

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, doğum, ebelik, bakım  

 

 

Relation with The Mode of Delivery of the General Health Status of Young People 

Gizem Güneş Öztürk*, Zekiye Karaçam*, Kardelen Tazegül*, Leyla Nur Keser* 

*Aydın Adnan Menderes University Faculty of Health, Division of Midwifery, Aydın 

 

Introduction: In recent years, one of the two babies came to the natal position with a caesarean section to the rate 

of birth by caesarean section in Turkey with gradual increase in an uncontrolled manner. Although there is 

substantial evidence for the short-term effects of caesarean birth on maternal-infant health, further studies on long-

term effects are needed. 
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Objective: To examine the effects of mode of delivery on the general health status of young people. 

Method: The study was made analytical-cross-section between February and March 2018 at Adnan Menderes 

University Faculty of Health Sciences and Nursing. 486 students were included in the study sample by convenience 

sampling method. The questionnaire and the SF-36 Health Survey scale were used to collect the data. The SF-36 

was chosen because it was used to obtain data on physical, mental and general health status in the general 

population. Descriptive statistics (mean, number, percentage) and t-test were used in the analysis of the data. 

Results: The average age of the participants was 20.43±1.35, 42.9% were midwifery, 10.4% were nutrition and 

dietetics and 42.9% were nursing students. 13.7% of the students were in the first, 40.2% in the second, 33.2% in 

the third and 12.9% in the fourth grade. In the study, 3.9% of the students worked in an income generating business, 

18.8% of them smoked and the average daily amount of cigarette was 11.0±7.00, 3.7% of them used alcohol and 

the average weekly alcohol use 2.66±1.67. They reported that 7.7% of the students in the study had a physical 

illness and 8.8% had a drug they used regularly. It was determined that 20% of the students in the study had a 

caesarean delivery pattern. The average total score of SF-36 students was 66.84±12.75, and the average scores of 

the three subscales were 81.64±14.30 for functional subscale, 59.34±15.18 for wellbeing subscale, and 

61.58±17.38 for public health subscale. There was no statistically significant difference between the mode of 

delivery and the total Sf-36 quality of life scale score and subscale scores. 

Conclusion: The study revealed that caesarean births did not affect the general health status of young people. It 

may be advisable to perform similar studies with different sample groups to support the results of this study. 

Keywords: Caesarean section, delivery, midwifery, care 

 

Giriş 

Sezaryen doğum, gerekli olduğu zaman uygulandığında, maternal ve perinal mortalite ve morbiditeyi 

önleyebilen yaşamı koruyucu bir cerrahi işlemdir (World Health Organization [WHO] 2015). Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ), yaşamı koruyabilecek sezaryen oranının %10–15 olmasını önermekte ve %10’dan daha fazla olan 

sezaryenin, mortalite oranlarını azalttığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını bildirmektedir (WHO 2015). 

Diğer yandan, son yıllarda, sezaryen ile doğum oranları, bazı ülkelerde olduğu gibi (WHO 2015) Türkiye’de de 

kontrolsüz bir biçimde giderek artmış ve her iki bebekten biri sezaryen ile doğar konuma gelmiştir (TUİK 2017). 

Bu yüksek sezaryen oranlarının, yaşamı korumanın ötesinde, anne ve bebeğin fiziksel, sosyal ve psikolojik iyilik 

durumunun yanında ekonomik olarak olumsuz etkileri bulunmaktadır (Fobelets ve ark. 2017, Kahraman ve ark. 

2016, WHO 2015). Bu nedenle sezaryen doğum sonuçlarının daha fazla anlaşılması gerekmektedir. Bu durum 

ülkemiz için de önemle üzerinde durulması ve çalışılması gereken bir konudur.       

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında doğan çocukların %53’ü sezaryen ile dünyaya gelmiştir (TUİK 

2017). Bu oran, DSÖ’nün önerisinden (%10–15) yaklaşık 4–5 kat daha fazladır. Bu nedenle sezaryenin, uzamış 

doğum eylemi, fetal distres ya da pozisyon bozukluğu gibi vajinal doğumun anne-bebek için risk oluşturduğu 

durumlarda uygulanması önerilmektedir. Ayrıca sezaryen, özellikle kapsamlı obstetrik bakıma ulaşılamadığında 

ve güvenli cerrahi koşullar oluşturulamadığında olası ciddi komplikasyonlara, morbidite ve mortaliteye neden 

olabilir (WHO 2015). 

Yapılan çalışmalarda sezaryen ile doğan çocukların yaşamları boyunca alerji, astım, şeker ve bağırsak 

hastalıkları gibi bazı hastalıklardan daha etkilendikleri bildirilmektedir. Yine sezaryen ile doğan çocuklarda otizm, 
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hiperaktivite bozuklukları, öğrenme güçlükleri gibi durumların daha fazla görüldüğü rapor edilmektedir (Petrou, 

Kim, McParland & Boyle 2017, Smithers, Mol, Jamieson & Lynch 2017, Sağlık Bakanlığı 2017). 

Ebelerin sezaryen doğumların azaltılması ve bu konuya bağlı anne-bebek sağlığının geliştirilmesinde önemli 

sorumlukları bulunmaktadır (Arslan, Karahan & Çam 2008, International Confederation of Midwives [ICM] 2013, 

WHO 2016). Ebeler gebelik ve doğum süresinde gebe ve ailesine özellikle isteyerek sezaryen doğumların 

azaltılması konusunda eğitim ve danışmanlık yapabilirler. Ayrıca ebeler, etkili intrapartum bakım ile sezaryen 

doğumların azaltılmasına katkı sağlayabilirler (Carlson, Corwin & Lowe 2017, Baas ve ark. 2017, Fontein 2010).  

Ülkemizde, yüksek sezaryen doğum oranları, önemli bir sağlık sorunudur. Sezaryen doğumun anne-bebek 

sağlığına olan kısa süreli etkileri ile ilgili önemli kanıtlar bulunmaktadır (Fobelets ve ark. 2017, Smithers ve ark. 

2017, Petrou ve ark. 2017). Ancak sezaryen doğumların uzun süreli etkileri ile ilgili daha fazla çalışmaya 

gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada sezaryen doğumların gençlerin genel sağlık durumuna etkisinin 

incelemesi hedeflenmiştir. Elde edilen bilgiler, sezaryen doğumun bireylerin sağlığına olan olumsuz etlerinin 

azaltılması konusunda yapılacak çalışmalara kanıt sağlayabilir ve mevcut literatüre katkı oluşturabilir.  

 

Yöntem 

Çalışma Tasarımı 

Araştırma karşılaştırmalı analitik-kesitsel olarak Şubat-Mayıs 2018 tarihleri arasında, Adnan Menderes 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakültelerinde yapılmıştır. 

Çalışmanın Örneklem Büyüklüğü 

Araştırmanın evrenini, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve 

Hemşirelik Fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler (toplam 2000 öğrenci) oluşturmuştur. Araştırmanın 

örneklemine gelişigüzel örnekleme yöntemi ile 486 kişi dâhil edilmiştir. Araştırmaya alınması gereken en az birey 

sayısı daha önce hemşireler ile yapılan bir çalışmaya (Akbolat, Turgut & Över 2015) dayalı olarak hesaplanmıştır. 

Bu araştırmanın verilerine dayalı olarak yapılan analizde, G*Power 3.1.9.2 ile power: 0,95, α=0,05, örneklem 

hacmi; 118 alınarak yapılan hesaplamada effect size: 0,47 olarak bulunmuştur. Bu araştırmanın örneklemine 

alınması gereken en az birey sayısı, temel istatistik t-test ile yapılacağından, G*Power 3.1.9.2 ile effect size: 0,30, 

α=0,05, ve power: 0,95 alınarak hesaplanmış ve 484 olarak bulunmuştur.  

Araştırma, 2017–2018 eğitim-öğretim yılında, Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde 

öğrenim gören öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, verilerin toplandığı günde, araştırma için belirlenen 

derse katılmak üzere sınıfta bulunan öğrenciler çalışmaya davet edilmiş ve kabul eden 486 kişi dâhil edilmiştir. 

Araştırmaya dâhil edilmeme kriterlerini ise soru formunun önemli bölümlerini (SF- 36 Kısa Form Yaşam Kalitesi 

Ölçeği ve sağlık durumunu sorgulayan sorular) tamamlamama oluşturmuştur. 

Çalışma Metodunun Ayrıntıları 

Araştırma verilerinin toplanmasında, soru formu ve SF- 36 Kısa Form Yaşam Kalitesi Ölçeği ile kullanılmıştır. 

Soru formu, araştırmacılar tarafından konu ile ilgili litaratüre dayalı olarak hazırlanmıştır (Bingöl, Gebeş & Yavuz 

2012, Uysal ve Yenal 2014, Şentürk ve Etiler 2007). Formda gençlerin tanıtıcı özelliklerini (yaş, cinsiyet, sınıf, şu 

anda yaşadığı yer, aile özellikleri, ekonomik durum, geçirdiği hastalık, kullandığı ilaçlar, alışkanlıkları, doğum 

şekli) sorgulayan 15 ve fiziksel sağlık durumunu belirlemede yararlanılan üç soru bulunmaktadır. Bu formun 

kapsam geçerliğini sağlamak için bilimsel araştırmalar konusunda deneyimli uzmanların görüşleri alınmış ve 

yapılan öneriler doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmıştır. Daha sonra bu formun anlaşılabilirliği ve 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jamieson%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27923099
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lynch%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27923099
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uygulanabilirliğini geliştirmek için araştırma kapsamına alınmayan 10 genç ile ön uygulama yapılmış ve ormda 

değişiklik yapılmadığından ön uygulamada elde edilen veriler analize alınmıştır.  

SF- 36 Kısa Form Yaşam Kalitesi Ölçeği (The MOS 36 Item Short Form Health Survey):  

Bu ölçek Ware Ware (1987) tarafından klinik uygulama ve araştırmalarda sağlık politikalarının 

değerlendirilmesinde ve genel populasyonun incelenmesinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ölçek 36 ifaden 

oluşmakta ve üç ana başlıkta dokuz sağlık kavramını değerlendirmektedir. Ölçekte yer alan ana başlıklar; 

fonksiyonel durum, esenlik ve genel sağlık anlayışıdır. Fonksiyonel durum; sağlık problemlerine bağlı olarak 

fiziksel aktivitelerin kısıtlanması, emosyonel ve sosyal problemlere bağlı sosyal aktivitelerin kısıtlanması, fiziksel 

sağlık problemlerine bağlı olarak günlük yaşam aktivitelerinin yapılmasının engellenmesi ve emosyonel sağlık 

problemlerine bağlı olarak günlük yaşam aktivitelerinin yapılmasının engellenmesi kavramlarını içermektedir. 

Esenlik; mental sağlık, beden ağrıları ve canlılığı içermektedir. Genel sağlık anlayışı ise; bir bütün olarak sağlığın 

değerlendirilmesi ve geçen yıl süresince sağlıktaki değişimleri içermektedir. Ölçeğin fonksiyonel durum, esenlik 

ve genel sağlık anlayışı olmak üzere üç alt başlıkta toplanan alt ölçekleri global yaşam doyumu/kalitesini 

oluşturmaktadır. Bireylerin alabileceği toplam ölçek puanı, üç temel alt ölçeğin her biri ve global yaşam doyumu 

ölçeği için 0-100 arasında değişmektedir. Ölçek, Pınar (1995) tarafından Türkçe ’ye uyarlanmış ve Cronbach’s 

Alpha değerinin. 91 olduğu bildirilmiştir.     

SF- 36 Yaşam kalitesi Ölçeği genel popülasyonun incelenmesinde kullanılan bir ölçek olduğu için, bu 

çalışmada kullanılması uygun görülmüştür.  

Verilerin Toplanması  

Araştırma verileri, sınıf ortamında kendini bildirim yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında öncelikle 

gençlere araştırma hakkında bilgi verilmiş ve araştırmaya katılmaya davet edilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul 

eden gençlere veri toplama formları dağıtılmış ve gözlem altında doldurmaları sağlanmıştır. Davet edilen 

öğrencilerin tamamı araştırmaya katılmayı kabul etmişlerdir. 

Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırma protokolü ile ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul oluru alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için Adnan 

Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Fakülteleri Dekanlıklarından izin alınmıştır. Araştırmaya 

dâhil edilen gençlere araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, çalışmaya katılmaya davet edilmiş, sözlü ve yazılı onamları 

alınmıştır. 

İstatistiksel ve Analitik Yöntemler 

Araştırmadan elde edilen veriler Adnan Menderes Üniversitesi’nde kullanılan istatistik paket programı 

Statistical Package for the Social Sciences Version 18,0 (SPSS Inc., IL, USA) programı ile analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde, vb. gibi) ve t-testi kullanılmıştır. Araştırmanın 

bağımlı değişkenlerini doğum şekli, bağımsız değişkenlerini ise öğrencilerin yaşı, bölümü, sınıfı, çalışma durumu, 

mesleği, sağlık güvencesi, ikamet yeri, gelir durumu, aile tipi, önemli durumla karşılaşma, fiziksel hastalık varlığı, 

sürekli ilaç kullanımı, algılanan sağlık durumu ve SF-36 ölçek puanları oluşturmaktadır. Değerlendirmede, p≤0,05 

olan değerler istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir.   

 

Bulgular 
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Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 20,43±1,35 olup, çalışma grubunun %42,9’sini ebelik, 

%10,4’ünü beslenme ve diyetetik ve %42,9’unu hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmuştur. Araştırma 

örnekleminin %13,7’sini birinci sınıf, %40,2’sini ikinci sınıf, %33,2’sini üçüncü sınıf ve %12,9’unu dördüncü 

sınıf öğrenciler oluşturmuştur. Çalışmadaki öğrencilerin %42,1’sinin il merkezinde ikamet ettiği ve %96,1’inin 

gelir getiren bir işte çalışmadığı saptanmıştır. Öğrencilerin gelir durumları incelendiğinde %71,4’ü gelirlerinin 

gidere denk olduğunu, %20,3’ü ise gelirlerinin giderden düşük olduğunu bildirmişlerdir. Yine öğrencilerin 

%11’inin sağlık güvencesinin olmadığı, %11,9’unun aileleri dışında birlikte yaşadığı kişilerin olduğu ve bunların 

%3,5’unun babaanne olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %18,8’inin sigara kullandığı ve kullanılan günlük sigara 

miktarı ortalamasının 11,0 ±7,00 olduğu, yine %3,7’sinin alkol kullandığı ve haftalık alkol kullanım sıklığı 

ortalamasının 2,66±1,67 olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

Araştırmada öğrencilerin %80’i normal doğum ile doğduklarını %20’si ise sezaryen ile doğduklarını 

bildirmişlerdir (Tablo 1). 

 

 

 

Tablo 1. Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Doğum Şekilleri (n=482) 

Özellikler                                                                        

Yaş±SS* (min-max) (n=480) 20,43±1,35 (18-29)  

 n % 

Bölüm 

Ebelik 

Beslenme ve Diyetetik  

Hemşirelik   

 

207 

50 

225 

 

42,9 

10,4 

46,7 

Sınıf 

1. sınıf 

2. sınıf 

3.sınıf 

4. sınıf 

 

66 

194 

160 

62 

 

13,7 

40,2 

33,2 

12,9 

Çalışma durumu 

Hayır 

Evet 

 

463 

19 

 

96,1 

3,9 

Mesleği 

Öğrenci 

Memur  

İşçi 

 Serbest meslek 

 

466 

8 

4 

4 

 

96,7 

1,7 

0,8 

0,8 

Sağlık güvencesi olan (n=477) 424 88,9 

İkamet yeri 

İl merkezi 

İlçe merkezi 

Kasaba 

Köy 

 

203 

178 

23 

78 

 

42,1 

36,9 

4,8 

16,2 

Algılanan gelir durumu (n=479) 

   Gelir giderden düşük 

   Gelir gidere denk 

   Gelir giderden fazla 

 

98 

344 

37 

 

20,5 

71,8 

7,7 

Aile tipi (n=478) 

Geniş aile 

Çekirdek aile 

 

49 

429 

 

10,3 

89,7 

Birlikte yaşanılan kişi (n=49)   
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Babaanne 

Dede 

Anneanne 

Babaanne-dede 

Abi-yenge 

Hala 

Yenge  

Amca 

Anneanne-teyze 

Annenin manevi kızı 

Anneanne-dede 

Enişte 

Kuzen 

Teyze 

17 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3,5 

1,2 

1,2 

0,8 

0,6 

0,6 

0,6 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

Sigara kullanımı (n=467) 

Hiç sigara kullanmam 

Ara sıra kullanırım 

Sigara kullanırım 

 

298 

81 

88 

 

63,8 

17,3 

18,8 

Günlük sigara kullanım adeti±SS* (min-max) (n=89) 11,0 ±7,00 (1-30) 

Alkol kullanımı (n=354) 

Hayır, hiç kullanmam  

Ara sıra kullanırım 

Evet, kullanıyorum  

 

216 

125 

13 

 

61,0 

35,3 

3,7 

Haftalık alkol kullanım sıklığı±SS* (min-max) (n=15) 2,66±1,67 (1-7) 

Diğer alışkanlıklar (n=7) 

Uyuşturucu  

Bilgisayar oyunu 

Kahve 

 

4 

2 

1 

 

0,8 

0,4 

0,2 

Yaşamında önemli bir durum ile karşılaşma (n=82) 82 17,1 

Karşılaşılan önemli durum (n=76) 

Hastalık 

Ölüm 

Evlilik 

Boşanma 

Taşınma 

İş kaybı 

Kaza 

Ameliyat 

 

18 

32 

6 

9 

4 

4 

2 

1 

 

23,7 

42,1 

7,9 

11,8 

5,3 

5,3 

2,6 

1,3 

Doğum şekli (n=470) 

Normal doğum 

Sezaryen 

 

376 

94 

 

80 

20 

*Standart sapma 

Çalışmadaki öğrencilerin %7,7’sinin fiziksel bir rahatsızlığa sahip olduğu ve en sık görülen fiziksel 

rahatsızlıkların astım, polikistik over ve skolyoz olduğu belirlenmiştir. Yine öğrencilerin %8,8’inin sürekli, ilaç 

kullandığı ve en çok kullanılan ilaç gruplarının doğum kontrol hapı, demir ilacı ve tiroid ilacı olduğu saptanmıştır. 

Öğrencilerin %81,9’u kendilerini sağlıklı olarak tanımlamışlardır (Tablo 2). 

Tablo 2. Öğrencilerin Sağlık Durumları  

Fiziksel hastalığı sahip olma  37 7,7 

Fiziksel hastalık durumu (n=35) 

Astım 

Polikistik over 

Skolyoz 

Allerji 

Ventriküler septal defekt 

Arteial septal defekt 

 

6 

4 

4 

2 

2 

2 

 

17,1 

11,4 

11,4 

5,7 

5,7 

5,7 
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Guatr 

Reflü 

Miyop 

Böbrek taşı 

Böbrek enfeksiyonu 

Anemi 

Fibromiyalji 

Von willebrand hastalığı 

Taşikardi 

Gastrik ülser 

Kalp kapak hastalığı 

Eklem romatizması 

Karaciğer enzim bozukluğu 

Koksikste yumuşama 

Menüsküs 

Migren 

Nazofaranjit 

Rekatif hipoglisemi 

Reflü 

Sedef 

Tiroid 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5,7 

5,7 

5,7 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

2,8 

Sürekli ilaç kullanımı (n=42) 

Hayır 

Evet 

 

434 

42 

 

91,2 

8,8 

Sürekli kullanılan ilaç (n=42) 

Doğum kontrol hapı 

Demir ilacı 

Tiroid ilacı  

Akne ilacı  

Antihistaminik 

Astım ilacı 

Antibiyotik 

Antidiyabetik  

Bronkodilatör 

Antidepresan  

Vitamin  

B12 

Antiglokom preparatı 

Folik asit 

Mide koruyucu 

Migren ilacı 

 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

11,9 

11,9 

11,9 

9,5 

7,1 

7,1 

7,1 

7,1 

7,1 

4,8 

4,8 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

2,4 

Bildirilen sağlık durumu (n=454) 

Sağlıklı 

Orta  

Sağlıksız 

 

372 

54 

28 

 

81,9 

11,9 

6,2 

 

Öğrencilerin annelerinin yaş ortalaması 46,30±5,17 olup %67,2’si ilkokul mezunu, babalarının yaş ortalaması 

50,40±5,45 olup %52,7’si ilkokul mezunudur (Tablo 3). 

Tablo 3. Öğrencilerin Ailelerinin Sosyo-Demografik Özellikleri (n=482) 

Özellikler                                                                        

Anne Yaş±SS* (min-max) (n=481) 46,3±5,17  (36-63) 

 n % 

Anne eğitim durumu 

Okuryazar-yazar değil 

İlkokul  

Lise 

Ön lisans 

 

33 

324 

94 

6 

 

6,8 

67,2 

19,5 

1,2 



391 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

Lisans 

Lisansüstü 

24 

1 

5,0 

0,2 

Baba Yaş±SS* (min-max) (n=471) 50,4±5,45 (39-71) 

Baba eğitim durumu 

Okuryazar-yazar değil 

İlkokul  

Lise 

Ön lisans 

Lisans 

Lisansüstü 

 

9 

254 

142 

9 

59 

3 

 

1,9 

53,4 

29,8 

1,9 

12,4 

0,6 

*Standart sapma 

Öğrencilerin SF-36 toplam ölçek puan ortalaması 66,84±12,75 olarak belirlenmiş olup, üç alt ölçek puan 

ortalamaları fonksiyonel durum alt ölçeği için 81,64±14,30, esenlik alt ölçeği için 59,34±15,18 ve genel sağlık 

ölçeği için 61,58±17,38 olarak saptanmıştır (Tablo 4).  

 

 

Tablo 4. SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Toplam Ve Alt Ölçek Puanları 

Özellikler                                                                       

SF 36 toplam ölçek puanı±SS* (min-max) (n=432) 66,84±12,75 (22,02-93,58) 

Fonksiyonel durum alt ölçeği puanı±SS* (min-max) (n=448) 81,64±14,30 (22,86-162,86) 

Esenlik alt ölçeği puanı±SS* (min-max) (n=462) 59,34±15,18 (9,26-92,59) 

Genel Sağlık alt ölçeği puanı±SS* (min-max) (n=468) 61,58±17,38 (5-100) 

*Standart sapma 

Doğum şekli ile toplam SF-36 yaşam kalitesi ölçeği ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark bulunmamıştır (Tablo 4). 

Tablo 5. SF 36 Yaşam Kalitesi Ölçeği Puanlarının Doğum Şekline Göre Dağılımı 

SF 36 Yaşam Kalitesi 

Ölçeği Puanları 

Ortalama±SS* 

Normal 

Doğum 

 

Sezaryen 

Doğum 

 

t P 

Toplam ölçek puanı 66,69±12,81 66,69±12,81 -,0552 0,581 

Fonksiyonel durum  81,50±14,81 82,18±14,81 -0,400 0,690 

Esenlik  59,25±15,01 59,68±16,27 -0,240 0,811 

Genel Sağlık  61,61±17,47 61,61±17,16 -0,250 0,803 

*Standart sapma 

Araştırmada doğum şeklinin öğrencilerin sosyo-demografik ve sağlık durumu özellikleri üzerindeki etkisinin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı ortaya konmuştur (Tablo 6). 

Tablo 6. Öğrencilerin Doğum Şekli ile Sosyo-Demografik ve Sağlık Durumu Özellikleri Arasındaki İlişki 

Öğrencilerin sosyo-demografik ve sağlık 

durumu özellikleri 
Normal doğum Sezaryen doğum Z/X2 p 

 n (%) n (%)   

Aile ikamet yeri (normal doğum: 375, sezaryen doğum: 94) 

2,876 0,411 
İl merkezi 154 (41,0) 41 (43,6) 

İlçe merkezi 138 (36,7) 38 (40,4) 

Kasaba 17 (4,5) 5 (5,3) 
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Köy 67 (17,8) 10 (10,6) 

Gelir Düzeyi (normal doğum: 375, sezaryen doğum: 94) 

 

1,761 0,415 Gelir giderden düşük 74 (19,7) 21 (22,3) 

Gelir gidere denk 274 (73,1) 63 (67,0) 

Gelir giderden yüksek 27 (7,2) 10 (10,6) 

Sağlık Güvencesi (normal doğum: 374, sezaryen doğum: 93) 

0,185 0,668 Evet 332 (88,8) 84 (90,3) 

Hayır 42 (11,2) 9 (9,7) 

Aile Tipi (normal doğum: 374, sezaryen doğum: 94) 

0,661 0,416 Çekirdek aile 337 (90,1) 82 (87,7) 

Geniş aile 37 (9,9) 12 (12,8) 

Karşılaşılan önemli durum varlığı (normal doğum: 375, sezaryen doğum: 94) 

0,319 0,572 Evet 65 (17,3) 14 (14,9) 

Hayır 310 (82,7) 80 (85,1) 

Fiziksel Hastalık Varlığı (normal doğum: 376, sezaryen doğum: 94) 

0,359 0,546 Evet 31 (8,2) 6 (6,4) 

Hayır 345 (91,8) 88 (93,6) 

Sürekli ilaç kullanımı (normal doğum: 373, sezaryen doğum: 94) 

0,000 0,983 Evet 32 (8,6) 8 (8,5) 

Hayır 341 (91,4) 86 (91,5) 

Algılanan Sağlık Durumu (normal doğum: 356, sezaryen doğum: 88) 

0,622 0,733 
Sağlıklı 291(81,7) 72 (81,8) 

Orta 42 (11,8) 12 (13,6) 

Sağlıksız 23 (6,5) 4 (4,5) 

 

Tartışma 

Bu çalışma doğum şeklinin gençlerin genel sağlık durumuna etkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. 

Çalışmada başlıca öğrencilerin çoğunun normal doğum ile doğdukları ve doğum şeklinin gençlerin fonksiyonel 

durum, esenlik ve genel sağlık durumu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonuçları elde edilmiştir. Bu 

sonuçlar doğum şeklinin gençlerin sağlık durumunu etkilemediği verisini ortaya koyması bakımından önemlidir. 

Araştırmada öğrencilerin önemli bir bölümü sezaryen (%20) ile doğmuşlardır. Öğrencilerin doğum yılları 

1996-2000 arasında değişmektedir. Bu sonuçlara benzer olarak Sağlık Bakanlığı 2016 Sağlık İstatistikleri 

Yıllığı’na göre Türkiye’de sezaryen oranı 2002 yılında %21 olarak bildirilmiştir. Yine aynı raporda 2015 yılında 

sezaryen ile doğum oranının %53’e yükseldiği görülmektedir. Yılmaz, İsaoğlu ve Kadanalı (2009)  tarafından 

yapılan çalışmada 2002 yılında %37,7 olan sezaryen oranının 2007 yılında %51’e yükseldiği rapor edilmiştir. 

Coşkun ve ark. (2007) yaptıkları bir çalışmada 2004 yılında %34,4 olan sezaryen oranının 2006 yılında %40,2’e 

yükseldiği belirlemişlerdir. Bu sonuçlara dayalı olarak çalışmadaki öğrencilerin doğum şekillerinin ülkemiz 

geneline benzer olduğu söylenebilir. Daha sonraki yıllarda artan sezaryen oranları göz önüne alındığında 

sezaryenin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkileri hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu çalışmada doğum şeklinin sağlık anketi toplam puan ve alt ölçek puanlarını etkilemediği belirlenmiştir. 

DSÖ 2010 yılında yaptıkları uluslararası nitelikte bir çalışmada, tıbbi endikasyon olmaksızın yapılan sezaryen 

doğumun kısa vadede anne ve bebek üzerinde birçok olumsuz etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Fakat uzun vadeli 

olarak bu konuda bir çalışma yürütülmediği belirtilmiştir (Souza ve ark 2010). Yine bu araştırma sonuçlarına 

benzer olarak Smithers ve ark. (2016) tarafından yapılan bir çalışmada sezaryen ile doğumun çocukların 3-6 yaş 

arası yaşa göre boy, kilo ve beden kitle indeksi ölçümleri ile ilişkili olmadığı bildirilmiştir. Bu sonuçların aksine 

Darmasseelane ve ark. (2014)’nın yaptıkları bir sistematik derlemede sezaryen doğum ile yetişkinlik döneminde 

aşırı kilo ve obezite arasında güçlü bir ilişkinin olduğu bildirilmiştir. Black, Bhattacharya, Philip, Norman, & 
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McLernon’un (2015) yaptıkları bir çalışmada vajinal olarak doğan çocuklarla karşılaştırıldığında sezaryen ile 

doğan çocukların 5 yaşa kadar hastaneye yatış gerektirecek astım, salbutamol kullanımı ve ölüm riskinin arttığı 

gösterilmiştir. Yine Keag ve ark. (2011) yaptıkları bir meta-analizde sezaryen ile doğan çocuklarda 12 yaşına kadar 

astım riskinin, 5 yaşına kadar obezite riskinin yaklaşık 1,5 kat artmış olduğunu bildirmişlerdir. Bu sonuçlara dayalı 

olarak doğum şeklinin sağlık üzerindeki uzun vadeli etkilerinin çalışmaların sonuçlarına göre farklılık gösterdiği 

ve daha fazla bilgiye gereksinim olduğu söylenebilir.  

 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Bu çalışmada doğum şeklinin gençlerin genel sağlık durumunu etkilemediği sonucu elde edilmiştir. Fakat daha 

önce yapılan çalışmaların bildirdiği yetişkin ve ileri yaş çocuklar üzerindeki etkileri (Darmasseelane ve ark. 2014, 

Keag ve ark. 2011, Black ve ark. 2015) göz önüne alındığında, sezaryenin genel sağlık üzerine etkisinin olmadığını 

söyleyemeyiz. Ülkemizde ve Dünya’da yükselen sezaryen oranları ile birlikte, sezaryenin sağlık üzerindeki uzun 

vadeli etkisinin varlığı ve bu etkinin nedensel veya karıştırıcı etkilerin bir sonucu olup olmadığı belirlenmelidir. 

Yine bu çalışmanın sonuçlarını destekleyebilecek farklı örneklem grupları ile daha kapsamlı çalışmaların 

yapılması önerilebilir.     
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S-048 - DOĞUM AĞRISI VE SÜRESİ ÜZERİNE AKUPRESÖR'ÜN ETKİSİNİN 

BELİRLENMESİ: SİSTEMATİK DERLEME 

 
Mehtap AKGÜN1, İlkay BOZ1, 

 
1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Öz 

Amaç: Doğum ağrısının yönetiminde akupresör gibi nonfarmakolojik yöntemler düşük yan etkilerinden dolayı 

sağlık bakım profesyonelleri tarafından tercih edilmektedir. Bu derlemenin amacı doğum ağrısı ve süresi üzerine 

akupresörün etkinliğinin incelenmesidir.  

Yöntem: Bu çalışma sistematik derleme şeklinde hazırlanmıştır. Literatür taraması CINAHL, PubMed, Science 

Direct, Ovid, Medline, Science Citation Index (Web of Science), and Cochrane Central Register of Controlled 

Trials veri tabanlarında, PICOS kriterlerine uygun şekilde hazırlanan anahtar kelimeler ile gerçekleştirilmiştir. 

Tüm veritabanı başlangıç yılı belirlenmeksizin Haziran 2018'e kadar taranmıştır. Tarama sonucu 1152 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Elde edilen tüm araştırmalar, çalışmanın dâhil edilme kriterleri kapsamında incelenmiş, sonuçta bu 

derlemeye bir sistematik derleme ve 26 araştırma olmak üzere, üçü ulusal düzeyde yürütülmüş olan toplam27 

araştırma dahil edilmiştir.   

Bulgular: Bu çalışmaya dahil edilen araştırmaların 2003-2018 yılları arasında, 17’si İran olmak üzere Hindistan, 

Güney Kora, Çin ve Türkiye’de olmak üzere 2891 kadın ile yürütüldüğü, 13’ününakupresör’ün doğum ağrısı ve 

süresi, dokuzunundoğum ağrısı ve üçünün doğum ağrısı ileşekli ve yalnızca birinin doğum süresi üzerine etkisini 

incelediği görülmüştür. Akupresör’ün doğum ağrısı, süresi ve şekli üzerine etkisi inceleyen bu çalışmaların, 

13’ünde SP6 noktası, yedisinde LI4 noktası, üçünde SP6 ve LI4 kombine olarak kullanılmıştır. Doğum ağrısı 

üzerine akupresörün etkisini inceleyen 25 çalışmanın yalnızca biri akupresörün doğum ağrısı üzerine etkisiz 

olduğunu bulurken, 24 çalışmada akupresörün doğum ağrısı üzerine etkili olduğunu bulmuştur. Çalışmaların çoğu 

akupresörün herhangi bir yan etkisi olmadığını göstermektedir. Konuya ilişkin yapılan bir sistematik derlemede, 

yüksek kalitedeki çalışmaların çoğunda SP6 ve L14 noktalarının, diğer noktalara göre (BL67, BL32, KI4 ve 

GB21), doğum ağrısının yönetiminde daha etkili olduğunu, bu noktalarınsa kombine olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. Akupresörün doğum süresi üzerine etkisi inceleyen 14 çalışmada, akupresörün servikal 

dilatasyonu artırarak doğum süresini azaltmakta etkili olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte akupresörün doğum 

şekli üzerine etkisini inceleyen üç çalışmada, akupresörün vajinal doğum oranını artırdığı, sezaryen oranını 

azalttığı saptanmıştır.  

Sonuç:Sonuç olarak yapılan çalışmalar akupresörün doğum ağrısı, süresi ve şekli üzerine etkili olduğunu 

göstermektedir. Sağlık bakım profesyonelleri tarafından uygulanabileceği gibi kadının kendi kendisine 

uygulayabileceği bu yöntemin yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bununla birlikte doğum şekli üzerine üzerine 

akupresörün etkisini inceleyen daha fazla çalışmaya ve kanıta dayalı sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Akupresör, doğum ağrısı, doğum süresi, doğum şekli  
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DETERMINATION OF THE ACUPRESSURE EFFECT ON LABOR PAIN AND DURATION OF 

LABOR: SYSTEMATIC REVIEW 

Abstract 

Aim: Non-pharmacologic methods as acupressure are preferred by healthcare professionals in the management of 

birth pain. The aim of this review is to examine the effect of acupressure on labor pain and duration. 

Methods: This study was systematic review. The literature search was conducted in the CINAHL, PubMed, 

Science Direct, Ovid, Medline, Science Citation Index, and Cochrane Central Register of Controlled Trials 

databases with keywords accordance with the PICOS criteria. The all databases were searched until June 2018 

without initial year. 1152 articles were obtained. Researches obtained were examined within the inclusion criteria 

of the study, and 27 researches, one systematic review and 26 researches, three articles nationally. 

Results: Between 2003-2018, the researches included in this study, 17 of the studies in Iran, India, South Korea, 

China and Turkey, with 2891 women, 13 is characterized by birth pain and duration, nine by birth pain and 3 by 

birth pain and type, and only one examines the effect on birth duration. Acupressure was applied to SP6 point at 

thirthteen studies, LI4 point at seven studies, SP6 and LI4 combination in these studies. Acupressure found that 

acupressure was effective on birth pain in 24 studies while only one study founds that acupressure had no effect 

on birth pain. Most of the studies show that acupressure has no side effects. A systematic review shows that SP6 

and L14 points in high-quality studies are more effective in managing birth pain the another points (BL67, BL32, 

KI4 and GB21). Acupressure was found to be effective in decreasing the duration of birth by increasing cervical 

dilatation in 14 studies. However, in three studies examining the effect of acupressure on the birth type, it was 

determined that the acupressure increased the vaginal delivery rate and decreased the cesarean section rate. 

Conclusions: As a result, studies show that acupressure is effective on birth pain, duration and type. it is suggested 

to spread this method that the woman can apply to herself and by healthcare professionals. However, there is a 

need for more studies and evidence-based results on the acupressure effect on type of birth. 

Keywords: Acupressure, labor pain, duration of birth, type of birth 

 

Giriş 

Doğumda anında deneyimlenen ağrı fizyolojik bir süreçtir (Moralar, Türkmen, & Altan, 2011, s. 6). Doğum ağrısı 

yönetiminde farmakolojik ve non-farmokojik yöntemler tercih edilebilmektedir. Doğum ağrısının farmakolojik 

yönetiminde, inhalasyon analjezi, opioidler, non-opioid ilaçlar, lokal anestezik sinir blokları, lokal anestezik veya 

opioid epidural ve intratekal enjeksiyonlar kullanılmaktadır (Moralar, Türkmen, & Altan, 2011, s. 6). Bilinen ve 

etkinliği kanıtlanmış bu yöntemler, ağrının giderilmesine odaklanırken, non-farmakolojik yöntemler kadınların 

doğumdaki ağrıyla baş etmelerine odaklanmaktadır (Taşçı, & Sevil, 2007, s. 182). Doğum ağrısının yönetiminde, 

hipnoz, meditasyon, intrakutanöz veya subkutan steril su enjeksiyon, aromaterapi, gevşeme teknikleri (yoga, 

müzik, ses), manuel yöntemler (masaj, refleksoloji) akupunktur, ve transkutanöz elektriksel sinir stimülasyonu 

(TENS) olmak üzere non-farmakolojik yöntemler tercih edilmektedir (Chuntharapat, Petpichetchian, & Hatthakit, 

2008; Abbasi, Ghazi, Barlow-Harrison, Sheikhvatan, & Mohammadyari, 2009; Perlman, Salomons, Davidson, & 

Lutz, 2010; Taavoni, Abdolahian, Haghani, & Neysani, 2011; Derry, Straube, Moore, Hancock, & Collins, 2012). 

Non farmakolojik yöntemlerden biri de akupresördür (Hamidzadeh, Shahpourian, Orak, Montazeri, & Khosravi, 

2012). 
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Doğum ağrısı ile baş etmeyi destekleyen non-farmakolojik yaklaşımların, kadınların doğum memnuniyetini 

artırdığı ve medikalizasyon ihtiyacını azalttığı bilinmektedir (Hodnett vd., 2013, s. 1). Non-farmokolojik ağrı 

kontrol yöntemleri bugün pek çok ülkede, doğumun farklı aşamalarında basit, etkili ve herhangi bir yan etkisi 

olmaması nedeniyle sıklıkla kullanılmaktadır (Taavoni, Abdolahian, Haghani, & Neysani, 2011; Derry, Straube, 

Moore, Hancock, & Collins, 2012). Hasta bakım kalitesini geliştiren non-farmakolojik yöntemler, giderek artan 

oranda hastalar ve sağlık bakım profesyoneller tarafından tercih edilmektedir (Hodnett, Gates, Hofmeyr, & Sakala, 

2013).Yapılan çalışmalar ve sistematik derlemeler, doğum ağrısının yönetiminde doğumda destekleyici bakım ve 

non-farmakolojik yöntemlerin kullanılmasını önermektedir (Smith, Collins, Cyna, & Crowther, 2006; Hodnett, 

Gates, Hofmeyr, & Sakala, 2013).   

Akupresör, internal enerji akışını sağlamak amacıyla parmaklar, eller, avuç içleri, bilekler, bacaklar ve 

dizler gibi vücudun seçilmiş bölgelerine bası uygulayarak yapılmaktadır. Akupresör nokta stimülasyonu ilgili 

semptomları blokaje etmek için, endorfin, serotonin ve nörepinefrin gibi nörokimyasalların salınımını sağlayan 

hipofiz bezi, orta beyin ve spinal kord olmak üzere üç kontrol merkezini aktive etmektedir (Nani, Maryati, & 

Rahmaharyanti, 2017, s. 120).  

Doğum ağrısı kontrolünde etkili olan farklı akupresör noktaları bulunmaktadır. Akupresör’de basınç eller, 

parmaklar (özellikle başparmaklar), buz kesesi, tenis topu, bileklik ve bası bantları gibi farklı nesnelerle 

uygulanabilmektedir (Ezzo, Streitberger, & Schneider, 2006, s. 491). Doğum eyleminde akupresör, sırt üstü 

uzanmış ve bacaklar düz durumda olan anneye derin bir nefes aldırılarak her kontraksiyon başlangıcından 

kontraksiyon bitene kadar seçilmiş noktalar üzerine bası şeklinde uygulanmaktadır (Hamidzadeh, Shahpourian, 

Orak, Montazeri, & Khosravi, 2012). Akupresör, sağlık bakım profesyonelleri tarafından uygulanabileceği gibi 

bireyin kendisi tarafından da uygulanabilecek basit, noninvaziv ve ekonomik bir yöntemdir (Hodnett, Gates, 

Hofmeyr, & Sakala, 2013).  

Bu derlemenin amacı akupresörün doğum ağrısı ve süresi üzerine etkinliğinin incelenmesidir.  

Yöntem 

Bu çalışma sistematik derleme şeklinde hazırlanmıştır. Literatür taraması CINAHL, PubMed, Science Direct, 

Ovid, Medline, Science Citation Index (Web of Science), and Cochrane Central Register of Controlled Trials veri 

tabanlarında, PICOS kriterlerine uygun şekilde hazırlanan “Accupressure OR accupressur OR akupresür OR 

akupresör OR acupoint stimulation AND labor pain OR labou rpain OR doğum ağrısı” anahtar kelimeler ile 

gerçekleştirilmiştir. Tüm veritabanları başlangıç yılı belirlenmeksizin, Haziran 2018'e kadar taranmıştır.  

 Literatür tarama sonucu 1152 çalışmaya ulaşılmıştır. Derlemeye dahil olacak çalışmaların desenleri 

yarı deneysel, deneysel ve sistematik derleme-meta analiz olarak belirlenmiştir. İngilizce ve Türkçe dillerde 

çalışmalar incelenmiştir. Diğer dillerdeki çalışmalar, tanımlayıcı ve pilot çalışmalar sistematik derlemeden 

dışlanmıştır. Bu çalışmaya bir sistematik derleme ve 26 araştırma olmak üzere, üçü ulusal düzeyde yürütülmüş 

olan toplam27 araştırma dahil edilmiştir.   

Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen araştırmaların 2003-2018 yılları arasında, 17’si İran (Heidari, Mojdeh, Mazloom, 

Tanbakoi, & Judaki, 2008; Kordi, Rohani, Fadaee, & Esmaili, 2009; Kordi, Firoozi, & Esmaili, 2011; Melchart, 

Jack, & Kashanian, 2011; Salehian vd., 2011; Hajiamini, Masoud, Ebadi, Mahboubh, & Matin, 2012; Hamidzadeh, 

Shahpourian, Orak, Montazeri, & Khosravi 2012; Khavandizadeh Aghdam, & Daryabakhsh, 2012; Heshmat, 

Amani, & Sehhatie-Shafaie, 2013; Sehhatie-Shafaie, 2013; Dabiri, & Shahi, 2014; Akbarzadeh, Masoudi, 

javascript:void(0)
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Hadianfard, Kasraeian, & Zare, 2014; Akbarzadeh, Moradi, Jowkar, Zare, & Hadianfard, 2015; Kaviani, Partash, 

Azima, Hadyanfard, & Sayadi, 2015; Kermani vd., 2015; Mafetoni, & Shimo, 2015; Ozgoli, Mobarakabadi, 

Heshmat, Majd, & Sheikhan, 2016), üçü Türkiye (Öncü Çelik, 2011; Gönenç, 2013; Hamlacı, 2013), ikisi Güney 

Kore (Lee, Chang, & Kang, 2004; Kwon, Park, Kim, Kim, & Ahn, 2005), ikisi Hindistan (Hjelmstedt vd., 2010; 

Sebastian, 2014) ve ikisi Çin (Chung, Hung, Kuo, & Huang, 2003; Wan, & Wen, 2018)’de olmak üzere 26 çalışma 

elde edilmiştir. Çalışmaların örneklem sayısı 48 (Kermani vd., 2015) ve 241 (Wan, & Wen, 2018) arasında 

değişmekle birlikte toplam örneklem sayısı 2891 olarak belirlenmiştir.  

Elde edilen çalışmaların, 13’ünün akupresör’ün doğum ağrısı ve süresi (Chung, Hung, Kuo, & Huang, 

2003; Lee, Chang, & Kang, 2004; Kordi, Rohani, Fadaee, & Esmaili, 2009; Kordi, Firoozi, & Esmaili, 2011; 

Melchart, Jack, & Kashanian, 2011; Öncü-Çelik, 2011; Salehian vd., 2011; Hamidzadeh, Shahpourian, Orak, 

Montazeri, & Khosravi 2012; Hamlacı, 2013; Dabiri, & Shahi, 2014; Sebastian, 2014; Kaviani, Partash, Azima, 

Hadyanfard, & Sayadi, 2015; Ozgoli, Mobarakabadi, Heshmat, Majd, & Sheikhan, 2016) üzerine etkisini 

incelemektedir. Çalışmaların dokuzunun yalnızca doğum ağrısı (Kwon, Park, Kim, Kim, & Ahn, 2005; Heidari, 

Mojdeh, Mazloom, Tanbakoi, & Judaki, 2008; Hjelmstedt vd., 2010; Hajiamini, Masoud, Ebadi, Mahboubh, & 

Matin, 2012; Gönenç, 2013; Heshmat, Amani, & Sehhatie-Shafaie, 2013; Sehhatie-Shafaie, 2013; Kermani vd., 

2015; Wan, & Wen, 2018), üçünün doğum ağrısı ile şekli (Akbarzadeh, Masoudi, Hadianfard, Kasraeian, & Zare, 

2014; Akbarzadeh, Moradi, Jowkar, Zare, & Hadianfard, 2015; Mafetoni, & Shimo, 2015) ve yalnızca birinin 

doğum süresi (Khavandizadeh Aghdam, & Daryabakhsh, 2012) üzerine etkisini incelediği görülmüştür. 

Çalışmaların yöntemsel olarak dağılımlarına bakıldığında, altısının deneysel (Chung, Hung, Kuo, & 

Huang, 2003; Öncü-Çelik, 2011; Akbarzadeh, Masoudi, Hadianfard, Kasraeian, & Zare, 2014; Sebastian, 2014; 

Kaviani, Partash, Azima, Hadyanfard, & Sayadi, 2015; Kermani vd., 2015) ve üçünün yarı deneysel (Hajiamini, 

Masoud, Ebadi, Mahboubh, & Matin, 2012; Khavandizadeh Aghdam, & Daryabakhsh, 2012; Akbarzadeh, 

Moradi, Jowkar, Zare, & Hadianfard, 2015) olmak üzere 17’sinin randomize kontrollü olduğu saptanmıştır. 

Akupresörün doğum ağrısı, süresi ve şekli üzerine etkisi inceleyen bu çalışmaların, 10’unda SP6 noktası, yedisinde 

LI4 noktası, üçünde SP6 ve LI4 kombinasyon olmak üzere, beraberinde BL67, BL32, KI4 ve GB21 noktalarına 

akupresör uygulanmıştır. Bununla birlikte akupresörün herhangi bir yan etkisi olduğunu gösteren herhangi bir 

çalışmaya ulaşılamamıştır. 

Doğum ağrısı üzerine akupresörün etkisini inceleyen toplam 25 çalışmanın yalnızca biri akupresörün 

doğum ağrısı üzerine etkisiz olduğunu bulurken (Kermani vd., 2015), 24 çalışmada akupresörün doğum ağrısı 

üzerine etkili olduğu bulunmuştur. Yapılan çalışmaların 10’unda yalnızca SP6, yedisinde yalnızca LI4,dördünde 

SP6 ve üçünde LI4 noktalarının kombine olarak (BL67, BL32, KI4) kullandığı belirlenmiştir. Akbarzadeh, 

Masoudi, Hadianfard, Kasraeian, & Zare (2014) tarafından, akupresörün doğum ağrısı üzerine etkisini inceleyen 

çalışmada, yalnızca BL32 noktasının tercih edildiği belirlenmiştir. Bu çalışmada BL32 noktasının doğum ağrısını 

azaltmada etkili olduğu belirlenmiştir.Konuya ilişkin yapılan bir sistematik derlemede, yüksek kalitedeki 

çalışmaların çoğunda SP6 ve L14 noktalarının, diğer noktalara göre (BL67, BL32, KI4 ve GB21), doğum ağrısının 

yönetiminde daha etkili olduğunu, bu noktalarınsa kombine olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Mollart, 

Adam, & Foureur, 2015).  

Akupresörün doğum süresi üzerine etkisi inceleyen ikisi ülkemizden olmak üzere 14 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Yapılan çalışmalarda, akupresörün servikal dilatasyonu artırarak doğumun 1. Ve 2. fazının süresini 

azaltmakta etkili olduğu bulunmuştur (Chung, Hung, Kuo, & Huang, 2003; Lee, Chang, & Kang, 2004; Kordi, 
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Rohani, Fadaee, & Esmaili, 2009; Kordi, Firoozi, & Esmaili, 2011; Melchart, Jack, & Kashanian, 2011; Öncü-

Çelik, 2011; Salehian vd., 2011; Hamidzadeh, Shahpourian, Orak, Montazeri, & Khosravi, 2012; Khavandizadeh 

Aghdam, & Daryabakhsh, 2012; Hamlacı, 2013; Dabiri, & Shahi, 2014; Sebastian, 2014; Kaviani, Partash, Azima, 

Hadyanfard, & Sayadi, 2015; Ozgoli, Mobarakabadi, Heshmat, Majd, & Sheikhan, 2016).  

Kadınların doğum şekli tercihi üzerine akupresörün etkisini inceleyen yalnızca üç çalışmaya ulaşılmıştır. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde, akupresörün vajinal doğum oranını artırdığı, sezaryen oranını azalttığı 

belirlenmiştir (Akbarzadeh, Masoudi, Hadianfard, Kasraeian, & Zare, 2014; Akbarzadeh, Moradi, Jowkar, Zare, 

& Hadianfard, 2015; Mafetoni, & Shimo, 2015). Doğum şekli tercihi üzerine akupresörün etkisini inceleyen 

çalışmalarda, BL32 (Akbarzadeh, Masoudi, Hadianfard, Kasraeian, & Zare, 2014), GB21 (Akbarzadeh, Moradi, 

Jowkar, Zare, & Hadianfard, 2015) ve SP6 (Mafetoni, & Shimo, 2015) noktalarının kullanıldığı belirlenmiştir. 

Ülkemizde akupresörün, kadınların doğum şekli tercihi üzerine etkisini inceleyen herhangi bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır. 

Tartışma 

Bu çalışmada, doğum ağrısı ve süresi üzerine akupresörün etkinliği sistematik literatür derlemesi ile incelenmiştir. 

Doğum eylemi ilerledikçe doğum ağrısının sıklığı, şiddeti ve süresi artmaktadır. Doğum ağrısı ile baş etmeyi 

bilmeyen ve yeterli sağlık personeli desteği almayan kadınlar, doğum ağrısını daha yoğun olarak yaşamaktadır. 

Doğumdaki ağrı deneyimi ile duyusal, duygusal ve psikososyal faktörler arasında ilişki olduğu bulunmuştur (Lang, 

Sorrell, Rodgers ve Lebeck, 2006). Bu psikososyal faktörlerden birisi de anksiyetedir. Doğum ağrısının kontrol 

altına alınamadığı ve yönetilemediği durumlarda,  kadının deneyimlediği anksiyete, stres ve korku doğum 

süresinin uzamasına, hipoaktif doğuma, bunun sonucunda da operatif doğumlara ve fetüs ve yenidoğanın olumsuz 

etkilemesine neden olmaktadır (Melchart, Jack, & Kashanian, 2011). 

Mevcut çalışmada, akupresörün doğum ağrısını azaltmada kullanabilecek uygun bir yöntem olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan bir sistematik derlemede, akupresörün menstrüal ağrı, gebelikte bel ağrısı, doğum ağrısı ve 

diğer ağrı semptomlarının yönetiminde kullanılabilecek uygun bir yöntem olduğunu belirtmektedir (Chen, & 

Wang, 2014). Doğum ağrısı üzerine akupresör ve akupunkturun etkisini inceleyen başka bir sistematik derlemede, 

birbirlerine karşı üstünlüklerinin olmamasıyla birlikte, akupresör ve akupunkturun doğum ağrısını azalttığı 

belirlenmiştir (Levett, Smith, Dahlen, & Bensoussan, 2014). Mevcut literatürde, doğum ağrısı üzerine çoğunlukla 

SP6, LI4 ve her ikisinin kombinasyonunun kullanıldığı görülmüştür. Ancak doğum ağrısı üzerine etkili olan 

akupresör noktalarına ilişkin altın standart olacak şekilde bir protokolün oluşturulmadığısaptanmıştır.  

Yapılan bu çalışmada, akupresörün doğum süresi üzerine etkisi incelenmiş olup, akupresörün doğumun 

süresi kısattığı bulunmuştur (Chung, Hung, Kuo, & Huang, 2003; Lee, Chang, & Kang, 2004; Kordi, Rohani, 

Fadaee, & Esmaili, 2009; Kordi, Firoozi, & Esmaili, 2011; Melchart, Jack, & Kashanian, 2011; Öncü-Çelik, 2011; 

Salehian vd., 2011; Hamidzadeh, Shahpourian, Orak, Montazeri, & Khosravi, 2012; Khavandizadeh Aghdam, & 

Daryabakhsh, 2012; Hamlcı, 2013; Dabiri, & Shahi, 2014; Sebastian, 2014; Kaviani, Partash, Azima, Hadyanfard, 

& Sayadi, 2015; Ozgoli, Mobarakabadi, Heshmat, Majd, & Sheikhan, 2016). Akupresör, doğum ağrısını 

azaltırken, servikaldilatasyonu artırarak doğum süresi üzerine olumlu etki göstermektedir. Bununla birlikte, 

kadınların doğum şekli tercihi üzerine akupresörün etkisini inceleyen çalışmalarda, vajinal doğum oranını artırdığı 

belirlenmiştir (Akbarzadeh, Masoudi, Hadianfard, Kasraeian, & Zare, 2014; Akbarzadeh, Moradi, Jowkar, Zare, 

& Hadianfard, 2015; Mafetoni, & Shimo, 2015). Doğum ağrısının yönetiminde kullanılan, masaj uygulması, nefes 

egzersizleri, steril enjeksiyonları, TENS, akupunktur ve akupresörü dahil eden metaanaliz çalışmasında, non-
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farmakolojik yöntemlerin doğum memnuniyetini artırırken, doğum ağrısı, oksitosin kullanımı, epidural kullanımı, 

sezaryen ve müdahaleli vajinal doğum oranı ve doğum süresini azalttığı bildirilmiştir. Bununla birlikte, doğum 

ağrısının yönetiminde kullanılan doğum anında destekleyici bakımın süresince sürdürülmesi gerektiğini 

önermektedir (Chaillet vd., 2014).  

 

Sonuç 

Yapılan çalışmalar akupresörün doğum ağrısı, süresi ve şekli üzerine etkili olduğunu göstermektedir. Akupresörün 

kullanımı, kadınların doğumun ağrı dönemini yönetmesine ve doğumda kullanılan medikalizasyonun 

azaltılmasına büyük ölçüde katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Akupresör, sağlık bakım profesyonelleri 

tarafından uygulanabileceği gibi kadının kendi kendisine uygulayabileceği bir yöntem olması nedeniyle 

yaygınlaştırılması önerilebilir. Bununla birlikte doğum şekli üzerine üzerine akupresör’ün etkisini inceleyen daha 

fazla çalışmaya ve kanıta dayalı sonuçlara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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S-049 - GEBELİKTE KADINLARIN BULANTI KUSMA YAŞAMA SIKLIĞI, ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER VE BAŞ ETME YÖNTEMLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
DİDEM KIRATLI1, TÜLAY YAVAN1, 

 

Gebelikte sıklıkla yaşanan bulantı ve kusma kadınların yaşam kalitesini etkileyen önemli bir gebelik sorunudur. 

Bu çalışmanın amacı; bir eğitim hastanesinde takip edilen gebe kadınlarda meydana gelen bulantı ve kusma 

yaşama sıklığının saptanması, bunu etkileyen faktörlerin ve bu durumla baş etme yöntemlerinin belirlenmesidir. 

Tanımlayıcı tipteki bu araştırma Ankara ilinde bulunan bir eğitim hastanesinin Kadın Hastalıkları ve Doğum 

polikliniğine başvuran gebe kadınlarda yapılmıştır. 1 Kasım 2013- 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında araştırma 

kriterlerine uyan, çalışmayı kabul eden 233 gebe kadın araştırmanın kapsamına dahil olmuştur. Araştırma verileri 

SPSS 15.0 programında değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler sayı, yüzdelikler, aritmetik ortalama, standart 

sapma olarak verilmiştir. Kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır. Önemlilik için 

p<0,05 değeri kabul edilmiştir. 

Gebelerde bulantı varlığı %75,1, kusma varlığı %51,1; bulantı ve kusma şikayetinin en çok gebeliğin 4-14. 

haftaları arasında yaşandığı (bulantı %98,3, kusma %97,5), semptomların bitişinin ise en çok 15-20. haftalar 

arasında olduğu (bulantı %60,8, kusma %59,8) gözlenmiştir. Gebelerin %62,7’sinin annesinin veya kız kardeşinin 

gebeliğinde bulantı ve kusma öyküsü olduğu; iki veya daha fazla gebeliği olanların %45,5’inin daha önceki 

gebeliklerinde bulantı, %35,6’sının ise kusma yaşadığı belirlenmiştir. Bulantının en yüksek oranda gün boyunca 

(%48,6), kusmanın ise en çok sabah saatlerinde (%40,8) yaşandığı ifade edilmiştir. Bulantı ve kusmayı en çok 

yemek kokusunun (%42,5), ikinci sıklıkta ise parfüm ve deterjan kokusunun (%40,3) tetiklediği belirlenmiştir. 

Bulantı ve kusma ile baş etmede alınan önlemlerden en çok uzanma (%92,8), açık havaya çıkma (%91,3), uyuma 

(%90,2), tuzlu şeyler tüketme (%87,9), az ve sık yeme (%75,3), ekşi gıdalar tüketme (%74,2), egzersiz (%69,2) 

ve ilaç alımının (%49,0) rahatlattığı ifade edilmiştir. Gebelerin şimdiki gebeliklerinde bulantı-kusma durumları ile 

önceki gebelikteki bulantı-kusma hikayesi ve anne-kız kardeşin gebeliğinde bulantı-kusma hikayesi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0,05). 

Gebelerin ¾’ünün bulantı, yarısının da kusma yaşadığı, yarısına yakınının da günlük aktivitelerinin etkilendiği 

belirlenmiştir. Çeşitli kokuların semptomları tetiklediği; uzanma, açık hava, uyuma, tuzlu besinler gibi başa çıkma 

yöntemlerinin kullanıldığı ifade edilmiştir. Şimdiki gebelikte bulantı-kusma durumu ile önceki gebelikteki bulantı-

kusma hikayesi ve anne-kız kardeşin gebeliğinde bulantı-kusma hikayesi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki belirlenmiştir. Gebelerin ilk başvurdukları andan itibaren detaylı hikayelerini almak, bulantı kusma açısından 

risk faktörlerini belirlemek, bulantı kusma yaşadıklarında başetme yöntemleri geliştirmelerine yardım etmek 

hemşirenin sorumlulukları arasındadır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, BULANTI KUSMA, BAŞETME YÖNTEMLERİ 

 
DETERMINATION OF NAUSEA AND VOMITING FREQUENCY, INFLUENCING 

FACTORS AND COPING STYLES OF PREGNANT WOMEN 

 
DİDEM KIRATLI1, TÜLAY YAVAN1 

 

Frequent nausea and vomiting in pregnancy is an important problem affecting the quality of life. The purpose of 

this study is to determine the frequency of nausea and vomiting, influencing factors and the coping styles with this 

situation. 

This descriptive study was conducted in the Department of Obstetrics, an Education and Research Hospital in 

Ankara between November 1 2013 and May 31 2013. Data were evaluated in the SPSS 15.0 program. Descriptive 

statistics are given as numbers, percentages, arithmetic mean, standard deviation. Chi-square test was used to 

compare categorical variables. A value of p <0.05 was considered for significance. 
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Nausea was 75.1%, vomiting was 51.1% in the current pregnancy. Most of the complaints of nausea and vomiting 

was between 4-14 gestational weeks (nausea 98.3%, vomiting 97.5%) and the end of the symptoms was up to 15-

20 weeks (nausea 60.8%, vomiting 59.8%). We have determined that the most triggered sources of nausea and 

vomiting were food smell (42.5%), perfume and detergent smell (40.3%). The most prominent preventions taken 

to cope with nausea and vomiting were lie down (92.8%), outbreak (91.3%), sleeping (90.2%), consuming salty 

foods (87.9%), low and frequent eating (75.3%), consumption of sour food (74.2%), exercise (69.2%) and 

medication intake (49.0%). There was a statistically significant relationship between nausea and vomiting in the 

current pregnancies, nausea-vomiting in the previous pregnancy, and nausea-vomiting in the mother-sister's 

pregnancy (p <0,05). 

It was determined that ¾ of the pregnant women were affected by nausea, half of them were affected by vomiting, 

and the daily activities about the half of them were also affected. The various smells triggered the symptoms and 

it has been stated that coping methods like lie down, open-air, sleeping, salty foods have been used. There was a 

statistically significant relationship between nausea and vomiting in the current pregnancy, nausea-vomiting in the 

previous pregnancy, and nausea-vomiting in the mother-sister's pregnancy. To take detailed history, to identify 

risk factors for nausea and vomiting, and to help develop methods of coping when nausea and vomiting occur are 

among the responsibilities of the nurse and midwives. 

KEYWORDS: PREGNANCY, NAUSEA AND VOMITING, COPING STYLES 
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S-050 - GEBELERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN DOĞUM KORKUSUNA ETKİSİ 

 
İlknur Münevver GÖNENÇ1, Menekşe Nazlı AKER1, Huriye GÜVEN2, Özlem MORALOĞLU TEKİN3, 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 2Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi, 3Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

Bu çalışma gebelerin kişilik özelliklerinin doğum korkusuna etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı ve kesitsel türde olan bu çalışma kapsamına 422 gebe dahil edilmiştir. Veriler 01.05.16- 01.08.16 

tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Gebe Tanıtım Formu, Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi, 

Wijma Doğum Beklentisi (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır. Veriler normal dağılım göstermediği için sosyo-

demografik özellikler ile QBFPT ve W-DEQ A'nın arasındaki ilişkiyi test etmek için nonparametrik testlerden 

grup sayısına göre; Wilcoxon Işaretli Sıralar Testi ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p <.05, 

güven aralığı % 95 olarak alınmıştır. Path analizi, IBM SPSS Amos 22 paket programı ile tamamlanmıştır. 

Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 24.73+4.48 (Min: 18, Max: 45); %58.8’i ortaöğretim mezunu ve 

%68.2’sinin yaşadığı aile tipi çekirdek ailedir. Çalışmada, kişilik özelliklerinden uyumluluk ve sorumluluk puanı 

arttıkça gebeliği planlama durumunun arttığı belirlenmiştir (p=.000). W-DEQ A skorunu etkileyen değişkenler 

sırasıyla Duygusal Denge (β =0,279, p<0,001), Uyumluluk (β =-0,268, p<0,001), Deneyime Açıklık (β =0,198, 

p<0.01) ve Sorumluluktur (β =-0,154, p<0.01). 

Bu bulgularla bebek bekleyen anneler için doğum öncesi bakım planlanırken önemli pratik çıkarımlar yapılabilir. 

Gebelerin kişilik özelliklerinin belirlenmesi, doğum korkusu ile ilişkili olan kişilik özelliklerine sahip bireylerin 

antenatal dönemde öncelikli ele alınmasına katkı sağlayabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM KORKUSU, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, ANTENATAL BAKIM 

 
THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS OF PREGNANT WOMEN ON FEAR OF 

CHILDBIRTH 

 
İlknur Münevver GÖNENÇ1, Menekşe Nazlı AKER1, Huriye GÜVEN2, Özlem MORALOĞLU TEKİN3 

 
1ANKARA UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES MİDWİFERY DEPARTMENT, 2ZEKAİ 

TAHİR BURAK WOMEN'S HEALTH TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, 3ANKARA ETLİK 

ZÜBEYDE HANIM WOMEN'S HEALTH TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL 

The study was conducted to determine the effects of pregnant women’s personality traits on fear of childbirth. 

A total of 422 pregnant women were included in this descriptive and cross-sectional study. The data were collected 

between 01.05.16 and 01.08.16. For data collection, a demographic questionnaire, the Quick Big Five Personality 

Test, and version A of the Wijma Delivery Expectancy Questionnaire (W-DEQ A) were used. Nonparametric tests 

were used because the data did not yield a normal distribution. The Wilcoxon 2-sample rank-sum test was used to 

test the differences between the median scores of the QBFPT and the W-DEQ A relating to socio-demographic 

characteristics, and the Kruskal-Wallis test was used to test the differences between groups with more than two 

variables. The significance level was taken as p<.05, and the confidence interval was 95 %. Path analyses, were 

conducted using IBM SPSS Amos 22 software package. 

The mean age of the pregnant women participating in the study was 24.73 + 4.48 years (Min: 18, Max: 45). A total 

of 58.8 % of the participants were secondary school graduates, and 68.2 % lived in nuclear families. It was 

determined that as the scores of two of the personality traits, agreeableness and conscientiousness, increased, 

planned pregnancies increased as well (p < .000). The variables affecting the W-DEQ A score were emotional 

balance (β = 0,279, p <0,001), compatibility (β = -0,268, p <0,001), openness to experience (β = 0,198, p = 0.003), 

and responsibility (β = -0,154, p = 0.009), respectively. 
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Significant practical inferences can be made from these findings when planning antenatal care for expecting 

mothers. Determining the personality traits of pregnant women can contribute to helping individuals with 

personality traits related to fear of childbirth in the antenatal period. 

KEYWORDS: FEAR OF CHILDBIRTH, PERSONALITY TRAITS, ANTENATAL CARE 
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S-051 - ANNE DOSTU HASTANE UYGULAMALARI ANKARA İLİ ÖRNEĞİ: POLATLI 

DEVLET HASTANESİ 

 
Tuğba TAHTA1, Figen ALP YILMAZ2, 3, 

 
1Lokman Hekim Üniversitesi, 2Bozok Üniversitesi, 

 

Anahtar kelimeler; Anne dostu hastane, Ankara, Polatlı. 

İNG: Mother-Friendly Hospital Practices Ankara Example: Polatlı State Hospital 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma Ankara ilinde ilk anne dostu hastane olan Polatlı Devlet Hastanesi’nin anne dostu hastane 

uygulamalarını, değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışmada Polatlı Devlet Hastanesi' nde anne dostu hastane olma sürecindeki aşamalar incelenmiştir. 

Bulgular: 31.03.2016 tarihinde Ankara’da ilk Türkiye’de 6.anne dostu hastane ünvanını almıştır. Bu ünvanı 

aldıktan sonra, doğum ünitesi sancı-doğum loğusa odaları ve anne oteli yapılmıştır. Hastanede, anne sütü emzirme 

danışmanlığı, relaktasyon polikliniği ve aile planlaması polikliniği açılmıştır. Gebe okulu ile gebelerin bu süreci 

daha rahat geçirmeleri için eğitim verilmektedir. Aynı zamanda suda doğum yapmak isteyen anneler için suda 

doğum ünitesi açılmıştır.   

Sonuç: Polatlı Devlet Hastanesi Anne dostu hastane ünvanı aldıktan sonra doğum hizmeti profesyonel olarak 

verilmektedir. Ancak Anne dostu hastane hedeflerinden birisi de sezaryen doğum oranını düşürmektir.  Bu 

hastanede sezaryen ile doğum yapan anne oranı 2016 yılında  %34 iken, bu oran 2017 yılında % 35' e çıkmıştır.  

ABSTRACT 

Aim: This study was conducted to evaluate maternal-friendly hospital practices of Polatlı State Hospital, which is 

the first maternal hospital in Ankara. 

Method: In this study, the stages of maternal friendly hospitalization in Polatlı State Hospital were examined. 

Result: On 31/03/2016 in Ankara took its first title in Turkey 6.ann friendly hospitals. After receiving this title, 

the delivery unit was performed in the maternity-maternity rooms and mother hotel. In the hospital, breastfeeding 

consultancy, relapse polyclinic and family planning polyclinic were opened. Pregnant women are given training 

to make this process more comfortable. At the same time, the birth unit was opened for mothers who want to give 

birth in the water. 

Conclusion: Polatlı State Hospital After getting the title of the mother-friendly hospital, the birth service is given 

as a professional. However, one of the goals of maternal friendly hospital is to decrease cesarean delivery rate. In 

2016, the rate of mother who delivered by cesarean at this hospital was 34%, which increased to 35% in 2017. 

GİRİŞ 
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Gebelik kadının yaşamında bir dönüm noktasıdır ve eşi benzeri olmayan bir yaşam tecrübesidir. Gebenin anneliğe 

uyumunu kolaylaştırmada, laktasyonun erken başlaması ve devam etmesinde, anne bebek etkileşiminin 

sağlanmasında, iyileşme sürecinin hızlanmasında, komplikasyonların önlenmesinde ve konforda anne ve bebeğe 

verilecek bakım çok önemlidir. Günümüzde bu sürece ilişkin temel yaklaşım, doğumun fizyolojik bir süreç olduğu 

ve çok az düzeyde tıbbi girişim gerektirdiğidir ( Beji, 2016).  

Doğumun doğal işleyişine yapılan her türlü müdahale anne ve yeni doğan sağlığını olumsuz etkiler aynı zamanda 

sağlık çalışanlarının iş yüklerinin artmasına ve daha fazla ekonomik harcamaya neden olur. Bu gerekçelere dayalı 

olarak Uluslararası Lamaze Örgütü, normal doğumu desteklemek için kanıta dayalı anne-dostu doğum 

uygulamalarını başlatmıştır (Çoker, 2018).   

1994 yılında Uluslararası Lamaze Örgütü normal doğumu desteklemek ve kanıta dayalı anne-dostu uygulamaları 

devreye sokmak için Amerika çapında birçok örgütü toplantıya çağırmıştır. Bunun sonucunda 1996 yılında 

Coalition for Improving Maternity Services-CIMS (Annelik Hizmetlerini İyileştirme Koalisyonu) 

oluşturulmuştur. CIMS; anne, bebek, aile sağlığı ve bakımı ile ilgili ulusal bir organizasyondur. Bu koalisyon 

anne-dostu doğum merkezleri için “10 Adımda Anne-Dostu Bakım Rehberini” ortaya koymuştur. Kanıta dayalı 

tıp bilgilerine dayalı bu rehber 2007 yılında elden geçirilerek bugünkü şeklini almıştır.  

CIMS misyonu anne, bebek ve ailelerin doğumda alacakları hizmetleri, anne-bebek sağlığını olumlu şekilde 

değiştirecek şekilde geliştirmektir. Kanıta dayalı tıp uygulamalarının ışığında oluşturulan bu çalışmalar sayesinde 

doğumda anne ve bebek sağlığının aşırı müdahaleler olmadan da olumlu yönde değiştirilebileceği savunulmaktadır 

(CIMS 2009, CIMS 2013). 

Sağlık Bakanlığı da bu konuya önem vererek anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek ve anne sütünün 

özendirilmesine, annelerin emzirme konusunda bilinçlendirilmesi ve doğru emzirme alışkanlıkları kazandırılması 

amacıyla doğum ve çocuk hizmeti veren hastanelerde 1991 yılında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu 

Hastaneler Programını başlatmıştır. Bu uygulama anne dostu hastane kavramının temellerini oluşturmaktadır 

(Başgöl ve ark, 2012). Sağlık Bakanlığı bu kuralları ülkemiz şartlarına göre uyarlamış ve çalışmalarına da 

başlamıştır. Türkiye’deki şartlar ABD’deki şartlardan farklı olduğu için, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın hedefleri 

biraz farklıdır. 

Türkiye’ de Anne Dostu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek ve 

hastanelerin güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen projelerdir (Güven 

ve ark, 2009).  

Anne dostu hastanelerde, kaliteli doğum hizmeti verilmekle beraber, bebeğin ve annenin mahremiyetine uygun 

tedavi uygulanmaktadır. Anne dostu hastanelerde anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne 

adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amaçlanmıştır (T.C Sağlık Bakanlığı).  

Anne dostu hastane uygulamaları, anne-bebek ve aileleri için daha iyi, doğal ve sağlıklı doğum uygulaması ve 

bakımıdır. Bebek ve ailelerin doğumda alacakları hizmetler, anne-bebek sağlığını olumlu şekilde etkilemektedir. 

Sağlık çalışanları antenatal dönemde, doğuma ve doğum sonrası konularda eğitim ve danışmanlık yapmak, doğum 
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eylemi sırasında koruyucu bakım vermek, normal doğumların sağlıklı olmasını sağlamak, erken ve geç postpartum 

dönemlerde anne ve yenidoğana bakım vermekten sorumludurlar (Çalım ve ark, 2015).  

Anne Dostu Hastane Kriterleri şunlardır: 

Anne dostu hastane modelinde mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri oluşturulması esas alınmıştır. 

Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında bulunan uygun bir 

refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissetmeli ve hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir (T.C Sağlık 

Bakanlığı). 

1. Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. Gebe ve lohusa 

takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmalıdır. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde gebe okulu eğitimi verilmektedir. Altı haftalık eğitimlerini tamamlayan 

anne adaylarına, sertifikaları verilmektedir. Eğitimler hafta içi mesai saatleri içerisinde 

gerçekleşmektedir. İsteyen tüm gebeler katılabilmektedir. 

• Gebe ve lohusa takipleri bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olup, yazılı takip protokolüne uygun 

yapılmaktadır. 

2. Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini 

kapsamalıdır. Gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilirken gerekli bilgilendirmeler yapılmalı 

ve “Aydınlatılmış Onam Formu” okutulup imzalatılmalıdır.  Gebeler doğumun planlanmasına katkıda 

bulunabilmelidir. Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, 

gebe açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda tam ve doğru olarak bilgilendirilmesini esas alan bir hizmet 

modeli uygulanmalı, gebe ve yakınlarına yönelik gebelik ve doğumla ilgili bilgilendirme materyalleri (yazılı, 

görsel, maketler, modeller vs.) olmalıdır. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde gebelere doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Gerekli 

bilgilendirmeler “Aydınlatılmış Onam Formu”  ile yapılmakta, bu formlar gebelere okutulup 

imzalatılmaktadır.  

• Doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini vardır. Bunlar;  anne sütü emzirme danışmanlığı ve 

relaktasyon polikliniği ile aile planlaması polikliniği bulunmaktadır. 

• Gebe ve yakınlarının doğum şekilleri ve verilecek ilaçlarla, yapılacak tetkik ve müdahalelerin, gebe 

açısından muhtemel yarar ve zararları konusunda bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.  

• Gebeler doğumlarının planlanmasına sıklıkla katkıda bulunabilmektedir.  

3. Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun 

hazırlanmalıdır. Kurumlar 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden 

oluşmalıdır. Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları, her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kuran 

yeterli sayı ve kalitede sağlık personeline sahip olmalıdır. Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları güvenli 

kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almalıdır. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde doğum hizmetleri 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.  

• Doğum Ünitesi 6 adet tek kişilik SDL (sancı-doğum-loğusa) odaları vardır. 
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• Yeterli sayı ve kalitede sağlık personeli bulunmamaktadır. 

• Güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli 

tedbirler alınmaktadır. Düzenli olarak hizmet içi eğitimler verilmektedir. 

4. Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır. Gebenin 

kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanmalı, yanına uygun bir refakatçi seçebilmelidir. Doğum sürecinde 

servislerde gebeye fiziksel ve duygusal destek birebir olmalı ve gebeler bu desteğe kolaylıkla ulaşılabilmelidir. 

Travay sırasında gebe için pozisyon kısıtlaması olmamalı, istediği pozisyonda yatabilmeli, odada rahatça 

yürüyebilmeli, hareket edebilmelidir. Gebelerin aktif pozisyonlarda ıkınmaları teşvik edilerek, doğum 

gerçekleştirilmelidir. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde uygun doğumhane koşulları vardır ve refakatçi eşlik etmektedir. 

Mahremiyete dikkat edilmektedir. 

• Anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen üniteler vardır. 

• Gebeler travay sırasında rahat hareket etmekte ve istediği pozisyonu almaktadır. 

5.  Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır. Beslenme ve sıvı alımı kesilmemelidir. 

Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamalıdır. Erken amniyotomi, sık tuşe, üretral kateter 

uygulanmamalıdır. Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir minimum ve maksimum seviyeleri aşmamalıdır. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde lavman, traş, üretral katater gibi uygulamalar yapılmamaktadır. 

• Diyestisyen işbirliği ile hazırlanmış travay diyeti vardır. 

• Sezaryen oranı 2016 yılında %34, 2017 yılında %35 ‘tir. 

6. Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır. Doğum öncesi, 

doğum ve doğum sonrası hizmetler multidisipliner yaklaşım ile donanımlı bir ekip tarafından verilmelidir. Yüksek 

riskli gebelere yaklaşım ve sevk konusunda doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumunun yazılı bir eylem planı 

olmalıdır. İsteyen hastalara doğum analjezisi hizmeti sunulabilmelidir. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetler ekip tarafından 

verilmektedir. 

• Yüksek riskli gebelerin sevki için yazılı eylem planları vardır. 

• İsteyen gebelere gerektiğinde analjezi uygulanmaktadır. 

7. Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır. Gebelik, doğum ve lohusalığa bağlı bir komplikasyon 

nedeniyle müracaat eden gebeler hemen kabul edilip gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmalıdır. Hasta 

stabilize edildikten sonra sevk edilmelidir. Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmalıdır. Sevk edilen kurum, sevk 

eden kuruma vakalarla ilgili geri bildirim yapmalıdır. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde verilen doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası hizmetlerin yönetiminde 

devamlılık gözetilmektedir. 

• Tıbbi gereklilik varlığında hasta stabilize edildikten sonra sevk 112 Acil Yardım Ambulans sistemi ile 

gerçekleştirilmektedir. 
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8. Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır. Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmalıdır. Anne ve ailelerin 

doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmalı ve devamı desteklenmelidir. Lohusa normal doğum 

sonrası en az 24, sezaryen doğum sonrası en az 48 saat hastanede kalmalı, postpartum bakım almalıdır. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde bebek dostu hastane kriterlerine uyulmaktadır. 

• Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta ve devamı 

desteklenmektedir.  

• Normal doğum yapan gebeler en az 24 saat, sezaryen ile doğum yapan gebeler 48 saat gözlem altında 

tutulmaktadır. Ancak gebenin isteği doğrultusunda ‘Hastanın Kendi İsteği İle Tedaviyi Reddetme Ve 

Taburcu Olma İstek Formu’ nu imzalayarak hastaneden ayrılabilmektedir. 

9. Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır. Çalışanlar referans materyallere 24 saat erişebilmelidir. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde hizmet içi eğitimler verilmektedir. 

10. Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin 

geliştirilmesinde kullanılmalıdır. Merkezler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtları elektronik 

ortamda düzenli ve doğru bir şekilde tutmalıdır. 

• Polatlı Devlet Hastanesi’nde istatistiksel veriler internet ortamında sınırlı yayınlanmaktadır.  

Doğumda Anne Dostu uygulamaları takip eden ve rutin uygulamaları haline getiren kuruluş, hastane ve doğum 

merkezlerine Anne Dostu Hastane ünvanı verilmeye başlanmıştır. Ankara ilinde bulunan Polatlı Devlet Hastanesi 

de anne dostu hastane ünvanı alan hastanelerden biridir. 

Amaç 

Bu araştırma Ankara ilinde ilk anne dostu hastane olan Polatlı Devlet Hastanesi’nin anne dostu hastane 

uygulamalarını, değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem  

Bu çalışmada Polatlı Devlet Hastanesi' nde anne dostu hastane olma sürecindeki aşamalar incelenmiştir. 

Bulgular 

31.03.2016 tarihinde Ankara’da ilk Türkiye’de 6.anne dostu hastane ünvanı aldıktan sonra Polatlı devlet hastanesi 

uygulamaları; 

• Doğum Ünitesi 6 adet tek kişilik SDL (sancı-doğum-loğusa) odaları vardır. 

• Uygun doğumhane koşulları vardır ve refakatçi eşlik etmektedir. 

• Suda doğum ünitesi vardır. 
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• Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği toplam 23 yataklı olup; 11 adet 2 şer kişilik ve 1 adet tek kişilik suit 

oda bulunmaktadır.  

• Odalarda gebelere özel televizyon, buzdolabı, banyo, tuvalet ve giysi dolabı bulunmaktadır.  

• Kadın Doğum Servisi bünyesinde Yeni Doğan Servisinde bebekleri yatan anneler için 2 yataklı anne oteli 

odaları vardır. 

•         Anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen üniteler vardır. 

•         Doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

• Anne sütü emzirme danışmanlığı ve relaktasyon polikliniği vardır. Bu polikliniğin amacı sağlıklı anne ve 

bebekler için annede özgüven oluşturarak süt oluşumunu arttırıp doğru tekniklerle bebeğini yeterli sürede 

emzirmesini sağlamaktır. Danışmanlık hizmeti;  yeni doğum yapmış annelere emzirme ve süt arttırma yöntemleri, 

emzirme ile ilgili sorunu olan annelere eğitim, meme çatlakları ve gerginliği durumunda anneyi bilgilendirme, 

emzirdiği halde bebeğinde kilo sorunu yaşayan annelere eğitim, bebeklerde meme reddi durumunda neler 

yapılacağı, düşük doğum ağırlıklı ve prematüre bebekleri olan annelere bebekleri beslemesi konusunda eğitim, 

evlatlık edinilmesi durumunda emzirmeye ara verilip yeniden emzirmek istenmesi durumunda neler yapılacağı, 

işe başlayacak annelere süt sağılması ve saklanması konularında eğitimi kapsamaktadır. 

• Aile planlaması polikliniği bulunmaktadır. 

• Gebe okulu eğitimi verilmektedir. Altı haftalık eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına, sertifikaları 

verilmektedir. Eğitimde "gebeliğin oluşumu, gebelikte annede meydana gelen fizyolojik ve psikolojik 

değişiklikler, gebelikte günlük yaşam ve beslenme, gebelik rutinleri ve izlem, gebelikte sık karşılaşılan sorunlar 

ve çözümleri, perineal masaj, doğum eylemi ve doğum süreci, doğum ağrısı ile baş etmede ilaçsız yöntemler, nefes 

ve gevşeme egzersizleri, yenidoğan bakımı ve emzirme eğitimi, doğum sonrası dönem ve gebelikten korunma 

yöntemleri" eğitimleri verilerek gebelerin hamilelik sürecini en iyi şekilde geçirmeleri ve doğum korkularının 

ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Eğitimler hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleşmektedir. İsteyen tüm 

gebeler katılabilmektedir. 

• Gebe ve lohusa takipleri yapılmaktadır. 

• Anne ve ailelerin doğan bebeklerini kucaklamaları ve dokunmaları sağlanmakta ve devamı 

desteklenmektedir. 

• Sezaryen oranı 2016 yılında  %34 (Normal Doğum:962 Sezeryan:502)  

• Sezaryen oranı 2017 yılında % 35 ( Normal doğum: 1022 Sezaryen: 532) 

• Normal doğum yapan gebeler en az 24 saat, sezaryen ile doğum yapan gebeler 48 saat gözlem altında 

tutulmaktadır. 

• Hizmet içi eğitimler sık sık verilmektedir. 
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Tartışma  

Polatlı devlet Hastanesi’nde doğum üniteleri Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği gibi tek kişilik SDL odaları ve uygun 

doğumhane koşulları vardır. Ancak doğumhaneye ve nisaiye servisine erkek refakatçi alınmamaktadır. CIMS 

önerilerinde doğuma baba da eşlik etmektedir fakat Sağlık Bakanlığı’nın önerilerinde ise uygun refakatçi olarak 

belirtilmiştir.   

Suda doğum ünitesi kurulmuştur ancak suda doğum gerçekleştirilmemektedir. Anne adayı doğum sancıları 

başladığında özel olarak hazırlanmış bir kıyafet giydirilmekte, 35-37 derecede sıcak suyla dolu bir havuza 

alınmaktadır. Sıcak suyun gevşetici etkisinden yararlanılmaktadır. Anne ve bebek yakından monitorize 

edilmektedir. Doğum gerçekleşmeden sudan çıkarılarak normal doğum masasına alınmakta ve doğum 

gerçekleşmektedir. Gerekçe ise bebeklerin ciğerlerine dolan suyu bazen atamaması ve boğulma tehlikesi yaşaması 

ile bebeklerde göz ve kulak enfeksiyonlarının olma olasılığından dolayı doğum havuzda gerçekleşmemektedir. 

Doğum öncesi bakım ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Anne sütü emzirme danışmanlığı ve relaktasyon 

polikliniği vardır. Aile planlaması polikliniği bulunmaktadır. Gebe okulu eğitimi verilmektedir. Gebeler hastaneye 

geldiklerinde doğum yapacakları yer gezdirilmektedir. Doğum için geldiklerinde sıkıntı yaşamamaları için 

doğumhane, nisaiye servisi, odalar tanıtılmakta ve gebelerin aklına takılan soruların sorulması istenmektedir. 

CIMS devlet ve normal gebeliği takip eden özel hastanelerde yüzde 10 veya daha düşük sezaryen oranı ve yüksek 

risk hastanelerde yüzde 15 veya daha düşük sezaryen oranı ile yüzde 60 veya daha yüksek SSVD (sezaryenden 

sonra vajinal doğum) oranı veya yüzde 75’in üzerinde SSVD oranı hedefi vardır. DSÖ de sezaryen oranlarının 

%10-15’ten fazla olmasının uygun olmadığı konusunda tavsiyede bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı anne dostu 

hastane kriterlerinde sezaryen doğum ve SSVD oranı ile ilgili bir hedef belirtmemiştir. Polatlı Devlet 

Hastanesi’nde 2016 ve 2017 yılı sezaryen oranları da bu beklenilen oranların üstündedir. Anne dostu hastane 

hedeflerinden biri de sezaryen doğum oranını düşürmek ve SSVS oranını arttırmaktır. Ancak sezaryen ile doğum 

yapan anne oranı 2016 yılında  %34 iken, bu oran 2017 yılında % 35' e çıkmıştır. SSVD ise anne dostu hastane 

olduktan sonra 3 kişi ile gerçekleştirilmiştir. 

Normal doğum yapan gebeler en az 24 saat, sezaryen ile doğum yapan gebeler 48 saat gözlem altında 

tutulmaktadır.  İlk 24 saat annenin yaşam bulguları sıkı takip edilmektedir. Kanama kontrolü sık sık yapılmakta 

ve anne bebek etkileşimi için bebek doğar doğmaz anne ile teması sağlanmakta ve hemen emzirilmektedir. 

Laktasyon ve bebek bakımı eğitimi verilmektedir. Erken mobilizasyon desteklenmekte ve annenin sık sık kalkması 

için önerilerde bulunulmaktadır. Ancak gebenin isteği doğrultusunda ‘Hastanın Kendi İsteği İle Tedaviyi 

Reddetme Ve Taburcu Olma İstek Formu’ nu imzalayarak hastaneden ayrılabilmektedir. 

Hizmet içi eğitimler verilmektedir. Personele anne dostu hastane kavramı anlatılmakta ve hasta memnuniyeti için 

daha iyi çalışılması konusunda personel teşvik edilmektedir. Ancak servis ve doğumhanelerde çalışan ebe/hemşire 

sayısı yetersizdir ve iş yükü fazlalığı vardır. Servis ve doğumhanede çalışan ebe/hemşireler sayıca yetersiz 

olduklarından işe yetişemediklerini ve çok fazla evrak işi ile uğraştıklarını dile getirmektedir. 

Sonuç  
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Anne dostu hastane ünvanı aldıktan sonra Polatlı Devlet Hastanesi’nde iyileşmeler görülmektedir. Anne dostu 

hastane niteliklerini yerine getirmeye çalışmakta ve doğum hizmeti profesyonel olarak verilmektedir. İstenilen 

hedeflere ulaşmak için daha fazla çalışılması gerektiği unutulmamalıdır. 
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S-052 - DOĞUMA HAZIRLIK VE NEFES EGZERSİZLERİ EĞİTİMİ VERİLEN 

GEBELERİN VAJİNAL DOĞUM, PRİMER SEZERYAN VE SEZERYAN SONRASI 

VAJİNAL DOĞUM ORANLARI 

 
Kerim YEŞİLDAĞ1, Engin DİNÇ1, Serdar ARSLAN2, Ümmügülsüm ESENKAYA3, Şeyda UĞUR1, 

 
1Konya Sağlık Müdürlüğü/Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, 2Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, 3Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

Bu çalışmanın amacı doğuma hazırlık ve nefes egzersizleri eğitimi verilen gebelerin doğum şeklini incelemektir. 

2017 haziran-2018 Haziran ayı arasında Konya Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiş 45 adet doğuma 

hazırlık ve nefes egzersizleri eğitiminin verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Her bir eğitim 12 saat 

sürmüştür. Eğitim kapsamında doğum fizyolojisi, doğumda korku kavramı, doğum hormonları, doğumun başlama 

bulguları, sezeryan nedenleri, anne bebek dostu sezeryan, nefes egzersizleri, doğumda risk kavramı ve doğumu 

kolaylaştıran aktif pozisyonlar konuları işlenmiştir. Eğitimler İstanbul Doğum Akademesi’nden doğuma hazırlık 

eğitici eğitmeni sertifikası almış ebeler tarafından yürütülmüştür. 

Eğitimlere katılan gebe sayısı 575 idi. Bunlardan 116’sı eğitimlere eşleri ile birlikte katılmıştı. Bugüne kadar bu 

gebelerden 284’ü canlı doğum gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen doğumların % 69,8’si vajinal doğum, %30,2’si 

sezeryan idi. Sezeryan doğumların %62,8’i primer sezeryan idi. 

Sezeryan oranı Türkiye’de %53,1, Konya’da ise %49,7 dir. Proje kapsamında elde edilen verilerden; bu projeye 

katılanlarda sezeryan oranın hem Türkiye hem de Konya ortalamasının altında olduğu, vajinal doğum oranının ise 

Türkiye ve Konya ortalamalarının üstünde olduğu görülmektedir. Sonuçta doğuma hazırlık ve nefes 

egzersizlerinin doğum şeklini etkilediğini söylemek mümkündür. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, SEZERYAN, DOĞUM 

RATES OF VAJINAL BIRTH, PRİMER CESEARREN AND VAJINAL BİRTH POST 

CESEAREN OF PREGNANT WHO WERE GİVE PREGNANCY PREPERATİON AND 

BREATHİNG EXERCİSE 

Kerim YEŞİLDAĞ1, Engin DİNÇ1, Serdar ARSLAN2, Ümmügülsüm ESENKAYA3, Şeyda UĞUR1 

 
1KONYA HEALTH DİRECTORATE, PUBLİC HEALTH SERVİCES PRESİDENCY, 2NECMETTİN 

ERBAKAN UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF PHYSİOTHERAPY 

AND REHABİLİTATİON, 3KONYA EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL 

The purpose of this study is to examine effect of birth preperation and breathing exercises on form of birth . 

The results of 45 training sessions on birth preperation and breathing exercises conducted by Konya Health Directorate between 

June 2017 and June 2018 were retrospectively reviewed.Each training lasted 12 hours. Topics covered include birth physiology, 

concept of fear at birth, birth hormones, signs of birth, causes of cesarean section, mother-friendly cesarean section, breathing 

exercises, risk concept at birth and active positions facilitating birth. The trainings were carried out by midwives, who has 

received the training of trainers for birth preparation from the Istanbul Maternity Academy. 

The number of pregnant women participating in the trainings was 575. Of these, 116 participated in the trainings with their 

wives. To date, 284 live births have been performed from these pregnancies. 69.8% of the delivered births were vaginal 

delivery, and 30.2% were cesarean. Of the caesarean births, 62.8% were primary cesarean. 

Caesarean section rate was 53.1% in Turkey, while in Konya 49.7%. The participants in this project caesarean section rates is 

below the average of both of Turkey and Konya, the rate of vaginal delivery seems to be above the average of Turkey and 

Konya. It is possible to say that birth preparation and breathing exercises affect the way of birth. 

KEYWORDS: PREGNANCY, CAESAREAN, BIRTH 
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S-053 - DOĞUMA HAZIRLIK VE NEFES EGZERSİZLERİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİNİN 

SAĞLIK PROFESYONELLERİNİN DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ BİLGİ DÜZEYİNE 

ETKİSİ 

 
Engin DİNÇ1, Kerim YEŞİLDAĞ1, Serdar ARSLAN2, Ümmügülsüm ESENKAYA3, Nuray BAŞARIR1, 

 
1Konya Sağlık Müdürlüğü/Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, 2Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, 3Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

Doğuma hazırlık ve nefes egzersizleri eğitiminin sağlık profesyonellerinin bu konudaki bilgi düzeyi ve algılarına 

etkisini incelemek. 

Konya Sağlık Müdürlüğü’nün 2018 yılının ilk beş ayında düzenlediği doğuma hazırlık ve nefes egzersizi eğitimine 

katılan sağlık profesyonellerinin eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzeyleri geriye dönük olarak incelendi. 

Yaş ortalaması 36,31±6,06 yıl, mesleki deneyimi 14,47±7,63 olan 121 katılımcının verileri incelendi. 

Katılımcıların %76,9’u ebe, %19,8’i hemşire, %0,8’i doktor ve %2,5’i diğer sağlık çalışanı idi. Daha önce doğum 

hane deneyimi olanların oranı %43,8 idi. Eğitim öncesi kendini aktif doğum için yeterli bulanların oranı, %33,9, 

bulmayanların oranı %52,9 ve bu konudaki yeterliliklerini bilmeyenlerin oranı ise %13,2 bulundu. Eğitim öncesi 

doğuma hazırlık eğitimi hakkında bilgilerinin olduğunu belirtenlerin oranının %63,6, doğuma hazırlık eğitiminin 

doğum kaynaklı ağrıları azalttığını bildirenlerin oranının %96,7, bu eğitime yalnızca normal doğum yapacakların 

katılması gerektiğini ifade edenlerin oranının %16,5, doula kelimesinin analamını bildiğini belirtenlerin oranının 

%63,6 olduğu görüldü. Eğitim sonrası katılımcıların %98,3’ü doğum kaynaklı ağrıların doğum eğitimi ile 

azaltılabileceğini, %2,5’i yalnız normal doğum yapacak gebelerin eğitime katılması gerektiğini ve tamamı doula 

kelimesinin anlamını bildiğini rapor etmişlerdir. Eğitim öncesi ve sonrası veriler karşılaştırıldığında sadece 

‘doğuma hazırlık eğitimi ile doğum ağrılarını azalmak mümkün mü’ sorusuna verilen cevaplar istatistiksel olarak 

anlamsızdı (p˃0.05). 

Gebelik ve doğum sürecinde gebe kadınlarla yakın temas halinde olan sağlık profesyonellerinin doğuma hazırlık 

eğitimi konusunda bilgi eksiklikleri bulunabilir ve olabilecek eksiklikleri bu konudaki eğitimlerle giderilebilir. 

Böylece gebe kadınların doğru bilgilendirilmesine ve normal doğuma özendirilmesine katkı sağlanabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: SEZERYAN, VAJİNAL DOĞUM, GEBELİK 

 
EFFECT OF IN-SERVICE TRAINING OF BIRTH PREPARATION AND BREATİNG 

EXERCISES ON KNOWLEDGE OF HEALTH PROFESSIONALS ON TRAİNİNG OF 

BIRTH PREPARATION IN 

 
Engin DİNÇ1, Kerim YEŞİLDAĞ1, Serdar ARSLAN2, Ümmügülsüm ESENKAYA3, Nuray BAŞARIR1 

 
1KONYA HEALTH DİRECTORATE, PUBLİC HEALTH SERVİCES PRESİDENCY, 2NECMETTİN 

ERBAKAN UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF PHYSİOTHERAPY 

AND REHABİLİTATİON, 3KONYA EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL 

To examine the influence of health professionals on the knowledge level and perceptions of the training of birth 

preparation and breathing exercises. 

The pre-training and post-training knowledge levels of the health professionals participating in the training of birth 

preparation and breathing exercises organized by Konya Health Directorate in the first five months of 2018 were 

examined retrospectively. 

The data of 121 participants with an average age of 36.31 ± 6.06 years and a professional experience of 14.47 ± 

7.63 were analyzed. 76.9% of the participants were midwives, 19.8% were nurses, 0.8% were doctors and 2.5% 

were other health workers. The proportion of those who had previous experience about birth was 43.8%. The 

proportion of those who found themselves adequate for active labor before education was 33.9%, those who did 

not find it was 52.9% and those who did not know their competencies were 13.2%.Before education, percentege 
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of participiatns who stated that they had information about preparatory training was 63.6%, percentege of 

participiatns who reported that birth preparation training had decreased birth-related pain was 96.7% , percentege 

of participiatns who stated that only pregnant normal births should be participated in training was 16.5% and 

percentege of participiant who stated that they knew the doula was 63.6%. After education, percentege of 

participiatns who reported that birth preparation training had decreased birth-related pain was 98.3% , percentege 

of participiatns who stated that only pregnant who normal births should be participated in training was 2.5% and 

all of the participants reported that they knew the meaning of the word. When the pre- and post-training data were 

compared, only the answers to the question "Is ıi posible to reduce birth pain with birth-preparation training ?" 

was statistically insignificant. 

Health professionals who are in close contact with pregnant women during pregnancy and childbirth may have a 

lack of knowledge about birth preparation training and their possible deficiencies may be eliminated by training 

about this subject. This can contribute to informing pregnant women correctly and encouraging normal birth. 

KEYWORDS: CESAREAN, VAJINAL BİRTH, PREGNANCY 
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S-054 - DOĞUM KOÇLUĞU (DOULA) HAKKINDAKİ BİLGİ VE GÖRÜŞLERİN SOSYAL 

MEDYA ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ 

 
Çağla VERİCİ1, Diyap GÜZELŞEME1, Sezer ER GÜNERİ1, Gül ERTEM1, Oya KAVLAK1, 

 
1Ege Üniversitesi, 

Amaç: Araştırma, doğum koçu (doula) hakkındaki bilgi ve görüşlerin sosyal medya aracılığıyla incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Verilerin toplanmasında; katılımcıların doğum koçu hakkındaki bilgi ve görüşlerini etkilemesi olası 

sosyodemografik ve obstetrik özelliklerini, doğum koçu kavramıyla ilgili görüşlerini inceleyen 15 çoktan seçmeli 

soru, doğum ile ilgili korku ve hislerine yönelik onlu likert tipi dört soru, doğum koçunun görevleri ve faydasına 

yönelik bilgi ve görüşlerini değerlendiren üçlü likert tipi 29 soruluk anket formu kullanılmıştır. Tanımlayıcı ve 

kesitsel desende yapılan araştırmanın verileri 10 Mayıs-10 Haziran 2018 tarihleri arasında, Google Formlar 

üzerinden,  kartopu örnekleme yöntemiyle toplanmıştır. Örneklem 275 kişiden oluşmuş, analizleri SPSS 20.00 

programıyla sayı ve yüzde değerleri şeklinde yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 27.09±7.98, %82.2 ‘si kadın, %63.3’ü ön lisans-lisans mezunu, 

%72.2’si bekardır. Kadınların %25.7’si doğum yapmış, bunların %62.1’i bir doğum, %36.2’si vajinal yolla doğum 

yapmıştır. Doğum yapanların %17.2’si doğum koçu desteği almıştır. Kadınlar, doğum yapmaktan ortalama 

5.21±2.83 korkmakta, doğum sırasında yalnız hissetme 5.26±3.14, kendinden emin olma 5.92±2.73, kendini güçlü 

hissetme 5.80±2.65 olarak belirlenmiştir.  

Doğum koçu kavramını %71.3’ünün duyduğu, %79.3’ünün gerekli olduğunu düşündüğü, %80’inin doğum 

sırasında koç desteğini istediği bulunmuştur. Katılımcıların %92.7’si doğum koçunun özel bir eğitim alması 

gerektiğini, kimler olabilir sorusuna %77.5’i ebe, %74.5’i hemşire, %67.6’sı doktor ,%30.9’u eş şeklinde cevap 

vermiştir. Nerede çalışacağına %82.2 doğumhane, %65.1 ev, %54.9 ameliyathane cevabı verilmiştir. Doğum 

koçunun görevlerinden, gebeye ruhsal ve fiziksel destek verip cesaretlendirmeye %94.9, doğumu takip eden 

süreçte görüşmeleri sürdürmeye %86.2, doğum çeşitleri hakkında bilgilendirir ve seçimine yardımcı olur %86.9 

oranında katıldıkları, doğum sırasında gebeye annelik eder ifadesine ise %45 oranında katıldıkları belirlenmiştir. 

Doğum koçunun faydalarından, doğum hakkındaki olumsuz düşüncelerde azalma sağlar % 92.7, eşlerin eylemden 

daha yüksek doyum almalarını sağlar %83.3, doğum sonu depresyon olasılığını azaltır %85.1, yenidoğan sağlığına 

olumlu katkı verir %82.5 oranında katıldıkları saptanmıştır.    

Sonuç: Google Formlar üzerinden online yapılmış olan araştırmanın sonucunda; katılımcıların çoğu doğum koçu 

kavramını bildiği, görev tanımlarına uygun ifadelere katıldıkları ve doğum koçunun faydalı olduğunu belirttikleri 

saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Koçu, Sosyal Medya, Hemşire 

INVESTIGATION OF KNOWLEDGE AND OPINIONS ON BIRTH COACH (DOULA) BY SOCIAL 

MEDIA 

Objective: The research was conducted to examine the knowledge and opinions about the birth coach (doula) 

through social media. 

Method: In collecting the data; examine the socio-demographic and obstetric characteristics of the participants 

and their opinions on the concept of birth coach, which may affect the knowledge and opinions about the birth 

coach; 15 multiple choice questions,four 10-point Likert-type questions about birth fear and feelings, a 

questionnaire of 29 questions of 3-point Likert type evaluating knowledge and opinions about the tasks and 
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benefits of the birth coach were used. The data of the descriptive and cross-sectional design study collected from 

10 May to 10 June 2018 via Google Forms by snowball sampling. The sample consisted of 275 individuals and 

their analysis was done with the SPSS 20.00 program in the form of number and percentage values. 

Results: Those who participated, mean age was 27.09±7.98, 82.2% women, 63.3% have a bachelor's -associate's 

degree, 72.2% single. 25.7% of the women gave birth; 62.1% of them had one birth; 36.2% had a vaginal delivery. 

17.2% of those who gave birth received birth coach support. It was determined that women fear from births average 

of 5.21±2.83, feeling alone during labor 5.26±3.14, self-confident 5.92±2.73, self-feel strong was 5.80±2.65. 

Participated was heard the concept of birth coach 71.3%, 79.3% thought it is necessary, 80% wanted coach support 

during childbirth. 92.7% of the participants answered, the birth coach should receive a special education, question 

for who might be the coach, 77.5% midwives, 74.5% nurses, 67.6% doctors, 30.9% partners. 82.2% of the 

participants where they will work in the delivery room, 65.1% in the home, 54.9% in the operating room.  Duties 

of the birth coach, 94.9% of giving spiritual and physical support to the pregnants, 86.2% to continue interviews 

following the birth, 86.9% informs about the types of birth and helps to choose, 45% in the statement of 

motherhood during pregnancy, was determined. Benefits of the birth coach, 92.7% s/he reduces the negative 

thoughts about birth, 83.3% of partners receive higher satisfaction from birth,reduce the likelihood of postpartum 

depression 85.1%, contributes positively to newborn's health 82.5% has been detected.  

Conclusion: As a result of online research on Google Forms; most of the participants were aware of the birth 

coach concept, participated in appropriate statements in their job descriptions, and noted that the birth coach was 

useful. 

Key Words: Doula, Socıal Medıa, Nurse 

 

Giriş 

Kanıt temelli çalışmalar, sürekli doğum desteğinin hem anne hem de bebek için ölçülebilir klinik yararlar 

sağladığını göstermektedir. Sürekli doğum desteği, gebelerin doğum fizyolojisini anlamalarını kolaylaştırıp, 

doğum öncesinde ve doğum sırasında karar verme süreçlerini kontrol edebilmelerini, kendi doğumlarında katılım 

ve otokontrol sağlayıp duygularının desteklenmesini içeren bakım, rehberlik ve cesaretlendirmeyi kapsamaktadır 

(Hodnett E. ve ark., 2013). Randomize kontrollü çalışmaların meta analizinde; sürekli doğum desteği alan kadınlar, 

sürekli doğum desteği almayan kadınlara oranla daha fazla memnuniyet bildirilmektedir (Morhason-Bello I.O. ve 

ark., 2009). Sürekli doğum desteği alan kadınlarda spontan vajinal doğumların artması, daha yüksek APGAR 

skorlarının elde edilmesi, daha düşük anestezi kullanılması, forseps veya vakum kullanımının azalması ve 

doğumun daha kısa sürmesi gibi kanıt temelli klinik yararlar bulunmuştur (Kennel J. ve ark., 1991; Campbell D.A. 

ve ark., 2006,). Sürekli doğum desteği; hemşireler, eşler, yakın arkadaşlar veya gebenin aile üyeleri olan kişilerden 

alınabilirken; en güçlü sonuçlar kadının ailesinin veya sosyal ağının bir parçası olmayan destekçiler tarafından 

sürekli doğum desteği sağlandığında bulunmuştur (Kozhimannil K.B. ve ark., 2017). Bu durum  “Doula” 

kavramının irdelenmesini gerekli kılmıştır.  

Doula, köken olarak eski Yunanca’dan gelmekte, kavramın çeşitli tanımlamaları olmasına karşın, temel 

anlamı “kadın bakım vericisi”dir (Campbell D.A. ve ark., 2006). Doulalar, doğum öncesi, doğum sırasında ve 

doğumdan sonra anneye mümkün olan en sağlıklı, en tatmin edici deneyimi elde etmesine yardımcı olmak için 

sürekli fiziksel, duygusal ve bilgilendirici destek sağlayan eğitimli profesyonellerdir (DONA International). Tıp 

uzmanları değildirler ve tıbbi hizmetler sağlamamaktadırlar. Ancak hemşireler, doğum uzmanları, ebeler ve diğer 
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sağlık çalışanları ile birlikte çalışabilmektedirler. Bir doula çalışmasının temel amacı, sürekli doğum desteğinin 

sağlanmasıdır (Kozhimannil K.B. ve ark., 2017). 

Doulaların çalıştıkları ortamların çeşitliliği gereği görev tanımları ve sorumluluklarının belirlenebilmesi; 

mevcut bir eğitimci veya klinisyen rollerinden sıyrılabilmesi için farklı bir teorik çerçeveye ihtiyaç vardır. Doula, 

sürekli doğum desteği kalitesini arttırması, tutarlılığın sağlanması, bütünlüğün ve etkinliğin artırılabilmesi için; 

eşlik ettiği gebeye, gebelik öncesi, sırası ve sonrasında ilişkisel özerklik kazandırmayı amaçlamaktadır (Sandra L., 

Meadow M.A., 2014). Doulalar sağlık çalışanı, ebe veya hemşire değildirler. Sağlık çalışanları da doula 

olabilmektedir ancak doula eğitimi almaları gerekmektedir. Türkiye’de bu konuda kavram karmaşası 

yaşanmaktadır (Türker A., 2010). Bu doğrultuda araştırma, doğum koçu (doula) hakkındaki bilgi ve görüşlerin 

sosyal medya aracılığıyla incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın tipi: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. 

Araştırmanın yapıldığı yer: 10 Mayıs-10 Haziran 2018 tarihleri arasında, Google Formlar üzerinden sosyal medya 

aracılığı ile yapılmıştır. 

Araştırmanın evreni/ örneklemi: Araştırmanın örneklemi 275 kişi olup, kartopu örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Veri toplama araçları: Araştırma, literatür bilgileri ve daha önce yapılan benzer çalışmalar incelenerek hazırlanan 

anket formu ile toplanmıştır. Anket formunda; katılımcıların doğum koçu (doula) hakkındaki bilgi ve görüşlerini 

etkilemesi olası sosyodemografik ve obstetrik özelliklerini, doğum koçu kavramıyla ilgili görüşlerini inceleyen 15 

çoktan seçmeli soru, doğum ile ilgili korku ve hislerine yönelik onlu likert tipi dört soru, doğum koçunun görevleri 

ve faydalarına yönelik bilgi ve görüşlerini değerlendiren üçlü likert tipi 29 soru yer almıştır. 

Verilerin değerlendirilmesi: Analizler SPSS 20.00 istatistik paket programıyla sayı ve yüzde değerleri şeklinde 

yapılmıştır. 

Araştırmanın etik yönü: Katılımcılara, ankete katılım gönüllülük esasına dayalı olduğu anketin giriş kısmında 

açıklanmış olup “isterseniz devam edebilirsiniz’’ şeklinde onamları alınmıştır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 27.09±7.98, %82.2’si kadın, %63.3’ü ön lisans-lisans mezunu, 

%72.2’si bekardır. Kadınların %25.7’si doğum yapmış, bunların %62.1’i bir kez doğum yapmış, %36.2’si vajinal 

yolla doğum yapmıştır. Doğum yapanların %17.2’si doğum koçu desteği almıştır. Kadınlar doğum yapmaktan 

ortalama 5.21±2.83 korkmakta, doğum sırasında yalnız hissetme 5.26±3.14, kendinden emin olma 5.92±2.73, 

kendini güçlü hissetme ortalaması 5.80±2.65 olarak belirlenmiştir.  

Doğum koçu kavramını %71.3’ünün duyduğu, %79.3’ünün gerekli olduğunu düşündüğü, %80’inin 

doğum sırasında koç desteğini istediği bulunmuştur. Katılımcıların %92.7’si doğum koçunun özel bir eğitim 

alması gerektiğini belirtmiş; kimler olabilir sorusuna %77.5 ebe, %74.5 hemşire, %67.6 doktor, %30.9 eş şeklinde 

cevap vermiştir. Nerede çalışacağına %82.2 doğumhane, %65.1 ev, %54.9 ameliyathane cevabı verilmiştir. 

Doğum koçunun görevlerinden gebeye ruhsal ve fiziksel destek verip cesaretlendirmeye %94.9, doğumu takip 

eden süreçte görüşmeleri sürdürmeye %86.2, doğum çeşitleri hakkında bilgilendirir ve seçimine yardımcı olur 

seçeneklerine %86.9 oranında katıldıkları, doğum sırasında gebeye annelik eder ifadesine ise %45 katıldıkları 

belirlenmiştir. Doğum koçunun faydalarından, doğum hakkındaki olumsuz düşüncelerde azalma sağlar %92.7, 

eşlerin eylemden daha yüksek doyum almalarını sağlar %83.3, doğum sonu depresyon olasılığını azaltır %85.1, 

yeni doğan sağlığına olumlu katkı verir %82.5 oranında katıldıkları saptanmıştır.    



423 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

Tartışma 

Çalışmada, katılımcıların doğum koçu kavramını çoğunlukla bildiği, görev tanımlarına uygun ifadelere 

katıldıkları ve doğum koçunun faydalı olduğu yönünde görüş bildirdiği saptanmıştır. Gebelerin doğum koçu 

kavramına ilişkin görüşlerinin incelendiği bir çalışmada; gebelerin %83.1’inin doğum koçu kavramını duymadığı, 

doğum koçu kavramı ile ilgili verilen bilgiler doğrultusunda %77.2’sinin doğum koçunun gerekli olduğunu, 

%82.7’sinin doğum koçunun olmasını istediği belirlenmiştir (Bekmezci H., 2016).  

Çeşitli doğum travması geçirmiş kadınlar ile hastane tabanlı doğum desteğinin incelendiği bir çalışmada; 

kadınların %86.6’sı, “her kadının doğumu sırasında onunla bir doula desteği alması gerektiğini” ifade etmiştir 

(Ooijens J.C., 2018). Ülkemizdeki yayınlarda, kadınların %74,5’inin doğum eyleminde destek olacak birine 

ihtiyaç duydukları, bu kişinin de sırasıyla anneleri, eşleri, kardeşleri ve sağlık personeli olmasını istedikleri 

belirtilmektedir (Timur ve Hotun Şahin (2010), Karaçam Z., Akyüz E. Ö. (2010).  

Van der Gucht ve Lewis’in (2015) araştırmasında, bire bir sürekli bakımın dinlenme, rahatlama, güvende 

hissetme ve daha iyi ağrı yönetimi sağladığı gösterilmiştir (van der Gucht & Lewis, 2015). Kenneth J. Gruber ve 

ark.’larının doulanın sağlıklı doğum sonuçları üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada; doula desteği alan adolesan 

ve erişkin anneler ve doula desteği almayan anneler arasında düşük doğum ağırlıklı bebeğe sahip olma yüzdesinin, 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmüştür. Ancak yaş gruplarının kendi aralarında karşılaştırılması 

sonucunda doula desteği almayan annelerin düşük doğum ağırlıklı bebek sahibi olma olasılığı dört kat daha yüksek 

olarak bulunmuştur (Gruber K.J., 2013). 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Ülkemizde doğum koçu (doula) kavramının yeni yeni tanınması, sağlık profesyonellerinin de bu konuda 

kendini geliştirme çabaları, bu konunun öneminin önümüzdeki yıllarda daha da artacağını göstermektedir. 

Toplumdaki bireylerin doğum koçluğu konusunda doğru bilgilenmesi, doğru hizmet alması, anne ve bebek 

sağlığına katkıda bulunacak ve doğumların daha doyurucu bir şekil ve ortamda olmasına katkı sağlayacaktır. 

Sağlık personeline de bu konuda kendini geliştirme, toplumun bilgilenmesine ve doğru yardımı almasına 

yönlendirmede önemli görevler düşmektedir.  

Kaynaklar 

1. Katy B. Kozhimannil, Laura B. Attanasio, Judy Jou, Lauren K. Joarnt, Pamela J. Johnson, Dwenda K. Gjerdingen, 

(2017). Potential benefits of increased access to doula support during childbirth, Am J Manag Care. ; 20(8): e340–

e352. 

2. Hodnett E, Gates S, Hofmeyr G, Sakala C. Continuous Support for Women During Childbirth (Review). Cochrane 

Database of Systematic Reviews. 2013 

3. Morhason-Bello IO, Adedokun BO, Ojengbede Oa, Olayemi O, Oladokun A, Fabamwo AO. Assessment of the 

effect of psychosocial support during childbirth in Ibadan, south-west Nigeria: a randomised controlled trial. Aust 

N Z J Obstet Gynaecol. 2009; 49(2):145–50. [PubMed: 19432601] 

4. Della A. Campbell, Marian F. Lake, Michele Falk, Jeffrey R. Backstrand, (2006), A Randomized Control Trial of 

Continuous Support in Labor by a Lay Doula, JOGNN, 35, 456-464;2006.  

DOI: 10.1111/J.1552-6909.2006.00067.x  

5. Kennell J, Klaus M, Mcgrath S, Robertson S, Hinkley C. Continuous Emotional Support During Labor in a US 

Hospital: A Randomized Controlled Trial. JAMA. 1991; 265(17):2197–2201. [PubMed: 2013951]. 

6. DONA International. [Erişim tarihi: 21.05.2018] Web adresi: http://www.dona.org/  

http://www.dona.org/


424 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

7. Sandra L., Meadow M.A., 2014, Defining the doula’s role: fostering relational autonomy, Health Expectations, 

18, pp.3057–3068. DOI: doi: 10.1111/hex.12290. 

8. Türker A. Doğum Koçu/Doula (Hizmet Eden Kadın). Acıbadem Hemşirelik E-Dergisi 2010;24:1-2.  

9. Timur S., Hotun Şahin N. (2010). Kadınların doğumda sosyal destek tercihleri ve deneyimleri. Hemşirelikte 

Araştırma Geliştirme Dergisi, 12(1): 29-40. 

10. Karaçam Z., Akyüz E. Ö., (2011). Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe / Hemşirenin Rolü. 

İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi Cilt 19 - Sayı 1: 45-53.  

11. Bekmezci H., Özkan H., Bayrak S., Öztürk T., Toprak N., (2016) Gebelerin Doğum Koçluğu Hakkındaki Bilgi, 

Görüş Ve Tutumlarının Değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2016;19:1.  

12. Ooijens J.C., Bakker J.J.H., Graaf I.M., (2018) Hospital-based Birth Support for Women with Trauma: A Pilot 

Study of a Clinical Doula Program in the Netherlands. Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Health 

32(3), Spring 2018.  

13. Van der Gucht, N., & Lewis, K. (2015). Women's experiences of coping with pain during childbirth: A critical 

review of qualitative research. Midwifery, 31(3), 349-358. DOI: 10.1016/j.midw.2014.12.005.  

14. Gruber, Kenneth J., Cupito, Susan H., Dobson Christina F., (2013). Impact of Doulas on Healthy Birth Outcomes. 

The Journal of Perinatal Education, 22(1), 49–56. http://dx.doi.org/10.1891/1058-1243.22.1.49.  

 
  

http://dx.doi.org/10.1891/1058-1243.22.1.49


425 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

S-055 - HYPNOBİRTHİNG İLE DOĞUM SONUÇLARININ İNCELENMESİ 

 
Özlen EMEKÇİ ÖZAY1, 

 
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü, 

Günümüzde değişen obstetrik yaklaşımlarla birlikte, sezeryan oranları artmıştır. Bu çalışmada amaç normal 

doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu vurgulamak ve normal doğum sürecinde hypnobirthing tekniğinin etkisinin 

belirlenmesidir. 

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Ağustos 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasında gebelik takibi 

için başvuran 12 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastaların hepsinin yaşı 25’den büyük ve 35’den küçük olarak 

seçildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastaların ilk gebelikleriydi ve polikliniğimize ilk başvurularında gestasyonel 

haftaları 16. Haftadan küçüktü. Çiftler hypnobirthing tekniği için 10 saatlik bir eğitime katıldı. Antenatal takibe 

gelen hastaların her muayenesinde nefes teknikleri- gevşeme yöntemleri anlatıldı. Hastaların normal doğum ve 

sezaryen oranları kaydedildi. Doğum şekli, bebeklerin doğum ağırlığı, doğum süresi ve doğum sırasında 

gerçekleşen maternal ve fetal komplikasyonlar kaydedildi. Doğum sonrası tüm hastalara 6cm öncesi, 6cm ve 

sonrası ve doğum evresi olmak üzere ağrı/ rahatsızlık hissini 0-10 arasında skorlama yapmaları istendi (0 en düşük-

10 en çok) ve sonuçlar kaydedildi. 

Çalışmamızın verileri değerlendirildiğinde hastaların ortalama yaşı 28.9 olarak tespit edildi. Başvuru anındaki 

ortalama gestasyonel hafta 11 hafta 4 gün idi. Hastaların doğum anındaki ortalama gestasyasyonel haftası 39 hafta 

4 gün idi. Hastaların 8’i normal spontan vaginal yol ile 4’ü ise sezaryen ile doğum yaptı. 8 hastanın 2 tanesinde 

epizyotomi uygulandı. Sezaryen olan hasta grubunda ise 1 hasta makat geliş, 2 hasta fetal distress ve 1 hasta 

ilerlemeyen travay endikasyonları ile sezaryena alındı. Normal doğum yapan 8 hastanın bebeklerinin ortalama 

doğum ağırlığı 3305 gram iken sezaryen ile doğum yapan 4 hastanın bebeklerinin ortalama ağırlığı ise 3457.5 

gramdı. Epizyotomi uygulanan 2 hastanın bebeklerinin doğum ağırlığı ise 3620 gram ve 3400gramdı. Ağrı 

değerlendirmesi sonucunda, hastalar 6cm dilatasyona kadar ortalama 2.18 ile puanlama ( hastaların 2’sinde skor 

0) yaparken, 6cm sonrası ve doğum sırasında 5.9 olarak ağrı skorlaması yapmışlardır. Doğum sonrasında hiçbir 

hastada postpartum depresyon görülmemiştir. 

Bu çalışmanın sonucunda hypnobirthing eğitimi alan hastalarda sezaryen oranı %33.3 olarak tespit edilmiştir. 

Hypnobirthing tekniği ile doğumun ilk evresinde belirgin olmak üzere tüm doğum sürecinde ağrının azaltılması 

sağlanmıştır. Hasta sayısının yetersiz olması bu çalışmanın en önemli kısıtlılığıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, HYPNOBİRTHİNG, AĞRI 

 
EFFECT OF HYPNOBIRTHING TECHNIQUE ON LABOR 

 
Özlen EMEKÇİ ÖZAY1 

 
1NEAR EAST UNİVERSİTY FACULTY OF MEDİCİNE GYNECOLOGY AND OBSTETRİCS 

DEPARTMENT 

Recently, cesarean rates have been increasing due to different approaches in obstetrics. Our aim is to take attention 

to that normal vaginal delivery is a physiological procedure. Also, our goal is to observe the effect of hypnobirthing 

technique on labor and pain relief. 

12 pregnant women was recruited for the study between August 2017 to May 2018 who admitted to Near East 

University Faculty of Medicine Department of Obstetrics and Gynecology for antenatal visits. The patients’ ages 

were between 25-35. All patients were nulliparous. The patients were less than 16th gestational week at the time 

of initial examination. The couples were given 10 hours hypnobirthing course. In addition, in each antenatal visit, 

the breathing and relaxation techniques were practiced. Route of delivery, length of labor time, birth weight, 

maternal and fetal complications during delivery were recorded. After delivery, the patients were asked to score 

the pain/discomfort during delivery for up to 6cm dilatation and after 6cm dilatation/delivery from 0-10 (0- being 

the least and 10 is the most). 
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The patients mean age was 28.9. Initially, the mean gestational age was 11 weeks and 4 days. The mean gestational 

age was 39 weeks and 4 days at delivery. 8 patients delivered with normal spontanous vaginal delivery and 4 

patients had cesarean section. 2 patients out of 8 who delivered vaginally had a mediolateral episiotomy. The 

indications for cesarean section was 1 breech presentation, 2 fetal distress and 1 prolonged labor. Mean birth 

weight in vaginal delivery group was 3305grams and in cesarean group was 3457.5 grams. The 2 patients who 

delivered with episiotomy had babies which weighed 3620grams and 3400grams. When we evaluated the pain 

scoring data, the mean score was 2.18 for up to 6cm dilatation ( 2 patients had score zero for this time period). The 

mean score was 5.9 after 6cm dilatation and delivery. No postpartum depression was seen. 

Our data showed %33.3 cesarean section rate in patients who had hypnobirthing course. Hypnobirthing reduces 

pain/discomfort in all stages of labor especially in the early phases. The limitation of this study is the small number 

of patients. 

KEYWORDS: LABOR, HYPNOBİRTHİNG, PAIN 
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S-056 - MERYEM ANA ELİ OTUNUN DOĞUMDA KULLANIMI 

 
Neslihan YILMAZ SEZER1, 

 
1 Öğr. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü 

e-mail: ylmzneslihan@hotmail.com 

 

Özet 

Bu derlemenin amacı doğumda kullanılan Meryem Ana Eli Otu hakkında bir literatür incelemesi yapmaktır.  

Meryem Ana Eli Otu literatürde “Fatma Ana Eli Otu”, “"Kaff maryam", “the true rose of Jericho” ve Latince 

“Anastatica hierochuntica” isimleriyle karşımıza çıkmaktadır. Meryem Ana Eli otu Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, 

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, İsrail, Kuveyt ve Kuzey Afrika gibi kurak bölgelerde bulunur. Uzun süre su 

olmadan hayatta kalabilen bu bitki en fazla 15 cm yüksekliğe kadar büyüyebilir ve küçük beyaz çiçekler üretir. 

Kuraklık ve yağmur dönemlerine göre şekil değiştiren Meryem Ana Eli Otu, susuz kaldığında yumruk şeklinde 

kapanmış bir ele benzeyen kuru yapraklarının içinde tohumlarını saklar. Su ile buluştuğunda ise bitkinin ölü 

görünen yaprakları açılarak yeşil bir renk alır ve kuru yapraklarının içinde koruduğu tohumlarını toprağa saçar. 

Daha sonra yeni bir kuraklık dönemini geçirmek üzere bir miktar su depolayan bitkinin yaprakları tekrar kapanır 

ve kuru bir görüntü alır. Oldukça uzun ömürlü olan bu bitki ve 1000-2000 yıl yaşayabilmektedir.  

Literatürde Meryem ana eli otunun astım, gastrointestinal sistem hastalıkları, depresyon, hipertansiyon, baş ağrısı, 

soğuk algınlığı, ateş, sıtma, epilepsi, yorgunluk, diyabet ve kalp hastalığı gibi pek çok hastalığın tedavisinde 

kullanıldığından bahsedilmektedir. Kadın sağlığı açısından bakıldığında ise bu bitkinin zor doğum eylemi, uterus 

kanaması, infertilitede luteum yetmezliği, premenstrüel sendrom, menopozal semptomlar, yetersiz süt üretimi ve 

ölü fetüslerin atımını kolaylaştırmak için kullanıldığı görülmektedir. Kadın sağlığı ile ilgili kullanıldığı 

durumlarda, bitkinin östrojen ve oksitosin hormon düzeylerini arttırıcı etkisinden yararlanıldığı düşünülmektedir. 

Nitekim ratlar üzerinde yapılan araştırmalarda, içine Meryem Ana Eli Otu batırılmış sudan içmenin östrojen ve 

oksitosin seviyelerini arttırdığı gösterilmiştir. Bu bitkinin doğumda bir başka kullanım şekli de doğum eylemi 

sırasında suya konulduğunda şişip açıldıkça serviksin de açılacağı böylece doğum eyleminin de kolaylaşacağı 

inancıdır.  

Ülkemizde de geleneksel uygulamaların incelendiği pek çok araştırmada doğumda Meryem ana eli otunun 

kullanıldığı gösterilmiştir.  Bu nedenle kadın sağlığı alanında hizmet sunan ebe ve hemşirelerin bu kadar yaygın 

kullanılan bir geleneksel uygulamanın etkileri, olası yararları ve zararları hakkında bilgi sahibi olmaları ve 

Meryem Ana Eli Otunu kullanmak isteyen kadınları bilgilendirmeleri önem taşınmaktadır. Ayrıca bu bitkinin insan 

üzerindeki etkilerinin gösterildiği deneysel çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Meryem Ana Eli Otu, Fatma Ana Eli Otu, Anastatica hierochuntica, Doğum, Geleneksel 

Yöntemler 

 

Use of Kaff Maryam at Birth 

Abstract 

The purpose of this research is to conduct a literature review on Kaff Maryam, which was used at birth.  
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Kaff Maryam  is known as “Anastatica hierochuntica”,“the true rose of Jericho”, Fatimah Grass”. It is found in 

the arid regions of Saudi Arabia, Egypt, Jordan, Iraq, the UAE, Iran, Israel, Kuwait, and North Africa. It grows to 

a maximum height of 15 cm, and produces small white flowers.It can survive without water for long., who changes 

shape according to the periods of drought and rain, hides its seeds in dry leaves that look like a fist-like hand when 

it is dehydrated. Kaff Maryam who changes shape according to the periods of drought and rain, hides its seeds in 

dry leaves that look like a fist-like hand when it is dehydrated. When it is in contact with water, the dead leaves of 

the plant are opened and a green color is formed, and the seeds that are covered in the dry leaves are scattered to 

the soil. Then the leaves of the plant, which stores some water to pass a new drought period, are closed again and 

a dry image is obtained. This plant is quite long-lived and can live 1000-2000 years. 

It is mentioned in the literature that  Kaff Maryam was used in the treatment of many diseases such as asthma, 

gastrointestinal system diseases, depression, high blood pressure, headache, colds, fever, malaria, epilepsy, fatigue, 

diabetes and heart disease. From a female health perspective, this plant appears to be used to facilitate difficult 

labor, uterine bleeding, infertility luteum insufficiency, premenstrual syndrome, menopausal symptoms, 

inadequate milk production and to facilitates the expulsion of dead fetuses. When used in relation to women's 

health, it is thought that the plant is benefiting from the increasing effect of estrogen and oxytocin hormone levels. 

As a matter of fact, researches on rats have shown that drinking water from Mother Mary Eli Otu increases estrogen 

and oxytocin levels. Another use of Kaff Maryam put in the water during the birth. İt is the belief that the cervix 

will also be opened as the leaves of the plant receiving the water are opened, thus facilitating the birth.  

Many studies of traditional practices in Turkey have shown that Kaff Maryam was used at birth.It is therefore 

important that midwives and nurses who provide services in the field of women's health should be informed about 

the effects, possible benefits and harms of a traditional practice so widely used, and to inform women who want 

to use Kaff Maryam.In addition, there is a need for experimental studies showing the effects of this plant on 

humans. 

Key words: Kaff Maryam, Fatimah Grass, Anastatica Hierochuntica, Labour,Traditional Treatment 

 

Giriş 

Doğa geçmişten bugüne kadar her zaman medikal ajanların kaynağı olmuştur ve bitkiler insanlar 

tarafından tedavi amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere Dünya 

nüfusunun %65-80’inin bitkisel tedavilerden yararlandığı belirtilmektedir. Bu amaçla yapraklar, çiçekler, 

tohumlar, bitki kökleri ve sapları yada kabukları kullanılmaktadır. Öksürük, sıtma, yara, diş ağrısı ve romatizma 

hastalıkları gibi çeşitli rahatsızlıklar için bitkilerin kullanılduğı bilinmektedir (Mohamed vd., 2010). Bitkisel tedavi 

seçeneklerinin sıklıkla denendeği alanlardan birisinin de doğum ve kadın sağlığı problemleri olduğu 

düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı doğumda kullanılan Meryem Ana Eli Otu hakkında bir literatür incelemesi 

yapmaktır.  

Çok eski dönemlerden beri Anadolu’daki birçok uygarlığın bitkileri tedavi amaçlı kullandıkları 

bilinmektedir. Meryem Ana Eli Otu olarak adlandırılan bitkinin, doğum eylemini kolaylaştırıcı bir etkisi olduğuna 

inanılmakta ve bu amaçla sıkça doğum eylemi sırasında kullanılmaktadır (Gün & Şahin, 2011). Meryem Ana Eli 

Otu literatürde “Fatma Ana Eli Otu”, “"Kaff maryam", “the true rose of Jericho” ve Latince “Anastatica 

hierochuntica” isimleriyle karşımıza çıkmaktadır (Daur, 2012; Shah vd., 2014; Noviyanti vd., 2017). Bitkiye hem 

Fatma hem de Meryem adlarının verilmiş olması onun Anadolu’da gerek Hıristiyanlık gerekse Müslümanlık ile 
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beslendiğini ve bölgenin dinsel inanışların folklorik uygulamaları ya da her ikisinin birbirini etkilediğinin bir kanıtı 

olarak yorumlanmıştır (Gün & Şahin, 2011). 

Meryem Ana Eli Otu, Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, İsrail, Kuveyt 

ve Kuzey Afrika gibi kurak bölgelerde bulunur (Daur, 2012; Baker vd.,2013). Uzun süre su olmadan hayatta 

kalabilen bu bitki en fazla 15 cm yüksekliğe kadar büyüyebilir ve küçük beyaz çiçekler üretir (Daur, 2012) 

Kuraklık ve yağmur dönemlerine göre şekil değiştiren Meryem Ana Eli Otu, susuz kaldığında yumruk şeklinde 

kapanmış bir ele benzeyen kuru yapraklarının içinde tohumlarını saklar. Su ile buluştuğunda ise bitkinin ölü 

görünen yaprakları açılarak yeşil bir renk alır ve kuru yapraklarının içinde koruduğu tohumlarını toprağa saçar. 

Daha sonra yeni bir kuraklık dönemini geçirmek üzere bir miktar su depolayan bitkinin yaprakları tekrar kapanır 

ve kuru bir görüntü alır (Ali vd. 2014; Gün & Şahin, 2011; Baker vd., 2013). Oldukça uzun ömürlü olan bu bitki 

ve 1000-2000 yıl yaşayabilmektedir  (Gün & Şahin, 2011) 

Literatürde Meryem Ana Eli Otu’nun astım, gastrointestinal sistem hastalıkları, depresyon, hipertansiyon, 

baş ağrısı, soğuk algınlığı, ateş, sıtma, epilepsi, yorgunluk, diyabet ve kalp hastalığı gibi pek çok hastalığın 

tedavisinde kullanıldığından bahsedilmektedir. (Daur, 2012; Shah vd., 2014). Daur (2012) Meryem Ana Eli 

Otu’nun kimyasal kompozisyonunu incelediği araştırmasında bu bitkinin zengin bir Mg, Ca, Mn içeriğine sahip 

olduğunu saptamıştır. Ayrıca yine aynı araştırmada bu bitkinin fenolik bileşik kaynağı ve potansiyel antioksidan 

olduğu buna ilaveten serbest radikal aktivitelere sahip olduğunu belirlemiştir. Bu bulgular sonucunda meryem ana 

otunun kimyasal kompozisyonu sayedesinde menstrual kramp, astım, depresyon, baş ağrısı, yorgunluk, depresyon, 

yüksek tansiyon ve infertilite problemleri ve doğum kolaylaştırmak için kullanılabileceğinden söz edilmiştir (Daur, 

2012).  Mohamed ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada (2010) Meryem Ana Eli Otu’nun antioksidan ve 

antimikrobiyal aktiveleri sayesinde tüketimin faydalı olduğunu ortaya koymuşlardır (Mohamed vd., 2010). Shah 

ve arkadaşları (2014) ratlar üzerinde Meryem Ana Eli Otu’nun  mide kanseri ve mide problemlerini, enfeksiyonları 

tedavi etmede etkini incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda bitkinin ekstresinin mide duvarında toksik hasarı 

önlediği, serbest radikaller ve prostoglandin indükleyici faktörler  aracılığıyla savunma rolünü gerçekleştirdiği 

taspit edilmiştir (Shah vd., 2014). 

Anadolu halk kültüründe; Meryem Ana Eli Otu’nun içine konduğu sudan içmenin doğumu 

kolaylaştırdığına inanılmaktadır (Yılar-Erkek & Pasinlioğlu, 2016; Koçak-Çakır vd., 2010) . Doğum sırasında 

Fatma Ana Eli bitkisi bir tas suya bırakıldığı ve bitki açıldıkça, doğumun kolaylaşacağına, bebeğin su gibi akıp 

geleceğine inanıldığı ve  tastaki sudan sancı çeken kadına yudum yudum içirildiğinden bahsedilmektedir (Gün & 

Şahin, 2011). Bu bitkinin doğumda bir başka kullanım şekli de doğum eylemi sırasında suya konulduğunda şişip 

açıldıkça serviksin de açılacağı böylece doğum eyleminin de kolaylaşacağı inancıdır (Çalır-Koçak & Sevil, 2015). 

Karaman’da kadınların gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalarını belirlemek 

amacıyla yapılan bir çalışmada kadınların %77.9’unun doğumu kolaylaştırmak için Fatma Ana Eli Otu’nu 

kullanıldığı saptanmıştır (Yalçın, 2012). Gün ve Şahin çalışmalarında Fatma Ana Eli Otunun Balıkesir’in Edremit 

ilçesine bağlı Tahtakuşlar Köyü’nde doğumu kolaylaştırmak için kullanıldığını ifade etmektedirler. Benzer şekilde 

literatürde bu bitkinin zor doğum eylemi, uterus kanaması, infertilitede luteum yetmezliği, premenstrüel sendrom, 

menopozal semptomlar, yetersiz süt üretimi ve ölü fetüslerin atımını kolaylaştırmak için kullanıldığından söz 

edilmektedir (Noviyanti vd., 2017; Daur , 2012; Yılar- erkek & Pasinlioğlu, 2016; Gün & Şahin, 2011; Ali vd., 

2014). Kadın sağlığı ile ilgili kullanıldığı durumlarda, bitkinin östrojen ve diğer bazı hormon düzeylerini arttırıcı 

etkisinden yararlanıldığı düşünülmektedir. Nitekim ratlar üzerinde yapılan araştırmalarda, içine Meryem Ana Eli 
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Otu batırılmış sudan içmenin kadınlık hormonları üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Noviyanti ve arkadaşları 

(2017) yaptıkları araştırmada içine Meryem Ana Eli Otu batırılmış suydan içirdikleri ratlar üzerinde östrojen 

seviyesini incelemişler ve sonuçta hamile ratlarda Meryem Ana Eli Otu’nun östojen seviyesini arttırdığını tespit 

etmişlerdir (Noviyanti vd., 2017). Benzer şekilde Ali ve arkadaşları (2014) ratlar üzerinde yaptıkları araştırmada 

sulandırılmış Meryem Ana Eli Otu ekstresinin östrojen seviyesini arttırdığını belirlemişlerdir (Ali vd., 2014) Baker 

ve arkadaşları da (2013) Meryem Ana Eli Otu’nun sulu ekstresinin dişi farelerde dişilik hormonları üzerine etkisini 

araştırdıkları çalışmalarında bu bitkinin LH, FSH, prolaktin  ve progesteron üzerine önemli etkisi olduğu ve bu 

hormon seviyelerini arttığını ortaya koymuşlardır (Baker vd., 2013). 

Sonuç 

Meryem Ana Eli Otu’nun etkisinin incelendiği çalışmalara bakıldığında araştırmaların ratlar üzerinde 

yapılmış olduğu görülüp, insanlar üzerinde yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ülkemizde de 

geleneksel uygulamaların incelendiği pek çok araştırmada doğumda Meryem Ana Eli Otu’nun kullanıldığı 

gösterilmiştir. Öte yandan bu bitkinin insan üzerindeki etkilerinin gösterildiği deneysel çalışmalara ihtiyaç 

bulunmaktadır. Bu nedenle kadın sağlığı alanında hizmet sunan ebe ve hemşirelerin yaygın kullanılan bu 

geleneksel uygulamanın etkileri, olası yararları ve zararları hakkında bilgi sahibi olmaları ve Meryem Ana Eli 

Otunu kullanmak isteyen kadınları bilgilendirmeleri önem taşınmaktadır.  
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S-057 - ANNELERİN VE DOĞUMHANE ÇALIŞANLARININ DOĞUM POZİSYONLARI İLE 
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ÖZET 

Annelerin ve doğumhane çalışanlarının doğum pozisyonları ile ilişkili görüşlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı 

nitelikte yapılmıştır.  

Çalışma Kasım 2016- Mart 2017 tarihleri arasında, İstanbul’da bulunan bir eğitim araştırma hastanesinde 

araştırmaya katılmayı kabul eden 188 yeni doğum yapmış anne ve 96 doğumhane çalışanında (ebe, asistan ve 

uzman hekimler) yapılmıştır.  Veri toplama aracı olarak “tanımlayıcı bilgi formu” ve “çalışanlar veri toplama 

formu” kullanılmıştır. Veriler 18.0 SPSS programında sayı, yüzdelik, qi-kare testi ile analiz edilmiş, güven aralığı 

%95 düzeyinde tutularak analiz sonuçları p<0.05 düzeyi ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan 

sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 29.9±6.7 (min:20-max:58) ve annelerin ise 27.0 ± 5.7 (min:18-max: 45)’tir.  

Annelerin tamamına yakını doğum öncesi eğitim almamış ve tamamı litotomi pozisyonuyla doğum yapmıştır. 

Katılımcı anneler, doğum pozisyonları hakkında çok az bilgiye sahip olup çoğunlukla internet kaynakları ve 

akrabalarından bilgi almaktadırlar. Annelerin yarıdan fazlası istediği pozisyonda doğum yaptığını düşünmektedir. 

Doğumhane çalışanları %76 oranında gebelere sırtüstü dışında başka doğum pozisyonları önerdiklerini ifade 

ederken annelerin %78’i fırsat verilse de başka pozisyonda doğum yapmayacaklarını bildirmişlerdir. 

 Bu araştırma sonuçlarına göre; doğum öncesi eğitim almayan kadınların doğum pozisyonları ile ilgili bilgileri 

profesyonel olmayan kaynaklara dayandığı ve sağlık çalışanları fırsat verse bile sırtüstü dışında başka bir 

pozisyonda doğum yapmayı düşünmediklerini ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler; Doğum Pozisyonu, Doğumhane Çalışanları 

SUMMARY 

This study has been conducted to assess the views related birthing position among mothers and birth care providers. 

 The study was conducted between November 2016 and December 2017 at a research and training hospital in 

Istanbul involving 188 mothers who had a vaginal birth and 96 staff working in the labour ward (midwife, 

consultant and resident trainee). Two questionnaires “descriptive informationquestionnaires” and “ employees data 

collection form” were used to collect data. The mean age of health care providers was 29.9 +/- 5.7 (min:20 -

max:58) and mothers was 27.0 +/- 5.7 (min: 18 -max: 45) years. Almost all mothers did not receive any prenatal 

education, and they all gave birth in the lithotomy position.  

Participant mothers had little knowledge of birthing positions and are mostly informed by internet sources and 

relatives. More than half of the mothers think they gave birth in the desired position. While 76% of staff working 
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in the labour ward stated that they offered other birthing positions besides lithotomy position, 78% of mothers 

reported that they would not give birth in another position if given theopportunity.  

According to the results of this study;information on birthing positions of women who do not receive prenatal 

education is based on non-professional resources and even if health care providers give the opportunity, they do 

not want to give birth in a position other than lithotomy position. 

Keywords; Delivery Position, Bırth Care Provıders 

 

GİRİŞ 

Litotomi pozisyonu, birçok ülkede ve ülkemizde rutin olarak kullanılmaya devam etmektedir. Doğum eyleminde 

annenin pozisyonu anne/fetüs sağlığını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biridir. Annenin doğumdaki 

pozisyonu; doğum süresinin, perinatal fonksiyonu, anatomik fizyolojik adaptasyonu, annenin rahatının artmasını, 

güçsüzlüğün azalmasını ve dolaşımın düzenlenmesi ile annenin memnuniyetini büyük ölçüde etkiler (Kömürcü 

2002). Doğum eyleminde en önemli unsurlardan biri tercih edilen doğum pozisyonunda gebenin kendisini ne kadar 

rahat hissettiği ve bebeğin çıkışına en iyi nasıl yardım edebileceği konusunda neler hissettiğidir (Mongan 2012). 

Farklı kültürlerdeki kadınlar tarih boyunca yürümeyi, hareket ve pozisyon değişikliğini doğum ağrılarıyla baş 

etmek ve rahatlamak için kullanmışlardır. Doğum yaparken içgüdülerini dinleyerek kasılmalar sırasında kendi 

istedikleri pozisyonları tercih etmiş, istedikleri gibi hareket etmişlerdir. Kadınlar müdahale edilmedikleri ve kendi 

haline bırakıldıklarında kendi içgüdülerine odaklanırlar. İçgüdüsel olarak sallanma ya da buna benzer ritmik 

hareketler yaparlar. Annenin sezgileri doğum anında anneye ve bebeğe rehberlik eder. Tüm bunlardan dolayı, 

doğum eylemi içgüdüsel bir olay olmakla birlikte karmaşık pozisyonların kullanımına gerek yoktur (Kömürcü 

2008). 

Dik pozisyonda fetal başın yaptığı baskı doğrudan uterus boynuna uygulanır böylece uterus boynunun kısalmasına 

ve açılmasına yardımcı olur. Yerçekimi etkisiyle pelvis açıklığını genişletir ve uterus kontraksiyonlarına yardımcı 

olur. Gebelerin dikey pozisyonlarda doğum yapması ile ıkınma kuvveti ve uterus kas sisteminin baskısı daha güçlü 

olur, kontraksiyonlar daha etkilidir ve bebek ileriye doğru daha hızlı itilir. Dikey doğum pozisyonları nefes alıp 

vermeyi, uterusun ve plasentanın kan dolaşımını kolaylaştırır. Doğum eylemi süresince dik duran gebeler daha az 

ağrı çekerek daha kolay ve hızlı doğum yaparlar (England ve Horowitz 2011). Etkili dikey pozisyonlar, yürümek, 

diz üstü pozisyon, çömelmek ayakta durmaktır. Bütün dikey pozisyonlarda, fetal inişi kolaylaştırarak fetüsün 

pelvise daha iyi yerleşmesinin ve inişi sağlayacak yerçekimi kuvveti etkilidir (Kömürcü 2008). 

Toplumun gelişmesiyle, doğum masalarının kullanılmaya başlanmasıyla yatay doğum pozisyonları tercih 

edilmeye başlanmıştır. Dik pozisyonun yararlı etkileri hakkında iyi  kanıtlar  bulunmasına  rağmen  Türkiye’de  

doğumda  litotomi  pozisyonu  rutin  olarak  kullanılmaya  devam etmektedir.  Günümüzde gebeler intravenöz 

kataterler, elektronik fetal monitörler, otomatik kan basıncı monitörleri gibi teknolojinin kullanımının artmasına 

bağlı olarak travay süresince supine pozisyonda, doğumhanede ise doğum masalarının şekline bağlı olarak 

Litotomi pozisyonunda doğumunu gerçekleştirmektedirler (Amanak, Karaöz & Sevil 2013) 
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Ülkemizde son zamanlarda normal doğum daha fazla önem taşımaktadır. Sağlık bakanlığı normal doğumun 

desteklenmesi için birtakım önlemler almaya başlamıştır. Doğum servislerini geliştirme koalisyonu (Coalition for 

ımproving maternity services- CIMS) tarafından tanımlanan 10 adımda anne dostu hastane kriterlerine 

bakıldığında dördüncü adımda gebenin travay süresince hareket etme serbestliği, travay ve doğum esnasında 

herhangi bir komplikasyon olmaksızın rahat ettiği pozisyonu tercih etme hakkı vardır.  

Ebeler ve profesyonelleri gebelerin vücutları ile ilgili bilgeliğine güvenmeli, kadınların kendi bilgeliğini fark 

etmesini sağlayacak ortamları hazırlamalıdırlar (Sayıner 2009). Ebeler danışmanlık sorumluluğunu yerine 

getirmeli, tüm seçenekleri aileye sunmalıdır (Karabulutlu 2012). Yeterli ve doğru bilgilendirilmiş gebenin karar 

sürecine uyumunu kolaylaştıracaktır. Doğum öncesi, doğum ve doğum sonu sürecin anne ve yenidoğan için daha 

sağlıklı geçmesini sağlayacaktır. Bu da ebelerin danışmanlık sorumluluğunu tam olarak yerine getirmesiyle 

mümkündür (Gözükara 2008). Gebelerin doğumun ilk evresinde dikey pozisyonları tercih etmeleri yönünde 

cesaretlendirilmeye gereksinimleri vardır (Souza 64). Doğum eylemindeki gebeler en fazla ıkınma hissi veren 

duruşu keşfedinceye kadar değişik pozisyonları denemelidir (England ve Horowitz 2011). 

Doğum eylemi ve travay süresince annenin tek bir pozisyonda bekletilmesi, hareket kısıtlılığı getirilmesi, onun 

kendini kötü hissetmesine ve üzülmesine neden olmaktadır. Doğum eylemi süresince Litotomi pozisyonunda olan 

kadının bakımında ebelerin amacı bu pozisyonun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini en aza 

indirmek ve annenin rahatlığını sağlamaktır. 

Araştırma annelerin ve doğumhane çalışanlarının doğum pozisyonları ile ilişkili görüşlerini belirlemek amacıyla 

tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın tipi  

Araştırma prospektif tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır.  

Araştırmanın yapıldığı yer ve zaman 

İstanbul’da bulunan bir eğitim araştırma hastanesinde Kasım 2016- Mart 2017 tarihleri arasında 

yapılmıştır.  

Araştırmanın evreni ve örneklemi 

Araştırmanın yapıldığı hastanede araştırmadan İstanbul’da bulunan bir eğitim araştırma hastanesinde 

önceki yılda toplam 3672 doğum olmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden 188 yeni doğum yapmış anne 

ve 96 doğumhane çalışanında (ebe, asistan ve uzman hekimler) yapılmıştır.   

Veri toplama araçları 

Veri toplama aracı olarak “tanımlayıcı bilgi formu” ve “çalışanlar veri toplama formu” kullanılmıştır.  

Verilerin değerlendirilmesi 

Veriler SPSS-20 programında sayı, yüzdelik, qi-kare testi ile analiz edilmiş, güven aralığı %95 düzeyinde 

tutularak analiz sonuçları p<0.05 düzeyi ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık 

çalışanlarının yaş ortalaması 29.9±6.7 (min:20-max:58) ve annelerin ise 27.0 ± 5.7 (min:18-max: 45)’tir. 
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Annelerin tamamına yakını doğum öncesi eğitim almamış ve tamamı litotomi pozisyonuyla doğum 

yapmıştır. 

Etik kurul ve onay  

Kurum yetkilileri ile görüşmeler yapılarak gerekli izinler ve etik kurul onayı yazılı ve sözlü onam alındıktan 

sonra araştırmaya başlanmıştır. 

 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan gebelerin sosyodemografik özellikleri doğumda pozisyon bilgi ve kaynakları, annelerin 

ve doğumhane çalışanlarının litotomi pozisyonu hakkında düşünceleri incelenmiştir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Annelerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Yaş 

Ort ±SS: 27.05 ± 5.79 

(min:18-max: 45) 

18-27 arası 

28-34 arası 

35 ve üzeri 

112 

50 

26 

59.6 

26.6 

13.8 

Öğrenim düzeyi 

İlkokul 

Ortaokul 

Lise 

Üniversite 

95 

66 

21 

6 

50.5 

35.1 

11.2 

3.2 

Çalışma durumu 
Çalışıyor 

Çalışmıyor 

10 

178 

5.3 

94.7 

Sağlık güvencesi 

SGK 

Yeşil kart 

Sağlık güvencesi yok 

124 

52 

12 

66.0 

27.7 

6.4 

Medeni durumu 
Evli 

Bekar 

182 

6 

96.8 

3.2 

 

* Yaşları 18 ile 45 arasında değişmekte olan 188 kadın ile yapılmıştır. Kadınların yaşları ortalaması 

27.05±5.79’dur. Kadınların %50.5’i ilkokul mezunudur ve kadınların %94.7’si çalışmadığını belirtmişlerdir. 

Kadınların %6.4’nün sağlık güvencesi yoktur. 

 

Tablo 2. Doğum Öncesi Eğitim Alma Durumlarına İlişkin Bulgular 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Doğuma hazırlık sınıfı katılma 
Evet 

Hayır 

3 

185 

1.6 

98.4 

Doğum pozisyonu hakkında eğitim alma 
Evet 

Hayır 

2 

186 

1.1 

98.9 
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* Kadınların %98.4’ü doğum öncesi dönemde doğuma hazırlık sınıfına katılmadığını, %98.9’u doğum 

pozisyonları hakkında eğitim almadığını ifade etmiştir. 

 

 

Tablo 3. Annelerin Doğum Pozisyonları Hakkında Bilgi Kaynakları  

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Akraba Evet 101 53.8 

İnternet Evet 46 24.5 

Hekim Evet 28 17.9 

Diğer anneler  Evet 11 5.9 

Televizyon Evet 6 3.2 

Arkadaş Evet 6 3.2 

Ebe Evet 5 2.7 

Gazete Evet 1 0.5 

 

* Kadınların %53.8’i akrabalarından, %24.5’i internetten, %17.9’u hekimlerden, %2.7’si ebelerden, doğum 

pozisyonları hakkında bilgi aldığını ifade etmişlerdir.  

Tablo 4. Annelerin Litotomi Pozisyonuna İlişkin Görüşleri 

 Sayı (n) Yüzde (%) 

Supine (litotomi) ile doğum yapma durumu 
Evet 

Hayır 

188 

0 

100.0 

0 

İstenilen pozisyonda doğum yapma  
Evet 

Hayır 

160 

28 

85.1 

14.9 

 

* Kadınların tümü supin (Litotomi) pozisyonuyla doğum yapmışlardır. Kadınların %85.1’i istediği pozisyonda 

doğum yaptığını düşündüklerini belirtmişlerdir. 

 

Tablo 5. Annelerin ve Doğumhane Çalışanlarının Doğum Pozisyon Görüşlerinin Karşılaştırılması 

  
Anneler 

(n=76) 
 

Çalışanlar 

(n=96) 
 

    N %  n % p 

Fırsat verilse başka 

pozisyon 

Evet 41 22  73 76 

<0,001* 
Hayır 147 78  23 24 

Chi Square Test, * p<0.05 

 

* Anneler ile doğumhane çalışanları arasında “fırsat verilse başka pozisyon” bakımından anlamlı fark bulunmuştur 

(p<0.05). Annelerin %78’i hayır derken bu oran çalışanlarda %24 olarak bulunmuştur ve istatistiksel olarak 

anlamlı derecede daha düşüktür.  
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TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan annelerin sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde; yaş ortalaması Ort ±SS: 27.05 ± 5.79 

(min:18-max: 45) olarak bulunmuştur. Annelerin çoğunluğu ilkokul mezunu, gelir getiren bir işte çalışmayan, 

sağlık güvencesi SGK, gelir gidere denk ve evli kadınlardır (Tablo 1). Araştırma sonuçlarımızla benzer şekilde; 

Türkiye’de kadınların çoğunluğu (%35) ilkokul mezunu, çalışmayan (%67) ve yarıdan fazlası sosyal sağlık 

güvencesine sahiptir (TNSA 2013). 

 

Araştırmaya katılan annelerin doğum öncesi eğitim alma durumları incelendiğinde; annelerin sadece %1,6’sının 

doğum hazırlık sınıflarına katıldığı tespit edilmiştir (Tablo 2). Benzer araştırmalarda; (Waldenström 2007) 

çalışmasında doğuma hazırlık sınıfına katılan gebelerin öğrendiklerini doğum sırasında uygulayarak doğum 

algılarını olumlu yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. İsveç’te doğuma hazırlık sınıfına katılan gebelerin 

katılmayanlara göre daha olumlu yönde doğum tecrübesi yaşadıklarını belirtmişlerdir. Gelişmiş ülkelerde gebelik 

eğitimlerinin sağlık sistemleri tarafından büyük ölçüde desteklendiği ve ebeveynlerin bu konuda bilinçlendirildiği 

yapılan araştırmalarda görülmektedir. İsveç’teki bir araştırmada gebelik eğitimine katılma oranının %78-93 

olması, gelişmiş ülkelerin gebelik eğitimine verdikleri önemi göstermesi bakımından önemli bir bulgu olarak 

değerlendirilebilir (Fabian, Radestad &Waldenström 2004). Türkiye’de yapılan çalışmalarda doğum öncesi eğitim 

verilmesi oranı oldukça düşük bulunmuştur (Adachi, Shimada &Usai 2003). Bizim çalışmamızda da benzer 

şekilde bu oranın düşük olduğu göze çarpmaktadır. Araştırmaya katılan annelerin neredeyse tamamına yakını 

doğum pozisyonları hakkında bilgi almamıştır  

(Tablo 2). 

 

Araştırmaya katılan annelerin doğum pozisyonları hakkında bilgi kaynakları incelendiğinde; %17.9’u 

hekimlerden, %2.7’si ebelerden bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. Annelerin bilgi alma kaynaklarında en fazla %53.8 

akraba tespit edilmiştir (Tablo 3). Benzer araştırmalarda; (Eryılmaz 2000) çalışmasında %60-%72 hekim, (Potur 

2003) tarafından yapılan çalışmada katılımcıların %45.9’unun ebelerden ve hemşirelerden bilgi aldıkları tespit 

edilmiştir. Diğer çalışmalarda daha çok sağlık çalışanından bilgi alırken bizim çalışmamızda annelerin öğrenim 

düzeylerinin düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu durum da sağlık çalışanlarına daha fazla sorumluluk 

düştüğünü göstermektedir. 

 

Araştırmaya katılan annelerin litotomi pozisyonuna ilişkin görüşleri incelendiğinde; annelerin tümü supin 

(litotomi) pozisyonuyla doğum yapmışlardır. Kadınların %85.1’i istediği pozisyonda doğum yaptığını 

düşünmektedir (Tablo 4). NICE önerisine göre kadınlar doğumun ikinci evresinde, sırtüstü ve yarı yatar 

pozisyondan vazgeçirilmesi ve daha konforlu buldukları diğer pozisyonlar için cesaretlendirilmesi gerektiğinin 

önemini vurgulamıştır. Annelerin alternatif doğum pozisyonları hakkında antenatal dönemde bilgi sahibi olmaları 

doğum esnasında uygun pozisyonları tercih etmelerini sağlayabilir. Bizim çalışmamızda kadınların istediği 

pozisyonda doğum yaptığını düşünmelerinin nedeni antenatal dönemde doğum pozisyonları hakkında bilgi sahibi 

olmamalarından kaynaklanıyor olabilir. Annelerin antenatal dönemde bilgilendirilmesi sağlanabilir (NICE 2014). 

 

Doğumhane çalışanlarının doğumda kullanılan pozisyonlara ilişkin görüşleri incelendiğinde; Doğumhane 

çalışanlarının %76’sı farklı doğum pozisyonlarını desteklediklerini ifade ederken, %78 anne başka bir pozisyonda 



438 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

doğum yapmayacaklarını bildirmişlerdir (Tablo 5). Benzer araştırmalarda; doğumun ilk evresinde dikey 

pozisyonların doğum süresini kısalttığını ve bu durumun anne ve bebeğin sağlığını olumsuz etkilemediği tespit 

edilmiştir (Lawrence, Lewis, Hofmeyr, Dowsvell & Styles 2009). Başka bir araştırmada kadınların ezici bir 

çoğunluğunun (%95.9) supine pozisyonu tercih etmişlerdir. Kadınların sadece %18.9’u farklı pozisyonu 

denemekte ısrarlı olmuşlardır (Trinh, Christine & Amanda 2015). Nijerya’da yapılan çalışmada annelerin %57’ si 

litotomi pozisyonunun doğum sırasında faydalı olmadığını belirtirken ebelerin %64’ü bu fikri paylaşmıştır. 

Annelerin %96’sı farklı doğum pozisyonunu kullanmaya istekli iken ebelerin %88’i farklı doğum pozisyonunu 

kullanmaya istekli olduklarını belirtmişlerdir (Diorgu 2016). Buradan yola çıkılarak, bizim çalışmamızda supin 

pozisyon doğumhane çalışanlarının işlerini daha kolaylaştırdığı için farklı doğum pozisyonlarını bilseler bile 

sunmadıklarını düşündürmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Genel olarak çalışmamızda elde edilen bulgularda, araştırmaya katılan gebelerin travay esnasında ve doğum 

esnasında kullanılan farklı doğum pozisyon bilgilerin oldukça az olması dikkat çekicidir. Bu bulgular 

doğrultusunda; Bütün gebelere perinatal dönemde, travay esnasında ve doğumda kullanılabilecek pozisyonlar 

hakkında bilgi verilmeli, pozisyon değişiklikleri hakkında bireylerin bilinçlendirilmesi ve bu sınıflara katılımların 

artırılması sağlanmalıdır. Doğum sırasında verilen sağlık hizmeti mevcut en iyi bulgulara dayanmamakta ya da 

kadın odaklı olmamaktadır. Geleneksel yerleşik klinik uygulamalar kullanılmakta ve bunların tartışılması 

gerekmektedir.  
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S-058 - KÜLTÜRLER ARASI GEBE OKULU (GAZİANTEP/İZMİR) 

 
Fatoş TAPAN1, 

 
1Medicalpark Hastanesi , 

Kültürel farklılıklar arası doğuma hazırlık eğitimlerine olan bakış açısını kimliklerinden sıyırıp unutulan doğumları 

hatırlatmak . 

Doğum öncesi gebeliğin bir hatsalık olgusu olmadığından sıyırmak için gebe okulu programı düzenleyip orada 

egzersizler,hamile yoga&pilates eğitimleri ,kegel egzersizleri,emzirme eğitimleri ve aktif doğum eğitimleri ile 

beraber destekleyerek gebeliği bir hatsalık gibi geçirmek yerine kendi bedenlerini keşfederek hamileliğin 

kıymetini ve hamileykende vücutlarını sıkılaştırıp bel ağrıları mide bulantıları,kramları ile baş ederek doğuma 

giden yolda bilgili bilinçli doğum şeklini seçerek bedenlerini doğumda doğru bir şekilde yönlendirmelerini 

sağlamaktır. 

Hamilelikte düzenli egzersiz ve doğru nefes tekniklerini öğrenen gebe hamileliği fit,enerjik motivasyonu üksek ve 

özgüveni sağlam anneler olduğunu görmekteyim. Doğru nefes çalişmaları ile vücutlarının herhangi bir yerinde 

çok fazla ağrısı olan kişilerin doğru nefes teknikleri ile bu ağrılarının önüne geçtiğini görmekteyim. Kegel 

egzersizleri ile idrar torbası sarkmasını öğrenip bunun faydasını görüp çevresindeki erkeklere ve kadınlarda bunu 

aşılaması ile idrar torbası sarkmasını önleyip erkeklerde de testesteron kanserinin önüne geçmesinde vesileler 

yaratmaktadır. Sadece anne adayları değil baba adaylarıda kafalarındaki soru işaretlerinin önüne geçip doğumda 

eşlerinin yanlarında olmaktadır. Bilgili bilinçli anne baba adayları olmaktadır. 

Kültürel farklılıklar arası doğuma hazırlık eğitimlerinin farkındalıkları ile yapılan çalışmalar ve sonuçları . 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE /KÜLTÜR/GAZİANTEP/İZMİR 
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S-059 - EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE KULLANILAN 

NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

 
Neslihan YILMAZ SEZER1, İlknur Münevver GÖNENÇ1, Şenay TOPUZ1, 
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Özet 

Amaç  

Çalışma ebelik öğrencilerinin doğum ağrısının yönetiminde kullanılan nonfarmakolojik yöntemlere ilişkin 

görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır. 

Yöntem 

Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin 

ebelik bölümünde 2017-2018 eğitim öğretim döneminde kayıtlı olan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. 

2017-2018  eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dördüncü sınıfa kayıtlı 101 öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada 

herhangi bir örneklem hesaplama yöntemi kullanılmamış araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan, öğrenciler 

örneklem kapsamına alınmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriteleri; 18 yaş ve üzerinde olmak ve araştırmaya 

katılmaya gönüllü olmaktır. Araştırma 85 öğrenci ile tamamlanmıştır.  

Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Nonfarmakolojik Yöntemler Hakkında Görüş Belirleme” formuyla 

toplanmıştır. Araştırmacılar veri toplama formlarını öğrencilere tanıtmış, doldurulması konusunda bilgi vermiştir. 

Veri toplama formlarını öğrenciler bireysel olarak doldurmuşlardır. Formlarda öğrencilerin kimliğini belirlemeye 

yönelik herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Formların doldurması yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. Araştırma 

Helsinki Deklerasyonu 2008 prensiplerine uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın yapılacağı üniversitelerden 

yazılı izin alınmıştır. Veri toplamadan öncesinde araştırmacılar , öğrencilere çalışmanın amacı konusunda bilgi 

vermiş gönüllü olanlar örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 21 paket 

programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde hesaplamaları ve ki kare 

testi kullanılmıştır. 

Bulgular  

Katılımcıların yaş ortalaması 21.7±1.20 (min:20-max:29) dir. Öğrencilerin tamamının doğum ağrısının 

yönetiminde ebenin rolü olduğunu düşündüğü saptanmıştır. Öğrencilerin %72.9’u nonfarmakolojik yöntem 

kullanımında kendini yetersiz bulmaktadır.  Öğrencilerin en çok bildikleri nonfarmakolojik yöntemler 

incelendiğinde ilk beş sırada solunum teknikleri (%92.9), müzik dinleme (% 92.7), hayal kurma (%87.1), dokunma 

ve masaj (%88.2) ve hareket ve pozisyon (%84.7) yöntemlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin 

kullandıkları nonfarmakolojik yöntemler incelendiğinde solunum teknikleri (%85.9), dokunma ve masaj (%82.4) 

ve hareket ve pozisyon (%82.4), hayal kurma (%61.2) ve ses çıkarma (%51.8) yöntemleri en çok kullanılan 

yöntemler olarak saptanmıştır.  Meslek hayatlarında kullanmak istedikleri nonfarmakolojik yöntemler; dokunma 

ve masaj, hareket ve pozisyon, sıcak uygulama, soğuk uygulama ve hidroterapi olarak belirlenmiştir. 

Çalışmamızın sonucunda öğrencilerin doğum ağrısının yönetiminde ebenin rolü olduğunu düşünüyor olmaları 

konuya verdikleri değer açısından önemli bir sonuçtur. Ancak öğrencilerin büyük kısmı kendilerini bu yöntemleri 

bilme ve uygulama konusunda yetersiz görmektedir. Bu nedenle ebelik okullarının müfredatlarına 

nonfarmakolojik ağrı yönetimi dersinin eklenmesi, seçmeli olan okullarda zorunlu olarak düzenlenmesi 
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önerilebilir. Ayrıca hizmetiçi eğitim programları ile de hizmet veren ebelerin bilgilerinin güncellenmesinin 

sağlanması önerilebilir. 

Anahtar kelimeler: Doğum ağrısı yönetimi, Nonfarmakolojik yöntemler, Ebelik, Ebelik öğrencileri 

 

Opınıons of Mıdwıfery Students on Nonparmacologıcal Methods Used ın The Management of Labor Paın 

 

Abstract 

Aim  

This study aimed to determine the opinions of midwifery students about non-pharmacological methods used in 

labor pain management. 

Results  

The mean age of the participants was 21.7±1.20(min:20-max:29).All of the participants were determined to think 

that midwives have roles in the management of labor pain.72.9% of the students found themselves insufficient 

regarding the use of nonpharmacologic methods.When the nonpharmacological methods most known to the 

students were examined,it was found that the top five included respiratory techniques(92.9%),listening to 

music(92.7%), dreaming(87.1%),touch and massage(88.2%),and movement and position methods(84.7%).On the 

other hand,he nonpharmacological methods used most frequently by the students were found to be respiration 

techniques(85.9%),touch and massage(82.4%),movement and position(82.4%),imagination(61.2%)and making 

sounds (51.8%).When the nonpharmacological methods that students wanted to use in their professional lives were 

examined,touch and massage,movement and position,hot application,cold application,and hydrotherapy methods. 

Conclusion 

As a result of work,students are aware of the importance of the subject.Most of the students stated that they were 

inadequate in these methods.We suggested that nonpharmacological pain management courses be added to the 

curriculum of midwifery schools and that the courses should be made compulsory in schools where they are 

elective.It may also be recommended that the knowledge of midwives should be updated through in-service 

training programs. 

Keywords:  Labour Pain Management, Nonpharmacological Methods, Midwifery, Midwifery students 

Giriş 

Ağrı, “vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin 

geçmişteki deneyimleriyle de ilgili, hoş olmayan, emosyonel bir duyum, davranış şekli'' olarak tanımlanmaktadır 

(Merskey, 1994;  Karakovan&Eti-Aslan, 2010). Ağrıya neden olan birçok faktör bulunmaktadır ve bunlardan biri 

de doğum eylemidir (Şahin &Owen, 2006). Doğum ağrısı fizyolojik olmasına karşın bugün bilinen ve tanımlanan 

en şiddetli ağrı kaynaklarından birisi olarak kabul edilmektedir (Kömürcü, 2008). Doğum ağrısının kontrol 

edilmesi annenin doğum eylemine uyumunu ve konforunu artıran önemli bir faktördür. Ayrıca pozitif doğum 

algısı geliştirmede etkilidir. Kontrol altına alınamayan doğum ağrısı anne, fetüs ve yenidoğan sağlığı üzerine 

olumsuz etkiler göstermekte, uteroplasental dolaşım olumsuz etkilenmekte ve fetal oksijenlenme bozulmaktadır. 

Bu nedenle doğumda ağrının kontrol altına alınması gerekmektedir (Karaman, 2003; Lowdermilk &Perry, 2007). 

      Doğum ağrısını azaltmak için, sistemik ve bölgesel etkili farmakolojik yöntemler kullanıldığı gibi 

nonfarmakolojik yöntemlerde kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalarda da günümüzde kadınların büyük kısmının 

doğum ağrısının yönetiminde farmakolojik yöntemler ya da invaziv uygulamalar yerine masaj, pilates topu, müzik 
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terapisi, akupunktur, aromaterapi gibi nonfarmakolojik yöntemleri tercih ettikleri görülmektedir (Başgöl, 2015). 

Nonfarmakolojik yöntemlerin analjezik etkisi kapı kontrol ve endorfin teorisi ile açıklanmaktadır. 

Nonfarmakolojik yöntemler uygulanması ve kullanımı kolay, güvenilir, konforlu ve noninvaziv yöntemlerdir. 

Doğum ağrısı ile başa çıkmada giderek yaygınlaşan nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri, herhangi bir ilaç 

kullanılmadan tamamen kadının gevşemesini sağlayan, ağrısını en az algılamaya yönelten yöntemlerdir. Bu 

yöntemler doğum eylemini yavaşlatmadığı,  yan etki ya da allerji riskleri olmadığı için anne ve fetüs sağlığı 

açısından da zararsız olarak kabul edilmektedir (Kömürcü, 2008; Brown vd., 2001). Doğum ağrısını azaltmak için 

kullanılan bu yöntemlerin, algılanan doğum ağrısını azaltarak gebenin anksiyete düzeyini düşürdüğü ve annenin 

doğumda daha olumlu deneyimler yaşamasını sağladığı belirtilmektedir (Kömürcü, 2008). 

       Doğum ağrısının kontrolünde kullanılan nonfarmakolojik yöntemler gevşeme, zihinsel-mental uyarılma, 

tensel uyarılma ve solunum teknikleri olarak 4 ana gruba ayrılabilir (Kömürcü, 2008). Gevşeme tekniklerine örnek 

olarak; biyofeedback, hipnoz, hareket ve pozisyon ve müzik gibi uygulamalar, zihinsel-mental uyarılma 

tekniklerine  örnek olarak; hayal kurma, odak nokta uygulamaları,  tensel uyarılma yöntemlerine örnek olarak; 

dokunma ve masaj, transkütan elektriksel sinir stimülasyonu (TENS), intradermal su enjeksiyonu, solunum 

teknikleri olarakta;  yavaş - derin göğüs solunumu, hızlı - yüzeysel göğüs solunumu ve lamaze metodu sayılabilir.  

Doğum eylemi sırasında nonfarmakolojik yöntemlerle ağrı kontrolünün sağlamasında ebe ve hemşireler 

aktif olarak görev almaktadırlar. Nonfarmakolojik ağrı kontrol yöntemleri ebe ve hemşirenin bağımsız olarak 

gerçekleştirebileceği ve gebeyle işbirliği içerisinde olabileceği uygulamalardır. Bu nedenle ebe ve hemşirelerin bu 

yöntemleri bilmeleri ve uygulamalarına katılmaları gerekli ve önemlidir (Ertem &Sevil, 2005). Ebe ve 

hemşirelerin  nonfarmakolojik yöntemler konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde lisans eğitimi  

önemlidir. Öğrenci hemşirelerin nonfarmakolojik yöntemleri kullanma konusundaki görüşlerinin belirlenmesi, 

kullanabildiği ve kullanamadığı yöntemlerin saptanması, öğrencilerin gelişimlerinin tamamlanması açısından 

fırsat yaratacaktır. 

Amaç 

Çalışma ebelik öğrencilerinin doğum ağrısının yönetiminde kullanılan nonfarmakolojik yöntemlere 

ilişkin görüşlerini belirlemek amacı ile yapılmıştır.  

Yöntem 

Araştırmanın evrenini Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin ebelik bölümünde 2017-2018 eğitim 

öğretim döneminde kayıtlı olan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Dördüncü sınıf öğrencilerin seçilme 

nedeni ebelikle mesleki derslerin tamamını tamamlamış olmalarıdır. Bu sınıfta yer alan öğrenciler doğum 

eyleminde aktif rol almaktadır.  2017-2018  eğitim ve öğretim yılı güz döneminde dördüncü sınıfa kayıtlı 101 

öğrenci bulunmaktadır. Araştırmada herhangi bir örneklem hesaplama yöntemi kullanılmamış araştırmaya dahil 

edilme kriterlerine uyan, öğrenciler örneklem kapsamına alınmıştır. Araştırmaya dahil edilme kriteleri; 18 yaş ve 

üzerinde olmak ve araştırmaya katılmaya gönüllü olmaktır. Öğrencilerden 10 tanesi araştırmaya katılmayı kabul 

etmemiştir. Öğrencilerden 6 tanesinin ise veri toplama formlarında cevaplanmamış sorular bulunduğu tespit 

edilmiş, araştırmada kapsam dışı bırakılmıştır. Sonuç olarak araştırma 85 katılımcı ile tamamlanmıştır (katılım 

oranı % 85,2). 

 Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen “Nonfarmakolojik Yöntemler Hakkında Görüş Belirleme” 

formu toplanmıştır. İlgili form  29 sorudan (nonfarmakolojik yöntemleri bilme ve kullanma durumu, 



444 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

nonfarmakolojik yöntemleri kullanma konusunda kendini nasıl değerlendirdiği, nonfarmakolojik yöntemler 

konusunda eğitim alma isteği v.b) oluşmaktadır.  

 Araştırmanın verileri 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde dersler tamamen bittikten sonra 

toplanmıştır. Veri toplama işlemi öncesinde araştırmacılar tarafından, öğrencilere çalışmanın amacı konusunda 

bilgi verilip gönüllü olanlar örnekleme dahil edilmiştir. Araştırmacılar veri toplama formlarını öğrencilere 

tanıtmış, doldurulması konusunda bilgi vermiştir. Veri toplama formlarını öğrenciler bireysel olarak 

doldurmuşlardır. Formlarda öğrencilerin kimliğini belirlemeye yönelik herhangi bir ibare bulunmamaktadır. 

Formların doldurması yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. 

 Araştırma Helsinki Deklerasyonu 2008 prensiplerine uygun olarak yapılmıştır. Araştırmanın 

yapılabilmesi için ilgili üniversitelerden yazılı izin alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan öğrencilere uygulama 

öncesinde araştırmanın amacı ve veri toplama araçlarının doldurulmasına ilişkin bilgi verilmiştir. Araştırmaya 

katılmaya gönüllü olanlara veri toplama formları verilmiştir. 

Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 21 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmada tüm analizler %95 güven düzeyi kısıt alınarak yapılmıştır. Çalışmadaki 1. tip hata düzeyi, %5’tir. 

Verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde hesaplamaları ve ki kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular 

 

Tablo 1. Katılımcıların Nonfarmakolojik Yöntemlere İlişkin Bazı Görüşlerinin Dağılımı 

Doğum Ağrısı Yönetimine İlişkin Görüşler                       Sayı  % 

Doğum Ağrısı Yönteminde Öncelikli Olarak Kullanılması Gereken 

Yöntemler (n=85) 

  

Farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler birlikte                 50 58.9 

Sadece nonfarmakolojik yöntemler  32 37.6 

Sadece farmakolojik yöntemler  3              3.5 

Nonfarmakolojik Yöntemlerin Doğum Ağrısı 

Kontrolünde Etkisi (n=85) 

  

Düşük Düzeyde Etkili 5 5.9 

Orta Düzeyde Etkili 26 30.6 

Oldukça Etkili 54 63.5 

Nonfarmakolojik Yöntemlerin Doğum Eylemine Etkisi (n=85) 

Olumlu 81 95.3 

Olumsuz 4 4.7 

Nonfarmakolojik Yöntemler Konusunda Kursa Katılmayı İsteme (n=85)   

İsteyen  83 97.6 

İstemeyen  2 2.4 

Toplam  85 100.00 

 

Katılımcıların yaş ortalaması 21.7±1.20 (min:20-max:29) dir. Katılımcıların nonfarmakolojik yöntemlere 

ilişkin bazı görüşlerinin dağılımı Tablo 1’ de verilmiştir. Tablo incelendiğinde katılımcıların %58.9’unun doğum  

ağrısının yönetiminde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerin birlikte kullanılması gerektiğini belirttikleri 
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görülmektedir. Öğrencilerin %63.5’inin nonfarmakolojik yöntemlerin doğum ağrısını kontrol altına almada 

oldukça etkili olduğunu ve %95.3’ünün bu yöntemlerin doğum eylemini olumlu etkilediğini düşündükleri 

saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların %97.6’si nonfarmakolojik yöntemler konusunda bir kursa katılmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Tabloda belirtilmemekle birlikte katılımcıların  tamamının doğum ağrısının yönetiminde ebenin 

rolü olduğunu düşündüğü saptanmıştır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Doğum Ağrısı Yönetiminde Nonfarmakolojik Yöntemleri Kullanma Konusunda 

Kendilerini Değerlendirmelerine İlişkin İfadelerinin Dağılımı 

Kendini Değerlendirme İfadeleri Sayı  % 

Nonfarmakolojik Yöntem Kullanımında  

Kendini Yeterli Bulma Durumu (n=85) 

Yeterli 23 27.1 

Yetersiz 62 72.9 

Kendini Yetersiz Bulma Nedeni (n=62) *   

Uygulama Eksikliği 40 60.6 

Bilgi Eksikliği 35 53.0 

Yetki Kısıtlığı 20 9.1 

Doğumu Hekimlerin Yaptırması 16 24.2 

İş Yükü Fazlalığı 6 9.1 

*Bu soruya birden fazla yanıt verilmiştir. Yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 

Katılımcıların doğum ağrısı yönetiminde nonfarmakolojik yöntemleri kullanma konusunda kendilerini 

değerlendirmelerine ilişkin ifadelerinin dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde öğrencilerin 

%72.9’u nonfarmakolojik yöntem kullanımında kendini yetersiz bulmakta, %27.1’i ise bu konuda kendisini 

yeterli bulmaktadır. Öğrencilerin %60.6’sının uygulama eksikliği, % 53.0’ının bilgi eksikliği ve %24.2’sinin 

doğumu hekimlerin yaptırması nedeni ile nonfarmakolojik yöntemleri kullanma konusunda kendilerini yetersiz 

buldukları saptanmıştır. 

 

Tablo 3. Katılımcıların Detaylı Bilgi Almak İstedikleri  Nonfarmakolojik Yöntemlerin Dağılımı 

Nonfarmakolojik 

Yöntemler (n=85)* 

 

                      

Bilgi almayı isteme 

Sayı % 

Dokunma ve Masaj 73 85.9 

Solunum Teknikleri 61 71.8 

Hareket ve Pozisyon 60 70.6 

Akupunktur 47 55.3 

Aromaterapi 46 54.1 

Hipnoz 46 54.1 

Akupressure 45 52.9 

Hidroterapi 44 51.8 

Sakral Basınç 42 49.4 

Hayal Kurma 41 48.2 

Sıcak Uygulama 38 44.7 

Müzik Dinleme 37 43.5 

Soğuk Uygulama 37 43.5 

Odak Nokta 32 37.6 

Biofeedback 28 32.9 

Ses Çıkarma 25 29.4 
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İntradermal Steril Su 

Enjeksiyonu 

23 27.1 

Refleksoloji 21 24.7 

Homeopati 19 22.4 

TENS 18 21.2 

*Bu soruya birden fazla yanıt verilmiştir. Yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 

 

Katılımcıların detaylı bilgi almak istedikleri  nonfarmakolojik yöntemlerin dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. 

Öğrencilerin en çok bilgi almak istedikleri nonfarmakolojik yöntemlerin sırasıyla dokunma ve masaj

 (%85.9), solunum teknikleri (%71.8), hareket ve pozisyon (%70.6) ve  akupunktur (%55.3) olduğu 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 4.  Katılımcıların Nonfarmakolojik Yöntemleri Bilme, Kullanma Ve Meslek Hayatında Kullanmayı 

İsteme Durumlarının Dağılımı 

Nonfarmakolojik 

Yöntemler (n=85) * 

 

 

Bilme  

           

Kullanma 

 

   Meslek hayatında 

kullanmak isteme 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Solunum Teknikleri 79 92.9 73 85.9 84         98.8 

Müzik Dinleme 79 92.7 6 7.1 84          98.8 

Hayal Kurma 74 87.1 52 61.2 82          96.5 

Dokunma ve masaj  75 88.2 70 82.4 85   100.0 

Hareket ve pozisyon 72 84.7 70 82.4 85 100.0 

Sıcak Uygulama 70 82.4 33 38.8 85 100.0 

Ses Çıkarma 69 81.2 44 51.8 82 96.5 

Soğuk Uygulama 68 80.0 35 41,1 85 100.0 

Odak Nokta 60 70.6 36 42.4              78         91.8 

Aromaterapi  51 60.0 10 11.8              79        92.9 

Biofeedback 43 50.6 16 18.8             76        89.4 

Akupressure 40 47.1 14 16.5             68        80.0 

Hidroterapi 37 43.5 35 41.1              85 100.0 

Refleksoloji  16 18.8 3 3.5             68          80.0 

Homeopati  12 14.1 3 3.5             67 78.8 

Transkütan elektriksel 

stimülasyon  

0 0.0 0 0.0             61 71.8 

İntradermal steril su 

enjeksiyonu 

0 0.0 0 0.0            61 71.8 

Hipnoz  0 0.0 0 0.0 68 80.0 

Akupunktur  0 0.0 0 0.0 65 76.5 

*Bu soruya birden fazla yanıt verilmiştir. Yüzdeler n üzerinden alınmıştır. 

Tablo 4’te  katılımcıların nonfarmakolojik yöntemleri bilme, kullanma ve meslek hayatında kullanmayı 

isteme durumlarının dağılımı verilmiştir. Öğrencilerin en çok bildikleri nonfarmakolojik yöntemler incelendiğinde 

ilk beş sırada solunum teknikleri (%92.9), müzik dinleme (% 92.7), hayal kurma (%87.1), dokunma ve masaj 

(%88.2) ve hareket ve pozisyon (%84.7) yöntemlerinin yer aldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin kullandıkları 

nonfarmakolojik yöntemler incelendiğinde solunum teknikleri (%85.9), dokunma ve masaj (%82.4) ve hareket ve 

pozisyon (%82.4), hayal kurma (%61.2) ve ses çıkarma (%51.8) yöntemleri en çok kullanılan yöntemler olarak 

saptanmıştır.  Öğrencilerin hiç bilmedikleri ve kullanmadıkları yöntemlerin ise transkütan elektriksel stimülasyon, 

intradermal steril su enjeksiyonu, hipnoz ve akupunktur olduğu görülmüştür. Meslek hayatlarında kullanmak 

istedikleri nonfarmakolojik yöntemlere bakıldığında; öğrencilerin tamamının dokunma ve masaj, hareket ve 

pozisyon, sıcak uygulama, soğuk uygulama ve hidroterapi yöntemlerini kullanmak istedikleri belirlenmiştir. 
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Öğrencilerin meslek hayatlarında en az kullanmayı istedikleri yöntemlerin ise transkütan elektriksel stimülasyon  

(%71.8), intradermal steril su enjeksiyonu  (%71.8) ve akupunktur (%76.5) olduğu saptanmıştır. 

Tartışma 

Doğum ağrısı bilinen en şiddetli ve kontrolü en zor ağrılardan birisidir ve kontrol altına alınmaz ise anne 

ve fetusun sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Doğum eyleminin her aşamasında gebe kadının yanında yer alan 

ebe ve hemşireler doğum ağrısının yönetiminde önemli görevler üstlenmektedirler. Bu nedenle ebelik 

öğrencilerinin konu hakkındaki görüşleri ve bilgi düzeyleri gelecekte meslek hayatlarındaki uygulamalarında 

belirleyici olacağından oldukça önemlidir.  

Çalışmada, öğrencilerin büyük kısmının nonfarmakolojik yöntemlerin doğum ağrısını kontrol altına 

almada oldukça etkili olduğunu ve doğum eylemi sürecini olumlu etkilediğini düşündüğü belirlenmiştir. Aynı 

zamanda öğrencilerin tamamı doğum ağrısının yönetiminde ebenin rolü olduğunu düşündüğünü ifade etmiş, 

yarıdan fazlası ise farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerin birlikte kullanılması gerektiğini söylemiştir. 

Sezer’de doğum salonunda çalışan ebe ve hemşirelerle yaptığı çalışmanın sonucunda bizim sonuçlarımıza benzer 

şekilde ebe/hemşirelerin tümünün doğum ağrısı yönetiminde rollerinin olduğunu düşündüklerini ve %81.0’inin 

farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemleri birlikte kullanmayı uygun bulduklarını tespit etmiştir (Yılmaz-Sezer, 

2012).  

Çalışmada öğrencilerin büyük kısmının  nonfarmakolojik yöntem kullanımında kendini yetersiz 

bulduğu, özellikle uygulamada eksiklerinin olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. Yılmaz-Sezer  (2012) 

çalışmasının sonucunda her dört ebe/hemşireden üçünün doğumda ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yöntem 

kullanımında kendisini yetersiz gördüğünü tespit etmiştir (Yılmaz-Sezer, 2012). Roets ve arkadaşları da benzer 

şekilde  (2005) ebelerin nonfarmakolojik yöntemleri kullanmada yetersizlik yaşadıklarını belirlemiştir (Roets vd., 

2005). 

  Bu çalışmada öğrencilerin en çok bilgi almak istedikleri nonfarmakolojik yöntemlerin sırasıyla dokunma 

ve masaj (%85.9), solunum teknikleri (%71.8), hareket ve pozisyon (%70.6) ve akupunktur (%55.3) olduğu 

belirlenmiştir. Öğrencilerin en çok bildikleri nonfarmakolojik yöntemler incelendiğinde ise ilk beş sırada solunum 

teknikleri, müzik dinleme, hayal kurma, dokunma/masaj ve hareket/pozisyonu yöntemlerinin olduğu, meslek 

hayatlarında ise öğrencilerin tamamının dokunma ve masaj, hareket ve pozisyon, sıcak uygulama, soğuk uygulama 

ve hidroterapi yöntemlerini kullanmak istedikleri belirlenmiştir.  

Öğrencilerin öğrenmek istedikleri ve meslek hayatlarında kullanmak istedikleri yöntemler incelendiğinde daha 

çok kolay uygulanabilen, anne, fetüs ve yenidoğana zarar verme ihtimali olmayan yöntemler olduğu dikkati 

çekmektedir.   Sahada çalışan ebe ve hemşirelerle yapılan çalışmalarda da ebe ve hemşirelerin daha çok bu 

yöntemleri uyguladıkları görülmektedir. Örneğin Yılmaz-Sezer çalışmasında ebe/hemşirelerin en çok bildikleri 

nonfarmakolojik yöntemleri sırasıyla; dokunma ve masaj teknikleri (%83.0), solunum teknikleri (%83.0), 

hidroterapi (%83.0) ve hareket ve pozisyon (%81.0) olarak belirlemiştir. (Yılmaz-Sezer, 2012). Akbaş ve Öztunç 

(2008) yaptıkları çalışmada hemşirelerin nonfarmakolojik yöntemlerden en fazla %31.3 ile masajı, en az ise %7.1 

ile TENS yöntemini bildiklerini belirlemişlerdir  (Akbaş&Öztunç, 2008). Bir başka çalışmada ebe/hemşirelerin en 

çok kullandıkları nonfarmakolojik yöntemlerin solunum teknikleri (%55.2) ve hareket ve pozisyon değiştirme 

(%42.4) olduğu,  daha nadiren kullandıkları (%0,4) diğer yöntemlerin ise acupress, aromaterapi, TENS ve 

vokalizasyon olduğu belirlenmiştir (CMN Data Group,1998). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roets%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roets%20L%22%5BAuthor%5D
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Sonuç 

Çalışmamızın sonucunda öğrencilerin tamamının doğum ağrısının yönetiminde ebenin rolü olduğunu ve 

büyük kısmınında bu yöntemlerin doğum ağrısını kontrol altına almada oldukça etkili olduğunu düşünüyor 

olmaları konuya verdikleri değer açısından çok önemli bir sonuçtur. Ancak öğrencilerin büyük kısmı kendilerini 

bu yöntemleri bilme ve uygulama konusunda yetersiz olarak ifade etmişlerdir. Bu nedenle ebelik okullarının 

müfredatlarına nonfarmakolojik ağrı yönetimi dersinin eklenmesi, seçmeli olan okullardada zorunlu olarak 

düzenlenmesi önerilebilir. Ayrıca hizmetiçi eğitim programları ile de hizmet veren ebelerin bilgilerinin 

güncellenmesinin sağlanması önerilebilir.  

 

Kaynaklar 

Akbaş, M., Öztunç, G. (2008). Examination of knowledge about and nursing interventions for the care of patients 

in pain of nurses who work at Cukurova University medical faculty Balcali hospital. Pain Manag Nurs.,9 (3), 88-

95.  

American College of Nurse-Midwives (CMN) Data Group (1998). Midwifery management of pain ın labor. 

Journal Of Nurse-Midwifery, 43 (2), 77-82. 

Başgöl, Ş., Beji, N.K. (2015). Doğum eyleminin birinci evresinde sık yapılan uygulamalar ve kanıta dayalı 

yaklaşım. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5 (2), 32-39. 

Brown, S.T., Douglas,C., Flood, L.P. (2001). Women's evaluation of ıntrapartum nonpharmacological pain relief 

methods used during labor. Journal of Perinatal Education,10(3),1-8. 

Ertem, G., Sevil, Ü. (2005). Doğum ağrısı ve hemşirelik yaklaşımı. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 

Dergisi, 8 (2), 117-123. 

Karadakovan A., Eti-Aslan F. (2010). Dahili ve cerrahi hastalıklarda bakım. Adana:Nobel Maatbacılık. 

Karaman, S. (2003). Obstetrik analjezi, obstetrik acillere yaklaşım ve obstetrik anestezi-analjezi. İzmir: Ege 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Alt Kurulu. 

Kömürcü, N.,  Ergin, A. (2008). Doğum ağrısı ve yönetimi. İstanbul: Bedray Yayıncılık. 

Lowdermilk, D.L. ve Perry, S.E. (2007). Maternity & women’s health care. (9th ed.). Missouri: Mosby Elsevier. 

Roets, L., Moru, M.M., Nel, M. (2005). Lesotho midwives' utilization of non-pharmacological pain management 

methods during the first of stage labour. Curationis, 28 (3), 73-77. 

Şahin, Ş., Owen, M.D. (2006). Ağrısız doğum ve sezeryanda anestezi. Bursa: Nobel&Güneş Kitapevi. 

Yılmaz-Sezer, N. (2012). Doğum salonunda çalışan ebe ve hemşirelerin doğum ağrısının yönetiminde kullanılan 

nonfarmakolojik yöntemleri bilme ve kullanma durumları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe 

Üniversitesi, Ankara. 

 

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18706379
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Roets%20L%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moru%20MM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nel%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16245482


449 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

S-060 - GEBELERDE HUZURSUZ BACAK SENDROMU VE UYKU KALİTESİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Sevil ŞAHİN1, Döndü SEVİMLİ GÜLER2, Kevser ÖZDEMİR3, Alaettin ÜNSAL4, 

 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Sakarya Üniversitesi, Sakarya Eğitim Ve 

Araştırma Hastanesi, 3Sakarya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakltesi, 4Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halk 

Sağlığı, 

Bu çalışma, gebelerde Huzursuz Bacak Sendromu ve ilişkili olduğu düşünülen bazı değişkenlerin incelenmesi ile 

HBS ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

Çalışma, 01 Temmuz 2017 – 01 Kasım 2017 tarihleri arasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran 

evli olan gebeler üzerinde gerçekleştirilen kesitsel tipte bir araştırmadır. Çalışma grubu 449 gebeden oluşmuştur. 

Huzursuz Bacak Sendromu tanısı ve şiddetinin değerlendirilmesinde Uluslararası Huzursuz Bacak Sendromu 

Çalışma Grubu tarafından geliştirilen tanı ölçütleri,uyku kalitesinin değerlendirilmesinde ise Pittsburgh Uyku 

Kalitesi İndeksi kullanılmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve Spearman Korelasyon 

analizi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 kabul edildi. 

Çalışma grubunu oluşturan gebelerin yaşları 18-45 arasında değişmekte olup, ortalama 28.78 ±5.31 yıl idi. 

Gebelerin 114’ünde (%25.4) HBS olduğu saptanmıştır.Aile gelir durumu kötü-orta olanlarda, çekirdek tipi aile 

yapısına sahip olanlarda, jinekolojik bir ameliyat öyküsü olanlarda, gebelikten önce adetleri düzensiz 

olanlarda,gebelik süresinde bel ağrısı öyküsü olanlarda, iri bebek öyküsü olanlarda HBS sıklığının daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. HBS saptanan ve saptanamayanlar arasında uyku kalitesi açısından bir fark bulunamadı. 

Gebeler arasında Huzursuz Bacak Sendromu önemli bir sağlık sorunudur. Huzursuz Bacak Sendromu şiddeti ile 

uyku kalitesi arasında negatif yönde orta derecede bir ilişki vardır. Huzursuz Bacak Sendromu saptanan gebelerin 

kesin teşhis ve tedavilerinin sağlanabilmesi için uzman hekimlere yönlendirilmesi yararlı olacaktır. Huzursuz 

Bacak Sendromu ve uyku kalitesi arasındaki ilişkinin ortaya konulabilmesi için daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 

vardır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE, HUZURSUZ BACAK SENDROMU, UYKU KALİTESİ 

 
ASSESSMENT OF RESTLESS LEG SYNDROME AND SLEEP QUALİTY İN PREGNANT 

WOMEN 

 
Sevil ŞAHİN1, Döndü SEVİMLİ GÜLER2, Kevser ÖZDEMİR3, Alaettin ÜNSAL4 

 
1ANKARA YİLDİRİM BEYAZİT UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, 2SAKARYA 

UNİVERSİTY, SAKARYA TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, 3SAKARYA UNİVERSİTY, 

FACULTY OF HEALTH SCİENCES, 4ESKİSEHİR OSMANGAZİ UNİVERSİTY, PUBLİC HEALTH 

DEPARTMENT 

This study was conducted to review the Restless Leg Syndrome (RLS) and some variables believed to be associated 

with the RLS and to assess the relationship between the RLS and sleep quality in pregnant women. 

This is a cross-sectional study conducted on married pregnant women who applied to Sakarya Training and 

Research Hospital from 01 July 2017 to 01 November 2017. The study group consisted of 449 pregnant women. 

While the diagnostic criteria developed by the International Restless Leg Syndrome Study Group were used to 

assess the diagnosis and severity of the Restless Leg Syndrome, the Pittsburgh Sleep Quality Index was used to 

assess sleep quality. Chi-square test, Mann-Whitney U test and Spearman’s Correlation analysis were used to 

analyze data. Statistical significance was accepted as p < 0.05. 

The ages of pregnant women in the study group ranged from 18 to 45 with a mean age of 28.78 ± 5.31 years. The 

RLS was diagnosed in 114 pregnant women (25.4%). Incidence of the RLS was higher in those with a low to 

average family income, those having a nucleus family, those with a history of a gynecological surgery, those 
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having irregular periods before pregnancy, those with a history of low back pain during pregnancy and those with 

a history of macrosomia. No difference in terms of sleep quality was determined in women with and without RLS. 

The Restless Leg Syndrome is an important health problem in pregnant women. There is a moderate negative 

correlation between the severity of Restless Leg Syndrome and sleep quality. It will be advantageous to refer 

pregnant women with the RLS to specialists for final diagnosis and treatment. More extensive studies are required 

to demonstrate the relationship between the Restless Leg Syndrome and quality of life. 

KEYWORDS: PREGNANT WOMEN, RESTLESS LEGS SYNDROME, SLEEP QUALİTY 
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S-061 - GEBELERİN SOSYAL DESTEK ALGILARININ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE 

BENLİK SAYGILARININ DOĞUM KORKUSUNA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Pelin CALPBİNİCİ1, Füsun TERZİOĞLU2, Gülten KOÇ3, 

 
1Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu, 2Atılım Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, 3Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Araştırma, gebelerin sosyal destek algılarının, kişilik özelliklerinin ve benlik saygılarının doğum korkusuna etkisi 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, 28-40. gebelik haftasında sağlıklı gebeliği olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 

128 gebe ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, 13.04.2016-31.05.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), Beş 

Faktör Kişilik Envanteri (BFKE), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Wijma Doğum 

Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A (W-DEQ) Versiyonu kullanılmıştır. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kurul 

onayı ve kurum izni alınmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, ortalama 

ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan gebelerin yaşı ortalaması 26.82±5.76, ortalama gebelik haftası 34.80±3.53 olup, %71.1’i 

multipardır. Gebelerin W-DEQ A Versiyonu puan ortalaması 62.26±21.81’dir. Gebelerin ÇBASDÖ puan 

ortalaması 62.81±15.31, ÇBASDÖ alt ölçeği aile desteği puan ortalaması 23.93± 5.36, arkadaş desteği puan 

ortalaması 19.02±7.55 ve özel bir insan desteği alma puan ortalaması 19.85±7.43 olarak saptanmıştır. Gebelerin 

BFKE puan ortalaması 3.25±0.22 olup, BFKE’nin dışa dönüklük alt ölçek puan ortalaması 3.33±0.36; uyumluluk 

3.14±0.33; sorumluluk 3.27±0.29; nevrotiklik 3.17±0.41; açıklık 3.33±0.40 olarak bulunmuştur. Gebelerin RBSÖ 

puan ortalaması ise 0.93±0.85 olarak bulunmuştur. Gebelerin W-DEQ ile ÇBASDÖ aralarında çok zayıf derecede, 

negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=-0.190; p=0.032). Gebelerin W-DEQ 

puan ortalaması ile BFKE puan ortalaması arasında zayıf derecede, negatif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (r=-0.202; p=0.022). Gebelerin W-DEQ ölçeğinden aldığı puan ortalaması ile RBSÖ puan 

ortalaması arasında zayıf derecede, pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=0.282; 

p=0.001). 

Gebelerin sosyal destek algılarının, kişilik özelliklerinin ve benlik saygılarının doğum korkusunu etkilediği 

bulunmuştur. Bu doğrultuda, kadında doğum korkusuna neden olabilen faktörlerin erken dönemde tespit edilmesi 

ve bunlara yönelik uygun hemşirelik bakımının planlaması kadının yaşayabileceği olumsuz gebelik sonuçlarının 

önlenmesinde etkili olacağı düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, BENLİK SAYGISI, KİŞİLİK, SOSYAL DESTEK, DOĞUM 

KORKUSU 

 
EVALUATION OF THE EFFECT OF SOCIAL SUPPORT PERCEPTIONS, PERSONALITY 

TRAITS AND SELF-ESTEEM ON FEAR OF CHILDBIRTH AMONG PREGNANT WOMEN 

 
Pelin CALPBİNİCİ1, Füsun TERZİOĞLU2, Gülten KOÇ3 

 
1NEVŞEHİR HACI BEKTA VELİ UNİVERSİTY, SEMRA AND VEFA KÜÇÜK HEALTH 

COLLEGE, 2ATILIM UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES, 3HACETTEPE UNİVERSİTY 

FACULTY OF NURSİNG 

The study was conducted to evaluate the effect of social support perceptions, personality traits, and self-esteem on 

fear of childbirth among pregnant women. 

This descriptive study was conducted with 128 pregnant women, who had healthy pregnancy in the 28th-40th 

week of gestation and were voluntary to participate in the study, using the face-to-face interview technique between 

13.04.2016 and 31.05.2016.The data were collected by using Personal Information Form, Multidimensional Scale 

of Perceived Social Support (MSPSS), Five-factor Personality Inventory (FFPI), Rosenberg Self-Esteem Scale 
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(RSES) and Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire Version A (W-DEQ).Approval of ethics 

committee and institutional permission were obtained in order to conduct the study.Percentage distribution, mean, 

and Pearson’s correlation analysis were used to assess the data obtained in the study. 

The average age of the pregnant women participating in the study was 26.82±5.76, mean week of gestation was 

34.80±3.53 and 71.1% were multiparous.The mean score of the pregnant women for W-DEQ Version A was 

62.26±21.81.Their MSPSS mean score was 62.81±15.31 and their mean scores for subscales of MSPSS were as 

follows; 23.93± 5.36 for family subscale,19.02±7.55 for friend subscale and 19.85±7.43 for significant other 

subscales.Their FFPI mean score was 3.25±0.22 and their mean scores for subscales of FFPI were as follows; 

3.33±0.36 for extraversion subscale,3.14±0.33 for agreeableness subscale, 3.27±0.29 for conscientiousness 

subscale, 3.17±0.41 for neuroticism subscale and 3.33±0.40 for openness to experience subscale.RSES mean score 

of the pregnant women were found to be 0.93±0.85.There was a very weak, negative and statistically significant 

correlation between W-DEQ and MSPSS mean scores of the pregnant women (r=-0.190; p=0.032).A weak, 

negative, and statistically significant correlation was determined between W-DEQ mean score and FFPI mean 

score of the pregnant women (r=-0.202; p=0.022).There was a weak,positive, and statistically significant 

correlation between W-DEQ mean score and RSES mean score of the pregnant women(r=0.282; p=0.001). 

It was found that social support perceptions, personality traits, and self-esteem of the pregnant women affected 

their fear of childbirth.Accordingly,it is thought that determination of factors causing the fear of childbirth in 

women in early period and planning of nursing care appropriate for them would be effective in prevention of 

negative pregnancy results likely experienced by women. 

KEYWORDS: PREGNANCY, SELF-ESTEEM, PERSONALİTY, SOCİAL SUPPORT, FEAR OF 

CHİLDBİRTH 
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S-063 - ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN PRENATAL BAĞLANMA VE GEBELİKTE 

YAŞANAN ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ 

 
EMİNE ÖZTÜRK1, ASLI GÖKER2, 

 
1MERKEZEFENDİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MANİSA, 2MANİSA CELAL BAYAR 

ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AD , 

Özet 

ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN PRENATAL BAĞLANMA VE GEBELİKTE YAŞANAN ANKSİYETE 

ÜZERİNE ETKİSİ 

Amaç 

Gebelikte algılanan sosyal desteğin prenatal bağlanma ve gebelikte yaşanan anksiyete üzerine etkisinin 

incelenmesidir. 

Yöntem 

Bu araştırma T.C. Manisa il merkezinde bulunan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Manisa İli 

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Efendi Devlet Hastanesi (MEDH) Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Polikliniğinde yürütülmüştür. Gebe polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 

200 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada kullanılan formlar  “Gebe Tanıtıcı Formuˮ, “Çok Boyutlu 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ”, “Prenatal Bağlanma Ölçeği (PBÖ)” ve “Beck Anksiyete Ölçeği 

(BAÖ)” olup gerekli izinler ve etik kurul onayı alınmıştır. 

Bulgular 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ile Prenatal Bağlanma Ölçeği (PBÖ) arasında pozitif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=0,327, p<0,05). Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek 

Ölçeği aile alt boyutu ile Beck Anksiyete Ölçeği arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

belirlenmiştir (r= -0,147, p<0,05). Gebelerde eğitim düzeyi arttıkça, algılanan sosyal destek puanının yükseldiği 

belirlenmiştir (p<0,05). Gebelerin eşleri ile uyumları arttıkça gebelikte yaşanan anksiyete oranları düşmektedir 

(p<0,05). 

Sonuç 

Elde edilen bulgulara göre gebelikte algılanan sosyal destek arttıkça prenatal bağlanma oranı artmakta ve gebelikte 

yaşanan anksiyete düzeyi azalmaktadır. Gebelere ihtiyaçları doğrultusunda sosyal destek sağlanması Prenatal 

bağlanmanın arttırılması ve gebelikte yaşanan anksiyetenin azaltılması için önerilebilir. 
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Abstract 

THE IMPACT OF PERCEIVED SOCIAL SUPPORT ON PRENATAL ATTACHMENT AND ANXIETY IN 

PREGNANCY 

 

Aim 

To evaluate the effects of perceived social support on prenatal attachment and anxiety during pregnancy. 

Methods 

The study was carried out at Merkez Efendi State Hospital Department of Obstetrics and Gynecology  and Celal 

Bayar University Hafsa Sultan Hospital Obstetrics outpatient clinic.  A total of 200 pregnant women who agreed 

to participate were included in the study. "Descriptive Form”, “Multidimensional Perceived Social Support Scale”, 

“Prenatal Attachment Scale” and “Beck Anxiety Scale” were used and face to face interviews were performed. 

Results 

There was a statistically significant positive correlation between the Multidimensional Perceived Social Support 

Scale and the Prenatal Attachment Scale (r = 0,327, p <0,05). A statistically significant relationship was found 

between the Multidimensional Perceived Social Support Scale family subscale and the Beck Anxiety Scale (r = -

0,147, p <0,05). It was determined that the perceived social support score increases as the level of education in 

pregnancy increases (p<0,05). As the adaptation of pregnants to their husbands increase, the anxiety rates of 

pregnancy decrease (p <0,05). 

Conclusion 

The prenatal attachment rate increases as the perceived social support increases in pregnancy and the level of 

anxiety experienced during pregnancy decreases. It is recommended that social support should be provided to 

pregnant women to meet their needs in order to increase prenatal integration and reduce anxiety during pregnancy. 

Giriş 

Gebelik ve annelik bir kadın ve eşi için anlamlı ve özel bir olaydır. Bununla beraber gebelik fizyolojik, 

psikolojik ve sosyolojik olarak birçok değişimlerin yaşandığı anksiyete ve stres oluşturabilecek etkenlerle 

karşılaşma riskinin fazla olduğu gelişimsel bir kriz dönemi olarak da tanımlanmıştır. (Çalık ve Aktaş 2011; Duyan 

ve ark. 2013). 

Gebelik aile ilişkilerini neşe, doyum, mutluluk kaynağı olarak etkilerken doğacak çocuğun sağlığı, 

cinsiyeti, doğum sonrası gereksinimleri yönünden birçok belirsizlikleri de içinde barındırır bu da endişeye neden 

olabilmektedir. Çoğu gebe bu süreçte meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal duruma uyum sağlarken bazı 

gebelerde de farklı düzeylerde ruhsal rahatsızlıklar oluşabilmektedir (Karaçam ve Kitiş 2008; Ortaarık ve ark. 

2012). Doğum öncesi süreçte yaşanan stres, kaygı ve depresyonun gebelik ve doğum komplikasyonlarını artırdığı 
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ve yeni doğanın sağlığı üzerine olumsuz etkileri olabileceği belirtilmektedir (Şahin ve Kılıçarslan 2010; Dağlar ve 

Nur 2014). 

Maternal-fetal bağlanma Muller tarafından anne ve doğmamış bebeği arasında oluşan eşsiz bir ilişki olarak 

tanımlanmıştır, Peppers ve Knapp ise, anne bebek bağlanmasının doğum sonrası dönemde değil, prenatal dönemde 

gerçekleştiğini belirtmektedir (Yılmaz ve Beji 2010). Prenatal maternafetal bağlanmanın anneyi sağlık 

uygulamalarını uygulamada motive ettiği, annelik rolüne uyumu kolaylaştırdığı ve psikolojik sorunlara karşı 

koruyucu olduğu yönünde çalışmalar mevcuttur (Duyan 2013; Bakır ve ark.  2014). 

Sosyal destek tanım olarak kişiye eş, aile ve arkadaşlar tarafından sağlanan destektir (Vırıt ve ark. 2008; 

Çalık ve Aktaş 2011; Metin 2014). Sosyal destek sistemi, kişinin psikososyal  sorunlarının önlenmesi, çözümü ve 

tedavisinde, zor ve anksiyete  oluşturan  durumlarla başa çıkabilmesini sağlayan önemli kaynaklardan biridir. 

Yapılan bazı çalışmalar da sosyal desteğin ruh ve beden sağlığını olumlu yönde etkilediğini göstermetedir (Metin 

2014; Yıldırım 1997).                             

Sosyal destek sistemleri yeterli olan gebeler;  stres ve kaygı ile daha kolay başa çıkabilmekte anneliğe 

uyumları daha kolay olmaktadır (Vırıt ve ark. 2008; Çalık ve Aktaş 2011; Metin 2014). Anne sağlığı kadar bebek 

sağlığı için de gebelikte etkin psikososyal desteğin sürdürülmesi ve gebelik dönemi boyunca psikolojik durumun 

iyi olması önemlidir. Algılanan sosyal destek arttıkça, sıkıntı verici olayların meydana getirdiği psikolojik 

problemlerin de azaldığı belirlenmiştir (Akbaş 2006; Metin 2014). 

Anksiyete iç sıkıntısı, kaygı bunaltı gibi kelimelerle ifade edilmeye çalışılan, hayatı tehdit eden ya da hayatı tehdit 

şeklinde algılanan rahatsız edici, endişe ve korku duygusudur (Işık 2006). Gebelik ve doğumun stres ve 

anksiyeteye  yol açtığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Turan 2001; Tekgöz ve ark. 2009). Tekgöz ve 

arkadaşları, gebeliğin son üç ayındaki kadınların  %50,5’inin bir ya da daha fazla psikiyatrik tanı aldığını, 

%10,3’nün depresyon, %12,1’nin anksiyete, %28’inde hem depresyon hem de anksiyete olmak üzere en yaygın 

tanının %40,2 ile anksiyete olduğunu saptamışlardır (Tekgöz 2009; Dağlar 2014). 

 

Amaç 

Doğum öncesi bağlanmanın, anne adayını gebelikte olumlu sağlık uygulamalarına motive ettiği, ebeveynlik rolüne 

uyumu kolaylaştırdığı ve perinatal psikolojik sorunlara karşı koruyucu bir fonksiyonu olduğu belirtilmiştir (Duyan 

ve ark. 2013). Gebenin perinatal dönemdeki ruhsal sağlığı ile anne bebek bağlanması ilişkilidir. Postpartum 

depresyon ve anksiyetenin, zayıf bağlanma ve olumsuz maternal davranışlar ile ilişkili olduğu bildirilmiştir 

(Yılmaz ve Beji 2010; Condon ve Corkindale 1997 ).  

Gebelik ve postpartum dönemde kadınların en yakınında olan sağlık hizmeti sunucuları ebeler ve hemşirelerdir. 

Hemşire, gebelik boyunca anne adayının kendini ifade etmesini, sorunları ile olumlu başa çıkma stratejileri 

belirlemesini, aile içinde var olan ilişkilerin düzenlenmesini ve çevresinde var olan sosyal destek sistemlerinden 

etkin bir şekilde faydalanmasını sağlayacak ve ortamı oluşturacak en uygun konumda olan kadına ve aileye sosyal 

destek sunan sağlık personelidir (Metin 2014).  

Bu çalışmada amaç gebelikte algılanan sosyal desteğin prenatal bağlanma ve gebelikte yaşanan anksiyete üzerine 

etkisinin incelenmesidir. 
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Yöntem 

Bu araştırma, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırma T.C. Manisa ili merkezinde 

bulunan Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel 

Sekreterliği Merkez Efendi Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ile Celal Bayar Üniversitesi 

Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri; 2016 Ekim ile 

2017 Mart arasında toplanmıştır. 

Araştırmanın evrenini hesaplarken  2015 yılında Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum polikliniğine 4435 gebe başvurusu, Merkez Efendi Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum polikliniğine ise 3128 gebe başvurusu nolduğu gözönüne alınarak hesaplanmıştır. Minimum örneklem 

büyüklüğü, Power Analizi kullanılarak hesaplanmıştır. Power %91, etki büyüklüğü (effect size)= 0.30, α= 0.05 

alınarak minimum 200 gebeye ulaşılması gerektiği bulunmuştur. Örneklemin 120’si Celal Bayar Üniversitesi 

Hafsa Sultan Hastanesi’nden, 80’ni ise Merkez Efendi Devlet Hastanesi’nden araştırmaya dahil edilmiştir. 

Araştırmaya Dahil Edilme Kriterleri;  

✓ Araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden gebeler  

✓ Türkçe bilen gebeler  

✓ Okur-yazar gebeler  

✓ 20 ve üzerinde gebelik haftasında olan gebeler 

✓ Gebe kalmak için infertilite tedavisi görmemiş olan gebeler 

✓ İletişim güçlüğü ve mental yetersizliği olmayan gebeler 

✓  Yüksek riskli olmayan gebeler. 

✓ Primipar gebeler 

 

Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan anket formu dört bölümden oluşmaktadır.  

a) Birinci bölüm araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan "Gebe Tanıtım Formu"  

b) İkinci bölüm" Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğini" (ÇBASDÖ)   

c) Üçüncü bölüm "Prenatal Bağlanma Ölçeği " (PBÖ)  

d)Dördüncü bölüm" Beck Anksiyete Ölçeği " (BAÖ)  

Veriler,  T.C. Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merkez Efendi Devlet Hastanesi Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Hastanesi ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nin Kadın Doğum 

Polikliniğine başvuran gönüllü 200 gebeden yüz yüze görüşme tekniği toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel 

analizleri SPSS 21 (Statistical Programme for Social Science) programında yapılmıştır. Araştırmada anlamlılık 

düzeyi p<0.05 olarak alınmış, güven aralığı %95 aralığında değerlendirilmiştir İstatistiklerin değerlendirilmesinde 
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yüzdelik dağılımı, ortanca, çeyrekler arası aralık, Pearson Korelasyon testi, Varyans Analizi, Kruskal-Wallis 

Varyans Analizi, Mann Whitney U testi ve Bonferroni testi kullanılmıştır. 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulu tarafından araştırmanın yürütülmesi için etik onay 

13.07.2016 tarihinde alınmıştır Manisa İli Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliği ve Manisa Celal Bayar 

Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimliğinden gerekli izinler alınmıştır.   

Bulgular 

Tablo 1. Gebelerin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Gebelerin Sosyo-Demografik Özellikleri Sayı % 

Hastane   

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 120 60 

Merkez Efendi Devlet Hastanesi 80 40 

Gebelerin Yaş Durumu   

18-24 105 52,5 

25-34 91 45,5 

35 ve üzeri 4 2 

Gebelerin Eğitim Durumu   

Okur yazar + İlköğretim 86 43 

Lise 61 30,5 

Üniversite + Yüksek lisans 53 26,5 

Gebelerin Çalışma Durumu   

Çalışan 55 27,5 

Çalışmayan 145 72,5 

Gebelerin Meslek Grupları   

Ev hanımı 132 66 

Meslek sahibi 68 34 

Sosyal Güvence Durumu   

Sosyal güvence var 198 99 

Sosyal güvence yok 2 1 

Tablo 1. Devamı: 

 

  

Gelir Gider Durumu   

Gelir giderden az 44 22 

Gelir gidere eşit 136 68 

Gelir giderden fazla 20 10 

Aile Tipi   

Çekirdek aile 163 81,5 

Geniş aile 37 18,5 

Resmi Nikah Durumu   

Resmi Nikah Var 198 99 

Resmi Nikah Yok 2 1 

Evlilik Yılı   

1 yıldan az 32 16 

1-2 yıl arası 90 45 

2 yıldan fazla 78 39 
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Akrabalık durumu   

Var 17 8,5 

Yok 

Toplam 

183 

200 

91,5 

100 

 

 

 

Tablo 2.  Gebelerin Doğurganlık Özelliklerine Göre Dağılımı 

Gebelerin Doğurganlık Özellikleri Sayı % 

Gebeliği İsteme Durumu   

Evet  192 96 

Hayır  8 4 

Beklenen Bebeğin Cinsiyeti   

Kız  93 46,5 

Erkek  102 51 

Bilmiyor  5 2,5 

Gebelik Haftası   

II.Trimestr (20-28 haftalık) 79 39,5 

III.Trimestr ( 29-41 haftalık) 

Toplam  

121 

                        200 

60,5 

                                       100 

 

 

Tablo 3. Gebe Eşlerinin Tanıtıcı Özelliklerine Göre Dağılımı 

Gebelerin Eşlerinin Tanıtıcı Özellikleri Sayı % 

 

Eşin Yaş Durumu   

18-24 37 18,5 

25-34 157 78,5 

35 ve üzeri 6 3,0 

Eşin Eğitim Durumu   

Okur Yazar + İlköğretim 58 29 

Lise  85 42,5 

Üniversite yüksek lisans  57 28,5 

Eşin Çalışma Durumu   

Çalışan 192 96 

Çalışmayan 

Toplam 

8 

200 

4 

100 

 

 

Tablo 5. Gebelerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 

Arasındaki İlişki  
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 Aile Alt Boyutu Arkadaş Alt Boyutu Özel İnsan Alt 

Boyutu 

Sosyal Destek 

Toplam Puan 

 Ortanca 

(ÇAA) 

Test Ortanca 

(ÇAA) 

Test Ortanc

a 

(ÇAA) 

Test Ortanca 

(ÇAA) 

Test 

Gebelerin Sosyo- 

Demografik Özellikleri 

Hastane 

Manisa Celal 

Bayar 

Üniversitesi 

Merkez Efendi 

Hastanesi 

 

 

28,0 (3,0) 

 

27,0 (6,0) 

 

MWU= 

3698,00

0 

 

p=0,002 

 

23,0 

(13,8) 

 

19,0 

(13,0) 

 

MWU=  

3900,00

0 

 

p= 

0,024 

 

27,0 

(2,8) 

 

28,4 

(4,0) 

 

MWU= 

4782,500 

 

p= 0,963 

 

76,0 (16,8) 

 

71,5 (18,8) 

 

MWU= 

3876,0

00 

 

p= 

0,021 

Gebelerin Yaş 

Durumu * 

 

18-24 yaş (a) 

25-34 yaş (b) 

35 ve üzeri (c) 

 

 

27,0 (4,5) 

28,0 (3,0) 

28,0 (0,8) 

 

 

X2=7,20

5 

 

p=0,027 

 

 

20,0 

(13,0) 

23,0 

(13,0) 

26,0 (4,8) 

 

 

X2=8,80

9 

 

p=0,012 

b>a 

 

 

27,0 

(4,0) 

28,0 

(1,0) 

26,5 

(5,3) 

 

 

 

X2=11,6

05 

 

p=0,003 

b>a 

 

 

71,0 (20,5) 

76,0 (14,0) 

79,0 (7,3) 

 

 

X2=12,

138 

 

p=0,00

2 

b>a 

 

Gebelerin 

Eğitim 

durumu* 

Okur 

yazar+ilköğreti

m (a) 

Lise (b) 

Üniversite 

+Yüksek lisans 

(c) 

 

 

26,0 (6,0) 

28, (3,0) 

28,0 (1,0) 

 

X2= 

20,652 

p=0,000 

b>a 

c>a 

 

 

18,5 

(14,0) 

23,0 (3,0) 

24,0 (9,0) 

 

X2= 

14,995 

p=0,001 

 

c>a 

 

 

 

27,0 

(5,0) 

28,0 

(2,0) 

28,0 

(1,5) 

 

X2= 

6,958 

p=0,031 

 

c>a 

 

 

 

68,0 (18,5) 

75,0 (18,0) 

78,0 (10,5) 

 

X2= 

21,862 

p=0,00

0 

b>a 

c>a 

Gebelerin 

Çalışma 

Durumu 

Çalışan 

Çalışmayan 

 

 

28,0 (3,0) 

28,0 (4,0) 

 

 

MWU= 

3664,50

0 

p=0,330 

 

 

22,0 

(14,0) 

22,0 

(13,5) 

 

MWU= 

3610,50

0 

p=0,299 

 

 

28,0 

(2,0) 

28,0 

(3,5) 

 

MWU= 

3757,000 

p=0,498 

 

 

75,0 (17,0) 

73,0 (18,5) 

 

MWU= 

3695,0

00 

p=0,42

2 

Gebelerin 

Meslek 

Grupları 

Ev hanımı 

Meslek sahibi 

 

 

 

 

28,0 (4,0) 

28,0 (3,0) 

 

 

MWU= 

3999,00

0 

p=0,65 

 

 

22,0 

(14,0) 

22,0 

(13,8) 

 

 

MWU= 

4021,50

0 

p=0,226 

 

 

28,0 

(3,8) 

27,5 

(2,8) 

 

 

MWU= 

4410,000 

p=0,829 

 

 

73,0 (18,5) 

75,5 (17,3) 

 

 

MWU= 

4079,0

00 

p=0,29

0 

Sosyal Güvence 

Durumu 

Sosyal güvence 

var  

Sosyal güvence 

yok 

 

 

28,0 (4,0) 

26,5 (…..) 

 

MWU= 

194,500 

p=0,962 

 

 

22,0 

(14,0) 

16,0 (….) 

 

MWU= 

178,500 

p=0,809 

 

 

28,0 

(3,0) 

21,5 

(….) 

 

MWU= 

154,500 

p=0,566 

 

 

74,0 (17,3) 

64,0 (…..) 

 

MWU= 

193,00

0 

p=0,95

1 

Gelir Gider 

Durumu 

Gelir giderden az 

Gelir gidere eşit 

Gelir giderden 

fazla 

 

27,0 (5,0) 

28,0 (4,0) 

28,0 (2,0) 

 

X2=3,19

3 

p=0,203 

 

22,0 

(12,0) 

22,0 

(13,8) 

21,5 

(12,0) 

 

X2=0,40

5 

p=0,817 

 

27,5 

(4,0) 

28,0 

(3,0) 

28,0 

(2,0) 

 

X2=0,52

0 

p=0,771 

 

73,0 (19,5) 

74,0 (17,0) 

75,0 (12,3) 

 

 

 

 

X2=1,0

04 

p=0,60

5 
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Aile Tipi 

Çekirdek aile 

Geniş aile 

 

28,0 (3,0) 

26,0 (5,5) 

MWU= 

2481,00

0 

p=0,064 

 

22,0 

(13,0) 

20,0 

(13,5) 

MWU= 

2793,00

0 

p=0,481 

 

28,0 

(3,0) 

27,0 

(6,0) 

MWU= 

2626,500 

p=0,188 

 

75,0 (17,0) 

70,0 (21,0) 

MWU= 

2498,5

00 

p=0,10

3 

Resmi Nikah 

Durumu 

Resmi nikah var 

Resmi nikah yok 

 

28,0 (4,0) 

……… 

MWU= 

110,000 

p=0,234 

 

22,0 

(14,0) 

20,5 (…..) 

MWU= 

192,500 

p=0,946 

 

28,0 

(3,0) 

27,5 

(…..) 

MWU= 

163,500 

p=0,649 

 

74,0 (18,0) 

76,0 (…..) 

MWU= 

169,50

0 

p=0,72

6 

Evlilik Yılı 

1 yıldan az 

1-2 yıl arası 

2 yıldan fazla 

 

28,0 (3,0) 

28,0 (4,0) 

28,0 (4,0) 

 

X2=1,33

4 

p=0,513 

 

22,0 

(12,8) 

22,0 

(14,5) 

20,0 

(14,3) 

 

X2=0,42

9 

p=0,807 

 

270 

(3,8) 

27,5 

(3,0) 

28,0 

(3,0) 

 

X2=0,98

7 

p=0,611 

 

69,5 (17,8) 

75,0 (18,3) 

73,5 (17,5) 

 

X2=0,3

60 

p=0,83

5 

Akrabalık 

Durumu 

Akrabalık var 

Akrabalık yok 

 

26,0 (8,0) 

28,0 (3,0) 

MWU= 

1158,00

0 

p=0,055 

 

16,0 

(17,0) 

22,0 

(13,0) 

MWU= 

1280,00

0 

p=0,224 

 

28,0 

(6,5) 

28,0 

(3,0) 

MWU= 

1420,000 

p=0,523 

 

66,0 (20,5) 

75,0 (17,0) 

MWU= 

1189,0

00 

p=0,10

7 

 

Tablo 6 Gebelerin Eşlerinin Tanıtıcı Özellikleri ile Beck Anksiyete Ölçeği Arasındaki İlişki (B) 

 

 Beck Anksiyete Ölçeği 

 Ortanca (ÇAA) Test 

Gebelerin Eşlerinin Tanıtıcı Özellikleri   

Eşin Yaş Durumu  

18-24 yaş  

25-34 yaş  

35 ve üzeri  

 

114,70 

97,42 

93,50 

 

 

 

X2=2,768 

p=0,251 

Eşin Eğitim durumu* 

Okur yazar+ilköğretim (a) 

Lise (b) 

Üniversite +Yüksek lisans (c) 

 

11,91 

105,30 

81,73 

X2=8,861 

p=0,012 

 

a>c 

Eşin Çalışma Durumu 

Çalışan 

Çalışmayan 

 

99,28 

129,88 

MWU=533,000 

p=0,142 
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Tartışma 

Sosyal destek sistemleri etkin olan gebelerin, sosyal olanaklardan daha fazla yararlandığı ve duygusal ve 

bilişsel olarak rahatlayıp stres ve kaygı ile daha kolay baş ettikleri ve annelik rolüne daha kolay geçiş yaptıkları 

bilinmektedir (Vırıt ve ark. 2008;  Çalık ve Aktaş 2011; Metin 2014). Algılanan sosyal destek arttıkça stres 

kaynaklı psikolojik problemlerin azaldığı tespit edilmiştir (Akbaş 2006; Metin 2014). Gebelerin algıladıkları 

destek sonucu, olumlu ve pozitif bir düşünce yapısına sahip oldukları belirtilmiştir. Algıladıkları sosyal destek 

sonucu anneliğe daha kolay uyum sağlayan gebelerin bebekleri ile ilgili pozitif düşünceler geliştirdiği tespit 

edilmiştir (Okanlı ve ark. 2003; Vırıt ve ark. 2008; Metin 2014). 

Bu araştırmada ÇBASDÖ ile PBÖ arasındaki ilişki incelendiğinde; literatürde yapılan çalışmalara uyumlu olarak 

ÇBASDÖ puanları ile PBÖ puanları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı, orta düzeyde bir ilişki 

saptanmıştır. Algılanan sosyal destek arttıkça, prenatal bağlanmanın da arttığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar daha 

önceki çalışmalarla uygunluk göstermektedir ( Hjelmstedt ve ark. 2006; Aksoy ve ark. 2016; Metin 2014). 

Bu araştırmada gebelerde eğitim düzeyi arttıkça algılanan sosyal destek puanının yükseldiği belirlenmiştir. Lise, 

üniversite ve yüksek lisans mezunu olan gebelerin okuryazar ve ilköğretim mezunu olan gebelere göre aileden 

aldıkları sosyal destek anlamlı olarak daha fazla bulunmuştur. Bununla birlikte, üniversite ve yüksek lisans mezunu 

olan gebelerin okuryazar ve ilköğretim mezunu olan gebelere göre arkadaşlarından ve özel insandan aldıkları 

sosyal destek daha fazladır. İlgili yazın incelendiğinde eğitim durumu ve ÇBASDÖ arasındaki ilişki için farklı 

sonuçlar belirtilmiştir. Mermer ve ark. (2010) ile Aksoy ve ark. (2016) eğitim durumu ile ÇBASDÖ arasında ilişki 

bulamazken, Metin (2014) eğitim düzeyi arttıkça sosyal destek puanının yükseldiğini belirtmiştir. Oruçlu (2011), 

çalışmasında gebelerin eğitim düzeyi yükseldikçe aileden ve özel kişiden algıladıkları sosyal destek puanlarının 

yükseldiğini saptamıştır. Yılmaz (2012), ise çalışmasında Lise ve Yüksek Öğretim düzeyinde eğitim almış 

gebelerin sosyal destek arama düzeylerinin fazla olduğunu tespit etmiştir. 

Literatürde anne yaşı ile prenatal bağlanma arasında ters yönde bir ilişki oluğunu gösteren çalışmalar 

olmakla birlikte (Mercer ve ark. 1988, Lindgren 2001, Damato 2004, Hjelmsted ve ark. 2006) anne yaşı ile prenatal 

bağlanma arasında anlamlı ilişki belirlemeyen çalışmalar da mevcuttur (Yarcheski ve ark. 2009; Ossa ve ark. 2012; 

Jackbakhishov 2013; Metin 2014). Bizim çalışmamızda anne yaşı ile prenatal bağlanma arasında istatistiksel 
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olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bunun nedeni araştırmaya katılan ve anketlerin uygulandığı gebelerin 

tamamının ilk gebeliğini yaşayan gebelerden oluşması dolayısıyla gebelerin yaş aralıklarının birbirine yakın 

olması olabilir. 

Beck anksiyete ölçeğine göre bu çalışmaya katılan gebelerin sosyodemografik, goğurganlık özellikleri ve eşlerinin 

özellikleri ile anksiyete arasında ilişki saptanmamıştır.  

 

 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

 

Gebenin takip ve bakımında rol alan sağlık personelinin, gerek gebelik gerekse doğum sonu dönemde sunacakları 

sağlık hizmetlerinde gebelerin sosyal destek, anksiyete ve bağlanma düzeylerini de değerlendirmeleri olası risk 

faktörlerinin erken tesbit edilmesini sağlayacaktır. Gebelik öncesi süreçten başlayarak gebe, eş ve ailesine 

eğitimlerin verilmesi aile içi ilişkileri ve sağlık personeli ile gebe arasındaki ilişkiyi gülendirecektir. Prenatal 

dönemdeki gebelerin rutin takiplerin de ÇBASDÖ, PBÖ, BAÖ’ nün kullanılması, ölçek puanları olumsuz çıkan 

gebelerin daha yakından takibinin yapılması oluşabilecek olumsuzlukları önleme konusunda faydalı olacaktır.  
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S-064 - ÇEK CUMHURİYETİ’NDE DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM 

 
Şeyma KİLCİ1, Sevgi ÖZSOY2, 

 
1Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama Ve Araştırma Merkezi, 2Adnan Menderes Üniversitesi, 

 

Giriş: Ülkemizdeki üniversitelerde lisans ya da lisansüstü öğrenciler eğitim almak veya staj yapmak için Erasmus 

Programı aracılığıyla yurtdışına gidebilmektedir. Erasmus Programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programı öğrencisi, 

Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde, Česke Budějovice şehrindeki hastanenin obstetri ve 

yenidoğan hizmetinin sağlandığı bir klinikte, doğum öncesi eğitim, riskli gebelik, doğum, postpartum servis ve 

yenidoğan bölümlerinde staj yapmıştır. Bu bildiride yüksek lisans öğrencisinin Çek Cumhuriyeti’nde gözlemlediği 

doğum öncesi eğitimin programının paylaşılması amaçlanmıştır. 

Gelişme: Çek Cumhuriyeti’nde bebek bekleyen anne ve baba adaylarına antenatal hizmetler içinde doğum öncesi 

eğitim hizmeti ücretsiz verilmektedir. Çiftlerin bu eğitime katılımı zorunu değildir. Ancak çalışan gebe kadınlar 

ve/veya eşleri bu eğitime katılmak istediklerinde iş yerleri izin vermek zorundadır. Bu durum gebelerin ve eşlerinin 

eğitime katılımını arttırmaktadır.  Çek Cumhuriyeti’nde verilen doğum öncesi eğitim, haftada iki saat ve 10 hafta 

sürmektedir. Hastanede ilgili servislerde çalışan hemşire ya da ebeler tarafından verilen bu eğitimde, teorik 

bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da yer almaktadır. Eğitime katılan gebeler ve eşlerine, programın sonunda 

eğitim konuları ile ilgili broşürler, kitapçıklar, bebek bakımı ile ilgili değişik firmaların tanıtım ürünleri (bebek 

bezi, bebek tarağı, kremler, temizlik malzemeleri vb gibi) verilmektedir. 

Doğum öncesi eğitim hem teorik hem de pratik olarak işlenmektedir. Teorik eğitimde bireylere, gebelikte 

değişiklikler, gebelikte sağlıklı yaşam, beslenme, doğumun başlama belirtileri, doğumun ilk aşaması, ülkedeki 

doğum hastaneleri, hastaneye götürülmesi gerekenler, doğum partnerinin rolü, doğumda ağrı giderici seçenekler, 

normal doğum ve sezaryen doğum evreleri, postpartum dönemde duygusal ve fiziksel değişiklikler, emzirme, 

yenidoğan bakımı ve ebeveynlik konuları ele alınmaktadır. Öğrenilenlerin gebelikte, doğum sırasında ve 

sonrasında uygulanması istenmekte ve desteklenmektedir. 

 Sonuç: Çek Cumhuriyeti’nde doğuma hazırlık eğitimlerini, ilgili birimlerde çalışan, kadınların gebelikte ve 

doğum sonu bakımında da rol alan hemşire ve ebelerin vermesi, eğitimde öğretilenlerin hem uygulanması hem de 

uygulatılmasını kolaylaştırmaktadır. Hemşire ve ebelerin, gebe ve eşlerinin/partnerlerinin aldıkları eğitimin 

içeriğine hâkim olmaları ve bizzat eğitimci olmaları hem kendilerinin hem de gebelerin 

öğretilenlerin/öğrenilenlerin uygulatılmasını/uygulanmasını ve verecekleri/alacakları destek konusunda 

motivasyonlarını arttırıcı bir faktör olduğu gözlenmiştir. Ayrıca zorunlu olmamakla birlikte gebe ve 

eşlerinin/partnerlerinin doğum öncesi eğitime katılımının yüksek olduğu da belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Doğum öncesi eğitim, Çek Cumhuriyeti, gebe, eğitim, hemşire. 
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Prenatal Education in the Czech Republic 

Introduction: Undergraduate and graduate students in universities in Turkey can go abroad through the Erasmus 

Program for education or training. Master’s degree students studying in the Adnan Menderes University Institute 

of Medical Sciences' Department of Obstetric Women's Health and Gynecological Diseases Nursing did a training 

course in antepartum training, risky pregnancy, delivery, postpartum service and neonatal care in a clinic where 

obstetric and neonatal services are provided at the hospital in the city of Česke Budějovice in the Czech Republic 

between February and April 2017. This notification describes the antepartum training program in the Czech 

Republic that was attended by master’s degree students. 

Development: Prenatal training service in antenatal services is provided free of charge for prospective parents 

who are expecting a baby in the Czech Republic. The participation of couples in this training is not obligatory. 

However, when working pregnant women and/or their spouses want to take part in such training, their work places 

must allow them. This increases the participation of pregnant women and their spouses in the training. Antepartum 

training in the Czech Republic lasts two hours a week for 10 weeks. Practical applications also take place as well 

as theoretical knowledge in the training given by nurses or midwives who are working in the related services of 

the hospital. Pregnant women and their spouses are provided with brochures, manuals and advertisement samples 

from different companies (diapers, baby combs, creams, cleaning products, etc.) at the end of the training program. 

Antenatal training is provided both theoretically and practically. The theoretical training includes these subjects: 

changes in pregnancy, healthy lifestyles in pregnancy, nutrition, startup indications of birth, the first phase of birth, 

birth hospitals in the country, those in need of hospital, the role of birth partners, painkiller options during birth, 

phases of normal birth and caesarean birth, emotional and physical transformations in the postpartum period, 

breastfeeding, neonatal care and parenthood. The information learned is expected to be applied during pregnancy, 

delivery and postpartum period with support from the hospital. 

Conclusion: In the Czech Republic, when the nurses and midwives who work in the related departments and have 

a role in the care of women during their pregnancy and postpartum period provide training about preparing for 

birth, applying the knowledge becomes easier. The dominance of nurses and midwives in the content of the training 

of pregnant women and their spouses/partners and their identity as educators are factors that increase their 

motivation and that of pregnant women regarding training, knowledge and support. Participation in the antenatal 

training by the pregnant women and their partners is high despite not being obligatory. 

 

Giriş 

Doğum öncesi eğitimde amaç, ebeveynleri gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme uyumlarını sağlamak, 

normal doğumu desteklemek, anne adaylarını ağrısız doğuma hazırlamak ve bireyleri ebeveynlik konusunda 

eğitmektir (Coşkun, 2007). Doğum öncesi eğitimler bireysel ve grup eğitimleri şeklinde yapılmaktadır. Grup 

eğitimi anne adayları arasında ortak paylaşım sağladığından etkili bir yöntemdir (Dinç ve ark, 2014). Doğum 

öncesi eğitimin gebelik, doğum, emzirme, annelik ve bebek bakımına pozitif etkileri olduğu (Serçekuş, 2010), 

doğuma yönelik bilgiyi arttırdığı (Lee ve Holroyd, 2009; Malata ve ark, 2007), doğumu pozitif etkilediği (Spinelli 
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ve ark, 2003), doğumdaki korku ve anksiyeteyi azalttığı (Lee ve Holroyd, 2009; Okumuş ve ark, 2002; Akın ve 

ark, 2018) saptanmıştır. 

Gebe eğitim sınıflarında; gebeliğin anatomisi, fizyolojisi, gebelikte oluşan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, 

riskli durumlar, gebelikte beslenme, annelik rolü ve iletişim, doğuma hazırlık, doğumda ağrı kontrolü, doğum sonu 

dönem, emzirme, yenidoğan bakımı ve gebelikte egzersiz konularında eğitim verilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 

2010). Gebe eğitim ve desteğini sağlayacak sağlık personelinin başında ebeler ve hemşireler gelmektedir. Doğum 

öncesi eğitim hizmeti ebe/hemşirelerin bağımsız işlevlerini yerine getirebileceği, önemli bir alandır. Ülkemizde 

doğum hizmeti veren pek çok hastanede doğum öncesi eğitim sınıfları bulunmasına rağmen gebelerin bu eğitimlere 

katılımının sınırlı olduğu bilinmekte/gözlenmektedir. Bu derlemenin amacı, Çek Cumhuriyeti’nde yürütülen 

doğum öncesi program hakkında ve gebelerin ve/veya eşlerinin bu eğitimlere katılımını arttıran motivasyonlar 

konusunda bilgi/deneyim paylaşmaktır. 

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

Yüksek Lisans Programı öğrencisi, ERASMUS programı dahilinde Şubat-Nisan 2017 tarihleri arasında Çek 

Cumhuriyeti, Česke Budějovice şehrindeki bir hastanenin obstetri ve yenidoğan hizmeti veren bir kliniğinde staj 

yapmıştır. Öğrenci staj süresince kliniğin, doğum öncesi eğitim, doğum, postpartum servis, riskli gebelik ve 

yenidoğan bölümlerinde gözlem ve pratik yapmıştır. Bu makalede, hastanede verilen doğum öncesi eğitim 

programına ilişkin gözlenen ve elde edilen bilgiler paylaşılmıştır. 

Gelişme 

Çek Cumhuriyeti’nde doğum öncesi eğitim programı çok sistematik ve programlı olarak yürütülmektedir. Gebe 

eğitimleri grup eğitimi şeklinde yapılmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde doğum öncesi eğitime çiftlerin katılımı 

zorunlu değildir. Ancak çalışan gebeler ya da eşleri bu eğitime katılmak istediklerinde iş yerleri izin vermek 

zorundadır. Bu durum bireylerin eğitime katılımını arttırmaktadır. Eğitim hafta içi bir gün çoğunlukla eşlerinde 

katılımıyla sağlanmaktadır. Eğitim sınıflarında iki eğitimci ve yaklaşık 20 katılımcı bulunmaktadır. Sınıfta bireyler 

birbirlerini görebilecekleri şekilde (U düzeni) oturmaktadır. Gebeler eğitim sınıflarına bireyler ve eşleri istedikleri 

gebelik haftasında katılabilmektedir. Bazıları ilk trimesterda katılırken, bazıları son trimesterda katılmayı tercih 

etmektedir. Eğitimler gebelik haftasına bakılmaksızın rutin bir program dahilinde yapılmaktadır. 

Doğum öncesi eğitim hem teorik hem de pratik olarak farklı sınıflarda işlenmektedir.  Hem teorik derslerde hem 

de pratik uygulamalarda ebe/hemşireler aktif rol almakta, teorik dersler slayt üzerinden anlatılmaktadır. Teorik ve 

pratik eğitimde, bireylere gebelikte fiziksel ve duygusal değişiklikler, gebelikte sağlıklı yaşam ve beslenme, 

doğumun başlama belirtileri,  doğumun aşamaları, hastaneye ne zaman gidileceği/bir ebe çağrılacağı, Çek doğum 

hastaneleri, hastaneye götürülmesi gerekenler, doğum partnerinin rolü, doğumda ağrı giderici seçenekler, normal 

ve sezaryen doğum, doğumun ikinci, üçüncü ve dördüncü evresi, doğum desteği, postpartum dönem, doğum sonu 

duygusal ve fiziksel değişiklikler, emzirme, yenidoğan bakımı ve ebeveynlik konuları ele alınmaktadır. Pratik 

dersler ise, gebe ve eşlerin uygulama yapabileceği şekilde düzenlenen farklı bir sınıfta yapılmaktadır. Pratik 

derslerin içinde, gebelikte ve doğum sırasında uygulayabilecekleri (nefes, duruş, hareket gibi) egzersizler, bebek 

bakımı, banyosu, anne/bebek masajı gibi farklı uygulamalar öğretilmektedir. Gebeler öğrendikleri egzersizleri 

doğum sırasında uygulamakta, uygulaması desteklenmekte ya da egzersizler hatırlatılmaktadır. Doğum sırasında 



468 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

gebeler, ebe/hemşirelerle ya da partneriyle egzersiz ve pilates yapmaktadır. Doğum sonu dönemde ise bireylere 

bebek bakımı ile ilgili tüm uygulamalar (emzirme, bebek bakımı, ateş ölçme, bebek banyosu, gaz çıkarma, uyutma, 

vb gibi pek çok uygulama) tekrar gösterilmekte, anne bebeğinin bakımı için gerekli bu uygulamaları öğrenip 

bağımsız olarak yapana kadar hastaneden taburcu edilmemektedir. 

Doğum için hastaneye gelene gebe ve eşi, birlikte hastaneye kabul edilmekte, her bir oda tek bir gebe ve 

eşine/partnerine tahsis edilmekte eş/partner doğum öncesi eğitimde öğrendikleri uygulamaları yapmada eşine 

yardımcı/destek olmaktadır. Her odada, banyo ve tuvalet, pilates topu, doğum askısı, farklı pozisyonlar için gerekli 

olan çeşitli sandalyeler, doğum ağrısı ile baş etmede duvara monte demir tutacak, zaman geçirmek ve okumaları 

için dergiler, broşürler, rahatlamak için CD çalar ve çeşitli müzik CD’leri (gebe ve eşleri isterse kendi CD’lerini 

getirebilirler), yeni doğan değerlendirme masası ve yenidoğan resüsitasyon aletleri bulunmaktadır. Ayrıca odanın 

içerisinde gebe suda doğum yapmayı planlıyorsa suda doğum havuzları da bulunmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

Gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin komplikasyonların önlenmesi doğum öncesi eğitim programlarının 

yaygınlaştırılmasıyla mümkündür. Ülkemizde doğum öncesi eğitim programı yaygınlaşmasına rağmen, sayılarının 

az ve çoğunlukla büyük şehirlerde bulunmasından dolayı tüm gebelere aynı hizmet verilememektedir. 

Ülkemizdeki birçok hastanede babalar doğuma girememekte, gebeler isteseler de farklı pozisyonlarda ve suda 

doğum yapamamaktadırlar. Gebenin ve eşlerinin yeterince eğitilmediği, korku yaşadığı doğumları yönetmek, 

doğum sonu ebeveynlerin ihtiyaç duyduğu birçok konu hakkında eğitim fırsatını bulamamak hemşireler/ebeler 

için sıkıntı olmaktadır. Bu durum hem ebeveynlerin hem de gebelik, doğum ve sonrasında bakım veren 

hemşirelerin/ebelerin yükünü arttırmaktadır. 

Çek Cumhuriyeti’nde doğuma hazırlık eğitimlerini, ilgili birimlerde çalışan, kadınların gebelikte ve doğum sonu 

bakımında rol alan hemşire ve ebelerin vermesi, eğitimde öğretilenlerin hem uygulanmasını hem de 

uygulatılmasını kolaylaştırmaktadır. Hemşire ve ebelerin, gebe ve eşlerinin/partnerlerinin aldıkları eğitimin 

içeriğine hâkim olmaları ve bizzat eğitimci olmaları hem kendilerinin hem de gebelerin 

öğretilenlerin/öğrenilenlerin uygulatılmasını/uygulanmasını ve verecekleri/alacakları destek konusunda 

motivasyonlarını arttırıcı bir faktör olduğu gözlenmiştir. Ayrıca zorunlu olmamakla birlikte gebe ve 

eşlerinin/partnerlerinin doğum öncesi eğitime katılımının yüksek olduğu da belirlenmiştir Ülkemizde özellikle 

çalışan gebe ve eşleri için eğitime katılmaları konusunda iş yerinden izinli sayılmalarına ilişkin yasal düzenleme 

yapılması, gebelerin ve eşlerinin/partnerlerinin doğum öncesi eğitime katılımlarını arttırabilir. Çalışan kadınlar 

toplumdaki diğer kadınlara örnek konumundadır. Çalışan kadınların eğitime katılımı diğer kadınların da katılımını 

artırabilir. 

Ayrıca yüksek lisans öğrencisinin yurtdışında yaptığı staj hem mesleki deneyimine hem kişisel gelişimine hem de 

akademik performansına katkı sağlamıştır. Bu açıdan özellikle lisansüstü öğrencilerinin mümkün olduğunca 

ERASMUS Programı kapsamından yararlanması önerilebilir. 
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S-065 - HEMŞİRELERİN VE EBELERİN GEBELİKTE AĞıZ VE DİŞ SAĞLıĞı HAKKıNDA 

BİLGİ VE TUTUMLARı 

 
MERVE ÇAĞLAR1, NEVİN HOTUN ŞAHİN2, 

 
1BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK 

BÖLÜMÜ, 2İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA FLORANCE NIGTİNGALE HEMŞİRELİK 

FAKÜLTESİ, 

Özet 

Amaç: Gebelikte meydana gelen periodontal hastalıklar abortus, düşük doğum ağırlıklı fetus, preterm 

eylem ve preeklemsi gibi maternal ve fetal ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Ancak, sağlık 

profesyonelleri gebelikte ağız ve diş sağlığına yeterince önemi vermemektedir. Bu çalışmanın amacı hemşirelerin 

ve ebelerin gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenmesidir. 

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte planlanan çalışma, Nisan-Haziran 2018 ayları arasında İstanbul 

İli’nde bir kadın ve çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü 

olan 140 hemşire ve ebe dahil edilerek yapılmıştır. Çalışma verileri literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından 

hazırlanan kişisel ve mesleki bilgileri içeren 10 soruluk anket formu ve gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında 

bilgileri içeren 18 maddelik soru formu ile toplanmıştır. Veriler SPSS-15 paket programında değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşire ve ebelerin %82,9’u (n=116) gebelikte ağız ve diş sağlığı ile ilgili 

bir eğitim almadığını belirtmiştir. Katılımcıların %58,6’sının (n=82) gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim 

vermediği; %40,7’sinin (n=57) gebeleri diş hekimi muayenesine yönlendirmediği bulunmuştur. Çalışmaya katılan 

hemşirelerin ve ebelerin %54,3’ünün (n=76) periodontal hastalıkların gebeliği etkilediği hakkında bilgi sahibi 

olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların %27,9’u (n=39) gebelere ağız ve diş sağlığı eğitimi verebilecek birikime 

sahip olduğunu belirtmiştir. 

Sonuç: Çalışmanın sonucuna göre hemşireler ve ebelerin gebelikte ağız ve diş sağlığının önemi hakkında 

yeterince bilgilerinin olmadığı belirlenmiştir. Gebelikte ağız ve diş sağlığının önemi, periodontal hastalıkların 

gebelikte neden olduğu problemler ve gebelerin diş hekimine mutlaka yönlendirilmesi gerektiği konusunda gerek 

lisans eğitimi gerek hizmet içi eğitimlerle hemşire ve ebelerin bilgi düzeyi artırılmalıdır. Bu sayede periodontal 

hastalıklar nedeniyle meydana gelecek maternal ve fetal problemler önlenebilir.  

Anahtar sözcükler: Gebelik, ağız sağlığı, periodontal hastalıklar, hemşire. 

Abstract 

Knowledge and Attitudes of Nurses and Midviwes about Oral and Dental Health in Pregnancy 

Aim: Periodontal diseases that occur in pregnancy include maternal and fetal serious health problems 

such as abortus, low birth weight fetus, preterm labor and preeclampsia. However, health professionals do not give 

enough attention to oral and dental health in pregnancy. The aim of this study is to determine the knowledge and 

attitudes of nurses and midwives about oral and dental health in pregnancy. 

Method: The descriptive cross-sectional study was carried out between April-June 2018 by including 

140 nurses and midwives working who volunteer to participate in the research in a women's and child's disease 

university hospital in Istanbul. The study data were gathered with a questionnaire consisting of 10 questions 

including personal and professional information prepared by the researcher in the direction of literature and 18 
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question form including information about oral and dental health in pregnancy. The data were evaluated in the 

SPSS-15 program. 

Results: Most of of the nurses and midwives (82.9%) stated that they did not receive any education about 

oral and dental health in pregnancy. 58.6% (n = 82) of the participants, did not give information pregnancies about 

oral and dental health; 40,7% (n = 57) were found not to advise dentist examination. It was determined that 54.3% 

(n = 76) of the study group thought that periodontal diseases did not affect the pregnancy. 27.9% (n = 39) of the 

participants stated that they had enough information about oral health. 

Conclusion: As a result of the study, nurses and midwives do not have enough knowledge about the 

importance of oral and dental health in pregnancy. The level of knowledge of nurses and midwives should be 

increased about the importance of oral and dental health in pregnancy, the problems caused by periodontal diseases 

in pregnancy and the necessity of dentist examination. In this respect, maternal and fetal problems that may occur 

due to periodontal diseases can be prevented. 

Key words: Pregnancy, oral health, periodontal diseases, nurse. 

Giriş 

Gebelikte meydana gelen hormonal değişimler, fiziksel ve psikolojik değişimlerin yanı sıra dental sağlık 

problemlerine de neden olabilmektedir. Gebelikte artan östrojen ve progesteron hormonları periodontal dokuda 

hipervaskülarizasyona, kolajen üretiminde değişimlere ve gingival vaskülaritede artışa neden olur (Kısa ve 

Zeyneloğlu, 2013). Bu değişimlerin sonucunda gebelik gingiviti, peeriodontit ve gebelik tümörü gibi sık görülen 

periodontal hastalıklar meydana gelmektedir (Sağlam ve ark. 2014). Gebelerde yaklaşık %30-40 oranında 

periodontal hastalıklar görülmektedir (The American College of Obstetricians and Gynecologist Committee 

Opinion-2013; Naseem ve ark. 2015). 

Gebelikte meydana gelen periodontal hastalıklar abortus, düşük doğum ağırlıklı fetus, preterm eylem ve 

preeklemsi gibi maternal ve fetal ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir (Ide ve Papapanou, 2013). 

Kruse ve arkadaşlarının çalışmasında (2017) preterm eylem riski olan grupta olmayanlara göre yüksek oranda 

gingival inflamasyon bulunduğu belirlenmiştir. Basha ve arkadaşlarının çalışmasında (2017); araştırmaya katılan 

307 gebeden 126’sına periodontit tanısı konulmuştur. Tanı konulan gebelerin %34.25’i, sağlıklı olan gebelerin ise 

%18.78’inde düşük doğum ağırlıklı yenidoğan görülmüştür. Peridontal hastalıklar sistemik enfeksiyona neden 

olarak inflamatuar yükü artırdığından preeklemsiye yatkınlığı artırdığı düşünülmektedir. Çanakçı ve 

arkadaşlarının çalışmasına göre (2004) preeklemsi tanısı alan gebelerde sağlıklı gebelere göre periodontal 

hastalıklara 3.47 kat daha yüksek oranda rastlanmıştır. Meydana gelen enfeksiyon gebelikte abortusa da neden 

olabilmektedir (Penova-Veselinovic ve ark. 2015). Ibrahim ve arkadaşlarının çalışmasına göre (2015) rekürrent 

abortus tanısı alan vaka grubunda böyle bir öyküsü olmayan kontrol grubuna göre gingival enfeksiyona neden olan 

porphyromonas gingivalise daha fazla rastlanmıştır (vaka grubu %16, kontrol grubu %2). 

Maternal oral sağlığın önemine rağmen gebelikte ağız sağlığı alışkanlıkları, diş tedavisi ve kontrollerine 

gitme oranı oldukça düşük seviyelerdedir. Gebelikte diş hekimi kontrollerine gitme oranı Amerika’da %23-49, 

İngiltere’de %33-64, Yunanistan’da ise %27 civarlarındadır (George ve ark. 2016). Ülkemizde ise Kısa ve 

Zeyneloğlu’nun yaptığı çalışmaya göre katılımcıların %49.1’inin dişlerini düzenli fırçalamadığı, %32.8’i dişeti 

rahatsızlığı olduğunu, yalnızca %0.6’sının düzenli diş hekimine gittiği ve %5.9’unun gebelikte diş hekimi 

kontrollerine gittiği belirlenmiştir.  
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Gebelik, sağlık bakım profesyonellerinin kadınlara en kolay ulaşabildiği dönemdir. Ancak, sağlık 

profesyonelleri gebelikte ağız ve diş sağlığına yeterince önemi vermemektedir. Sağlık profesyonellerinin bu 

konuyla ilgili yeterli fikir birliğinin olmadığı, ağız, diş sağlığına daha az odaklanıldığı ve diş hekimine yeterli 

yönlendirilmenin yapılmadığı görülebilmektedir. George ve arkadaşlarının çalışmasına göre (2016) çalışmaya 

katılan antenatal bakım ekibinden (obstetrisyen, aile hekimleri, jinekologlar ve ebeler) yalnızca %8.2’si gebeleri 

diş hekimi kontrollerine yönlendirmektedir. Ayrıca katılımcıların 3’te 1’inden azı maternal oral sağlık hakkında 

yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtmiştir.  Gebelerle her türlü sağlık kuruluşunda en çok karşılanan sağlık 

profesyonelleri olan hemşirelerin ve ebelerin, gebelikte ağız ve diş sağlığı konusunda bilgi düzeyi ve farkındalığı 

önemlidir. Bu sayede gebelikte ağız bakımı konusunda gebelerin bilgi düzeyi arttırılabilir ve diş ve diş eti 

hastalıkları nedeniyle meydana gelen maternal ve fetal komplikasyonlar önlenebilir. Bu çalışmanın amacı 

hemşirelerin ve ebelerin gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi ve tutumlarının belirlenmesidir. 

Yöntem 

Araştırmanın evren ve örneklemi 

Tanımlayıcı kesitsel tipte planlanan çalışma Nisan-Haziran 2018 ayları arasında İstanbul İli’nde bir kadın 

ve çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşire ve ebeler dahil edilerek planlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemi, güç analizi 3.1.7. versiyonu kullanılarak %95 güven aralığında, %5 hata payı, 0.5 etki 

büyüklüğü ve %80 güç ile 149 kişi olarak belirlenmiştir. Araştırmaya ise çalışmaya katılmaya gönüllü olan 140 

hemşire ve ebe dahil edilmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel ve mesleki bilgileri içeren 10 soruluk tanıtım 

formu ve gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi düzeyini ölçen (periodontal hastalıklar, periodontal 

hastalıkların gebeliğe etkileri, gebelikte diş hekimliği kontrolleri ve tedavileri) literatür doğrultusunda hazırlanan 

(George ve ark. 2016; Prajapati ve Das 2014; The American College of Obstetricians and Gynecologist Committee 

Opinion-2013) 18 maddelik form kullanılmıştır.  

Tanıtım formu: Katılımcıların sosyodemografik özelliklerini belirlemeye yönelik (yaş, cinsiyet, eğitim 

düzeyi, mesleki durumu, çalışma süresi, çalışma alanı vb.) soruları ve gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim 

alma durumu, gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim verme durumu, gebelerde ağız ve diş sağlığı hastalıkları 

hakkında bilgi alma durumu ve gebeleri diş hekimine yönlendirme durumu gibi faktörleri ölçen soruları 

içermektedir.  

Anket formu: Hemşire ve ebelerin gebelikte periodontal hastalıklar ve gebeliğe etkisi hakkında bilgi 

düzeyini içeren ve literatür doğrultusunda hazırlanan (George ve ark. 2016; Prajapati ve Das 2014; The American 

College of Obstetricians and Gynecologist Committee Opinion-2013) 18 adet gebelikte periodontal hastalıklar 

hakkında bilgi düzeyini, gebelikte dental tedavilerin uygulanabilirliği hakkında bilgi düzeyini ölçen bir anket 

formudur. Anket formuna kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanında uzman öğretim üyesinin görüşü 

alınarak son şekli verilmiştir. Anket formunda 18 maddeden her birine ‘doğru’, ‘yanlış’ ve ‘fikrim yok’ şeklinde 

cevap verilmiştir. 

Araştırmanın uygulanması 
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Araştırmaya, çalışmaya katılmaya gönüllü olan hemşire ve ebeler dahil edilmiştir. Herhangi bir nedenle 

araştırmaya dahil olmak istemeyen hemşire ve ebeler araştırmaya dahil edilmemiştir. Çalışma verileri Nisan-

Haziran 2018 ayları arasında İstanbul İli’nde bulunan bir kadın ve çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma 

hastanesinde hemşire ve ebelerin çalıştıkları alanlarda yüz yüze görüşme tekniği ile araştırmacılar tarafından elde 

edilmiştir.  

Verilerin analizi 

Çalışma verileri SPSS 15 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin istatistik analizinde 

tanımlayıcı istatistiksel metodlar (ortalama, standart sapma, mod, medyan, frekans, minimum, maksimum) ve Chi 

Square testi kullanılmıştır. 

Etik kurul onayı 

Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan 09.05.2018 tarihinde etik kurul onayı alınmıştır. Veriler toplanmadan önce katılımcılardan sözel 

onam alınmıştır.  

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar bu çalışmanın örneklemi ile sınırlıdır. Sonuçlar tüm hemşire ve 

ebelere genellenemez. Örneklem grubunun küçük olması, verilerin öz bildirime dayalı olması ve çalışmanın 

kesitsel olması diğer kısıtlılıklarıdır. 

Bulgular 

Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin tamamını kadınların oluşturduğu ve yaş ortalamasının 28.63 ± 

5.36 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %76.4’ünün (n=107) 23-30 yaş grubunda olduğu bulunmuştur. Veri 

grubunun %75.7’sini (n= 106) hemşirelerden, %24.3’ünün ebelerden (n=34) oluştuğu belirlenmiştir. Çalışma 

grubunun %85’inin lisans mezunu (n=119), %15’inin lisansüstü mezunu (n=21) olduğu bulunmuştur. Araştırmaya 

katılan hemşire ve ebelerin çoğunluğunun (%43.6) 1-5 yıl arası süredir görev yaptığı belirlenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1: Hemşire ve ebelerin demografik ve mesleki özelliklerinin dağılımı 

Değişkenler                                                           X̄     ±    SD                                          Min-Max 

Yaş                                                                        28.63 ± 5.36                                            23 - 47 

  

Değişkenler                                                                   n                                                        % 

                                                                                                                                 

Yaş aralığı                                                                                                                                                      

 23-30                                                                          107                                                   76.4                                                                                                                                 

 31-39                                                                           23                                                    16.4                                                                                                                                 

 40-47                                                                           10                                                      7.2 

Meslek 

 Hemşire                                                                      106                                                   75.7 

 Ebe                                                                             34                                                     24.3 

Görev alanı 

Jinekoloji                                                                     26                                                     18.4 

Perinataloji                                                                  53                                                     37.9 

Doğum sonu                                                                30                                                     21.6 

Doğumhane                                                                 31                                                     22.1 

Öğrenim durumu 

Lisans                                                                         119                                                    85.0 
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Lisansüstü                                                                   21                                                     15.0 

Çalışma süresi 

1 yıldan az                                                                   24                                                     17.1 

1-5 yıl arası                                                                  61                                                     43.6 

6-10 yıl arası                                                                31                                                     22.2 

10 yıl ve üzeri                                                              24                                                     17.1 

 

Çalışmaya katılan hemşire ve ebelerin %82.9’u (n=116) gebelikte ağız ve diş sağlığı ile ilgili herhangi bir 

eğitim almadığını belirtmiştir. Katılımcıların %58.6’sının (n=82) gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim 

vermediği; %40.7’sinin (n=57) gebeleri diş hekimi muayenesine yönlendirmediği bulunmuştur. Çalışma grubunun 

%63.6’sının ise (n=89) gebelerden ağız ve diş hastalıklarının varlığı hakkında bilgi aldıkları belirlenmiştir (Tablo 

2). 

Tablo 2: Hemşire ve ebelerin gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim alma ve gebeleri bilgilendirme 

durumu 

Değişkenler                                                                   n                                                        % 

Ağız ve diş sağlığı eğitimi alma durumu  

 

Evet                                                                                        24                                                            17.1 

Hayır                                                                                      116                                                          82.9 

Gebelere ağız ve diş sağlığı eğitimi verme durumu 

 

Evet                                                                                        58                                                            41.4 

Hayır                                                                                       82                                                           58.6 

Gebelerden ağız ve diş hastalıkları hakkında  

bilgi alma durumu 

Evet                                                                                        89                                                            63.6 

Hayır                                                                                      51                                                            36.4 

Gebeleri diş hekimine yönlendirme durumu 

 

Evet                                                                                        83                                                            59.3 

Hayır                                                                                      57                                                            40.7 

  

Katılımcıların gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim alma durumu eğitim seviyelerine göre 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (lisans %18.5; lisansüstü %9.5). 

Katılımcıların eğitim düzeyi ile gebeleri diş hekimine yönlendirme, gebelerden ağız ve diş hastalıkları varlığı 

hakkında bilgi alma ve gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim verme durumu karşılaştırıldığında anlamlı bir 

fark bulunmuştur (p<0.05). Buna göre lisans eğitimi alanların ise %54.6’sının (n=55) gebeleri diş hekimi 

kontrollerine yönlendirdiği, %59.7’sinin gebelerden ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi aldıkları ve %47.1’inin 

gebeleri ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirdiği belirlenmiştir. Lisansüstü eğitim alanların ise %85.7’sinin 

(n=18) gebeleri diş hekimi kontrollerine yönlendirdiği, %85.7’sinin gebelerden ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi 

aldıkları ve %9.5’inin gebeleri ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirdikleri saptanmıştır. Hemşirelerin ebelere 

oranla (%67.9 hemşire; %32.4 ebe) daha fazla diş hekimi kontrollerine yönlendirdiği ve daha fazla gebelerden 

ağız ve diş hastalıkları hakkında bilgi topladıkları belirlenmiştir (p<0.05). 1-5 yıl arası çalışma süresine sahip 

olanların (%72.1) diğerlerine göre gebeleri daha fazla diş hekimi kontrollerine yönlendirdiği ve daha fazla, 

gebelerden ağız ve diş hastalıkları hakkında bilgi topladıkları (%73.8) belirlenmiştir (p<0.05). Gebelere ağız ve 

diş sağlığı hakkında bilgi verme bulguları incelendiğinde çalışma süresi ve meslek grubu yönünden anlamlı bir 
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farka rastlanmamıştır (p>0.05). Eğitim yönünden karşılaştırıldığında ise lisans eğitimi alanların (%47.1) lisansüstü 

eğitim alanlara göre (%9.5) daha fazla gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim verdiği saptanmıştır (p<0.05) 

(Tablo 3).  
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Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların %97.9’u (n=137) gebelikte yaşanan hormonal değişimlerin ağız ve 

diş sağlığını etkilediği hakkında bilgi sahibi olduğu; %50.7’sinin ise gebelikte en çok yaşanan diş sağlığı 

sorunlarının periodontit ve gingivit olup olmadığı hakkında fikri olmadığı saptanmıştır. Katılımcıların %88.6’sının 

periodontit belirtileri hakkında, %74.3’ünün ise gingivit semptomları hakkında bilgilerinin olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma grubunun %54.3’ü (n=76) periodontal hastalıkların gebeliği etkilemediği ile ilgili bilgilerinin olmadığı 

saptanmıştır. Katılımcıların periodontal hastalıkların preterm eyleme (%56.4); preeklemsiye (%62.9); düşük 

doğum ağırlıklı yenidoğana (%44.3) ve abortusa (43.6) neden olabileceği hakkında fikri olmadığı tespit edilmiştir.  

Çalışma grubunun %98.6’sı (n=138) gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Katılımcıların %65’i (n=91) gebelerin diş tedavisi olabileceğini belirtmiştir. Araştırmaya katılan hemşire ve 

ebelerin %42.1’i (n=59) gebelikte ağız ve diş sağlığına hemşirelerin ve ebelerin katkılarının kısıtlı olabileceğini 

belirttiği; %27.9’u (n=39) gebelere ağız ve diş sağlığı eğitimi verebilecek birikime sahip olduğunu belirttiği 

saptanmıştır (Tablo 4).  

Tablo 4: Gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi düzeyini ölçen anket formu maddeleri ve katılımcıların 

verdiği cevapların analizi 

Madde içeriği (İçeriğin doğru yanıtı)          DOĞRU YANLIŞ FİKRİM YOK 

  n % n % n % 

1. Gebelikte yaşanan fizyolojik ve hormonal 

değişimler ağız ve diş sağlığını etkiler. (Doğru) 
137 97,9 1 0,7 2 1,4 

2. Gebelikte en çok görülen periodontal (diş eti) 

hastalıklar periodontit ve gingivittir. (Doğru) 
69 49,3 0 0 71 50,7 

3. Periodontit dişin destek dokularının yıkımına ve 

diş kaybına neden olan enfektif bir hastalıktır. 

(Doğru) 

124 88,6 0 0 16 11,4 

4. Gingivit, dişetinde görülen ödem, eritem, 

hiperplazi ve kanama ile karakterize bir hastalıktır. 

(Doğru) 

104 74,3 0 0 36 25,7 

5. Gebelikte yaşanan periodontal hastalıklar doğumu 

etkilemez. (Yanlış) 
19 13,6 76 54,3 45 32,1 

6. Gebelikte yaşanan periodontal hastalıklar preterm 

eyleme neden olabilir. (Doğru) 
48 34,3 13 9,3 79 56,4 

7. Gebelikte yaşanan periodontal hastalıklar 

preeklemsiye neden olabilir. (Doğru) 
43 30,7 9 6,4 88 62,9 

8. Gebelikte yaşanan periodontal hastalıklar düşük 

doğum ağırlıklı yenidoğana neden olabilir. (Doğru) 
55 39,3 23 16,4 62 44,3 

9. Gebelikte periodontal hastalıklar abortusa neden 

olabilir. (Doğru) 
47 33,6 32 22,9 61 43,6 

10. Kadınlar gebelik döneminde ağız ve diş sağlığı 

hakkında bilgilendirilmelidir. (Doğru) 
138 98,6 0 0 2 1,4 

11. Kadınlar gebelik döneminde diş hekimi 

muayenesine gidebilirler. (Doğru) 
140 100 0 0 0 0 

12. Gebelik döneminde kadınlar diş tedavisi 

olabilirler. (Doğru) 
91 65 26 18,6 23 16,4 

13. Gebelikte diş tedavileri için en güvenli dönem ilk 

trimesterdır. (Yanlış) 
44 31,4 43 30,7 53 37,9 

14. Gebelikte diş radyografisi (röntgen) güvenli 

değildir. (Yanlış) 
92 65,7 10 7,1 38 27,1 

15. Gebelikte diş tedavisinde lokal anestezi kullanımı 

güvenlidir. (Doğru) 
60 42,9 42 30 38 27,1 

16. Prenatal izlemlerinde iş yoğunluğundan gebelere 

bilgilendirme yapılamıyor. 
57 40,7 21 15 62 44,3 

17. Hemşire ve ebelerin gebelerin ağız ve diş 

sağlığına katkıları kısıtlıdır. 
59 42,1 57 40,7 24 17,1 
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18. Gebeleri ağız ve diş sağlığına ilişkin 

bilgilendirebilecek birikime sahibim. 
39 27,9 72 51,4 29 20,7 

 

Tartışma 

Gebelikte ağız ve diş sağlığının önemi son yıllarda dikkat çeken konulardan biri olmuştur. Dünya Sağlık 

Örgütü ve Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Derneği’ne göre ağız ve diş sağlığı, gebeler ve yenidoğanlar için 

koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır (Harnett ve ark. 2016). Gebelikte oral sağlığın maternal ve 

fetal sonuçlarının önemine karşın sağlık personelinin bu konuda yeterince bilgilendirilmediği belirlenmiştir. 

Çalışmamızın sonucuna göre hemşire ve ebelerin %82,9’u gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında herhangi bir 

eğitim almadığını belirtmiştir (Tablo 2). George ve arkadaşlarının çalışmasında (2016) antenatal bakım 

uzmanlarının (obstetrisyenler, ebeler) %98,4’ünün gebelikte oral sağlık hakkında herhangi bir eğitim almadığı 

belirlenmiştir. Çalışmamız bu bulgu ile benzerlik göstermektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın doğum öncesi bakım rehberi (2014) de ilk trimesterdan itibaren ağız ve diş sağlığı 

konusunda danışmanlık verilmesi gerektiğini önermektedir. Ancak Usturalı Mut ve arkadaşlarının çalışmasına 

göre (2014) gebelerin yalnızca %7,3’ü bir sağlık çalışanı tarafından gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında 

bilgilendirilmiştir. Mecdi ve Şahin’in çalışmasında ise (2015) gebelerin %28,8’i gebelikte ağız ve diş sağlığı 

hakkında bilgilendirildiğini belirtmiştir. Çalışmamızda ise literatüre benzer şekilde katılımcıların çoğunluğunun 

(%58,6) gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim vermediği belirlenmiştir (Tablo 2). Gebelerden ağız ve diş 

hastalıklarının varlığı hakkında anamnez alanların oranı ise %63,6 olarak belirlenmiştir. Çalışmamızın sonucuna 

göre hemşire ve ebelerin gebelerde ağız ve diş hastalıkları hakkında bilgi aldıkları; ancak bu konu hakkında eğitim 

vermedikleri söylenebilir. 

Gebeliğin her aşamasında ağız sağlığının korunması ve geliştirilmesi için rutin diş hekimliği muayenesi 

önemlidir. Bu nedenle gebelerin sağlık personeli tarafından diş hekimine yönlendirilmeleri önemlidir. Amerikan 

sağlık sigortası şirketi Cigna Corporation 2015 yılında ulusal bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmanın raporuna göre 

801 gebeden %76’sı ağız ve diş sağlığı problemi yaşamasına rağmen %57’si gebelikte diş hekimi kontrollerine 

gitmiştir (Healthy smiles for mom and baby: Insights into expecting and new mothers’ oral health habits, 2015). 

Çalışmamızda hemşire ve ebelerin %40,7’sinin gebeleri diş hekimine yönlendirmediği bulunmuştur (Tablo 2). 

Ekiz ve arkadaşlarının çalışmasında ise hekimlerin ilk prenatal vizitte gebeleri diş hekimine yönlendirme oranı 

%36,1 bulunmuştur. George ve arkadaşlarının hekim ve ebelerle yaptığı çalışmada ise (2016) %21,5’i gebeleri diş 

hekimi muayenesine yönlendirdiği bulunmuştur. Araştırma sonucumuz literatür ile benzerlik göstermektedir.  

Çalışmamızda gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi alma yönünden lisansüstü eğitim alanlarla 

lisans eğitimi alanlar karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Tablo 3). Lisansüstü 

eğitimde dahil gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında yeterince eğitim verilmediği söylenebilir. Gebelikte maternal 

dental sağlık ve periodontal hastalıklar hakkında lisans düzeyi ve üzerinde verilecek eğitimlerin artırılması 

gerektiği görülmektedir.  

Bulgularımıza göre, mesleki açıdan karşılaştırıldığında hemşirelerin ebelere oranla gebelerden ağız ve 

diş hastalıkları varlığı hakkında daha fazla bilgi aldıkları ve gebeleri daha fazla diş hekimi muayenesine 

yönlendirdikleri saptanmıştır. Ancak gebelere eğitim verme durumu incelendiğinde hemşireler ve ebeler arasında 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. İki grupta da gebeleri ağız ve diş sağlığı hakkında bilgilendirme düzeyinin düşük 
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olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Literatürde hemşire ve ebeleri bu konuda karşılaştıran bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  

Gebeliğin normal seyrinde meydana gelen hormonal ve vasküler değişimler periodontal hastalıklara 

yatkınlığı artırmaktadır (Kasshety ve ark. 2018). Gingival inflamasyonun belirtilerinden kızarıklık, kanama ve 

şişlik gebelikte daha belirgin şekilde seyretmektedir (Musskopf ve ark. 2017).  Çalışmamızın sonucuna göre 

katılımcıların %97,9’u gebelikte yaşanan hormonal değişimlerin ağız ve diş sağlığını etkilediğini belirtmiştir. 

Katılımcıların çoğunluğu periodontit (%88,6) ve gingivitin (%74,3) tanımlarını doğru bildiklerini belirtmişlerdir. 

Ancak gebelikte en çok görülen periodontal hastalıkların periodontit ve gingivit olduğu hakkında herhangi bir 

fikirlerinin olmadığını (%50,7) bildirmişlerdir (Tablo 4). George ve arkadaşlarının çalışmasında da (2016) 

katılımcıların %99’u maternal oral sağlığın önemli olduğunu belirtmiştir. Ekiz ve arkadaşlarının (2015) 

çalışmasında ise katılımcıların %90,8’i gebelikte peridontal hastalıklar görülme oranının arttığı belirlenmiştir.  

Gebelikte periodontal hastalıklar ile karşılaşan kadınların 5’te 1’inde daha yüksek oranda riskli gebelik 

sonuçlarına rastlanmıştır. Gebelikte periodontal hastalık geçiren kadınların %11’inde geçirmeyenlerde ise 

%1,1’inde preterm eylem görülmüştür. Düşük doğum ağırlıklı bebek, preeklemsi ve düşükler yaşanan diğer sağlık 

problemleridir (Tettamanti ve ark. 2017). Basha ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada (2015) araştırmaya katılan 

307 gebeden 126’sına periodontit tanısı konulmuştur. Tanı konulan gebelerin %34,25’i, sağlıklı olan gebelerin ise 

%18,78’inde düşük doğum ağırlıklı yenidoğan görülmüştür. Ekiz ve arkadaşlarının kadın hastalıkları ve doğum 

uzmanı hekimlerle yaptığı çalışmasında (2015), hekimlerin %79,3’ünün peridontal hastalıklar ile gebelik arasında 

ilişki olduğunu belirttiği saptanmıştır. Araştırmamızın bulgularına göre ‘Gebelikte yaşanan periodontal hastalıklar 

doğumu etkilemez’ cümlesine katılımcıların %54,3’ü ‘doğru’ şeklinde yanıt vermişlerdir. Periodontal hastalıkların 

preterm eyleme, abortusa, düşük doğum ağırlıklı yenidoğana ve preeklemsiye neden olduğı konusunda 

katılımcıların çoğunluğunun herhangi bir fikri olmadığı saptanmıştır (Tablo 4). Bu durumun katılımcıların 

gebelikte ağız ve diş sağlığı hakkında eğitim alma düzeyinin düşük olmasından kaynaklandığı söylenebilir.   

Araştırmamıza katılan hemşire ve ebelerin gebelikte dental sağlık ve tedavileri konusunda yeterli bilgiye 

sahip olmadıkları belirlenmiştir. Katılımcıların tamamı gebelerin diş hekimi muayenesine gidebileceğini 

belirtirken, %65’i gebelerin diş tedavisi olabileceğini belirtmiştir. Yapılan çalışmalara göre ağız ve diş tedavileri 

için gebelik dönemi bir kontreendikasyon değildir. Ancak ilk trimester bir organogenez dönemi olduğundan 

gebenin takip olduğu kadın doğum uzmanına danışarak kişiye özel tedavi uygulanmalıdır. İkinci ve üçüncü 

trimester diş tedavileri için en uygun zamandır (Naseem ve ark. 2015; Mecdi ve Hotun, 2015). ‘Gebelikte diş 

tedavisi için en güvenli dönem ilk trimesterdır’ şeklindeki cümlemize katılımcıların %30,7’si yanlış olduğunu, 

%31,4’ü doğru olduğunu, %37,9’u ise herhangi bir fikri olmadığı şeklinde yanıt vermiştir. Çalışmamızın sonucuna 

göre gebelikte diş tedavi için en uygun zaman hakkında hemşire ve ebelerin yeterli bilgiye sahip olmadığı 

söylenebilir.  

Radyografideki hızlı çekim, filtrasyon, kurşun koruyucular gibi gelişmeler nedeniyle gebelikte röntgen 

çekimi güvenilir hale gelmiştir (Naseem ve ark. 2015). Radyografide kullanılan X ışınları belli bir dozu (1 x 10     
    
-6 

Gy ) aşmadıkça gebelikte kullanılabilmektedir (Oral Health During Pregnancy and Early Childhood: 

Evidence‑Based Guidelines for Health Professionals, 2010). Araştırmamızın bulgularına göre ise katılımcıların 

%65,7’si gebelikte diş röntgeni çekiminin güvenli olmadığını belirtmiştir (Tablo 4). Ekiz ve arkadaşlarının 

çalışmasında da katılımcıların %53,5’i gebelikte diş röntgenini güvenli bulduklarını belirtmişlerdir. Literatüre ve 
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çalışmamıza göre gebelikte diş röntgeninin güvenli olduğu konusunda sağlık çalışanlarının bilgiye ihtiyacı 

oldukları söylenebilir. Hemşirelerin ve ebelerin bu konudaki bilgilerinin arttırılması ile günlük kullanımda 

hastaların kaygıları azaltılarak işlemler daha rahatlıkla yapılabilir hale getirilebilir.  

Oral Health Care During Pregnancy Expert Workgroup (2012) raporuna göre gebelikte diş tedavilerinde 

kullanılan ilaçlar FDA tarafından belirlenen gebelik kategorilerine göre (A, B, C, D ve X) kullanılabilir. Buna göre 

diş tedavilerinde sıklıkla kullanılan lokal anestezi uygun teknik ve dozda kullanıldığında gebelikte kontrendike 

değildir (Cengiz, 2007). Çalışmamızda katılımcıların %30’u gebelikte lokal anestezi kullanılamayacağını, %27,1’i 

ise bu konuda fikri olmadığını belirtmiştir. Ekiz ve arkadaşlarının çalışmasına göre (2015) de çalışmaya katılan 

hekimlerin %45’i gebelikte lokal anestezi kullanımına karşı olduğunu belirtmiştir. Hemşirelerin ve ebelerin bu 

konuda yeterli bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. Hemşirelerin ve ebelerin lokal anestezikler konusunda 

bilgileri artırılarak diş tedavilerinin hastalar açısından daha kolay gerçekleştirilmesi sağlanabilir. 

Çalışmaya katılan hemşire ve ebelerin %40,7’si yoğun çalışmalarından dolayı gebelere ağız ve diş sağlığı 

hakkında eğitim veremediklerini; %42,1’i gebelikte ağız ve diş sağlığına katkılarının kısıtlı olabileceğini 

belirtmiştir. Çalışmamızda katılımcıların %27,9’u gebelere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi verecek yeterliliğe 

sahip olduklarını belirtmişlerdir. Antenatal dönemde gebelerle en çok karşılaşan hemşire ve ebelerin gebelikte ağız 

ve diş sağlığı hakkında yeterince bilgilendirilmedikleri için kendilerini bu konuda yetkin görmedikleri söylenebilir.  

Sonuç ve Öneriler 

Prenatal periodontal hastalıklar maternal ve fetal ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle 

gebelikte dental sağlık alışkanlıklarının kazandırılması önemlidir. Bu konuda en önemli sorumluluk gebelerle en 

çok karşılaşan sağlık bakım profesyonellleri hemşireler ve ebelere önemli görevler düşmektedir. Ancak sağlık 

personelinin maternal oral sağlık alışkanlıkları ve dental sağlık problemleri hakkında yeterli bilgisi 

bulunmamaktadır. Sağlık personelinin lisans eğitimi düzeyinde ya da hizmet içi verilecek eğitimlerle farkındalığı 

artırılmalıdır. Bu sayede gebelikte yaşanabilecek preeklemsi, abortus, preterm eylem, düşük doğum ağırlıklı bebek 

gibi önemli sağlık problemleri önlenebilir.  
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S-066 - KADINLARIN DOĞUM ŞEKİLLERİNİN DOĞUM SONU KONFOR DÜZEYLERİ 

ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

 
Mehtap AKGÜN1, Arzu AKPINAR1, İlkay BOZ1, Hatice YANGIN1, 

 
1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Doğum şeklinin postpartum döneme uyum sağlamada etkili olan temel değişkenlerden biri olduğu bilinmektedir. 

Bu araştırmanın amacı doğum şekillerinin doğum sonu konfor düzeyleri üzerine etkilerini ve birbirine 

üstünlüklerinin olup olmadığını belirlemektir. 

Tanımlayıcı ve ilişkisel tasarımdaki araştırmanın verileri 50 vajinal, 50 sezaryen ve 50 sezaryen sonrası vajinal 

doğum (SSVD) deneyimleyen kadın ile Kasım 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında, bir kamu hastanesi ve sosyal 

medya platformundan elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu ve Doğum Sonu Konfor Ölçeği 

(DSKÖ) kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans, ortalama, standart sapma, ki kare, Cronbach Alpha analizi; tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) ve t testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 30.55±4.71 (min=20-max=47) ve %38.7’si 26-30 yaş aralığındadır. 

Kadınların doğum şekline göre son doğumları kolaylık açısından değerlendirmeleri (p=0.031) ve son doğum 

şeklini diğer gebelere önerme durumları (p=0.000) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, SSVD 

grubunun en yüksek oranda doğum şeklini kolay bulduğu ve önerdiği saptanmıştır. Kadınların doğum şekline göre 

DSKÖ’nin toplam ve alt boyutlarının puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptanmıştır (p=0.000). SSVD yapan kadınların vajinal ve sezaryen doğum yapan kadınlardan daha yüksek oranda 

DSKÖ toplam ve alt boyut madde puan ortalamalarına sahip olduğu bulunmuştur. Çevresel konfora ilişkin doğum 

sonu odanın havalandırması ve yakınlarının/arkadaşlarının ziyaret edebilmesi maddelerinde gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (sırasıyla, p=0.004 ve p=0.014). SSVD ve VD yapmış 

olan kadınların odanın havalandırması ve yakınlarının/arkadaşlarının ziyaretine ilişkin çevresel konfor düzeyleri 

CS olan kadınlardan daha yüksek bulunmuştur. 

Kadınların doğum şeklinin doğum sonu konfor düzeyi üzerine etkili olduğu, vajinal ve sezaryen yaşamış kadınlara 

göre SSVD deneyimleyen kadınların doğum sonu konfor düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Doğum sonu 

dönemde sağlık bakım profesyonelleri tarafından sunulan bakımda doğum şekilleri mutlaka göz önüne alınmalıdır. 

Bununla birlikte SSVD deneyimleyen kadınların doğum sonu konfor düzeyinin yüksek olması anne, bebek ve 

toplum ekseninde SSVD şeklinin desteklenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM SONU KONFOR, SEZARYEN, SEZARYEN SONRASI VAJİNAL 

DOĞUM, VAJİNAL DOĞUM 

 
THE EFFECTS OF BIRTH TYPES ON POSTPARTUM COMFORT LEVELS 

 
Mehtap AKGÜN1, Arzu AKPINAR1, İlkay BOZ1, Hatice YANGIN1 

 
1AKDENİZ UNİVERSİTY FACULTY OF NURSİNG 

The birth type is known to affect a woman’s adaptation to the postpartum period. The aim of this study is to 

determine the effects of birth types on postpartum comfort levels, and to determine whether any of these birth 

types is superior to the others. 

The data for this descriptive study were obtained through a public hospital and a social media platform for a total 

of 150 women (50 with vaginal birth (VB), 50 with cesarean section (CS), and 50 with vaginal birth after cesarean 

(VBAC) between November 2017 and February 2018. The data were collected using a Personal Information Form 

and Postpartum Comfort Scale (PCS). The data were analyzed via descriptive statistics, one-way analysis of 

variance (ANOVA), and t test. 

The mean age of participants was 30.55±4.71 years (min=20, max=47). 38.7% of the women were between the 

ages of 26 and 30. There was a significant difference among groups in terms of evaluation the last birth's difficulty 
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and suggestion of last birth. The VBAC group reported that their birth type was the easiest (p=0.031), and would 

suggest this birth method to other women (p=0.000). In addition, the women with VBAC had significantly higher 

mean total and subscale item PCS scores compared to women with VB or CS (p = 0.000). It was determined that 

there was a statistically significant difference (p = 0.004 and p = 0.014, respectively) between the groups in terms 

of ventilation of the postpartum room and the ability of their relatives / friends to visit about environmental 

comfort. Women with VBAC and VB were found to have higher levels of environmental comfort with respect to 

ventilation of the room and their relatives / friends' visits than women with CS. 

This study indicated that women with VBAC had the highest postpartum comfort levels (compared to VB or CS). 

Health care professionals must take birth types into consideration during postpartum care. In addition, since the 

women with VBAC reported the highest level of postpartum comfort, it is necessary to support VBAC, considering 

its benefits to the mother, baby, and society. 

KEYWORDS: CESAREAN BİRTH, NORMAL BİRTH, POSTPARTUM CARE, VAGİNAL BİRTH AFTER 

CESAREAN 
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S-067 - DÜŞÜK GELİRLİ GEBELERİN DİSTRES DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ 

 
GÖZDE SEZER1, SELMA ŞEN2, BENAY OĞUZ1, 

 
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, 

Çalışma, düşük gelirli gebelerde distres düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini Manisa’da bir Aile Sağlığı Merkezine Şubat-

Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuran gebeler oluşturmaktadır. Çalışma kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı 

kabul eden 325 gebe örneklemi oluşturmuştur. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik, ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi 

(ANOVA) ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır. 

Gebelerin yaş ortalaması 25.9±4.7’dir. %35.7’i ortaokul mezunu, %28.3’ü ilk gebeliğine sahip, %85.2’i gebeliğini 

planlamıştır. Gebelerin distres puan ortalaması 17.66±6.28’dir. Kesme noktasına göre, gebelerin %6.8’inin distress 

(stres, anksiyete ve depresyon) yaşadığı saptanmıştır. Gebelerde; eğitim durumu, eşin eğitimi, sosyal güvence, 

evlilik yaşı, evlilik yılı, ilk gebelik yaşı, önceki gebeliğinde sorun yaşama, gebeliğe ilişkin duyguları, anne 

tarafından istenilen bir gebelik olması, baba tarafından istenilen bir gebelik olması, eşin gebeliğe tepkisi, bebeğin 

beklenen cinsiyette olmasının distres puanını etkilediği belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre düşük gelirli gebelerde, gebelikte distresin düşük düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Gebelikte yaşanan distresi bazı değişkenlerin etkilediği belirlenmiştir. Bir gebenin sağlık 

değerlendirmesi yapılırken fiziksel değerlendirme ile beraber psikolojik ve sosyodemografik özelliklerin de göz 

önüne alınarak bütüncül bir yaklaşımla yapılmalıdır. Konu ile ilgili çalışma sayılarının yetersiz olması nedeniyle 

yeni çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DÜŞÜK GELİR, GEBELİK, DİSTRES 

 
DETERMİNATİON OF THE LEVEL OF DİSTRESS İN PREGNANT WOMEN WİTH LOW 

İNCOME 

 
GÖZDE SEZER1, SELMA ŞEN2, BENAY OĞUZ1 

 
1MANİSA CELAL BAYAR UNİVERSİTY, INSTİTUTE OF HEALTH SCİENCES, 2MANİSA CELAL 

BAYAR UNİVERSİTY, FACULTY OF SCİENCES 

The aim of this study is to determine the level of distress in pregnant women with low income. 

The study is a descriptive and cross-sectional study. Population of this study consisted of all the pregnant women 

who applied to the one Family Health Center in the Manisa between February-May 2018. 325 pregnant women 

who complied with the inclusion criteria of the study and accepted to participate in the study constituted the sample 

group of the study. Personal Information Form and Tilburg Pregnancy Distress Scale were used for data collection. 

Evaluation of the data; percentage, mean, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Mann Whitney U 

test was used. 

The average age of the pregnant women was 25.9±4.7. 35.7% of these women were secondary school graduate; 

28.3% had their first pregnancy, 85.2% was planned the pregnancy. The distress mean score of the pregnant women 

was 17.66±6.28. According to the cut-off point; 6.8% of these pregnant women experienced distress (stress, 

anxiety, and depression). In pregnant women; it was determined that while education level, spouse's education 

level, social security, marriage age, marriage year, first gestational age, have problems in previous pregnancies, 

feelings about pregnancy, pregnancy is desired by mother, Apregnancy is desired by father, spouse's reaction to 

pregnancy, and the expectation of the baby in the gender status affect the distress scores. 
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According to the results obtained from the study, it was specified that the distress was at a low level during 

pregnancy. It has been determined that some variables were affected the distress experienced in pregnancy. When 

pregnant women are made health evaluation, psychological and sociodemographic variables in addition to physical 

examination should be made a holistic approach. It has been suggested that this study should be supported with 

new studies due to insufficient studies on the subject. 

KEYWORDS: LOW İNCOME, PREGNANCY, DİSTRESS 
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S-068 - ERKEN DOĞUMU ÖNLEMEDE NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLERLE EBELİK 

BAKIMININ ETKİLERİ 
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1NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 

Giriş 

Erken doğumlar gelişmiş ve gelişmekte olan birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de, çocuk 

ölümlerinin en sık nedenlerinden biridir. Erken doğum tüm gebeliklerin %9-10’unda görülmektedir. Avrupa ve 

diğer gelişmiş ülkelerde görülme sıklığı  %5-9'dur. Türkiye’nin erken doğum oranı ise %11,97 olarak tahmin 

edilmektedir. Dünya genelinde erken doğuma bağlı prematüre yeni doğan ölümlerinin oranı %28'dir.Bu oran 

Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında bebek ölüm oranında üst sıralarda olmasıyla paralellik göstermektedir. Bu 

bakımdan erken doğumların önlenmesi prematür bebek oranını azaltarak bebek ölümlerini de azaltacaktır. Erken 

doğumlar yenidoğanda kronik akciğer hastalığı, gastrointestinal, immünolojik, merkezi sinir sistemi, işitme ve 

görme problemleri, uzun süreli motor, kardiovasküler sistem hastalıkları, bilişsel, görsel, davranışsal 

rahatsızlıklara neden olarak sadece bebek ölüme neden olmakla kalmayıp aynı zamanda morbidite oranı yüksek 

nesiller yetişmesine neden olur ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkiler. 

 Erken doğumun anne kanındaki CRH seviyesiyle doğru orantılı olarak arttığı bilinmekle birlikte, yapılan 

çeşitli çalışmalarda stresin, anne kanındaki CRH seviyesini arttırarak, erken doğum riskini arttırdığı bulunmuştur. 

Lillie creutz ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışmada, termde doğum yapan kadınlarla karılaştırıldığında 

erken doğum yapan kadınların gebeliklerinde daha yaygın strese maruz kaldığı saptanmıştır. Straub ve ark. (2014) 

ile Shaikh ve ark. (2013) çalışmalarında da maternal stresin erken doğuma neden olduğu belirtilmektedir.Bu 

bağlamda doğru ebelik bakımıyla stres faktörünün azaltılması , hastane odasında gerekli çevre düzenlemelerinin 

yapılması, sessiz ve gürültüsüz ortam oluşturulması, yakınlarıyla istediği zaman görüşmesinin sağlanması ve 

hastane personeliyle sağlıklı iletişim kurulması gibi faaliyetlerle erken doğumlar önemli ölçüde azaltılabilir. 

Olgu Sunumu 

Hastamız 24 yaşında, primipar, iki yıl korunmasız ilişki sonrası ıuı gebelik olup üniversitemiz gebe 

polikliniğine takip olmaktaydı.26. gebelik haftasında aile içi yaşanan ciddi bir tartışma sonrasında ağrı şikayetiyle 

acil servise başvurmuştur.Yapılan obstetrik muayenesinde haftasıyla uyumlu canlı gebelik izlenmekle birlikte 

usgde servikal uzunluğun kısalmış olup 15mm ölçülmesi dışında bir patolojiye rastlanmamıştır.Hastanın nst’sinde 

düzenli kontraksiyonlar izlendi. Vaginal muayenesinde servikal açıklığı 1 cm olup efasmanı %30-40 olarak 

değerlendirildi. Hastanın yatışı yapılarak farmakolojik tedavisinin yanı sıra non-farmakolojk olarak da hastaya 

ebelik bakımıyla destek olunmuştur.Genel olarak stresi azaltma temelli bakım verilerek erken doğum tehditini 

tetikleyen faktörler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Hastanın öncelikle hastane ortamına ve servise uyumunu 

kolaylaştırmak için servis tanıtıcı eğitim yapıldı. Hasta ve yakınına kendilerini ifade etme fırsatı verilerek soruları 

cevaplandı.Endişe duydukları konular üzerinde özellikle duruldu. Hastamız 26 ile 32. Haftalar arasında hospitalize 

edildi. Bu süre içerisinde hastanın odasını ev ortamı gibi kullanmasına izin verildi.Hastanın önerileri düzenlemeler 

yapılırken dikkate alındı.Tedavisi sırasında aynı zamanda normal doğuma hazırlık amaçlı nefes egzersizleri 

öğretildi. Anne ve baba adayına anne sütü ve emzirme, postpartum anne bakımı, bebek bakımı ve bağlanma gibi 

konularda çeşitli eğitimler düzenlenerek hastanede geçirilen zamanın gebeliğin kayıp dönemi olarak görülmesinin 

önüne geçildi. 32. Haftada kontraksiyonları azalan, durumu stabilize olan hasta aciller konusunda uyarılarak 

önerilerle taburcu edildi.32. ve 37. Gebelik haftaları arasında hasta poliklinik takiplerine geldiğinde servikal 

uzunluğu 9mm’e kadar düştü ancak aktif kontraksiyonu olmadığı için tekrar hospitalize edilmedi. Olgumuz 37. 

Haftada spontan ağrılarının başlaması üzerine acil servise başvurdu. Başvurusunda yapılan vaginal muayenede 

servikal açıklığı 4-5cm efasmanı %80-90 ölçüldü. Başvurudan itibaren yaklaşık 15 dakika içerisinde tam açık 

olması sonrasında normal spontan vaginal doğum gerçekleşti. Apgar 9-9, 3090gr canlı kız bebek doğurtuldu. 

Epizyotomisi olmayan hastanın doğum salonuna eşinin de destek amaçlı alınmasıyla komplikasyonsuz, keşkesiz 

bir doğal doğum gerçekleştirildi. Postpartum birinci günde anne ve bebek sağlıkla taburcu edildi. 
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Sonuç 

 Erken doğumun bilinen ve etkin bir tedavisinin olmadığı belirtilmekle birlikte, erken doğum tehdidi 

(EDT) için risk faktörlerinden ‘stres’ EDT'ye neden olabiliyorsa, stresin azaltılması erken doğumu geciktirebilir. 

Stresle baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi ve stres faktörlerinin azaltılmasıyla EDT olan kadınlarda erken 

doğum önlenebilir mi? Sorusundan yola çıkarak yaptığımız ebelik bakımlarından bahsettiğimiz bu olgu sunumunu 

paylaşmak istedik. 
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Özet 

Bu çalışma, prenatal kayıp sonrası kişilerarası ilişkiler psikoterapistini ve yeni bir gebeliğe hazırlık sürecini 

açıklamak amacı ile derleme çalışması tipinde hazırlanmıştır. Perinatal kayıp, erken ve geç fetal ölümleri (düşük, 

ölü doğum) ve yenidoğanın doğumdan sonraki ilk 28 güne kadar olan ölümlerini kapsamaktadır. Türkiye’de 

istemsiz düşük oranı %23, ölü doğum oranı %3 ve yenidoğan ölüm hızı ise %0.7 olarak saptanmıştır. Kuzey 

Kıbrıs’ta da ulusal veri bulunmamakla birlikte, çalışmalarda düşüklerin sık görüldüğü belirtilmektedir. 

 

Perinatal kayıp, travmatik bir süreç olarak kabul edilmekte ve kişilerarası çatışmalar, etkisiz baş etmeler, yas, 

depresyon, anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Gebelik kaybı yaşayan 

bireye yaklaşımda en önemli nokta; iyileştirici iletişim tekniğini kullanmak olmalıdır. Bu amaçla, bireyin yas ve 

kayıp sürecini kolaylaştırmak, kayıp sonrası kişilerarası çatışmalarını, rol değişimlerini detaylıca çalışmak 

gerekmektedir. Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisi (KİPT); bu alanları birey ile çalışarak, yeni sosyal destek alanları 

oluşturur ve bireyi yeni bir gebelik sürecine karar verme sürecinde terapötik iletişim tekniklerini kullanır. Gebelik 

kaybında, hemşirelerin yaşanan duygu düşüncelere odaklanmaları, profesyonel iletişim tekniklerini kullanmaları 

kadınların bir sonraki gebelik süreçlerine hazırlanmalarında önemlidir. 

 

İstemsiz düşük ve tekrarlayan gebelik kaybı yaşayan kadınlar yeni bir gebeliğe daha fazla istekli olabilmektedir. 

Bu süreçte de çiftler, prekonsepsiyonel (Gebelik öncesi) bakım ile desteklenmelidir. Prekonsepsiyonel bakım, 

çocuk sahibi olmadan önce eşlerin sağlığını geliştirmeyi amaçlayan koruyucu bir sağlık hizmeti türü olup, tarama 

ile tedavinin yanı sıra danışmanlık kavramını da içermektedir. Prekonsepsiyonel bakım becerileri hemşire, hekim, 

ebe vb ekip üyelerinin katkılarıyla gelişebilir. Prekonsepsiyonel danışmanlıkta ekibin vazgeçilmez üyelerinden 

biri hemşirelerdir. Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Derneği, prekonsepsiyonel 

danışmanlığın birincil amacının; risk taraması tanımlanmış risklere yönelik müdahalede bulunma, eğitim ve sağlığı 

geliştirme olduğunu rapor etmiştir. Bu süreçte, kadının fizyolojik taramaları ile psikolojik ve sosyal açıdan 

profesyonel destek alması gebelik sürecine hazırlanma açısından oldukça önemlidir. 

 

Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta perinatal kayıp sonrası ve sonraki gebeliklerde çiftleri destekleyen iyi 

yapılandırılmış sistemler bulunmamaktadır. KİPT’i, hemşireler başta olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri 

prekonsepsiyonel bakım süreçlerinde kullanmalıdır. 

 

Abstract 
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This study was conducted in the form of a post-prenatal loss interpersonal psychotherapist and a compilation study 

with the aim of explaining the process of preparation for a new pregnancy. Perinatal loss includes early and late 

fetal deaths (miscarry, stillbirth) and deaths of the newborn until the first 28 days after birth. In Turkey, it was 

found that involuntary miscarriage rate is 23%, the rate of stillbirths is 3% and neonatal mortality rate was found 

to be 0.7%. In northern Cyprus, there are no national data, and studies show that miscarriages are frequent. 

 

Perinatal loss is considered to be a traumatic process and can cause psychiatric problems such as interpersonal 

conflicts, ineffective coping, mourning, depression, anxiety disorders. For this purpose, it is necessary to facilitate 

the grievance and loss process of the individual, to study the post-loss conflicts and role changes in detail. 

Interpersonal Relationship Psychotherapy (IRP) works with individuals to create new areas of social support, and 

the individual uses therapeutic communication techniques to decide on a new gestational process. In pregnancy 

loss, nurses focus on emotional feelings, using professional communication techniques is important for women to 

prepare for the next pregnancy process. 

 

Women who are experiencing involuntary miscarriages and recurrent pregnancy loss may be more willing to have 

a new pregnancy. In this process, couples should be supported by preconceptional (pre-pregnancy) care. 

Preconceptional care is a form of preventive health care that aims to improve the health of the spouses before they 

have children and includes consulting as well as screening and treatment. Preconceptional care skills can be 

developed by the contributions of nurses, physicians, midwives, etc. team members. One of the indispensable 

members of the team in preconceptional counseling are the nurses. In this process, psychological and social 

psychological examination of the woman with a professional psychotherapy method is important to prepare for 

the pregnancy process. 

 

In subsequent pregnancy after perinatal loss, there are no well-established systems to support couples in Turkey 

and in Northern Cyprus. IRP should be used by all health professionals,  particularly by nurses, in preconceptional 

maintenance procedures. 

 

Giriş 

Perinatal kayıplar;  küretaj, terapötik küretaj, düşük, ani bebek ölümü sendromu ve fetal ölümleri kapsamakta ve 

gebeliklerin ortalama %30’unu etkilemektedir (Çam & Tekbaş, 2016; Gaudet, 2010). Dünya genelinde 2015 yılı 

için yenidoğan ölüm oranı 1000 canlı doğumda 19 olarak belirlenmiştir (WHO, 2017). Dünya’da gebeliklerin 

%15-20’si spontan düşük nedeniyle kaybedilmektedir (Robinson, 2014).Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 

(TNSA 2013)’na göre, evlenmiş kadınların %23’ünün kendiliğinden düşük yaptığı, %14’ünün ise en az bir kez 

isteyerek düşük yaptığı belirtilmektedir. Ayrıca Türkiye’de ölü doğum oranı %3 ve yenidoğan ölüm hızı %0.7 

olarak saptanmıştır (TNSA, 2013). Kuzey Kıbrıs’ta bebek ölüm hızı her bin canlı doğumda 2.1 olarak 

belirlenmiştir (Devlet Planlama Örgütü (DPÖ), 2017). Düşükler ile ilgili ulusal veri bulunmamakla birlikte, 

yapılan çalışmalarda düşük ve küretaj oranların fazla olduğu belirtilmektedir (Sarpkaya & Eroğlu, 2011). 

 

Perinatal kayıp, bebeğin ölümüne duyulan yas ve kayıp duygusuyla birlikte, ebeveynler için; geleceğe yönelik 

ümitsizlik duygularına ve olumsuz düşüncelerin oluşmasına, tekrar bir gebelik süreci için anksiyete duygusunun 
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var olmasına sebep olmaktadır (Armstrongds, 2002; Capitula, 2004; Cote-Arsenault, 2003; Çam & Tekbaş, 2016). 

Bu sürecin sağlıklı atlatılması, bireyin yeni bir gebeliğe hazırlanması için, destek ve bakım alması önem 

taşımaktadır. Bu da kapsamlı bir prekonsepsiyonel bakım ile mümkün olabilmektedir. 

 

Çalışma, perinatal kayıp sonrası yeni bir gebeliğe hazırlık sürecinde, kişilerarası ilişkiler psikoterapistinin 

prekonsepsiyonel bakım içerisindeki önemini vurgulamak ve prekonsepsiyonel bakım hakkında bilgi vermek 

amacı ile derleme çalışması tipinde hazırlanmıştır. 

 

Gelişme  

Perinatal kayıp; travmatik bir süreç olarak kabul edilmekte ve kişilerarası çatışmalar, etkisiz baş etmeler, yas, 

depresyon, anksiyete bozuklukları gibi psikiyatrik sorunları ortaya çıkarabilmektedir. Gebelik kaybı yaşayan 

kadınlarda, kayba bağlı olarak; öfke, üzüntü, suçluluk, boşluk duyguları hakim olabilir. Üzüntülerinin hiçbir zaman 

azalmayacağı duygusuna kapılıp, evliliklerinde sorunlar yaşayabilirler. Evliliklerinde sorunlar, yeni bir gebelik 

için anksiyete duygusu, başka bir bebeğe bağlanmakta zorluk ve bebeğe bağlanmayı istememe gibi sorunları ortaya 

çıkarabilir. Perinatal kayıplar içerisinde, en fazla birinci trimestir kayıpları ile karşılaşılmakta ve tıbbi nedenlerle 

düşük yapmak zorunda kalan bir anne, bu kayıptan çok daha fazla etkilenebilmektedir (Altın, 2012; Capitula, 

2004; Cote-Arsenault, 2003; Çam & Tekbaş, 2016, Robinson, 2014; Killeen, 2015). Fakat prenatal kayıp, kayıp 

yaşadığı gebelik haftasından çok, kişinin gebeliğine verdiği anlam ile ilişkilidir (Robinson, 2014). 

 

Gaudet (2010)’in çalışmasında bir ya da birden fazla perinatal kayıp deneyimlemiş 96 gebe ile, kayıp 

deneyimlememiş 74 gebe kadın karşılaştırılmıştır. Kayıp yaşayan gebelerin  yaşamayanlara göre anlamlı derecede 

yüksek anksiyete, depresif semptomlar ve yüksek düzeyde de yas duygusuna sahip olduğu saptanmıştır.  Aynı 

çalışmada, gebeliğin erken kaybı ile daha geç kayıp yaşayanlara oranla keder septomları, yüksek anksiyete ve 

doğum öncesi bağlanmanın zayıf olma riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Gaudet, 2010). 

 

Yapılan bir çalışmada, perinatal kayıp sonrası gebe kalan 63 kadın ile çalışılmış ve bu kadınların çoğunluğu  

(%58.7) duygusal baskılanma yaşadığı ve bu yaşadığı sorunların gebelik anksiyetesini arttırdığı yönünde pozitif 

ilişki saptanmıştır (Cote-Arsenault & Kara Donato, 2011). 

 

Killeen (2015)’in çalışmasında ise;  103 çift ile görüşülmüştür. Bir önceki gebelikte perinatal kayıp yaşayan 40 

çift, ilk kez gebelik yaşayan 33 çift, önceki gebelik öyküsü başarılı olan 30 çift ile çalışılmıştır. Gebeliğe özgü 

soruların yer aldığı ve prenatal bağlanmayı sorgulayan sorular sorulmuştur. Perinatal kayıp öyküsü olan çiftler; 

geçmişte başarılı gebelik geçiren çiftlere göre daha yüksek depresif belirtiler ve gebeliğe özgü anksiyeteye sahip 

oldukları bulunmuştur. Ayrıca; annelerin babalara oranla daha yüksek depresif ve anksiyete semptomları mevcut 

bulunmuştur (Killeen, 2015). 

 

Cote-Arsenault D. (2003)’un  çalışmasında; 17-28 gebelik haftası olan 160 kadın ile çalışılmış,  96 perinatal kayıp 

öyküsü olmayan multigravidas ve bir veya iki perinatal kayıp öyküsü olan 74 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. 

Daha önce perinatal kayıp yaşayan kadınlarda gebelik anksiyetesinin daha fazla gözlendiği sonucu bulunmuştur 

(Cote-Arsenault D., 2003). 
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Perinatal kayıp sonrası kadınların yaşadığı psikolojik sıkıntıların yanı sıra, istemsiz düşük ve tekrarlayan gebelik 

kaybı yaşayan kadınlar yeni bir gebeliğe hazırlanmada istekli de olabilmektedirler. Yeni bir gebeliğe hazırlık için 

perinatal kayıbın durumuna göre, belirli bir süre geçmesi gerekmektedir (Behery, 2013). Dünya Sağlık Örgütü’nün 

raporuna göre, düşük, küretaj sonrası kadınların bir sonraki gebelik deneyimi için en az 6 ay beklenmesini 

önermektedir (WHO, 2005). Bu süreçte de çiftler, prekonsepsiyonel (gebelik öncesi) bakım ile desteklenmelidir. 

Yapılan bir çalışmada, perinatal kayıp sonrası psikososyal ve klinik bakım ihtiyacını bir sonraki çocuğun 

doğumuna kadar uzatılması gerektiği önerilmektedir (Gaudet, 2010).  

 

Prekonsepsiyonel bakım, çocuk sahibi olmadan önce eşlerin sağlığını geliştirmeyi amaçlayan koruyucu bir sağlık 

hizmeti türü olup, tarama ile tedavinin yanı sıra danışmanlık kavramını da içermektedir (Baysoy & Özkan, 2012). 

Prekonsepsiyonel bakım, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Disease Control and 

Prevention=CDC)’nin tanımında belirtiği gibi kadın sağlığı veya gebelik sonuçları üzerine potansiyel risk 

oluşturabilecek biyomedikal, davranışsal ve sosyal risk faktörlerini, gebelik öncesi saptamak ve bunların iyi bir 

şekilde yönetimi için harekete geçmektir (CDC, 2007; Çoşkun, 2011). Kadın gebe kaldığını anlayıp ilk prenatal 

kontrolüne gelinceye dek geçen sürede fetüs, organogenez sürecini çoktan tamamlamaktadır. Başka bir deyişle, 

gebelikten önce riskler saptanmazsa sakatlıkların ve etkilenimlerin önlenmesi için geç kalınmakta, müdahale 

fırsatları kaçırılmaktadır. Gebelik öncesinde müdahale edildiği takdirde (gebelikteki müdahalelere kıyasla) kronik 

hastalıkların, kötü alışkanlıkların ve enfeksiyonların yarattığı olumsuzluklar daha büyük oranda azalmaktadır 

(Baysoy & Özkan, 2012; Coşkun, 2011).  

 

Amerikan Pediatri Akademisi ve Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Derneği, prekonsepsiyonel danışmanlığın 

birincil amacının; risk taraması (beslenme, sigara, alkol, ilaç kullanımı, evde veya işyerinde teratojenlere maruz 

kalma, obstetrik ve tıbbi öyküsü, aile öyküsü, infeksiyon hastalık öyküsü vb), tanımlanmış risklere yönelik 

müdahalede bulunma, eğitim ve sağlığı geliştirme olduğunu rapor etmiştir. Gebelik öncesi bakımın olası 

bileşenlerinden folat/folik asit kullanımı, klamidya taraması, tütün sigara kullanımı gibi durumların ve daha önce 

preterm ile düşük öyküsü olanların gebelik öncesi bakım kapsamında spesifik olarak değerlendirilmesi konusunda 

iyi (A grubu) kanıt bulunan durumlar olduğu saptanmıştır (Baysoy & Özkan, 2012). Amerikan Üreme Tıbbi 

Derneği tarafından tekrarlayan gebelik kaybının, yeni tanımlanmasına göre; kaybın en az iki veya daha fazla düşük 

olması yönünde olup, hastaların 2 düşükten sonra tekrar yeni bir travma yaşamaması için araştırılma yapılmasını 

önerilmiştir (ASRM, 2008).   

Aşağıda CDC tarafından öngörülen “Sağlıklı Gebelik ve Sağlıklı Bebek Sahibi Olmaya Hazırlıkta Temel Adımlar” 

yer almaktadır (CDC,  2007; Çoşkun, 2011). 

 Doğumsal defektlerden korunmak için gebe kalmadan en az 1 ay önce (3 ay öncesi başlanabilir) her gün 

400 mikrogram (0.4 mg) folik asit alınması  

 Sigara ve alkol kullanımına son verilmesi  

 Herhangi bir tıbbi rahatsızlık (astım, diyabet, obezite, epilepsi, hipertansiyon, enfeksiyon hastalıkları, vb.) 

söz konusu ise kontrol altında olduğundan emin olunması  

 Aşılanma durumunun eksiksiz (güncel) olduğundan emin olunması  
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 Kullanılan reçeteli ve/veya reçetesiz (bitkisel) tüm ilaçlar hakkında sağlık profesyonellerinin görüşünün 

alınması  

 Evde ve çalışma ortamındaki enfeksiyona neden olabilecek toksik madde ya da materyallere temastan 

kaçınılması  

 Kimyasallardan ve kedi ya da fare pisliğinden uzak durulması  

 

Önerilen temel adımların yanı sıra prekonsepsiyonel bakımın özetle verilmiş hali Şekil 1’de sunulmuştur (Coşkun, 

2011). 

 

 

İngiltere’de; perinatal kayıp yaşayan gebelerin kayıp sürecinde, kayıp olayı sonrası ve yeni gebeliklerde 

destekleyen yapılandırılmış sistemler, hastaneler, toplum temelli kurumlar ve bağımsız birimler bulunmaktadır. 

Avusturalya ve Kanada’da yapılandırılmış olmasa da ebeveynlere destek amaçlı, dernekler ve danışmanlık 

merkezleri kurulmuştur. Bu programların amacı; duygusal destek vermek ve yas sürecini yaşarken onların 

iyileşmesine yardımcı olmaktır. Hong Kong’ta da birçok hastane, personelin gebelik kaybı yaşayan ebeveynlere 

destek ve danışmanlık verebilmesi için perinatal yas programları geliştirmiştir (Çam & Tekbaş, 2016). Görüldüğü 

gibi, perinatal kayıp sonrası, bireylere sağlanan prekonsepsiyonel bakım; sadece fizyolojik duruma değil, aynı 

zamanda psikososyal sağlığa odaklanan bütüncül bir yaklaşımdır. Gebelik kaybı yaşayan bir bireye yaklaşımda en 

önemli nokta; iyileştirici iletişim tekniğini kullanmak olmalıdır (Çam & Tekbaş, 2016). Bu doğrultuda, bireyin 

Prekonsepsiyonel 
Değerlendirme

• İleri anne-baba yaşı

• Anne beden kitle indeksi 

• Gebelik aralığı

• Akraba evliliği

• Maternal sigara-alkol-ilaç 
kullanımı

• Genetik hastalık taranması, 
testler

• Kronik, metabolik 
hastalıkların yönetimi

• Aile içi şiddete maruz 
kalma

• Psikososyal değerlendirme

• Ekonomik durum
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yas ve kayıp sürecini kolaylaştırmak, kayıp süreci sonrası kişilerarası çatışmalarını, rol değişimlerini, kişilerarası 

yetersizlik alanlarını detaylıca çalışmak gerekmektedir.  

 

Kişilerarası İlişkiler Psikoterapi (KİPT); kısa süreli, özellikle kişilerarası sorunlara odaklanan, depresif belirtilerin 

azalmasını ve kişilerarası işlevselliğin düzelmesini hedefleyen bir psikoterapidir. Kişilerarası psikoterapinin temel 

amacı; kişinin şu andaki duygu durumu ile kişilerarası ilişkilerinin birbiri ile ilişkisi olduğudur. Hastaları anlamak 

için biyopsikososyal modeli kullanır (Altın, 2012; Stuart & Robertson, 2014). KİPT; bu alanları birey ile çalışarak, 

yeni sosyal destek alanları oluşturur ve bireyi başka bir gebelik sürecine karar verme sürecine terapötik iletişim 

tekniklerini kullanır. KİPT belli sorun alanları ile çalışır. Bunlar; yas ve kayıplar, kişilerarası çatışmalar, rol 

değişimleri, kişilerarası yetersizlik sorun alanlarıdır. Gebelik ve doğum sürecinde de bu tür sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. KİPT, bu dört temel sorun alanı ile çalışır (Altın, 2012; Stuart & Robertson, 2014). 

 

Perinatal kayıp yaşayan birey, ciddi bir yas ve kayıp süreci yaşar. Bu süreçteki amaç; hastanın yas tutma sürecini 

kolaylaştırmak, sosyal destek sistemlerini analiz etmek, yeni kişilerarası ilişkiler kurmasını sağlamaktır (Altın, 

2012; Stuart & Robertson, 2014; Stuart, 2004).  

Kişilerarası çatışmalar genellikle ya zayıf bir iletişimden ya da karşılıklı beklentilerin uyuşmamasından 

kaynaklanır. Perinatal dönemdeki kadınların özellikle eşleriyle çatışmaları olmaktadır. Terapide öncelikle hastanın 

iletişimi ve davranış örüntüleri incelenir. Çünkü öncelikli hedefimiz hastaya iletişim şeklini düzenlemede yardımcı 

olmaktır. Hastadan yakın zamanda yaşanmış bir tartışma üzerinden hem sözel hem de sözel olmayan tepkileri 

ayrıntısıyla anlatması istenir. Daha sonra hasta ile birlikte yaşadığı bu durumla başka nasıl baş edebileceği, nasıl 

farklı iletişime geçebileceği ile ilgili yollar bulunmaya çalışılır. Olayın  olumlu ve olumsuz tarafları değerlendirilir. 

Terapist hastaya nasıl daha açık bir şekilde iletişime geçeceği konusunda model olabilmek için seans içinde rol 

yapma tekniğini kullanabilir (Altın, 2012; Stuart & Robertson, 2014; Stuart, 2004). 

Kişilerarası yetersizlik, hastanın kişilerarası ilişkiler kurmak ve devam ettirmek konusunda zorluklar yaşaması 

anlamına gelir. Hastanın tek sahip olduğu ilişki aile üyeleriyle olabilir veya terapi ilişkisi tek bağlandığı ilişki 

olabilir. Bu süreçle ilgili, bu ilişkilerin ne şekilde olumlu hale gelmesi konusunda hasta ile tartışılır. Örneğin; 

gebelik kaybı olan bir kadının eşiyle ya da diğer aile üyeleri ile olan ilişkisindeki sorunlar çalışılabilir  (Altın, 

2012; Stuart & Robertson, 2014; Stuart, 2004). 

Rol değişimi, kişinin ilişkilerindeki önemli sosyal rollerde büyük değişikliklere sebep olan, yaşamsal değişiklikleri 

kapsayan ergenlik, evlenme, boşanma, doğum, emeklilik, bir ilişkiyi bitirmek gibi olaylardır. Gebelik kaybı 

yaşayan kadın, annelik rolüne tam olarak alışmışken, kayıpla birlikte farklı bir role bürünebilmektedir. Kaybının 

yarattığı duyguları konusunda, kızgınlık, suçluluk gibi olumsuz duygularını da içerecek şekilde konuşmak için 

cesaretlendirilir. Yeni rolün, zorlukları ve ne şekilde aşılacağı çözümlenir. Hastanın iletişimi değerlendirilir ve her 

sorun alanında olduğu gibi sosyal desteğinin güçlendirilmesine çalışılır (Altın, 2012; Stuart & Robertson, 2014; 

Stuart, 2004).  

Prekonsepsiyonel bakım becerileri hemşire, hekim, ebe vb. ekip üyelerinin katkılarıyla gelişebilir. 

Prekonsepsiyonel danışmanlıkta ekibin vazgeçilmez üyelerinden biri hemşirelerdir (Baysoy & Özkan, 2012). 

Gebelik kaybı yaşayan kadınlara bakım verirken, hemşirelerin ve diğer ekip üyelerinin, yaşanan duygu 
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düşüncelere odaklanmaları, profesyonel iletişim tekniklerinin içeren psikoterapi yöntemleri kullanmaları, 

kadınların bir sonraki gebelik süreçlerine hazırlanmaları açısından oldukça önem taşır. KİPT; perinatal dönemdeki 

çiftler için kullanılmış bir psikoterapi yöntemidir. (Altın, 2012; Stuart & Robertson, 2014; Stuart, 2004). 

 

Yapılan bir çalışmada, gebeliğini planlayan, formal bir gebelik öncesi danışmanlık alan ve folik asit kullanan 

kadınlarda spontan düşük, ektopik gebelik, molar gebelik, major konjenital anomali veya perinatal ölüm gibi 

olumsuz deneyim yaşama sıklığının yaklaşık 1.5 kat azaldığı bulunmuştur (Pearson et al., 2007). 

 

Yapılan bir meta-analiz çalışmasında, konjenital anomali ve perinatal ölüm hızının azaltılmasında gebelik öncesi 

bakımın etkili olduğu yönünde bildirim yapılmıştır (Wahabi et al., 2012). Prenatal kayıp sonrası KİPT ile yapılmış 

çalışmalara rastlanamamıştır. 

 

Sonuç 

Yapılan çalışmalara göre, perinatal kayıp sonrası birçok psikolojik sorunlar yaşanmakta ve yeni bir gebeliğe kadar 

prekonsepsiyonel bakıma çok fazla gereksinim duyulmaktadır. Gelişmiş ülkeler dahil tüm dünyada 

prekonsepsiyonel bakım hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanma oranı düşüktür. Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs’ta 

perinatal kayıp sonrası ve sonraki gebeliklerde çiftleri destekleyen iyi yapılandırılmış sistemler, kapsamlı 

prekonsepsiyonel bakım hizmetleri bulunmamaktadır (Baysoy & Özkan, 2012; Çam & Tekbaş, 2016). Gebelikte 

her ay düzenli antenatal kontrole gitme oranı yetersiz olan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, böyle bir 

hizmetin kuramsallaşması zaman alabilecektir. Oysa eğitimli ve bilinçli çiftlerin bu konuda ciddi talepleri 

olabilmektedir (Coşkun, 2011). Prekonsepsiyonel bakım kapsamında KİPT geliştirilmeli ve hemşireler başta 

olmak üzere tüm sağlık profesyonelleri prekonsepsiyonel danışmanlığa kapsamlı olarak katkı sağlamalı diye 

düşünülmektedir. 

 

Kaynaklar 

American Society of Reproductive Medicine (ASRM). (2008). Definitions of infertility and recurrent pregnancy 

loss. Fertil Steril, 90, 60. 

Altın, E.G. (2012). Perinatal depresyon tedavisinde kişilerarası terapi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(2), 188-

203. 

Armstrongds, D.S. (2002). Emotional distress and prenatal attachment in pregnancy after perinatal loss. Journal 

of Nursing Scholars-hip, 234(4), 339-345.    

Baysoy, N. G., & Özkan, S. (2012). Gebelik öncesi (prekonsepsiyonel) bakım: halk sağlığı perspektifi. Gazi 

Medical Journal, 23(3), 77-90. 

Capitula, L.K. (2004). Perinatal grief online. The American Journal of Maternal-Child. Nursing, 29(5), 305-311. 

CDC, “ Preconception and Interconception Health Status of Women Who Recently Gave Birth to a Live-Born 

Infant --- Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS), United States, 26 Reporting Areas, 

2004”, MMWR, 2007/56 (SS10;1-35) http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5610a1.htm  

(Erişim tarihi: 29.09.2018) 



495 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

Coşkun, A., (2011). Prekonsepsiyonel bakım ve danışmanlık: kadın yaşamındaki yeri ve önemi. Hemşirelikte 

Eğitim ve Araştırma Dergisi, 8(3), 8-15. 

Côté-Arsenault, D., & Donato, K. (2011). Emotional cushioning in pregnancy after perinatal loss. Journal of 

Reproductive and Infant Psychology, 29(1), 81-92. 

Cote-Arsenault, D. (2003). The influence of perinatal loss on anxiety in multigravidas. J Obstet Gynecol Neonatal 

Nurs, 32, 623-9. 

Çam, M.O. & Tektaş, P. (2016). Gebelik kaybında hemşirelik yaklaşımı. Nursing Care in Pregnancy Loss. 

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi. 105-122. Doi: 

10.17367/JACSD.2016619466 

Gaudet, C., Séjourné, N., Camborieux, L., Rogers, R., & Chabrol, H. (2010). Pregnancy after perinatal loss: 

Association of grief, anxiety and attachment. Journal of Reproductive and Infant Psychology, 28(3), 240-

251. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. (2014). 2013 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Hacet-

tepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, T. C. Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK, Ankara, Türkiye. 

Killeen J. (2015). The rules of bereavement work: emotion work in online perinatal loss support groups. BMC 

Pregnancy Childbirth, 15(Suppl 1), A16. 

Pearson, D. W. M., Kernaghan, D., Lee, R., & Penney, G. C. (2007). The relationship between pre-pregnancy care 

and early pregnancy loss, major congenital anomaly or perinatal death in type I diabetes mellitus. BJOG: 

An International Journal of Obstetrics & Gynaecology, 114(1), 104-107. 

Robinson, G.M. (2014). Pregnancy loss. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 28(1), 169-78. 

doi:10.1016/j.bpobgyn.2013.08.012. 

Sarpkaya, D., & Eroğlu, K. (2011). Use of family planning methods among 15-49 age group women and affecting 

factors in Turkish Republic of Northern Cyprus. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 31(5), 

1236. 

Wahabi, H. A., Alzeidan, R. A., & Esmaeil, S. A. (2012). Pre-pregnancy care for women with pre-gestational 

diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis. BMC public health, 12(1), 792. 

World Health Organization (2005). Report of a WHO technical consultation on birth spacing. 

World Health Statistics (WHO) Reports. (2015-2017).  http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-CYP 

 

 
  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4402946/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4402946/
http://apps.who.int/gho/data/node.country.country-CYP


496 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

S-070 - DOĞUM ŞEKLİNİN EMZİRME ÖZYETERLİLİK ALGISI VE DOĞUM 

MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
SEMRA TUNCAY YILMAZ1, SENA KAPLAN2, HAMİDE ALTUNDAĞ3, MERAL GÖKTAŞ4, ÖZLEM 

MORALOĞLU TEKİN5, 

 
1ELVANKENT AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ, Ankara,Türkiye, 2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, 

Türkiye , 3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı, Sağlık Uygulama Ve Araştırma 

Merkezi, Ankara, Türkiye , 4Ulucanlar Göz Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye, 5Etlik Zübeyde 

Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye, 

Bu çalışma doğum şeklinin emzirme özyeterlilik algısı ve doğum memnuniyeti üzerine olan etkisinin 

değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. 

Kesitsel, tanımlayıcı tipte yapılan bu çalışma Ocak 2016 ve Mart 2016 tarihleri arasında Ankara’da bir kadın 

sağlığı eğitim ve araştırma hastanesinin doğum sonu kliniğinde yapıldı. Çalışmaya 186 vaginal doğum (VD), 189 

sezeryan doğum (CS) yapan anneler dahil edildi (n=375). Veriler araştırmacılar tarafından; Katılımcı Soru Formu, 

Postpartum Emzirme Özyeterlilik Ölçeği ve Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) ile toplandı. Çalışmanın verileri 

postpartum 23. saatte toplandı. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 23.0 

kullanıldı. 

Çalışmada VD ve CS li annelerin sosyodemografik ve obstetrik özelliklerinin istatistiksel olarak benzerlik 

gösterdiği belirlendi (p>0.05). Çalışmada VD’li annelerin Postpartum Emzirme Özyeterlilik Ölçeği puan 

ortalaması 56.80±11.10 iken, bu ortalama CS’li annelerde 56.30±11.67 olarak belirlendi (p>0.05). Aynı zamanda 

VD’li annelerin Görsel Kıyaslama Ölçeği puan ortalaması 6.91±2.69 iken bu ortalama CS’li annelerde 7.14±3.03 

olduğu belirlendi (p>0.05). Tüm gruplar değerlendirildiğinde doğum memnuniyeti ile emzirme özyeterlilik algısı 

puan ortamaları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunduğu belirlendi (p˂0.05). 

Sonuç olarak çalışmamızda doğum şekli ile anne memnuniyeti arasında ilişki belirlenmedi. Bunun yanında doğum 

memnuniyeti yüksek olan annelerin bebeklerini emzirmekte daha istekli, emzirmenin devamlılığı konusudan 

kendine güvendikleri ve emzirme öz yeterlilik algılarının daha yüksek olduğu belirlendi. Bu kapsamda; antenatal 

dönemde gebelerle doğum algısı ve doğum beklentileri hakkında konuşulması ve doğuma hazırlık eğitimi ile 

gebelerin doğum ve postpartum döneme hazırlanması önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE MEMNUNİYETİ, EMZİRME, ÖZ YETERLİLİK, HEMŞİRELİK 

 
THE EFFECT OF MODE OF DELİVERY ON MATERNAL CHİLDBİRTH SATİSFACTİON 

AND BREASTFEEDİNG SELF-EFFİCACY 

 
SEMRA TUNCAY YILMAZ1, SENA KAPLAN2, HAMİDE ALTUNDAĞ3, MERAL GÖKTAŞ4, ÖZLEM 

MORALOĞLU TEKİN5 

 
1 ELVANKENT FAMILY HEALTH CENTER ANKARA, TURKEY, 2ANKARA YİLDİRİM BEYAZİT 

UNİVERSİTY ANKARA, TURKEY, 3UNİVERSİTY OF HEALTH SCİENCES ZEKAİ TAHİR BURAK 

WOMEN’S HEALTH, HEALTH APPLİCATİON AND RESEARCH CENTER, ANKARA, 

TÜRKİYE, 4ULUCANLAR EYE EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL, ANKARA, 

TURKEY, 5ETLİK ZUBEYDE HANİM WOMEN’S HEALTH EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL, 

ANKARA, TURKEY 

The aim of this study is to compare the effect of mode of delivery on maternal childbirth satisfaction and 

breastfeeding self-efficacy 

This cross-sectional and descriptive study has been conducted between January 2016 and March 2016 in the 

maternity service of women’s health education and research hospital in Ankara. 186 vaginal deliveries (VD) and 

189 cesarean section deliveries (C/S) were included in the study (n = 375). Interviewers have used the Participant 

Questionnaire, the Breastfeeding Self-Efficacy Short Form Scale and Visual Analog Scale ratings as a means for 
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collecting data regarding maternal satisfaction with childbirth. Women in both groups were visited at the hospital 

within the first 23 hours postpartum in order to collect data. The data were analyzed using Statistical Package for 

Social Sciences version 23.0. 

The socio-demographic and obstetric characteristics were statistically similar in the study between VD and C/S 

groups (p> 0.05). The average Breastfeeding Self-Efficacy Short Form Scale score was 56.80 ± 11.10 in the VD 

group and 56.30 ± 11.67 in the C/S group (p>0.05). Furthermore, the average Visual Analog Scale score was 

6.91±2.69 in the VD group and 7.14±3.03 in the C/S group (p>0.05). A positive correlation between the average 

scores of the Breastfeeding Self-Efficacy Short Form Scale and Visual Analog Scale (p˂0.05) has been found after 

assessment of the groups was completed. 

It is recommended that women's health nurses should talk to pregnant women about birth perception, birth 

expectancies in the antenatal period, and pregnant women prepared to delivery with childbirth education program 

. 

KEYWORDS: MATERNAL SATİSFACTİON, BREASTFEEDİNG, SELF-EFFİCACY, NURSİNG 
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S-071 - GEBELİKTE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

 
ELİF ÖZER EKİZ1, ÖZLEM CAN GÜRKAN2, 

 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Çocuk Ve Kadın Hastalıkları EAH, 2Marmara Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, 

Türkiye., 

Araştırmalar sağlık okuryazarlığının bireyin sağlık durumunu belirlemede sosyoekonomik faktörlerden daha etkili 

olduğunu göstermektedir. Sağlık okuryazarlığı düzeyinin bilinmesi, iyileştirilmesinin ilk basamağıdır. Sağlık 

hizmetlerinden yararlanan gebelerin sağlıkla ilgili konuları, anlama ve kavrama düzeylerinin bilinmesi, gebelere 

verilecek sağlık hizmetlerinin ve eğitiminin etkinliğini arttıracaktır. Daha iyi sağlık bilgisine kavuşan gebeler 

yaşam koşullarını değiştirerek kendilerinin, ailelerinin ve toplumun sağlığını iyileştirecek davranışlara 

yönelecektir. Gebelik dönemi kadının sağlık hizmetlerinden en sık yararlandığı ve sağlıkla ilgili bilgi ve 

davranışları öğrenmeye açık olduğu bir dönemdir. Sağlık okuryazarlık düzeyini arttırmada bu dönem bir fırsattır. 

Gebelerin sağlık okuryazarlık düzeyinin ve gebeliğin sağlık okuryazarlığını nasıl etkilediğinin bilinmesi 

önemlidir. Bu çalışmada ‘Gebelerin Sağlık Okuryazarlığını Etkileyen Faktörleri’ belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini bir kamu dal hastanesinde Haziran 2018-Temmuz 2018 döneminde Gebe izlem 

polikliniğine başvuran 129 Hasta oluşturmaktadır. Tanımlayıcı-kesitsel tipte gerçekleştirilen araştırmada veriler 

araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu, gebelikte sağlık okuryazarlığı testi ve 

Yetişkin Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler, SPSS 22 programında t-testi, one-way 

anova testi ve pearson korelasyon testi kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 29.4±4.7 yıl, gebelik haftası ortalaması 28.1±7.7 hafta, ortalama 

gebelik sayısı 1.9±1.1’di. Gebelerin sağlık okuryazarlığı ölçeğinden aldıkları puan ile gebelikte sağlık 

okuryazarlığı testinden aldıkları puanlar arasında pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. (r=0.4; 

p=0). Üniversite mezunu olan, düzenli kitap okuyan, bilgisayar vb. araçları kullanarak sağlıkla ilgili konularda 

bilgi edinmeye çalışan ve sağlık personeli olan gebelerin gebelikte sağlık okuryazarlığı testinden aldıkları ortalama 

puan diğer gebelerinkine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksektir. (p<0.05). Gebelerin aile tipi, 

çalışma durumu, gelir düzeyi, gebelik haftası, gebelik sayısı ve gebe eğitimlerine katılma durumları ile gebelikte 

sağlık okuryazarlığı puanları arasındaki ilişki incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi. 

Gebelerin gebelikle ilişkili sağlık okuryazarlık seviyelerinin yüksekliği eğitim seviyelerinin yüksek olması ile 

doğrudan ilişkilidir. Eğitim düzeyi düşük kadınlara gebe eğitim sınıflarında konuyla ilgili bilgilendirme yapılması 

önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, SAĞLIK OKURYAZARLIĞI, GEBELİKTE SAĞLIK 

OKURYAZARLIĞI 

 
FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH LITERACY DURING PREGNANCY 

 
ELİF ÖZER EKİZ1, ÖZLEM CAN GÜRKAN2 

 
1ZEYNEP KAMİL GYNECOLOGY AND PEDİATRİCS HOSPİTAL, OBSTETRİCS AND GYNECOLOGY 

CLİNİCS, MARMARA UNİVERSİTY WOMEN'S HEALTH AND NURSİNG GRADUATE STUDENT 

, 2MARMARA UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF NURSİNG, 

OBSTETRİCS AND GYNECOLOGY DEPARTMENT OF NURSİNG, ISTANBUL, TURKEY. 

Studies indicate while examining people’s health status, health literacy is more important than socio-economic 

factors. The first step of healing is to know the level of health literacy. After getting a better knowledge about 

health, pregnant women will change their living conditions and by this way, they will canalise the behaviors that 

will improve their own, their families and the community health. Gestation period is a term that mostly allows 

women to learn more about health-related knowledge and attitudes also to benefit from health services. This study 

was designed to determine the factors that affects pergnant women’s health literacy. 
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The study population consisted of 129 patients who applied to the pregnancy follow-up policlinic in the period of 

June 2018-July 2018 in a public branch hospital. In this descriptive cross-sectional study, the questionnaire form 

which was prepared by the researchers was obtained by using the health literacy test in pregnancy and the “Adult 

Health Literacy Scale”. Collected data were analyzed by using T-Test, one-way anova test and pearson correlation 

test on SPSS-22 programme. 

The mean age of the participants was 29.4 ± 4.7 years, the mean gestational week was 28.1 ± 7.7 weeks and the 

mean number of pregnancies was 1.9 ± 1.1. There was a positive statistically significant relationship between the 

scores of the pregnant women's health literacy scale and the scores of the healthcare literacy in pregnancy test. 

(r=0.4; p=0). The average score of health literacy in pregnancy was statistically significantly higher on pregnant 

women who were health professionals, graduated from universities, regularly reading books, and by using tools 

like computer trying to learn issues about health than other pregnant women (P <0.05). It was stated that types of 

family, working status, level of income, gestational week, number of pregnancies and attending to pregnancy 

educations were not statisticaly significant while comparing to health literacy scores during pregnancy. 

Pregnancy related health literacy levels are directly related to the high level of educational attainment. It is 

recommended that women with low education level must be informed during pregnancy education classes. 

KEYWORDS: PREGNANCY, HEALTH LİTERACY, HEALTH LİTERACY ON PREGNANCY 
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S-072 - TRAVAYDA DİNLETİLEN MÜZİĞİN DOĞUM EYLEMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 
KIYMET YEŞİLÇİÇEK ÇALIK1, NURSELİ SOYLU2, 

 
1KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ , 2ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ , 

 

AMAÇ: Müzik kalp hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve solunum hızını düşüren, bireyin dikkatini başka yöne 

çeken önemli bir araçtır. Bu derlemenin amacı doğum eyleminde dinletilen müziğin doğum ağrısı üzerine etkisini 

incelemektir. 

YÖNTEM:Karadeniz Teknik Üniversitesi kütüphane veritabanında 2000-Haziran 2018 yılları arasında 

yayınlanmış olan çalışmalarda, “müzik”, “müzik terapi”, “doğum eylemi”, “doğum ağrısı”, “doğum ağrısı ile baş 

etme yöntemleri”, “music”, musical therapy,  “labor” “pain of labor”, “pain management methods” anahtar 

kelimeleri kullanılarak tarama yapıldı. Algılanan doğum ağrısının azaltılmasında müzik terapisinin etkisini 

inceleyen 21 makale çalışma kapsamına alınmıştır.  

BULGULAR:Yapılan çalışmalar travayda dinletilen müziğin latent fazda aktif faza göre daha etkili olduğu, 

kadınların doğum ağrısıyla baş etmelerini kolaylaştırdığı, ağrı ve anksiyetelerini azaltarak kontrol hissini artırdığı,  

özgüven duygusunu güçlendirdiği, ağrılı uyaranlardan uzaklaştırdığı, endorfin salınımını arttırdığı, sağlık 

personeli ile işbirliği yapmayı kolaylaştırdığı, servikal dilatasyon ve efasmanın ilerlemesini hızlandırarak doğum 

eylemi sürecinin kısalmasını sağladığı gösterilmektedir.  

Doğum sonrasında ise;  doğum sonrası kaygıyı, ağrıyı, analjezik gereksinimini ve doğum sonrası erken depresyon 

oranlarını azalttığı, doğumdan memnuniyeti ve bebeğinin ihtiyaçlarını karşılama kapasitesini artırdığı 

belirtilmektedir.  

Yapılan çalışmalarda travayda dinletilen müziğin süresinin 20 dk’dan 3 saate kadar değiştiği, canlı olarak 

dinletildiği gibi, kulaklık ile yada fon müziği şeklinde dinletildiği görülmektedir.  

Türkiye de yapılan çalışmalarda; gebelere Rehavi makamında, Acemaşiran makamında, Ney ve zen müziği 

dinletildiği, Uluslararası çalışmalarda ise; sakinleştirici, relax müzik, klasik müzik, hafif müzik, pop müzik, 

geleneksel Çin müziği, kristal çocuk müziği gibi müzik türlerini dinletildiği saptanmıştır.  

SONUÇ:Travayda dinletilen müziğin doğum ağrısı ile başetmek ve olumlu doğum deneyimi  için alternatif, 

güvenli, kolay ve keyifli bir yöntem olarak önerilmekle birlikte daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Müzik, doğum ağrısı, labor pain, music therapy 
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                                 The Effect of Playing Music during Childbirth  

 

OBJECTIVE: Music is an important tool that reduces heart rate, blood pressure, body temperature and respiratory 

rate, pulling the attention of the individual to the other side. The aim of this review was to examine the effect of 

playing music during childbirth on the birth pain. 

METHOD: In the studies published in Karadeniz Technical University Library database between 2000 and June 

2018, a scanning was performed using “music”, musical therapy,  “labor” “labor pain”, “pain management 

methods” key words. 21 articles examining the effect of music therapy in reducing perceived birth pain were 

included in the study. 

RESULTS: The studies show that playing music in latent phase is more effective than active phase during 

childbirth and it makes it easier for women to cope with labor pain, increases the feeling of control by reducing 

their pain and anxiety, enhances self esteem, removes painful stimuli, increases endorphin release, facilitates 

cooperation with health personnel, shortens the labor process by accelerating the progress of cervical dilation and 

effacement. After the birth, it decreases postpartum anxiety, pain, analgesic requirement, early postnatal depression 

rates and increases birth satisfaction and the capacity to meet baby's needs. It has been found that the music played 

during birth changes from 20 minutes to 3 hours and it is played either in the form of earphone and background 

music. While the studies conducted in Turkey have reported that Rehavi and Acemaşiran maqams, Ney and Zen 

music are played for pregnant women, international studies have found that relaxing, classical, light, pop, 

traditional Chinese music, crystal child music are played.   

CONCLUSION: Although playing music during is suggested as an alternative, safe, easy and pleasant method to 

cope with labor pain and for a positive birth experience, further research is needed. 

KEYWORDS: Music, labor pain, music therapy  
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S-073 - SEZARYEN İLE DOĞUM YAPAN ANNELERİN DOĞUM SONRASI EMZİRME 

BAŞARISI 

 
Cansu ÇIRPANLI1, Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ2, 

 
1Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesi, 

Bu çalışmanın amacı sezaryen doğum yapan annelere ilişkin özellikler ile emzirme tutum, emzirme özyeterlilik, 

emzirme başarı puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bir diğer amaç emzirme başarı puanı ile 

emzirme tutum, emzirme özyeterlilik puan ortalamaları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Örneklem büyüklüğü 220'dir. Tanıtıcı bilgi formu, LATCH Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı, Postpartum 

Emzirme Tutum Ölçeği, Emzirme Özyeterlilik Ölçeği kullanılmıştır. 

Emzirme deneyimi olan, önceki ve şimdiki doğumunda emzirme problemi yaşamayan ve doğumdan sonra ilk 

yarım saat içinde bebeklerini emziren annelerin emzirme başarı puan ortalamaları yüksek bulunmuş, istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). Önceki ve şimdiki doğumunda emzirme problemi yaşamayan annelerin 

emzirme özyeterlilik puan ortalamaları yüksek bulunmuş, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). 

31-34 yaş aralığındaki annelerin, çalışan annelerin ve önceki doğumunda emzirme problemi yaşamayan annelerin 

emzirme tutum puan ortalamaları yüksek bulunmuş, istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p<0.05). 

Ölçekler arası ilişki incelendiğinde; LATCH Emzirme Tanılama Ölçüm Aracı (LETÖA) ile Emzirme Özyeterlilik 

Ölçeği (EÖÖ) arasında (r=0.296), LETÖA ile Postpartum Emzirme Tutum Ölçeği (PETÖ) arasında (r=0.325) ve 

EÖÖ ile PETÖ arasında (r=0.241) pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır. 

Çalışmada emzirme deneyiminin , ilk yarım saat içinde emzirme durumunun, önceki ve şimdiki emzirme 

problemlerinin emzirme başarı puan ortalamalarını, önceki ve şimdiki emzirme problemlerinin emzirme 

özyeterlilik puan ortalamalarını, yaşın, çalışma durumunun ve önceki emzirme problemlerinin emzirme tutum 

puan ortalamalarını etkilediği belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan LETÖA, EÖÖ ve PETÖ arasında pozitif yönde 

bir ilişki bulunmuştur. Emzirme başarısının değerlendirilmesinde annelere ait tanıtıcı özellikler ile annelerin 

emzirme özyeterliliği ve emzirme tutumu birlikte incelenmelidir. Bu sonuca göre; hemşirelerin sezaryen doğum 

sonrası emzirme başarısını sağlamada öncelikle annelere ait tanıtıcı özellikleri göz önünde bulundurmaları, 

emzirme tutum ve emzirme özyeterliliğini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmaları önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: SEZARYEN DOĞUM, EMZİRME BAŞARISI, EMZİRME TUTUMU, 

EMZİRME ÖZYETERLİLİĞİ 

 
POSTPARTUM BREASTFEEDİNG SUCCESS OF MOTHERS WHO DELİVERED WİTH 

CAESAREAN DELİVERY AİM 

 
Cansu ÇIRPANLI1, Başak DEMİRTAŞ HİÇYILMAZ2 

 
1ZEKAİ TAHİR BURAK WOMEN'S HEALTH EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL, 2ANKARA 

UNİVERSİTY HEALTH SCİENCE FACULTY 

The aim of this study is to determine the relationship between the characteristics of mothers delivering cesarean 

and the average of breastfeeding attitude, breastfeeding self-efficacy and breastfeeding achievement scores. 

Another goal is to establish a relationship between breastfeeding achievement scores and breastfeeding attitudes, 

breastfeeding self-efficacy averages. 

The sample size is 220. Introductory information form, LATCH Breastfeeding Diagnostic Instrument, Postpartum 

Breastfeeding Attitude Scale, Breastfeeding Self-efficacy Scale were used. 

The average breastfeeding success scores of mothers who had breastfeeding experience, who had no breastfeeding 

problems in their previous and present births and breastfed their infants within the first half hour after birth were 

found to be high and there was a statistically significant difference (p <0.05). Mothers who had no breastfeeding 
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problems at their previous and present births were found to have a high average breastfeeding self - efficacy score 

and a statistically significant difference was found (p <0.05). The mean of breastfeeding attitude scores of the 

mothers of 31-34 age group, the working mothers and the mothers who had no breastfeeding problem in the 

previous birth were found to be high and statistically significant difference was found (p <0.05). When the 

relationship between the scales is examined; a weak relationship was found in the positive direction between 

LATCH Breastfeeding Diagnostic Instrument (LBDI) and Breastfeeding Self-efficacy Scale (BSS) (r = 0.296), 

between LBDI and Postpartum Breastfeeding Attitude Scale(PBAS) (r = 0.325), and between BSS and PBAS (r = 

0.241). 

It has been determined that breastfeeding experience, breastfeeding within the first half hour, previous and current 

breastfeeding problems affect the breastfeeding success point averages; previous and current breastfeeding 

problems affect the breastfeeding self-efficacy averages; age, working status and previous breastfeeding problems 

affect the mean of breastfeeding attitude scores. A positive relationship was found between LBDI, BSS and PBAS. 

In assessing breastfeeding success, the identification characteristics of mothers should be examined together with 

the mother's breastfeeding self-efficacy and breastfeeding attitude. According to this result; nurses are advised to 

take initiatives to improve their breastfeeding attitudes and breastfeeding self-efficacy by taking into consideration 

the characteristics of their mothers, in order to achieve breastfeeding success after cesarean delivery. 

KEYWORDS: CAESAREAN DELİVERY, BREASTFEEDİNG SUCCESS, BREASTFEEDİNG ATTİTUDE, 

BREASTFEEDİNG SELF-EFFİCACY. 
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S-074 - PERİNATAL HASTA GÜVENLİĞİ VE HEMŞİRENİN ROLÜ 

 
ZEHRA CENKCİ1, EVŞEN NAZİK2, 

 
1ADANA ŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 

ÖZET 

Sağlık hizmetlerinin sunumunda hasta güvenliği bakımın en önemli unsurlarının başında yer almaktadır. 

Sağlık hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelen tıbbi hatalar ve ihmallerin sonucu hasta ve sağlık çalışanları 

için yıpratıcı olabilmektedir. Kadın yaşamının en özel anlarından biri de gebelik ve doğumdur. Bu nedenle 

perinatal kliniklerde hasta güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlere daha fazla yoğunlaşılmalıdır. 

Hemşirelerin hastayla en fazla zaman geçiren meslek grubu olmaları hasta güvenliğinde ki rollerinin önemini 

arttırmaktadır. Perinatal dönemde hasta güvenliğini sağlamanın en sağlam yolu sorunların kaynağını tespit edip, 

bu sorunlara yönelik önlem almaktır. Perinatal dönemde verilen uygun bakım tıbbi hataların olasılığını azaltarak 

hasta güvenliğinin sağlanmasıyla sonuçlanacaktır. Perinatoloji alanında çalışan hemşireler risk faktörlerini 

belirleyerek anne ve bebeğin sağlığının korunmasında etkin rol almalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Hasta Güvenliği, Perinatoloji, Hemşirelik 

PERINATAL PATIENT SAFETY AND ROLE OF NURSING 

Zehra CENKCİ, Evşen NAZİK 

ABSTRACT 

Patient safety is one of the most important elements of care in the provision of health services. The result 

of medical errors and omissions that occur during the presentation of health services can be harmful for patients 

and health workers. One of the most special moments of female life is pregnancy and birth. Therefore, more 

attention should be paid to measures to ensure patient safety in perinatal clinics. The fact that nurses spend most 

of their time with the patient increases their importance in patient safety. In the perinatal period, the most reliable 

way to ensure patient safety is to determine the source of the problems and to take measures against these problems. 

Proper care given in the perinatal period will reduce the possibility of medical errors and result in patient safety. 

Nurses working in the perinatology should determine the risk factors and take an active role in protecting the health 

of mother and baby. 

Key Words: Patıent Safety, Perınatology, Nursing 
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GİRİŞ 

Hasta güvenliği, sağlık bakım hizmetlerinin bireylere vereceği zararları önlemek amacıyla sağlık 

kuruluşları ve sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin bütünüdür. Hasta güvenliği nitelikli 

sağlık bakım hizmetinin en önemli ögelerinden biridir. Hasta güvenliğinde amaç sağlık hizmetlerinin sunumu 

esnasında ortaya çıkabilecek hataları ortadan kaldırarak güvenli bir ortam oluşturmaktır (Karaca A, Arslan H, 

2014). 

Hasta güvenliğinin sağlanmasında kurumdaki tüm sağlık çalışanlarına görev düşmektedir (Dursun S ve 

ark., 2010). Hasta güvenliği uygulamalarının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi hasta güvenliğini tehdit 

edebilecek risklerin en aza indirilmesine katkı sağlamaktadır (Karaca A, Arslan H, 2014). Sağlık hizmetlerinin 

sunumu esnasında hastaların maruz kaldığı hatalar kişide ciddi yaralanmalara, yatış süresinin uzamasına, ölüme 

neden olabilmektedir (Gökdoğan F, Yorgun S, 2010). Hasta güvenliği ile ilgili yaşanan olumsuz olaylar aynı 

zamanda kurum ve sağlık çalışanlarını için de zararlı sonuçlar doğurabilmektedir  (Karaca A, Arslan H, 2014). 

Sağlık sektörü geliştikçe sağlık hizmetleri sunumunda hasta güvenliği ve kültürünün giderek ön plana 

çıktığı görülmektedir. Sağlık sisteminde hem hataları önleyen hem de  oluşan hatalardan edinilen tecrübelerin 

öğrenilmesini destekleyen bilgilere erişimin önemi büyüktür (Nieva VF, Sorra J, 2003). Hasta güvenliği 

kültüründe elde edilecek olumlu katkılar, maddi kazançlardan öte insan yaşamının uzamasına ve daha da önemlisi 

insan kayıplarının giderilmesine ve de yanlış sonuçların oluşmasına engel olabilecektir (Karaca A, Arslan H, 

2014). Sağlık hizmetleri sunumunda tıbbi hatalar ve hasta güvenliği kavramları birbiriyle ilişki içerisindedir. Tıbbi 

hatalardan ötürü ölen insan sayısı bazı ölümcül hastalıklardan dolayı ölümlerin önünde yer almaktadır (Esencan 

Yılmaz T, Aslan E, 2015).  

Özellikle kadın hastalıkları ve doğum alanında yaşanılan tıbbi hataların sayısı oldukça fazladır. 

Önlenebilir nedenlerden dolayı meydana gelen hataların sonucu aile ve sağlık çalışanı için yoğun strese neden 

olmaktadır (Demir S, Hotun Şahin N, 2014). 

Sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında hemşireler hastayla en fazla zaman geçiren gruptur. Hastaya olan 

yakınlıkları nedeniyle hemşireler hasta güvenliğinin sağlanması ve sürdürülmesinde önemli bir rol üstlenmektedir 

(Mitchell PM, 2008). Bu durum aynı zamanda hemşirelerin tıbbi hatalarla karşılaşma olasılığını da arttırmaktadır 

(Cebeci F ve ark., 2012). 

Kadın hastalıkları ve doğum alanında yaşanılan tıbbi hataların çokluğu, sağlık profesyonelleri ve 

araştırmacılarının bu alana yönelmesi ve hasta güvenliğinin geliştirilmesiyle ilgili çalışmalar yapmasını zorunlu 

kılmıştır (Pearlman MD, 2006). 

Gebelik sürecinde sağlık ve hastalık arasında ince bir çizgi vardır (Taşkın L, Koç G, 2006). Gebelik, 

doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebeğin en iyi düzeyde bakım almasını sağlamak, anne ve bebek 

ölümlerinin önüne geçmek hasta güvenliğindeki en önemli amaçlardır (Esencan Yılmaz T, Aslan E, 2015). 

Perinatal hasta güvenliği geliştirilirken sorunların nereden kaynakladığını tespit edip bunlara yönelik çözüm 

üretmek hasta güvenliğinin sağlanmasında faydalı olabilmektedir (Bingham D, 2010). Perinatoloji alanında çalışan 
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hemşireler risk faktörlerini belirleyerek anne ve bebeğin sağlığının korunmasında etkin rol almalıdır (Taşkın L, 

Koç G, 2006). 

GELİŞME 

Sağlık hiç şüphesiz bireyin en kıymetli varlığıdır (Özkan A, Kömürcü N, 2012). Sağlık hizmetlerinde 

bakım kalitesini oluşturan en önemli ve öncelikli unsurlardan biri de hasta güvenliğidir (Demir S, Hotun Şahin N, 

2014, SAD). Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinde meydana gelebilecek hatalar nedeniyle kişilerin uğrayacağı 

zararları önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve sağlık çalışanları tarafından alınan önlemlerdir (Demir S, Hotun 

Şahin N, 2014, HEAD). İnsan fizyolojisi kişinin performansı belirli bir yere kadar mümkün kılmakta bu durum da 

hataların meydana gelmesine neden olmaktadır (Avcı K, Aktan T, 2015). Her ne kadar hata insana özgü olsa da 

sağlık sisteminde kabul edilmeyen bir olgudur (Korkmaz O, 2012). 

Hasta güvenliği çok yönlü bir kavramdır. Hasta güvenliği kavramı sadece klinik hataları içeren bir olgu 

değildir. Bu kavram klinik hatanın yanısıra iletişim, profesyonel yaklaşım, ekip işbirliği, teknoloji kullanımı, 

uygun kayıt ve arşivleme, klşnşk araştırmalar, etik davranış, çevre güvenliği gibi birtakım terimleri de 

kapsamaktadır (Evcili F ve ark., 2015). 

Hasta güvenliğini tehlikeye atan her türlü olay, taburculuk süresinin uzamasına, maliyet kaybına, hasta 

ve hasta yakınlarının sağlık çalışanlarına karşı olumsuz tutumuna, hastada kalıcı hasar ve hatta bazı durumlarda 

ölüme neden olabilmektedir (Avcı K, Aktan T. 2015). Bu sebeple hasta güvenlğini tehdit edecek hataların 

azaltılması için etkin çalışmalar yapılması belirlenen risklere yönelik önlemlerin alınması şarttır (Tak B, 2010). 

2009 yılında Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve 

Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in yayınlanmasıyla beraber hasta güvenliği kavramına olan 

ilgi artmıştır (Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına 

İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. Resmi Gazete; Sayı : 27214). 

Sağlık hizmeti sunumu esnasında önlenebilir hataların hastaya zarar vermesinin önüne geçmek hasta 

güvenliğindeki temel amaçtır (Demir S, Hotun Şahin N, 2014, HEAD). Hemşirelerin hastayla en fazla zaman 

geçiren meslek grubu olması hemşirelerin tıbbi hata yapma olasılığını da arttırmaktadır (Cloete L, 2015). Flynn L  

ve ark., yaptıkları çalışmada hemşirelerin çalışma ortamlarında ki düzenlemelerin tıbbi hataların azalmasında 

önemli rol oynadığını bildirmişlerdir (Flynn L ve ark., 2012).  Hemşirelerin hastaya zarar verebilecek hataların 

tespit edip önlem alabilmesi hem hasta güvenliğinin sağlanması hemde yasal olarak güven altında olabilmeleri 

için önemlidir (Cebeci F, Gürsoy E, Tekingündüz S, 2012).  

Sağlık Bakanlığı hasta ve çalışan güvenliği kapsamında bazı uygulama ve tedbirleri maddeler halinde 

sıralamıştır. Bunlar;  Hasta kimlik bilgilerinin tanımlanması ve doğrulanması, sağlık hizmeti verenler arasında 

iletişim güvenliğinin geliştirilmesi, ilaç güvenliğinin sağlanması, kan transfüzyonunda güvenli uygulamaların 

sağlanması, enfeksiyon risklerinin azaltılması, hasta düşmelerinin önlenmesi, güvenli cerrahi uygulamalarının 

sağlanması, sıra beklemeden kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi, çalışan güvenliği için gerekli önlemlerin 

alınması, temel yaşam desteği sürecinin güvence altına alınması (Mavi Kod uygulaması), yenidoğan ve çocuk 

güvenliğinin sağlanması (Pembe Kod uygulaması), hasta ve çalışanların fiziksel saldırı, cinsel taciz ve şiddete 
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maruz kalmalarına karşı gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması, afetler (deprem, yangın, sel) ve olağan dışı 

durumlarda tedbir alınmasıdır (Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve 

Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. Resmi Gazete; Sayı : 27214). 

Kadın hastalıkları ve doğum alanına ait birimlerde tıbbi uygulama hataları ve hasta güvenliğini 

etkileyecek olaylar sıklıkla yaşanmaktadır. Kadın hastalıkları ve doğum klinikleri hem fetal hem maternal 

morbidite ve mortalite bakımından yüksek riskli alanlardır(Demir S, Hotun Şahin N, 2014, SAD; Gupta B, Guleria 

K, Arora R, 2016). Bu birimlerde en çok hemşire, ebe ve hekimler tıbbi hataların meydana gelmesinden sorumlu 

tutulmaktadır (Demir S, Hotun Şahin N, 2014, SAD). Amerikan Kadın Hastalıkları ve Jinekologlar Kongresi 

(ACOG), en yetkin sağlık profesyonellerinin bile hata yapabileceğini kabul eden bir güvenlik kültürü algılayşını 

benimsemiştir (ACOG, 2019). Bunun yanısıra hastaya zararla neticelenen bir obstetrik hata sağlık 

profesyonellerinin ihmalinden kaynaklanmışsa olayın yasla boyutu daha da şiddetli olabilmektedir (Demir S, 

Hotun Şahin N, 2014, SAD). 

Kadın hastalıkları ve doğum birimlerinde yaşanan tıbbi hataların çokluğu araştırmacıların bu alana daha 

fazla yönelmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bir makalede kadın hastalıkları ve doğum alanında  hasta 

güvenliğini arttırmak için güvenilir ve tekrarlanabilir kalite kontrol önlemlerinin yapılmasının gerekliliğini 

vurgulamışlardır (Pearlman M D, 2006).  

Kadın sağlığını farklı kılan bir özellik hayatında gebeliğin var olmasıdır. Gebelik ve doğum süreci kadının 

yaşamında ki en önemli dönemlerdendir. Ülkemizde kadın sağlığının korunup geliştirilebilmesi için girişimler de 

bulunulmuştur. Ancak perinatal dönemde hem ölüm ve hastalıkların daha çok görülmesi hem de anne ve bebek 

sağlığını aynı anda içerdiği için daha da özelleşen bir alan olmuştur. Perinatal dönemde verilen uygun bakım tıbbi 

hataların olasılığını azaltarak hasta güvenliğinin sağlanmasıyla sonuçlanacaktır (Taşkın L, Koç, 2006). 

Gebelik ve doğum süreci her ne kadar fizyolojik de olsa, bu süreç her an patolojik bir hal alabilmekte 

anne ve bebek için risk oluşturabilmektedir. Kadın yaşamının en özel zamanlarından biri olan  perinatal dönemde 

hata kabul edilemez bir olgudur (Özkan A, Kömürcü N, 2012). 

Perinatal hasta popülasyonunun çoğunluğu genç ve sağlıklı kadınlardan oluşmaktadır. Yaşanan olumsuz 

bir olayın sonucu hem hasta ve hasta yakınları hem de sağlık çalışanları açısından daha da yıpratıcı olabilmektedir. 

Bu nedenle perinatal kliniklerde hasta güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlere daha fazla yoğunlaşılmalıdır. 

Sağlık kurumlarında ve sağlık çalışanlarında perinatal kliniklere yönelik bir güvenlik kültürü oluşması temel amaç 

olmalıdır (Bilgiç D, Hotun Şahin N, 2018). 

Yurtdışında da perinatal kliniklerde hasta güvenliğini sağlamak önemsenmiştir. Anne ölümleri ve 

yaralanmaları azaltmak amacıyla çeşitli yaklaşımlarda  bulunmuşlardır (D’Alton ME ve ark., 2014). 

Perinatal kliniklerde hasta güvenliğinin sağlanması için hemşireler sağlık bakım hizmetlerinin sunumu 

sırasında hataların ve hasta güvenliğini tehdit edebilecek diğer faktörlerin tespit edilip önlem alınmadında önemli 

rol oynamaktadır (Bilgiç D, Hotun Şahin N, 2018). 

Tıbbi hataların oluşma şekli en temel hatlarıyla, insan kaynaklı ve insan kaynaklı olmayan (sistemsel, 

kurumsal, teknik) nedenlerden olmaktadır (Karaca A, Arslan H, 2014). Hemşirelerin hastayla en fazla vakit geçiren 
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ve meslek grubu olarak da sağlık çok fazla ve çeşitli görevleri olması tıbbi hatayla karşılaşma oranını 

arttırmaktadır. Hemşire sayısının azlığı, iletşim problemleri, kayıt tutmada aksaklıklar, çalışma zamanları, sağlık 

kuruluşunun yapısı ve yetersizliği, teknolojik donanımda eksiklik, eğitim programlarının yetersiz gelmesi gibi 

nedenler hasta güvenliği için risk faktörü oluşturmaktadır (Esencan Yılmaz T, Aslan E, 2015; Er F, Altuntaş S, 

2016). 

Kimlik Doğrulama; Tıbbi bakım ve uygulamalar sırasında doğru hastaya doğru girişim yapılmasının ilk 

basamağı kimlik doğrulamasıdır. Ülkemizde ki sağlık kurum ve kuruluşlarında kimlik tanımlayıcı bir süreç 

mevcuttur. Hasta kimlik tanımlaması hasta kol bandı yada kimlik tanımlayıcı bilekliklerle gerçekleştirilmektedir. 

Hastaya uygulanacak tetkik tedavi her türlü cerrahi girişim öncesi doğru hastay işlem yapıldığından emin olunması 

hasta adı soyadı ve kimlik bilekliğinin doğrulanmasıyla başlaması yapılacak hataların önlenmesinde çok önemli 

bir adımdır (Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin 

Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. Resmi Gazete; Sayı : 27214 ; Gürlek Ö, Aytuğ Kanber 

N, Khorshıd L, 2015). 

Hasta kimlik doğrulaması; kimlik belirteçleri ile yapılır ve bu bilgiler (hasta adı soyadı, protokol 

numarası, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi) hasta kol bandında yer almaktadır (Sağlık Kurum Ve 

Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. Resmi Gazete; Sayı : 27214). 

Perinatal kliniklerde kimlik tanımlayıcı bileklikler anne ve bebek olduğu için daha da özelleşmiştir. Anne 

ve bebek güvenliğinin sağlanması adına kimlik tanımlayıcı sistemlerin daha da farklılaşması gerekmektedir 

(Yaman Ş ve ark., 2016).  Normal yatan hastalarda beyaz renkli kol bantları kullanılırken, anne ve bebek için 

renkli kol bantları kullanılmaktadır. anne ve bebek kol bandı uygulamasında doğumdan sonra erkek çocuklara 

mavi, kız çocuklara pembe kol bandı uygulaması devam etmektedir. Bebeğin kol bandında anne adı ve soyadı, 

bebeğin doğum tarihi ve annenin protokol numarası bulunur (Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan 

Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. 

Resmi Gazete; Sayı : 27214). 

Etkin İletişim, Hasta Teslimi ve Ekip Çalışması; Tıbbi hataların meydana gelmesinde iletişimde 

yaşanılan aksaklıkların payı büyüktür. Hasta teslimi sahada en çok nöbet değişiminde, personel değişikliğinde, 

başka bir birime hastanın devri sırasında, konsültasyonlar da, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası süreçte 

gerçekleşmektedir. Perinatal kliniklerde de sıklıkla karşılaşılan bu süreçlerde hasta bilgilerinin doğru ve tam 

aktarılması şarttır (Demir S, Hotun Şahin N, 2014, HEAD).  

Hasta teslimlerinde standart bir iletişim örüntüsü sağlamak amacıyla çeşitli teslim ve iletişim teknikleri 

[SBAR (situation, background, assessment, recommendation), I PASS the baton (ıntroduction, patient, 

assessment, situation, safety concerns, background, actions, timing, ownership, next), 5 P’s (patient, plan purpose, 

problems, precautions), HANDOFFS (hello, assessment, necessary patient ınformation, danger or risks, 

occurrence, framework, future recommendations, seek questions)] de geliştirilmiştir. Demir S, Hotun Şahin N, 

2014, çalışmalarında geliştirilen bu iletişim tekniklerinin perinatal alanda görev yapan hemşire ve ebelere 

öğretilmesinin öneminden bahsetmişlerdir (Demir S, Hotun Şahin N, 2014, HEAD). İletişimde sıklıkla karşılaşılan 

bir diğer hata nedeni ise sözel/telefonla istem uygulamalarıdır. Özellikle sözel order istemleri, acil durum ya da 
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hekim sterilse alınabilir ve alınan istem en geç 24 saat içerisinde hekime kaydettirilmelidir (Sağlık Kurum Ve 

Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. Resmi Gazete; Sayı : 27214). 

Perinatolojide hasta güvenliğini arttıracak bir diğer olay ise ekip çalışmasıdır. Ekip çalışmasında ki temel 

amaç anne ve bebek bakımındaki istenmeyen olayların önüne geçip daha güvenilir perinatal bakım vermektir 

(Taşkın L, Koç G, 2006). 

Mc Ferran ve ark.  hasta güvenliğini sağlamak için ekip çalışması,  iletişimin öneminden bahsetmişlerdir. 

Perinatal Hasta Güvenliği Projesi’ni tasarlamışlardır.  Bu  proje kapsamında insan kaynaklı faktörler ve sistemsel 

gelişim sağlayarak  yüksek güvenilirlikli perinatal üniteler oluşturabilmeyi hedeflemişlerdir ( Mc Ferran S ve ark., 

2005). 

Obstetrik ekipteki teknik olmayan becerileri geliştirmek ve böylece hasta güvenliğini arttırmayı düşünen 

Freeth D ve ark., takım temelli bazı simülasyonlar üzerine çalışma yapmışlardır.  Meslek içi sürekli eğitim 

örneğinden bahsetmişlerdir (Freeth D ve ark,. 2009).  

İlaç Uygulamaları ve Kan Transfüzyonu; İlaç uygulamalarından kaynaklanan hatalar, yatan hastanın 

güvenliğini tehdit eden en sık görülen olay türüdür. İlaç hataları hasta yaralanmasına neden olduğunda, hasta, 

sağlık hizmeti sunucuları ve kurum için önemli ölçüde  mali kayıp oluşturmaktadır (Simpson KR, Knox GE, 2009). 

İlaç uygulamalarında okunaksız el yazısına, ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimine, ilaç hazırlama, saklama, 

depolama koşullarına, ilaç doz, form ve süre bilgilerine dikkat edilmesi gerekmektedir (Sağlık Kurum Ve 

Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. Resmi Gazete; Sayı : 27214). 

Hatalı kullanıldıklarında ciddi hasta zararına neden olma riski yüksek olan bazı ilaçlara "yüksek uyarı 

ilaçları" adı verilir. 2007'de Güvenli İlaç Uygulamaları Enstitüsü, yüksek uyarı ilaç listelerine intravenöz (IV) 

oksitosini eklemiştir. Bu durum perinatoloji çalışanları için önemlidir. Doğum indüksiyonu veya artışı için IV 

oksitosin uygulamasını içeren hatalar, çoğunlukla doz ile ilişkilendirilir. IV oksitosin uygulanmasına bağlı oluşan  

ilaç hataları ve hasta zararı genellikle önlenebilir. Perinatal ekip oksitosin uygulamasına bağlı maternal-fetal 

yaralanma riskini en aza indirgemek için diğer yüksek uyarı ilaçlarıyla kullanılan güvenli uygulamalarla uyumlu 

stratejiler geliştirebilir (Simpson KR, Knox GE, 2009).  

Magnezyum sülfat tedavisi perinatolojide sık kullanılmaktadır. Magnezyum sülfat tedavisinin yanlış 

kullanımı hasta güvenliğini olumsuz etkilemektedir. Magnezyum sülfat, obstetrik pratikte hem preeklampside 

kadınlarda nöbet profilaksisi hem de preterm doğum kontraksiyonlarını inhibe etmek için kullanılır. Bununla 

birlikte, magnezyum sülfat kullanımı, zaman zaman aşırı doz aşımı ve hasta zararına neden olur. Tedavide ölümcül 

miktarda magnezyum sülfat verildiğinde, kalıcı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmadan hata fark edilir. Bununla 

birlikte, annelere ve bebeklere bazen ciddi ölçüde zararlı olabilme riski devam etmektedir (Simpson KR, Knox 

GE, 2004).  

İntravenöz magnezyum sülfat tedavisi obstetride çok sık kullanılması anne ve bebeğe yönelik güvenli 

bakım sağlanmasını gerekli kılmıştır. Magnezyum sülfat infüzyonu esnasında  yüksek doz toksisiteye neden 
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olabilir önemli bir olumsuz sonuç ortaya çıkmadan hata tespit etmek, hastaları gözlemlemek, uygun hemşirelik 

bakımı sağlamak hasta güvenliğini arttıracaktır (Simpson KR, Knox GE, 2004; Yogita BK, Thami MR, 2011). 

Kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu hayati önem taşıyan bir uygulmadır. Ancak kan transfüzyonu doku 

nakli olduğu için hastada erken ya da geç dönemde reaksiyonlara neden olabilmektedir (Özlük B, Faydalı S, 2017). 

Bu yüzden kan ve kan ürünlerinin uygulanmasının her aşamasında dikkatli takibi yapılmalıdır. Karşılaşılan 

istenmeyen reaksiyon dururmlarında ise kayıtların tutulması ve bildirimi gerekmektedir (Uluhan R, 2007).  

Düşmelerin Önlenmesi; hasta güvenliğinin sağlanmasında en önemli etkenlerden biri de güvenli çevreyi 

oluşturabilmektir. Bu bağlamda hastayla 24 saat vakit geçiren hemşireler güvenli çevrenin sağlanmasındaki payı 

büyüktür (Özdemir Ürkmez D ve ark., 2015). Dünyada en önemli kalite göstergelerinden biri de hasta düşmelerinin 

önlenmesidir. Düşme riski olan hastalar için hemşirelerin hastanın risk düzeyine yönelik önlemleri alması (düşme 

riski değerlendirme ölçekleri, yeşil yonca sembolü kullanma, düşme ve olay bildirimi) gerekmektedir (Sağlık 

Kurum Ve Kuruluşlarında Hasta Ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanması Ve Korunmasına İlişkin Usul Ve Esaslar 

Hakkında Tebliğ, 29 Nisan 2009 Çarşamba. Resmi Gazete; Sayı : 27214; Özlü ZK ve ark., 2015). 

Doğum ve perinatal kliniklerinde yatan hastaların yoğun olarak genç olması onların düşme risklerinin göz 

ardı edilmesine neden olmaktadır. Buna rağmen bu birimlerde yatan kadınlarda da düşmelerin olduğu bildirilmiştir 

(Heafner L ve ark., 2013). Özellikle doğum sonu süreçte hastaların düşme riskleri artmaktadır. Lockwood S, 

Anderson K, (2013), çalışmalarında standart düşme riski ölçeği yerine kadın-doğum alanına özgü farklı bir düşme 

riski ölçeğinin olması gerektiğini bildirmişlerdir (Lockwood S, Anderson K, 2013). 

Hastane enfeksiyonları; Hastane enfeksiyonlarının oranı sağlık kurumlarındaki en önemli kalite 

göstergelerinden biridir (Yüceer S, Güler Demir S, 2009). Tanı ve tedavi sürecinde karşılaşılaşılan enfeksiyonlar 

maddi ve manevi yönden olumsuzluklara neden olabilmekte, iyileşme sürecini uzatabilmekte ve bazen ölümle 

sonuçlanabilmektedir (Oğuz B, Kurutan MN, 2013).  

Enfeksiyonlar ve sepsisin anne ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer alması, enfeksiyon kontrolünün 

kadın-doğum alanında ki önemini arttırmaktadır (Akdolun Balkaya N, Vural G, Eroğlu K, 2014). Enfeksiyon 

kontrolüne yönelik önlemlerin alınması, (el yıkama, eldiven kullanımı, uygun kateter bakımı) risk oranını 

azaltabilir. (Yüceer S, Güler Demir S, 2009). 

 Güvenli Cerrahi Uygulamaları; Güvenli cerrahi, hastanın yatışından  taburculuğuna kadar ki süreçte 

ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemde karşılaşılabilecek tıbbi hataların önlenmesi ya da en aza indirilmesi 

olarak ifade edilebilir (Candaş B, Gürsoy A, 2015). Cerrahi uygulamalar ve anestezi tekniklerinde ki gelişmeler 

yanlış cerrahi ve tıbbi hatalarında çeşitlenmesi ve artışını da beraberinde getirmiştir. Güvenli cerrahi 

uygulamalarının doğru ve uygun kullanımı meydana gelebilecek tıbbi hata ve olumsuzlukların önüne geçilmesinde 

çok önemlidir (Çilingir C, Candaş B, 2017). Cerrahi işlemlerin daha güvenli hale gelmesi için, cerrahi güvenlik 

kontrol listesi hastanelerde kullanılmaya başlanmıştır Hemşire ameliyat öcesi, sırası ve sonrası dönemde aktif rol 

alan sağlık personeli olduğu için cerrahi güvenlik kontrol listesinin yönetiminde etkin olmalıdır (Candaş B, Gürsoy 

A, 2015). 
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Güvenlik Raporlama Sistemleri;  Güvenlik yada hata raporlamada ki amaç, hasta güvenliği ile ilgili 

gerçekleşen hataların nedenlerini belirlemek bu nedenlere yönelik araştırmalar yapmak ve çözüm  üreterek daha 

güvenli ve kaliteli hasta bakımına ulaşmaktır (Korkmaz O, 2012). 

Hemşirelerin çalışma ortamında sorumlu oldukları bir diğer konuda yapılan uygulamaların ve karşılaşılan 

olayların kayıt altına alınmasıdır. Hasta güvenliğinin sürdürülebilirliği için kayıtların tutulması gerekmektedir 

(Omaç Sönmez M ve ark., 2014). Ülkemizde tıbbi hataların ve hasta güvenliğine zarar vermiş olayların 

raporlandığı bir güvenlik raporlama sistemi henüz olmadığı belirtilmektedir (Korkmaz AÇ, 2018; Türkmen E ve 

ark., 2011).  Oysa ki karşılaşılan hasta güvenliğini tehdit eden olayların kayıt altına alınması hastaya zarar veren 

olayların tekrar yaşanmasının önüne geçmede etkili olabilir (İstanbullu İT ve ark., 2012).  

SONUÇ 

Perinatal hasta güvenliğinin sağlandığı hasta bakım ortamı anne ve bebeğin doğum öncesi, doğum ve 

doğum sonrası dönemde karşılaşabileceği zararların önüne geçecektir. Bu süreçte hemşireler rolü ve önemi çok 

fazla olan meslek grubudur. Bu bağlamda perinatal hemşireliğin varlığı kaliteli ve güvenli hasta bakımının 

sağlanmasında gerekli görülmektedir. Doğum ve doğuma bağlı komplikasyonalr, doğum sonu sürecin etkin 

yürütülmesi olumlu sonuçların oluşmasını sağlayacaktır (Hotun Şahin N, Bilgiç D, 2009). 

Hemşirelerin hastayla 24 saat beraber olan tek meslek grubu olması hasta güvenliğinin sağlanmasında 

etkin rolünün oluşmasına neden olmaktadır. Hasta güvenliği tehdit edecek risklerin önlenmesi yada azaltılması, 

kayıtların tutulması, doğru ve uygun girişimlerde bulunması hemşirelerin rolünü oluşturmaktadır belirtilebilir 

(Esencan Yılmaz T, Aslan E, 2015). 

Perinatolojide hemşirelerin hata yapmasına en çok neden olan güvenilir perinatal bakımın sağlanmasına 

engel olan etmenler ise, hemşire sayısının yetersiz olması, hastaya ayrılan zamanın az olması nedeniyle bakımın 

tamamlanamaması, teknoloji ve ekipman kullanımındaki acemilikler, hekimin sözel ve yazılı orderlarındaki 

uygunsuzluklar olarak belirtilebilir (Esencan Yılmaz T, Aslan E, 2015; Evcili F ve ark., 2015). Daha güvenli 

perinatal bakımı  sağlamak, ortaya çıkan olumsuzluklardan doğan  maliyetleri de azaltmada etkili olacaktır. 

Perinatal hasta güvenlik hemşiresinin ilk sorumluluğu, hasta güvenliğini bütün klinik uygulamalarının merkezinde 

tutarak, annelere ve bebeklere yönelik güvenli bakımı sağlamaktır (Will SB ve ark., 2006). 

Tıbbi hataların önüne geçilebilmesinde hemşirelerin donanımlı olması ve eğitilmesi faydalı 

olabilmektedir (Pettker CM ve ark., 2009). Hemşirelerin perinatal kliniklerdeki görev tanımlarının yenilenmesi, 

iletişimin geliştirilmesi,  elektro-fetal monitörizasyon (efm) sertifikası, sağlık kurumunun hasta güvenliği 

kültürünü benimsemesi hasta güvenliğinin sağlanmasında etkili olan faktörlerdir (Esencan Yılmaz T, Aslan E, 

2015).  
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Öz 

Amaç: Bu çalışma gebelerin kişilik özelliği ve stresle başa çıkma tutumlarının doğum korkusuna etkisini 

değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

  Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmaya Ekim 2017- Mart 2018 tarihleri arasında bir kamu 

hastanesinin gebe polikliniklerine başvuran 416 gebe alınmıştır. Veriler; Gebe Tanıtım Formu, On-Maddeli Kişilik 

Ölçeği (OMKÖ), Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu (W-DEQ A) ve Stresle Başa Çıkma 

Tutumları Envanteri (SBTE) ile elde edilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede; sayı, yüzde, ortalama, standart 

sapma, pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Bulgular: Gebelerin W-DEQ ortalama toplam puanının 68.39±23.60 olduğu belirlenmiştir.  W-DEQ 

ortalama toplam puanı ile OMKÖ duygusal dengelilik, deneyimlere açıklık, sorumluluk ve yumuşak başlılık alt 

boyutları arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur ve W-DEQ toplam puanı ile SBTE dış 

yardım arama, kaçma duygusal-eylemsel ve kaçma biyo-kimyasal alt boyutları arasında negatif yönde düşük 

düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. 

Sonuç: Negatif kişilik özelliklerine sahip ve stresle baş etmekte güçlük çeken gebelerin doğum korkusunu 

daha şiddetli yaşadıkları belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gebelik,  kişilik özellikleri, doğum, doğum korkusu, stresle başa çıkma 

 

 

Abstract 

 

The Effect of Personality Traits of Pregnants and  Their Ways of Coping With Stress on the Fear of 

Childbirth 
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Objective: This study was conducted to determine the effect of personality traits of pregnants and  their 

ways of coping with stress on the fear of childbirth. 

Method: This descriptive study was carried out with 416 pregnant women who applied to the outpatient 

clinics of a public hospital between October 2017- March 2018. Data were obtained through Pregnant Presentation 

Form and Ten Item Personality Inventory (TIPI), Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ 

A) and Inventory for Coping With Stress Attitudes (ICSA)  In statistical evaluation; number, percentage, mean, 

standard deviation, pearson correlation analysis were used.   

Results: The average score of W-DEQ was  68.39±23.60. A significant low-level correlation was found 

between the W-DEQ mean total score and the TIPI' s  ''emotional stability'' , ''openness to experiences'', 

''responsibility'' and ''agreeableness''   sub-dimensions and a significant low-level correlation was found between 

the W-DEQ mean total score and  ICSA' s ''looking for outside help'', ''escape-isolation (emotional-operational)'' 

ve ''escape-isolation (bio-chemical)''  

Conclusion: Pregnant women who had negative personality traits and had difficulty in coping with stress 

experienced more severe fear of childbirth. 

 

Key words: Pregnancy, personality traits, childbirth, fear of childbirth, coping with stress 

 

Giriş 

Doğum, fiziksel, duygusal, sosyal, fizyolojik, kültürel ve psikolojik etkenlerden oluşan ve her kadının 

hayatında kritik bir deneyim olarak görülen çok boyutlu bir süreçtir (Soltani vd. 2017). Doğum korkusu ise; 

doğumdan önce, doğum sırasında ve doğum sonrasında yaşanan korku olarak tanımlanmaktadır (Çiçek ve Mete, 

2015). Farklı ülkelerde yapılan çalışmalara göre, gebe kadınların yaklaşık %20 ila 80' i doğum korkusu yaşamakta 

ve doğum korkusu görülme sıklığı giderek artmaktadır (Lopukhovaa vd. 2015). Ülkemizde yapılan bir araştırma 

sonucuna göre de son trimesterdeki kadınların %62.5' inin doğum korkusu yaşadığı belirlenmiştir (Çiçek ve Mete 

2015). Gebelerde doğum korkusu stres yaşamalarına, gebelikten kaçınmalarına ve günlük faaliyetlerini olumsuz 

etkileyebilecek kadar şiddetli düzeye varabilmekte (Nillson vd. 2012, Soltani vd. 2017) hatta, korku gebeleri 

sezaryen doğuma yöneltebilmektedir (Şahin vd. 2009, Nillson vd. 2012, Çiçek ve Mete 2015, Soltani vd. 2017, 

Abd-El Aziz vd. 2017).  

Kadınların doğum korkusu yaşamalarını doğum ağrısı yaşama endişesi, işsizlik, düşük gelir düzeyi, 

sosyal destek eksikliği ya da önceki doğum deneyimi gibi özelliklerin yanı sıra kişilik özellikleri de 

etkileyebilmektedir (Nillson vd. 2012, Uçar ve Gölbaşı 2015, Körükçü vd. 2017). Kişilik yapısı ve duygu durumu 

bozuk ya da yetersiz olan ve bedensel veya ruhsal açıdan çocuksu kadınlarda gebelik süreci daha güç 

yaşanmaktadır (Babacan Gümüş vd. 2011). Doğum korkusu yaşayan kadınlar yaşamayanlara göre daha çabuk 

öfkelenen, endişeye meyilli, antisosyal özelliklere sahip oldukları belirtilmiştir (Handelzalts vd. 2012). 

Duygusal değişikliklerle karakterize doğum korkusu dışında aşırı stres de; kadınların, gebelik ve doğum 

sürecine uyum sağlamalarını olumsuz etkileyen yaygın bir faktördür (Veringa vd. 2016). Gebelik döneminin 

kadının vücudunda, yaşam tarzında, rollerinde, insanlarla olan ilişkilerinde ve sorumluluklarında yarattığı bir 

takım değişiklikler kaygı ve stres oluşumuna neden olmaktadır (Atasever ve Sis Çelik 2018). İngiltere’de yapılan 

çalışmalarda gebelikte yaşanan stresin %33 ile %37 arasında değiştiği belirtilmiştir (Khavari vd. 2018). Giderek 

artan güçlü kanıtlar, gebelikte ortaya çıkan stresin yüksek olması durumunda kadınların gebelik sırasında optimal 
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sağlık davranışlarını sürdürme olasılığını azalttığını yönündedir (Guardino ve Schetter 2014). Literatürde stresli 

bir gebelik dönemi geçiren kadınların daha çok doğum korkusu yaşadıkları (Atasever ve Sis Çelik 2018) ve stresle 

baş etmede yetersiz kaldıklarında; maternal ve fetal sağlığı tehdit edebilecek olumsuz sonuçlar ortaya çıktığı 

söylenmektedir (Elkin 2015, Atasever ve Sis Çelik 2018). Dolayısıyla gebelerin olumsuz kişilik özelliklerine sahip 

olması ve stresle yeterince baş edememesi doğum korkusunu daha şiddetli yaşamalarına neden olabileceği ve anne-

bebek sağlığını olumsuz etkileyebileceği söylenebilir. 

 

Materyal ve Metod 

 Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışma, Ekim 2017- Mart 2018 tarihleri arasında Türkiye’de bir kamu 

hastanesinin gebe polikliniklerinde yürütülmüştür. Çalışmanın evrenini, 2017 yılında ilgili kurumun 

polikliniklerine başvuran ve 3. trimesterde (28-40 gebelik haftasında olan) olan toplam 28850 gebe oluşturmuştur. 

Örneklem büyüklüğü; %5 yanılgı düzeyi, %95 güven aralığı ve %80 evreni temsil etme yeteneği ile en az 380 

gebe olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 416 gebe dahil edilmiş ve gebeler ilgili evrenden 

olasılıksız rastlantısal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından hafta içi günlerde, ilgili 

kurumda gerekli açıklamalar yapılarak ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.   

Veri Toplama Araçları 

Verilerin elde edilmesinde, "Gebe Tanılama Formu", "10 Maddelik Kişilik Ölçeği (OMKÖ)", "Wijma 

Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu" ve "Stresle Başa Çıkma Envanteri" kullanılmıştır. 

Gebe Tanıtım Formu 

Gebelerin sosyodemografik ve obstetrik özelliklerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından 

oluşturulan 15 sorudan oluşmaktadır. 

On-Maddeli Kişilik Ölçeği (OMKÖ) 

On maddeden oluşan ve Gosling ve arkadaşları tarafından geliştirilen ölçek, deneyime açıklık, 

sorumluluk, dışa dönüklük, yumuşak başlılık ve duygusal dengelilik olmak üzere beş önemli kişilik özelliğini 

ölçmektedir. Ölçek, Atak (2013) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Yedi derecelemeli likert tipi olan bu 

ölçekte, her bir alt boyutta iki madde yer almaktadır. Ölçek alt boyutları Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .81 

ile .86 arasında değişmektedir (Atak, 2013). Bu çalışmada, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .159 ile .29 

arasında değişmektedir. 

 

 Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu (W-DEQ) A 

 

Wijma ve arkadaşları (1998) tarafından geliştirilen, Körükçü ve Kukulu (2009) tarafından Türkçeye 

uyarlanan W-DEQ doğum esnasındaki stres ve korkuyu ölçen 33 ifadeden oluşan likert tipte bir ölçektir. Her bir 

ifadeye 0'  dan 5'  e kadar puan verilir. Ölçekte bulunan negatif yüklü sorular (2, 3, 6, 7, 8, 11, 12,15, 19, 20, 24, 

25, 27, 31) ölçümde uyum sağlamak amacı ile ters yönde çevrilerek hesaplanmaktadır. Ölçeğin kesme noktası 

84’tür. Puan yükseldikçe stres ve korku artmaktadır. W-DEQ korku düzeyleri; düşük derecede doğum korkusu 

yaşayanlar (W-DEQ puanı ≤ 37), orta derecede doğum korkusu yaşayanlar (W-DEQ puanı 38-65 arasında), ağır 

derecede doğum korkusu yaşayan kadınlar (W-DEQ puanı 66-84 arasında) ve klinik derecede doğum korkusu 
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yaşayanlar (W-DEQ puanı ≥ 85) şeklinde sınıflandırılmaktadır. Ölçeğin, Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .89'  

dur (Körükçü, 2009). Bu  çalışmada ölçeğin  Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .914 olarak bulunmuştur. 

Stresle Başa Çıkma Tutumları Envanteri (SBTE)  

Özbay (1993) tarafından geliştirilen ve Özbay ve Şahin (1997) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan 

envanterin amacı, farklı stres durumlarında bireylerin başa çıkma tutumlarını belirlemektir. 5' li likert tipte olan 

ölçek madde sayısı 43, altı faktörlü bir yapıdadır. Ölçek, aktif planlama boyutu, dış yardım arama boyutu, dine 

sığınma boyutu, kaçma-soyutlama (duygusal-eylemsel) boyutu, kaçma soyutlama (biyokimyasal) boyutu ve 

kabul-bilişsel yeniden yapılanma olmak üzere toplam 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin toplam Cronbach Alpha 

güvenirlik katsayısı .81, alt boyutları için güvenirlik katsayıları ise .56 ile .89 arasında değişim göstermektedir  

(Önen, 2012). Bu çalışmada ölçeğin alt boyutları Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .533 ile .682 arasında 

değişmektedir. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

 Verilerin kodlanması ve değerlendirilmesinde SPSS 16.0 programı kullanılmıştır.   İstatistiksel 

değerlendirmede; yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, standart sapma ve pearson korelasyon analizi 

kullanılmıştır. 

Etik Düzenlemeler 

Çalışmanın uygulandığı kurumdan yazılı izin ve İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Girişimsel Olmayan 

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay (Karar No: 2017/22-9) alınmıştır. Ayrıca, çalışmaya başlamadan önce 

katılımcılar çalışma hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü olanlar araştırmaya dahil edilmiştir. 

 

Bulgular 

 

Tablo  1.  Gebelerin Sosyo-Demografik ve Obstetrik Özelliklerinin Dağılımı (n=416) 

 

Değişken  𝐗 ̅ ± SS 

 

Yaş 

 

28.80 ± 5.8 

Gebelik Haftası 34.80 ± 3.45 

 

 

Eğitim Düzeyi 

 

  N                   % 

  

Okur-yazar değil 15 3.6 

Okur-yazar 20 4.8 

İlköğretim 142 34.1 

Lise 124 29.8 

Üniversite 100 24.0 

Yüksek lisans ve üstü 15 3.6 

Çalışma Durumu   

Çalışıyor                                                                                                            87 20.8 
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Çalışmıyor                                                                                                                        329 79.1 

Gelir durumu   

Geliri giderinden az 60 14.4 

Geliri giderine eşit 325 78.1 

Geliri giderinden fazla 31 7.5 

Yaşanılan Yer    

İl 293 70.4 

İlçe 72 17.3 

Köy/kasaba 51 12.3 

Gravida   

Primigravida    174 41.8 

Multigravida 242 58.3 

Gebeliği İsteme Durumu   

Evet 357 85.8 

Hayır 59 14.2 

 

 
  

Yaş ortalaması 28.80±5.89 olan gebelerin, %34.1' inin ilköğretim mezunu, %79.1' inin çalışmadığı, 

%78.1'inin gelirinin giderine eşit olduğu ve %70.4' ünün il merkezinde yaşamakta olduğu belirlenmiştir. Ayrıca; 

gebelerin %41.8' inin primigravida olduğu ve %85.8' inin isteyerek gebe kaldığı bulunmuştur. 

Tablo 2. Gebelerin OMKÖ, SBTE Ölçekleri Alt Boyutları ve W-DEQ A Ölçeğinden Aldıkları Puan 

Ortalamalarının Dağılımları 

 

Ölçek  
     Alt Boyutlar                           Min-Max                            

Alınabilecek Min-Max 

Puanlar 
𝐗 ̅±SS 

O
M

K
Ö

 

 

Dışadönüklük 2-14 2-14 8.62±4.02 

Duygusal Dengelilik 2-14 2-14 8.55±2.79 

Deneyimlere Açıklık 2-14 2-14 8.25±3.14 

Sorumluluk 2-14 2-14 10.93±2.72 

Yumuşak Başlılık 2-14 2-14 10.60±2.62 

S
B

T
E

 

Dine Sığınma 4-24 0-24 15.12±3.29 

Dış Yardım Arama 6-32 0-36 19.91±4.37 

Aktif Planlama 4-32 0-40 17.55±4.71 

Kaçma Duygusal-Eylemsel 2-24 0-28 16.34±3.74 

Kaçma Biyo-Kimyasal 2-16 0-16 10.29±2.76 

Bilişsel Yeniden Yapılanma 6-24 0-28 15.73±3.33 

W
-D

E
Q

 
A

 

T
o

p
la

m
  

 

                                                  

                                                             

                                                            0-142 

                                                        

                                                            

             

               0-165 

 

68.39±23.60 
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Tablo 2' de gebelerin OMKÖ, SBTE ölçekleri alt boyutlarından ve W-DEQ A ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamalarının dağılımları ile ölçeklerden alınan minimum maksimum puanlar verilmektedir.  

Gebelerin OMKÖ dışadönüklük alt boyutu puan ortalamasının 8.62±4.0, duygusal dengelilik alt boyut 

puan ortalamasının 8.55±2.79, deneyimlere açıklık alt boyutu puan ortalamasının 8.25±3.14, sorumluluk alt boyut 

puan ortalamasının 10.93±2.72 ve yumuşak başlılık alt boyut puan ortalamasının 10.60±2.62 olduğu belirlenmiştir. 

Gebelerin SBTE dine sığınma alt boyutu puan ortalamasının 15.12±3.29, dış yardım arama alt boyutu 

puan ortalamasının 19.91±4.37, aktif planlama alt boyutu puan ortalamasının 17.55±4.71, kaçma duygusal-

eylemsel alt boyutu puan ortalamasının 16.34±3.74, kaçma biyo- kimyasal alt boyutu puan ortalamasının 

10.29±2.76, bilişsel yeniden yapılanma alt boyutu puan ortalamasının 15.73±3.33 olduğu saptanmıştır.  

Ayrıca gebelerin W-DEQ A ölçeği toplam puan ortalamasının 68.39±23.60 olduğu bulunmuştur. 

Tablo 3. Gebelerin W-DEQ A Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları ile OMKÖ ve SBTE Ölçeği Alt  Boyutlarından 

Aldıkları Toplam Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki 

 

Tablo 3' te gebelerin W-DEQ ortalama toplam puanı ile OMKÖ ve SBTE alt boyutlarından aldıkları puan 

ortalamaları arasındaki ilişki verilmektedir. 

Gebelerin W-DEQ ortalama toplam puanı ile OMKÖ duygusal dengelilik, deneyimlere açıklık, 

sorumluluk ve yumuşak başlılık alt boyutları arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur 

(sırasıyla r = -.219, p< .000; r = -.161, p<  .000; r = -.134, p< .001;               r =  -.157, p< .001). 

                                                                 Rβ                     W-DEQ A Toplam 

O
M

K
Ö

 A
lt

 B
o

y
u

tl
a

r
 

Dışadönüklük r 

p 

-.103 

.035 

Duygusal Dengelilik r 

p 

-.219 

.000* 

Deneyimlere Açıklık r 

p 

-.161 

.000* 

Sorumluluk r 

p 

-.134 

.001* 

Yumuşak Başlılık r 

p 

-.157 

.001* 

S
B

T
E

 A
lt

 B
o

y
u

tl
a

r
 

Dine Sığınma r 

p 

-.111 

.024 

Dış Yardım Arama r 

p 

-223 

.000* 

Aktif Planlama r 

p 

-059 

.229 

Kaçma Duygusal-Eylemsel r 

p 

-.182 

.000* 

Kaçma Biyo-Kimyasal r 

p 

-.147 

.003* 

Bilişsel Yeniden Yapılanma r 

p 

-.094 

.054 

 *p< .05, Rβ
:  Pearson Korelasyon   
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Gebelerin W-DEQ toplam puanı ile SBTE dış yardım arama,  kaçma duygusal-eylemsel ve kaçma biyo-

kimyasal alt boyutları arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla:  r = -223, p< 

.000; r = -.182, p<.000; r = -.147, p< .003). 

Tartışma 

Bu bölümde gebelerin kişilik özelliği ve stresle başa çıkma tutumlarının doğum korkusuna etkisi ilgili 

literatür doğrultusunda tartışılmıştır. 

Çalışmada gebelerin Wijma Doğum Beklentisi/ Deneyimi (W-DEQ A) ölçeğinden ortalama 68.39±23.60 

puan aldıkları belirlenmiştir (Tablo 2).  Körükçü ve ark. yaptığı çalışmada (2017) W-DEQ puan ortalamasını 

79,95±17,33;  Şahin ve ark. (2009) çalışmalarında W-DEQ puan ortalamasını 85.63±13.76 olarak çalışmamıza 

benzer şekilde gebelerde doğum korkusunun yüksek olduğunu saptamışlardır. 

Gebelerin W-DEQ Ölçeği toplam puanı ile OMKÖ alt boyutlarından aldıkları toplam puan ortalamaları 

arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; duygusal dengelilik, deneyimlere açıklık, sorumluluk ve yumuşak başlılık 

alt boyutları arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla r = -.219, p< .000; r = -

.161, p< .000; r =-.134, p< .001;          r = -.157, p< .001, Tablo 3). Gebelerin duygusal dengeliliği, deneyimlere 

açıklığı, sorumluluk ve yumuşak başlılık düzeyleri azaldıkça doğum korkularının da anlamlı düzeyde arttığı 

belirlendi. Literatürde benzer şekilde, kaygı, duygusal dengesizlik, düşük benlik saygısı, depresyon, fiziksel 

rahatsızlıklara sahip olma, hassas ve savunmasız hissetme ve özgüven eksikliği taşıma gibi özelliklere sahip 

kadınların daha çok doğum korkusu yaşadığı bildirilmektedir (Babacan Gümüş vd. 2011, Nillson vd. 2012, 

Handelzats vd. 2012, Uçar ve Gölbaşı 2015, Körükçü vd. 2017). 

Dursun (2018) tez çalışmasında, gebelerin kişilik özelliklerinin doğum korkusu ile ilişkisini 

değerlendirdiğinde duygusal olarak dengesiz ve sürekli anksiyete yaşayan gebelerin daha yüksek düzeyde doğum 

korkusu yaşadıklarını belirlemiştir (r = .365, p< .001). Dolayısıyla duygusal olarak dengeli, yeni deneyimlere açık, 

sorumlu ve yumuşak başlı gebelerin doğum korkusundan daha az etkilendiği söylenebilir. 

Çalışmamızda gebelerin W-DEQ toplam puan ortalaması ile SBTE alt boyutlarından aldıkları toplam 

puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde;  dış yardım arama,  kaçma duygusal-eylemsel ve kaçma biyo-

kimyasal alt boyutları arasında negatif yönde düşük düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla r  = -223, p< 

.000; r = -.182, p< .000; r =  -.147, p< .003; Tablo 3). Bu bulguya dayanarak gebelerin stresle başa çıkma tutumları 

değerlendirildiğinde, yardım arayarak stresle baş eden ve stresten kaçma davranışları yüksek olan gebelerin daha 

az doğum korkusu yaşadığı yorumu yapılabilir.  Literatürde sınırlı sayıdaki çalışmada benzer sonuçların elde 

edildiği saptanmış ve gebelik sırasında doğum korkusunun stres yarattığı (Uçar ve Gölbaşı 2015, Atasever ve Sis 

Çelik 2018) ve stresle etkin baş edemeyen hassas, nevrotik, anksiyeteye duyarlı gebelerde doğum korkusunun daha 

yüksek olduğu belirtilmiştir (Tageyada vd. 2014).  

Sonuç olarak gebelerin kişilik özelliği ve stresle başa çıkma tutumunun doğum korkusuna ile ilişkisini 

değerlendirdiğimiz bu çalışmada negatif kişilik özelliklerine sahip ve stresle baş etmekte güçlük çeken gebelerin 

doğum korkusunu daha şiddetli yaşadıkları ifade edilebilir. 
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S-076 - KÜLTÜRLER ARASI GEBE OKULUNA BAKIŞ 

 

Buket Özgiray1, Özlem Ecemiş2, Pınar Ilıkkan3, Fatma Tapan⁴ 

1. Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı  İzmir/ Türkiye 

2.Medicalpark İzmir Hastanesi, Başhekim Yardımcısı İzmir/ Türkiye 

3.Medicalpark İzmir Hastanesi, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü İzmir/ Türkiye 

4.Medicalpark Gaziantep Hastanesi, Kadın Doğum Koordinatörü İzmir/ Türkiye 

Giriş: Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı; tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili 

konularda bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamayı, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi 

ve yeni rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamıştır. Doğuma hazırlık 

sınıflarının tarihsel sürecine baktığımızda; dünyada 1930 yıllarında başlamış olup etkinliğini arttırarak günümüze 

kadar devam ettiğini görmekteyiz.  

Ülkemizdeki doğuma hazırlık sınıflarının tarihi ise dünyada olduğu kadar eski değildir. Yapmış olduğumuz 

bölgesel çalışmalarda birçok ayrıntının değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü, Alma-Ata Deklarasyonu’nu 2008 yılında tekrar gündeme getirerek; eşitsizliklerin 

giderilmesi, hizmet sunumunun iyileştirilmesi ve başta eğitim olmak üzere tüm ilkelerin gözden geçirilmesi 

gerektiğini vurgulamıştır. Barselona Anne Hakları Bildirgesi’nde; her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve 

yenidoğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır (Sağlık Bakanlığı, Özkan; 2012:giriş). 

Amaç: Kadının hayatında en özel süreyi  kapsayan doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası zamanın, sağlıklı 

geçirilmesinin yanında, korku ve endişeleri bertaraf ederek, keyif alınmasını sağlamak. Anneliğin başladığı süreçte 

babalığın da başladığını anlatmak, eğitime katılan aile büyüklerindeki yanlış tabuları yıkmak, doğruların 

uygulanmasında destekçi rolüne hazırlamak. 

Sadece normal doğuma hazırlamak değil, anne sütünün önemi, beslenme, egzersiz, hijyen, anne bebek bağlanması, 

babanın tüm sürece katılımının sağlanması, psikolojik olarak hazırlanma, doğruların yetkili kişilerden öğrenilmesi, 

topluma sağlıklı bireylerin hazırlanması, tüm bunların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. 

Gebe okulunun genel amacı olan tüm bu ayrıntılarda, bölgesel değişikliklerde de her gebenin bu haklarının var 

olduğunu anlatarak, mevcut farklılıkların engel teşkil etmeden, sürecin etkin bir şekilde sürdürülebilirliğini 

sağlamaktır. 

Kültürlerarası farklılıklarda doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası, bebek bakımı konularında, baba ve ebeveyn 

yaklaşımını tespit ettikten sonra, doğru bilinen yanlışı ortadan kaldırıp, doğru bilgilendirmeyi yaparak, hayata 

geçirebilmeyi hedeflemektedir. 

Sınırlar: Çalışmamız Medicalpark İzmir, Gaziantep Hastanelerinde Kadın Doğum Polikliniğine NST takibi için 

başvuran gebe ve yakınlarından oluşmaktadır. 

Yöntem: Gebe okulu; doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularda katılımcılarda mevcut bilgi kirliliğinin 

temizlenmesi, yerine doğruların konulması, normal doğuma teşvik edilmesi ve tüm  bu süreçleri doğru 

yönetmelerini sağlamayı hedeflemektedir.  Bu çalışma Medicalpark İzmir ve Gaziantep hastaneleri kadın doğum 

poliklinikleri NST birimine başvuran ,her ilde ayrı ayrı 100 gebe ve yakını ile yapılmıştır.  

Veri toplama aracı olarak; “Gebe Okulu Analiz Formu” kullanılmıştır. 12 sorudan oluşan anket ile yapılan 

çalışmanın sonuçları, her iki il için ayrı ayrı ve mukayeseli değerlendirilmiştir.  
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Bu eğitimde örneklemenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş olup, gebelerin ve yakınlarının gönüllü katılımları 

esas alınmıştır. Çalışmalar, gebelik haftası sınırlaması konulmadan yürütülmüştür. Kültürlerarası gebe okuluna 

yaklaşımda, tespit edilen farklılıklar değerlendirilerek gebe okuluna katılımı arttırmak amacı ile planlanan, 

tanımlayıcı ve kitlesel nitelikte bir çalışma olarak gerçekleşmiştir. 

Bulgular: Medicalpark Hastaneler grubuna bağlı Gaziantep ve İzmir hastanelerinde yapılan çalışmalarda, 

Gaziantep’de gebe okulu 9 yıldır yapılırken, İzmir’de 3,5 yıldır yapılmaktadır. Buna göre çalışmaya katılan 

gebelerden daha öncesinde gebe okuluna katılım oranları; 

GEBE OKULUNA DAHA 

ÖNCEDEN KATILAN KATILAN 

GEBE 

OKULUNU 

KATILAN GAZİANTEP İZMİR 

EVET 52 74 

HAYIR 48 26 

TOPLAM 100 100 

şeklindedir. 

Çalışmalar aşağıda yer alan form üzerinde yapılmıştır. 

 

 

*Daha önceden gebe okulunu duyan gebe sayısı Gaziantep’de %84 ken, İzmir’de %74 olarak görülmektedir. 

*Doğum öncesi hazırlık ve bilgi sahibi olma konusunda Gaziantep %60 ihtiyaç olduğunu düşünürken, İzmir %66 

ihtiyaç düşünmektedir. 

*Doğum sonu bilgi edinme ve hazırlık konusunda Gaziantep %15 ihtiyaç olduğunu düşünmektedir ve doğum sonu 

yanında bir ebeveyn eşlik edecek grup oranı ise %88 dir. İzmir’de doğum sonu ebeveyn desteği alma oranı %87 

iken, doğum sonu hazırlık ve bilgi edinme noktasında gebe okulu desteği almak isteyen grup oranı %56 olarak 

tespit edilmiştir. 

*Emzirme ve bebek bakımı konusunda Gaziantep %25 ihtiyaç olduğunu düşünürken, İzmir %50 ihtiyaç 

düşünmektedir. Bu durum yukarıda açıklanan ebeveyn desteği oranları ile paralel olarak görülmektedir. Gaziantep 

yeni bilgiden ziyade ebeveyn tecrübelerine güvenirken, İzmir aynı ebeveyn desteğine karşın kendi doğrularına 

daha çok önem verdiği görülmektedir. 

*Gaziantep’de gebeler, sürecin her aşamasında %91 oranında ebeveyn desteği planlamasına rağmen, ebeveynlerin 

gebe okulunu destekleme oranları %89 olmuştur. İzmir’de ebeveyn desteği %71 olarak planlanırken, ebeveynlerin 

gebe okulunu destekleme oranı % 85 olarak kayda geçmiştir. 
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*Doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası psikolojik destek, kaygı ve korkuların giderilmesi, cesaretlenme 

konusunda gebe okuluna ihtiyaç duyulan oranı ise Gaziantep’de %14 ken, İzmir’ de %54 olduğu görülmektedir. 

*Gebe okulu için zaman sorunu yaşanma oranları çok az olduğu tespit edilirken, gebe okulu gerekliliğini düşünen 

gebelerin her koşulda zaman ayırdıkları, yapılan eğitimlerin zaman sorunu oluşturmadan yürütülebildiği bilgisini 

vermektedir. Bu oranlar Gaziantep %3, İzmir %0 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların Gaziantep’de %77 si 

çalışanlardan oluşurken, İzmir’de %92 si çalışanlardan oluşmaktadır. 

*Gebe okuluna gerek görmeyen grup Gaziantep’ de %10 ken, İzmir’ de %0 olmuştur. 

*Anestezi ve ağrısız doğum hakkında bilgi almak isteyen grup oranı her iki ilde de çok düşük kaydedilmiştir. 

Gaziantep %1, İzmir %0. 

*Katılımcıların Gaziantep’de %77 si çalışanlardan oluşurken, İzmir’de %92 si çalışanlardan oluşmaktadır. 

Gaziantep’de zaman sorunu nedeni ile okula katılım sağlayamayacak olan gebe sayısı %3, İzmir’de %0 olarak 

tespit edilmiştir. 

*Çalışmalara katılan gebelerin özelliklerine göre veriler; 

 
 

YAŞ 

YAŞ 

GAZİANTE

P 

İZMİ

R 

21 0 1 

22 2 1 

23 5  
25 7 2 

26 7 7 

27 12 10 

28 9 12 

29 13 10 

30 12 9 

31 2 11 

32 3 9 

33 14 6 

34 2 8 

35 3 3 

36 3 3 

37 3 5 

39 2 2 

40 1 1 

TOPLA

M 100 100 

GEBELİK SAYISI 

  

GEBELİK HAFTASI 

GEBELİ

K SAYISI 

GAZİANTE

P 

İZMİ

R 

GEBELİ

K 

HAFTAS

I 

GAZİANTE

P 

İZMİ

R 

1 43 66 24 0 1 

2 33 25 28 2 1 

3 17 7 29 1 1 

4 4 0 30 3 1 

5 3 1 32 1 2 

6 0 0 33 1 3 

7 0 1 34 1 14 

TOPLAM 100 100 35 13 12 

 

 

      

36 13 12 

37 19 23 

38 26 20 

39 20 6 

40 0 4 

TOPLAM 100 100 

 

Sonuç: Her iki ildeki Medicalpark hastanelerinde yapılan çalışmalarda, gebe okulu için genel yaklaşımın olumlu 

olduğu, bu eğitimler için, eğitim zamanı düzenli olduğu takdirde, her koşulda zaman ayırılabildiği görülmüştür. 

Bölgesel olarak gebelerin süreç ile ilgili her türlü bilgiyi direk kaynağından veya ebeveyn tecrübesinden destek ile 

yürütebilecekleri farklılıkları görülmüştür. Her iki bölgede gebe okulunun yaygın olarak bilindiği, eğitime 

ebeveynlerin olumlu yaklaşımı nedeni ile yanlışların daha rahat düzeltilebileceği tespit edilmiştir. 

 

 
  



496 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

S-077 - DOĞUMDA KULLANILAN AROMATERAPİLER NMV4C 

 
Ayla ERGİN1, Pınar MALLI1, 

 
1Kocaeli Üniversitesi, 

Doğum süreci her ne kadar doğal süreç olarak görülse de doğum yapan kadın, ciddi derecede fizyolojik 

değişikliklerin yanında, rahatsızlık, gerginlik ve onu zorlayacak duyusal değişikliklerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Bu değişikliler için kadınların daha çok nonformakolojik yöntemleri kullanmak istediklerini belirtmişlerdir. Bu 

yöntemlerden birisi de aromaterapilerdir. Bu makalenin amacı; doğumda kullanılan aromaterapiler hakkında 

güncel bilgileri analiz etmektir 

Dünya Sağlık Örgütü, aromaterapiyi ağrıyı hafifletmek, stres ve anksiyeteyi azaltmak için kullanılmasını tavsiye 

eder. Aromaterapi terapötik veya tıbbi amaçlı esansiyel (uçucu) yağların kullanılmasıdır. Günümüzde, en çok 

doğum sırasında aromaterapi masaj, banyo, ayak banyosu ve inhalasyon yolu ile yaygın kullanılmaktadır. Doğum 

sırasında sık kullanılan aromaterapi uygulamaları (Şekil I)’de gösterilmiştir. Aromaterapi anksiyetenin azalması 

için yararlıdır. Lavanta ve günlük yağı (sığla yağı–frankincense yağı ) bu amaçla kullanılmaktadır. Akupresör 

noktalarına esansiyel yağların kullanılması ya da ayak banyosu ile birlikte kullanılması da yararlı olabilir. 

Esansiyel yağların kullanımı ile 8058 kadınla yapılan bir araştırmada kadınların sadece % 1'inde hafif bir 

hoşnutsuzluk belirlenmiştir. Esansiyel yağlar bazen cilt tahrişlerine neden olabilir, cilt üzerinde bir yama testi 

yapmak alerjileri kontrol edilebilir. İran’da 2012 yılında yapılan bir çalışmada, ilk gruba sadece masaj (n = 30), 

ikinci gruba ise lavanta yağıyla (n = 30) doğumda aromaterapi masajı uygulanmıştır. Sonuçta, aromaterapi masaj 

grubunda girişim öncesi ve sonrası ağrı şiddetinin anlamlı olarak azaldığı ve doğumun süresinin kısaldığı 

belirtilmiştir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde henüz standartlaştırılmamış sertifikasyon programları mevcuttur. Aromaterapiler, 

anksiyeteyi azaltabilir, gevşemeyi kolaylaştırabilir, anormal vajinal florayı düzenleyebilir ve doğum ağrısını 

hafifletebilir. Esansiyel yağların, masaj veya akupunktur gibi diğer tamamlayıcı tedavilerle birleştirilmesi de bu 

tedavilerin kabul edilmesine katkı sağlar. Ebeler ve hemşireler, tamamlayıcı tedavilerin ideal uygulayıcılarıdır ve 

sağlık bakımında esansiyel yağların kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılarak bu alandaki kanıtlar 

yaygınlaştırılmalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, ARAOMATERAPİ, EBELİK 

 
AROMATERAPIES USED AT BIRTH 

 
Ayla ERGİN1, Pınar MALLI1 

 

Although birth is considered to be a natural process, a birth-giving women goes through serious physiological 

changes in addition to the discomfort, anxiety and trough emotions she has to face. To deal with these challenges, 

more and more women wish to use non-pharmacological methods for help. One of those methods is the aroma 

therapy. The purpose of this manuscript was to analyze the current information regarding the field of aroma 

therapy. 

The World Health Organization recommends the use of aromatherapy to relieve pain,stress and anxiety. 

Aromatherapy, in a sense, can be defined as the therapy in which essential volatile lipids are used for therapeutic 

or medical purposes. In recent years, aromatherapy is taken during birth by inhalation and coupled with a massage, 

bath or foot bath. In Table 1, the most commonly used aromatherapy agents and their observed benefits were listed. 

Aromatherapy is beneficial for reduction of anxiety. Lavender and Styrax Liquidus oil are used for that purpose. 

The application of these oils to the acupuncture points or during foot massage might provide additional ease. In a 

study performed with 8085 women, only 1% are reported to have mild level of dissatisfaction. Essential oils can 

sometimes cause skin irritations. Therefore, a skin prick test is recommended before use. In a 2012 study performed 

in Iran, two birth giving groups were compared. Individuals in the first group were massaged (n=30) while 

individuals in the second group were massaged while a lavender-mediated aromatherapy was applied. In return, 

the felt pain and the duration of the birth had significantly reduced in individuals of the second group. 
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Certificate programs that are not yet standardized are offered in the United States. Aromatherapy can help decrease 

anxiety, ease relaxation, regulate abnormal vaginal flora and reduce birth pain.Additional benefits may be observed 

when aroma therapy is coupled with the acupuncture or massaging. Midwifes and nurses are the ideal application 

experts of these complementary therapies.More Research should be carried out to bring additional evidence 

regarding the observed benefits of aromatherapies to the scientific community. 

KEYWORDS: BİRTH, AROMATHERAPY, MİDWİFERY 

 
  



498 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

S-078 - POSTPARTUM ERKEN DÖNEMDE UYGULANAN MEME MASAJININ SÜT 

SALINIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
Meltem Özkaya 1  , Öznur Körükcü1 

1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.                                                                                                                       

mozkaya@akdeniz.edu.tr 

 

Özet 

Postpartum erken dönemde etkili emzirme bütün anneler için genel bir sorundur. Etkili emzirmenin 

gerçekleşemediği durumlarda memelerde süt birikir ve süt kanallarının boşaltılması gerekir. Bu çalışma annelerin 

postpartum erken dönemde uygulanan masaj ile süt salınımına dikkat etmek amacıyla hazırlanmıştır. Meme 

masajıyla ilgili PubMed, Proquest, CHINAL, ScienceDirect, veri tabanları kullanılarak "expression of breast milk 

", "breast massage for breastfeeding ","milking"  anahtar kelimeleriyle literatür incelemesi yapılmıştır. Gelişmiş 

ülkelerin bir çoğunda emzirme oranları düşüktür ve erken dönemde meydana gelen meme başı problemleri 

annelerin emzirmeye devam etmemelerine neden olmaktadır. Anne sütü yenidoğan bebekler için eşsiz bir besin 

kaynağıdır. Doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde bebeğin anneyle buluşması ve emzirmenin başlaması 

gerekmektedir. Eğer emzirme gerçekleştirilemiyor ve memeler boşaltılamıyorsa süt kanalları dolmaya başlamakta 

ve annenin memesinde dolgunluk meydana gelmektedir. Annenin bebeğine her meme verişinde meme başlarından 

hipotalamusa ulaşan sinyaller prolaktin sekresyonunu artırır. Eğer prolaktinde artış yoksa ve emzirme devam 

etmiyorsa memeler süt üretim yeteneğinin birkaç gün içinde kaybeder. Süt üretiminin arttırılması ve memelerin 

boşaltılması  için çeşitli yöntemler vardır ve bu yöntemlerden biri de meme masajıdır. Masajın genel hedefleri 

arasında kan dolaşımının arttırılması, lenf drenajının kolaylaştırılması, meme dokusunda meydana gelen 

dolgunluğun  azaltılması ve daha fazla süt üretimini sağlamak yer almaktadır. Divya ve arkadaşlarının (2016) 

yaptığı bir çalışmada, meme masajının süt salınımını artırdığı ve memede meydana gelen ağrıyı azalttığını 

belirtmişlerdir. Meme masajı ayrıca  , meme apsesi , süt kanallarının tıkanması veya mastit gibi sorunları önlemeye 

ve tedavi etmeye yardımcı olabilir . Witt ve arkadaşlarının (2015) yaptığı diğer bir çalışmada  annelere meme 

masajının iyi geldiği durumlar sorulduğunda bir anne “Meme masajının süt üretimimi arttırmaya yardımcı 

olduğuna inanıyorum” şeklinde yorum yaptığını ve mastite bağlı ağrının azaldığını belirtmişlerdir. Meme masajı 

anneler  için kolay öğrenilebilen ,basit, erişilebilir bir yöntemdir.Bebeğin ilk altı ay tek başına anne sütü ile 

beslenmesinin bebeğe sayısız yararları vardır. Emzirmeye başlamadan önce annenin memelerine masaj yaparak 

sütün daha kolay boşalmasına yardım edilmelidir. Meme masajının postpartum erken dönemde süt salınımını 

arttırdığı ve memede meydana gelen ağrıyı azalttığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Anne sütü üretimi , emzirme , masaj , meme sütü, postpartum dönem 

 

Examination of the Effect of Breast Massage Applied in Postpartum Early Period on Milk Release 

 

Abstract 

Effective breastfeeding in the early postpartum period is a common problem for all mothers. In cases where 

effective breastfeeding is not possible, milk will accumulate in the breasts and milk channels must be emptied. 

This study was designed to pay attention to the release of milk by massage applied during postpartum early period. 
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Literature review was conducted with the keywords "expression of breast milk", "breast massage for 

breastfeeding" and "milking" using the databases PubMed, Proquest, CHINAL, ScienceDirect on breast massage. 

In a majority of developed countries breastfeeding rates are low and early breast problems cause their mothers to 

continue breastfeeding. Breastmilk is a unique source of nutrition for newborn babies. Within the first half hour 

after birth, the baby must meet the mother and start breastfeeding. If breastfeeding can not be done and the nipples 

can not be emptied, the milk ducts are beginning to fill and the mother's breast is filled with fullness. Signals 

reaching the hypothalamus from the nipples increase the prolactin secretion in the delivery of each breast to the 

baby. If prolactin does not increase and breastfeeding does not continue, the breasts lose their milk production 

ability within a few days. There are various methods for increasing the milk production and discharging the 

mammals, and one of these methods is breast massage. Among the general goals of massage are increasing blood 

circulation, facilitating lymph drainage, reducing filling in the breast and increasing milk production. In a study 

by Divya and colleagues (2016), they noted that breast massage increased milk release and decreased pain in the 

breast. Breast massage can also help prevent and treat problems such as breast nipples, blocked milk ducts, or 

mastitis. In another study conducted by Witt et al. (2015), when a mother asked if breast massage was good, a 

mother commented, "I believe that breast massage helped to increase milk production" and that mastitis-related 

pain decreased. Breast massage is a simple, accessible method that is easy to learn for mothers. There are 

innumerable benefits for babies to breastfeed alone for the first six months. Before starting breastfeeding, massage 

your mother's nipples to help ease the discharge of the breasts. It has been determined that breast massage increases 

early postpartum milk release and reduces pain in the breast. 

 

Key Words : Breast milk expression, Breastfeeding, Massage ,Breast milk, Postpartum period 

 

 

Giriş 

Anne sütü bağışıklık sistemini güçlendiren antikorlardan zengin olduğu için emzirme yenidoğanlar için 

en iyi seçenektir (Czech, Grela, Mokrzycka, & Pejsak, 2010) . Bu nedenle, emzirme annelerin çoğunluğu 

tarafından tercih edilmektedir (Meng, Deng, Feng, Pan, & Chang, 2015). Emzirmeye geç başlamak, meme 

dokusunun olgunlaşmasına, stres nedeniyle süt salınmasının önlenmesine, üretilen sütün veriminin azalmasına ve 

yetersiz süt üretimine neden olabilmektedir (Hopkinson, Schanler, & Garza, 1988).  

Emziremeyen annelerin memelerinde süt birikmesi nedeniyle ortaya bir çok sorun çıkabilmektedir. Süt 

birikmesi genellikle göğüste sertleşme, kızarıklık ve ateşe neden olabilmektedir ve genellikle postpartum 2. ve 3. 

hafta arasında görülen yaygın bir sorundur (Meng et al., 2015). Süt birikmesiyle meydana gelen ağrı, annenin 

emzirmeye olan güvenini fiziksel ve zihinsel olarak etkileyebilmektedir (Miller & Riordan, 2004). Memede 

dolgunluk ve sertleşmesine  meme ucunun kısalması da eşlik edebilmektedir, bu da bebeğin emzirmesini 

zorlaştırabilmektedir (Meng et al., 2015) . Bu durumda bebeğin anneyi emmesi anneye acı verebilmekte ve annenin 

emzirmeye isteksiz olmasını sağlayabilmektedir (Meng et al., 2015). Bebeğin emme hareketleri uzun, yavaş ve 

ritmik olduğunda, yutma ile birlikte bebek sütü etkili bir şekilde memeden emer ve meme başı yaralanmasına 

neden olan sürekli negatif basınç üretimini önlemektedir (Bowles, 2011).  
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Süt birikmesinin yönetimi  için kullanılan tedaviler arasında meme masajı, sıcak veya soğuk uygulama, 

akupunktur, lahana yaprakları (Arora, Vatsa, & Dadhwal, 2009), oksitosin (Thornton, 1961), terapötik ultrason 

(Lavigne & Gleberzon, 2012) uygulaması yer almaktadır. Meme masajı, tüm 

dünyada emzirme problemlerinin tedavisi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır (Ayers, 2000). Araştırmacılar 

tarafından yıllardır üzerinde çalışılan meme masajı, emzirme problemleriyle başa çıkmada, anne ve bebek 

sorunlarının önlenmesi veya tedavi edilmesi için birçok kullanımından dolayı “kullanışlı” bir tekniktir ve süt 

salınım refleksini uyarabilir ve sütün kalori içeriğini ve hacmini arttırabilmektedir (Bowles, 2011).  

Süt üretimini arttırmak, anne sütüyle beslenmeyi ve süt sağma işlemini kolaylaştırmak için doğum sonrası 

anneye yardımcı olabilmektedir (Divya. A, Lekha Viswanath, & T, 2016) . Uygun meme masajı memelerde kan 

dolaşımını artırabilir ve doğum sonrası dönemde meme uçlarını, areolaları ve meme bezi kanallarını harekete 

geçirebilmektedir ve aynı zamanda, ön hipofizden oksitosinin salınmasını da stimüle edebilmektedir ve ayrıca, 

meme masajı meme bezi kanallarını korumasının yanı sıra süt oluşumunu hızlandırabilmekte ve meme absesi 

oluşumunu engellemektedir (Meng et al., 2015). Masaj ile meme kan akışını uyarır ve birçok süt verimini artırır 

(Bowles, 2011). Çünkü kan akışı, süt salgısı oranıyla yakından ilişkilidir (Neville, 2013). Bu sayede annelerin anne 

sütüyle beslemesine destek olunarak mama takviyesine ve erken dönemde sütten kesilmelerin önüne 

geçilebilmektedir (Bowles, 2011).   

Okeya’nın göğüs masajı yöntemi ve süt salgılanmasının miktarı ile ilişkisi, Japon literatüründe yaygın 

olarak yayınlanmaktadır (Kyo, 1982). Oketani Meme Masajı , Gua Sha Terapi, Marmet Tekniği ve meme 

dokusuna doğru masaj yaparak tıkalı kanalları rahatlatmak için genel meme masajı da dahil olmak üzere 

belgelenmiş olarak kullanılan birçok teknik vardır (Ayers, 2000; Chiu et al., 2010). Meme masajı, beslenmeden 

önce, beslenme sırasında ve sonrasında, memenin ve meme dokusunun nazik bir şekilde dokunularak uyarılmasını 

kapsar, ancak sadece bunlarla sınırlı değildir ve meme başından aksillaya doğru masaj ihtiyacı duyulan bütün 

bölgeler üzerine yapılabilmektedir (M. Bolman, L. Saju, K. Oganesyan, T. Kondrashova, & A. M. Witt, 2013; 

Bowles, 2011; Witt, Bolman, Kredit, & Vanic, 2016). Masaj, sütü süt bezlerinden ve kanallardan areolaya doğru 

mekanik olarak hareket ettirebilmektedir (Bowles, 2011).  

Alternatif meme masajının etkinliğini incelemek için, Iffrig (1968), her biri 30 anneden oluşan iki grup 

oluşturdu ve  bir gruba masaj tekniğini öğreterek diğer gruba herhangi bir teknik öğretmemiştir. Her iki gruptaki 

bebeklerin aldıkları süt miktarını belirlemek için emzirmeden önce ve sonra bebekleri tartmıştır. Masaj grubundaki 

bebekler, masaj tekniğini uygulamayan gruptaki bebeklere göre , her emzirmede ortalama 22.3 gram daha fazla 

anne sütü aldıklarını tespit etmiştir. Günlük toplam alınan süt miktarlarını karşılaştırdığında ise, masaj tekniğini 

uygulayan  deney grubundaki bebekler kontrol grubundaki bebeklerden ortalama 135 ml süt daha fazla aldığını 

belirtmiştir (Iffrig, 1968).  

Stutte, Bowles ve Morman'ın (1988) yaptığı bir çalışmada emziren kadınların göğüslerini aynı anda 

elektrikli bir süt sağma pompası ile pompalarken, iki göğüsten birine masaj uygulayarak diğerine sadece 

pompalama işlemini yapmışlardır. Emziren 36 çift kadının sonucuna göre masaj yapılan memeden pompalanan 

ortalama süt hacmi, masaj yapılmamış olan memeye göre 4,8 ml daha fazla olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca masaj 

yapılan memeden elde edilen kromatokrit miktarı, masaj yapılmayan memeye göre %1.92 daha yüksek olduğunu 

bulmuştur. Bu sonuçlara göre , meme masajının anne sütünün hacmi ve yağ içeriğini artırabildiğini göstermektedir 
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(Stutte et al., 1988). Artan yağ içeriğiyle birlikte anne sütünün kalori değeri de  artmaktadır (Bowles, Stutte, & 

Hensley, 1987).  

Birçok araştırmacı meme masajının hormon düzeyleri ve anne sütü bileşimi üzerindeki etkilerini 

incelemişlerdir (Noel, Suh, Frantz, & Metabolism, 1974; Yokoyama, Ueda, Irahara, & Aono, 1994). Emzirmenin 

süt boşaltımı için en güçlü uyaran olduğunu kabul eden Yokoyama ve arkadaşları (1994)  süt sağma işlemi ve 

göğüs masajı uygulayarak oksitosin ve prolaktin sekresyonunu karşılaştırmışlardır. Çalışmaya alınan altı anneye 

bir ebe tarafından 20 dakika sadece meme masajı ve elle süt sağma işlemi uygulanmıştır. Masaj ve sağma işlemi 

uygulanmadan 10 dakika önce oksitosin ve prolaktin değerlerini karşılaştırmak için 2 dakikada bir kan örneği 

alınmıştır. Emzirme grubunda oksitosin pulsatil bir şekilde serbest kalmıştır ancak meme masajı sırasında, 

oksitosin seviyeleri yüksek seviyelerde sabit kaldığını tespit etmişlerdir. Emzirme döneminde prolaktin seviyeleri 

artmış, ancak meme masajı sırasında artmamıştır. Bu bulgular ışığında, yazarlar emzirme sırasında bebeğin 

emzirmesine yardımcı olarak meme masajını önermektedir (Yokoyama et al., 1994) .  

Meme masajı ile ilgili bazı çalışmalar, tıkalı kanalların açılması, süt sağımının arttırılması, meme 

ağrısının azaltılması, meme dolgunluğunun azaltılması ve bebeğin büyümesi ve gelişmesine yardımcı olmak için 

anne sütünün pH'ının arttırılması ile sonuçlanmaktadır (Ayers, 2000; Maya Bolman, Linda Saju, Karine 

Oganesyan, Tatiana Kondrashova, & Ann M. Witt, 2013; Cho, Ahn, Ahn, Lee, & Hur, 2012). Divya ve 

arkadaşlarının (2016) yaptığı bir çalışmada, meme masajının süt salınımını artırdığı ve memede meydana gelen 

ağrıyı azalttığını belirtmişlerdir.  

Witt ve arkadaşlarının (2016) yaptığı diğer bir çalışmada  annelere meme masajının iyi geldiği durumlar 

sorulduğunda bir anne “Meme masajının süt üretimimi arttırmaya yardımcı olduğuna inanıyorum” şeklinde yorum 

yaptığını ve mastite bağlı ağrının azaldığını belirtmişlerdir. Jones ve arkadaşlarının (2001) yaptığı diğer bir 

çalışmada ise süt sağma işlemi uygulanırken meme masajı yapmanın süt üretimini arttırdığını belirtmişlerdir. Foda 

ve arkadaşlarının (2004) yaptığı başka bir çalışmada meme masajının anne sütündeki lipit ve kazein 

konsantrasyonunu ve enerji miktarını artırarak daha kaliteli süt elde edildiğini belirtmişlerdir. 

 

Sonuç 

Postpartum erken dönemde memeye uygulanan meme masajının süt salınımını arttırdığı ve birçok soruna da 

etkisinin olduğu çalışmalar sonucunda tespit edilmiştir. Meme masajının uygulanması kolay, basit ve kullanışlıdır. 

Doğum sonu dönemde emziren veya süt sağma işlemi uygulayan annelere öğretilerek yeni doğan bebeklerin aldığı 

süt miktarının artırılması ve erken dönemde sütten kesilmelerin önüne geçilebileceği düşünülmektedir. 

Türkiye’deki hastanelerde rutin olarak uygulanan bir meme masajı protokolüne rastlanılmamıştır. Rutin bir rehber 

oluşturularak “Bebek Dostu Hastane” uygulamasına destek olunabilir. 
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S-079 - TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLERDE DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE 

KULLANILAN NONFARMAKOLOJİK YÖNTEMLERİN İNCELENMESİ: SİSTEMATİK 

DERLEME 

 
Güzin ÜNLÜ1, Yeliz VARIŞOĞLU1, 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, 

Doğum ağrısı bilinen en şiddetli ağrı olmasına rağmen kadınlar arasında ağrının algılanması, ağrıyla başetme 

yöntemleri ve kişilik özelliklerine göre değişim göstermektedir. Günümüzde doğum ağrısını azaltmak için birçok 

nonfarmakolojik yöntem uygulanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de yapılan tezlerde doğum ağrısının 

yönetiminde uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Türkiye Ulusal Tez Merkezi veri tabanından “doğum ağrısı”, “doğum ağrısının yönetimi” anahtar kelimeleri 

kullanılarak incelemeye alınan tezler araştırma dahil edilme kriterlerine göre incelenmiştir. Araştırma deseni 

sistematik incelemedir. Araştırmamıza Hemşirelik ve Ebelik ana bilim dallarında yapılan, doğum ağrısının 

azaltılmasına yönelik nonfarmakolojik yöntemlerin uygulandığı, deneysel ve izinli tezler dahil edilmiştir. Ulusal 

Tez veri tabanından yapılan tarama sonucu 69 teze ulaşılmış, dahil etme kriterlerimize uyan 28 çalışma 

incelenmiştir. Tam metnine ulaşılamayan tezler çalışma dışı bırakılarak 18 çalışma değerlendirmeye alınmıştır. 

İncelenen tezler hemşirelik anabilim dalında yapılmıştır. 2001-2018 yılları arasında incelenen çalışmalarda son 

yıllarda artış olduğu gözlenmiştir. 2001 yılında 1 tez çalışması yapılmışken 2014 yılında 4 tez çalışması yapıldığı 

belirlenmiştir. Tezlerin araştırma desenleri incelendiğinde yaygın olarak (%61.1) randomize kontrollü deneysel 

çalışma olduğu saptanmıştır. Çalışmaların büyük bir kısmı (%72.2) doktora teziydi. 1574 gebe kadın ile yapılan 

çalışmalarda 863 gebeye çeşitli nanfarmakolojik yöntemler uygulanmıştır. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı 

%22.2 ile akupressür sonra sırasıyla (%11.1) perineye sıcak uygulama, doğuma hazırlık eğitimi, buz uygulaması, 

ayak masajı, solunum ve tensel uyarılma, (%5.6) TENS, aromaterapi, çömelme pozisyonu, stereogram ile 

odaklanmadır. İncelenen tezlerin %88.9’unun da doğum ağrısını azaltmada istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

tespit edilmiştir. Brown et al (2001) sistematik incelemelerinde solunum teknikleri, gevşeme, akupressür ve 

masajın en etkili nonfarmakolojik yöntemler olduğu saptanmıştır. Chaillet et al. (2014) metaanalizinde kullanılan 

nanfarmakoljik yöntemlerin müdahaleli doğumları azalttığı, doğumda anne memnuniyeti artırdığı ve doğum 

süresini kısalttığı tespit edilmiştir. Bizim incelememizde, yapılan uygulamaların %50’sinin eylem süresini 

kısalttığı ve %33,3’ünde ise doğumda anne memnuniyetini arttırdığı saptanmıştır. Ayrıca perineye sıcak uygulama 

yapılan bir tezde (n=60) uygulamanın perineyi 3. ve 4. derece travmalara karşı koruyucu olduğu belirtilmiştir. 

Aasheim et. Al (2011) sistematik incelemesinde perineye uygulanan sıcak kompresin 3. ve 4. derece yırtık riskini 

azalttığı bildirilmiştir. Ağrıyı kontrol etme yöntemi olarak kullanılan odaklanma bir tezde çalışılmış olup 

ülkemizde ve dünyada yeni uygulanan bir yöntem olması açısından önemlidir. 

Doğumda ağrının yönetimi için uygulanan nonfarmakolojik yöntemlerin güvenle kullanılabileceği ve 

yaygınlaştırılması gerektiği görüşündeyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM AĞRISI, DOĞUM AĞRISI YÖNETİMİ, NONFARMAKOLOJİK 

YÖNTEMLER 

 
INVESTIGATION ABOUT THE THESES THAT COMMITTED IN TURKEY FOR THE 

NON-PHARMACOLOGICAL METHODS THAT APPLIED IN THE LABOR PAIN 

MANAGEMENT: SYSTEMATİC REVIEW 

 
Güzin ÜNLÜ1, Yeliz VARIŞOĞLU1 

 
1BEZMİALEM VAKİF UNİVERSİTY 

Although labor pain is the most severe pain known, it varies according to the perception of pain among women, 

methods of coping with pain and personality traits. Today, many nonpharmacologic methods are applied to reduce 

labor pain. The purpose is to examination of the nonpharmacological methods applied in the management of labor 

pain theses that committed in Turkey. 
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The theses are received using keywords and analyzed according to the inclusion criteria from the database of 

Turkey National Thesis Center. Research design is systematic. Nonpharmacologic methods have been applied in 

nursing or midwifery major sciences to reduce birth pain and experimental and permission theses have been 

included. We have reached 69 theses and 28 studies matching our inclusion criteria have been reviewed. 18 studies 

were evaluated because of inaccessible theses. 

The thesis studies were carried out in nursing department. It is observed that the studies investigated between 

2001-2018 have increased in recent years. The research designs of the theses were found to be randomized 

controlled experimental study generally (61.1%). A large part of the studies (72.2%) were doctoral thesis. In the 

studies conducted with 1574 pregnant women, 863 pregnancies were applied various nanopharmacological 

methods. The most common use of these methods was acupressure with 22.2%, (11.1%) followed by perineal hot 

application, birth preparation training, ice application, foot massage, respiration and tactile stimulation, (5.6%) 

TENS, aromatherapy, squatting position and stereogram. It was determined that 88.9% of the theses were 

statistically significant in decreasing the labor pain. In our study, it was determined that 50% of the applications 

shortened the duration of the action and 33.3% of the applications increased the mother's satisfaction. In addition, 

it was stated that the perineum was protected against 3rd and 4th degree trauma in a thesis (n = 60) applied hot to 

the perineum. The focusing used as a method of pain control has been studied in a dissertation and it is important 

to be a newly applied method in our country and in the world. 

We believe that nonpharmacological methods for the management of the labor pain can be used safely and these 

should be widespread. 

KEYWORDS: LABOR PAIN, LABOR PAIN MANAGEMENT, NONPHARMACOLOGICAL METHODS 
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S-080 - ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ 

İNCELENMESİ 

 
Hülya OKUMUŞ1, Özlem ÇİÇEK1, Merlinda ALUŞ TOKAT1, Sevcan FATA1, 

 
1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

E-Mail: ozlem.cece@deu.edu.tr 

Amaç: Ülkemizdeki doğum koçluğu ve doula eğitim programlarının incelenmesidir.  

Yöntem: Tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Araştırma verileri ‘doğum koçluğu’, ‘doğum koçluğu eğitimi’ ve ‘doula 

eğitimi’ anahtar kelimeleri kullanılarak www.google.com.tr üzerinden Ağustos-Eylül 2018 tarihleri arasında elde 

edilmiştir. Örneklem, 18 kurum/kuruluştan oluşmaktadır.  

Bulgular: Doula eğitimi veren 18 kuruma ulaşılmıştır. Tüm kurumların resmi web sitesi, web sitesinde ismi, 

iletişim bilgileri ve eğitimle ilgili bilgiler yer almaktadır. Eğitimlerin %27.7’si online, %27.7’si yüz yüze, %27.7’si 

hem online hem yüz yüze, %16.9’u belirtilmemiştir. Eğitimlerin süresini belirten 12 kurumun eğitim süreleri 

değerlendirildiğinde ortalama 155.1 dakika olarak bulunmuştur. Eğitim ücreti ortalama 1161 TL, en düşük ücret 

800 TL ve en yüksek ücret 3500 TL’dir. Eğitim özellikleri ile ilgili diğer bilgiler tablo 1’de yer almaktadır. 

Eğitimlerin %83.3’ünün tamamlanması durumunda sertifika verilmektedir, diğerleri belirtilmemiştir. 

Değerlendirme yöntemlerini 9 eğitim kurumu belirtmiştir, bunlardan bir tanesi eğitime katılmayı yeterli görmüştür, 

diğer üç dört tanesi sınava katılma hakkını belirtmiştir. Sınava girme hakkı bir eğitimde sınırsız, diğerinde 3 kez, 

bir diğerinde 4 kez’dir.   

Sonuç: Doğum koçluğu ve doula eğitimi sunan kurum ve kuruluşlar vakıf, üniversite ve özel kuruluşlardan 

oluşmaktadır. Eğitim sunulan kişilerin mesleki farklılıklarının olması gebelere sunulacak eğitimin kapsamında da 

farklılıklar olmasına neden olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Doğum koçluğu, Doula, Doğum koçluğu eğitimi, Doula eğitimi 

EXAMINING OF LABOR COACHING AND DOULA TRAINING PROGRAMS IN OUR COUNTRY 

Hülya Okumuş, Özlem Çiçek, Sevcan Fata, Merlinda Aluş Tokat 

Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, Obstetrics and Gynecology Nursing Department 

E-Mail: ozlem.cece@deu.edu.tr 

Aim: Examining of labor coaching and doula training programs in our country. 

Method: A descriptive study. Research data were obtained from August to September 2018 via www.google.com 

using the keywords ‘labor coaching’, ‘labor coaching training’, and ‘doula training’. The sample consists of 18 

institutions / organizations.  

Results: We reached 18 institutions providing doula training. The official website of all institutions, their name 

on the website, contact information and information about education were available. The 27.7% of the trainings 

were online, 27.7% were face-to-face, 27.7% were both online and face-to-face and 16.9% were not mentioned. 

The mean duration of training of 12 institutions that stated was 155.1 minutes. The mean fee is 1161 Turkish Liras 

http://www.google.com.tr/
mailto:ozlem.cece@deu.edu.tr
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(TL), the lowest fee is 800 TL and the highest fee is 3500 TL. Table 1 provides further information about training 

characteristics. In the case of completion of 83.3% of the trainings, the certificate was given, the others are not 

stated. The assessment methods were identified by 9 institutions, one of which was sufficient to participate in the 

training, while the other three stated their right to take the test. The right to take the exam is unlimited in one 

education, 3 times in the other and 4 times in the other. 

Conclusion: Institutions and organizations offering labor coaching and doula training are composed of 

foundations, universities and private institutions. It is thought that there will be differences in the scope of the 

training to be offered to pregnant women. 

Keywords: Labor coaching, Doula, Labor coaching training, Doula training 

GİRİŞ 

İnsanlığın varoluşundan beri dünyadaki hemen hemen tüm kültürlerde hamile kadına doğum sırasında 

diğer kadınlar tarafından destek olunmuş ve rahat bir doğum yapması sağlanmıştır. Dünyada doğum ile ilgili eski 

resim ve tarihi eserlere bakıldığında genellikle doğum yapan kadını çevreleyen ve destekleyen en az iki kadın 

olduğu da görülmektedir. Bu kadınlardan biri genellikle sağlık personeli rolündeki kişi iken diğer ise kadını 

rahatlatan bir akrabası ya da tanıdığıdır (Simkin 2012). Günümüzde bu görevleri ebeler, hemşireler, doulalar ve 

doğum koçları yürütmektedir.  

Dünyada daha yaygın olarak bilinen doğum koçları ve doulalar ülkemizde son yıllarda tanınmaya 

başlanmıştır. Doula; doğum öncesi, doğum sırasında ve doğumdan sonra anneye mümkün olan en sağlıklı ve en 

tatmin edici deneyimi elde etmesine yardımcı olmak için sürekli fiziksel, duygusal ve bilgilendirici destek sağlayan 

eğitimli bir profesyonel olarak tanımlanmaktadır (DONA, 2018). Doğum koçu ise travay ve doğum süresince gebe 

daha evdeyken onu rahatlatmak için non-farmakolojik teknikleri uygulayan gebenin; eşi, annesi, kız kardeşi, 

akrabası ya da arkdaşı olabilir (NIH, 2016; Serçekuş ve İsbir, 2015). Doula ve doğum koçu arasındaki en temel 

fark doulaların belirli bir ücret karşılığında gebeye tıbbi girişim dışındaki non-farmakolojik girişimleri 

uygulamasıdır (Serçekuş ve İsbir, 2015). Ancak ülkemizde doula ve doğum koçu tanımı aynı anlamda 

kullanılmaktadır. 

Doula olarak gebeye destek olmak isteyen kişiler gebeyi rahatlatmada kullanılacak duygusal ve fiziksel 

destek teknikleri konusunda belirli eğitimler alırlar (Serçekuş ve İsbir, 2015). Ancak bu eğitim profesyonel 

eğitimler arasında yer almaz. Genellikle çeşitli dernek, vakıf, üniversite gibi kurum ve kuruluşların düzenledikleri 

eğitim programlarından yararlanarak gerekli donanımlarını sağlarlar. Ülkemizde doula ve doğum koçu tanımları 

aynı anlamda kullanıldığı için mevcut eğitim programlarına katılan ve bazı şartları taşıyan kişiler doğum koçu ya 

da doula olarak adlandırılırlar. Ancak bu eğitim programlarının da doula ve doğum koçu tanımlarının birbirinden 

farklı olmasına rağmen aynı anlamda kullanılması gibi içerikleri de birbirinden farklılık gösterebilmektedir.  

Gebeye fiziksel ve duygusal destek sağlayacak doula ve doğum koçlarının eğitim programlarının 

standardize olması hizmet alacak kadınların da alacakları hizmeti standardize etmek adına önemli olabilir. Bu 

derlemenin amacı ülkemizde doğum koçluğu ve doula eğitim programlarının incelenmesidir. 
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YÖNTEM 

Tanımlayıcı araştırma tasarımı kullanılan bu çalışmanın verileri Ağustos 2018 tarihinde “doula eğitimi”, “doula 

sertifikasyon”, “doğum koçluğu eğitimi”, “doğum koçluğu sertifikasyon” anahtar kelimeleri kullanılarak 

www.google.com.tr üzerinden elde edilmiştir. Arama motoruna anahtar kelimeleri girilmiştir. Ulaşılan tüm 

eğitimler değerlendirilmiştir. Aynı kurumların farklı sayfalarda çıkan aynı eğitimleri bir kez ele alınmıştır. 

Örneklem, 18 kurum/kuruluştan oluşmaktadır. üzerinden toplanmıştır. Veri toplamada araştırmacılar tarafından 

hazırlanan Eğitim İçerikleri Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Form; kurum adı, eğitim formatı, eğitim süresi, 

eğitim içeriği, eğitime katılabilecek kişiler, eğiticilerin özellikleri, eğitimin değerlendirilme yöntemi, eğitim sonu 

kazanım belgesi gibi soruları içermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımı kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Doula eğitimi veren 18 kurumun resmi web sitesi, web sitesinde ismi, iletişim bilgileri ve eğitimle ilgili 

bilgiler yer almaktadır. Eğitimlerin %27.7’si online, %27.7’si yüz yüze, %27.7’si hem online hem yüz yüze, 

%16.9’u belirtilmemiştir. Eğitimlerin süresini belirten 12 kurumun eğitim süreleri değerlendirildiğinde ortalama 

155.1 dakika olarak bulunmuştur. Eğitim ücreti ortalama 1161 TL, en düşük ücret 800 TL ve en yüksek ücret 3500 

TL’dir. Eğitim özellikleri ile ilgili diğer bilgiler tablo 1’de yer almaktadır. Eğitimlerin %83.3’ünün tamamlanması 

durumunda sertifika verilmektedir, diğerleri belirtilmemiştir. Değerlendirme yöntemlerini kurumların %50’si 

belirtip, bunlardan bir tanesi eğitime katılmayı yeterli görürken, %50’sinde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.  

  Eğitim içerikleri incelendiğinde eğitime kimlerin katılacağı ile ilgili kurumların %61.1’i herkesin bu 

eğitimleri alabileceğini belirtirken, herhangi bir eğitim düzeyinden söz etmemektedir. Benzer şekilde eğitim 

programında görev alacak eğitimcilerin de %61.1’i yine tanıtım sayfalarında mevcut değildir. Doğum koçluğu ve 

doula eğitimi veren eğiticilerin %77.7’sinin eğitim vereceği konu hakkında eğitimi olması konusunda ve bu 

konuda gebelere hizmet sunduğuna dair herhangi bir bilgiye de rastlanmamıştır (Tablo 1).  

Tablo 1. Eğitim içerikleri ile ilgili genel bilgiler 

Eğitim içerik özellikleri N: 18 

Sayı  Yüzde  

Eğitime kimler katılabilir?*   

Hemşire  5 27.7 

Doktor 4 22.2 

Psikolog 3 16.6 

Hamile ve bebek yogası eğitmeni 1 5.5 

Ebe 2 11.1 

Fizyoterapist 2 11.1 

Diyetisyen 3 16.6 

Acil tıp teknikeri 1 5.5 

Spor okulu mezunu 1 5.5 

Kişisel gelişim alanında çalışanlar 4 22.2 

http://www.google.com.tr/
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Herkes  11 61.1 

Belirtilmemiş  3 16.6 

Sosyal hizmet sektörü çalışanları 2 11.1 

Çocuk gelişimi öğretmenleri 2 11.1 

Okul öncesi öğretmenleri 2 11.1 

Eğitimcilerin özellikleri   

Hemşire  2 11.1 

Turizm işletmecisi, hamile ve bebek yogası eğitmeni, İtalyan dili ve 

edebiyatı mezunu 

1 5.5 

Psikolog 1 5.5 

Doktor 1 5.5 

Bankacı  1 5.5 

Doğum koçu, aile danışmanı 1 5.5 

Belirtilmemiş 11 61.4 

Eğiticilerin doğum koçluğu eğitimi alma durumu   

Alan 3 16.6 

Almayan  1 5.5 

Belirtilmeyen  14 77.9 

Eğitimcinin gebelere doulalık yapma durumu   

Yapan 3 16.6 

Yapmayan 1 5.5 

Belirtilmeyen  14 77.9 

Eğitimin değerlendirilme yöntemi   

Yazılı sınav 6 33.3 

Online yazılı sınav 1 5.5 

Yazılı ve sözlü sınav 1 5.5 

Belirtilmemiş 9 20.2 

Sınav yok  1 5.5 

*Aynı eğitime farklı birkaç meslek gruplarından katılım sağlanabilmektedir. 

Eğitim konularının içeriklerine baktığımızda fizyoloji konularının ağırlıkta iletişim konularının daha az yer 

aldığını görmekteyiz. Babayı doğum anına katma, tamamlayıcı terapiler gibi konular da birer eğitim içeriğinde yer 

aldığı görülmüştür  (Tablo 2). 

Tablo 2. Eğitim konularının içeriği 

Eğitim İçerikleri Sayı Yüzde 

İletişim teknikleri 3 1.7 

Gebe ile iletişim 1 0.6 

Doula ve sorumlulukları 11 6.4 
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Kadın ve erkek üreme anatomisi ve fizyolojisi 4 2.3 

Gebelik oluşumu/fizyolojisi 6 3.5 

Embriyonel ve fetal gelişim 2 1.2 

Gebelikte yapılan testler 3 1.7 

Gebelikte tehlike belirtileri 2 1.2 

Gebelikte sık karşılaşılan sorunlar 2 1.2 

Gebelik psikolojisi 9 5.2 

Özbakım 1 0.6 

Gebelik egzersizleri 8 4.6 

Doğum felsefeleri 8 4.6 

Travayda evde yapılacaklar 1 0.6 

Temel doğum bilgisi 10 5.8 

Doğumda solunum 5 2.9 

Doğumda gevşeme 4 2.3 

Doğumda nonfarmakolojik ağrı yönetimi 9 5.2 

Emzirme 10 5.8 

Yenidoğan bakımı 10 5.8 

Postpartum yönetim 10 5.8 

Yenidoğan hastalıkları 1 0.6 

Yenidoğan masajı 2 1.2 

Gebelikte pilates 7 4.0 

Gebelikte yoga 6 3.5 

Geleceğin mutlu babası 1 0.6 

Nefes eğitimi 8 4.6 

Gebelikte beslenme 8 4.6 

Anne adayına destek 8 4.6 

Refleksoloji 1 0.6 

Aromaterapi 1 0.6 

Hypnobirthing 3 1.7 

Riskli gebelik ve sezaryen 4 2.3 

Yetişkin eğitimi 4 2.3 

 

TARTIŞMA 

Doğum koçluğu ve doula eğitim içerikleri incelendiğinde eğitimlerin %27.7’sinde hem online hem de 

yüz yüze eğitim verdikleri görülmektedir. Bununla birlikte %16.9’unun ise eğitimi hangi yöntemle vereceğine dair 

bilgiye rastlanmamaktadır. Doğum eylemindeki bazı destekleyici girişimlerden olan doğum koçluğu ve doulalık 

konu ile ilgili eğitim almış kişiler tarafından verilebilir (Shilling 2009; Gilliland 2011; Stevens, Dahlen, Peters, 

Jackson 2011). Ancak doğum koçluğu ve doula eğitimlerinin profesyonel bir eğitim içeriği ve süreci ülkemizce 
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tanınmamış olsa da gebelere hizmet verecek kişileri eğiten kurumların eğitim yöntemlerini iyi ve etkili olacak 

şekilde belirlemeleri önemlidir. Çünkü eğitim; “bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak 

istendik değişme meydana getirme süreci” veya “kişisel anlayış, zeka, ilgi ve yaşantılar gibi kuvvetlerin etkileşimi” 

olarak tanımlanmaktadır. Kasıtlı doum koçulğu ve doulalık ile ilgili istendik davranışların gerçekleşmesi de ancak 

eğitim hedef, yöntem, süre ve ortamının belirlenmesi / düzenlenmesi ile mümkün olacaktır (Titiz 1997, Özer 1997, 

Sullivan ve ark 1997). Bu durumda eğitim içeriklerinin sürelerinin ve içeriklerinin de birbiri ile uyumlu olması 

aynı amaçla hizmet sunacak profesyonellerin ortak yönde hareket etmesine olanak sağlayacaktır. Ancak eğitimler 

birbiri ile uyumlu olmadığı için eğitimlerin ücretlendirilmesi konusunda da ciddi oranlarda (800-3500 TL) 

farklılıklar göze çarpmaktadır.  

Yaptığımız incelemeler sonucunda eğitimin değerlendirilmesi ile ilgili de farklılıklar olduğu, eğitim 

programlarının %50’sinde sadece değerlendirme yöntemleri ile ilgili bilgi verildiği görülmüştür. Yetişkin eğitimi 

kişilere yalnızca sözlü ve yazılı eğitim sunmakla değil aynı zamanda davranış kazandırıp, bilgiyi kullandırmakla 

da ilişkilidir (Kristina ve ark. 2006; Ulusoy, 2001). Farklı yöntemlerle kazandırılan bilgi ve davranışın da 

değerlendirilmesi ve yeterli birikimin sağlanıp sağlanmadığının kontrol edilmesi önemlidir. Buradan yola 

çıkıldığında değerlendirme yöntemlerinin kurum/kuruluşların %50’sinde belirtilmemiş olması örneğin davranış 

olarak kazandırılması gereken bilginin nasıl değerlendirileceği konusunda da yetersiz kalabilmektedir.  

Eğitim programlarına kimlerin katılacağı incelendiğinde, %61.1’ine herkesin katılacağı belirtilmiştir. 

Yapılan bir araştırmaya göre doğum hemşireleri tarafından verilen doğum desteğinin vaginal doğum oranlarını 

arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (14). Bu anlamda eğitimcinin belirli bir bilişsel yeteneğe ulaşmış ve 

yükseköğreniminin olması hizmet sunacağı kişiye de yeterli hizmet sunacağı anlamına gelebilir. Çünkü bilişsel 

yeteneğin ve konu ile ilgili neyi ne kadar diğer kişilere aktarabileceğinin bir göstergesi de kişinin eğitim düzeyidir.  

Program içerikleri incelendiğinde %61.1’inde eğitimi kim ya da kimlerin vereceğinin belli olmaması ve 

%77.7’sinde ise eğitim verecek kişilerin konu ile ilgili eğitimlerinin neler olduğuna dair bilgiye ulaşılamamıştır. 

Eğitim programları oluşturulurken eğitimi verecek kişilerin belirlenmesi ve eğitimcinin konu ile ilgili mesleki 

bilgisinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Böylece hem eğitim içeriğinin kalitesi hem de teorik bilginin 

yanı sıra uygulama anlamında da deneyimi olan kişilerin vereceği eğitimlerin daha etkili olacağı düşünülmektedir. 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Araştırma sonuçları incelendiğinde ülkemizde son yıllarda ilgili gören doğum koçluğu ve doulalık ile 

ilgili eğitim sunan kurum ve kuruluş sayısının arttığı görülmektedir. Ancak eğitimlerin gerek içerikleri gerek ise 

eğitim verecek kişilerin nitelikleri ile ilgili ciddi farklılıklar olduğu görülmektedir.  
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S-081 - NORMAL DOĞUM SIRASINDA EPİZYOTOMİ RUTİN UYGULANMALI MIDIR? 

 
Ali Cenk ÖZAY1, 

 
1Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, 

Epizyotomi uzun zamandır obstetri pratiğinde uygulanan cerrahi bir girişimdir. İlk epizyotomi uygulamaları, 

gereklilik halinde anneyi ve fetüsü olası komplikasyonlardan korumak amacıyla yapılmaktayken, yakın zamanda 

rutin uygulanır hale gelmiştir. Bu çalışmada normal doğum sırasında epizyotominin uygulanma sıklığının literatür 

eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. 

Çalışmaya 1 Eylül 2015 ile 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Konya Akşehir Devlet Hastanesi’nde normal vajinal 

yol ile doğum yapan toplam 380 hasta dahil edilmiştir. Retrospektif olarak düzenlenen bu çalışmada hastaların 

verileri geriye dönük dosya taraması yapılarak elde edilmiştir. Hastaların doğum sırasındaki yaşları, parite, vücut 

kitle indeksi, fetal doğum ağırlığı, epizyotomi uygulaması, fetal ve maternal komplikasyonlar kaydedilmiştir. 

İstatistiksel analizler SPSS 15 programı kullanılarak yapılmıştır. 

Hastaların yaşları arasında anlamlı farklılık izlenmemiştir. Tüm hasta grubunda epizyotomi oranı %52.9, ilk 

doğumu olan hastalarda ise %92 saptanmıştır. Parite arttıkça epizyotomi oranlarının azaldığı görülmüştür. 

Çalışmada yer alan 98 hastanın ilk doğumu iken, 218’inin paritesi 1-5 arası ve 64 tanesinin ise ≥5 idi. Epizyotomi 

ile doğuran hasta grubunun paritesinin anlamlı olarak daha düşük olduğu görülmüştür. Aynı hasta grubunda, 

gebelik haftasının ise epizyotomisiz doğum yapan hastalara göre istatistiksel olarak daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca epizyotomi uygulanan hastalarda fetal doğum ağırlığının da anlamlı olarak yüksek olduğu 

tespit edilmiştir. Üçüncü ve dördüncü derece genital yol laserasyonu, her iki grupta ikişer hastada görülmüştür. 

Çalışmamızın sonucunda; artan parite ve azalmış fetal doğum ağırlığının epizyotomi oranlarını azalttığı 

gösterilmiştir. Bu bulgular literatür ile uyumlu izlenmiştir. Son zamanlarda epizyotomi gerekliliği üzerine 

yoğunlaşan tartışmalar ve çalışmalar neticesinde, gereksiz epizyotomi uygulamalarının azalacağı ümit 

edilmektedir. Gereksiz epizyotomi uygulamalarının nedenlerinin sorgulanması, bu konuda önleyici tedbirlerin 

alınması ve yeterli eğitim sağlanması ile ideal epizyotomi oranlarına ulaşabileceğimizi düşünmekteyiz. 

ANAHTAR KELİMELER: NORMAL DOĞUM, EPİZYOTOMİ 

 
SHOULD EPİSİOTOMY ROUTİNE BE APPLİED DURİNG NORMAL DELİVERY? 

 
Ali Cenk ÖZAY1 

 
1NEAR EAST UNİVERSİTY FACULTY OF MEDİCİNE, DEPARTMENT OF OBSTETRİCS AND 

GYNECOLOGY 

KEYWORDS: NORMAL DELIVERY, EPİSİOTOMY 

 
  



512 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

S-082 - TRAVAYDAKİ GEBELERE UYGULANAN SAKRAL MASAJIN AĞRI, 

ALGILANAN KONFOR VE ENDİŞE DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

 
Merve ÖZTÜRK1, Pınar IRMAK VURAL2, 

 
1Medipol Mega Üniversite Hastanesi, 2Medipol Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, 

 

AMAÇ 

Gebenin doğum memnuniyetini sağlamak büyük ölçüde konforunu sağlamakla ilişkilidir. Doğumda ağrı olacağı 

düşüncesi ve korkular doğumda algılanan konfor düzeyini de olumsuz etkiler. Masaj derideki dokunma 

reseptörlerinin uyarılmasıdır. Masajın doğum sürecinde ağrıyı azaltmadaki etkisi kapı kontrol teorisine göre 

açıklanmaktadır. Masaj, serotonin ve dopamin düzeyini artırırken, norepinefrin ve kortizol seviyesini 

düşürmektedir. Masaj yapılan bölgedeki dolaşımı hızlandırmakta ve böylece dokuların oksijenasyonu artmaktadır. 

Bel bölgesine uygulanan masaj, fetal başın koksiks ve sakruma uyguladığı baskıdan kaynaklanan lumbosakral 

bölgedeki ağrıyı azaltıp, gevşemeyi sağlamaktadır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma travayda servikal dilatasyon ilerlerken hissedilen ağrının sakral bölgeye her bir fazda 3’er defa 

friksiyon masajı yaparak S2-4 sinirlerinin uyararak, doğum ağrısının azaltılmasına yardımcı olmak ve gebelerin 

doğumda konfor ve endişe düzeylerine etkisini belirlemektir. 

Çalışmada veri toplamak amacıyla tanıtıcı özellikler veri formu, Oxford Doğum Endişesi Ölçeği (ODEÖ), Doğum 

Konfor Ölçeği (DKÖ) ve Öznel Rahatsızlık Birimi (SUDS) kullanılmıştır, Mart-Haziran 2018 tarihleri arasında, 

randomize kontrollü iki grupta 30’ar primipar gebede gerçekleştirilmiştir. Masaj uygulaması gebe yan yatar 

pozisyondayken ya da oturur pozisyondayken dinlenme sürecinde sakruma başparmaklar kullanılarak dairesel 

hareketlerle friksiyon yapılmıştır. 

BULGULAR 

Gebelerin yaş ortalaması 27,13, %71,7’si üniversite eğitim düzeyinde, %55’i evhanımı, %35’i 39.gebelik 

haftasında, %93,3’ü kendiliğinden gebe kalmış, %25’inin herhangi bir sağlık sorunu olmuş, %65’i doğuma yönelik 

eğitim almış ve bunların %18,5’i hemşireden eğitim almış ve %71,7’sinin doğumdan korktuğu saptanmıştır. 

ODEÖ’nin puan ortalaması 22,26 ±6,54, DKÖ’nin ise 32,95±5,58 saptanmıştır. Gebelerin ODEÖ ve DKÖ puan 

ortalamaları ile yaş, eğitim durumu, sosyal güvence, çalışma, meslek, gelir durumu, evlilik süresi, gebelik, küretaj 

sayısı, gebelik haftası, kilo alımı, BKİ, sigara kullanma, herhangi bir fobiye sahip olma, gebeliğin planlı ve 

kendiliğinden olması, doğum öncesi kontrole gitme ve doğumla ilgili eğitim alma durumu açısından fark 

saptanmamıştır (p<0,05). Gebelerin gruplar arası ağrıya yönelik SUDS puan ortalamalarında; latent ve geçiş faz 

öncesi ölçümünde ve latent, aktif ve geçiş fazları sonrası ölçümünde fark saptanmıştır (p<0,05), kontrol grubunun 

ağrı düzeyi daha yüksektir. 

SONUÇ 
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Düşük yapma geçmişi olan gebelerin daha endişeli, 10 defa doktor kontrolüne gidenlerin konfor düzeyinin daha 

yüksek, doğum korkusu olmayanların konfor düzeyinin yüksek, olanların ise endişe düzeylerinin yüksek olduğu 

saptanmıştır. Sakral masaj uygulanan gebelerin kontrol grubuna göre herbir fazda başlangıcın bitişine göre ağrı 

düzeylerinin daha düşük olduğu ve masajın ağrıyı azaltmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: travay, ağrı, konfor, endişe 
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S-083 - PREKONSEPSİYON DÖNEMDE KANITA DAYALI UYGULAMALAR 

 
Zeynep KIRIKKALELİ1, İlkay GÜNGÖR2, 

 
1Lefke Avrupa Üniversitesi, 2İstanbul Üniversitesi, 

Kanıta Dayalı Tıp (KDT) hareketi ilk kez 1972 yılında başlamıştır. KDT ve Kanıta Dayalı Uygulamalar (KDU) 

klinik uzmanlıkla, hasta değerlerinin bütünleştirilmesi ve mevcut en iyi kanıtların hasta bakımına dahil edilmesine 

karar verme sürecidir. KDU’ın hemşirelikteki temelleri 1800’lü yıllara dayanmaktadır. Kanıta Dayalı Hemşirelik 

(KDH) en geçerli araştırma kanıtını, hemşirelik uzmanlığı ve hemşirelik bakımı üzerine yapılan araştırmalardan 

elde edilen bulgular ile bütünleştirmeyi vurgular. Dünyada planlanmadan gebe kalan kadınların sayısı her geçen 

gün artmaktadır. Planlanmayan gebelikler risk faktörlerine maruziyeti arttırır. Bu risk faktörlerine fetüsün 

maruziyeti çoğunlukla tanılanabilir, yönetilebilir ve tedavi edilebilir. Dünya Sağlık Örgütü (World Health 

Organization – WHO) raporunda prekonsepsiyon bakımının anne ve çocuk sağlığı sonuçlarına olumlu etkisi 

olduğunu belirtmiştir. Prekonsepsiyon bakım, gebelik öncesi dönemde, önleme, yönetim yoluyla ebeveynlerin ve 

çocuğun sağlığını geliştirmek, sosyal riskleri değiştirmek için maksimum etki sağlamayı amaçlayan, biyomedikal, 

davranışsal, müdaheleler ve / veya programlar ile danışmanlık sağlanması şeklinde tanımlanabilmektedir. 

Doğurganlık dönemindeki kadınların olumlu sağlık davranışları geliştirebilmeleri için prekonsepsiyon 

danışmanlığına gereksinimleri vardır ve bu gereksinimlerin karşılanmasında hemşirelerin rolleri önemlidir. Bu 

nedenle kadın sağlığının üreme ötesine uzanan daha geniş çerçevesi, prekonsepsiyon dönemde kanıta dayalı 

bakımın önemini vurgulamaktadır. Bu derlemede, prekonsepsiyon dönemdeki kanıta dayalı uygulamaların 

literatüre dayalı olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Prekonsepsiyon dönemi risklerini önlemeye yönelik kanıta 

dayalı uygulamalar, adölesan gebeliği, ileri yaş anneliği önleme, doğum ve gebelik aralığı planlama, genetik 

danışma ve tarama, folik asit takviyesi gibi beslenme planlaması, kronik hastalıkların önlenmesi, şiddetin, cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların ve madde bağımlılığının önlenmesine yöneliktir. 

ANAHTAR KELİMELER: PREKONSEPSİYON DÖNEM, PREKONSEPSİYON BAKIM, KANITA 

DAYALI UYGULAMA 

 
EVİDENCE-BASED PRACTİCES İN THE PRECONCEPTİON PERİOD 

 
Zeynep KIRIKKALELİ1, İlkay GÜNGÖR2 

 
1EUROPEAN UNİVERSİTY OF LEFKE, 2ISTANBUL UNİVERSİTY 

The movement of the Evidence-Based Medicine (EBM) first started in 1972. EBM and Evidence-Based Practices 

(EBP) are clinical expertise, the integration of patient values, and the decision to include the best available evidence 

in patient care. EBP's nursing bases are based on 1800's. Evidence-Based Nursing (EBN) emphasizes integrating 

the most valid evidence of research with findings from research on nursing expertise and nursing care. The number 

of women who are pregnant without planning in the world is increasing day by day. Unplanned pregnancies 

increase exposure to risk factors. Fetal exposure to these risk factors is often detectable, manageable, and treatable. 

The World Health Organization (WHO) report stated that preconception treatment has positive effects on maternal 

and child health outcomes. Preconception care is defined as counseling with biomedical, behavioral, intervention 

and / or programs aiming at improving the health of parents and children, changing social risks and providing 

maximum impact through prevention and management in the pre-pregnancy period. Fertility women need 

preconception counseling to develop positive health behaviors, and roles of nurses are important in meeting these 

needs. Therefore broader context of women's reproductive health extends beyond emphasizes the importance of 

evidence-based care in conception period. In this review, we aimed to investigate the evidence-based practice in 

conception period, based on the literature. Evidence-based practices to prevent preconception period risks, such as 

adolescent pregnancy, advanced maternal age, maternity and pregnancy planning, genetic counseling and 

screening, nutritional planning such as folic acid supplementation, prevention of chronic diseases, sexually 

transmitted diseases and substance abuse. 

KEYWORDS: PRECONCEPTİON PERİOD, PRECONCEPTİON CARE, EVİDENCE-BASED PRACTİCE 
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S-084 - LOTUS DOĞUM: TÜRKİYE’DE LOTUS DOĞUM YAPAN KADINLARLA NİTEL 

BİR ARAŞTIRMA 

 
İlknur Münevver GÖNENÇ1, Menekşe Nazlı AKER1, Emel AY2, 

 
1Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 2Emekli, 

Lotus doğumun kadınlar için anlamı, bu doğumu tercih etme nedenleri, bu doğum şekline nasıl karar verdiği, 

bilgiye nasıl ulaştığı, doğum öncesi ve sonrası deneyimlerin belirlenmesidir. 

Fenomenolojik araştırma prensiplerine dayanan niteliksel, metodolojik bir yaklaşım kullanılmıştır. Veriler, lotus 

doğum yapan kadınlarla yapılan derinlemesine görüşmeler sonucunda toplanmıştır. Çalışma, Türkiye’nin 4 farklı 

coğrafi bölgesinden 7 farklı ilde yürütülmüştür. 

Lotus doğum deneyimini yaşamış 9 kadın çalışma kapsamına alınmıştır. Çalışmamızda “Lotus Doğum” 

fenomeninin irdelenmesi sonucunda “Lotus doğumu tanımlamak için kullanılan birincil ifade", "karar verme", 

"lotus doğum süreci", "lotus doğumunun algılanan yarar ve zararları", “lotus doğuma tepkiler” ve “lotus doğumun 

geleceği”, olmak üzere 6 tema ve bu temalara bağlı 15 kategori oluşturulmuştur. 

Katılımcılar umblikal kordun kesilmesini doğallığa müdahale ve plasentaya saygısızlık olarak vurgulamaktadırlar. 

Kadınlar lotus doğumun bebek üzerine pek çok faydalı etkisi olduğunu, hiç bir olumsuz etkisi ile 

karşılaşmadıklarını belirtmişlerdir. Kadınlar, genel anlamda lotus doğumla ilgili bilgi kaynaklarının sınırlı 

olduğunu ve daha çok kaynağa ulaşmak istediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, kadınlar sağlık personelinin lotus 

doğum hakkında bilgi ve uygulamalarının yetersiz olduğunu, bu süreçte sağlık personelinin desteğine ihtiyaç 

duyduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca çevrenin ve sağlık personelleri olumsuz tepkileri ile karşılaştıklarını, bu 

süreçte dışladıklarını belirtmişlerdir. Ebe, hemşire ve hekimlerin lotus doğumun anne ve bebek açısından olumlu 

ve olumsuz etkileri açısından kadını bilgilendirmesi, kadının tercihlerine saygı duyması gereklidir. Bu çalışma 

lotus doğum yapan kadınların deneyimlerini ve beklentilerini ortaya koyması açısından önemli bir çalışmadır. 

Lotus doğum tercihi giderek artmaktadır fakat yararına ve zararına ilişkin güçlü bilgi kaynakları bulunmamaktadır. 

Bu konuda daha fazla araştırma yapılması, güçlü kanıtlar sunulması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, LOTUS DOĞUM, PLASENTA, KADIN 
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İlknur Münevver GÖNENÇ1, Menekşe Nazlı AKER1, Emel AY2 
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This study aimed to determine the significance of Lotus birth for women, the reasons why they choose and how 

they choose this birth method, how they access information about it and their prenatal and postnatal experiences 

related to Lotus birth. 

The study had a qualitative methodological approach, which draws upon the principles of phenomenological 

research. Data were gathered by in-depth interviews with women who had Lotus birth. The study was conducted 

in seven different cities from four different geographical regions of Turkey. 

Nine women who had Lotus birth experience were involved in the study. As a result of the analysis of “Lotus 

birth” phenomenon in our study, six themes such as “primary words that women used to describe their Lotus birth 

experience”, “decision making”, “Lotus birth process”, “perceived benefits and losses of Lotus birth”, “reactions 

to Lotus birth”, and “the future of Lotus birth” and 15 categories related to these themes were created. 

The participants emphasized that cutting the umbilical cord was a kind of disruption of a natural process and 

disrespect for the placenta. The women in the study stated that Lotus birth had many beneficial effects on the infant 

and that they did not experience any adverse impacts. They said that their information sources about Lotus birth, 
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in general, were limited and that they wanted to access more information sources. Additionally, they pronounced 

that the knowledge and practices of the health personnel about Lotus birth was inadequate and that they needed 

the support of health personnel during this process. On the other hand, the women stated that they received negative 

reactions from their environment and the healthcare personnel and were alienated during this process. Midwives, 

nurses and physicians should inform women about the positive and negative effects of Lotus birth and show respect 

for women's preferences. This study is of significance with regard to revealing the experiences and expectations 

of women having Lotus birth. The preference for Lotus birth is increasing constantly, but there are no adequate 

sources of information about the benefits and harms of it. Therefore, further research on the topic and strong 

evidence is necessary. 

KEYWORDS: LABOR, LOTUS BIRTH, PLACENTA, WOMEN 
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S-085 - ANNE SÜTÜNÜN ARTIRMADA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: MÜZİK 

 
Yeliz VARIŞOĞLU1, İlkay GÜNGÖR2, 

 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelikl Bölümü, 2İstanbul Universitesi, Florence 

Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Ülkemizde müziğin anne sütünü artırmada alternatif bir yöntem olarak kullanıldığı bir çalışmanın yoktur ve 

dünyada birkaç çalışmanın olması nedeniyle bu inceleme planlanmıştır. 

Anne sütü yenidoğanların beslenmesinde elzemdir ve anne sütünün yaygınlaştırılması için dünyada çeşitli 

çalışmalar yapılmaktadır. Doğumu izleyen ilk günlerde bebeklerin anne sütüyle beslenmeye başlanması ve 

sürdürülmesi prematüre bebeklerde term bebeklere göre daha sıkıntılı olmaktadır. Yenidoğan yoğun bakım 

ünitesinde bebeği yatan annelerin bebekleriyle yeterince temas kuramaması, emzirememesi, uykusuzluk, stres ve 

endişe hormonal etkilerle emzirmeyi ve anne sütü miktarını olumsuz etkilemektedir. Anne sütünü artırmada masaj, 

sıcak uygulama, gevşeme, yoga, hipnoz, gibi birçok alternatif yöntemin yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. 

Bebeklerin sağlıklı gelişimi ve kilo alımı için anne sütünün de düzenli olarak artması gereklidir. Birçok çalışmada 

müzik dinlemenin çeşitli psikolojik etkileri bulunmuştur. Miller vd. (2010) müziğin damarları genişleterek 

endotelyal fonksiyonu geliştirdiği; nitrit oksit ve endorfin salınımını arttırarak mental stresi azalttığını 

belirtmişlerdir. Gagner vd. (2005) müzik dinlemenin rahatlamaya neden olan beyindeki alfa dalgalarını 

uyarabileceğini belirleyerek, müziğin sadece ağrıyı azaltan yönünün olmadığını, aynı zamanda kan basıncı ve 

nabızda düşme gibi diğer fizyolojik tepkilere yol açan endorfin salgısının artmasına da neden olabileceğini 

belirtmişlerdir. Müzik tedavisinin psikolojik etkileri; hastaların ruhsal durumlarını yükseltmesi, depresyonun 

etkilerini yok etmesi, korku ve endişelerini ortadan kaldırması ve böylece kaygıyı azaltmasıdır. Müzik tedavisi 

hastaların duygu, motivasyon ve kendilerini ifade edebilme yeteneklerini artırmakla kalmaz, var olan yeteneklerini 

ve güçlerini kullanma fırsatlarını ve hastalıktan uzaklaşmalarını sağlamak suretiyle hastaları duygusal sıkıntıdan 

kurtarır. Ayrıca müzik, sosyalizasyonu arttıran, psikotik semptomları azaltan, egoyu kuvvetlendiren, bilinç 

uyanıklılığını arttıran ve aktiviteyi ilerleten bir tedavi modeli olarak da kullanılmıştır.Keith vd. (2012) prematüre 

veya ciddi hastalığı olan yenidoğanların annelerine müzik dinleterek anne sütü yapımını, içeriğini, içeriğindeki 

yağ ve kalori miktarlarını incelemişler, müzik dinlemenin anne sütü yapımını arttırdığını ve 6 gün boyunca müzik 

dinletilen annelerin sütünün yağ içeriğinin önemli ölçüde yüksek olduğunu bulmuşlardır. Jamayala vd. (2015) 

Hindistan’da prematüre yenidoğanların annelerine müzik terapisi uyguladıkları çalışmada, müzik terapisi 

uygulanan annelerde pompa ile sağılan süt miktarlarının kontrol grubuna göre önemli ölçüde arttığı, tükürük 

kortizol ve algıladıkları stres düzeylerinin azaldığı tespit edilmiştir. 

Alternatif, tamamlayıcı, terapötik girişimler olarak bilinen gevşeme, nefes egzersizi, müzik tedavisi vb bağımsız 

hemşirelik girişimleri hastaların fiziksel, emosyonel ve psikolojik gereksinimlerinin karşılanmasında kullanılması 

önerilir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SÜTÜ, ANNE SÜTÜNÜN ARTIRILMASI, MÜZİK TERAPİ, 

HEMŞİRELİK 
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DEPEARTMANT, 2ISTANBUL UNİVERSİTY, FACULTY OF FLORENCE NİGHTİNGALE NURSİNG 

In our country, there is no work in which music is used as an alternative method to increase maternal height, and 

this study is planned because of several studies in the world. 

Breast milk is the most important nutritional source for newborns and various studies are conducted in the world 

to make breastfeeding to become more widespread. Inadequate contact of the mothers with their infants who are 
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hospitalized in neonatal intensive care unit, inadequate breast-feeding, insomnia, stress and anxiety affect breast-

feeding and the amount of breast milk negatively via hormonal effects. 

It is also necessary to regularly increase maternal smoking for healthy development and weight gain of babies. In 

many studies, various psychological effects of music listening have been found. Miller et al. (2010) developed 

endothelial function by expanding musculature vessels; nitrite reduced the mental stress by increasing the release 

of oxides and endorphins. Gagner et al. (2005) noted that music can stimulate alpha waves in the brain that cause 

relaxation, indicating that music is not merely a way to reduce pain, but may also lead to increased endorphin 

secretion leading to other physiological responses such as blood pressure and drop in heart rate. Keith et al. (2012) 

found that breastfeeding, content, content of fat and calorie content of the newborns who were premature or 

seriously ill were played by listening to the mothers of the newborns and that the content of the music increased 

the breastmilk production and that the fat content of the mothers who played music for 6 days was significantly 

higher. Jamayala et al. (2015) In a study of premature newborns performing music therapy for their mothers in 

India, it was found that the amount of milk milk pump-up significantly increased in the mothers receiving music 

therapy, the levels of salivary cortisol and the stress they perceived decreased. 

It is recommended that independent nursing interventions such as relaxation, breathing exercise, music therapy, 

which are known as alternative, complementary, therapeutic interventions, are used to meet the physical, emotional 

and psychological needs of the patients. 

KEYWORDS: BREAST MILK, INCREASING BREAST MILK, MUSIC TERAPHY, NURSING 
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S-086 - YENİDOĞAN KİLOSUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN RETROSPEKTİF 

OLARAK İNCELENMESİ 

 
Ebru ŞAHİN1, 

 
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Yenidoğanın doğum kilosu perinatal morbidite ve mortaliteyi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Bu çalışma 

yenidoğan kilosunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışma, yenidoğan kilosunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve retrospektif olarak 

yapılmıştır. Çalışmanın evreni Ordu ilindeki özel bir hastanenin kadın hastalıkları ve doğum servisinde 

01.01.2016-31-12.2016 tarihleri arasında doğum yapan 840 kadın oluşturmaktadır. Örneklem seçimi yapılmamış 

olup, evrenin tamamına ulaşılarak çalışma tamamlanmıştır. Veriler, kadın hastalıkları ve doğum servisinde 

kullanılan Hemşire Gözlem formu ve Doğum Kayıt Defteri üzerinden toplanmıştır. Elde edilen verilerin 

değerlendirilmesinde istatistik paket programı kullanılarak, sıklık analizi, tanımlayıcı istatistikler (ortalama, 

standart sapma), kikare kullanılmıştır. Etik açıdan araştırmanın yapıldığı kurumdan ve Ordu Ünv. Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan gerekli izinler alınmıştır. 

Çalışmada doğum yapan kadınların yaş ortalaması 29.01±5.02’dir. Annelerin % 40.1’i lise mezunudur. Annelerin 

% 46’sının ilk gebeliği olup, tüm annelerin gebeliğin sonunda ortalama 14.02 kg kilo aldıkları görülmüştür. 

Annelerin %77.0’si gebelik boyunca birkaç fincan çay-kahve içtiklerini belirtmişlerdir. Yenidoğanların % 51.2’si 

erkektir. Yenidoğanların ortalama ağırlığı 3255.78±585,61 gr.dır. Doğum ağırlığının 2500 gr üzerinde olanların, 

2500 gr. altında olanlara göre boyları 50 cm. ve üzeridir, istatistiksel olarak aralarındaki fark anlamlı bulunmuştur 

(p<0.05). Doğum haftası 38 hafta üzeri olanlarda 2500 gr üzeri doğum yapanların oranı, doğum haftası 38 hafta 

ve altı olanlardan istatistiksel olarak anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). Çay-kahve içen annelerin çay-kahve 

içmeyen annelere göre 2500 gr üzeri doğum yapma durumu anlamlı derecede daha fazladır (p<0.05). 

Yenidoğan kilosunu annenin yaşı, eğitim durumu, aldığı kilo, gebelik sayısı, sigara içme durumunun ve bebeğin 

cinsiyetinin anlamlı olarak etkilemediği, gebelik haftasının ileri olması, yenidoğanının boyunun 50 cm.in üzerinde 

olması ve annenin günde birkaç fincan çay-kahve içmesinin yenidoğan kilosunu anlamlı olarak artırdığı (p<0.05) 

sonucuna ulaşılmıştır, Doğum öncesi bakım ve doğuma hazırlık eğitimi veren hemşirelerin gebelere ve gebe 

kalmak isteyen anne adaylarına, yenidoğan ve annenin sağlığını geliştirme açısından bilgilendirme ve onlara 

danışmanlık yapmaları konusunda önemli sorumlulukları bulunmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN KİLOSU, ANNE, HEMŞİRELİK 

 
INVESTIGATIONS OF FACTORS INFLUENCING NEWBORN WEİGHT AS 

RETROSPECTIVE 

 
Ebru ŞAHİN1 

 
1ORDU UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES NURSİNG DEPARTMENT 

Newborn birth weight is one of the important factors affecting perinatal morbidity and mortality. This study was 

carried out to determine the factors affecting the newborn weights. 

This study was carried out descriptively and retrospectively in order to determine the factors affecting neonatal 

weight. The universe of the study consists of 840 women who gave birth in a special hospital in Ordu province 

between 01.01.2016-31-12.2016 for gynecological and obstetric services. No sample selection was made, and the 

study was completed by reaching the entire universe. The data were collected through the Nurse Observation Form 

and the Birth Register Form used for gynecological and obstetric services. Frequency analysis, descriptive statistics 

(mean, standard deviation), chikare were used in the evaluation of the obtained data by statistical package program. 

In terms of ethics, written permission was obtained from faculty and from the Ordu Unv. Ethics Committee for 

Clinical Investigations. 
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The mean age of the women who gave birth in the study was 29.01 ± 5.02. 40.1% of the mothers are high school 

graduates. It was the first gestation of 46% of the mothers and it was seen that all the mothers got an average 

weight of 14.02 kg at the end of their pregnancy. 77.0% of the subjects stated that they had a few cups of tea and 

coffee during pregnancy. 51.2% of newborns are males. The average weight of newborns is 3255.78 ± 585.61 gr.It 

was determined that there was a statistically significant relationship between birth weight and height.The 

proportion of those who gave birth at 2500 gr over birth week 38 weeks was significantly higher than that of birth 

week 38 weeks (p <0.05). Mothers who drink tea-coffee are more likely to give birth than 2,500 gr according to 

mothers who do not drink tea-coffee (p <0.05). 

The gestational week, the height of newborn and drinking a few cups of tea / coffee a day significantly affeceted 

the newborn weight. Nurses who provide prenatal care and birth preparation training have important 

responsibilities for informing and advising mother candidates who want to become pregnant and pregnant in terms 

of developing newborn and mother's health. 

KEYWORDS: NEWBORN WEİGHT, MOTHER, NURSİNG 
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S-087 - GÖÇMEN KADINLARA BAKIM VEREN EBELERİN KÜLTÜRLERARASI BAKIM 

VERMEYE YÖNELİK FARKINDALIKLARI 

 
Hatice ALAFTAN1, İLKNUR AYDIN AVCİ2, 

 
1SBÜ Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 2OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi , 

 

Özet 

Amaç: Bu araştırma bir hastanede çalışan ebelerin göçmen kadınlara bakım verirken kadınların kültürel 

özelliklerini tanıma ve kültürlerarası bakım vermeye yönelik farkındalıklarını değerlendirmek amacıyla 

yapılmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı olarak yapılan bu araştırmada orta Karadeniz’deki bir Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları hastanesinde çalışan ebelerin tamamının alınması hedeflenmiş, izinli ya da raporlu olmayan, çalışmaya 

katılmayı kabul eden, ulaşılabilen 201 ebe ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce ilgili 

kurumdan gerekli yasal izinler ile etik kurul onayı alınmış, katılımcıların ise sözel onayları alınarak çalışmada 

gönüllülük ilkesine uyulmuştur. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. 

Ebelerin kültürlerarası bakım vermeye yönelik yeterlilikleri 1’den 10 kadar puanlanan bir soru ile değerlendirilmiş, 

ebeler bakım verme yeterliliklerini kendileri 10 puan üzerinden değerlendirmişlerdir. Verilerin 

değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerle Mann Whitney U testi yapılmıştır. 

Bulgular: Çalışma kapsamındaki ebelerin yaş ortalaması 41.6±7.9 yıl olup, %87.7’sı evlidir. Ebelerin 

%65.7’si lisans mezunu olup, %23.9’u önlisans mezunudur. Ebelerin %94’ü göçmen kadınlara bakım verdiğini 

belirtirken, göçmen kadınlara bakım veren ebelerin %28.9’u en fazla Suriye’li göçmen kadınlara bakım 

verdiklerini belirtmişlerdir. Göçmen kadınlara bakım veren ebelerin %74.1’i bakım verdikleri hastanın kültürü 

hakkında daha önceden bilgi sahibi olmadıklarını ifade ederken, %95.5’i kültürlerarası bakım verme ile ilgili 

eğitim almadığını söylemiştir. Ebelerin göçmen kadınlara bakım verme konusunda kendilerini yeterli bulma puan 

ortalaması 5.8±3.8 bulunmuştur. Kültürlerarası bakım vermeye yönelik eğitim alan ebelerin göçmen kadınlara 

bakım verme konusunda kendilerini eğitim almayanlara göre daha yeterli hissettikleri bulunmuştur (p<0.05). 

Ebelerin dil, iletişim, göçmen bireylere sağlık danışmanlığı, gelenek ve inançlar ve aile yapısı konularında eğitim 

ihtiyaçları oldukları tespit edilmiştir. 

Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda göçmen kadınlara en sık bakım veren sağlık profesyonellerinden biri 

olan ebelerin kültürlerarası bakım verme konusunda eğitim ihtiyaçlarının olduğu ve bu konuda hizmet içi eğitim 

programlarının planlanmasının gerektiği bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: ebe, kültürler arası bakım, kültürel farkındalık, göçmen kadın, bakım verme 

Summary 

Purpose: This study was carried out to evaluate the awareness of the women who work in a hospital for 

the recognition of the cultural characteristics of women while giving care to immigrant women and their awareness 

of providing intercultural care. 

Method: In this descriptive study, 201 midwives working in a women's obstetrics and gynecology 

hospital in the Black Sea were completed. The data were collected by the questionnaire developed by the 

researchers. Midwives' qualifications for intercultural care were evaluated with a score of 1 to 10, and midwives 

evaluated their caregiving competence by 10 points. Mann Whitney U test was used for descriptive statistics. 
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Results: The mean age of the midwives in the study was 41.6 ± 7.9 years and 87.7% of them were married. 

65.7% of the midwives were graduated and 23.9% were associates. While 94% of midwives stated that they care 

for immigrant women, 28.9% of midwives who care for migrant women stated that they mostly care for migrant 

women. 74.1% of midwives who care for migrant women stated that they did not know about the culture of the 

patient they gave care, while 95.5% said that they did not receive education on intercultural care. The mean score 

of the midwives in finding adequate care for migrant women was 5.8 ± 3.8.  It was found that midwives who were 

trained in providing intercultural care felt more adequate to care for immigrant women than those who did not 

educate themselves (p <0.05). It was determined that midwives have training needs on language, communication, 

health counseling for immigrant individuals, traditions and beliefs and family structure. 

Conclusion: As a result of this study, it was found that midwives, one of the health care professionals 

who care most frequently to migrants, had educational needs in intercultural care and in-service training programs 

should be planned. 

Key Words: midwife, intercultural care, cultural awareness, migrant woman, caregiving 

 

Giriş 

Göç insanların doğal afetler, ekonomik, siyasi veya toplumsal nedenlerle yaşadıkları mekanları bırakarak 

,başka bir yerleşim yerine yada başka bir ülkeye gitme  eylemidir. Günümüzde küreselleşme etnik çatışmalar 

ekonomik krizler savaşlar gibi nedenlerle insanlar yaşadıkları alanlardan isteyerek yada zorunlu olarak  ülke içinde 

ya da ülke dışına göç etmek zorunda kalmaktadır. Göç  ile birlikte farklı kültürden insanlardan oluşan bir toplum 

ortaya çıkmaktadır. Türk Dil Kurumu’na göre kültür; bir toplumun duygu ve  düşünüş  birliğini oluşturan, gelenek 

durumundaki her türlü yaşayış düşünce ve sanat varlıklarının tümü; toplumbilim terimi olarak ise tarihsel ve 

toplumsal gelişme sürecinde yaratılan her türlü değerlerle  bunları kullanmada, sonraki kuşaklara iletmede 

kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların tümü olarak 

tanımlanmaktadır. Bir toplumun yaşama biçimi olarak da tanımlanan kültür, insanın sağlık algısını etkiler (Bolsoy 

ve Sevil, 2006). Farklı kültürlerdeki sağlık ve hastalık anlayışları yemek, uyku egzersiz alışkanlıkları ,sigara alkol 

uyuşturucu kullanımı stres ve genel iyilik halini algılama şekilleri hastalıklara veya hamilelik ve doğum gibi 

durumlara karşı tutum gibi kültürel özellikler sağlığa önemli ölçüde etki eder. 

            Kültürel duyarlılık, insanların kültürel farklılıklarına ve benzerliklerine, kültürel geçmişine ve etnik 

yapısına karşı duyarlı olmayı ifade etmektedir (Seviğ ve ark., 2012). Kültürlerarası hemşirelik ise hemşirelik 

bakımında kültürel evrensellik ve kültüre özgülük sağlayan, sağlık, hastalık, inanç ve değerlere saygılı bir şekilde 

yaklaşmaya odaklanan hemşireliğin bir alt dalı olarak tanımlanmaktadır (Leininger, 2000). Sağlık hizmetlerinin 

topluma götürülmesinde, önce hizmet götürecek toplumu iyi tanımak, bu toplumun sağlık alanındaki ihtiyaçlarını, 

beklentilerini ve götürülen hizmete karşı gösterdiği tepkilerin nedenlerini bulup ortaya çıkarmak gerekir. Bu da 

hizmet götürülen toplumun sosyo-kültürel yapısının tanınması ile mümkündür. 

Türkiye özellikle 2011 yılından sonra Suriye’ de oluşan savaş ve çatışma ortamı nedeniyle sığınmacı 

göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. Sadece Suriyeli değil aynı zamanda Irak ve Afganistan gibi ülkelerden de 

göçmenler bulunmaktadır. Özellikle bu göçmenler sadece erkek nüfustan olmayıp ağırlıklı olarak kadın ve 

çocuklardan oluşmaktadır. Göç eden toplumlarda özellikle doğurganlık eğiliminin artmış olduğu bilinen bir 

gerçektir. Gebelik ve doğum bütün dünya ülkelerinde farklı kültürel inanç ve değerlere işaret eden bir dönemdir. 

Bu döneme yönelik algı ve uygulamalar kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Gebelik, doğum ve doğum 
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sonu dönemi algılama biçimi, kadının toplumdaki statüsüne, ekonomisine, eğitimine, yaşam biçimine, tabulara, 

mitlere ve dini inançlara göre farklılık gösterir. Hizmet verilen toplumda gebelik, doğum ve doğum sonrası 

dönemin ne anlama geldiği, bu dönemlere yönelik yapılan kültürel uygulamaların neler olduğu, bu dönemde sağlık 

hizmeti alımının önündeki kültürel engellerin tanımlanması bakım sürecini olumlu etkiler (Duran, Sevil, 2012). 

Bir kadının doğum olayını algılamasını etkileyen en önemli değişken kültürdür. Kültür, doğum yapan kadınların 

kişisel tutumlarını, değerlerini ve kişisel ve kişiler arası deneyimlerin yorumlanmasını etkileyen normları sağlar 

(Raines ve Morgan, 2000).  

Ebe ve hemşirelerin bakım verdiği bireylerin kültürel özelliklerine göre bakım vermesi bakımın niteliğini 

ve sonucunu olumlu yönde etkileyecektir. Göç eden popülasyonda artmış doğurganlık eğilimi ve sosyal güvenceye 

yönelik sorunlar beraberinde geleneksel uygulamaların kullanımında artışa neden olabilir. Bu kapsamda ebe ve 

hemşirelerin kültürel duyarlılıklarının geliştirilmesi, kültüre özgü bakım bakım verilebilmesi için ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, bu ihtiyaçları karşılayan programların eğitim süreçlerine dahil edilmesi önem arz etmektedir.  

Bu araştırmanın amacı göçmen kadınlara bakım veren ebelerin kültürlerarası bakım vermeye yönelik 

farkındalıklarını belirlemektir. 

Araştırma Sorusu; 

• Ebelerin tanıtıcı özellikleri ve göçmen bireylere bakım verme durumları nedir? 

• Ebelerin kültürlerarası bakım vermeye yönelik farkındalıkları nasıldır? 

Metot 

Bu araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmada orta Karadeniz’deki bir Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları hastanesinde Ocak-Mayıs 2018 tarihlerinde yürütülmüştür. Araştırma kapsamına bu tarihlerde bu 

hastanede çalışan ebelerin tamamının alınması hedeflenmiş, izinli ya da raporlu olmayan, çalışmaya katılmayı 

kabul eden, ulaşılabilen 201 ebe ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmaya başlamadan önce ilgili kurumdan gerekli 

yasal izinler ile etik kurul onayı alınmış, katılımcıların ise sözel onayları alınarak çalışmada gönüllülük ilkesine 

uyulmuştur. Çalışmada veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmıştır. Soru formu 

ebelerin tanıtıcı özellikleri, göçmen bireye bakım vermeye yönelik özellikleri ile kültürler arası bakım vermeye 

yönelik yeterliliklerini içeren sorulardan oluşmuştur. Ebelerin kültürlerarası bakım vermeye yönelik yeterlilikleri 

1’den 10 kadar puanlanan bir soru ile değerlendirilmiş, ebeler bakım verme yeterliliklerini kendileri 10 puan 

üzerinden değerlendirmişlerdir. Veri toplama formu ebelere verilmiş, bizzat ebeler tarafından doldurulmuştur. Veri 

toplama süreci yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiklerle Mann 

Whitney U testi VE Kruskal Wallis testi yapılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1. Ebelerin tanıtıcı özellikleri 

Özellikler Sayı % 

Yaş (ort±SS) 41.6±7.9 (min=23, max=61) 

Eğitim Durumu 

 Lise 16 8.0 

 Önlisans 48 23.9 

 Lisans ve üzeri 137 68.1 

Medeni durum 

 Evli  176 87.6 

 Bekar 25 12.4 

Çalıştığı klinik  

 Dahili klinikler 52 25.9 

 Cerrahi klinikler 47 23.4 
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 Aciller 31 15.4 

 Yoğun Bakım 30 15.3 

Çalışma yılı (ort±SS) 21.7±9.0 (min=1, max=44) 

Daha önce yurt dışına çıkma deneyimi 

 Var 50 24.9 

 Yok 151 75.1 

Anadili dışında başka bir yabancı dil bilme durumu 

 Biliyor 31 15.4 

 Bilmiyor 170 84.6 

 

Tablo 1’de ebelerin tanıtıcı özelliklerine göre dağılımları verilmiştir. Ebelerin yaş ortalamalarının 41.8 

olduğu, %68.1’inin lisans mezunu ve %87.6’sının evli olduğu tespit edilmiştir. Ebelerin ortalama çalışma yılları 

yaklaşık 22 yıl olup, % 75.1’inin daha önce yurt dışına çıkma deneyimi bulunmamaktadır. Ebelerin %84.6’sı 

anadili dışında başka bir yabancı dil bilmemektedir.  

 

 Tablo 2. Ebelerin göçmen bireye bakım vermeye yönelik bazı özelliklerinin dağılımı 

Özellikler Sayı % 

Göçmen bireye bakım verme durumu 

 Vermiş 189 94.0 

 Vermemiş 12 6.0 

Farklı kültürler veya ülkelerden gelen hastalara bakım verirken tedirgin olma durumu 

 Tedirgin olan 109 54.2 

 Tedirgin Olmayan 92 45.8 

Kültürlerarası bakım ile ilgili bir eğitim alma durumu 

 Alan 9 4.5 

 Almayan 192 95.5 

Farklı kültürden bireye bakım verme konusunda kendini yeterli 

hissetme durumu (ort±SS) 

 

5.8±3.8 (min=1, max=10) 

Başka Kültürü tanımanın verilen bakımı etkileyeceğini düşünme durumu 

 Etkileyeceğini düşünenler 141 70.1 

 Etkilemeyeceğini Düşünenler 60 29.9 

Ebelerin %94’ünün göçmen bireye bakım vermiş olduğu, %54.2’sinin göçmen bireye bakım verirken 

tedirginlik hissettiği ve sadece % 4.5’inin kültürlerarası bakım ile ilgili eğitim aldığı saptanmıştır. Ebeler farklı 

kültürden bireye bakım verme konusunda kendilerini orta düzeyde yeterli hissetmektedirler. Ebelerin %70’i başka 

kültürü tanımanın vermiş oldukları bakımı etkileyebileceğini düşündüğünü ifade etmiştir (Tablo 2). Ebelerin 

tamamı kültürlerarası bakım vermeye yönelik eğitim almak istediklerini ifade ederken ebelere sunulan eğitim 

içeriklerinde ebelerin tamamı göçmen bireylerin dil, iletişim, aile yapısı, inançlar ve adetler, sağlık ve hastalık 

anlayışı ve sosyo-ekonomik özellikler konularında eğitim almak istediklerini ifade etmişlerdir.  

 

Tablo 3. Ebelerin göçmenlere bakım verme konusunda kendilerini yeterli hissetmeleri durumunun bazı değişkenler 

yönünden analizinin dağılımı 

 Kendilerini yeterli hissetme  

Değişkenler ortalama Standart sapma p 

Eğitim durumu    

Lise 4.88 2.02  

0.001* Önlisans 4.52 2.53 

Lisans ve üzeri 6.12 2.37 

Kültürlerarası bakım ile ilgili bir eğitim alma durumu 

Alan 6.58 2.40 0.001** 

Almayan 5.23 2.43 

*KW test  

**MWU test 

 

Ebelerin eğitim durumlarının göçmen bireye bakım verme konusunda kendilerini yeterli hissetmelerini 

etkiledikleri sonucu bulunmuştur. Lisans ve üzeri eğitime sahip olan ebeler diğerlerine göre göçmen bireye bakım 

vermek konusunda kendilerini daha yeterli hissetmektedirler (p=0.001). Kültürlerarası bakım ile ilgili eğitim alan 



525 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

ebelerin almayanlara göçmen bireye bakım vermek konusunda kendilerini daha yeterli hissetmektedirler (p=0.001) 

(Tablo 3). 

 

Tartışma 

Ebelerin göçmen bireye bakım vermeye yönelik deneyimlerinin sorgulandığı bu çalışmada elde edilen 

bulgular bu bölümde tartışılacaktır. Yapılan çalışmalarda göç sonrası süreçte üreme sağlığı sorunlarının yüksek 

oranda arttığı ve göçmen kadınların bakım ihtiyaçları nedeniyle hastaneye başvuru sayılarında artış olduğu 

gösterilmiştir (Turkmani et al, 2018; Hill et al 2012). 

Bu çalışmada ebelerin tamamına yakınının göçmen bireylere bakım vermiş olduğu tespit edilmiştir. 

Küreselleşme sürecinde olan dünyamızda artık sağlık bakımı evrensel boyutlarıyla tüm sağlık çalışanları 

tarafından tam anlamıyla kültürlerarası bir anlam kazanmıştır. Dolayısıyla sağlık profesyonelleri farklı kültürlerde 

bireylerle sıklıkla karşılaşabilir duruma gelmişlerdir. Bu çalışmanın sonuçlar bu yorumu destekler niteliktedir.   

Bu araştırmada ebelerin farklı kültürden bireye bakım verirken tedirginlik hissettikleri ve kendilerini orta 

düzeyde yeterli hissettikleri sonucu bulunmuştur. Çalışmalarda sağlık personellerinin farklı kültürdeki bireyleri 

anlamakta ve bakım vermekte zorluk yaşadıkları gösterilmiştir (Hughson et al, 2017; Goodwin et al, 2018). 

Ebelerin kadınlarla olan iletişimi sağlık bakımını anlama ve sürdürmede önemlidir bu nedenle bu araştırmada 

ebelerin bakım vermede tedirgin hissetmeleri kültürlerarası bakım vermeye yönelik eğitim almamış olmalarından 

kaynaklanıyor olabilir.  

Ebelerin büyük çoğunluğu başka kültürü tanıyor olmanın vermiş oldukları bakımı etkileyeceğini 

düşünmektedirler. Akhavan’ın çalışmasında (2012) İsveç’te göçmenlerle çalışan ebelerle görüşülmüş ve ebelerin 

İsveç’te ki göçmenlerin sağlık bakım eşitsizlikleri üzerine katkı yapan faktörlere yapan görüşlerine ilişkin 

düşünceleri sorgulanmıştır. Ebeler kültürel farklılıkların ve sağlık çalışanlarının bu farklılıklara karşı tepkilerinin 

sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitsizliklere neden olabileceğini ifade etmişlerdir. Bu çalışmanın sonucu 

araştırma bulgusunu destekler niteliktedir. Kültürü tanıma eşitsizlikleri önlemede önemli bir etken olarak 

gösterilebilir.  

Bu çalışmada ebelerin eğitim düzeyi arttıkça göçmen bireye bakım verme konusunda kendilerini yeterli, 

hissetme durumlarının arttığı sonucu bulunmuştur (p=0.001). Ebelerin eğitim düzeyinin artması aynı zamanda 

farkındalık düzeylerinin ve ebelikte oluşturulan kanıtları kullanabilme becerilerinin artmasına işaret edebilir. Bu 

durum yeterlilikte artışı açıklayabilir.  

Kültürlerarası bakım ile ilgili eğitim alan ebelerin almayanlara göre göçmen bireylere bakım verme 

konusunda kendilerini daha yeterli hissettikleri sonucu bulunmuştur (p=0.001). Çalışmalarda ebelerin ve 

hemşirelerin farklı kültürde bireylere bakım verme konusunda eğitim almalarının vermiş oldukları bakımı 

etkilediği ve bireylere bakım verme konusunda niteliklerinde olumlu bir değişim oluşturduğu sonucu bulunmuştur 

(Kolak et al, 2017;  Koniak-Griffin ve Brecth, 2015). İspanya’da meme kanseri eğitimi ve meme sağlığının 

geliştirilmesine yönelik uluslararası yaklaşım geliştirilmesi amacıyla 20 farklı ülkeden hemşirenin katıldığı bir 

projede eğitici eğitimi yapılarak hemşirelerin kültürel farklılıkları dikkate alarak konuya yaklaşımları 

değerlendirilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda göç süreçlerinin artması sonucu tüm dünyada meydana gelen 

etkilenmelere bağlı olarak değişen hemşirelik ve ebelik yaklaşımlarının kültürel boyutla ele alınması gerektiği bu 

eğitimlerle ele alınmış oldu (Menesses ve Yarbro, 2007). Kültürlerarası bakım eğitimi özellikle farklı kültürleri 

anlamada etkili bir klavuzdur. Bu eğitimi alan ebeler daha nitelikli bakım verebilir. Bu araştırmada elde edilen 

sonuçlar bu yorumu destekler niteliktedir. 

Sonuçlar 

Bu araştırmada ebelerin büyük çoğunluğunun farklı kültürde bireylere bakım verdikleri halde 

kültürlerarası bakım vermeye yönelik eğitim almadıkları, ve farklı kültürdeki bireylere bakım verirken tedirgin 

hissettikleri sonucu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda özellikle okul eğitim programları başta olmak üzere 

ebelerin çalışma ortamlarında düzenlenen sürekli eğitim programlarının kapsamına kültürlerarası bakım 

konularının eklenerek bu konuda farkındalık oluşturulması önerilebilir. Bununla birlikte benzer araştırmaların 

tekrarlanarak ebelerin eğitim gereksinimlerinin saptanması ve eğitim programlarının revizyonu önerilebilir.  
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ÖZET 

Amaç: Kadınlar gebelikleri süresince fiziksel ve psikolojik semptomları içeren bazı problemlerle 

karşılaşabilmektedir. Bu çalışma gebelikte görülen pozitif semptomların sayısı ile gebelik distresi, kaygı ve genel 

depresyon arasındaki ilişkiyi incelemek için yürütüldü. 

Yöntem: Çalışmaya yaşları 22 ve 43 yıl arasında değişen, yaş ortalamaları 30.33±4.48 yıl olan 52 gebe dahil 

edildi. Semptomların değerlendirilmesi, gebelikte görülebilen 42 semptomu içeren bir liste ile yapıldı. Her kadın 

için pozitif semptomların sayısı kaydedildi. Gebeliğe özgü psikolojik distres (gebeliğe özgü stres, kaygı ve 

depresyon) Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği (TGDÖ) ile değerlendirildi. Kaygı, Durumluk-Sürekli Kaygı 

Envanteri ile değerlendirilirken, genel depresyon Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile değerlendirildi. Bütün 

veriler istatistiksel olarak analiz edildi ve anlamlılık için p<0,05 kesme olarak kullanıldı. Pozitif gebelik 

semptomlarının sayısı ile distress, kaygı ve depresyon skorları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson ve 

Spearman korelasyon analizleri kullanıldı. 

Bulgular: Pozitif gebelik semptomlarının sayısı ile durumluk kaygı (r=0.414, p<0.05), sürekli kaygı (r1=0.319, 

p<0.05), BDE (r2=0.495, p=0.001) ve TGDÖ-Eş Katılımı (r3=0.41, p<0.05) pozitif güçlü korelasyonlar; TGDÖ-

Olumsuz Duygulanım (r4=-0.441, p=0.001) negatif güçlü korelasyon gösterdi. 

Sonuç: Bu çalışmanın sonucuna göre, gebelik semptomlarının sayısı gebelik distresi, kaygı ve genel depresyonla 

ilişkili bulundu. Gebelikte daha fazla sayıda semptomun varlığı gebeliğe özgü distresi, kaygıyı ve genel 

depresyonu artırabilir. Bu nedenle, stres, kaygı ve depresyonun tedavisi için gebelik semptomlarının tedavisi 

önemli görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: gebelik, semptom, distres, kaygı, depresyon 

 

ABSTRACT 

Aim: Women may encounter some problems including pyhsical and psychological symptoms during pregnancy. 

This study was conducted to examine the relationship between the number of the positive symptoms experienced 

in pregnancy and pregnancy distress, anxiety and general depression. 

Method: 52 pregnant women were included in the study between the ages of 22 and 43 years (mean age: 

30.33±4.48). Symptom assessment was done by a list included 42 symptoms that can be experienced in pregnancy. 

The number of the positive symptoms was recorded for every woman. Pregnancy-specific psychological distress 
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(pregnancy-specific stress, anxiety and depression) was assessed with Tilburg Pregnancy Distress Scale (TPDS). 

While anxiety was assessed with State-Trait Anxiety Inventory (STAI), general depression was evaluated with 

Beck Depression Inventory (BDI). All data were analysed statistically and p<0,05 was used as the cut off for 

significance. Pearson and Spearman Correlation analyses were used to examine the relationship between the 

number of positive pregnancy symptoms and distress, anxiety and depression scores. 

Results: The number of positive pregnancy symptoms showed positive strong correlations with State Anxiety 

(r=0.414, p<0.05), Trait Anxiety (r1=0.319, p<0.05), BDI (r2=0.495, p=0.001) and TPDS-Partner Involvement 

(r3=0.41, p<0.05); and negative strong correlation  with TPDS-Negative Affect (r4=-0.441, p=0.001). 

Conclusion: According to the results of the present study, the number of pregnancy symptoms is associated with 

pregnancy distress, anxiety and general depression. The presence of a greater number of symptoms in pregnancies 

may increase pregnancy-specific distres, anxiety and general depression. Therefore, management of symptoms of 

pregnancy seems important for the management of stres, anxiety and depression in pregnant women.  

Key words: pregnancy, symptom, distress, anxiety, depression  

Giriş 

Gebelik, kadının yaşamını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönlerden etkileyen önemli bir süreçtir 

(Padmapriya vd. 2016). Bu sürecin gebe üzerinde etkisini artıran çok sayıda semptom tanımlanmıştır. Yapılan 

derlemelerde, normal bir hamilelikte bile ortaya çıkabilecek 38 semptom bildirilmektedir ve bu semptomlar 

gebenin sağlıkla ilgili yaşam kalitesini de önemli ölçüde etkilemektedir. En sık görülen semptomlardan bazıları; 

bel ağrısı, pelvik ağrı, üriner inkontinans (Üİ), kaygı, depresyon, yorgunluk ve uykusuzluktur (Foxcroft, Callaway, 

Byrne ve Webster 2013).  

Gebelikte meydana gelen fizyolojik değişiklikler; en çok omurga bölgesi olmak üzere kas-iskelet sistemi, 

kardiyovasküler, endokrin ve renal sistem üzerine etkilerini göstermektedir. Kilo alımı, ağırlık merkezinin yer 

değiştirmesi ve hormonların etkisiyle bağların gevşemesi sonucu çeşitli postüral kompansasyonlar oluşmaktadır. 

Bunun sonucunda bel ağrıları, pelvik kuşak ağrıları sıklıkla görülmektedir (Brown ve Johnston, 2013; Casagrande, 

Gugala, Clark ve Lindsey 2015; Dumasa, Prestona, Beaucage-Gauvreaua ve Lawanib, 2014). Aynı zamanda el 

bileği, kalça, bacak ve ayak problemleri de görülmektedir (Balık vd., 2014; Vullo, Richardson ve Hurvitz, 1996).  

Üİ, yine gebelikte yaygın görülen semptomlardandır (Foxcroft vd., 2013; Oviedo-Caro, Bueno-Antequera 

ve Munguía-Izquierdo, 2017). Uluslararası Kontinans Birliği (International Continence Society- ICS), Üİ'yi 

istemsiz idrar kaçırma şikâyeti olarak tanımlamaktadır (Abrams, Blaivas, Stanton ve Andersen,1988). 

Sangsawang (2014) gebelikte en sık görülen idrar kaçırma türü olan "stres" tipi idrar kaçırmanın prevalansı, 

%18.6-%75 arasında yaş grubuna ve trimesterlere göre değiştiğini bildirmiştir (sy. 28). Stres Üİ'nin mekanizması 

tam olarak anlaşılamasa da, pelvik taban kas kuvvetinde azalma ve hiatal genişliğin artmasına bağlı olarak pelvik 

tabanın hem destekleyici hem de sfinkterik fonksiyonunun yerine getirilememesi sonucu oluştuğu 

düşünülmektedir (Waarsenburg vd., 2016).  

Gebelik döneminde psikososyal açıdan en sık görülen diğer problemler ise kaygı, depresyon, uykusuzluk 

ve yorgunluktur.  Tüm bu problemler birbirini desteklemektedir. Kaygı, uykusuzluğa ve depresyona neden 
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olurken, uykusuzlukta yorgunluğu artırmaktadır. Geçmiş yıllarda gebelik “psikiyatrik bozukluklar için koruyucu 

bir dönem” olarak görülürken, günümüzde artık bu görüş benimsenmemektedir (Çapık, Apay ve Sakar, 2015). 

Çünkü kadınlar gebeliği neşe, olgunluk, kendini gerçekleştirme olarak gördüğü gibi ebeveyn olma kaygısı, mali 

gereksinimler, sosyal destek yetersizliği, beden imajındaki değişiklikler sebebiyle psikolojik distres yaşayabileceği 

bir dönem olarak da görmektedir. Psikolojik distres klinik olarak depresyon, anksiyete ve/veya stres olarak 

tanımlanır. Gebelikte distres ile ilgili yapılan çalışmalara göre prevalansın %51’e kadar çıktığı belirtilmiştir 

(Çapık, 2015).  

Depresyon ve kaygının,  gebelik sürecinin yanı sıra doğum ve bebek üzerinde de etkisi vardır. Pre-

eklampsi, spontan erken doğum, zor doğum, operatif doğumlar ( sezaryen, forseps gibi müdahaleli doğumlar, 

doğumda normalden daha fazla ağrı yaşanması ve daha fazla epidural analjeziye ihtiyaç duyulması), düşük doğum 

ağırlığı, bebekte düşük entellektüel zeka oranları, öğrenme ve hafıza problemleri bu etkilerden bazılarıdır (Çapık, 

2015). Antenatal depresyon, gelişmiş ülkelerde %7-15, gelişmekte olan ülkelerde %19-25 oranında görülürken, 

antenatal kaygı oranları %14-54 arasındadır (Padmapriya, 2016). Field vd., (2003) çalışmalarında maternal kaygı 

ve artmış uterin arter direnci arasında bir ilişki bulunduğunu söylemiştir. Gebelik süresince distres yaşayan 

kadınların yaklaşık %40’ı, doğum sonrası dönemde de distres yaşamaya devam etmektedir (Matthey vd., 2004).   

Literatürdeki birçok çalışma tüm gebelik semptomlarından ziyade spesifik semptomlar üzerine 

odaklanmaktadır. Ancak incelenen spesifik semptomların dışında diğer potansiyel semptomların da aynı anda 

etkisinin araştırıldığı çalışmalar bakımından yetersiz söz konusudur. Ayrıca gebelik döneminde yaşanan distres, 

kaygı ve depresyonun hem anne hem de doğum ve bebek üzerinde olumsuz etkilerinin olabileceği bilinmektedir. 

Dolayısıyla bu çalışmanın amacı; gebelik süresince yaşanması muhtemel tüm semptomlar ile gebelik distresi, 

kaygı ve genel depresyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. 

 

Yöntem 

 Bu tanımlayıcı araştırmaya, 18 yaş üzeri, okuma yazma bilen ve değerlendirme ölçeklerini tamamlamada 

koopere olan ve aydınlatılmış onam formunu okuyarak imzalayan 52 gebe dahil edilmiştir. 

 Çalışmaya katılan tüm gebelere genel bir değerlendirme “Gebe Değerlendirme Formu” ile yapıldıktan 

sonra “Gebelik Semptom Envanteri”, “Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği”, “Beck Depresyon Envanteri” ve “Durum 

ve Süreklilik Kaygı Ölçeği” uygulanmıştır. 

 

-Genel değerlendirme formu 

Demografik bilgiler (yaş, meslek, medeni durum, eğitim düzeyi) ve gebelik öncesi ve şimdiki fiziksel 

bilgiler (boy, kilo); gebelik özellikleri (gebelik haftası, tekil/çoğul gebelik);  tıbbi hikaye (hipertansiyon, diyabet, 

koroner arter hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların ve gebelikle ilişkili başka rahatsızlıkların (preeklampsi, 

gestasyonel diyabetes mellitus gibi) olup olmadığı); cerrahi özgeçmiş; obstetrik hikaye (gebelik sayısı, doğum 

sayısı, doğum tipi) ve ilaç kullanımı ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. 
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-Gebelik Semptom Envanteri 

“Gebelik Semptom Envanteri” (Pregnancy Symptom Inventory), 2013 yılında Foxcroft vd. (2013) 

tarafından geliştirilmiştir. Gebelik döneminde görülen semptomları ve bu semptomların gebelerin yaşam 

kalitelerini nasıl etkilediğini ölçmek amacıyla geliştirilen, toplam 43 adet semptomu içeren ve kısa sürede 

tamamlanabilme özelliği taşıyan kapsamlı bir ankettir. Semptomların şiddeti 0-3 arasında puanlandırılmaktadır. 

Eğer bu puan 1-3 arasında ise yaşamını nasıl etkilediği kısmına cevap verilir. Ayrıca 2016 yılında İspanyolca 

versiyonunun geçerlik ve güvenirliği ortaya konmuştur (Oviedo-Caro vd., 2017). Araştırmamız için, bu 

envanterdeki pozitif semptomların sayısı kaydedilmiştir.  

-Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği  

Pop vd. (2011) tarafından, gebelikteki distresin tanımlanması amacıyla, 2011 yılında Hollanda’da 

geliştirilmiştir. Ölçek toplam 16 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin toplamından alınabilecek en düşük puan 0, en 

yüksek puan 48’dir. “Olumsuz Duygulanım” ve “Eş Katılımı” olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Olumsuz 

duygulanım alt boyutu kendi içinde üç alt kategoriden oluşmaktadır. Bunlar “doğum”, “gelecek” ve “sağlık” alt 

kategorileridir. Bu alt kategoriler puanlamada veya başka bir hesaplamada dikkate alınmamaktadır. Ölçeğin belli 

kesme noktaları mevcuttur. Ölçekten alınabilecek toplam puanın Türkçe versiyonu için belirlenen kesme noktası 

olan “28 ve üzeri” olması distres açısından risk altında olan gebeleri belirlemektedir (Çapık vd, 2015). Alt boyutlar 

için kesme noktaları; eş katılımı alt boyutu için 10 ve üzeri, olumsuz duygulanım alt boyutu için 22 ve üzeridir. 

-Beck Depresyon Envanteri 

Gebelerin psikolojik durumları, Hisli N. (1989) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği ortaya konulan 

"Beck Depresyon Envanteri" ile değerlendirilmiştir. “Beck Depresyon Envanteri”, depresyonla görülen vegetatif, 

duygusal, bilişsel ve motivasyonel belirtileri ölçen bir ölçek olup, amacı; depresyon tanısı koymak değil, 

depresyon belirtilerinin derecesini objektif olarak sayılara dökmektir (Beck, Ward, Mendelson, Mock, ve Erbaugh, 

1961). Her madde, depresyona özgü bir davranışsal örüntüyü belirlemekte ve azdan çoğa doğru giden (0-3), dört 

seçeneği olan 21 tane değerlendirme cümlesi içermektedir. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-63 arasında 

değişmektedir. 

-Durum ve Süreklilik Kaygı Ölçeği 

Gebelerin anksiyete düzeyi, Öner ve Le Compte (1985) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği çalışılan 

"Durum ve Süreklilik Kaygı Ölçeği (State- Trait Anxiety Inventory - STAI)" ile değerlendirilmiştir. “Durum ve 

Süreklilik Kaygı Ölçeği”; 20 maddeden oluşan “Durumluk Kaygı Ölçeği” ile 20 maddeden oluşan “Süreklilik 

Kaygı Ölçeği” olmak üzere toplam 40 maddeden oluşmaktadır. “Durumluk Kaygı Ölçeği”, bireylerin belirli bir 

anda belirli koşullarda kendisini nasıl hissettiğini betimlemesini, içinde bulunduğu duruma ilişkin duygularını 

dikkate alarak maddeleri cevaplamasını gerektirmektedir. “Süreklilik Kaygı Ölçeği” ise; bireyin genellikle 

kendisini nasıl hissettiğini değerlendirmektedir. 

Verilerin değerlendirilmesi  
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Araştırma verilerinin analizinde SPSS 16.0 kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler olarak  ortalama ve 

standart sapma kullanılırken, değişkenler arası ilişki Pearson ve Spearman korelasyon analizleri ile incelenmiştir. 

İstatistiksel anlamlılık için p<0,05 kesme olarak kullanıldı.  

Araştırmanın etik yönü (etik kurul izni/ kurum izni, bireylerden yazılı/sözlü onam alma) 

Araştırma verilerinin toplanması için Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu’ndan yazılı izin (no: GO 17/882- 14) alınmıştır ve tüm gebelere araştırmanın amacı anlatılarak 

aydınlatılmış yazılı onam alınmıştır. 

 

Bulgular 

Çalışmaya yaşları 22-43 yıl arasında değişen ve yaş ortalamaları 30.33±4.48 yıl olan 52 gebe katıldı. 

(Tablo 1) Gebelerin %51.9’unun lisans mezunu, %34.6’sının ev hanımı; eşlerinin de %38.5’inin lisans mezunu 

olduğu belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki gebelerin, gebelik haftalarının 23.56±11 hafta olduğu ve bu 

gebelerden %44.2’sinin ilk gebeliği olduğu görülmüştür. (Tablo 1 ve 2) 

Tablo 1. Gebelerin Yaş, Boy, Kilo, Vücut Kütle İndeksi ve Gebelik Haftaları  

 
N 

Ortalama ± Standart 

sapma 
Minimum Maksimum 

Yaş (yıl) 52 30.33 ± 4.48   22   43   

Boy (cm) 52 161.83 ± 6.53   140   175   

Kilo (kg) 52 67.90 ± 11.48 40   100   

VKİ (kg/m2) 52 25.91 ± 4.08 17.78 36.73 

Gebelik haftası 52 23.56 ± 10.99 7 41 

 VKİ= Vücut kütle indeksi, N= Toplam olgu sayısı 

 

Tablo 2. Gebelerin Obstetrik Bilgileri 

  F % Cum% 

 

Trimester 

1.trimester (0-12 hf) 15 28.8 28.8 

2. trimester (13-27 hf) 16 30.8 59.6 

3. trimester (28-40 hf) 21 40.4 100.0 

 

Gebelik sayısı 

1. gebelik 23 44.2 44.2 

2. gebelik 18 34.6 78.8 

3. gebelik 9 17.3 96.2 

4. gebelik 2 3.8 100.0 

Düşük sayısı 1 kez 5 90.4 90.4 
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Kürtaj sayısı 1 kez 5 90.4 90.4 

 

Doğum sayısı  

0 31 59.6 59.6 

1  13 25.0 84.6 

2  6 11.5 96.2 

3 2 3.8 100.0 

 

Sezaryen doğum 

0 37 71.2 71.2 

1  11 21.2 92.3 

2 4 7.7 100.0 

 

Vajinal doğum 

0 46 88.5 88.5 

1 3 5.8 94.2 

2 1 1.9 96.2 

3 2 3.8 100.0 

 

Pozitif gebelik semptomlarının sayısı ile kaygı envanteri arasındaki ilişki için Pearson korelasyon testi 

yapılmıştır. Buna göre; semptom sayısı ile durumluk kaygı (r=0.414, p<0.05) ve sürekli kaygı (r1=0.319, p<0.05) 

arasında pozitif korelasyon tespit edilmiştir. (Tablo 3) 

Pozitif gebelik semptomlarının sayısı ile Beck Depresyon Envanteri arasındaki ilişkiyi incelemek için 

Spearman korelasyon testi yapılmıştır. Buna göre, pozitif güçlü korelasyon  (r2=0.495, p=0.001) olduğu 

görülmüştür. (Tablo 3) 

Pozitif gebelik semptomlarının sayısı ile Tilburg Gebelikte Distres Envanteri arasındaki ilişki için Pearson 

korelasyon testi uygulanmıştır. “Eş katılımı” alt boyutu ile pozitif güçlü korelasyon (r3=0.41, p<0.05); “Olumsuz 

duygulanım” alt boyutu  ile negatif güçlü korelasyon (r4=-0.441, p=0.001) göstermiştir. (Tablo 3) 

 

Tablo 3. Pozitif Semptom Sayısı ile Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği, TPDS- Eş Katılımı ve Olumsuz 

Duygulanım ve Beck Depresyon Envanteri Arası İlişki 

 Pozitif semptom sayısı 

DSKE sürekli kaygı puanı ,319* 

DSKE durumluk kaygı puanı ,414** 

TGDÖ eş katılımı ,410** 

TGDÖ olumsuz duygulanım -,441** 

Beck depresyon envanteri ,495** 

DSKE= Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, TGDÖ= Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği 

* p < 0.05, ** p < 0.01 

 

Çalışmaya katılan gebelerde distres açısından risk altında bulunma durumları hesaplanmıştır. Buna göre 

gebelerin %60’ı distres açısından riskli bulunmuştur. (Tablo 4) 
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Tablo 4. Gebelerin Tilburg Gebelikte Distres Envanterinin Kesme Noktasına Göre Dağılımı 

 

Kesme Noktası 

Eş katılımı Olumsuz duygulanım Toplam 

Sayı % Sayı % Sayı % 

Distres riski olmayan 49 94 17 30 22 40 

Distres riski olan 3 6 35 70 30 60 

 

Tartışma 

Gebelik dönemi, kadınları fiziksel, fizyolojik ve psikolojik açıdan etkilemektedir. Bu çalışma gebelik 

döneminde yaşanan semptomların gebenin psikososyal iyilik hali ile ilişkisini ortaya koymuştur. Semptom sayısı 

ile psikososyal parametreler arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bu sonuç gebelikte yaşanan semptomlar 

arttıkça gebenin distres, kaygı ve depresyon düzeyinin arttığını göstermektedir. 

Psikolojik distres klinik olarak depresyon, kaygı ve/veya stres olarak tanımlanır (Çapık, 2015). Gebelikte 

distres ile ilgili yapılan çalışmalara göre prevalans çok değişkendir. V Bussel, Spitz ve Demyttenaere, (2006) 

sanayileşmiş ülkelerde %8 ile %24 arasında olduğunu bildirmişlerdir. Ama bazı çalışmalara göre ise bu oranın 

%51’e kadar çıktığı belirtilmiştir (Richter vd., 2012). Bizim çalışmamızda biraz daha fazla olmakla birlikte benzer 

bir sonuç elde edilmiştir; gebelerin %60’ı distres bakımından risk altında bulunmaktadır. Ancak bu sonucu 

doğrulayan büyük örneklemli çalışmalara ihtiyaç vardır.  

Literatürde, gebelikte psikososyal parametreler ile semptomlar arasında ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı 

kısıtlıdır. Kaygı ile ilgili yapılan çalışmalar onun ağrı semptomu ile bağlantılı olduğunu ortaya koymuştur. Kişinin 

kaygıya olan yatkınlığı, artmış ağrı farkındalığı ve ağrı hassasiyeti ile de ilişkilidir. Ayrıca, gebenin doğum öncesi 

dönemlerde ağrı yaşaması doğum esnasında daha kaygılı bir doğum deneyimi yaşamasına sebep olmaktadır. 

Özellikle üçüncü trimesterde yaşanan ağrılar, sezaryen, müdahaleli, uzamış doğum ile ilişkili bulunmuştur (Brown 

ve Johnston, 2013). Stres hormonları olan adrenalin ve noradrenalin doğumun ilerlemesini sağlayan oksitosinin 

seviyesini düşürerek doğumun uzamasına, indüksiyon, epidural analjezi ve müdahaleye daha fazla ihtiyaç 

duyulmasına sebep olmaktadır (Blanks ve Thornton, 2003). Dolayısıyla bu çalışmalar bizim çalışmamızı destekler 

nitelikte psikososyal iyilik hali ile semptom arasında ilişki olduğunu vurgulamaktadır.  

Literatürde, gebelik döneminde sosyal ve duygusal destek yetersizliği ve sosyal izolasyonun gebelikte 

ruh sağlığının bozulmasında etkili olduğu belirtilmektedir (Çapık vd., 2015). Bizim çalışmamız da bu sonucu 

destekler niteliktedir. Çalışmamızda gebelerin eş katılımı ile ilgili %6’sının distres yaşadığı ve Tilburg Gebelikte 

Distres Envanteri’nin eş katılımı alt boyutunun, pozitif semptom sayısı ile pozitif yönde ilişkili olduğu 

görülmüştür. Eş katılımının azalması ile semptom yükü artış göstermektedir. 

Sonuç olarak çalışmamızda gebelikte semptom yükü ile psikososyal iyilik hali arasında anlamlı ilişkiler 

ortaya konmuştur. Bu sonuç gebenin psikososyal iyilik halinin gebelik semptomlarını, gebelik semptomlarının da 

gebenin psikososyal iyilik halini etkileyebileceği şeklinde yorumlanabilir. Ancak semptom tedavisinin psikososyal 
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durum üzerine etkisini veya psikososyal tedavi yaklaşımlarının gebelik semptomları üzerine etkilerini inceleyen 

ve daha büyük örneklemleri içeren ileri klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Sonuçların uygulamada kullanımı 

 

Çalışmada gebelik döneminde yaşanan semptomlar ile gebeliğe özgü distres, kaygı ve depresyon arasında 

güçlü bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç, gebelikte hem değerlendirme hem de terapi aşamasında semptomları 

psikososyal durumla birlikte ele alan kapsamlı bir biyopsikososyal yaklaşımın gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Her insan dolayısıyla her gebe biyopsikososyal bir varlıktır. Semptom tedavisinde biyolojik, psikolojik ve sosyal 

yaklaşımlar bütüncül bir bakışla ele alınmalıdır. Semptomların iyileşmesi stres, kaygı ve depresyonu azaltabilirken, 

stres, kaygı ve depresyonun azalması gebelik semptomlarını iyileştirecektir. 

Gebelerin ailesi, çevresi ve özellikle eşlerinden sosyal ve duygusal destek alması hem psikolojik hem de fizyolojik 

iyilik hali için önemlidir. Bizim çalışmamız da eş katılımının semptomatik ve psikososyal açıdan önemini ortaya 

koymuştur. Dolayısıyla gebelik semptomlarının azalması ve psikososyal iyilik halinin artırılması için kadınlarda 

doğum öncesi, sırası ve sonrasında eş katılımını artıracak yaklaşımlar izlenmelidir. 
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S-089 - ANTEPARTUM ÖLÇEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
SELİN AHSUN1, GÜL ERTEM1, 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Antepartum dönemde gebelerin özel ihtiyaçlarının saptanabilmesi için geçerlilik ve güvenilirliği yüksek 

ölçüm araçlarına gereksinim vardır. Bu derlemenin amacı gebelerin değerlendirmesi için kullanılan ölçüm 

araçlarının incelenerek, geçerlilik ve güvenirlik düzeyi yüksek, uygulanabilir araçları açıklamak ve sağlık 

profesyonellerine rehberlik etmektir.  

Yöntem: Konu ile ilişkili çalışmalara “Google Akademik, YÖKTEZ ve ULAKBİM veri tabanları arşivlerinden 

“doğum öncesi dönem, antepartum dönem ve ölçek anahtar kelimeleriyle yapılan taramalar sonucu ulaşılmıştır. 

Çalışma kapsamına 2008-2018 yılları arasında yapılan 16 ölçek çalışması arasından Türkçe geçerlilik ve 

güvenirliği değerlendirilmiş ve tam metnine erişilebilen 10 adet araştırma alınmıştır.  

Literatürde antepartum dönemde kullanılmak üzere fonksiyonel durum, konfor, öz yeterlilik, memnuniyet, doğum 

korkusu, kendini algılama, anne-bebek bağlanması gibi konularda geliştirilmiş ölçekler bulunmaktadır. Çalışmada 

antepartum dönem ölçekleri bu başlıklar altında tanıtılmıştır. 

Gebelerin doğum eylemindeki öz-yeterliliklerini belirleyebilmek amacıyla Lowe tarafından geliştirilmiş Doğum 

Eyleminde Öz Yeterlilik Ölçeği; Ersoy ve Kukulu tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Doğum Konforu Ölçeği; 

Schuiling tarafından gebelerin doğumhanedeki konfor beklentisini belirleyebilmek amacıyla geliştirilmiş, Potur 

ve arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. Kitapçıoğlu ve arkadaşları tarafından kadınların 

doğuma ilişkin endişelerini belirleyebilmek amacıyla Gebelik ve Doğum Korkusu Ölçeği geliştirilmiştir. Stoll ve 

arkadaşları tarafından geliştirilmiş Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği ise Uçar ve Taşhan tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır. Kumcağız ve arkadaşları tarafından gebelerin kendilerini nasıl algıladığını 

belirleyebilmek amacıyla Gebelerin Kendini Algılama Ölçeği geliştirilmiştir. DiPietro ve arkadaşları tarafından 

gebelik sırasında deneyimlenen ve kadını çeşitli şekillerde etkileyebilen değişimleri belirleyebilmek amacıyla 

Gebelik Deneyimleri Ölçeği geliştirilmiş, Esmeray ve arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirliği 

belirlenmiştir.  Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri; Tulman ve arkadaşları tarafından gebelerin 

fonksiyonel durumunu ölçmek amacıyla geliştirilmiş, Özkan ve arkadaşları tarafından Türkçe’ye kazandırılmıştır. 

Condon tarafından anne ve bebek bağlanmasını değerlendirmek üzere geliştirilmiş Anne Doğum Öncesi Bağlanma 

Ölçeğinin Gölbaşı ve arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. Aynı amaçla Muller tarafından 

geliştirilmiş Prenatal Bağlanma Ölçeği ise Yılmaz ve Beji tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Son olarak TGDÖ 

Pop ve arkadaşları tarafından Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği geliştirilmiş, Çapık ve Pasinlioğlu tarafından 

geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. 

Sonuç: Geliştirilen ölçeklerin daha çok doğum korkusu ve bağlanma ileilişkili olduğu saptanmıştır.Antepartum 

dönemde geliştirilen ölçeklerin yalnızca araştırmalarla sınırlı kalmayıp sağlık profesyonelleri tarafından 

uygulamaya da aktarılması gebelere verilen hizmetin kalitesini artıracaktır. 

Anahtar Kelimeler: Antepartum, Doğum Öncesi, Ölçek  
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EVALUATION OF ANTEPARTUM PERIOD SCALES 

Aim: In order to determine the validity and reliability of the special needs of pregnant women in antepartum 

period, we need to have high measurement tools.The purpose of this review is to examine the measurement tools 

used to evaluate pregnant women and to explain to health professionals. 

Method:The studies related to the subject have reached to "Google Academic, YOKTEZ and ULAKBIM 

databases archives" with the results of the prenatal period, antepartum term and scale keywords.It was included 

which Turkish validity and reliability were evaluated among the 16 scale studies carried out between 2008 and 

2018, and 10 pieces of research. 

The Self-Efficacy Scale for Birth Activity developed by Lowe to identify the self-efficacy of pregnancies during 

labor; Adapted to Turkish by Ersoy and Kukulu. Birth Comfort Scale was developed by Schuiling in order to 

determine the expectancy of the comfort of the pregnant women, and validity and reliability were determined by 

Potur et al.The Pregnancy and Birth Fear Scale was developed by Kitapçıoğlu in order to determine women's 

concerns about birth.The Pre-Pregnancy Fear Scale developed by Stoll et al. is adapted to Turkish by Uçar and 

Taşhan.The Self-Perception Scale was developed by Kumcagız in order to determine how the pregnant women 

perceive themselves.DiPietro et al. developed a Pregnancy Experiments Scale to determine the changes 

experienced during pregnancy and affect women in various ways, and validity and reliability were determined by 

Esmeray et al.Antepartum Functional Status Inventory was developed by Tulman et al. to measure the functional 

status and has been brought to Turkish by Özkan et al.The Prenatal Attachment Scale developed by Muller for the 

same purpose is adapted to Turkish by Yılmaz and Beji. Finally, the Tilburg Pop Distress Scale was developed by 

TGDO, and validity and reliability were determined by Çapık and Pasinlioğlu. 

Conclusion:It was determined that the developed scales were more related to fear of birth and attachment.The 

scales developed in the antepartum period are not only limited to research but also transferred to healthcare 

professionals by the health professionals. 

Key Words:Antepartum, Prenatal, Scale 

Giriş  

Antepartum dönem maternal, fetal ve aile sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli bir zaman 

dilimidir. Bu dönem aynı zamanda aile bireylerinin yaşadıkları önemli değişimler ile yoğun stres altında oldukları 

bir kriz dönemidir (Çapık, Özkan, & Ejder-Apay, 2014; Sis Çelik, Türkoğlu, & Pasinlioğlu, 2014). Doğum 

sırasındaki ve postpartum dönemdeki bakım hizmetlerinin yanı sıra doğum öncesi dönemde bakım, anne ve bebek 

ölümlerinin arttığı ülkemizde sağlıklı bir gebelik için önemlidir. Bunu gerçekleştirebilmek için sağlık 

çalışanlarının bilgi ve becerilerinin en üst düzeyde olması ve toplum gereksinimlerinin farkında olunması gerekir 

(T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, 2014).  

Doğum öncesi bakım (DÖB) gebelik süresince anne ve fetüsün düzenli aralıklarla fiziksel kontrollerinin 

yapılması, riskli durumların önlenmesi, ailenin psikolojik gereksinimlerinin sağlanması ve olumlu davranışlar 
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geliştirilmesine rehberlik edilmesini kapsamaktadır (Sönmez, 2007). DÖB hizmetleri ve izlemlerinin nitelikli ve 

sistematik olarak ilerlemesi ve uygulanması özbakımın sağlanması ve pozitif sağlık davranışları ile sağlıklı bir 

antepartum dönem sağlanabilir. Sağlık profesyonellerinin özellikle ebe ve hemşirelerin antepartum dönemde özel 

gereksinimleri saptayarak uygun bakımı sağlaması döneme özgü sorunların önlenmesinde önemlidir (Beşer, Ergin, 

& Sönmez, 2007). Bu gereksinimlerin karşılanması konusunda sağlık profesyonellerinin hizmet verecekleri 

toplumun ihtiyaçlarını belirleyecek uygun ölçüm araçlarının farkında olması ve hizmetlerinde kullanması gerekir.   

Literatür incelendiğinde antepartum dönemde kullanılmak üzere fonksiyonel durum, konfor, öz yeterlilik, 

memnuniyet, doğum korkusu, kendini algılama, anne-bebek bağlanması gibi konularda geliştirilmiş veya uyarlama 

çalışması yapılarak geçerlilik ve güvenirliği saptanmış ölçekler bulunmaktadır. Bu derleme ile antepartum 

dönemde kullanılan ölçeklerin 2008-2018 seneleri arasındaki çalışmalarla tanıtılması, gelecek çalışmalara 

önerilerde bulunulması ve sağlık profesyonellerinin farkındalıklarının artırılarak ölçüm araçlarının alanda da 

kullanılmasının sağlanması hedeflenmiştir. Konu ile ilişkili çalışmalara “Google Akademik, YÖKTEZ ve 

ULAKBİM veri tabanları arşivlerinden “doğum öncesi dönem, antepartum dönem ve ölçek anahtar kelimeleriyle 

yapılan taramalar sonucu ulaşılmıştır. Bu taramalar sonucu konuyla alakalı toplamda 1.148 çalışma bulunmuş, 

ölçek geliştirme ve ilk Türkçe uyarlaması yapılan 16 çalışma arasından tam metnine erişilebilen 10 araştırma 

çalışma kapsamına alınmıştır.  

Antepartum Dönemde Kullanılan Ölçekler 

Doğum Eyleminde Öz Yeterlilik Ölçeği 

Gebelerin doğum eylemindeki öz-yeterliliklerini belirleyebilmek amacıyla Lowe tarafından 1993 yılında 

geliştirilmiş daha sonra Ip ve arkadaşları tarafından kısa formu oluşturulmuş, Ersoy ve Kukulu tarafından 2011 

yılında Türkçe geçerlilik ve güvenirliği sağlanmıştır. Kadınların kendine duyduğu güven ve baş etme 

yeteneklerinin ölçüldüğü 62 adet maddeden oluşan 10’lu likert tipi bir ölçektir. Ölçüm aracı antenatal dönemde 

kullanılabildiği gibi aynı zamanda postpartum dönemde de kullanılabilmektedir. Ölçeğin kısa formu ise 32 adet 

maddeden oluşmaktadır. Sonuç beklentisi ve yeterlilik beklentisi olmak üzere iki adet alt boyuttan oluşmaktadır. 

Uyarlanan ölçek çalışması sonucunda; 

- Farklı örneklem gruplarında geçerlilik ve güvenirliğinin test edilmesi, 

- Öz-yeterlilik algısının sosyodemografik özellikler, gebelik öyküsü ve doğum şekli ile ilişkisini inceleyen 

çalışmalar yapılması, 

- Öz-yeterlilik algısını güçlendirecek eğitimler ile öz-yeterlilik ilişkisini inceleyen çalışmalar yapılması, 

- Yapılan çalışmaların sonuçlarının sağlık profesyonellerine duyurulması önerilmektedir (Ersoy & Kukulu, 

2011). 

Doğum Konforu Ölçeği 

Schuiling tarafından gebelerin doğumhanedeki konfor beklentisini belirleyebilmek amacıyla 2003 yılında 

geliştirilmiş olup 2015 yılında Potur ve arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. Ölçeğin 

orijinali 18 yaş üzeri kadınlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş beşli likert tipte toplamda 14 maddeden 

oluşmaktadır. Her maddenin doğumhanedeki konfor rahatlığı düşünülmek suretiyle cevaplanması gerekmektedir.  
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Doğum Konforu Ölçeğinin orijinali fiziksel, çevresel, psikospritüel ve sosyokültürel olmak üzere dört alt boyuttan 

oluşmaktadır. Uyarlama çalışmasında ise yapılan faktör analizi sonucunda maddeler fiziksel, çevresel ve 

psikospritüel olarak üç boyutta toplanmış ve 9 maddeye indirgenerek geçerlilik ve güvenirliği saptanmıştır 

(Coşkuner Potur, Doğan Merih, Külek, Can Gürkan, & Sözcükler, 2015).  

Gebelik ve Doğum Korkusu Ölçeği 

Kitapçıoğlu ve arkadaşları tarafından kadınların doğuma ilişkin endişelerini belirleyebilmek amacıyla 

2008 yılında geliştirilmiştir. Ölçüm aracı 67 adet sorudan oluşan beşli likert tipte bir ölçektir. Yapılan faktör 

analizleri sonucunda 10 adet alt boyutu olduğu saptanmıştır. Bu faktörler sırasıyla bebeğe ilişkin, doğum eylemine 

ilişkin, doğum sonrası emzirmeye ilişkin, doğum sonrası bebek bakımına ilişkin, doğum sonrası sosyal yaşama 

ilişkin, doğum sonrası bebek ve loğusa sağlığına ilişkin, doğum sonrası eşinden destek alamamaya ilişkin, travay 

öncesine ilişkin, doğum eylemi sırasında sağlık personelinin davranışına ilişkin, sezaryen olmaya ilişkin 

endişelerden oluşmaktadır. Çalışma sonuçları sağlık profesyonellerinin gebe kadınların endişelerini saptamaları 

ve eğitim vermeleri konusundaki gerekliliğe vurgu yapmaktadır (Kitapçıoğlu, Yanıkkerem, Sevil, & Yüksel, 

2008).  

Gebelik Öncesi Doğum Korkusu Ölçeği 

Stoll ve arkadaşları tarafından kadın ve erkeklerin gebelik öncesi doğum korkusunu belirleyebilmek için 

2016 yılında geliştirilmiş, Uçar ve Taşhan tarafından 2018 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçüm aracı genç 

kadın ve erkeklerin doğum korkusuna en çok sebebiyet veren boyutlarını içermektedir. Bu boyutlar; kontrol kaybı, 

doğum ağrısı, komplikasyonlar ve geri dönüşü olmayan fiziksel hasarlar ile doğumla baş edememe olarak 

sıralanmaktadır. Ölçek 10 maddeden oluşan altılı likert tipte bir araçtır. Maddeler orijinali ile uyum göstererek tek 

faktör altında toplanmaktadır. Maddelerin toplam puanının yüksek çıkması yüksek derecede korkuyu 

tanımlamaktadır (Uçar & Taşhan, 2017).  

Gebelerin Kendini Algılama Ölçeği 

Kumcağız ve arkadaşları tarafından gebelerin kendilerini nasıl algıladığını belirleyebilmek amacıyla 2017 

yılında geliştirilmiş ve geçerlilik güvenirliği belirlenmiştir. Ölçek 12 adet maddeden oluşan dörtlü likert tipte bir 

araçtır. Ölçekteki maddeler gebeliğe ait annelik algısı ve gebeliğe ait beden algısı olmak üzere iki alt boyuttan 

oluşmaktadır. Gebeliğe ait annelik algısı boyutu tamamen pozitif sorulardan oluşmaktayken, gebeliğe ait beden 

algısı tamamen negatif sorulardan oluşmaktadır. Bu bağlamda gebelerin beden algısı puanının düşük olması 

gebenin beden algısının düşük olması anlamına geliyorken, yüksek puan alması beden algısının yüksek olduğunu 

göstermektedir. Aynı durum annelik algısı için de geçerlidir. 

Ölçek çalışması sonucunda; 

- Ölçek madde sayısının az olmasının kullanılabilirliği olumlu yönde etkilemesi sebebiyle gebelerin 

kendilerini algılama düzeylerinin belirlenmesinde yardımcı olması için kullanılması, 

- Beden ve annelik algısı düşük olan gebelere ilişkin planlanacak hemşirelik uygulamalarında kullanılması, 

- Hemşirelik ve ebelik öğrencileri tarafından yapılan ev ziyaretlerinde karşılaşılan gebeler için kullanması, 
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- Farklı örneklem grupları üzerinde yeni çalışmalar planlanması önerilmektedir (Kumcağız, Ersanlı, & 

Murat, 2017).   

Gebelik Deneyimleri Ölçeği 

Gebelik sırasında deneyimlenen ve kadını çeşitli şekillerde etkileyebilen değişimleri belirleyebilmek 

amacıyla 2004 yılında DiPietro ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, Esmeray ve arkadaşları tarafından 2016 

yılında geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. Ölçekteki maddelerle konunun gebeyi iyi ya da kötü yönde nasıl 

etkilediğini incelemek için dörtlü likert tipte bir araç geliştirilmiştir. Ölçüm aracı 41 adet maddeden oluşmaktadır.  

Ölçekte pozitif ve negatif olmak üzere iki türlü değerlendirme bulunmaktadır. Her maddenin sağ tarafında o 

maddeye ait olumlu değerlendirmeler, sol tarafında ise o maddeye ait olumsuz değerlendirmeler yer almaktadır. 

Gebe kadının o madde kendisine ne hissettiriyorsa (negatif ya da pozitif) onu işaretleyerek ölçeği yanıtlaması 

gerekmektedir. Sol taraftaki işaretlemeler -1, -2, -3 şeklinde puanlanırken, sağ taraftaki işaretlemeler +1, +2, +3 

şeklinde puanlanmaktadır. Sonuçta gebeler “+” puan almışsa olumlu, “-“ puan almışsa olumsuz duygular yaşadığı 

söylenebilmektedir. Ölçek çalışması sonucunda; 

- Gebelik döneminde yaşanan sorunların tespit edilmesi amacıyla, 

- Gebelik başlangıcından itibaren bu dönemde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi verilmesi ve baş etme 

yöntemleri geliştirilmesi amacıyla, 

- Ölçeğin daha yüksek eğitim seviyesi olan kadınlarda yeniden uygulanarak faktör yükleri düşün bulunan 

maddelerin tekrar değerlendirilmesi amacıyla, 

- Ölçeğin rutin prenatal kontrollerde kullanılması önerilmektedir (Esmeray, Yanıkkerem, & Baydur, 2016).  

Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri 

 Gebelerin fonksiyonel durumunu ölçmek amacıyla Tulman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş, Özkan 

ve arkadaşları tarafından 2014 yılında Türkçe uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçek antepartum dönemde 

fonksiyonel durumu sosyal açıdan değerlendirmek üzere geliştirilmiştir. Ölçüm aracı 41 adet sorudan oluşan likert 

tipi bir araçtır. Fonksiyonel durumu ölçmek için ev içi (12 madde), çocuk bakımı (11 madde), mesleki (6 madde), 

sosyal ve toplumsal (5 madde), mesleki (6 madde) ve eğitim (5 madde) faaliyetlerini içeren altı adet alt boyuttan 

oluşmaktadır. Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri fonksiyonel durumda birincil, ikincil ve üçüncül 

rollerinin değerlendirilmesine izin veren tek ölçüm aracıdır. Ölçek ile gebe kalmadan önce yapılan faaliyetler ve 

gebeyken yapılabilen faaliyetlerin gözden geçirilip şu anda bunların ne ölçüde gerçekleştirebildiği 

sorgulanmaktadır. Ölçüm sonunda ortalama puanın yüksek çıkması gebenin fonksiyonel durumunun iyi olduğunu 

göstermektedir (Özkan, Demirhan, Çınar, Sevil, & Alataş, 2014).   

Anne Doğum Öncesi Bağlanma Ölçeği   

Anne ve bebek bağlanmasını değerlendirmek üzere 1993 yılında Condon tarafından geliştirilmiş, 2014 

yılında Gölbaşı ve arkadaşları tarafından geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. Ölçek gebe kadınların bebeklerine 

karşı hisleri, tutumları ve davranışlarının değerlendirilmesine yarayan 19 adet maddeden oluşmaktadır. Araç beşli 

likert tipte bir ölçektir. Soruların çoğu, gebenin önceki iki haftadaki deneyimlerine dayanarak cevaplarını 

seçmesini gerektirmektedir. Ölçüm aracı bağlanma kalitesi ve bağlanmak için harcanan zaman olmak üzere iki 
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adet alt boyuttan oluşmaktadır. Her bir alt boyutların puanlamaları yapılacağı gibi total bağlanma skoru da 

hesaplanacaktır (Golbasi, Ucar, & Tugut, 2015).  

Prenatal Bağlanma Ölçeği 

 Gebelik boyunca kadınların düşüncelerini, duygularını açıklamak ve bebeğe doğum öncesi dönemdeki 

bağlanma düzeylerini belirlemek amacıyla 1993 yılında Muller tarafından geliştirilmiş, 2013 yılında da Yılmaz ve 

Beji tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek 21 maddeden oluşan dörtlü likert tip bir araçtır. Ölçekten minimum 

21 maksimum 84 puan alınabilmektedir. Alınan puanlar arttıkça bağlanma düzeyi de artmaktadır (Dereli Yilmaz 

& Kızılkaya Beji, 2013).  

 

Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği 

 Gebelikteki distresin tanılanması amacıyla 2011 yılında TGDÖ Pop ve arkadaşları tarafından 

geliştirilmiş, 2013 yılında Çapık ve Pasinlioğlu tarafından geçerlilik ve güvenirliği belirlenmiştir. Ölçek toplam 

16 maddeden oluşan dörtlü likert tip bir araçtır. Ölçeğin 11 maddeden oluşan olumsuz duygulanım ve 5 maddeden 

oluşan eş katılımı olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Ölçek 12 hafta ve üzerindeki gebelerde 

kullanılmaktadır. Araştırma sonucunda ölçüm aracının gebelikte distresi etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

amacıyla farklı örneklem gruplarında yeniden kullanılması önerilmiştir (Çapık & Pasinlioğlu, 2013).  

Sonuç  

 Antepartum dönemde kullanılmak üzere fonksiyonel durum, konfor, öz yeterlilik, memnuniyet, doğum 

korkusu, kendini algılama, anne-bebek bağlanması gibi konularda geliştirilmiş ölçekler bulunmaktadır. Ölçeklerin 

kullanımının araştırmalarla sınırlı kalmaması ve alanda çalışan sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması ile 

kadın sağlığının doğum öncesi dönemde de belli standartta değerlendirmesi sağlanarak hizmet kalitesi yükselebilir.  
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S-090 - KADIN SAĞLIĞI ALANINDA MÜZİK TERAPİNİN KULLANIMI 

 
Sevgi ÖZKAN1, Aysun ÖZEL2, Pınar SERÇEKUŞ AK3 

1-2-3Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD 

ÖZET 

İnsanlık tarihinin her döneminde kendine yer bulan müzik insan sağlığı üzerine pek çok olumlu etkiye 

sahiptir. Bu nedenle tarih boyunca müzik ile tedavi her toplumda yaygın olarak kullanılmıştır. Seslerin ve 

melodilerin kişiler üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerinden faydalanarak gerçekleştirilen tedavi yöntemine 

müzik terapi denir. Bu bildirinin amacı kadın sağlığı alanında müzik terapinin kullanımını incelemektir.  

Müzik terapinin önemi ve hastaların iyileşmesine olan etkisi 1800’lü yıllarda Florence Nightingale 

tarafından açıklanmış, hem ağrıyı hem de anksiyeteyi azaltan ve hastaların konforunun artmasını sağlayan bir 

hemşirelik girişimi olarak tanımlanmıştır. Müzik terapi pahalı olmayan doğal bir girişimdir, yan etkileri yoktur ve 

kolaylıkla uygulanabilmektedir. Müzik ilk kez 20. yüzyılın başlarında hastane ortamında kullanılmaya başlamıştır. 

Hastanelerdeki ilk müzik terapi uygulamaları ise genellikle anestezi ve analjeziye katkı sağlamak amacıyla 

olmuştur. Türklerde ise; müzik tarihi en az 6000 yıl öncesine dayanmakta olup daha çok ruh ve sinir hastalıklarında 

kullanılmıştır. Müzik terapi hastanelerde; yoğun bakımlarda, cerrahi operasyonlarda, psikiyatri, onkoloji, kadın 

doğum, pediatri ünitelerinde, radyasyon, kemoterapi tedavisinde, ağrı ve anksiyete gibi semptomların 

azaltılmasında, yaşam kalitesini arttırmada kullanılmaktadır.  

Konuya yönelik yapılan araştırmalarda, müziğin psikolojik hastalıkların oluşumunda etkisi olan ve 

insanın duygu durumunu düzenleyen serotonin, dopamin, adrenalin, testosteron gibi hormonları olumlu yönde 

etkilediği; kan basıncı, solunum hızı gibi fizyolojik parametreleri düzenlediği gözlenmiştir. Bu etkilerinin yanında 

müziğin, kişilerin psikolojilerini iyileştiren, depresyonun kişide yarattığı olumsuz etkileri, korku ve endişe 

duygusunu ortadan kaldıran, anksiyeteyi azaltan etkileri vardır. Bu özellikleri sayesinde duygusal sorunların 

çözülmesine yardımcı olur. Gebelerde anksiyete ve stresin azaltılmasında müzik terapi iyileştirici etkiye sahiptir. 

Müzik olumsuz duyguları ortadan kaldırır, gebelerin rahatlamasını, stresinin azalmasını ve daha rahat bir doğum 

süreci geçirmesini sağlar. Yapılan bir çalışmada yüksek riskli gebelerde müzik terapinin gebenin stresini azalttığı 

ve duygu durumunu düzelttiği bulunmuştur. Doğum eyleminde uygulanan müzik terapi ise; annenin güç, cesaret 

ve güven duygusu kazanmasına, anksiyete ve ağrısının azalmasına yardımcı olmaktadır.  

Sonuç olarak müziğin gebelikte, doğumda, jinekolojik kanser veya infertilite tanı/tedavi alma 

durumlarında kadınların yaşadığı anksiyete, stres, depresyon ve ağrı durumlarına etkisinin incelendiği az sayıda 

çalışma karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlarda müzik terapinin etkisini inceleyen daha çok çalışma yapılmasına 

ihtiyaç vardır. 

Anahtar kelimeler: Kadın sağlığı, müzik, terapi 

  



545 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

 

THE USE OF MUSIC THERAPY IN THE FIELD OF WOMEN’S HEALTH 

Sevgi ÖZKAN1, Aysun ÖZEL2, Pınar SERÇEKUŞ AK3   

1-2-3Pamukkale University, Faculty of Health Sciences  

 ABSTRACT  

Looking at the history of human health one can see that music is having a beneficial effect to it. For this 

reason music therapy is used intensely in the course of time. The therapy that is performed by taking advantage of 

the physiological and psychological effects of the sounds and melodies on the persons is called music therapy. The 

purpose of this review paper examines the use of music therapy in the field of women's health.  

The importance of music therapy and the healing of patients has been described by Florence Nightingale 

in the 19th century as a nursing initiative that reduces both pain and anxiety and improves patients comfort. Music 

therapy is a natural, inexpensive attempt with no side effects and easy to apply. Music was first used in the hospital 

environment in the early 20th century. The first music therapy applications in hospitals took place using anesthesia 

and analgesia. Turks started using music as a therapy 6000 years ago and mostly used it in mental and nerves 

diseases. Music therapy is used in hospitals, intensive cares, surgical operations, psychiatry, oncology, gynecology, 

pediatric units, radiation, chemo therapy treatments, pain and anxiety. 

In the researches about this topic, it was shown that music influences the dose of serotonin, dopamine, 

adrenaline, testosterone - which can cause psychological diseases and are responsible for personal emotions – in 

human bodies in a positive way. Furthermore music can be used to optimize physiological parameters like blood 

pressure and breathing rates. In addition to these effects it can cure humane psychologies and support the process 

of erasing personal anxieties caused by depression. These features help to solve emotional problems. In pregnancy, 

music therapy has the healing effect of reducing anxiety and stress. Music removes negative emotions, allowing 

to relax, relieve stress and have a more comfortable birth process. In a study conducted in high-risk pregnancies, 

music therapy was found to reduce the stress of the pregnant woman and to improve the emotional state. Music 

therapy in childbirth is helping a mother gaining strength, courage and confidence, reducing anxiety and soreness.  

In conclusion, it is obvious that there are not much studies regarding to music therapy in pregnancy, 

childbirth, gynecological cancer or infertility treatment where the effects of music on the anxiety, stress, depression 

and pain are examined. It is important to do more researches of music therapy in these medical fields. 

Key words: Women’s health, music, therapy 

 

Müzik terapi 

 

Çok eski çağlardan beri insan hayatında var olan müziğin, insan sağlığı üzerinde pek çok olumlu etkisi 

vardır. Bu nedenle müzik ile tedavinin geçmişi çok eski zamanlara dayanmakta olup, birçok toplum müziği çeşitli 



546 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

rahatsızlıkların tedavisinde sıklıkla kullanmıştır (Erer ve Atıcı, 2010; Koç ve ark.,2016). M.Ö. 400’lü yıllarda 

Platon müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunu etkileyerek onun hoşgörü kazanmasını sağladığı ve rahatlık hissi 

verdiğini belirtmiştir. Mısırlılar doğum anında müziği kullanmıştır. Batı dünyasında müziğin hastane ortamında 

kullanılmaya başlanması 20. yüzyılın ilk yarısına dayanmaktadır (Karamızrak, 2014). Türklerde ise; müzik tarihi 

en az 6000 yıl öncesine dayanmakta olup daha çok ruh ve sinir hastalıklarında kullanılmıştır (Birkan, 2014).  

 

Seslerin ve melodilerin kişiler üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkilerinden faydalanarak 

gerçekleştirilen tedavi yöntemine müzik terapi denir. Yapılan araştırma sonuçlarında, müziğin psikolojik 

rahatsızlıkların ortaya çıkmasında etkili olduğu bilinen ve kişinin duygu durumunu düzenleyen hormonlar üzerinde 

olumlu etkiye sahip olduğu, vital bulguları düzene soktuğu belirtilmiştir (Karamızrak, 2014). Müzik, rahatlatıcı 

etkisi sayesinde inflamasyonda azalma ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi gibi stres azaltıcı etkilerin meydana 

gelmesini sağlamaktadır (Koç ve ark. , 2016). Fizyolojik etkilerinin yanında müziğin, hastaların psikolojilerini 

iyileştiren, depresyonun kişide yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldıran, korku ve endişe duygusunu yok eden, 

dolayısıyla anksiyeteyi de azaltan etkileri vardır. Bu özellikleri sayesinde hastaların duygusal sorunlarını 

çözmesine yardımcı olur (Meriç ve Kaya, 2018).  

 

Florence Nightingale 1800’lü yıllarda müzik terapiyi ağrıyı ve anksiyeteyi azaltan, hastaların konforunun 

artmasını sağlayan bir hemşirelik girişimi olarak tanımlamış ve müziğin hastalıkların iyileşmesinde etkili olduğunu 

ifade etmiştir. Müzik terapi ucuz, kolay uygulanabilen ve yan etkisi olmayan bir girişimdir, (Khorshid ve Akın, 

2007).  

 

Müzik terapi; yoğun bakımlarda, ameliyathanelerde, psikiyatri, pediatri, kadın doğum ve onkoloji 

kliniklerinde, ağrı ve anksiyete gibi semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması, kemoterapinin yan 

etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılmaktadır (Uyar ve Korhan, 2011).  

 

Gebelikte ve doğum ağrısında müzik terapi kullanımı 

 

 Gebelik, doğal bir olay olmasına karşın, kadının fiziksel ve psikolojik düzeninin değişmesi, aile ve iş 

hayatındaki rollerin değişime uğraması, yeni bir deneyim olan ebeveynliğe alışma çabası gibi nedenlerle gebe ve 

eşinin uyum sağlamaları gereken önemli bir dönemdir (Ölçer ve Oskay, 2015; Oskay, 2004). Gebe kadın, bu 

dönemde birçok yeni zorlukla karşı karşıyadır ve özellikle yaklaşan doğum düşüncesi stres yaratabilir ve 

rahatsızlığa neden olabilir. Yaşanan stres gebe kadının ve fetüsün sağlığı, doğum eyleminin ilerlemesi üzerinde 

olumsuz etkilere sahiptir. Kadının stresini en aza indirmesine yardımcı olacak yaklaşımlar, bu olumsuz etkilerin 

neden olduğu riski azaltmak için önemlidir. Stres ağrı algısını artırır. Bu nedenle, doğum süresince stresli veya 

çok endişeli olan kadınlar, daha yoğun bir şekilde doğum ağrısı hissederler bu da kadının doğum memnuniyetini 

azaltır (Wulff ve ark. 2017). 

Müziğin olumsuz duyguları ortadan kaldıran etkisi ile gebelerin fonksiyonel, hormonal ve duygusal 

durumunun iyileşmesini, stresinin azalmasını ve daha rahat ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmesini sağlar. 

Yapılan bir çalışmada yüksek riskli gebelerde müzik terapinin gebenin stresini azalttığı ve duygu durumunu 

düzelttiği bulunmuştur (Sidorenko, 2000). 
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Gebelik sırasında uygulanan müzik terapinin stres, anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisinin 

incelendiği bir başka çalışmada müzik terapi uygulanan grupta stres, anksiyete ve depresyon düzeylerinde anlamlı 

düşüşler olmuştur (Chang ve ark., 2008). Gebelikte uygulanan müzik terapinin psikososyal stres ve maternal-fetal 

bağlanmaya etkilerinin incelendiği randomize kontrollü bir çalışma sonucunda psikososyal stres düzeyinde 

anlamlı düşüşler meydana gelmiş, maternal-fetal bağlanmada istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(Chang ve ark., 2015).  

 

Yapılan bir çalışmada amniyosentezi bekleyen gebeler 30 dakikalık süre boyunca müzik dinleme, 

dinlenme-dergi okuma ve bekleme odasında oturma şeklinde 3 gruba ayrılmıştır. 30 dakika sonunda gruplar 

arasındaki kortizol ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması sonucunda müzik grubunda her iki kontrol grubuna 

göre kortizol ve anksiyete düzeylerinde daha büyük bir düşüş görülmüştür (Ventura ve ark., 2012).  

 

Müzik, doğumun ağrılı aşamasında dikkati başka yöne çekme metodu olarak kullanılır. 1960’ların 

sonlarında ve 1980’lerde müziğin doğum ağrısı üzerine etkilerini incelemek amacıyla çalışmalar yapılmıştır. 

Doğum ağrısı üzerindeki müziğin etki mekanizması, ağrının kapı kontrol teorisiyle açıklanmaktadır. Phumdoung 

ve Good müziğin doğum ağrısına etkisini incelemek amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda şarkı sözü içermeyen 

soft müziğin doğum ağrısını azaltıcı etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca müziğin, gebe kadına bakım 

verecek sağlık personelinin kadına olan yaklaşımında olumlu değişikler meydana getirecek bir ortam yaratıp 

çalışanların stresinde azalma ve doğum anında annenin o anki olaya özgü verdiği tepkilere gösterilen saygıda artış 

sağladığı üzerinde durulmuştur (Ersanlı, 2007; Phumdoung ve Good, 2003). 

 

Farklı müzik türlerinin eylem sırasında gebelerin ağrı ve anksiyete düzeylerini düşürdüğü, eylemin seyrini 

hızlandırdığı, ağrı toleransını, destek ve güçlülük hissini, ritmik nefes almayı ve hareket etme kabiliyetini artırdığı 

belirtilmektedir (Tournaire ve Theau-Yonneau, 2007). İkindiyle yatsı arası ve seher zamanı etkili olan, doğum 

ağrısına yararlı olduğu bilinen Rehavi makamı içinde barındırdığı ney sesi ile huzur, sonsuzluk ve rahatlama hissi 

yaratmaktadır (Ersanlı, 2007). Doğum eyleminde uygulanan müzik terapi, annenin güç, cesaret ve güven duygusu 

kazanmasına, anksiyete ve ağrısının azalmasına yardımcı olmaktadır (Ersanlı ve Kömürcü, 2016).  

 

Kömürcü’nün 1996’da yaptığı araştırma sonucunda, doğum sırasında müzik dinleyen gebelerin kontrol 

grubuna göre stres düzeyleri daha düşük bulunmuştur (Ergin ve Kömürcü, 2009).  Ersanlı’nın 2006 yılında yaptığı 

çalışmada indüksiyon uygulanan primipar gebelere travayda verilen eğitim ve dinletilen müziğin doğum sürecine 

olumlu etkilerinin olduğu, annenin anksiyetesini ve doğum ağrısını azalttığı, sürece uyumunu arttırdığı 

belirtilmiştir (Ersanlı, 2007). Müziğin doğum ağrısına ve anksiyete düzeyine etkisinin incelendiği bir diğer 

çalışmada latent faz (2-4 cm servikal dilatasyon) ve aktif faz (5-7 cm) ayrı ayrı karşılaştırılmıştır. Elde edilen 

sonuçlara göre kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, deney grubu, doğumun latent fazı sırasında anlamlı derecede 

daha düşük ağrı ve anksiyete düzeyine sahipken, aktif fazda ise gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır (Liu 

ve ark., 2010).  
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Simavli ve arkadaşları (2014), 156 primipar kadın ile yaptıkları randomize kontrollü çalışmalarında 

doğum süresince dinletilen müziğin doğum ağrısı, anksiyete düzeyi, maternal-fetal parametreler üzerinde olumlu 

bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca postpartum analjezik ihtiyacı müzik grubunda anlamlı derecede 

azalmıştır (Simavlı ve ark., 2014). 161 primipar kadın ile yapılan randomize kontrollü çalışma sonucunda doğum 

anında müzik terapi kullanımının doğum sonrası anksiyete ve ağrı düzeyini azalttığı, kadının doğumla ilgili 

memnuniyetini arttırdığı ve erken doğum sonrası depresyon oranını azalttığı belirtilmektedir (Simavli ve ark., 

2014). 

 

Bu alanda yapılan çalışmalar gebelik ve doğum sırasında adjuvan müzik terapisi kullanımının, gevşeme 

ve ağrı azaltma için etkili bir yardımcı olarak kullanılabileceğini düşündürmektedir (Wulff ve ark., 2017). 

 

Jinekolojik onkoloji alanında  müzik terapinin kullanımı 

 

 Jinekolojik kanserler, kadınlarda en sık görülen ilk 10 kanser türü arasında yerini almaktadır. Jinekolojik 

kanser tanısı konulan kadınlar, tedavi sürecinde fiziksel, psikososyal ve cinsel yönden sorunlar yaşamakta ve bu 

sorunlar yaşam kalitelerini olumsuz etkilemektedir (Peksoy ve ark., 2018).  

 

 Müzik terapisi onkoloji hastalarının korku ve anksiyetesini azaltmak, somatik yakınmalardan kurtarmak, 

rahatlamasını sağlamak, başa çıkma gücüne destek olmak, kanser nedeniyle oluşan ağrı ve ameliyat sonrası ağrıyı 

hafifletmek, bulantı ve kusmayı azaltmak amacıyla kullanılmaktadır (Meriç ve Kaya, 2018). 

 

 Onkoloji hastalarında müziğin etkisi incelendiğinde; kanser hastalarında müzik terapinin etkilerinin 

incelendiği bir çalışmada, müzik dinlerken hastaların kendilerini rahatlamış hissettiği, daha az gerginlik yaşadığı 

belirtilmiştir. Araştırmada müziğin fizyolojik parametrelere yansımasına bakıldığında ise kortizol salınımın da 

azalma, immünglobülin A salınımın da ise artmasının gerçekleştiği görülmektedir (Burns ve ark., 2001). Smith 

(2001) ise müziğin radyoterapi öncesinde ve işlem sırasında dinletilmesinin yüksek kaygı düzeyi olan hastalar için 

yararlı bir hemşirelik girişimi olduğunu belirtmiştir (Smith ve ark., 2001). 

 

Over kanseri olan bir olgu çalışmasında ise hastanın kemoterapi sonrası semptomlarla baş etmesini 

desteklemek için müzik terapiyle hayal kurması sağlandığında; terapinin sonunda hastada sırt ve yüz kaslarının 

gevşemesi, solunumunun derinleşmesi ve omuzlarında düşme gözlenmiş ve hastanın rahatladığı ifade edilmiştir. 

Randomize bir çalışma sonucunda meme/jinekolojik kanser hastalarına uygulanan müzik terapi sonrasında, 

depresif semptomların minimal düzeye indiği belirtilmiştir (Peksoy ve ark, 2018).  

Kadınların erkeklere göre psikolojik açıdan daha hassas cinsiyet özelliklerine sahip olması müzik 

terapisinin jinekolojik onkoloji alanındaki önemini arttırmaktadır. Bu alanda müziğin etkinliğinin incelendiği daha 

çok araştırmaya ihtiyaç vardır (Meriç ve Kaya, 2018). 

 

İnfertilite alanında müzik terapinin kullanımı 
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 Pek çok alanda stres ve anksiyetenin azaltılmasında kullanılan müzik terapinin infertilite alanında 

kullanımı daha yeni yeni gündeme gelmektedir. Literatürde müzik terapinin infertilitenin tanı/ tedavi alma 

nedeniyle oluşan  strese ve gebelik başarısına etkisinin  incelendiği çok az çalışma mevcuttur. 

 

 Müzik terapisinin in vitro fertilizasyon-embriyo transferi yapılan kadınların anksiyete düzeyleri ve 

gebelik oranlarına etkisini belirlemek amacıyla yapılan randomize kontrollü çalışma sonucunda müzik terapi 

grubunun ortalama sürekli kaygı puanında azalma olmuştur. Gebelik oranları incelendiğinde ise anlamlı fark 

bulunamamıştır. Bu nedenle, müzik terapisinin klinik sonuçlar üzerinde bir etkisi olup olmadığını değerlendirmek 

için daha büyük örnek büyüklükleri ve daha fazla seans gereklidir (Aba ve ark., 2017). Embriyo transferi sırasında 

müzik dinlemenin anksiyete düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılan randomize kontrollü bir çalışmada ise 

her iki grupta da tedavi sonrası anksiyete düzeyi azalmıştır. Klinik gebelik oranları ise müzik ve kontrol grupları 

arasında farklılık göstermemiştir (Stocker ve ark., 2016). 

 

Yapılan literatür taraması sonucunda müziğin normal ve yüksek riskli gebeliklerde, doğumda, jinekolojik 

kanser veya infertilite tanı/tedavi alma durumlarında kadınların yaşadığı anksiyete, stres, depresyon ve ağrı 

durumlarına etkisinin incelendiğinde az sayıda çalışma karşımıza çıkmaktadır. Bu alanlarda müzik terapinin 

etkisini inceleyen daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç vardır. 
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S-091 - DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEME İLİŞKİN ENDİŞELER VE GEBELİĞİN 

SON TRİMESTERİNDEKİ ANKSİYETE İLE DOĞUM AĞRISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ 

 
Meltem UĞURLU1, Tülay YAVAN2, 

 
1Sbü Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2İzmir Ekonomi Üniversitesi, 

Gebeliğin son trimestırında yaşanan doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin endişeler ve gebeliğin son 

trimesterindeki anksiyete ile doğum ağrısı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Etik kurul izni, kurum izni ve hastalardan yazılı onam alınmıştır. Tanımlayıcı türdeki çalışmanın örneklemini bir 

eğitim araştırma hastanesinin gebe polikliniğine başvuran, 36-40 gebelik haftalarında 104 gebe oluşturmuştur. 

Veriler iki aşamada toplanmıştır. İlk aşamada gebelere literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu, “Doğum 

ve Doğum Sonrası Döneme İlişkin Endişe Ölçeği” (DDSEÖ), “Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri” 

uygulanmıştır. İkinci aşamada aynı gebelerin doğum eylemindeki ağrıları (normal doğum yapanların eylemin aktif 

fazındaki ağrıları, sezaryen doğum yapanların sezaryen sonrası ilk 4 saatteki ağrıları) Vizüel Analog Skalası (VAS) 

ile değerlendirilmiştir. SSPS 20.0 programı ile tanımlayıcı istatistiklerde frekans, ortalama, yüzde, standart sapma 

kullanılmıştır. İstatistiksel karşılaştırmalar ve ilişkiler için bağımsız gruplarda t testi, Pearson korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi için p<0.05 kabul edilmiştir. 

Gebelerin %37.5’i 25-29 yaş grubunda, %60.6’sı üniversite mezunudur; %33.7’sinin ilk, %33.7’sinin ikinci ve 

%32.6’sının üç ve daha fazla sayıdaki gebeliğidir. Bu gebeliklerinde kadınların %51’i normal, %49’u sezaryen ile 

doğum yapmıştır. Gebelerin DDSEÖ toplam puan ortalamaları 2.97±0.70 olarak saptanmıştır. DDSEÖ alt 

boyutlarında en yüksek puan ortalamasının doğuma ilişkin endişeler (3.27±1.01); doğum sonrası emzirmeye ilişkin 

endişeler (3.35±1.06) ve doğum sırasında sağlık personelinin davranışına yönelik endişelerde (3.09±1.14) alt 

boyutlarında olduğu belirlenmiştir. Normal doğum yapan kadınların tamamının VAS’a göre 5 ve üzerinde ağrı 

hissettiği ve %69.8’inin ağrısını 9-10 olarak ifade ettiği belirlenmiştir. Sezaryenle doğum yapanlarda ise 

postpartum ilk 4 saatte 9-10 ağrı hissedenlerin oranı %11.8 olarak belirlenmiştir. Normal vajinal doğum yapan 

kadınlarda DDSEÖ toplam puanı ve durumluluk kaygı ölçeği toplam puanı arttıkça doğum ağrısının da arttığı 

belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca normal doğum yapan kadınlar arasında doğuma ilişkin endişe alt boyut puanı 

arttıkça doğum ağrılarının da arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Sezaryen doğum yapan kadınlar arasında doğum 

sonrası emzirmeye ilişkin endişeler alt boyut puanı arttıkça ağrının azaldığı belirlenmiştir (p<0.05). 

Doğum ağrılarının doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin endişeler ve durumluluk kaygı düzeyinden etkilendiği 

düşünülmektedir. Bu nedenle hemşire ve ebelerin gebelik ve doğum eylemindeki bakımlarında kadınların 

endişelerini de ele almaları gerekmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, DOĞUMA İLİŞKİN ENDİŞELER, ANKSİYETE, AĞRI 

 
DETERMİNİNG THE RELATİONSHİPS BETWEEN THE FEAR OF THE CHİLDBİRTH 

AND ANXİETY DURİNG THE LAST TRİMESTER OF PREGNANCY AND BİRTH PAİN 

 
Meltem UĞURLU1, Tülay YAVAN2 

 
1HSU GÜLHANE EDUCATİON AND RESEARCH HOSPİTAL, 2İZMİR UNİVERSİTY OF ECONOMİCS 

Determining the relationships between the fear of the childbirth and anxiety during the last trimester of pregnancy 

and birth pain. 

The sample of descriptive study included 104 pregnant women who applied to an educational research hospital, 

between 36-40 gestational weeks. Data was collected in two stages. At the first stage a questionnaire, “Scale of 

Fear of Childbirth and Postpartum Period” (SFCPP), and “State-Trait Anxiety Inventory” were applied. In the 

second stage, the pain at the birth (pain in the active phase of the labor; pain in the first 4 hours after the cesarean 

section) was assessed by the Visual Analogue Scale (VAS). 
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37.5% of pregnant were in the 25-29 age group. 33.7% of the women are in the first, 33.7% in the second and 

32.6% in the third and more pregnancies. In current pregnancies, 51% of the women gave birth with normal and 

49% of them gave birth with cesarean section. SFCPP average score was determined as 2.97±0.70. The highest 

average scores were related to fears about breastfeeding (3.35±1.06); fears about the birth (3.27±1.01) and fears 

about the behavior of health workers during the delivery (3.09±1.14) among the SFCPP subscales. It was 

determined that all of the women who gave birth felt pain at 5 and over and 69.8% of them expressed pain at 9-10 

according to VAS. In those who delivered by caesarean section, the rate of 9-10 pain in the first 4 hours of 

postpartum was determined as 11.8%. It was determined that as the total score of the SFCPP and the total score of 

the state anxiety increased, the birth pain also increased in the women who had normal delivery (p<0.05). In 

addition, as the fear of birth subscale score increased, birth pain also increased among women who delivered 

normally (p<0.05). As the fear about breastfeeding subscale score increased, pain is decreased among women who 

have delivered caesarean section (p<0.05). 

Birth pains are thought to be influenced by fear of birth and state anxiety level. It is necessary to address the 

concerns of women in the care of nurses and midwives during pregnancy and childbirth. 

KEYWORDS: PREGNANCY, FEAR OF CHİLDBİRTH, ANXİETY, PAİN 
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S-092 - DOĞUMA HAZIRLIKTA AQUA TERAPİ 

 
Fadime ÇAKIR, Seda KARAÇAY YIKAR, Sevban ARSLAN, Evşen NAZİK 

 Doğum, kadın ve ailesi için çok özel bir deneyimdir. Bu dönemde yaşanan doğum ağrısı, kadınların 

hayatındaki bilinen en şiddetli ve kontrolü en zor ağrılardan birisidir. Doğum ağrısının doğal olduğu, her annenin 

bu ağrıyı çekmesi gerektiği yanlış inanışına karşılık; doğum ağrısı mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Hidroterapi 

pek çok kadın için etkili bir ağrı yönetimi seçeneğidir. Doğum ağrısı sırasında hidroterapi kullanımının rahatlığı 

artırdığı, ağrıyı azalttığı, kan basıncını düşürdüğü ve diürezi artırdığı bildirilmiştir. Kadınlar doğumun ağrılı 

döneminde masajlı banyo kullandıklarında daha az farmakolojik müdahaleye gereksinim duyarlar. Yöntemin en 

avantajlı yönü, maliyetinin düşük olması ve hekim istemine ihtiyaç duyulmamasıdır. Suda doğum için uygun 

vakalar seçildiğinde, doğum ağrısı ile baş etmede etkin bir seçenek olduğu çok açıktır. Klinisyenler, 

su doğumunun potansiyel risklerini ve yararlarını tartışmalı ve bu seçeneği isteyen kadınlarla bilinçli karar 

vermeyi kullanmalıdır. Dikkatli seçim ve bilinçli karar verme ile suda doğum, doğum seçenekleri göz önünde 

bulundurularak ebeveynler için bir seçenek olmaya devam etmelidir.  

 Bu derleme; doğum eyleminde aqua terapinin kullanımının doğumdaki etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla yazılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Aqua terapi, gebelik, doğum, ağrı, memnuniyet 

ABSTRACT 

Birth is a very special experience for women and their families. Birth pain experienced during this period, It is one 

of the most severe and most difficult pain control in women's life. Birth pain is natural, to the misconception that 

every mother should suffer this pain; birth pain must be absolutely under control. Hydrotherapy is an effective 

pain management option for many women. Increase the comfort of using hydrotherapy during birth pain, decreased 

pain, lowered blood pressure and increased diuresis. Women need less pharmacological intervention when using 

massage baths during the painful period of labor. The most advantageous aspect of the method is its low cost and 

the need for a physician is not needed. When appropriate circumstances for water birth are selected, it is very 

obvious that it is an effective option to cope with birth pain. Clinicians should discuss the potential risks and 

benefits of water birth and use it to make informed decisions with women who are seeking this option. Birth in 

water with careful choice and conscious decision-making, it should continue to be an option for parents considering 

birth options. 

 This review; for the purpose of assessing the effect of the use of aqua therapy in labor at birth 

 

Keywords: Aqua therapy, pregnancy, birth, pain, satisfaction   

 

 

Giriş 

İnsanlar ilk çağdan itibaren suyun terapötik etkisinden faydalanmışlardır. Hidroterapi özellikle ağrıları 

azaltma ve rahatlama amacı ile birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Bu etkinin normal doğumlarda da 

kullanılabileceği fikri de oldukça eskilere dayanmaktadır. İlk suda doğum 1805 Fransa’da gerçekleşmiş olup, 

sonrasında Rusya’da başlamış, 1970’li yıllarda Dr. Michel Odent’in doğum havuzlarını kullanması ile tüm 
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dünyada yaygınlaşmıştır. Günümüzde başta İngiltere olmak üzere Avrupanın birçok ülkesinin yanı sıra, Kanada, 

Brezilya, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi birçok ülkede suda doğumun uygulandığı bilinmektedir. Türkiye’de 

ise ilk suda doğum 1993 yılında gerçekleşmiştir. (Toker, 2015: 88)  

 “Doğum, kadın ve ailesi için çok özel bir deneyimdir. Bu dönemde yaşanan doğum ağrısı, kadınların 

hayatındaki bilinen en şiddetli ve kontrolü en zor ağrılardan birisidir”. (Karabulutlu, 2014:43) “Doğum ağrısı; 

anneyi mekanik olarak aşırı şekilde yoran, stress ve anksiyeteye neden olan, hiperventilasyon ile oksijen ihtiyacını 

arttıran bir olaydır”.(Ertem ve Sevil, 2005:119) Doğum ağrısının doğal olduğu, her annenin bu ağrıyı çekmesi 

gerektiği yanlış inanışına karşılık; doğum ağrısı mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Doğum sırasında kullanılan 

non-farmakolojik yöntemler annelerin doğumdan duyacağı memnuniyeti arttırmaktadır. (Karabulutlu, 2014:43) 

 Bu derleme; doğum eyleminde aqua terapinin kullanımının doğumdaki etkisinin değerlendirilmesi 

amacıyla yazılmıştır. 

Gelişme 

  “Aqua terapi kadının gevşeme ve rahatsızlığının giderilmesi için ılık suya girdiği bir non-farmakolojik 

yöntemdir”. (Kızılkaya Beji, 2016:381) “Suyun sıcaklığının 36,6 °C ile 37,8 °C arasında olmasına dikkat 

edilmelidir”. (Sevil ve Ertem, 2016: 342) “Suyun ısısı havuzda bulunan termometre ile devamlı ölçülmelidir. 

Suyun ısısı düşerse hemen sıcak su ilavesi yapılabilir. Ayrıca, havuzlarda suyu kimyasal maddelerden temizleyen 

su filtresi bulunmalıdır”.(Toker, 2015:93) “Banyo yapma, zeminin kaygan ya da suyun çok sıcak olması gibi basit 

çevresel riskleri taşır. Banyolar ABD dahil birçok ülkede tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Kadınlar 

genellikle doğum ağrısı döneminde birkaç dakikadan birkaç saate kadar banyoda kalırlar”. (Sevil ve Ertem, 2016: 

342) 

“Bu yöntemde kadın abdomeni suyun altında kalacak kadar derin ılık su içine girer. Sıcak suya girdikten 

sonra, sıcaklık ve suyun kaldırma kuvveti kas gerginliğini azaltmaya yardım ederek kadına rahatlık hissi 

verebilir”.(Kızılkaya Beji, 2016:381) “Sıcak suyun hem hidrokinetik hem de hidrotermal etkisi ile hem lokal 

vazodilatasyona hem de kasların gevşemesine neden olur. Bunun yanında sadece abdominal kasların ısısını 

arttırmakla kalmaz, beraberinde kontraksiyonları da etkileyerek servikal dilatasyona sebep olur”.(Sevil ve Ertem, 

2016:342) “Sıcak su derideki sinirlere sakinleştirici bir uyarı verir, vazodilatasyonu arttırır, sempatik sinir sistemi 

yanıtını geri çevirir ve katekolaminlerde bir azalma sağlar. Sıcaklık ve suyun kaldırma kuvvetinin rahatlatıcı 

etkilerinden dolayı sıcak suda kontraksiyonlar daha az acı vericidir”. (Kızılkaya Beji, 2016:381) 

“Sıradan küvetten, jakuzi ve duşa kadar, loş ışık ve müziği de içerebilen geniş bir yelpazede birçok 

hidroterapi seçeneği bulunmaktadır”. (Beji, 2016:381) “Suda doğumda genellikle polivilin (PVC) ve fiberglas 

malzemeden üretilmiş olan kalıcı (jakuzi tip) ve taşınabilir (Portable) olmak üzere iki tip havuz kullanılır”.(Toker, 

2015:93) “Birçok hastane ağrının azaltılması için doğumdaki kadına duş ve jakuzi küvet sağlayabilir. Ancak 

hidroterapi daha sık ebeler tarafından yönetilen doğum merkezlerinde uygulanmaktadır”. ( Kızılkaya Beji, 

2016:381) 

Doğumdaki kontraksiyonların hidroterapideki kas gevşetici etkiye bağlı olarak azalmasını önlemek için, 

hidroterapiye kadın aktif fazda iken (dilatasyon>5 cm) başlanması önerilmektedir. Membranlar kapalı veya açık 

olabilir. Membranların açılması durumunda su temiz olmalı ya da sadece az miktarda mekonyum olmalıdır. Ağır 
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mekonyum durumunda hidroterapi kullanılmamalıdır. Kadın rahat hissettiği sürece banyoda ve duşta kalması için 

desteklenebilir. Su sıcaklığı vücut ısısını geçmemelidir ve banyo süresi 1-2 saat ile sınırlıdır. (Kızılkaya Beji, 

2016:381) 

 “Hidroterapi pek çok kadın için etkili bir ağrı yönetimi seçeneğidir”.(Beji, 2016:381) Doğum ağrısı 

sırasında hidroterapi kullanımının rahatlığı artırdığı, ağrıyı azalttığı, kan basıncını düşürdüğü ve diürezi 

artırdığı bildirilmiştir. Kadınlar doğumun ağrılı döneminde masajlı banyo kullandıklarında daha az 

farmakolojik müdahaleye gereksinim duyarlar; vakum, forseps ve yardımlı doğum daha azdır. Banyolar, 

doğum sırasında kasların gevşemesi ve rahatlaması üzerinde etkili iken, doğum sonrası dönemde de kas 

gerginliğini azaltır. (Sevil ve Ertem, 2016:342-343) 

“Yöntemin en avantajlı yönü, maliyetinin düşük olması ve hekim istemine ihtiyaç duyulmamasıdır. 

Sürekli fetal monitöre bağlanması gereken kadın için değerlendirme güçlüklere neden olabileceğinden banyo 

yapılmasına izin verilmeyebilir”. (Sevil ve Ertem, 2016:343) 

Hidroterapinin anneye yönelik avantajları; ılık su içinde perine rahat gevşer, doğum süresi kısalır.  

Suyun kaldırma kuvveti etkisi, annenin vücut ağırlığını azaltır. Su içinde hareket özgürlüğü ve pozisyon 

değiştirme olanağı sağlar. Doğum ağrıları ile daha rahat baş edilebilir ve kadın ağrıları daha az hisseder. 

Doğumda ilaç/analjezi kullanımı ve müdahaleler azalır.  Doğuma odaklanması kolaylaşır. Epizyotomive 

perineal hasar görülme oranı azalır. Anne rahatlığı ve memnuniyeti artar. Gebenin doğuma aktif katılımı 

sağlanır.  Sezaryen oranları düşer.  Gebe ile eşi özel, yeni olumlu bir doğum deneyimini paylaşır. (Toker, 

2015: 90) 

Bebeğe yönelik avantajları; Annenin rahat doğumu, bebeğinde rahat doğmasını sağlar. Anne 

karnında amnion sıvısı içindeki bebek, tekrar sıvı ortama ve annesinin kollarına geldiğinden dolayı terk 

edilmişlik ve panik duygusu yaşamaz. Bebek ilaç ya da müdahaleli doğumların yan etkilerinden korunmuş 

olur. (Toker, 2015: 90) 

  Cluett ve Burns’un (2009) 3243 kadını içeren sistematik çalışmasında; suda doğum 

uygulamasının, vajinal doğuma göre epidural, spinal veya paraservikal analjezi gereksinimini azalttığı, 

doğumun birinci evresinin süresini kısalttığı anne memnuniyetini artırdığı, hiçbirinde mortalite ve 

morbidite veya respiratuar komplikasyonların görülmediği, suyun maternal ve yenidoğan enfeksiyonunun 

da herhangi bir artış yapmadığı, yeni doğanın 5. dakika Apgar skorunda herhangi bir fark görülmediği 

belirtilmektedir. 

 Liu ve ark.(2014) çalışmasında doğumun birinci evresinde suda doğum uygulaması yapılan gebeler 

ile geleneksel doğum yapan gebeler, ağrı, doğum şekli, kanama miktarı, apgar skoru, yenidoğanın yoğun 

bakıma alınma durumu, postpartum 42. günde pelvik taban disfonksiyonu ve stres üriner inkontinans 

semptomları açısından karşılaştırılmıştır. Doğumun birinci evresinin suda geçirilmesinin, ağrıyı azalttığı (3 

cm servikal dilatasyondan sonraki 30. ve 60. dakikada), sezaryen oranını düşürdüğü, postpartum 42. günde 

üriner inkontinans semptomlarını azalttığını göstermiştir. Apgar skorları ile maternal ve neonatal kültür 

sonuçlarının ise her iki grupta benzer bulunmuştur. 

Maude ve ark.(2007) yapmış olduğu çalışmada, suda doğum yapan kadınlar, suyun kendilerini 

gereksiz müdahalelerden koruduğunu, kendilerine özel alan yarattığını, bir yalıtım görevi gördüğünü, 

hareket özgürlüğü sağladığını, kendilerini konforlu, rahat hissettirdiğini, doğum ve doğum ağrısına karşı 
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olan korkularını azalttığı, ağrı ile baş edebildikleri ve odaklanabildikleri ve kendi kendilerine doğum 

yapabildiklerini ifade etmiştir. 

Batten ve ark. (2017) yaptığı çalışmada banyoyu kullanan kadınlarda banyonun başlangıcı ile 15. ve 30. 

dakikadaki ağrı skorlarının azaldığı ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadınların 

bu deneyimden memnun oldukları bildirilmiştir.  

Benfield ve ark. (2010) hidroterapinin anksiyete üzerine etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada 

hidroterapi uygulandıktan sonraki 15. ve 45.dakikalarda kadınların anksiyeteleri azalmıştır ve aradaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.  

Sayıner’in (2017) kadınların aqua terapiye ilişkin düşüncelerinin değerlendirildiği bir çalışmada 

kadınların bunu bilmedikleri ve bilenlerin ise bu yöntemi tercih edecekleri saptanmıştır. 

 Stark MA ve ark. (2008) araştırmasında 435 gözlem kaydedildi. Kadınlar hidroterapiyi ne zaman ve ne 

kadar süre kullanacaklarını seçme konusunda özgürdüler ve pozisyonları ve hareketleri üzerinde herhangi bir 

kısıtlama yoktu. Kadınlar küvette daha fazla pozisyon ve hareket gösterdiler. Kadınlar küvette iken yataktan daha 

fazla ritmik hareketler yaptılar. 

Bazı çalışmalar suda doğumun anne ve yenidoğan açısından potansiyel komplikasyonları 

olabileceğini vurgulamaktadır. Bu olumsuz etkilerden anneye yönelik olanlar;  annede hipertermi, 

dehidratasyon, enfeksiyon, postpartum kanama, su embolisidir. Bebeğe yönelik olumsuz etkiler; solunum 

güçlüğü, konvülziyon, hipoksik iskemik ensefolapati, neonatal enfeksiyonlar (Su ile bulaşan), fetal taşikardi, 

hipertermi, neonatal polisitemi, hiponatremi, kord rüptürü (neonatal hemoraji ile birlikte), su 

yutma/boğulma fetal/neonatal ölüm olarak sıralanabilir. (Toker, 2015: 90) 

Amerikan Jinekoloji ve Obstetri Derneği (ACOG, 2014) ve Amerikan Pediatri Akademisinin 

(2014), doğumun birinci evresinde sudan faydalanılması doğumda ağrı veya anestezi kullanımını azaltmış 

ve doğum süresini kısalttığı yönünde olumlu sonuçlarla ilişkili bulunmuştur. Ancak perinatal sonuçları 

olumlu etkilediğine dair bir kanıt olmadığını bildirmektedir. Doğumun birinci evresinde suyun 

kullanımının engellenemeyeceğini, ikinci evrede güvenli ve etkili suda doğumun henüz kanıtlanamadığı, 

özellikle suda doğumun maternal ve fetal yararlarının ilişkilendirilemediği bildirilmektedir.  

İngiltere’de National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE, 2014) yayınladığı 

quideline rehberine göre ikinci aşamada suya daldırma işlemi değerlendirilmiştir. İkinci aşamada su 

kullanımının neonatal sonuçlar üzerinde etkisine dair yeteri kadar kanıt bulunamamıştır. Doğum sırasında 

kadınlar veya bebekleri için müdahalelerde veya komplikasyonlarda farklılığa yönelik yeterli kanıt 

bulunamamıştır 

Pinette ve ark. (2004) yapmış oldukları çalışmada; suda doğum ile ilişkili olası komplikasyonlar 

olarak; suda boğulma, neonatal hiponatremi, su ile bulaşan neonatal enfeksiyon, neonatal hemoraji ile 

birlikte görülen kord rüptürü, hipoksik iskemik ensefalopati ve yenidoğan ölümünü sıralamıştır. Fakat 

çalışmaların, suda doğumlar ile suda olmayan doğumları karşılaştırmadığı ve iyi tanımlanmış olmadığı 

bildirilmiştir. 

Gebelere alternatif bir doğum seçeneği olarak sunulan suda doğumu yapabilecek gebelerde bir takım 

koşullar yer almaktadır. Öncelikle anne adayı suda doğum isteğini belirtmiş ve doğumunu yaptıracak kişiye onay 
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vermiş olmalı, gebelik haftası 37. hafta ve üzeri olan riskli olmayan gebelikler (gebeliğin ilk günden itibaren 

izlenmiş olmalı ve eğitimlere katılmalıdır), sistemik hastalığının bulunmaması, evde yapılacaksa hastaneye en 

fazla 45 dakika uzaklıkta olması, servikal dilatasyon en az 4-5 cm olmalı, Tek fetus olmalı, çoğul gebelik (Tercihe 

bağlı), uterus kontraksiyonları düzenli ve güçlü olmalı, Vajinal kanaması olmamalı, HIV/ AIDS hastalığı 

olmamalı(Tercihe bağlı), Amniyotik mayi mekonyumlu olmamalı, fetal distress olmamalı, Makat geliş 

olmamalıdır (Tercihe bağlı) Önceden sezaryen olan gebeler olmamalıdır (Tercihe bağlı), Pozitif B grubu 

streptokok taşıyıcılığının suda doğum için kontrendike değildir. (Toker, 2015: 92) 

Suda doğum yapılmaması gereken durumlar ise, doğum öncesinde: gebelikte annenin ateşi 38°C üzerine 

çıkması herhangi bir enfeksiyon olması, amnionitis, fetal distres, herhangi bir riskli durum nedeni ile takip edilen 

gebeler, travayda ilaç ve aneztezi uygulanan gebeler, amnion sıvısında mekonyum bulunması gibi durumlarda 

suda doğum önerilmez. Doğumda: malprezentasyon, baş pelvis uygunsuzluğu, makrosomi hikayesınin olması, 

intrauterın gelişme geriliği, doktor, ebe, hemşirenin yaptığı muayene bulgularına göre suda doğuma uygun 

görmemesi gibi durumlarda suda doğum önerilmez. (Toker, 2015: 92) 

“Suda doğum eyleminde gebe, doğumun birinci evresinde sadece suyun rahatlatıcı etkisinden 

yararlanabilir ve doğumunu suyun dışında gerçekleştirebilir, ya da doğumunun tüm evrelerini de suyun içerisinde 

gerçekleştirebilir”. (Toker, 2015: 93) 

 Doğumun Birinci Evresi; Suda doğum için uygun olan ve aydınlatılmış onam alan gebeler servikal 

dilatasyon 4-5 cm olduktan sonra mümkünse gebe havuza girmeden önce duş aldırılarak havuza alınırlar. Havuzun 

2/3’ü su ile dolu olmalıdır (anne oturur pozisyonda suyun seviyesi göğüs hizasına kadar olmalıdır. Annenin hayati 

bulguları (ANTA) ve bebeğin FKH (fetal kalp hızı), servikal dilatasyon ve efasman, fetüsün pozisyonu, amnion 

kesesinin açılıp açılmadığı, kontraksiyonların sıklığı izlenmelidir suyun içinde takip edilmeli ve doğumun 

ilerleyişi izlenmelidir. FKH değerlendirmek için özel suda kullanılabilen “aqua sonıcial” el dopleri kullanılabilir. 

(Toker, 2015: 93) 

Doğumun 2. Evresi: Her gebe kendisi için en rahat pozisyonu kullanmalıdır. Genellikle çömelme 

pozisyonunda daha rahat doğum olabilir. Doğumda gebe ve fetüs yakından izlenmeye devam edilmelidir. Bebeğin 

başını gözlemleyebilmek ve perine değerlendirmek için özel ayna kullanılabilir. Bebeğin başı çıkıma geldiğinde 

anne bebeği yukarı çekmeye teşvik edilmelidir. Genellikle bebeğin başının doğumunda el manipülasyonuna gerek 

duyulmadan doğmaktadır. Bebeğin doğumu tamamlandıktan sonra, bebeğin vücudu suyun içinde, sadece başı su 

dışında kalacak şekilde, başı nazikçe/dikkatlice annenin omzuna yaslanmalıdır. Bebeğin tüm vücudu doğduktan 

sonraki ilk 10-20 saniye içinde sudan çıkarılmalıdır. (Toker, 2015: 94) 

Doğumun 3. Evresi; Bu evrede doğum yapan kadınlar isterse suyun dışarısına çıkartılarak plesantası 

doğurtulabilir ya da suyun içerisinde plesanta doğar sonrasında sudan çıkabilirler. Doğum sonrası annede kanama 

ve uterus involüsyonu kontrolü yapılmalıdır. Annenin doğum sonrası perineal yırtık vb. yönünden 

değerlendirilmesi gerekir. Eğer epizyotomi yapılmışsa, bunun tamiri onarımı havuz dışında yapılır. Bu süreçte 

anneye enerji verecek meyve suyu ve sıvı içecekler verilebilir. Annenin eşi ve bebeği ile bu özel anı paylaşmasına 

izin verilmelidir. (Toker, 2015: 94) 
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Sonuç 

Suda doğum için gerekli şartlar hazırlandığında, uygun vakalar seçildiğinde, eğitimli ve deneyimli bir 

ekip oluşturulduğunda, maternal ve fetal anlamda gerekli bakım ve izlem yapıldığında, özellikle enfeksiyonlara 

yönelik önlemler alındığında gebelere sunulabilecek doğal bir yöntem olduğu, doğum ağrısı ile baş etmede etkin 

bir seçenek olduğu çok açıktır.(Toker, 2015: 94) 

“Klinisyenler, su doğumunun potansiyel risklerini ve yararlarını tartışmalı ve bu seçeneği isteyen 

kadınlarla bilinçli karar vermeyi kullanmalıdır. Dikkatli seçim ve bilinçli karar verme ile 

suda doğum, doğum seçenekleri göz önünde bulundurularak ebeveynler için bir seçenek olmaya devam etmelidir.

 “ (Weaver, 2014) 
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ÖZET 

 Giriş ve Amaç: Doğum, bedenin doğal bir 

fonksiyonudur ve yaşanması gereken muhteşem bir olaydır. Gebelik ve doğum fizyolojik bir olay olmakla birlikte 

kadın için büyük bir stres faktörü olmakta ve bu süreçte kendisine destek olacak birine ihtiyaç duymaktadır. 

Doğum koçu, doğum öncesi, doğum anı ve sonrasında anneye ve ailelerine fiziksel, duygusal ve bilgilendirici 

destek verecek şekilde eğitim almış profesyonel kişidir.  Bu çalışma doğal doğum yönetimi ve koçluğu eğitici 

eğitiminin eğitime katılan katılımcıların bilgi düzeyine etkisi ve eğitim memnuniyetinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmıştır. 

Yöntem: Araştırma Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde, 7-8 Nisan 2018 tarihinde, 24 katılımcı ile yarı 

deneysel nitelikte gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar iki gün boyunca, her bir konunun 40 dakika süren ve 14 konu 

başlığından oluşan teorik ve uygulamalı eğitim programına alınmıştır. Veri toplamak amacıyla eğitim öncesi 

sosyo-demografik bilgi toplama formu, bilgi düzeyini ölçen 20 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Eğitim 

sonrası ise bilgi düzeyini ölçen soru formu tekrarlanmış ve katılımcılara memnuniyet formu uygulanmıştır. 

 Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 31 olup, 

%71’i üniversite mezunudur. Katılımcıların büyük çoğunluğu eğitim içeriğini, eğitim ve uygulama salonunu, 

eğitim materyallerini yeterli bulduğunu ifade etmiştir.  Katılımcıların eğitim öncesi puan ortalaması 55.40, 

eğitim sonrası puan ortalaması 82.20 olarak saptanmış olup, eğitim öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında 

ileri düzeyde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür (p<0.001). Eğitim sonrası katılımcılardan iki kişinin doğum 

koçluğunu meslek edinmeyi düşündüklerini; evli olmayan beş katılımcının da gelecekte gebelik süreçlerinde 

doğum koçlarından destek almak istediklerini ifade etmişlerdir. 

 Sonuç: Bu araştırma sonucunda doğal doğum 

yönetimi ve koçluğu eğitici eğitiminin katılımcıların bilgi düzeyini artırdığı ve eğitimin etkili olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır.   

 Anahtar kelimeler: Doğal doğum, doğum 

koçluğu, eğitim. 
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ABSTRACT 

Introduction and purpose: Birth is a natural function of the body and is a wonderful act that must be experienced 

in life. Pregnancy and childbirth, together with being a physiological event, are a major stress factor for the woman 

and she needs someone to support her in this process. The doula is a professional person trained to give physical, 

emotional and informative support to the mother and her parents antenatal period, labour and postnatal period. 

This study was conducted to evaluate the effects of natural childbirth management and doula trainer training on 

the knowledge level of participants participating in the training and the educational satisfaction. 

Method: The research was carried out at the Faculty of Nursing, Ege University on 7-8th of April, 2018 with 24 

participants in a semi-experimental manner. Participants were admitted to a theoretical and practical training 

program consisting of two days, each subject lasting for 40 minutes and consisting of 14 subjects. In order to 

collect pre-training data, socio-demographic information gathering form and questionnaire consisting of 20 

questions measuring information level were used. After the training, the questionnaire measuring the level of 

knowledge was repeated and the participant satisfaction form was carried. 

Results: The average age of participants is 31 and 71% is university graduate. The vast majority of participants 

said that they found the training content, training and practice room, training materials to be sufficient. The average 

pre-training score of the participants was 55.40 and post-training average was 82.20, indicating that there was a 

significant correlation between the pre and post-training average scores (p<0.001). After the training two 

participants thought that they should take the doula profession; and that five unmarried participants also wanted to 

receive support from the doula during the future pregnancy process. 

Conclusion: As a result of this research, it was concluded that the training of natural birth management and doula 

educator increased the level of knowledge of the participants and education was effective. 

Key Words: Natural childbirth, doula, education. 

GİRİŞ 

Gebelik ve doğum kadının yaşamında en özel deneyimlerden biridir (Çapık ve ark. 2016). Önemli 

biyolojik değişikliklerin yaşandığı bu dönem fizyolojik bir süreç olduğu kadar karmaşık sosyolojik ve 

psikolojik bir süreci içeren gelişimsel bir kriz dönemi olarak da tanımlanabilir (Körükçü ve ark. 2017). Bu 

karmaşık sürece uyumu ve bu süreçte yaşananlarla baş etmeyi etkileyen önemli faktörlerden biri kadının 

desteklenmesidir (Mermer ve ark. 2010). The Royal Collage of Midwifes (RCM), kadının doğumda 

desteklenmesinin analjezi kullanımını azaltma ve annenin doğum memnuniyetin artırma gibi yararları 

olduğunu belirtmektedir (RCM, 2012).  

Gebelik ve doğum sürecinde kadınlara sağlık profesyonelleri dışında verilen destekleyici girişimlerden 

biri de bu konuda özel eğitim almış doğum koçluğudur (Shilling 2009; Gilliland 2011; Stevens ve ark. 2011). 

Doğum koçları doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrasında kadına ve ailesine tıbbi olmayan fiziksel, 

duygusal ve bilgilendirici destek veren, eğitim almış profesyonel kişi olarak tanımlanmaktadır (Steel ve ark. 

2015). Doğum koçları doğum sürecinde anneye verdikleri destekle annenin kontrol duygusunu ve doğum 

ağrısı ile baş etmesini geliştirebilir, doğumun doğal seyrinde gerçekleşmesini ve doğum sırasında daha az 
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müdahale edilmesini sağlayabilir. Doğum sonrası emzirmeyi başlatma sürecini hızlandırabilir ve doğumu 

güzel bir deneyim olarak yaşamalarını sağlayabilirler (Spiby ve ark 2016, Campbell ve ark. 006; Stevens ve 

ark.2011 Laurie ve ark. 2009).  

  Yurt dışında daha yaygın olan doğum koçluğu kavramı son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya 

başlamıştır. Bu konuda özel kurslar ve üniversitelerde uzaktan eğitim ile teorik ve uygulamalı olarak birçok eğitim 

verilmektedir. Bu eğitimleri almak isteyen adayların bu konu ile ilgili alanında uzman kişiler tarafından doğru ve 

eksiksiz bilgilendirilmeleri gebe ve çocuk sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda araştırma, doğal 

doğum yönetimi ve koçluğu eğitici eğitiminin eğitime katılan katılımcıların bilgi düzeyine etkisi ve eğitim 

memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 

GEREÇ YÖNTEM 

Araştırma doğal doğum yönetimi ve koçluğu eğitici eğitiminin eğitime katılan katılımcıların bilgi 

düzeyine etkisi ve eğitim memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla yarı deneysel nitelikte bir araştırma 

olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde doğal doğum 

yönetimi ve koçluğu eğitici eğitimine katılan 24 gönüllü oluşturmuştur. Katılımcılar Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi’nde Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzman üç profesör, bir doçent 

ve iki doktor öğretim üyesi tarafından yetişkin eğitimine uygun olarak iki günlük eğitim programına alınmıştır. 

Katılımcılara ilk derse başlamadan önce araştırmacılar tarafından çalışmanın amacı açıklanarak 

sosyodemografik bilgi toplama formu ve forma rumuz yazmaları istenerek bilgi düzeyini ölçen bilgi toplama 

formu uygulanmıştır. İki günlük eğitim programının sonunda aynı rumuzu tekrar belirtmeleri istenerek bilgi 

toplama formu ve memnuniyet formu uygulanmıştır.  

Veri toplama araçları 

Sosyodemografik bilgi toplama formu: Katılımcıların yaş, eğitim durumu, çalışma durumu içeren 

sorulardan oluşmaktadır. 

Bilgi düzeyini ölçen bilgi toplama formu: İletişim Teknikleri, Doğum Koçluğu, Doğal Doğum Felsefesi, 

Doğuma Hazırlık Sınıfları, Gebelik Fizyolojisi, Gebelikte Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Gebelikte Nefes 

Egzersizleri ve Gevşeme Teknikleri, Doğum Bilgisi ve Ikınma Teknikleri, Doğum Ağrısı, Doğum Sonu Dönem 

konularını içeren çoktan seçmeli 20 bilgi sorusundan oluşmaktadır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen bu form 

eğitim öncesi ön test, eğitim sonrası son test olarak uygulanmıştır. Doğru soruların her biri 5 puan olacak şekilde 

toplam 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 

Memnuniyet formu: Araştırmacılar tarafından oluşturulan memnuniyet formu eğitim içeriği, eğitim süresi, 

eğitim materyalleri, eğitim salonu ve uygulama salonu alt başlıklarından oluşmaktadır. Her bir alt başlık 

katılımcılar tarafından yeterli, geliştirilmesi gerekir ve önemli değişiklikler gerekir seçenekleri ile 

değerlendirilmiştir.  

Verilerin değerlendirilmesi ve istatistiksel incelemeler: Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken, 

istatistiksel analizler için IBM SPSS Statistics 22 (IBM SPSS, Türkiye) programı kullanılmıştır.  Tanımlayıcı 
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veriler için istatistiksel metodlar (ortalama, frekans) kullanılmış olup, ön test son test bilgi düzeyi arasındaki 

farkı değerlendirmek için tek örneklem t testi kullanılmıştır. Anlamlılık p< 0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

BULGULAR 

Katılımcıların yaş ortalaması 31 olup, % 71’i üniversite mezunudur. Katılımcıların % 87.5’i 

çalışmaktadır. Çalışanların hepsi (n:21) sağlık sektöründe (hemşire ve ebe) çalışmaktadır. Katılımcıların 

eğitim öncesi toplam puan ortalaması 55.40 (min:30 max:75), eğitim sonrası puan ortalaması 82.20 (min:55 

max:95)  olarak saptanmış olup, puan ortalamaları arasında ileri düzeyde anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır 

(p<0.001). 

Katılımcıların eğitim memnuniyetleri değerlendirildiğinde hepsi eğitim içeriğini ve uygulama salonunu 

yeterli görürken, eğitim materyallerini % 83’ü, eğitim salonunu %92’si,  eğitim süresini ise %67’si yeterli 

olarak belirtmiştir (Tablo 1). Eğitim süresine ilişkin sözlü geribildirimlerde iki günlük sürenin az olduğu ve 

artırılması gerektiğine ilişkin ifadeler yer almıştır. 

Tablo 1. Katılımcıların Eğitim Memnuniyet Durumları 

 Yeterli 

 n(%) 

Geliştirilmesi gerekir n 

(%) 

Yetersiz 

n (%) 

Eğitim içeriği  24 (%100) 0 0 

Eğitim süresi 16 (%67) 7(%29) 1 (4) 

Eğitim materyalleri 20 ( %83) 4 (%17) 0 

Eğitim salonu 22 (% 92) 2 (% 8) 0 

Uygulama salonu 24 (%100) 0 0 

 

TARTIŞMA  

Günümüz sağlık bakım sistemi önemli düzeyde değişime uğramış, hasta deneyimi ve hasta memnuniyetine 

odaklanmıştır (Giangregorio 2016). Kadınlar artık gebelik süreçleri, doğum ve doğum sonrası dönemde güven 

duyduğu, kendilerine bilgi ve destek sağlayacak bireyler talep etmektedir. (Turan ve ark. 2006; Morhason-Bello 

ve ark. 2008). Bekmezci ve ark.(2016) yaptıkları çalışmada gebeler doğum koçuna ihtiyaç duyduğunu ve bu 

süreçte kendilerine destek olmasını istediklerini belirtmiştir. Doğum koçluğa talebin artması sebebiyle adayların 

bu hizmeti verebilmeleri için iyi planlanmış eğitim almaları ve bu eğitimden memnun olmaları büyük önem 

taşımaktadır. 

Bu araştırmada gebelik, doğum ve doğum sonrasında annenin bilinçlendirilmesi, nefes alma tekniklerini 

öğrenmesi ve ruhsal olarak doğuma hazırlanmasında destek verecek doğum koçu adaylarına gerekli bilgi ve 

becerileri kazandırmayı hedefleyen bir eğitim programı uygulanmıştır. Araştırmada eğitimin katılımcıların 

bilgilerini önemli düzeyde artırdığı saptanmış olup, genel olarak eğitimden memnun oldukları, eğitim süresinin 

artırılması gerektiğini düşündükleri saptanmıştır. Ülkemizde doğum koçlarının eğitimine yönelik standart bir 
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program mevcut değildir. Yurtdışında verilen eğitim programları incelendiğinde bizim eğitimimiz ile benzer 

şekilde eğitim süresinin 14-16 saat arasında değiştiği görülmektedir 

(https://www.naturalhealers.com/midwifery/doula/; https://doulatraining.ca/courses/rock-your-vbac-a-course-for-

doulas/). Ülkemizdeki doğum koçu eğitim programları incelendiğinde ise eğitici eğitimlerinin yaklaşık 16 saat, 

sertifikalı programların ise 80 - 96 saat aralığında değiştiği ve eğitimlerin yüzyüze veya online yöntemlerle 

yapıldığı görülmektedir (https://ileriegitim.com/kurs/dogum-koclugu-sertifika-

programi/;http://pdrsaglik.com/dogum-koclugu-dogum-koclugu-egitici-egitimi/; 

http://www.aknetegitim.com/dogum-koclugu)  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırma sonucunda doğal doğum yönetimi ve koçluğu eğitici eğitiminin katılımcıların bilgi düzeyini 

artırdığı ve eğitimin etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda doğum koçluğu yapmak isteyen 

bireylerin bu eğitimi alanında uzman profesyonellerden alarak doğru ve eksiksiz bilgi edinmeleri önerilmektedir. 
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ÖZET 

 

Doğuma hazırlık sınıfları Dünya ülkelerinde yıllardır aktif olarak uygulanmakta ve gün geçtikçe önem 

kazanmaktadır. Bu sınıfların ülkemizde yaygınlaşması daha geç olmakla birlikte hızla yaygınlaşmakta ve Sağlık 

Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. Hızlı gelişen bu süreç içerisinde doğuma hazırlık sınıflarıyla ilgili 

güçlükler de yaşanabilmektedir. 

Amaç: Bu çalışmada doğuma hazırlık sınıflarına ilişkin yaşanan güçlüklerin tartışılması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Literatür taraması için Google akademik,  PubMed, MEDLINE, Cochrane ve EBSCOhost veri tabanları 

kullanılmıştır. Nisan -  Mayıs 2018 tarihlerinde Türkçe  (Antenatal eğitim, doğuma hazırlık sınıfları, doğum kursu) 

ve İngilizce ( Antenatal education; childbirth education classes, birthing course) anahtar kelimelerle tarama 

yapılarak çalışmanın verilerine ulaşılmıştır. 

Bulgular: Literatür incelendiğinde doğuma hazırlık sınıflarında yaşanan güçlükler ilişkin bulgular; kadının ihtiyaç 

ve kültürel özellikleri göz ardı edilerek, eğitim sürecinin standart hale getirilmeye çalışılması, eğitimcinin 

yetersizliği, kurs ücretlerinin fazla olması, doğumda alınan eğitimin uygulanabileceği hastane ortamın 

sağlanamaması (kadının özgür hareket alanının kısıtlanması, monitarizasyonu, sıvı alımının kısıtlanması, 

gürültülü, ışıklı ortam, kadının eşinin yanına alınmaması), eğitimde verilen fazla ve detaylı bilginin korku ve 

anksiyeteyi  arttırması, eğitimin içeriği ve adlarının farklılığı, hastanenin istenilen bakım ortamının 

sağlayamamasıdır (rutin epizyotomi uygulaması, mahremiyetin sağlanamadığı kalabalık travay odaları).  

Sonuç: Doğum öncesi hazırlık sınıflarından eğitim alan kadının kültürel durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak 

yetkin olan kişiler tarafından eğitimlerin verilmesi ve uygulanması gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler:  Antenatal eğitim, doğuma hazırlık sınıfları, doğum kursu, 

 

 

 

EXPERIENCED DIFFICULTIES WITH RESPECT TO CHILDBIRTH PREPARATION CLASSES  

 

ABSTRACT 

 

Birth preparation classes have been actively implemented in the World Countries for many years and the day is 

becoming more and more important. The widespread use of these classes in our country is becoming more 

widespread and supported by the Ministry of Health. Difficulties with courses can also be experienced during this 

fast developing process. 

Objective: In this study, it is aimed to discuss the living difficulties related to  childbirth education classes. 



568 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

Method: Google academic, PubMed, MEDLINE, Cochrane and EBSCOhost databases were used for literature 

review. From April to May 2018, the study was carried out in Turkish and English with key words, which were 

antenatal education; childbirth education classes, birthing course. 

Findings: When the literature is examined, findings related to the difficulties experienced in the childbirth 

education classess; attempts to standardize the education process by ignoring the needs and cultural characteristics 

of women, inadequacy of the educator, high wages, failure to provide the hospital environment where the education 

at birth can be implemented (restriction of the free movement area of the woman, monitorization, restriction of 

fluid intake, noisy, illuminated environment, not to be taken by the woman's husband), the excessive and detailed 

information given in education increases the fear and anxiety, the difference of education contents and names, the 

inability of the hospital to provide the desired care environment(routine episiotomy, crowded labor rooms. 

Conclusion: It is necessary to give and train educators by competent people taking into consideration the cultural 

situation and needs of women who are trained in childbirth education classes. 

Keywords: Antenatal education; childbirth education classes, birthing course 

 

GİRİŞ 

Figo (2012) Gebeliği “bir hastalık olmamakla birlikte takibi gerektiren bir dönem” olarak 

tanımlamaktadır. Gebelik sürecinin standardizasyonu yoktur. Bu süreç, akışında olabildiği gibi karmaşık olabilir 

ve her aşaması her kadında farklılık gösterebilir. Bu farklılık kadının biyolojik, psikolojik, çevresel ve 

sosyokültürel değişkenlerinden kaynaklanabilir (Taşkın, 2016; Erdemoğlu, 2016). Ancak çiftlerin beklentileri her 

şeyin normal akışında seyrederek mükemmel bebeğe kavuşmalarıdır (Figo, 2012). Çiftler beklentilerin 

karşılanmasında destek ve eğitime ihtiyaç duyarlar (Okumuş 2009; Figo, 2012). Bu destek 19. yüzyılın sonlarına 

kadar aile ve sosyal çevre tarafından yapılmaktayken günümüzde ise çiftler bu desteği profesyonel bireylerden 

almak istemeklerdir (Dinç ve ark, 2014; Olgaç ve Karaçam, 2017).   Kadın doğum hemşireleri ve ebeler anne ve 

baba adaylarının ihtiyaçlarını karşılayan, doğuma hazırlık sınıflarının planlanması ve yürütülmesinde aktif rol alan 

profesyonel sağlık çalışanlarıdır (Chen ve Wang 2006, Rathfisch 2012; Dinç ve ark, 2014). 

Doğum öncesi hazırlık sınıfları, çiftlerin ihtiyaç duydukları konularda destek olarak, vajinal doğum 

deneyimine olumlu bakmasına ve memnuniyetinin artmasına olanak sağlamaktadır (Bolbol-Hanhingi ve ark, 2016; 

Esencan, 2018). Ayrıca bu sınıflar sağlıklı gebelik süreci geçirilmesi, çiftlerin ebeveynliğe hazırlanması, doğum 

esnasında sağlık ekibinin yapacağı işlemler hakkında anne adaylarının eğitilmesi ve ekibin bir parçası olan gebenin 

bilgilendirilmesi, bunları uygulayabilecek becerilerin kazandırılmasına katkı sağlamaktadır (Buran, 2015).  

İhtiyaç nedeniyle ortaya doğum öncesi hazırlık felsefeleri ve sınıflarına ilişkin çalışmalar Amerika 

(ABD), İngiltere, Almanya gibi ülkelerde 1940’lı yıllarda başlamıştır (Walker ve ark, 2009).  ABD’de 1950 yılında 

formal hale gelmiştir.  Hatta “Lamaze” gibi “Bradlay Metodu”  “Uluslararası Doğum Eğitmenleri Derneği” 

(International Childbirth Educators Association) tarafından sertifikalandırılmıştır (Walker ve ark, 2009; 

Polomeno, 2009). Ülkemizde ise bu sınıflar 1980'li yıllarda sınırlı sayıda olmakla birlikte, 2000'li yıllardan sonra 

büyük şehirlerde sayılarında artış olmuştur (Serçekuş ve Yenal, 2015). Sağlık Bakanlığı ise son yıllardaki sezaryen 

oranlarının artışına önlem amacıyla farklı illerde ve devlet hastanelerinin bünyelerinde sınıflar açmıştır (Serçekuş 

ve Yenal, 2015; TUİK, 2017).  Ancak hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde doğum öncesi hazırlık sınıflarının 

adlandırılması, uygulanması ve sağlanan kazanımların doğum esnasında kullanımında güçlükler 
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yaşanabilmektedir. Bu çalışmada doğuma hazırlık sınıflarına ilişkin yaşanan güçlüklerin tartışılması 

amaçlanmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada elde edilen bulgular; kadının ihtiyaç ve kültürel özellikleri göz ardı edilerek, eğitim sürecinin 

standart hale getirilmeye çalışılması, kurs ücretlerinin fazla olması, eğitimcinin yetersizliği, doğumda alınan 

eğitimin uygulanabileceği hastane ortamın sağlanamaması, eğitimde verilen fazla ve detaylı bilginin korku ve  

anksiteyi arttırması, eğitimin içeriği ve adlarının farklılığı, hastanenin istenilen bakım ortamının 

sağlayamamasıdır.  

Kadının ihtiyaç ve kültürel özellikleri göz ardı edilerek, eğitim sürecinin standart hale getirilmeye 

çalışılması: Kadının kültürel özellikleri, cinsiyetine yükledikleri anlam, kişisel endişelerini, beklentilerini ve 

korkularını şekillendirmektedir (Reiger ve ark, 2006). Ayrıca eğitim alan kadının/çiftin yetişkin olduğu 

unutulmamalıdır. Bu nedenle eğitim süresi ve saatleri grubun dinamiğine ve taleplerine göre ayarlanmalıdır. Grup 

üyelerinin kültürel ve bireysel özellikleri hemşire tarafından bilinmelidir (Buran, 2015). Bu özellikler 

doğrultusunda eğitim ihtiyaçları, eğitim içeriği, kullanılacak dil belirlenir (Buran, 2015; Dinç, 2016). 

Farklı isimlerde adlandırılması: Literatür incelendiğinde doğuma hazırlık sınıflarının gerek ülkemizdeki 

çalışmalarda, gerekse diğer ülkelerdeki çalışmalarda farklı isimlerle adlandırıldığı görülmektedir. Hatta aynı 

ülkedeki çalışmalarda bile bu farklılık dikkat çekicidir. Elde edilen bulgular tablo 1 de yer almaktadır. 

Tablo. 1. Ulusal ve uluslararası literatürde yer alan farklı isimler 

Uluslarası Literatürde Yer  Alan İsimler Uluslarası Literatürde Yer Alan İsimler 

Gebe Eğitimi (Dinç ve ark, 2014), Prenatal education (Duncan ve ark, 2017) 

Doğuma Hazırlık Eğitimi (Aktan, 2015)   Antenatal class education (Koushede ve ark, 2017) 

Doğuma Hazırlık Sınıfları (Şeker ve Sevil, 2015),  Childbirth education  (Suto ve ark, 2017) 

Doğum Öncesi Eğitim (Okumuş ve ark, 2001) Childbirth Education Classes (Gluck  ve ark, 2018) 

Doğum Öncesi Hazırlık Kursu (Buran, 2015), 

Doğum Öncesi Hazırlık (Buran,2013) 
Birth preparation classes (Rajabi Naeeni  ve Simbar, 

2018) 

Doğuma hazırlık kursu, (Şayık ve ark, 2013) 
Labor preparation classes (Bahadoran ve ark, 2010) 

Gebe okulu (Dönmez ve ark, 2018) Childbirth preparation classes (Mokhlesi ve ark, 2018) 

Doğuma Hazırlık Eğitim Programı (Mete ve ark, 

2015) 

Preparation Classes (Beyers-Carlson  ve Volling, 2017) 

Prenatal eğitim sınıfları (Mete, 2015) Prenatal education classes (Sariauno -Vidal ve ark, 

2018) 

 Prenatal childbirth preparedness course (Yohai ve ark, 

2018) 

 

Ücretlerin fazla olması: Doğuma Öncesi Hazırlık Sınıfları (DÖHS) ülkemizde ve dünya ülkelerinde bazı özel 

hastaneler ve kamu hastanelerinde ücretsiz olarak yürütülse de ücretli olanları her kadının bu hizmete erişimini 

engelleyebilmektedir (Serçekuş, 2015, Duncan ve ark, 2017, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kadın ve Üreme 

Sağlığı Daire Başkanlığı, 2017). Gelişmiş ülkelerde sigorta şirketleri gebelerin eğitimlerini desteklemekte ve 
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ücretleri karşılayabilmektedir (Duncan ve ark, 2017). Fakat ülkemizde ve gelişmekte olan ülkelerde henüz bu 

ücretler özel sigorta ya da sigorta kapsamına alınmamıştır ve özel olarak verilen eğitimlerde standart bir ücret 

yoktur. Tablo 2 de farklı model ve felsefelerin ücret karşılaştırılması verilmiştir. 

Tablo 2. Farklı model ve felsefelerin ücret karşılaştırılması 

Model Web sitesi ve  Ücret 

Lamaze 

 

www.lamaze.org 

125–250$ 

Bradley Metodu 

 

www.bradleybirth.com 

Ücret değişiyor 

Farkındalığa Dayalı Model www.icea.org 

Hypno Birthing 

 

 

www.hypnobirthing.com 

350 $ grup 

500 $ özel sınıf 

England Modeli (Birthing from 

Within)  

 

www.birthingfromwithin.com 

300-350 $ 

İstanbul doğum akademisi http://www.dogumakademisi.com/ 

 

Gereğinden fazla bilgi verilmesi ve verilen eğitimin yetersizliği: Doğum öncesi hazırlık sınıfları kadınların 

üreme sistemi ve fizyolojisini tanımasına katkı sağlamakta ve gebeliğe yönelik bilgilerini arttırmaktadır (Khresheh 

ve ark, 2018). Altıparmak ve Coşkun (2016)’un çalışmalarında benzer sonuçları bildirmektedir. Eğitimde verilen 

doğum bilgisi, önceden kazanılmış yanlış bilgilerle yer değiştirmesi korkunun azalmasını sağlar. Ancak eğitimci 

katılımcıların ihtiyacından fazla bilgi verir, doğumda gelişebilecek komplikasyonları da detaylı olarak anlatırsa 

kadınlarda korkuyu arttırabilir. Lee ve Holroyd (2009)’ın çalışma sonucu doğum öncesi hazırlık sınıflarında alınan 

eğitimin bazı gebelerin anksiyetesini azaltırken, bazılarınınkini arttırdığını göstermektedir. Benzer şekilde iki 

kalitatif çalışma sonucu doğuma ilişkin bilgi eksikliği doğum korkusunu arttırırken, fazla bilginin de korku 

oluşturduğunu bildirmektedir (Melender, 2002; Serçekuş ve Okumuş, 2009). Eğitim içerikleri doğum hakkında 

fazla detay içermemelidir.  Verilen bilginin düzeyi kadının ihtiyaçları kişilik özellikleri göz önüne alınarak 

belirlenmelidir.  

Katılım yetersizliği ve eğitimcinin yetersizliği:  Kadınların DÖHS’larına devam etmesi, verilen eğitimden 

yararlanabilmesi ve memnun olmasında eğitimcilerin yeterliliği, tecrübe ve niteliği son derece önemlidir. DÖHS’a 

ilişkin güçlüklerden biri de kadınların devlete bağlı kurumlardaki kurslara düzenli katılmamasıdır. Khresheh ve 

ark (2018) çalışmalarında DÖHS’na katılan 107 kadından, sadece 36’sının programı tamamladığını bildirmiştir. 

Yetersiz katılımın başlıca nedenleri; katılımcıların eğitimciyle iletişimde zorluklar yaşanması, eğitimcilerin 

tecrübe niteliğindeki yetersizliktir. Ayrıca çalışmada eğitimcilerin tecrübe niteliğindeki bu eksikliğin  kursun 

etkinliği ve kadınların memnuniyet düzeyini etkilediğini de bildirmektedir. 

Doğumda alınan eğitimin uygulanabileceği hastane ortamın sağlanamaması: Kullanılan yüksek teknoloji 

ürünleri ile doğumda bakım standart haline geldiğinden, sağlık çalışanları, kadınlar için hastane doğumu ve 

müdahalelerinin bebek doğurmanın en iyi ve en güvenli yolu olduğunu düşünerek girişimlerini uygulamaktadırlar 

(Flores, 2018). Oysa Kornelsen (2005) yaptığı çalışmada komplikasyon gelişmeden normal gebelik süreci geçiren 

kadınlara hastanede yapılan teknolojik desteklerin kadınların doğumlarında olumsuz doğum deneyimi 

http://www.bradleybirth.com/
http://www.hypnobirthing.com/
http://www.birthingfromwithin.com/
http://www.dogumakademisi.com/


571 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

yaşamalarına neden olduklarını bildirmiştir. Kadınlar yaşadıkları tüm müdahaleleri hasta olmayan vücutlarına  

“yardıma ihtiyaç duyan kusurlu organik bir sistem” gibi davranıldığını ifade etmişlerdir (Kornelsen, 2005). Oysa 

doğumların sadece %5’i teknolojik müdaheleyi gerektirebilmektedir (Birnbaum, 2009; Flores, 2018). Tıbbi 

komplikasyonlardan kaçınmak için tasarlanan fetal monitörler aracılığıyla kadının doğum sırasında sürekli 

gözetimi, kan basıncı manşetleri veya vajinal muayeneler kadınları son derece rahatsız etmekte ve kötü doğum 

deneyimi yaşamalarına neden olabilmektedir (Flores, 2018).  

Doğal doğumu destekleyen DÖHS, eğitimde hangi modeli kullanırsa kullansın, kadınların sağlık sorunu 

ve komplikasyon olmadığı sürece müdahale ve teknolojik desteği ret etmektedir. Ancak kadınların doğum 

yaptıkları kurum ve çalışanların doğum şekli anlayışı ile DÖHS’nın doğum felsefeleri çatışabilmektedir. Eğitim 

alan kadın istediği doğum deneyimini yaşayabileceği ortam bulamamaktadır. Hastanelerde eşinin yanına 

alınmaması, travayda yatakta yatmak zorunda kalması, rutin epizyotomi uygulanması ve bebeği doğduğu anda 

kucağına alamaması gibi uygulamalar, kadının istediği doğum deneyimi yaşamasına engel olabilmektedir (Buran 

ve Aksu, 2018). Yapılan çalışmalar hastanelerde uygulanan rutin uygulamaların eyleme olumlu etkilerinin 

olmadığını göstermektedir. Kaplan ve Çevik (2018)’in çalışması da oral gıda ve sıvı alımının, sezaryen oranları, 

vajinal doğumun müdahaleli olması ve ilk 5. dakikadaki apgar skorlarının 7’nin altında olması üzerinde etkisinin 

olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca Lavman uygulamasının perine bölgesinde yara enfeksiyonu oluşumu, doğumun 

süresi, neonatal enfeksiyonlar ve gebelerin uygulamadan memnun kalma açısından fark bulunmadığı ve sürekli 

kardiotokografi kullanımının sezaryen oranlarını artırdığı bulunmuştur. Erken amniyotomi uygulamasının 

doğumun ilk evresinin uzunluk süresi üzerine etkisinin olmadığı ve rutin epizyotomi uygulamasının ağrı, 

disparoni, üriner inkontinans ve genital prolapsus yönünden anlamlı farklılık bulunamamıştır (Kaplan ve Çevik, 

2018).  

DÖHS gibi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de kadınların doğum eyleminin birinci evresini yatakta geçirmesi 

yerine serbestçe dolaşmasını önermektedir (Makuch, 2010). Bu durumun yenidoğan ve maternal faydaları vardır. 

DÖHS’nın temel felsefesi de kadının özgürce pozisyonuna karar vermesi gönündedir (Web_1, 2018). Lavrance 

ve ark (2013)’nın Cochrane’ deki yayınında (2530 kadın) doğum eyleminin birinci evresinde ayakta ya da oturan 

(vertikal pozisyonda) gebelerin doğumları, lateral yatış pozisyonunda (horizantal pozisyon) olan gebelere göre bir 

saat 22 dakika daha kısa olduğunu göstermektedir Ancak gebenin mobilizasyonu eylemin ikinci evresinin 

uzunluğu, doğum şeklini ve bebeklerin iyilik halini etkilememektedir. Annenin doğumda mobilizasyonu ve fetal 

sağlığını inceleyen Akın ve ark (2017)’nın çalışmasında, benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yenidoğan O2 saturasyonu 

ve Apgar skorları mobilize kadınların açısından yatan kadınlara göre daha yüksektir. Ancak kadının serbest 

dolaşımı, rahat edeceği doğum pozisyonunu seçmesi, hastane ortamında kısıtlanabilmektedir. 

Bu tür olumsuzlukların giderilmesinde hastane ile işbirliği yapılması ve kadının doğumdan önce 

paylaşması mümkünse eş desteğinin sağlanabileceği hastane tercihi yapılması eğitimin etkinliği ve kadının 

memnuniyeti açısından son derce önemlidir (Buran, 2015).  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

DÖHS’da eğitimin kadının kültürel değerleri ve ihtiyaçlarına uygun şekilde vermek eğitimcinin  hizmet 

gerekliliğidir. Eğitimcinin tecrübeli ve nitelikli olması katılımcıların memnuiyeti ve DÖHS’na devamını 

etkilemektedir. DÖHS’nın eğitimcileri daha nitelikli eğitilmelidir. Kadının olumsuz doğum  deneyimi yaşamaması 
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ve doğum sürecinde gereksiz girişimlerden arındırılabilmesi için  hastane ortamının ve sağlık çalışanlarının almış 

olduğu eğitimi uygulayabileceği ortam sağlaması ve olumsuz davranışlardan kaçınması gerekmektedir. Bu sayede 

alınan eğitim hedefine ulaşabilecek, kadınlarda daha başarılı ve konforlu bir doğum yapabilecektir. Hastane 

ortamları  daha uygun hale getirilmesi için sağlık çalışanları ile işbirliği sağlanmalıdır. DÖHS ile kadının doğum 

yapacağı hastanenin aynı çizgide olabilmesi için sağlık çalışanlarına hizmet içi eğitimi yapılması önerilmektedir. 
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S-095 - DOULA VE DOĞUM KOÇLUĞU AYNI KAVRAMLAR MIDIR? 

 
Hale SEZER* & Hande YAĞCAN** 
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Amaç: Doğuma hazırlık sürecinde gebelere destek olan doulalar için kullanılan doğum koçu ifadesinde yer alan 

koçluk ve doula kavramlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.  

Giriş: “Doula” günümüzde, doğum yapan kadına ve ailesine doğum öncesinde, doğumda ve postpartum sürecinde 

fiziksel, duygusal ve bilgilendirici destek veren eğitimli ya da deneyimli kadın (akraba ya da sağlık çalışanı) 

anlamında kullanılır. “Koçluk” ise insanların performanslarını istenilen doğrultuda geliştirebilen, görevlerini 

yapmasına, meslek seçimine, yeni bir beceri geliştirmesine, problemlerini çözmesine yardımcı olan, insanlara yol 

gösteren fakat yön vermeyen kişi olarak tanımlanmaktadır. 

Bulgular: Koç ve Doula birbirine benzemekle birlikte koçluk daha çok kişinin hissettikleri, istekleri, deneyimleri, 

kişisel hedeflerine ve öğrenmeye keşfetmeye odaklanır. Koç belli bir alanda uzman olmak zorunda değildir ama 

Doula temel sağlık ve gebelik-doğum-postpartum dönemleri, doğal doğum felsefeleri, gebelikte egzersiz ve nefes 

teknikleri, yetişkin eğitimi bilgisine sahip olmak zorundadır. Koçluk ve doulalık bireyin cesaretlendirilmesi ve 

desteklenmesi, bireye zamanında geribildirim sağlanması ve tıbbi öneride bulunamamaları yönleriyle benzerlik 

göstermektedirler.  

Koçluk sürecinde, karşılanmamış ihtiyaçlarını keşfetme ve karşılama, bütünlüğü sağlayacak şekilde 

hareket etme temel yaklaşımdır. Bir koç yedi çekirdek beceri olan sıcak ve sevecen destek, aktif dinleme, 

sorgulama ve üst sorgulama, geribildirim alma-verme ve etkileyici ikna etme becerilerine sahip olmalıdır. Koçun 

koçluk sürecine uyup uymadığının değerlendirilmesi önemlidir. Ancak doulalıkta böyle bir uygulama 

bulunmamaktadır. Yalnızca uluslarası doula sertifikası veren kurumlarda üç yılda bir sertifikaları yenilenmektedir. 

 Koçun, gelişilmesi istenilen alanda bilgi ve becerilerinin uygunluğuna, eğitici yeteneğine, liderlik 

özelliklerine sahip olup olmadığına, etkili koçluk yapmak için yeterince zaman harcama durumuna, güvenilir olup 

olmadığına, işbirliği yapmaya istekli olup olmadığına, olumlu ve yapıcı bir geribildirim sağlayıp sağlayamadığı 

açısından değerlendirilmesi önemlidir. Doulanın eğitici yeteneğine, işini etkili yapmak için yeterince pratik yapma 

durumuna, güvenilir olup olmadığına eğitim ve sertifika aldığı kuruluşlar karar verirken, bu değerlendirmenin 

herhangi bir standardizasyonu bulunmamaktadır. Ayrıca doulalarda liderlik özelliği aranmamakta olup sağlık 

çalışanları doğumhanedeki pozisyonlarından endişe duymaktadır. 

Sonuç: Doula ve koçluk kavramları benzerlik gösterse de doulalık uzmanlık gerektirmesi, koçluk ise sorgulama 

ve üst sorgulama becerisi, geribildirim alma ve verme, iç, atıl ve karşılanmamış ihtiyaçlarını keşfetme becerileri, 

liderlik özelliği beklenilmesi ve sürece uyup uymadığının değerlendirilmesi açısından farklılıklar göstermektedir. 

Bu nedenle “doula” için “doğum koçu” kavramının kullanımının uygun olmadığı düşünülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Doula, Koçluk, Doğum Koçu, Doğuma Hazırlık Eğitimi 
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Doula and Childbirth Coach are the Same Concepts? 
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** Dokuz Eylul University Faculty of Nursing, Obstetric and Gynecology Nursing Department 

E-Mail: hande.yagcan@gmail.com 

 

Aim: To compare concepts of doula and coaching which used as childbirth coach in order to doula, support 

pregnant women during childbirth preparation process. 

Introduction: Doula is using as trained or experienced woman (relative or health worker), gives physical, 

emotional and informative support to delivering woman and her family before childbirth, at childbirth and during 

postpartum period. Coaching is defined as a person helps people to improve their performance, perform their 

duties, choose profession, develop new skill and solve problems, but not give direction to them. 

Results: Coach and Doula are alike, but coaching focuses on more people's feelings, desires, experiences, personal 

goals and learning to discover. Coach doesn’t have to be specific field specialist, but Doula has to have basic health 

and pregnancy-childbirth-postpartum periods, natural childbirth philosophies, pregnancy exercise and breathing 

techniques, adult education knowledge. Coaching and doula have similarities which are encouragement, support 

and feedback on time of individuals and inability to give medical advices. 

In coaching process, discovering and meeting unmet needs and acting in a way that provides integrity are 

basic approach. Coach should have seven core skills are giving warm and friendly support, active listening, 

interrogation, giving feedback and impressive persuasion. It is important to evaluate whether coach complies with 

the coaching process. However, this is no need in doula. Certificates are renewed every three years only in 

international doula institutions. 

It is important that coach should be assessed in terms of suitability of knowledge and skills in field of 

personal development, training ability, leadership, enough time to effectively coaching, reliable, willing to 

cooperate and provides positive and constructive feedback. Doula has these features or not is determined by 

institutions who gives their training and certification, but there is no standardization. Also leadership skill isn’t 

required in doula and health professionals have concerns about their position in delivery rooms. 

Conclusion: Although Doula and coaching concepts are similar, doula requires specialist, and coaching differs in 

terms of interrogation, giving and taking feedback, discovering unmet needs, leadership skills and assessing 

whether they obey process. Because of these reasons, the use of "childbirth coach" for "doula" concept is found 

not appropriate. 

Key Words: Doula, Coaching, Childbirth Coach, Childbirth Education 

 

Giriş 

Koçluk kavramı insan ırkı kendini bildiğinden beri bilinmektedir. Yaşlı ve daha becerili olanlar gençlere 

avlanmanın ve yemek yapmanın nasıl olacağını mağara duvarlarına resim yaparak öğretmiş ve genel olarak 
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toplumun ya da kabile üyelerinin etkili ve yararlı nasıl olacakları öğretilmiştir (Sezer ve Şahin, 2015; History of 

Coaching, 2015). Beceri ilişkili koçluk bugünlere kadar birçok toplumda varlığını korumuştur. Günümüze kadar 

gelen koçluk kavramının çeşitli alanlarda kullanıldığı görülmektedir (Sezer ve Şahin, 2015).  

Türk dil kurumuna göre koçluk, kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini,  becerilerini geliştirmeye 

yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak üzere verilen hizmet olarak 

tanımlanmıştır (TDK, 2015). Literatürdeki diğer tanımlarına bakıldığında koçluk bir kişiyi bir yerden bir yere 

götürme anlamına gelmektedir (Hayes ve Kalmakis; 2007, Edelson, 2006). Diğer bir tanımda ise insanların 

performanslarını hedefleri doğrultusunda geliştirebilmeleri için gereken kaynağın, kişinin kendisi olduğunun 

farkına varmasını sağlayan bir süreçtir (O’Conner ve Lages, 2004). Gerçek anlamda “Koçluk” ise insanların 

performanslarını istenilen doğrultuda geliştirebilen, görevlerini yapmasına, meslek seçimine, yeni bir beceri 

geliştirmesine, problemlerini çözmesine yardımcı olan, insanlara yol gösteren fakat yön vermeyen kişi olarak 

tanımlanmaktadır (O’Conner ve Lages, 2004). 

Koç, işbirlikli süreçte bilinçli tasarlanan insanları belli bir hedefe ulaştırmada motive eden ve 

performanslarını geliştirerek yaşam kalitelerini zenginleştirendir. Koçluğun fonksiyonları, alkışlayıcı, 

destekleyici, motive edici, geri bildirim sağlayan, güçlendiricidir. Koç, elde edilen hedeflere kişinin kararlı 

kalmasına yardım eden ve kişinin kendi yaptığı kararlarda sorumluluk almasını sağlayan kişidir (Hayes ve 

Kalmakis; 2007). 

Doula Yunanca olup anlamı “kadın hizmetkar ya da köle” olarak bilinmektedir. Günümüzde, doğum 

yapan kadına ve ailesine doğum öncesinde, doğum süresinde ve lohusalık sürecinde fiziksel, duygusal ve 

bilgilendirici destek veren eğitimli ya da deneyimli kadın (arkadaş, akraba ya da sağlık çalışanı) anlamında 

kullanılır. Doula ebe, hemşire ya da doktor değildir. Doula annenin ve bebeğin iyiliği için sağlık profesyonellerin 

yanında takımın parçası olarak çalışmaktadır. Ancak doktorlar, ebeler, hemşireler, diyetisyenler, fizyoterapistler, 

psikologlar, psikolojik danışmanlar da gerekli bilgilere sahip oldukları için doğum koçluğu yapabilmektedir. Doula 

olabilmek için bu meslek gruplarında olmak zorunlu değildir. Doula olmak isteyen tüm bireyler eğitim alarak, 

doula olabilirler. 

Günümüzdeki hastane şartları ve çalışma koşullarından dolayı doktorlar, ebeler ve hemşirelerin genellikle 

doğuran bir kadın ile oturup onu sakinleştirmeye, onlara masaj yapmaya ve duygusal destek vermeye vakitleri 

olamadığı için doğum destekçisine ihtiyaç duyulmaktadır. Eş, kayınvalide gibi akraba ya da refakatçi desteği de 

her zaman yeterli gelmemekte, hatta bazen süreci olumsuz etkilemektedir. İlk kez Amerika’da uygulanmaya 

başlanan doulalık sistemi sağlık sigortası tarafından da ücretiz karşılanmaktadır. 

Şekil 1’de özetlenmeye çalışıldığı gibi ülkemizde özel girişimcilerin, vakıfların, üniversitelerin sürekli 

eğitim birimleri gibi çeşitli kuruluşların açmış oldukları ücretlendirmeleri, eğitim felsefeleri, etik ilkeleri, doğum 

deneyimi aranma durumu ve sertifikayı alabilme şartları farklı olan kurslarda eğitim alan herkes doula, doğum 

destekçisi, doğum koçu olabilmektedir. Bu konuda sağlık bakanlığının hazırlamış olduğu uygulamaya yönelik 

herhangi bir yönetmelik, yönerge ya da standardizasyon bulunmamaktadır. Yalnızca Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumunun hazırlamış olduğu gebe bilgilendirme sınıfı eğitim kitabı bulunmakta olup, doğuma hazırlık 

sınıflarında gebelere verilmesi gereken bilgiden fazlasını içermektedir. Bu belgeye sahip olan kişiler gebe okulu, 

gebe bilgilendirme sınıfı, doğuma hazırlık sınıfı açarak, online web sayfaları aracılığıyla ya da ortak çalıştıkları 

hekimler aracılığıyla gebelere ulaşarak gebelik, doğum ve postpartum süreçlerine destek hizmeti vermektedirler. 

Sağlık bakanlığı da hastanelerde gebe okulu ve gebe bilgilendirme sınıfları açarak ve hazırlamış olduğu gebe 



579 
 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 

bilgilendirme sınıfı kitabı içersindeki bilgileri kullanarak ebelerin eğitim vermelerini sağlayarak ücretsiz gebelerin 

bu hizmetlerden faydalanmalarını sağlamaktadır. Ancak bu eğitimlerin süre standardı bulunmayıp, eğitim 

ortamının yetişkin eğitimine ve gebelik egzersizlerine uygunluk ölçütleri her hastanede sağlanamamakta olup yeni 

yapılanan hastanelerde güzel örnekleri de gözlenmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Ülkemizde Doğuma Hazırlık sınıfları ve Eğitici Profili 

Gelişme 

Koç ve Doula birbirine benzemekle birlikte koçluk daha çok kişinin hissettikleri, istekleri, deneyimleri, 

kişisel hedeflerine ve öğrenmeye keşfetmeye odaklanır. Koç belli bir alanda uzman olmak zorunda değildir ama 

doula temel sağlık ve gebelik-doğum-postpartum ve laktasyon dönemlerinin psikolojisi ve görülen sorunlar, 

gebelikte beslenme, postpartum ve yenidoğan bakımı, anne-bebek ilişkisi, doğal doğum felsefeleri, bireysel 

danışmanlık teknikleri, non-farmakolojik ağrıyla baş etme- tamamlayıcı tıp teknikleri, gebelikte egzersiz (yoga- 

pilates) ve nefes teknikleri, yetişkin eğitimi bilgisine sahip olmak zorundadır. Bu yönüyle koçluktan biraz daha 

farklıdır. Koç ve doulanın benzerlikleri kişiyi cesaretlendirir ve destekler, kişiye zamanında geribildirim sağlar. 

Koç ve doula da tıbbi öneride bulunamazlar.  

Koç ve koçluğu alan kişi arasındaki ilişki güven dolu olmalı ve kişinin davranışlarını açıkça tartışmayı 

destekleyecek şekilde açık olunmalıdır. Koç gözlemlerine dayanarak geribildirimde bulunmalı, alternatif çözümler 

buldurtarak kişiyi motive etmelidir (Hayes ve Kalmakis; 2007, Truijen ve Woerkom,2008; . Korthagen ve Vasalos, 

2002). Koçluk sürecinde, iç, atıl ve karşılanmamış ihtiyaçlarını keşfetme, karşılanmamış ihtiyaçlarını karşılama, 

bütünlüğü sağlayacak şekilde hareket etme temel yaklaşımdır (Moore, 2003). Koç yedi çekirdek beceriye sahip 

olmalıdır. Bunlar; sıcak ve sevecen destek, aktif dinleme becerisi,  sorgulama ve üst sorgulama becerisi, 

geribildirim alma ve verme becerisi ve etkileyici ikna etme becerisi olmalıdır (Pelz, 2014). Koçun koçluk sürecine 

uyup uymadığını değerlendirmek önemlidir. Ancak doulalıkta böyle bir uygulama bulunmamaktadır. Yalnızca 

uluslarası doula sertifikası veren kurumlarda üç yılda bir doula sertifikasının yenilenmesi gerektiği bildirilmektedir 

(Dona, 2018).   

 Koçun, gelişilmesi istenilen alanda bilgi ve becerilerinin uygunluğuna, eğitici yeteneğine, liderlik 

özelliklerine sahip olup olmadığına, etkili koçluk yapmak için yeterince zaman harcama durumuna, güvenilir olup 

olmadığına, işbirliği yapmaya istekli olup olmadığına, olumlu ve yapıcı bir geribildirim sağlayıp sağlayamadığı 

açısından değerlendirilmesi önemlidir (Hayes ve Kalmakis, 2007; Go ve ark., 2009). Doulanın gelişilmesi istenilen 
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alanda bilgi ve becerilerinin uygunluğuna, eğitici yeteneğine, etkili koçluk yapmak için yeterince zaman harcama 

durumuna, güvenilir olup olmadığına eğitim ve sertifika aldığı kuruluşlar karar verirken, bu değerlendirmenin 

kurumlar arasında herhangi bir standardizasyonu bulunmamaktadır. Ayrıca doulalarda liderlik özelliği de 

aranmamaktadır. Hekimlerin ve ebelerin çoğu ise gebeler tarafından bağımsız hizmet alınabilen doulalar ile 

işbirliği yapmak istememekte, işlerine karışacağı, zorlaştıracağı ya da gidişatı etkileyebileceği düşüncesiyle 

doğumhane deki pozisyonlarından endişe duymaktadır. 

Sonuç 

Doula ve koçluk kavramları benzerlik gösterse de doulalık uzmanlık gerektirmesi, koçluk ise sorgulama 

ve üst sorgulama becerisi, geribildirim alma, iç, atıl ve karşılanmamış ihtiyaçlarını keşfetme becerileri, liderlik 

özelliği beklenilmesi ve sürece uyup uymadığının değerlendirilmesi açısından farklılıklar göstermektedir. Bu 

nedenle “doula” için “doğum koçu” kavramının kullanımının uygun olmadığı düşünülmüştür.   
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, doğum deneyiminin psikolojik büyüme üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığını 

incelemek ve bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmaktır. Psikolojik büyüme kavramı, yaşanan stres sonrasında 

oluşan bireysel gelişimi ifade etmektedir. Birey psikolojik büyüme sonucunda kişilerarası ilişkilerde, olayların 

değerlendirilmesinde, yaşam önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesi alanlarında değişiklikler yaşamaktadır. 

Literatürde büyüme kavramı sıklıkla travmatik yaşamsal olaylar ile ilişkilendirilmesine rağmen, bireyin zorlu 

yaşam koşullarının mücadelesi sonucunda bile psikolojik büyümenin gerçekleşebileceği belirtilmektedir. Doğum, 

kadınlar için psikolojik büyümenin gerçekleşmesine katkı sağlayan yaşamsal bir olay olarak tanımlanmaktadır. 

Doğum deneyimi ister pozitif ister negatif olsun, kadının bu deneyim sonrası psikolojik büyüme yaşayabileceğine 

dair çalışmalar mevcuttur. Pozitif doğum deneyimi sonrasında kadınlar, mental kapasitelerinin ve güçlü yönlerinin 

farkında olup psikolojik büyüme yaşayabilir. Negatif doğum deneyimi sonrası gelişen psikolojik büyümeye ilişkin 

çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Doğum sonrası yaşanılan psikolojik büyüme, kadınların kişisel olarak 

güçlenmelerini sağlayıp, başarı hissi ve öz saygılarını arttırmaktadır. Kadınların doğum sürecinde sahip oldukları 

sürekli destek ve güven duygusu, doğum çevresindeki pozitif atmosfer ve bağımsızlık düzeyi gibi unsurlar; 

psikolojik büyümede etkili olabilmektedir. Doğum sürecini bilme ve doğum süreci ile birlikte işbirliği içinde 

olmanın psikolojik büyümede önemli olduğu belirtilmiştir.  Bireye sunulan sosyal destek ve bireyin olay üzerinde 

hissettiği kontrol duygusunun; büyümeyi önemli ölçüde etkilediği düşünülmektedir. Bu derleme ile kadınların 

doğum deneyimi sonrasında bir kazanım sağlayarak psikolojik büyüme yaşayabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Kadının doğum eylemi sonrasında sahip olacağı psikolojik büyüme, kendisi ve ailesinin güçlendirilmesini 

etkileyebileceği için ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle, sağlık profesyonellerine psikolojik büyümeyi 

desteklemek adına gebelikten başlayıp doğum sonrası sürece kadar devam eden güçlendirmeyi temel alan iyi 

bakım uygulamalarını örnek alması önerilmektedir.   

Anahtar Kelimeler: doğum deneyimi, psikolojik büyüme, post-travmatik büyüme, pozitif doğum, travmatik 

doğum 
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The purpose of present study is to examine whether birth experience has any effect on psychological growth and 

to raise awareness of effect on psychological growth on birth experience. The psychological growth refers to 

individual development that occurs after experiencing stress. As a result of psychological growth, there are so 

many changes in some part of people’s life such as interpersonal relationships, assessment of events, and re-

examination of life priorities. Although concept of growth is often associated with traumatic life events, it is stated 

that psychological growth can occur even in struggle of individual's difficult conditions. Birth is defined as event 

that contributes to realization of psychological growth for women. Studies show that birth experience is positive 

or negative can lead to psychological growth. After positive birth experience, women’s may be aware of their 

mental capacities and their strengths and may experience growth. The number of studies on growth after negative 

birth experience is very limited. Psychological growth increases women's personal empowerment and increases 

their sense of success and self-esteem. Continuous support and confidence, positive atmosphere in birth 

environment and level of independence can be effective on growth. It is thought that social support and sense of 

control affects growth.  

Women could experience psychological growth by providing gain after birth experience. It is concluded that 

women can experience psychological growth by providing an gain after birth experience in this review. There are 

many factors related to birth process and individual influence psychological growth of women. Psychological 

growth after birth is matter to be considered as it can affect empowerment of her and her family. Therefore, it is 

suggested that health professionals should take best care practices based on empowerment, starting from pregnancy 

to continuing to postpartum period, in order to support psychological growth. 

Key words: birth experience, psychological growth, post-traumatic growth, positive birth, traumatic birth 

 

 

Giriş 

Bireyin karşılaştığı problemler sonrasında tekrar normal yaşantısına dönmesi ve karşı karşıya kaldığı duruma 

uyum göstermesi baş etme yeteneklerine bağlıdır (Üzar Özçetin & Hiçdurmaz, 2017). Bazı kişilerde anksiyete, 

depresyon gibi ciddi rahatsızlıklar görülebilirken, yaşanılan deneyimler; iyi ilişkiler, kendini güçlü hissetme ve 

yaşamın anlamı gibi olumlu değişikliklere de yol açabilmektedir (Shakespeare-Finch, Smith, Gow, Embelton, & 

Baird, 2003). Bu olumlu değişikliklerden biri olan büyüme kavramı, zorlu yaşam koşullarıyla mücadelenin sonucu 

olarak ortaya çıkan olumlu psikolojik değişimleri ifade eder (Calhoun & Tedeschi, 2001). Birey psikolojik büyüme 

sonucunda kişilerarası ilişkilerde, olayların değerlendirilmesinde, yaşam önceliklerinin yeniden gözden 

geçirilmesi alanlarında değişiklikler yaşamaktadır (Taku, Cann, Calhoun, & Tedeschi, 2008). Büyüme sadece 

olumsuz deneyimlerle ilişkili değildir (Richard G. Tedeschi, Calhoun, & Cann, 2007).  Fakat büyümenin meydana 

gelmesi için olayın kişide sarsıcı bir etki yaratması ve kişinin bu olay ile mücadele etmesi gerekmektedir (Richard 

G Tedeschi, Park, & Calhoun, 1998). Bu derlemenin amacı; kadınlar için bir geçiş süreci olarak kabul edilen 

doğum deneyiminin psikolojik büyüme üzerine herhangi bir etkisinin olup olmadığını incelemektir.  

Doğum Deneyimi ve Psikolojik Büyüme 

Doğum deneyimi, tüm yaşam olayları arasında bir kadının hayatında güçlü psikolojik öneme sahip önemli 

bir olay olarak tanımlanmaktadır (Nichols, 1996). Doğum, çeşitli psikolojik sonuçlara yol açan karmaşık bir 
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olaydır (Sawyer & Ayers, 2009). Bir kadının doğum deneyimleri, öz-yeterlilik duygusu ve çocuğu da dâhil olmak 

üzere başkaları ile olan bağlılığı nedeniyle uzun süreli ve geniş anlamlıdır (Callister, 2004). Doğumun özellikle 

anneler arasında büyüme deneyimini yaratabilecek bir yaşam olayı olduğunu gösteren kanıtlar mevcuttur (Sawyer 

& Ayers 2009; Spielman & Traubman-Ben-Ari, 2009). Doğum deneyimi ister pozitif ister negatif olsun, kadının 

bu deneyim sonrası psikolojik büyüme yaşayabileceğine dair çalışmalar mevcuttur (Sawyer & Ayers 2009, 

Dahlberg & Aune, 2013).  

Pozitif doğum deneyimi sonrasında kadınlar, mental kapasitelerinin ve güçlü yönlerinin farkında olup 

psikolojik büyüme yaşayabilir (Smith ve ark., 2004).  Kadının kendisine güvenmesi ve güçlü hissetmesi gibi 

doğuma yönelik olumlu duygular kadınların olumlu bir doğum deneyimi yaşamasını sağlar (Larkin, Begley, & 

Devane, 2009). Kadınların doğum sürecinde sahip oldukları sürekli destek ve güven duygusu, doğum çevresindeki 

pozitif atmosfer ve bağımsızlık düzeyi gibi unsurlar; psikolojik büyümede etkili olabilmektedir (Dahlberg & Aune, 

2013).  

Doğum sürecini bilme ve doğum süreci ile birlikte işbirliği içinde olmanın psikolojik büyümede önemli 

olduğu belirtilmiştir.  Ayrıca, kadınlara yapılan eğitim programlarının da büyümeyi teşvik ettiği belirlenmiştir 

(Dahlen, Barclay, & Homer, 2008). Yeni anneler üzerinde yapılan bir çalışmada, daha yüksek benlik saygısı, daha 

büyük bir büyüme deneyimiyle ilişkilendirilmiştir (Spielman & Taubman-Ben-Ari, 2009). Ancak, doğumdan 

sonraki pozitif psikolojik sonuçlar araştırmalarla göreceli olarak görmezden gelinmiştir (Sawyer & Ayers, 2009). 

Bu nedenle, literatürde doğum sonrası psikolojik büyümeye ilişkin araştırmaların yetersiz olduğu saptanmıştır.  

Sosyal destek sistemlerinin büyümenin gelişimini etkilediği düşünülmektedir, çünkü destekleyici başkalarının 

varlığı, kendini açıklamayı teşvik edebilir, bilişsel süreci teşvik edebilir ve yeni perspektifler sunabilir, bu da 

insanların olumlu bir anlam bulmasına ve büyümeyi algılamasına yardımcı olabilir (Richard G Tedeschi & 

Calhoun, 2004).  

 Doğum sürecinde bireyin algıladığı kontrol duygusu ve sosyal desteğin post-travmatik büyüme ile ilişkili 

olmadığını belirtmesine rağmen, sosyal desteğin büyümenin gelişimindeki önemi, sosyal destek ve büyüme 

arasında orta derecede olumlu bir ilişki olduğunu bildiren 46 çalışmanın meta-analizi ile doğrulanmıştır (Prati & 

Pietrantoni, 2009).  

 Doğum, birçok kadın için pozitif deneyimlerin yaşandığı önemli bir dönüm noktası olarak algılanırken, 

bazı kadınlar için korku ve kaygı uyandıran travmatik bir deneyim olarak algılanabilmektedir (King ve ark., 2017). 

Beklenmedik tıbbi müdahale, şiddetli ağrı veya ölüm tehdidi gibi olumsuz doğum deneyimleri, bazı kadınlarda 

travma sonrası stres reaksiyonunu hızlandırabilmektedir (Sawyer & Ayers, 2009). Travmanın ardından ortaya 

çıkabilen büyüme ise, yaşam krizleri sonrası olumlu kişisel değişim ile birlikte yaşama bakış açısında gelişim 

olarak tanımlanmaktadır (Joseph, Murphy, & Regel, 2012).  Travma sonrası büyüme düzeyi yüksek olan bireyler 

karşı karşıya kaldıkları problem karşısında daha güçlü hissetmekte, daha iyi baş etme becerileri göstermekte ve 

travmanın olumlu yönlerine odaklanmaktadır (Üzar Özçetin & Hiçdurmaz, 2017). Sezaryen gibi obstetrik bir 

prosedür, doğum deneyiminin stresine katkıda bulunabilir ve bu nedenle olayın travmatik doğasını artırabilir 

(Olde, van der Hart, Kleber, & Van Son, 2006).  

 Kadınların doğum şekilleri karşılaştırıldığında, normal vajinal doğum yapan kadınlara kıyasla sezaryen 

(elektif veya acil) olan kadınlarda daha fazla büyüme olduğu görülmüştür (Sawyer & Ayers, 2009).  Ancak, doğum 

sırasındaki ağrı gibi diğer subjektif göstergelerin, travmatik stres yaratan kriterleri karşılayan travmatik doğum 
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olarak doğumu değerlendirmesinin, büyüme ile anlamlı bir şekilde ilişkili olmadığı belirtilmelidir (Sawyer & 

Ayers, 2009) 

SONUÇ 

Bu derleme ile kadınların doğum deneyimi sonrasında bir kazanım sağlayarak psikolojik büyüme 

yaşayabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların psikolojik büyüme yaşamalarında doğum süreci ve bireye 

ilişkin birçok faktörün etkili olduğu belirlenmiştir. Kadının doğum eylemi sonrasında sahip olacağı psikolojik 

büyüme, kendisi ve ailesinin güçlendirilmesini etkileyebileceği için ele alınması gereken bir konudur. Bu nedenle, 

sağlık profesyonellerine psikolojik büyümeyi desteklemek adına gebelikten başlayıp doğum sonrası sürece kadar 

devam eden güçlendirmeyi temel alan iyi bakım uygulamalarını örnek alması önerilmektedir. Ayrıca, Doğumdan 

sonraki psikolojik uyumla ilgili araştırmaların çoğunluğu, depresyon, anksiyete bozuklukları ve daha yakın 

zamanda travma sonrası stres bozukluğu gibi olumsuz sonuçlara odaklanmıştır (Brockington, 2004). Doğumdan 

sonra kadınlarda büyüme ile ilişkili faktörleri açıklığa kavuşturmak ve bu popülasyonda büyümenin psikolojik 

faydalarla ilişkili olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır (Sawyer & Ayers, 2009). 

Bugüne kadar, doğum sonrası büyümenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin sistematik bir araştırma 

yapılmamıştır (Sawyer & Ayers, 2009).   Daha fazla çalışma ile bu tür araştırmaların büyümeye yönelik değerli 

bir fikir sağlayacağı umulmaktadır (Sawyer & Ayers, 2009).  
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S-097 - GEBELERİN PSİKOSOSYAL SAĞLIK DURUMLARININ BEDEN ALGISI İLE 

İLİŞKİSİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 
Ruken YAĞIZ1, Ümran SEVİL1, 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

ÖZET 

Amaç: Bu araştırma gebelerin psikososyal sağlık durumlarının beden algısı ile ilişkisi ve etkileyen faktörleri 

saptamak amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma; İzmir ili Kamu Hastaneler Birliği Kuzey Genel Sekreterliği 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine 

Nisan-Kasım 2017 arasında antenatal kontrollere gelen 376 gebe ile yürütülmüştür. Veriler; “Kişisel Bilgi Formu”, 

“Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ)” ve “Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ)” kullanılarak 

toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılım, ortalama, Kruskall Wallis, Mann Whitney U ve 

Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Gebelerin, %35.1’ inin 25-30 yaş grubunda yer aldığı, 

%33.2’sinin ortaokul mezunu olduğu, %77.4’ nün çalışmadığı, evlilik sürelerinin %56.6’ sının 1-5 yıl ve 

%85.9’nun çekirdek aileden oluştukları belirlenmiştir. Gebelerin, GPSDÖ’den aldıkları toplam puan ortalamasının 

3.08±0.38 olduğu, VAÖ’den alınan toplam puan ortalamasının ise 141.00±28.12 olduğu saptanmıştır. Gebelerin; 

gelir durumu algısı, gebelik sayısı, gebeliğin planlanma durumu ve eşin gebeliği istemesi durumunun psikososyal 

sağlığı etkilediği belirlenmiştir (p<0.05). Gebelerin sosyo-demografik özellikleri, obstetrik özellikleri ve şimdiki 

gebeliğine ait özelliklerinin beden algısını etkilemediği belirlenmiştir (p>0.05). Gebelerin eşlerinin eğitim düzeyi 

ve eşin gebelikteki beden algılaması gebelerin gebelikteki beden sağlığını etkilediği saptanmıştır (p<0.05). 

GPSDÖ puan ortalamaları ile VAÖ puanları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde; Gebelerin psikososyal sağlık 

durumları ile beden algısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur ( p<0.01, r= 0.254). Sonuç: 

Gebelerin, GPSDÖ’den aldıkları toplam puan ortalamasına göre psikososyal sağlıklarının orta düzeyde ve 

VAÖ’den aldıkları toplam puana göre ise beden algılarının iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Psikososyal sağlık 

düzeyi arttıkça beden algısının da arttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Vücut Algısı, Gebelikte Psikososyal Sağlık Durumu
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THE RELATIONSHIPS BETWEEN PREGNANT WOMEN'S PSYCHOSOCIAL HEALTH 

CONDITION AND THEIR BODY PERCEPTION AND AFFECTING FACTORS 

ABSTRACT 

Aim: This study was carried out to determine the relationship between the psychosocial health status of the 

pregnant women and their body perception and affecting factors. 

Method: This study was conducted with 376 pregnant women who applied for antenatal check up to the Obstetrics 

and Gynecology Polyclinic of Tepecik Training and Research Hospital of Izmir North Region Union Secretariat 

General Of Public Hospitals’ Health Sciences University between April and November 2017. The data were 

collected by using "Personal Information Form", "Pregnancy Psychosocial Health Assessment Scale (PPHAS)" 

and "Body Perception Scale (BPS)". In the analysis of the data, percentage distribution, mean, Kruskal Wallis test, 

Mann Whitney U test and Pearson Correlation Analysis were used. Results: It was determined that 35.1% of the 

pregnant women were in the age group of 25-30 years, 33.2% of them were secondary school graduates. 77.4% of 

them did not work, 56.6% of them had 1-5 years long marriages and 85.9% of them had nuclear families. It was 

determined that the mean of the total PPHAS scores of the pregnants was 3.08 ± 0.38 while the mean of their total 

BPS scores was 141.00 ± 28.12. It was found  that the pregnant women's perception of income status, their number 

of pregnancies, their planning status of pregnancy and their spouses' willingness for pregnancy affected their 

psychosocial health (p<0.05). It was stated that the pregnant women's socio-demographic, obstetric and present 

pregnancies characteristics did not affect their body perception (p>0.05). The level of spouses`s education of the 

pregnant women and spousal body perception were found to affect the body health during pregnancy (p<0.05). A 

weak positive correlation was found between pregnancy psychosocial health status and body perception (p<0.01, 

r=0.254). Conclusion: The results of the study found that pregnant women have moderate levels of psychosocial 

health depends on their total PPHAS scores and a good level of body perception depends on  the mean of their 

total BPS scores. As the level of psychosocial health increases, the body perception increases. 

Key words: Pregnancy; Body Perception; Psychosocial Health Status of Pregnant Women
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GİRİŞ 

 Gebelik ve doğum kadın için fizyolojik bir süreç olmasına rağmen, kadının vücudu için büyük bir yük ve 

aynı zamanda stres kaynağı olarak görülmektedir (Demiryay, 2006). Bu süreçte kadın psikolojik, fizyolojik ve 

duygusal değişimleri bir arada yaşamaktadır ve yaşanılan bu değişimlere uyum sağlamada güçlük çekebilmektedir 

(Beydağ, 2007). Kadın gebeliğin her trimesterinde başarması gereken gelişimsel görevleri ve verdiği genel 

tepkileri bulunmaktadır (Özkan&Polat, 2011). Gebede; ilk trimesterde gebelik gerçeğine uyumla ilgili 

değişiklikler ile birlikte gebe kendisindeki değişimlere odaklanmaya başlamıştır. İkinci tirmesterde gebede ilk 

trimesterde görülen semptomlar azalmış olup, gebe fetüsün hareketleri hissetmesiyle fetüse yoğunlaşmıştır. Son 

trimesterde ise; anne adayının fiziksel olarak görünümü büyümesiyle birlikte fiziksel hareketleri yavaşlamıştır. 

Ayrıca gebe bu dönemde acı çekme, doğum ve bebeğini kaybetme korkusuyla ilgisi kendisine ve bebeğine 

yönelmiştir (Kömürcü&Doğan Merih, 2011; Taşkın, 2016; Kızılkaya Beji&Aydın Özkan, 2015).  

Gebe kadınlar, gebelikleri süresince önemli psikolojik, fizyolojik ve duygusal değişimler yaşamaktadırlar 

(Kumcağız, 2012). Özellikle gebelikle ilgili fiziksel değişikliklerin bir kadının vücut algısı üzerinde önemli bir 

etkisi olduğu düşünülmektedir (Hodgkinson, Smith&Wittkowski, 2014). Gebelik sırasında bir kadının vücudu 

büyüdüğünden, vücut şekli değiştiğinden ve gebelikle ilgili fiziksel belirtileri daha belirgin hale geldiğinden 

gebenin vücut algısı da değişmektedir (Fuller-Tyszkiewicz, Skouteris, Watson&Hill, 2012). Bu değişimler bazı 

gebeler için beden algısı olumlu olarak algılamasına karşın, bazı gebeler için de stres kaynağı olup kadınlar bu 

süreçte vücut memnuniyetsizliği ile yaşamak zorunda kalmaktadır. Bu durum da gebenin psikolojik birtakım 

sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. 

Hemşireler, gebelik boyunca planlayacakları önleyici uygulamalar doğrultusunda; kadınların gebelik döneminde 

yaşadıkları fizyolojik değişiklikleri ve bu değişikliklerin nedenlerini gebeye iyi tanımlayabilmeli ve sorunların 

çözümünde gebeye destek olarak danışmanlık yapmalıdır. Bu danışmanlık ile birlikte gebenin, gebeliği 

kabullenme ve gebeliğe uyum sorunu yaşamalarını ortadan kaldırabilir, ayrıca aile bireylerine yönelik yapacakları 

eğitimler ile de kadının ihtiyacı olan desteği sağlamış olacaktır (Demirbaş&Kadıoğlu, 2004; Kömürcü&Doğan 

Merih, 2012). Bu yüzden gebelere prenatal dönemde verilen bakım bütüncül olarak yapılması gebelik sürecine 

uyumu kolaylaştıracaktır. Bundan dolayı bu araştırma gebelerin psikososyal sağlık durumlarının beden algısı ile 

ilişkisini ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, tanımlayıcı nitelikte yapılmış bir araştırmadır. Araştırma; İzmir ili Kamu Hastaneler Birliği 

Kuzey Genel Sekreterliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum polikliniğine başvuran gönüllü ve araştırmaya katılma kriterlerini taşıyan gebeler üzerinde yapılmıştır. 

Araştırmanın örneklem hesaplamasında sonucunda örneklem sayısı 376 olarak bulunmuştur. Araştırma verilerinin 

toplanmasında; araştırmacı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Gebelikte Psikososyal Sağlığı 

Değerlendirme Ölçeği ve Vücut Algısı Ölçeği kullanılmıştır. 

• Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel Bilgi Formu, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmıştır. Formda gebelerin; sosyo-

demografik (gebelerin yaşı,yerleşim yeri, eğitimi, evlilik süresi, çalışma durumu, eş eğitim ve çalışma durumu, 

gelir durumu algısı, ailenin ekonomik düzeyi, aile tipi) ve obstetrik özellikleri (gebelik sayısı, canlı doğum sayısı, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hodgkinson%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25248649
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25248649
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düşük/kürtaj sayısı, ölü doğum sayısı, gebelik haftası, kontrole gitme durumu, bebeğin cinsiyeti, gebe ve eşinin 

gebeliği isteme durumu) gibi sorulardan oluşmuştur. 

• Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği 

Yıldız (2011), tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenirliği yapılan ölçek; gebelikte psikososyal sağlığı 

bütün olarak değerlendirmektedir. GPSDÖ’i toplam 46 maddeden ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Alt grupları 

(faktörler), psikososyal sağlığı etkileyen durumlar bakımından problem olup olmadığını göstermektedir.  Ölçekte; 

birinci alt boyut (1,2,3,4,5,6,7,8,18,19,20,32,34) “Gebelik ve Eş İlişkisine Ait Özellikleri”, ikinci alt boyut (9, 

10, 11, 12, 36, 37, 38, 40) “Kaygı ve Strese Ait Özellikleri”, üçüncü alt boyut (21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 43) 

“Aile İçi Şiddete Ait Özellikleri”, dördüncü alt boyut (16, 17, 28, 29, 30, 41, 45)  “Psikososyal Destek 

Gereksinimine Ait Özellikleri” beşinci alt boyut (31, 33, 35, 42) “Ailesel Özellikleri” (gebe ile ailesi arasındaki 

ilişkiye yönelik) ve altıncı alt boyutta yer alan maddeler ise (13, 14, 15, 39, 44, 46) “Gebeliğe İlişkin Fiziksel-

Psikososyal Değişikliklere Ait Özellikleri” değerlendirmektedir. GPSDÖ 5’li likert tipinde bir ölçektir. Ölçekte 

29 maddede 1=Çok fazla, 2=Fazla, 3=Orta, 4=Az, 5=Hiç şeklinde puanlandırılmakta, 17 madde de ise (1, 2, 3, 5, 

6, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 35, 42,) 5=Çok fazla, 4=Fazla, 3=Orta, 2=Az, 1=Hiç şeklinde 

puanlandırılarak kodlanmaktadır. Ölçekte belirlenen toplam puanın madde sayısına bölünmesi sonucu ortalama 

değer saptanır ve 1 ile 5 arasında puan bulunur. Sonuç olarak; toplam puan 1 puana doğru yaklaştıkça gebenin 

psikososyal sağlığında problem olduğunu ve 1 puan gebenin psikososyal sağlığının çok kötü olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.93 olarak belirtilmiştir. Çalışmamızda GPSDÖ’nin 

cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0.90 olarak bulunmuştur. 

• Vücut Algısı Ölçeği 

Secord ve Jourard (1953) tarafından geliştirilen Vücut Algısı Ölçeği, kişilerin bedenlerindeki çeşitli 

bölümlerinden ve beden işlevlerinden ne kadar memnun olduklarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Hovardaoğlu (1993) 

tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan ölçek; kişinin 40 ayrı vücut bölümünden ya da işlevinden memnuniyetini 

değerlendirmektedir. Ölçek, 40 maddeden oluşan beş dereceli Likert tipi bir ölçme aracıdır (5= Çok beğeniyorum, 

4= Oldukça beğeniyorum, 3= Kararsızım, 2= Pek beğenmiyorum, 1= Hiç beğenmiyorum). Buna göre, alınabilecek 

en düşük toplam puan 40, en yüksek toplam puan 200’dür. Ölçekten alınan toplam puanın artması, kişinin vücut 

bölümlerinden ya da işlevinden duyduğu memnuniyetin artmasını, puanın azalması ise memnuniyetin azalmasını 

belirtmektedir. Ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.91 olarak belirtilmiştir. Çalışmamızda Vücut Algısı 

Ölçeğinin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur. 

Araştırmanın yapılabilmesi için; Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu 

(BAYEK)’ndan etik kurul kararı alınmıştır.  Araştırmanın kullanılması ve verilerin toplanması için gerekli izinler 

alınmıştır. Ayrıca annelere görüşme öncesi, araştırmanın amacı, araştırmada sağlanacak yararlılıklar, görüşme için 

harcayacağı zaman konusunda açıklamalar yapılarak ve sözlü onamları alınmıştır. 

BULGULAR 

Gebelerin sosyo-demografik özelliklerine bakıldığında %35.1’ inin 25-30 yaş grubunda yer aldığı, 

%66.2’ sinin il merkezinde yaşadığı, %33.2’sinin öğrenim düzeyinin ortaokul mezunu olduğu, %77.4’ nün 

çalışmadığı ve evlilik sürelerinin %56.6’ sının ise 1-5 yıl olduğu belirlenmiştir. Gebelerin eşlerinin %33.3’ nün 

lise mezunu eğitim düzeyine sahip olduğu ve  %93.6’ sının çalıştığı saptanmıştır. Gebelerin %58.2’ sinin gelirinin 

gidere denk olduğu ve %85.9’nun çekirdek aileden oluştukları belirlenmiştir. 
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Gebelerin; %34.3’ ünün ilk gebeliği olduğu, %41.0’nın canlı doğumu olmadığı, %77.1’nin düşüğünün 

olmadığı ve %94.7’sinin ölü doğumu olmadığı belirlenmiştir. 

Gebelerin; %81.1’ nin 3. trimesterda olduğu, %96.8’ inin düzenli kontrollere gittiği, %48.9’ unun 

bebeğinin cinsiyetinin kız olduğu, %81.6’sının gebeliğinin planlı olduğu, %74.2’sinin gebeliklerini “gebe kalmayı 

istiyor ve planlıyordum” olarak ifade ettikleri belirlenmiştir. Gebelerin %80.6’ sının eşlerinin “gebe kalmamı 

istiyor ve planlıyordu” diye ifade ettiği ve %35.9’nun eşlerinin vücutlarındaki değişikliği oldukça beğendiği 

saptanmıştır. 

Gebelerin aldıkları GPSDÖ toplam puanları incelendiğinde; minimum puanın 1.15, maksimum puanın 4.34, 

median değerin 3.13 olduğu ve toplam puan ortalamasının ise 3.08±0.38 olduğu belirlenmiştir. 

Gebelerin GPSDÖ toplam puanı ile yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, aile ekonomik düzey ve aile tipi 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0.05).  

Gebelerin GPSDÖ puan ortalamaları ile evlilik süresi, planlı gebelik, gebelik dönemi ve gebelik sayısı 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05) 

Araştırmada gebelerin aldıkları vücut algıları ölçek puanları incelendiğinde; median değeri 144.00, 

minimum puan 45.00, maksimum puanın 196.00 olduğu ve toplam puan ortalamasının 141.00±28.12 olduğu 

bulunmuştur. Vücut algısı ile yaş, eğitim, çalışma durumu, aile ekonomik düzey, aile tipi, evlilik süresi, planlı 

gebelik, gebelik dönemi ve gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). 

GPSDÖ puan ortalamaları ile vücut algısı ölçeği puanı arasındaki ilişki incelendiğinde; GPSDÖ 

(p<0.001) puan ortalamaları ve vücut algısı ölçeği total puan arasında pozitif yönde, çok zayıf derecede anlamlı 

bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Gebelerin aldıkları GPSDÖ toplam puan 3.08±0.38 bulunmuş olup orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

Literatürde yapılan araştırmaların GPSDÖ toplam puanı incelendiğinde; Aksay ve ark. (2017)’ nın yapmış olduğu 

çalışmada GPSDÖ toplam puanını 3.13±0.33, Körükcü ve ark. (2017)’ nın yapmış olduğu çalışmada GPSDÖ 

toplam puanını 3.00±0.20, Boybay Koyuncu (2013)’nun çalışmasında GPSDÖ toplam puanını 3.95±0.45, Sözeri 

(2011)’nin çalışmasında gebelerin GPSDÖ toplam puanını 3.95±0.42 ve Yıldız (2011)’ın çalışmasında GPSDÖ 

toplam puanını 3.84±0.51 bulunmuş olup, GPSDÖ orta düzeyde olduğu gösterilerek çalışmamızın sonucu ile 

benzerlik göstermişlerdir. 

Çalışmaya katılan gebelerin yaş grupları, eğitim düzeyleri, çalışma durumu, aile ekonomik düzeyi, aile tipi 

ile GPSDÖ total puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).  

Boybay Koyuncu (2013) yaş ile GPSDÖ toplam puanı ve diğer alt boyutlar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığını ifade etmiştir. Uçar (2014) yapmış olduğu çalışmada GPSDÖ ile eğitim düzeyi arasında 

anlamlı bir farklılık olmadığını, fakat eğitim düzeyi arttıkça gebelerin aldığı puanın arttığını belirtmiştir. 

GPSDÖ total puan ortalamaları ile gebeliğin planlı olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark belirlenmiştir (p<0.05). Uçar (2014)’ ın yapmış olduğu çalışmada gebeliğin planlı olmasının, ölçek toplam 

puanını pozitif yönde etkilediği gösterilmiştir. 

GPSDÖ total puan ortalamaları ile gebelik dönemleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur (p=0.04). Boybay Koyuncu (2013), Akbaş (2008), Karataylı (2007), Demiryay (2006), Sevindik 

(2005) çalışmaları çalışmamızla benzerlik göstermiştir. 
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GPSDÖ total puan ortalamaları ile gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

belirlenmiştir (p<0.001). Boybay Koyuncu (2013)’ nun yapmış olduğu araştırma sonucunda, gebelerin gebelik 

dönemine göre yaşadığı bazı fiziksel belirtiler ile GPSDÖ total puan ortalaması arasında anlamlı ilişki olduğunu 

belirtmiştir. 

GPSDÖ total puan ortalaması ile evlilik süresi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur 

(p<0.05). Uçar (2014) ve Demiryay (2006) yapmış oldukları araştırmalarda evlilik süreleri ile GPSDÖ total puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamamışlardır. 

Çalışmamızdaki gebelerin vücut algısı ölçek puan ortalamaları 141.00±28.12 olarak bulunmuş olup literatür 

ile karşılaştırılmak istenildiğinde vücut algısı ölçeği kullanılarak yapılan çalışma sayısının sınırlı sayıda olduğu 

görülmüştür. Gümüşay (2016)’ ın yapmış olduğu çalışmada vücut algısı ölçeğinin puanı 147.41±14.88 olarak 

bulmuştur. Çırak ve Özdemir (2015)’ in yapmış olduğu çalışmada vücut algısı ölçek puanı 146.30±23.9 olarak 

bulmuştur. Bu çalışmanın sonucu çalışmamızın sonucu ile paralellik göstermiştir.  

Gebelerin vücut algısı ölçeği puan ortalaması ile yaş, eğitim düzeyi, çalışma durumu, evlilik süresi, aile 

ekonomik düzeyi, aile tipi, planlı gebelik, gebelik dönemi ve gebelik sayısı gibi bakılan sosyo-demografik 

özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).  Gümüşay (2016)’ ın yapmış 

olduğu çalışmada; gebelerin yaş, eğitim durumu, gelir algı durumu, evlilik süresi ve gebelik sayısına göre gruplar 

arasında anlamlı bir fark olduğunu belirtirken, çalışma durumu, gebeliğin planlı olması ve aile tipi ile gruplar 

arasında anlamlı bir fark olmadığı ifade edilmiştir. 

Gebelerin eşlerinin eğitim düzeyi, gebeliğin eş tarafından istenme durumu ve eşin gebenin bedenini 

algılaması ile GPSDÖ total puan ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05). 

Uçar (2014), Gümüşdaş ve ark. (2014)  yapmış oldukları çalışmalarında eş eğitiminin GPSDÖ total puan 

ortalaması arasında çalışmamızda olduğu gibi anlamlı bir fark bulamamışlardır. Ancak Uçar (2014) yapmış olduğu 

çalışmada gebelerin eşlerinin gebeliği isteme durumu ile GPSDÖ arasında anlamlı bir fark bulmuştur. 

SONUÇ 

❖ Gebelerin, gebelik döneminde sadece fiziksel değerlendirme değil aynı zamanda psikososyal sağlık 

durumları ile birlikte izlenmesi, bu izlemin ve değerlendirmenin rutin bir uygulama olması, 

❖ Gebelik döneminde psikososyal sağlık değerlendirme sonucunda psikososyal sağlık durumları kötü olan 

gebelerin profesyonel destek almaları için danışmanlık yapılması gerektiği, 

❖ Gebelik döneminde gebeliğe uyumu kolaylaştırmak için oluşabilecek fiziksel değişimler hakkında bilgi 

verilerek, gebelik süreci hakkında bilgiye sahip olmasını sağlamak şeklinde önerilerde bulunulabilir. 
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süren ve anneler için gelişimsel kriz olarak tanımlanabilen önemli biyolojik değişikliklerin yaşandığı fizyolojik 

bir süreç olduğu kadar karmaşık sosyolojik ve psikolojik bir süreçtir. Anneler, yeni rollerini öğrenmek, bebekle 

iletişim kurmak, bebeğe bakım vermek, bebekle ilgili sorunlarla baş etmek zorundadır. Birçok kadın, gebelik ve 

doğum ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere kolaylıkla uyum sağlar. Ancak uyum 

sağlamayan kadınlarda çeşitli düzeylerde duygusal sorunlar gelişebilmektedir. Bu nedenle bu dönemde anneye 

yakın çevresi tarafından sağlanan bebek bakımına destek, ev işlerine yardım ve duygusal desteği içeren sosyal 

destek sağlanmalıdır. Sosyal destek, gebelik ve doğum sonrası dönemdeki kadının annelik rolüne adaptasyon 

sürecini olumlu yönde etkilemekte, bebeğine olan duyarlılığını artırmakta ve yakınları ile ilişkilerini 

kolaylaştırmaktadır. Özellikle kadın bu dönemde eş desteğinin beklentisi içindedir ve bu desteğin yeterli düzeyde 

karşılanması kadının fiziksel ve mental iyilik hali üzerinde olumlu etki göstermektedir. Eğer destek ihtiyacı 

karşılanmazsa annenin psikososyal durumu ve ebeveyn davranışı olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu durumda 

yenidoğanda komplikasyonlara ve kadın da postpartum depresyona yol açabilmektedir. Yapılan bir araştırmada 

yeterli ve etkili desteğe sahip gebelerin doğum sonrası dönemi de daha rahat geçirebildiği ve eşlerinden yeterli 

desteği alan gebelerin sorunlarla baş etmede daha başarılı olduğu bildirilmiştir. Cebeci ve ark. yaptığı çalışmada, 

doğum sonrası dönemde kadınlarda aile ve eşten algılanan sosyal desteğin arkadaştan algılanan sosyal desteğe 

göre daha fazla olduğunu bildirmişlerdir. Dielh ve Herman’ın yaptığı çalışmada babalar tarafından desteklenen 

annelerin daha az stresli, annelikte başarılı ve bebekleriyle olumlu etkileşimde olduklarını bildirmişlerdir. Bu 

bağlamda doğum sonrası dönem anne ve bebekten oluşan ikili yaşamı ifade ettiği için sosyal desteğe gereksinim 

duyulan en önemli dönemlerden birisidir. Sosyal desteğin güçlendirilmesi başta hemşirelerin aktif rol alması ile 

annenin; fiziksel ve psikososyal beklentilerinin eş, aile ve sosyal çevre tarafından karşılanması stres düzeyini 

azaltarak annede, bebekte ve aile bütünlüğünde oluşabilecek sorunlar önlenebilecektir. Bu nedenle hemşireler 

kadınları gebelik ve doğum sonrası dönemde sosyal destek alma durumları açısından değerlendirmelidir. Ayrıca 

sosyal destek sistemlerini harekete geçirme ve olumlu yöne çevirme konusunda annelere yardımcı olmalıdırlar. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, doğum sonu dönemde olan kadınların beden imajı algısının incelenmesidir. Herhangi bir 

kısıtlama yapılmaksızın, PubMed, Cochrane, ScienceDirect veri tabanları kullanılarak “body image and 

postpartum period, body dissatisfaction and postpartum period, body satisfaction and dissatisfaction” anahtar 

kelimeleriyle literatür taraması yapılmıştır. Kadınlar genellikle doğum sonrası dönemde bedenlerinin gebeliğe göre 

büyük ölçüde farklı olduğunu hissetmekte, bu durum olumsuz beden imajı algısına yol açabilmektedir. Beden 

imajı algılarının olumsuz olması sonucu yeme bozuklukları, yeterli emzirmeme, kendini daha az çekici hissetme, 

cinsel aktivitede azalma, öz bakımda azalma görülebilmektedir.  Literatür incelendiğinde, yurt dışında doğum sonu 

dönemde beden imajını algısını değerlendiren birçok çalışma olmasına rağmen, ülkemizde doğum sonu beden 

imajını algısını değerlendiren yalnızca bir çalışmaya ulaşılmıştır (Erbil ve ark, 2012). Çalışmalar incelendiğinde, 

kadınların doğum sonu dönemde beden imajı algılarının çelişkili olduğu görülmektedir. Beden imajı algısının 

olumlu olduğunu gösteren çalışmaların yanı sıra(Rallis ve ark, 2007, Clark ve ark, 2009), olumsuz olarak 

algılandığını gösteren çalışmalar da mevcuttur( Jordan ve ark, 2007). Bu dönemde günlük yaşamdaki farklılıkların, 

stres düzeylerinin yüksek olmasının, doğum sonrası gerçekçi olmayan beden ideallerinin, emzirmenin görünüm 

üzerindeki olumsuz etkisi beden imajı algısını büyük ölçüde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle doğum sonrası 

dönemde kadınlar beden imajı konusunda daha hassas ve kaygılıdır. Çalışmalar değerlendirildiğinde, yurt dışında 

doğum sonu dönemde beden imajı algısını değerlendiren çalışmaların olmasına rağmen, ülkemizde bu konuda 

yeterli çalışma yapılmadığı görülmektedir.  

Beden imajı algısının doğum sonu döneme, annelik uyum ve iyilik düzeyine etkileri olduğu için kadının beden 

imajı algısı ve bu algısını etkileyen faktörler sağlık profesyonelleri bakımından mutlaka değerlendirilmelidir. 

Beden imajı memnuniyetini teşvik etmek için kadınlara, bedeninin hala önemli işlevleri yerine getirdiği ve 

gebeliğin fonksiyonel yönlerinin hemen ortadan kalkmasının beklenmediğinin bilgisi verilmelidir. Olumlu bir 

beden imajı algısı oluşturabilmek için daha fazla çalışma yapılmalı, kadınların sağlık hizmetlerinden yeterince 

faydalanması sağlanmalıdır. 
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Body Image in Postnatal Women: A Literature Review 

Abstract 

The purpose of this study is to examine the perception of body image of women who are in postpartum period. 

Without any restriction, literature was searched using keywords "body image and postpartum period, body 

dissatisfaction and postpartum period, body satisfaction and disssatisfaction" using PubMed, Cochrane, 

ScienceDirect databases. Women’s often feel that their bodies are largely different from their pregnancy in 

postpartum period, which can lead to negative body image perception. Eating disorders with poor body image 

perceptions, lack of adequate breastfeeding, less attractiveness, decreased sexual activity and decreased self-care 

can be seen. When  literature is examined, although there are many studies evaluating perception of body image 

in postpartum period abroad, only one study evaluating perception of postpartum body image in our country has 

been reached (Erbil et al., 2012). When studies are examined, it is seen that  perception of body image in women 

in  postnatal period is contradictory. In addition to studies showing that body image perception is positive (Rallis 

et al., 2007; Clark et al., 2009), there are also studies showing that they are perceived negatively (Jordan et al., 

2007). It is seen that  differences in daily life and high levels of stress in this period greatly affect  perception of  

body image by unrealistic body ideals of postpartum, negative effect on the appearance of breastfeeding. For this 

reason, women in  postpartum period are more sensitive and anxious about the body image. When studies are 

evaluated, although there are studies evaluating perception of body image in postpartum period abroad, it is seen 

that there isn’t enough work in this country in our countryBecause body image perception has effects on postnatal 

return, maternal harmony and goodness level, female body image perception and factors affecting this perception 

must be evaluated in terms of health professionals. To encourage body image satisfaction, women should be 

informed that body still performs important functions and that functional aspects of the pregnancy aren’t expected 

to erupt immediately. More work should be done to be able to create  positive sense of body image, and women 

should be made to benefit from health services. 

Key Words: body ımage, body ımage perceptıon, postpartum 

Giriş 

Kadınlar hayatları boyunca birçok rol üstlenirler (Kumcağiz, 2012). Bu süreçte özellikle gebelik rolü 

kadınlar için bir kriz dönemli olarak görülebilmektedir (Kuğu & Akyüz, 2001). . Gebelikleri süresince kadınlar 

bedenlerindeki değişiklikleri incelemekte ve bunun sonucunda, gebelik öncesi beden imajı algısının doğum sonrası 

beden imajı algısını etkilediği görülmektedir (Kumcağiz, 2012). 

Gebelik, bir kadının vücudunun dramatik bir şekilde değişebileceği, çoğu zaman toplumun ince 

idealinden saptığı, doğum sonu dönemde de devam eden kalıcı bedensel değişimlerin olduğu bir dönemdir (Clark, 

Skouteris, Wertheim, Paxton, & Milgrom, 2009) Gebelik sırasında, bir kadının vücudu, içinde büyüyen fetüse 

uyum sağlar ve gerektiğinde değişir (Lewis, 2017).  Doğum sonrası döneme girdiğinde ise, bedeni toplumda 

normalize olmuş olan ideal bedenden çok uzaktır ve bu durum beden memnuniyetsizliğine yol açabilmektedir 

(Gow, Lydecker, Lamanna, & Mazzeo, 2012).  
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 Kanıtlar gebelik ilerledikçe vücut büyüklüğünde önemli ölçüde değişiklikler yaşadıkları için gebeliğin 

bazı kadınlarda vücut memnuniyetsizliği ortaya çıkardığını göstermektedir (Shloim, Hetherington, Rudolf, & 

Feltbower, 2015). Birçok kadın, gebeliklerinde ve doğum sonrası dönemde vücutlarında kontrolü kaybettiklerini 

hissetmektedir (Upton & Han, 2003; Warren & Brewis, 2004). Bu nedenle doğumdan sonraki aylarda, kadınlar 

beden imajlarına karşı oldukça hassastır (Rodgers, O'Flynn, Bourdeau, & Zimmerman, 2018).  

Bu dönemde kadınlar genellikle doğum sonrası vücutlarının doğum öncesine göre büyük ölçüde farklı 

olduğunu hissetmekte,  vücutlarının doğum öncesi kilosuna ve şekline geri dönmesi, sağlıklı beslenme ve egzersiz 

alışkanlıklarına rağmen uzun zaman alabilmektedir (Lewis, 2017). 

Gebe ve postpartum dönemdeki kadınların kilo yönetimi için sadece egzersizlere yönelik müdahaleleri 

içeren çalışmalardan elde edilen kanıtları gözden geçiren bir meta-analizde, gebelik sırasında yapılan egzersizin 

gebelikte kilo alımını önemli ölçüde azaltmasına karşın, doğum sonu dönemde kilo kaybı üzerinde anlamlı bir 

etkisi olmadığı bulunmuştur (Elliott-Sale, Barnett, & Sale, 2014). Başka bir çalışmada ise, düzenli egzersiz yapan, 

yaklaşık yedi saat ya da üzerinde uyuduğunu ifade eden kadınların doğum sonu bir yıl içinde gebelikte aldığı 

kiloları verdiği bulunmuştur (Çalım, Demirci, Ulaş, & Şen, 2016).  

Beden imajı, bedenin zihindeki resmi ve eşlik eden düşünceler, duygular ve algılar olarak tanımlanabilir 

(Erbil, Şenkul, Başara, Sağlam, & Gezer, 2012). Kadın bedeninin bugünün toplumunda bir 'sorun' olarak 

yapılandırıldığı ileri sürülmektedir (Jeffries, 2007). Toplumun kadınlar için ideal olarak nitelendirdiği fiziki 

özelliklerin önem kazanması, kadınlarda olumsuz bir beden imajı algısının oluşmasına neden olmaktadır (Çalım 

et al., 2016) 

Türkiye'de doğum sonrası anneler tatlı içecekler ve öğünler tüketmeye teşvik edilmektedir, çünkü bu tür 

gıdaların anne sütü üretimini geliştirdiğine inanılmaktadır (Geçkil, Şahin, & Ege, 2009). Türk kadınlarının büyük 

çoğunluğu doğum sonrası dönemde geleneksel yiyecek ve içecekleri yedikleri için kilo almakta ve bu kilo alımı 

kalıcı hale geldiğinde problem oluşmaktadır (Erbil, Senkul, Basara, Saglam, & Gezer, 2012). Ancak bazı kadınlar 

memelerinin büyüklüğünden ve şişmanlıktan memnun olmaktadır (Clark et al., 2009). Örneğin, Polonya’da 

yapılan bir çalışmada, gebeliğin kadını olgunlaştırdığı,  kilo değişiminin bir gurur meselesi olduğu ve beden 

imajının olumlu algılandığı belirtilmiştir (Kazmierczak & Goodwin, 2011).  

Doğum sonrası beden imajının olumsuz algılanması ise cinsel tatminde azalma ve evlilik ilişkilerinin 

bozulması ile sonuçlanabilmektedir (Paff Ogle, Tyner, & Schofield-Tomschin, 2011). Doğum sonrası gerçekçi 

olmayan beden idealleri ve emzirmenin görünüm üzerindeki olumsuz etkisi beden imajı algısını etkilemekte, 

kadınlarda yeme bozukluğu, daha kısa süreli emzirme fiziksel egzersiz ve kişisel bakımda azalma 

görülebilmektedir  (Rodgers et al., 2018). Olumsuz beden algısının depresyona yol açabileceği gibi, depresyon da 

beden imajı algısını bozabilmektedir (Dökmen, 2009). 

Gebelikten ve doğumdan kaynaklanan bedensel değişikliklere bağlı olarak kadınlarda,  ayna hastalığı 

olarak da bilinen, “dismorfofobi” olarak tanımlanan bedenin dismorfik bozukluklarının yaygın olduğu 

görülmektedir (Tuteja & Niyogi, 2017). Beden dismorfik bozukluğu, kişide işlevselliği bozan ve huzursuzluk 

yaratan beden ile ilgili bir kusuru aşırı abartma durumudur (Ray, Demirkol, & Tamam, 2012). İngiltere’de ve Yeni 
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Zelanda’da 200’den fazla hastayla yapılan görüşmelerde %14 oranında dismorfofobi saptanmıştır (Brockington, 

2004).  

 Kadınlar bu olumsuz durumlarla; algılanan vücut işlevselliğinde artma, yaşamdaki yeni anlam duygusu, 

fetüsün gelişimini ve hareketlerini hissetme, olumlu sosyal yorumlar gibi, duyusal değişimler sayesinde baş 

edebildiklerini, ancak bu olayların artık doğumdan sonra beden memnuniyetsizliğine karşı koruyamadığını ifade 

etmişlerdir (Clark et al., 2009). 

 Çalışmalar incelendiğinde, yapılan bir çalışmada doğum sonrası beden tutumlarının pozitif olduğu 

bildirilirken (Strang & Sullivan, 1985), diğer çalışma bulgularında, doğum sonrası dönemde beden 

memnuniyetsizliğinin arttığı rapor edilmektedir (Rallis, Skouteris, Wertheim, & Paxton, 2007; Clark, Skouteris, 

Wertheim, Paxton, & Milgrom, 2009b).  

Rallis ve arkadaşlarının (2008) gebelik ve doğum sonu ilk bir yıldaki beden imajı değişikliklerini 

keşfetmek amacıyla yaptığı bir çalışmada, doğum sonu bir yıllık dönemde 74 kadının beden imajı algısı 

değerlendirilmiş, kadınların beden memnuniyetsizliğinin doğum sonrası altı ay içinde en yüksek olduğu ve beden 

imajının gebelik sırasında gittikçe olumsuzlaştığı belirtilmiştir. Ayrıca kadınlar doğum sonrası ilk bir yıl içinde 

kendilerini daha şişman ve daha güçsüz hissettiklerini ifade etmişlerdir. 

 Clark ve arkadaşlarının (2009) gebelik ve doğum sonu dönemde kadınların bedenleriyle ilgili deneyim 

ve ruh hallerini değerlendirmek için yaptıkları nitel çalışmada, 30 ve üzeri gebelik haftasında olan 10 kadınla ve 

doğum sonrası 12 hafta içinde olan 10 kadınla görüşülmüştür. Doğum sonrası görüşülen 10 kadından hepsi 

gebeliklerinde bedenlerine karşı olumlu tutum sergilerken, sadece 3’ü doğum sonrası dönemde de olumlu tutum 

sergilediğini ifade etmiştir. Doğum öncesi görüşülen kadınlardan 4’ü doğum sonrası gebe kıyafeti 

giymeyeceklerini umduklarını ve bu durumdan ruh hallerinin olumsuz etkilendiğini dile getirmişlerdir  

 Başka bir çalışmada ise kadınlar, gebelikleri sonrasında artık şişman olmaları için bir mazeretleri 

olmadığını ve gebelik öncesi kıyafetlerini yeniden giyebildiklerinde bunu bir bedensel başarı olarak gördüklerini 

ifade etmişlerdir (Nash, 2015)  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, medyanın toplumdaki etki gücü de artmakta,  artan bu güç, kadınların 

estetik algılarını hem olumlu hem de olumsuz etkileyebilmektedir (Aktaş, 2014). Kadınların beden imajı algıları, 

doğum ve ebeveynlikle ilgili kamusal, özel ve profesyonel söylemlerden büyük ölçüde etkilenmekte, özellikle 

kadın dergileri, yüksek dağıtım oranlarına bakıldığında oldukça etkili olmaktadır (Fisher, Hauck, & Fenwick, 

2006).  

Literatürde son zamanlarda kullanılan "Geri sıçrayan" terimi, doğum sonrası vücudu, gebeliğin “geri 

sıçraması” için gerekli olan veya ihtiyaç duyulan şekilde tanımlamak için kullanılmıştır (Fisher, Hauck, & 

Fenwick, 2006). Dergilerde yer alan sosyal mesajlar, kadınların bir hastalık geçirmesi sırasında nasıl çaba 

gösteriyorsa, gebelik öncesi vücut şeklinin yeniden kazanılması için de aynı çabayı göstermesi gerektiği 

şeklindedir  (Fisher et al., 2006). 



600 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Doğumların çoğalmasıyla birlikte dergi ve televizyonlarda, ünlülerin doğum sonu döneme ilişkin 

fotoğraflar sayıları artış göstermektedir (O'Brien Hallstein, 2011). Ünlü olmayan anneler, medyada ünlü annelerin 

doğum sonu vücutlarıyla karşılaştıklarında, olumsuz bir beden imajıyla sonuçlanan bir sosyal karşılaştırma içine 

girmektedir  (Chae, 2014).  Sosyal karşılaştırma eğiliminin,  özellikle düşük benlik saygısı ve depresyona sahip 

kişiler arasında daha yüksek olduğu belirtilmiştir (Chae, 2014).  

Koreli kadınlar ile yapılan bir çalışmada, , ünlülerin bedenlerine olan ilginin, doğum sonrası kadınlarda 

hem doğrudan hem de dolaylı olarak olumsuz beden imajı algısıyla bağlantılı olduğu bulunmuştur (Chae, 2014).  

Farklı bir bakış açısı ele alınarak yapılan bir çalışmada, postpartum dönemde olan kadınlardan dijital 

fotoğraf makinasıyla kendi vücutlarının fotoğraflarını çekmeleri istenmiş ve bu fotoğraflarla doğum sonu 

deneyimlerini bireysel olarak görmeleri amaçlanmıştır. Çalışmaya katılan kadınların tümü bedenlerinden memnun 

olmadıklarını belirmiştir. Kadınların yeni bedenlerine karşı belirsizlik hissettiği ve bu belirsizliği dile getirmek 

için  “Bu ben değilim”  ifadelerini kullandıkları görülmüştür (Nash, 2015).  

Clark ve arkadaşlarının (2009) yaptıkları nitel çalışmada, gebelik ve doğum sonu dönemlere ilişkin 

temalar oluşturulmuştur. Gebelik döneminde “Vücudum bebeğim için değişti, fakat bu bir problem değil, Başkaları 

benim hakkımda ne düşünür ?” temaları yer alırken, doğum sonu dönemde “Artık bahane yok, Ne bekledim?” 

temaları yer almıştır. Ayrıca kadınlar gebelik döneminde “gebe” yerine “şişman” olarak nitelendirilebileceklerine 

inandıkları için başkalarının haklarında ne düşündükleri konusunda endişeli olduklarını ifade etmişlerdir. 

Strang ve arkadaşlarının (1985) gebelik ve doğum sonu dönemde beden imajı tutumunu değerlendirmek 

amacıyla 63 kadınla yapılan bir çalışmada, doğum sonu dönemdeki beden imajı algısının, gebeliğin son üç 

ayındaki beden imajı algısından daha olumlu olduğu belirtilmiştir. Olguların çoğunluğunun doğum sonu dönemde 

olumlu hissettirdiği yönündeki bulgular diğer çalışmalardan farklıdır. Ayrıca çalışmada, multipar ve primipar 

kadınların beden imajı algıları karşılaştırılmış, multipar kadınların beden imajı algılarının daha olumlu olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

Annelerin, doğum sonu ilk yılda kilo verme durumlarının incelenmesi amacıyla yapılan bir çalışmada, 

annelerin %83,2’sinin doğum sonu ilk bir yılda gebelikte aldığı kiloları veremediği, %7,3’ünün ise diyet yaptığı 

bulunmuştur (Çalım et al., 2016).  

Stein ve arkadaşlarının (1985) yaptıkları çalışmada, bebeğin doğumunun ardından bedenin gebelik öncesi 

döneme hemen geri dönmesinin nadir olduğu, birçok kadının fiziksel değişiklikler için hazır olmadığı ve bu 

durumun yeni annelerde endişe yarattığı belirtilmiştir. Hisner  (1986) ise yaptığı çalışmada kadınların %75’inin 

kilolarıyla ilgili ve doğum sonrası ilk birkaç hafta içinde gebelik öncesi ‘normal’ hallerine dönme yetenekleri 

hakkında endişeli oldukları belirtmiştir.  

Fischman ve arkadaşlarının (1986) yaptığı çalışmada, kadınların %70’inin doğum sonu altında ayda 

kilolarından memnuniyetsiz olduklarını, %25’inin kilolarından dolayı kendilerini çirkin hissettiklerini, bu yüzden 

de cinsel ilişki sıklığında azalma olduğunu rapor etmişlerdir. Baker ve arkadaşları (1999) yaptıkları çalışmada, 

doğum sonu dördüncü ayda gebelik dönemine göre memnuniyetsizliğin daha fazla olduğunu belirtmiştir. Erbil ve 

arkadaşları (2012)  doğum sonu dönemdeki kadınlar üzerinde yaptıkları çalışmalarında kadınların gebelikte 
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kazandıkları kilo arttıkça beden imajlarının olumsuz etkilendiğini belirtmişlerdir. Benzer şekilde Jenkin ve 

Tiggeman’ın  (1997) çalışmasında primipar kadınlar arasında memnuniyetsizliğin gebelik öncesi döneme göre 

doğum sonun dördüncü ayda önemli derecede yüksek olduğu görülmüştür.  

Crowell (1995) çalışmasında, gebelik ve gebelikten hemen sonrası dönemde kadınların vücut 

ağırlıklarından sık sık endişe duydukları belirtmiştir. Bu çalışmalar,  yeni anneler için beden imajının çok önemli 

bir konu olduğunu ve özellikle bebek doğduktan birkaç ay sonra kadınların çoğunun görünüşleriyle ilgili 

memnuniyetsizlik dile getirdiklerini göstermektedir (Jordan, Capdevila, & Johnson, 2005). 

Çalışmaların bazıları, kadınlarının beden imajının gebelik sırasında giderek daha negatif hale gelmesine 

rağmen, doğum sonu dönemde daha pozitif hale dönüştüğünü göstermektedir. Walker’ın (1998) çalışmasında, 

kadınların doğum sonu altı ayda kilolarıyla ilişkilerine bakıldığında, kadınların %40’ının kilolarından memnun 

oldukları, %40’ının kibarca memnuniyetsizlik dile getirdiği, %8’inin sıkıntı yaşadığı belirtilmiştir. Benzer şekilde, 

Strang ve Sullivan (1985) çalışmasında, kadınların %70’inin doğum sonu ikinci ve altıncı haftalarda bedenlerine 

karşı pozitif duygular hissettiklerini ve kadınların diğer çeyreğinin nötr duygular içinde olduklarını belirtmektedir.  

Sonuç 

Postpartum beden imajı, beden imajı literatürünün kapsamını genişletmesi ve cinsiyet sorunlarına önemli 

etkileri olması nedeniyle önemli bir araştırma konusudur. Yapılan literatür incelemesinde, gebeliğin ilerlemesiyle 

birlikte, kadınlar vücut büyüklüklerinde önemli ölçüde değişiklikler yaşadıkları için bu durumun bazı kadınlarda 

beden memnuniyetsizliğinin ortaya çıktığı görülmektedir. Doğum sonu dönemde de devam eden kilo alımı önemli 

bir problem hale gelmektedir. Bu dönemde kadınlar gebelik öncesi kilolarına dönmek istemektedir. Kadınların işe 

başlamasıyla birlikte bu dönemin bazı kadınlar için daha hassas ve endişeli bir dönem olduğu görülmektedir. 

Doğum sonu dönemde kadınların kaygı düzeyinin yüksekliğine bağlı olarak yeme bozuklukları, yeterli 

emzirmeme, kendini daha az çekici hissetme, cinsel aktivitede azalma, kişisel bakımda ve egzersiz yapma da 

azalma gibi davranışlar görülebilmekte hatta evlilik ilişkileri bozulabilmektedir. Kadınların kendilerini kabul 

etmeleri, beslenmeleri ve yeni bir ebeveyn olarak yeteneklerine güven duymalarına yardımcı olmak, kaliteli 

annelik hizmeti sunumunun önemli bir unsurudur. Bu dönemde beden imajı algısını etkileyen faktörler 

belirlenmeli, kadınlara karşı daha duyarlı olunmalıdır. Beden memnuniyetini teşvik etmek için, gebe kadınlara, 

anne sütünü sağlama gibi vücutlarının hala önemli işlevleri yerine getirdiği konusunda bilgilendirilmeli ve 

gebeliğin fonksiyonel yönlerinin hemen ortadan kaybolmasının beklenmediği bilgisi verilmelidir. Bununla 

birlikte, kadınların, gebelik sırasında vücut değişikliklerine olumlu bir şekilde adapte olmadıklarını ve doğum 

sonrası dönemde vücudun memnuniyetsizliğinin arttığını bildirmediklerini bilinmelidir. Sağlık çalışanlarının 

medyada dolaşan bilgi türlerini ve kadınların tasvir edilen mesajları nasıl algıladıklarını bilmesi ve yansıtması 

gerekmektedir. Kadınları gebelik önceki beden imajı algıları mutlaka değerlendirilmelidir. Olumlu bir beden imajı 

algısı oluşturabilmek için daha fazla araştırma yapılmalı ve kadınların sağlık hizmetlerinden yeterince 

faydalanması sağlanmalıdır. Gelecekteki araştırmalar, farklı demografik özellikler ve farklı gruplar kullanılarak 

yapılmalıdır. 
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DENEYİMLERİNİN ANNE-BEBEK BAĞLANMASINA ETKİSİ 

 
Şahide AKBULUT1, Ergül ASLAN2, 21090 3, 

 
1BATMAN ÜNİVERSİTESİ, 2İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, 

Bağlanma, yaşam için gerekli olan duygusal-etkileşimsel ilişki yapısı olup birçok karmaşık faktörden etkilenen ve 

süreklilik gösteren bir süreçtir. Anne-bebek bağlanması gebelik döneminden başlayıp doğum sonu dönemde 

devam eden bir süreçtir. Doğum öncesi ve sonrası anne-bebek arasındaki bağlılık bebeğin yaşamını fiziksel, ruhsal 

ve duygusal olarak sağlıklı sürdürmesinde oldukça önemlidir. Bu çalışmanın amacı doğumdan sonraki ilk 24 saatte 

doğum sürecinin anne ile bebek arasındaki bağlanma ilişkisi ne kadar etkilediğini belirlenmek amacıyla 

yapılmaktadır. 

Bu araştırma 01.07- 31.07.2018 tarihleri arasında bir kamu hastanesine başvuran kadınlar ile niteliksel olarak 

yapılmıştır. Araştırma uygulama izni ve etik kurul izni alınmıştır. Araştırmaya doğum sonu ilk 24 saatte, hastanede 

yatan ve iletişim sorunu olmayan 20 kadınla alınmıştır. Yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 4’erli 5 grupla odak 

grup görüşmesi yapıldı. Ortalama 45 dakika süren görüşmelerde ses kaydı kullanılmıştır. Veriler demografik bilgi 

formu, anne-bebek bağlanma ölçeği, doğum süreci deneyimleri ile ilgili hazırlanan 9 nitel soruyla toplanıldı. 

Annelerin yaş ortalaması 26,5 ± 5,2’dir ve %65’i ilköğretim birinci kademe eğitim aldığı, %55’nin geliri 

giderinden az, %45’i geniş aileye sahip ve %45’i halen köy ve ilçelerde yaşamakta olduğu görülmüştür. 

Lohusaların %65’inin normal doğum yaptığı ve %70’nin gebeliğini planladığı ve %30’nun gebeliği boyunca sigara 

kullandığı tespit edilmiştir. Annelerin %45’i bebeklerini ilk 30 dakikada emzirdiklerini, annelerin çoğunun 

bağlanma düzeylerinin iyi olduğu, %30’nun çok yüksek düzeyde bağlandığı tespit edilmiştir. Lohusaların en sık 

yaşadığı olumlu duygu mutluluk, en sık yaşadığı olumlu deneyim bedeninde ki değişikliği kabul etmeleri ve anne 

olmaları, en sık olumsuz duygu doğum ve ölüm korkusu, en sık olumsuz deneyim doğum sancısı olarak belirlendi. 

Lohusalar güçlü bağlanmak için bebeklerini sevme, ilgi gösterme, emzirme, kucağa alma, ten teması, anne 

kokusuna daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. 

Anneler doğum süreci ve lohusalık döneminde olumlu, olumsuz duygu ve deneyimler yaşadıkları ve bu sürecin 

anne bebek bağlanma sürecini olumsuz etkilemediği tespit edilmiştir. Doğum öncesi gebeliğin planlamasının ve 

emzirme eğitiminin anne bebek bağlanmasını olumlu şekilde etkilediği, olumsuz duygu ve deneyim yaşayan 

lohusalar bebeklerini kucaklarına alıp emzirdikten sonra her şeyi unuttuklarını, bebekleri ile daha fazla vakit 

geçirmek istediklerini belirtmişlerdir. 

ANAHTAR KELİMELER: LOHUSALIK, ANNE, BEBEK, BAĞLANMA. 

 
THE IMPACT OF MOTHER’S BIRTH PROCESS EXPERIENCE ON MOTHER-BABY 

BONDING IN EARLY POSTPARTUM PERIOD 

 
Şahide AKBULUT1, Ergül ASLAN2, 21090 3 

 
1BATMAN UNIVERSITY, 2ISTANBUL UNIVERSITY 

Bonding is an emotional-interactive relationship structure required for life and it is a continuous process affected 

by various complex factors. Mother-baby bonding is a process which starts in pregnancy and continues in the 

postpartum period. The aim of this study is to determine the impact of the labour process on the mother-baby 

bonding in the first 24 hours in the postpartum period 

This study was carried out with women who apply to a public hospital between 01.07 – 31.07.2018 as a qualitative 

study. Research application permit and ethical committee permit were taken. 20 women who were staying at the 

hospital in the first 24 hours in postpartum period and who do not have any communication problems were included 

in the study. Focus group interview was carried out with 5 groups of 4 people using face to face interview 

technique. Voice recordings were made in interviews which took 45 minutes on average. The data were collected 
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with demographic information form, mother-baby bonding scale and 9 qualitative questions prepared in relation 

to labour process experiences. 

The average age of the mothers is 26,5 ± 5,2 and it was seen that 65% of them had primary education, 55% have 

less income than expenses, 45% have extended family and 45% are living in villages and districts. It was 

determined that 65% of the women in postpartum period had vaginal delivery and 70% had planned their 

pregnancy. It was determined that 45% of the mothers breastfed their babies in the first 30 minutes, most of the 

mothers had good bonding levels and 30% had very high bonding level. 

Mothers have positive and negative feelings does not affect mother and baby bonding negatively. They stated that 

planning the pregnancy and breastfeeding education affect mother and baby bonding in a positive manner and 

mothers who had negative feelings and experiences stated that they forget everything after they hold and breastfeed 

their babies and they want to spend more time with their babies. 

KEYWORDS: POSTPARTUM PERİOD, MOTHER, BABY, BONDİNG. 
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S-101 - DOĞUM İNANÇLARI ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK 

ÇALIŞMASI 

 
SELİN AHSUN1, GÜL ERTEM1, 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ, 

Amaç: Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de gebelik sürecindeki kadınlar doğumlarını nerede, 

nasıl ve kiminle yapacağını planlamaktadır. Bu süreçteki anne adayları çeşitli doğum inançlarıyla doğum 

tercihlerini şekillendirmektedir. Bu araştırmanın amacı, kadınların doğum hakkındaki temel inançlarını 

değerlendirmek üzere geliştirilmiş Doğum İnançları Ölçeğini Türk kültürüne uyarlayarak geçerlilik ve 

güvenirliğini belirlemektir.   

Yöntem: Çalışma Mart 2017 – Mart 2018 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin kadın hastalıkları 

ve doğum polikliniğine başvuran gebelerle gerçekleştirilen metodolojik tipte bir araştırmadır. Araştırmanın 

evrenini dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm gebeler oluşturmuştur. Veriler 

yüz yüze görüşme yöntemi ile 205 gebeye Birey Tanıtım Formu ve Doğum İnançları Ölçeği kullanılarak 

toplanmıştır.  

Bulgular: Ölçeğin uyarlama çalışmasında ilk olarak dil geçerliliği sağlanmıştır. Türkçe ve İngilizce dillerini iyi 

düzeyde bilen alanında uzman kişiler tarafından çeviri yapılmış, dil uzmanları tarafından kontrolü sağlanıp geri 

çevirisi yapılarak yazarın onayına sunulduktan sonra Türkçe formu oluşturulmuştur. Çevirisi yapılan maddelere 

yönelik uzman puanları ile kapsam geçerlik indeksi (KGİ) Davis tekniğine göre hesaplanmış ve tüm maddeler 

0.80’nin üzerinde bulunmuştur. Yapı geçerliliği için açıklayıcı faktör analizi (AFA) ile doğrulayıcı faktör analizi 

(DFA) uygulanarak ölçeğin iki faktör altında toplandığı saptanmıştır. Ölçeğin güvenirlik analizleri doğrultusunda 

birinci alt boyut için Cronbach alfa katsayısı 0.890; ikinci alt boyut için Cronbach alfa katsayısı 0.868 bulunmuştur. 

Zamana karşı değişmezliğin değerlendirildiği test-tekrar test uygulamasında sınıf içi korelasyon katsayıları (ICC) 

birinci alt boyut için 0.993, ikinci alt boyut için 0.984 olarak belirlenmiştir. İki faktör arasındaki ilişki negatif 

yönde 0.752 düzeyinde ve istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Sonuç: Uyarlaması yapılan Doğum İnançları Ölçeği (DİÖ) alanda kullanılabilecek yüksek düzeyde geçerli ve 

güvenilir bir araçtır. Ülkemizde özellikle artan sezaryen davranışlarının ardında yatan inançları belirlemek 

amacıyla kullanılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Doğum, İnanç, Ölçek 

 

VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE TURKISH FORM OF THE BIRTH BELIEFS SCALE 

Aim: As in many countries where women in pregnancy, birth process in Turkey is planning how and with whom. 

Women in this process shape their birth preferences with various birth beliefs.The purpose of this research is to 

determine the validity and reliability of the Birth Beliefs Questionnaire, which was developed to evaluate the basic 

beliefs of women about birth, by adapting it to Turkish culture. 
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Method:The study was a methodological study conducted between March 2017 and March 2018 in a hospital's 

Department of Gynecology and Obstetrics.The population of the study consisted of all the pregnant women who 

fulfilled the criteria for inclusion, and who consented to take part in the study.The data were collected using face-

to-face interview method using 205 gestational Individual Presentation Form and Birth Beliefs Scale. 

Results:In the adaptation study of the scale, language validity was first achieved. In order to achieve language 

validity of the scale, experts in the field who knew both languages first translated the scale into Turkish, and then 

translated it back into its original language. For construct validity, explanatory factor analysis and confirmatory 

factor analysis were applied and the scale was collected under two factors.In terms of the reliability analysis of the 

scale, Cronbach alpha coefficient for the first subscale was 0.890; The Cronbach alpha coefficient for the second 

subscale was 0.868.The intraclass correlation coefficients (ICC) were 0.993 for the first subscale and 0.984 for the 

second subscale in the test-retest test in which the time immovability was assessed.The relationship between the 

two factors was 0.752 on the negative side and statistically significant. 

Conclusion:The adapted Birth Beliefs Scale is a highly valid and reliable tool that can be used on the field.It is 

suggested to use it in our country especially to determine the beliefs behind the increased cesarean behaviors. 

Key Words: Birth, Belief, Scale 

 

 

 

Giriş 

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de gebelik sürecindeki kadınlar doğumlarını nerede, 

nasıl ve kiminle yapacağını planlamaktadır. Bu süreçteki anne adayları çeşitli doğum inançlarıyla doğum 

tercihlerini şekillendirmektedir. Kadınların doğum inançlarını etkileyen; doğumu tıbbi bir süreç olarak ya da doğal 

bir süreç olarak algılamalarını sağlayan birden fazla sebep vardır. Sosyokültürel inanışlar ve kadının obstetrik 

öyküsü bunlardan bazılarıdır (Preis & Benyamini, 2017).  

Sosyokültürel inançların temelini oluşturan kültür; bireyin bir toplumun üyesi olarak elde ettiği bilgi 

birikimi, inanç ve ahlak kuralları, hukuk anlayışı, gelenek, görenek ve gelecek kuşaklara aktardığı alışkanlıklarını 

içeren karmaşık bir bütündür. Bireyin ait olduğu toplum ve kültürel anlayışı, sağlık davranışları üzerinde oldukça 

etkilidir (Öztürk & Öztaş, 2012; Şakar, 2015; Wang & Hesketh, 2017). Kadınlar, “eş” ve “anne” rolleri sebebiyle 

bu sağlık inanışlarının aktarılmasında önemli pay sahibidir. Bu inançlar toplumdaki kadın bireyler tarafından her 

alanda kullanılmakla birlikte, gelecek kuşak kadınlarının gebelik ve doğum sürecine ait tutumlarını da etkisi altına 

almaktadır (Yalçın, 2011).  

Etkileyici tüm bu faktörler ışığında günümüz toplumundaki kadınların birçoğu doğum tercihlerini sezaryen 

doğumdan yana kullanmaktadır.  Kadınların doğum tercihlerini yaş, sosyoekonomik durum, eğitim durumu, evlilik 

yaşı, konu ile alakalı bilgi sahibi olma, jinekolojik ve obstetrik öykü, menstruasyon düzeni, abortus öyküsü gibi 
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parametrelerin etkilediğini gösteren çalışmalar mevcuttur (Brathwaite & Williams, 2004; Duman, Köken, Figen, 

Coflar, & Ar, 2007; Karabultlu, 2012; Lee, Khang, & Lee, 2004; Taşçı Duran & Ünsal Atan, 2011). Duran & Atan 

yapmış oldukları bir çalışmada kadınlardan bazılarının normal doğuma karşı olumlu tutumda bulunduklarını, 

bazılarının ise normal doğumla ilgili birtakım endişelerinin bulunduğunu, bu sebeple de sezaryen doğumu tercih 

ettiklerini saptayarak doğum inançları arasında farklılıklar bulunabileceği sonucuna ulaşmışlardır (Taşçı Duran & 

Ünsal Atan, 2011). Karabulutlu’nun çalışmasında ise kadınların doğum tercihleri incelenmiş; bu tercihler yaş, 

eğitim durumu, obstetrik öykü gibi faktörlere bağlanmış ve bu bağlamda doğuma yönelik inançlarda farklılık 

olduğuna dikkat çekilmiştir (Karabultlu, 2012).   

Kadınların doğum tercihleri genellikle doğum öncesi dönemde, hatta gebelik öncesi dönemde bellidir ve 

sıklıkla niyetlendikleri şekilde sonuçlanır. Bu nedenle tercihleri öngören faktörleri incelemek önemlidir. Literatür 

bu faktörlerin doğum korkusundan doğum öz-yeterliliğine kadar uzandığını göstermekle birlikte temelinde hangi 

inanca dayandığını belirtmemiştir (Brathwaite & Williams, 2004; Buyukbayrak et al., 2010; Chalmers et al., 2010; 

Miesnik & Reale, 2007; Preis & Benyamini, 2017; Ryding, Lukasse, Kristjansdottir, Steingrimsdottir, & Schei, 

2016; Taşçı Duran & Ünsal Atan, 2011; Tilden, Caughey, Lee, & Emeis, 2016; Yaşar, Kır Şahin, Coşar, Nadirgil 

Köken, & Cevrioğlu, 2007). Fakat kadınların inanç, tutum ve korkularını anlamanın, doğum eylemi sırasında 

sağlık profesyonellerinin kadınlarla olan etkileşimlerine pozitif yönde katkı sağladığının önemi bilinmektedir 

(Haines, Rubertsson, Pallant, & Hildingsson, 2012). Bu inançların belirlenebilmesi içinse somut bir ölçüm aracına 

gereksinim vardır. 

Ancak ülkemizde doğum ile alakalı inançları ölçmek amacıyla kullanılabilecek bir araç bulunmamakta ve 

bu konuda bir ölçüm aracına gereksinim duyulmaktadır. Önemli bir konu olmasına rağmen doğum ile ilgili diğer 

dinamiklerden izole edilmiş, ayrı bir değişken olarak tanımlanmış bir çalışma da bulunmamaktadır. Topluma 

yerleşmiş olan doğum algısının değişmesi, doğuma dair inançların belirlenerek değiştirilmesiyle mümkün 

kılınabilir. Bu nedenle kadınların doğum inançları konusunda Türkiye’de geçerlik ve güvenirliği kanıtlanmış 

değerlendirme araçlarına gereksinim olduğu düşünülmektedir. Bu sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda 

uyarlama çalışması yapılan inanç ölçeği kullanılarak kadınların doğum ve doğum süreci ile ilgili tutumlarının 

ardındaki inanışlar belirlenebilecek; Türk literatürüne kazandırılan bu ölçek ile yapılacak çalışmalar sonucunda 

yüksek sezaryen oranlarının altında yatan inançlar değerlendirilebilecek; planlanacak doğum öncesi eğitimler ile 

bu inançlar değiştirilerek sezaryen oranlarının azalması adına hem topluma hem de bilime katkı sağlayabilecek 

kanıt temelli sonuçlar elde edilebilecektir.   

Yöntem 

Araştırmanın Tipi 

Bu araştırma kadınların temel doğum inançlarını belirlemek amacıyla kullanılan Doğum İnançları 

Ölçeğinin Türk toplumuna uyarlanarak geçerlilik ve güvenirliğini test etmek amacıyla yapılmış metodolojik bir 

çalışmadır.  

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
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Araştırmanın evrenini; 1 Ekim 2017 – 1 Nisan 2018 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin 

kadın doğum polikliniğine gelen tüm gebeler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise evrendeki gebelerden 

dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 205 gebe oluşturmuştur. Örneklem sayısının 

belirlenmesinde, literatürde yer alan ölçek uyarlama çalışmalarında madde sayısının en az 5-10 katı kadar bireye 

erişilmesi kuralı esas alınmıştır (Tavşancıl, 2002).  

Araştırma kapsamına dahil edilme kriterleri;  

- 18 yaş üzerinde olan, 

- Türkçe okuma/yazmayı bilen, 

- Primipar olan, 

- 14. gebelik haftasını tamamlamış, 

- Normal doğum yapmasına engel teşkil edecek riski olmayan, 

- Psikiyatrik bozukluğu olmayan gebeler araştırma kapsamına alınmıştır. 

 

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Değerlendirilmesi 

Verilerin toplanmasında ilgili literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan “Birey Tanıtım 

Formu” ve “Doğum İnançları Ölçeği Türkçe Formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiksel 

analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılmıştır.  

Etik Açıklamalar 

 Araştırmanın yapılabilmesi için Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları’ndan 

(EGEBAYEK) ve araştırma yapılacak hastanenin yönetiminden gerekli yasal izinler alınmıştır. Ayrıca araştırmada 

kullanılan ölçeğin uyarlamasını yapabilmek için ölçek sahibi Heidi Preis’den gerekli izin e-posta yoluyla ve ölçek 

izin dilekçesi imzalatılarak alınmıştır.  

Bulgular 

Araştırmaya katılan kadınların %85’inin 18-35 yaşları arasında olduğu, gebelik haftalarının 28.48±5.83 

(min-max: 18-38) olduğu, %98’inin düzenli kontrole gittiği, %87’sinin istemli bir gebelik yaşadığı, %95’inin ise 

herhangi bir jinekolojik hastalığının bulunmadığı saptanmıştır. Diğer bulgular iki bölümde incelenmiş olup ilk 

bölüm geçerlilik bulgularından ikinci bölüm güvenirlik bulgularından oluşmaktadır.   

Geçerlilik Bulguları 

Dil Geçerliliği 

 Dil geçerliliğini sağlamak için İngilizce ’den Türkçe ’ye ilk olarak araştırmacı, ardından bir dil uzmanı 

tarafından çeviri yapılmıştır. Bunu takiben iki dili de bilen alanında uzman beş öğretim üyesi tarafından çeviri 

yapılmıştır. Ölçeğe son hali verildikten sonra İngilizce ’ye geri çevirisi iki dil uzmanı tarafından yapılmış ve 

yazarın onayına sunulmuştur. 

Kapsam geçerliliği 
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Kapsam geçerliliği için alanında uzman 10 kişiden maddelere 1 (uygun değil), 2 (maddenin uygun şekle 

getirilmesi gerekir), 3 (uygun), 4 (çok uygun) şeklinde puanlama yapması istenmiştir. Uzman görüşleri sonucunda 

her bir madde Waltz ve Bausell tarafından geliştirilen Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) ile Davis tekniğine göre 

değerlendirilmiş ve hesaplamada aşağıdaki formül kullanılmıştır.  

KGİ= Maddeleri “uygun” ve “çok uygun” olarak değerlendiren uzman sayısı / Toplam uzman sayısı  

 

 Maddelerin Kapsam Geçerlik İndeksi 0.80’den büyük bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre madde 

çıkarılmaksızın gerekli düzenlemeler yapılarak ölçeğe son şekli verilmiştir. 

 

Yapı geçerliliği 

 Yapı geçerliliğini değerlendirmek üzere açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Araştırmada 

Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) ölçümü 0.926 ve Bartlet Küresellik Testi sonucu p<0.001 bulunmuştur. Ölçeğin 

faktör ağırlıkları incelendiğinde Faktör 1’de en düşük 0.661 en yüksek 0.844, Faktör 2’de en düşük 0.371 en 

yüksek 0.872 arasında olduğu saptanmıştır. Varimax rotasyonu ile faktör analizi uygulandığında ise maddelerin 2 

faktör altında toplandığı görülmüştür.  

- Faktör 1 (doğal alt boyut): 5 maddeden (3, 5, 7, 8, 11) oluşmaktadır. 

- Faktör 2 (tıbbi alt boyut): 6 maddeden (1, 2, 4, 6, 9, 10) oluşmaktadır. 

Doğum İnançları Ölçeği’nin açıklayıcı faktör analizinden beklenen değerlere ulaştığı saptandıktan sonra 

yapı geçerliği aşamasının ikinci ayağı olan doğrulayıcı faktör analizine geçilmiştir. Modelin sonuçları 

incelendiğinde; RMSEA değerinin 0.047, NFI değerinin 0.962, CFI değerinin 0.988, GFI değerinin 0.956 

düzeyinde olduğu saptanmıştır. Düzeltilmiş ki-kare değeri ise 1.458 olarak bulunmuştur.  

Güvenirlik Bulguları 

Araştırmada güvenilirliği değerlendirmek üzere iç tutarlılık ve zaman göre değişmezlik analizleri 

yapılmıştır. Ölçeğin doğal alt boyutu için Cronbach alfa katsayısı 0.890, tıbbi alt boyutu için Cronbach alfa 

katsayısı 0.868 olarak bulunmuştur.  

Test tekrar test güvenirliği için ICC (intraclass correlation coefficient – sınıf içi korelasyon katsayısı) 

kullanılmıştır. İkişer hafta arayla formu dolduran 40 kişi ile yapılan değerlendirmeler sonucunda doğum doğal bir 

olaydır boyutu için güvenirlik düzeyi 0.993 iken, doğum tıbbi bir olaydır boyutu için 0.984 olarak bulunmuştur.  

Yapılan ilk testte “doğum doğal bir olaydır” boyutu sorularının aldığı ortalama skor ile tekrar testten elde 

edilen ortalama skor arasındaki fark anlamlı bulunmazken; “doğum tıbbi bir olaydır” boyutu için fark anlamlı 

bulunmuştur. Ayrıca iki faktör arasında negatif yönde 0.752 (güçlü) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

olduğu saptanmıştır (r-0.752, p<0.001). 

Tartışma 

Bu bölümde Doğum İnançları Ölçeği’ne (DİÖ) ilişkin bulgular, geçerlik ve güvenirlik olmak üzere iki 

başlık altında tartışılmıştır.  
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Geçerlilik Bulgularının Tartışılması 

Dil geçerliliği 

Kültürler arası ölçek uyarlama çalışmalarında dil geçerliliğini sağlamak için en önemli nokta çevirmen 

seçimi ve çeviri tekniğidir. Çevirmenlerin her iki dilin de yapısal ve kavramsal farklılıklarını bilmesi, her iki 

kültüre de hakim olması ve ölçeğin ait olduğu alandaki uzman kişilerden oluşması gerekir (Aksayan & Gözüm, 

2003; Deniz, 2007). Bu sebeple ölçeğin İngilizce’den Türkçe’ye çevirisi her iki dile birden hakim, kadın sağlığı 

ve hastalıkları hemşireliği alanında uzman beş öğretim üyesi tarafından yapılmıştır. Türkçe’den İngilizce’ye geri 

çevirisi de yine ana dili Türkçe olan ve her iki dili de iyi derecede bilen bir dil uzmanı tarafından yapılmıştır. 

Kapsam geçerliliği 

Çalışmamızda ölçeğin dil geçerliliği sağlandıktan sonra elde edilen Türkçe form ile alanında uzman on 

öğretim üyesinden ölçeğe ilişkin görüşler alınarak kapsam geçerliliği değerlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme 

için uzmanlardan maddelere 1 (uygun değil), 2 (maddenin uygun şekle getirilmesi gerekir), 3 (uygun), 4 (çok 

uygun) şeklinde puanlama yapması istenmiştir. Ardından her bir madde için 3 veya 4 puanlaması yapan uzman 

sayısının, maddeyi puanlayan toplam uzman sayısına bölünmesi suretiyle KGİ hesaplanmıştır. Uzman görüşlerinin 

değerlendirilmesi sonucunda maddelere ait KGİ değerleri 0.80 ile 1.00 arasında bulunmuştur ve çalışmada kapsam 

geçerliliğinin iyi derecede sağlandığı belirlenmiştir (Geçkil & Tikici, 2015; Polit & Beck, 2006). KGİ değerlerinin, 

uzman sayısına göre değişmekle birlikte, 0.78'in altında olmaması önerilmektedir (Geçkil & Tikici, 2015; Polit & 

Beck, 2006). Uzmanlar arası uyum olduğunu göstermekte olan bu sonuç, aynı zamanda Doğum İnançları 

Ölçeği’nin geçerli olduğunu göstermektedir.  

Yapı geçerliliği 

Açıklayıcı faktör analizinde KMO değerine bakılarak örneklem yeterliliğine karar verilir. KMO değerinin 

0.80 - 0.90 arasında olması çok iyi olarak değerlendirilmektedir (Şencan, 2005; Tezbaşaran, 2008). Çalışmamızda 

KMO değerinin 0.926 olarak hesaplanması örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu 

göstermektedir. Barlett testinde sonuç <0.05 ise ölçekteki maddeler faktör analizi için uygundur (Çokluk, 

Şekercioğlu, & Büyüköztürk, 2012). Çalışmamızda Barlett χ² değeri 1349.08 (p<0.001) olarak anlamlı 

bulunmuştur.  

Faktör ağılıkları incelendiğinde Faktör 1’de en düşük 0.661 en yüksek 0.844, Faktör 2’de en düşük 0.371 

en yüksek 0.872 arasında olduğu saptanmıştır. Faktör yükleri işaretine bakılmaksızın 0.60 ve üstü yük değeri 

yüksek; 0.30-0.59 arası yük değeri orta düzeyde büyüklükler olarak tanımlanmaktadır. Özellikle az sayıda maddesi 

bulunan ölçüm araçlarında 0.30 alt sınır olarak kabul edilebililir bir değerdir (Çokluk et al., 2012; Kline, 1994).  

Yapı geçerliliği aşamasının ikinci ayağı olan doğrulayıcı faktör analizinde RMSEA değerinin 0.047 

(0<RMSEA<0.05), NFI değerinin 0.962 (0.95 < NFI ≤ 1), CFI değerinin 0.988 (0.97 < CFI ≤ 1), GFI değerinin 

0.956 (0.95 < GFI ≤ 1) düzeyinde olduğu saptanmıştır. Düzeltilmiş ki-kare değeri ise 1.458 (0 <2א /df< 3)  olarak 

bulunmuştur. Parantez içindeki ifadeler referans değer aralıklarını belirtmektedir. (Çokluk et al., 2012; Hooper, 

Coughlan, & Mullen, 2008; Munro, 2005; Şimşek, 2007). Genel olarak elde edilen uyum indekslerine bakılırsa 

DİÖ’nin AFA yapısının hedef kültürde mükemmele yakın düzeyde olduğu doğrulanmıştır.  
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Güvenirlik Bulgularının Tartışılması 

Cronbach alfa katsayısı, likert tipi ölçeklerde güvenilirliğin belirlenmesinde kullanılan ve ölçekteki 

maddelerin iç tutarlılığının ölçen bir yöntemdir. Çalışmamızda alt boyutlar için yapılan analizlerde Cronbach alfa 

katsayıları doğal doğum inancı için 0.890, tıbbi doğum inancı için 0.868 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa 

katsayısı <0.8-1.00 arasında ise oldukça yüksek güvenilirlikte olduğu söylenebilmektedir (Alpar, 2012; Kula 

Kartal & Mor Dirlik, 2016).  

Test-tekrar test güvenirliği için ICC analizi kullanılmıştır. Değerlendirmeler sonucunda doğum doğal bir 

olaydır boyutu için güvenirlik düzeyi 0.993 iken, doğum tıbbi bir olaydır boyutu için 0.984 olarak bulunmuştur. 

Bu sonuç iki ölçüm arasında mükemmel bir uyum olduğunu göstermektedir (Cicchetti, 1994).  

Test-tekrar testten elde edilen puan ortalamaları bağımlı gruplarda t testi ile karşılaştırılmıştır. Ortalamalar 

arasında bulunan farkın doğal alt boyutu için istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, tıbbi alt boyutu için anlamlı 

olduğu saptanmıştır. “Doğum tıbbi bir olaydır” görüşüne sahip bireylerin puan ortalamalarının ikinci uygulanan 

testte düşük çıkmasının, ilk uygulamanın ardından bazı gebelerin doğum öncesi eğitim sınıflarına katılmalarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. Doğum öncesi eğitim sınıflarının doğum eylemine olumlu katkıları olduğu 

araştırmalar sonucunda belirtilmiştir (Fabian, R??destad, & Waldenström, 2005; Fawcett & Henklein, 1987; 

Okano, Nagata, Hasegawa, Nomura, & Kumar, 1998; Spiby, Henderson, Slade, Escott, & Fraser, 1999; Spinelli, 

Baglio, Donati, Grandolfo, & Osborn, 2003).  

Sonuç ve Öneriler 

Doğum İnançları Ölçeği ülkemiz için yüksek düzeyde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracıdır. Daha 

genellenebilir bulgular için çalışmanın çok merkezli olacak şekilde yürütülmesi ve araştırma kapsamına alınma 

kriterleri değiştirilerek farklı örneklem gruplarına yeniden uygulanması önerilmektedir.  
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S-102 - DOĞUMDA SAYGIN BAKIM ALMA HAKKINI ÇOK AZ-ÇOK GEÇ VE ÇOK 

FAZLA- ÇOK ÇABUK YAKLAŞIMI İLE KADINLARA VERMEK MÜMKÜN MÜ? 

 
Ruşen ÖZTÜRK1, Sümeyye BAKIR1, Oya KAVLAK1, 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

Amaç: Doğum birçok kadının yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. Olumsuz bir deneyimi önlenmek için 

doğumda destekleyici bakım hizmeti verilmelidir. Ülkemizde ebe ve hemşirelerin eğitim düzeyi artmasına karşın 

doğumda kadının haklarını koruyan empatik, saygın, bireye özel bakım verilmesinde istendik düzeyde 

olmadığımız düşünülmektedir. Bu derlemenin amacı sağlık personeli olarak Çok Az-Çok Geç ve Çok Fazla- Çok 

Çabuk uygulamalarının kadınların doğumda saygılı bakım alabilme hakkını nasıl etkilediğini ve ülkemizdeki 

uygulamalar çerçevesinde değerlendirmesi amaçlanmıştır. Bulgular: Türkiye’de 1990 yılından 2015 yılına kadar 

olan dönemde anne ölüm oranı yıllık %7.2’lik bir düşüş yaşamıştır. 2016 yılında ise 100.000 canlı doğumda 14,7 

olarak gerçekleşmiştir. Çok az-çok geç kavramı anne ölüm ve hastalık oranlarını etkileyen anahtar role sahiptir 

çünkü bu kavram kaynaklara ulaşmada yetersizlik, standartların altında bakım verme ve bakım için çok geç olana 

kadar ulaşılamama ya da etkin bakım vermemeyi tanımlamaktadır. Çok fazla- çok çabuk kavramı ise, normal 

gebelik ve doğumda rutin olarak yapılan aşırı müdahaleleri tanımlamaktadır. Çok fazla-çok erken, kanıta dayalı 

olmayan müdahalelerin gereksiz kullanımını ve hayat kurtarıcı olabilecek müdahalelerin rutin veya aşırı 

kullanıldığında zararlı olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla bu global perspektifin aslında ülkemizdeki doğum 

uygulamalarına ait en önemli sorunları tam olarak tanımladığı görülmektedir. Doğumda erişilebilir, kaliteli ve 

kabul edilebilir sağlık hizmeti sağlık kuruluşlarında yapılan doğum oranının yükseltilmesinde en önemli etkendir. 

Ancak kadınların hastanede doğum yapmasından kaçınmasının en önemli nedeni sağlık personelinden gördüğü 

saygısız ve kötü muamele olarak belirtilmektedir. Ülkemizde doğumda şiddet ve saygın bakım alamamanın 

“görünmez bir sorun” olduğu düşünülmekte, ayrıca sağlık bakımı ve kaynaklara ulaşmada eşitsizliklerin olduğu 

gözlemsel deneyimlerde çok sık yaşamakla birlikte sağlık profesyonellerinde de yeterli farkındalığın oluşmadığı 

düşünülmektedir. Sonuç: Sonuç olarak doğumda saygın ve destekleyici bakım hizmeti yaklaşımını benimseyen 

sağlık personelleri ihtiyaç duyulmaktadır ve bu yaklaşım çerçevesinde yeni ve somut adımlar atabilmek adına,  

tüm sağlık personelinin farkındalığını arttıracak araştırmalara ve eğitimlere gereksinim duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler:  Saygın Bakım Alma, Sağlık hizmeti sunumu, Sağlık Personeli  

 

IS POSSIBLE TO PROVIDE RESPECTFUL CARE FOR WOMEN AT BIRTH WITH TOO LITTLE-

TOO LATE, AND TOO MUCH-TOO SOON CONCEPTION? 

Birth is an important turning point in many women's lives. Supportive care should be provided at birth to avoid a 

negative birth experience. Despite the increase in the level of education of midwives and nurses in our country, it 

is considered that we are not at the level of being requested when given empathic, respectable individual care that 

protects women's rights at birth. The purpose of this review as healthcare was  to evaluate Too Little-Too Late and 

Too Much-Too Soon care that how to affect  the right of women to receive respectful care at birth and was aimed 

to evaluate care within the framework of our country. Maternal mortality rate in the period from 1990 to 2015 in 

Turkey decreased by 7.2% annually. In 2016, it was 14.7 per 100,000 live births. Too Little-Too Late conception 

has a key role in affecting maternal mortality and morbidity rates because it defines inadequate access to resources, 
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under-standards care, and inability to achieve or maintain effective care until too late for care. Too Much-Too 

Soon conception describes routine interventions routinely performed in normal pregnancy and labor. Too much-

Too Soon conception means that unnecessary use of evidence based practice interventions and life-saving 

interventions routinely or extensively used is harmful. Therefore, it is seen that this global perspective actually 

defines the most important problems of birth practices in our country. Accessible, quality and acceptable health 

care at birth is the most important factor in raising the birth rate in health care facilities. However, the most 

important reason why women avoid giving birth in hospital is mentioned as disrespectful and ill-treated by health 

care personnel. In our country, violence at birth and lack of prestigious care are considered to be an "invisible 

problem" and it is thought that there is not sufficient awareness is not formed in the health professionals. As a 

result, there is a need for healthcare personnel to adopt a respected and supportive care approach at birth, research 

and trainings are needed to raise awareness among all healthcare personnel. 

Key Words: Goog care,  Delivery of Health Care,  Healthcare Personnel 

 

GİRİŞ 

Doğum birçok kadının yaşamında önemli bir dönüm noktasıdır. Olumsuz bir deneyimi önlenmek için doğumda 

destekleyici bakım hizmeti verilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her gün yaklaşık 830 kadın hamilelik 

ve doğumla ilgili önlenebilir nedenlerden ötürü ölmektedir. Doğum öncesi, sırasında ve sonrasında kaliteli bakım, 

kadınların ve yeni doğmuş bebeklerin hayatlarını kurtarabilir. Dünyada anne ölüm oranı 1990 ve 2015 yılları 

arasında yaklaşık %44 oranında azalmıştır(Alkema, et al., 2016). Türkiye’de 1990 yılından 2015 yılına kadar olan 

dönemde anne ölüm oranı yıllık %7.2’lik bir düşüş yaşamıştır(Üstün, 2016). 2016 yılında ise 100.000 canlı 

doğumda 14,7 olarak gerçekleşmiştir (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2016). Ülkemizde ebe ve hemşirelerin eğitim 

düzeyi artmasına karşın doğumda kadının haklarını koruyan empatik, saygın, bireye özel bakım verilmesinde 

istendik düzeyde olmadığımız düşünülmektedir. Çok Az-Çok Geç kavramı bakım hizmetlerine, kaynaklara ya da 

kanıta dayalı tedaviye yetersiz erişim olarak tanılanabilirken, Çok Fazla-Çok Çabuk kavramı ise kaliteli bakımın 

zamanında sağlanamaması ile ilişkilidir(Miller, et al., 2016). Bu derlemede, sağlık personeli olarak Çok Az-Çok 

Geç ve Çok Fazla-Çok Çabuk uygulamalarının kadınların doğumda saygılı bakım alabilme hakkını nasıl 

etkilediğini ve ülkemizdeki uygulamalar çerçevesinde değerlendirmesi amaçlanmaktadır.   

GELİŞME 

Saygı duyulan annelik bakımı, doğumda her çocuk sahibi kadının, kadının özerkliği, saygınlığı, duyguları, kültürel 

ritüeller ve arkadaşlık seçimi dahil olmak üzere tercihlerine saygıyı içeren bakım alma konusundaki evrensel 

haklarını kapsamaktadır  (World Health Organization, 1999). Doğumda erişilebilir, kaliteli ve kabul edilebilir 

sağlık hizmeti sağlık kuruluşlarında yapılan doğum oranının yükseltilmesinde en önemli etkendir. Ancak 

kadınların hastanede doğum yapmasından kaçınmasının en önemli nedeni sağlık personelinden gördüğü saygısız 

ve kötü muamele olarak belirtilmektedir (Family Care International, 2003). Saygıya dayalı olmayan ve şiddet 

içeren bakım, sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve çocuk sahibi kadınlar arasındaki herhangi bir etkileşim sırasında 

ortaya çıkabileceği ve çeşitli faktörlerden etkilendiğini göstermiştir (Sando,2017). Bu faktörler arasında sağlık 

profesyonellerinin eğitimi ve tutumları, hizmet sunum standartları, sağlık hizmeti organizasyonu, sağlık sistemi 
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liderliği ve yönetimi, toplum, sosyal yapı ve sağlık sistemlerinde sorumluluk eksikliği ve yapısal faktörler yer 

almaktadır. Saygılı annelik bakımı konusundaki gelişmekte olan literatürün çoğu, düşük kaynaklı ve az gelişmiş 

ülkelere odaklanmaktadır (Sheferaw, Mengesha &Wase, 2016; Warrenet, et al., 2013). Ülkemizde doğumda şiddet 

ve saygın bakım alamamanın “görünmez bir sorun” olduğu düşünülmekte, ayrıca sağlık bakımı ve kaynaklara 

ulaşmada eşitsizliklerin olduğu gözlemsel deneyimlerde çok sık yaşamakla birlikte sağlık profesyonellerinde de 

yeterli farkındalığın oluşmadığı düşünülmektedir. Çok az-Çok Geç kavramı anne ölüm ve hastalık oranlarını 

etkileyen anahtar role sahiptir çünkü bu kavram kaynaklara ulaşmada yetersizlik, standartların altında bakım verme 

ve bakım için çok geç olana kadar ulaşılamama ya da etkin bakım vermemeyi tanımlamaktadır (Shakibazadeh, et 

al.,2018). Çok az-Çok Geç yaklaşımı ekonomik durum, yaş ve göçmen durumu da dahil olmak üzere 

sosyodemografik değişkenlerde eşitsizlikler nedeniyle meydana gelir. Çoğunlukla bu durumlardaki eşitsizlikler, 

zamanında kanıt temelli bakımın eşitsiz bir şekilde uygulanmasından kaynaklanmaktadır(Miller, et al., 2016).  Çok 

Fazla-Çok Çabuk kavramı özellikle zararlı uygulamaların oranlarının artması ve kanıta dayalı rehberlere çok az 

bağlılığı yansıtmaktadır(Miller, et al., 2016). Örnek olarak doğumda lavman uygulamasının enflamatuvar yara 

enfeksiyonu veya diğer neonatal enfeksiyonlar ve kadınların memnuniyeti gibi etkenler üzerinde önemli bir etkisi 

olmadığı belirtilmektedir ancak bu uygulamanın doğumlarda uygulanması zararlı olabilir (Reveiz, Gaitán, & 

Cuervo, 2013;Miller, et al., 2016). Saygın ve destekleyici bakım hizmeti kadınların temel haklarına saygılı, kanıta 

dayalı, insani ve onurlu yaklaşım ile sağlanabilir. Ülkemizde benzer şekilde sorunlar mevcut olduğu bilinmekte 

ancak saygılı annelik bakımına dair herhangi bir çalışma bulunamamaktadır.   

SONUÇ:  

Sonuç olarak doğumda saygın ve destekleyici bakım hizmeti yaklaşımını benimseyen sağlık personelleri ihtiyaç 

duyulmaktadır ve bu yaklaşım çerçevesinde yeni ve somut adımlar atabilmek adına,  tüm sağlık personelinin 

farkındalığını arttıracak araştırmalara ve eğitimlere gereksinim duyulmaktadır.  
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S-103 - TÜRKİYE’DE DOĞUMA HAZIRLIK ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİN İNCELENMESİ 
 

 
Rukiye HÖBEK AKARSU1, Elif ULUDAĞ2, 

 
1Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Bozok Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Amaç: Bu araştırmanın amacı Türkiye’de doğuma hazırlık ile ilgili yazılmış lisansüstü tezlerin incelenerek 

alandaki genel eğilimlerini belirlemektir. 

Yöntem: Çalışma tanımlayıcı türdedir. Araştırmada betimsel tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği 

kullanılmıştır. Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez 

İnceleme Formu” geliştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini; YÖK Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan 7 tez 

oluşturmaktadır (2 tezin yalnızca özetine ulaşılmıştır). Araştırma, Türkiye’de doğuma hazırlık konusunda yapılmış 

olan ve “ doğuma hazırlık, doğuma hazırlık sınıfları, gebe sınıfı, gebe okulu’ anahtar sözcükleriyle taranarak 

ulaşılabilen lisansüstü tezlerle sınırlıdır. Ulaşılabilen tezler; tezin yayınlanma yılı, danışmanın uzmanlık alanı, 

tezin yapıldığı, enstitünün bağlı olduğu üniversite, tezin türü, çalışılan değişkenler, yöntem, örneklem, tezin 

yayınlanma durumu değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin analizinde “doküman analizi” tekniği 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Doğuma hazırlık ile ilgili tezlerin 2006-2018 yıllarında yapıldığı ve bunların çoğunlukla yüksek lisans 

tezi olduğu, sosyal ve sağlık bilimleri enstitülerinde çalışıldığı belirlendi. Çalışma örneklem gruplarının ise 53-

120 kişi arasında değiştiği saptandı. Ulaşılan tezlerde doğuma hazırlığın; prenatal uyum, doğum sürecine uyum, 

doğum ağrısı, doğum süresi, doğumda öz-yeterlilik, postnatal uyum, doğum sonu fonksiyonel durum, ilk emzirme 

gibi değişkenlere etkisinin incelendiği belirlendi. Tezlerin 3 tanesinin yayınına ulaşılabilindi. 

Sonuç: Genel olarak doğuma hazırlık sınıflarının, doğuma hazırlığın incelenen parametreleri iyileştirmede etkili 

olduğu belirlendi. Konu ve yöntem bakımından özgün, Türkiye’deki doğuma hazırlığı geliştirebilecek geniş 

örneklem gruplarında yapılan çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

Anahtar kelimler: Doğuma hazırlık, Hemşire, Ebe, 

THE EXAMINATION OF THE GRADUATE THESES ON BIRTH PREPARATION IN TURKEY 

Absract  

Aim: The aim of this study is to identify the general trends in the field by examining the graduate theses on birth 

preparation in Turkey. 

Method: This study is a descriptive study. Descriptive survey method and content analysis technique were used. 

A "Thesis Review Form" was developed by the researchers to examine the graduate theses that were accessed. 

The sample of the study is composed of seven graduate theses obtained from the National Thesis Database of the 

Higher Education Council (The researchers were able to reach only the summary sections of two theses). The 
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study is limited to the graduate theses on birth preparation in Turkey that could be accessed by searching the 

keywords birth preparation, birth preparation classes, classes for pregnant women, and pregnancy school. The 

accessed theses were analyzed based on the variables of the year of publication, the field of expertise of the advisor, 

the graduate school where the thesis was submitted, the university to which the graduate school is affiliated, the 

type of the thesis, the variables studied in the thesis, the methods and sample of the thesis, and the publication 

status of the thesis. Document analysis technique was used in the analysis of the data. 

Results: It was found that the theses on birth preparation were carried out between 2006 and 2018, and the majority 

of them were master’s thesis and submitted to the graduate school of health or social sciences. The sample in the 

theses was found to vary between 53-120 people. It was observed that in the theses, the effect of birth preparation 

on variables such as prenatal adjustment, birth process adjustment, pain at birth, duration of birth, self-efficacy at 

birth, postnatal adjustment, postnatal functional status, and first breastfeeding was examined. It was also found 

that three of the theses were published.  

Conclusions: In general, the studies found that birth preparation classes are effective in improving the examined 

parameters of birth preparation. It is suggested that more studies that employ different research methods on large 

sample groups and that could improve the birth preparation practices in Turkey should be conducted. 

Keywords: Preparing for birth, nurse, midwife 

Giriş 

Doğuma hazırlık; gebenin ve eşinin hayatında yeni bir dönem olan gebelik sürecine, gebelikte ve doğumda 

karşılaşılması olası durumlara adaptasyonu ve desteklenmesi için, ayrıca doğum eylemi sırasında beden 

farkındalığı ile kendi bedenini yönetebilmesini sağlayarak daha olumlu bir doğum deneyimi yaşamasına yardımcı 

olmayı sağlamaktır (Humenick 2004). 

Doğuma hazırlık sınıfları dünyada 1930 yıllarında başlamış ve etkinliği artarak günümüze kadar sürmüştür. Ancak 

ülkemizde doğuma hazırlık sınıfları dünyadan daha geç başlamıştır. Günümüzde ise özel ve resmi kurumların 

çoğunda doğuma hazırlık eğitimleri verilmektedir. Ülke politikaları gereği kadınları normal doğuma özendirmek 

amaçlı doğuma hazırlık sınıflarının tanıtılması, kurumların bu sınıfları açmaları konusunda özendirilmesi, 

ebe/hemşireleri bu alanda eğitmesi, özel kurumların doğuma hazırlık kurslarının yaygınlaştırılması doğuma 

hazırlık alanına ilginin artmasına neden olmuştur (Esencan ve diğerleri 2018; Bayram &Şahin 2010; Okumuş ve 

diğerleri, 2015). 

Ayrıca kadınların artık daha güzel ve olumlu doğum eylemi ve gebelik yaşama arzuları çiftlerin doğma hazırlık 

sınıflarına katılım sayılarını arttırmıştır. Dünyada doğuma hazırlık ile ilgili yapılan çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Ancak ülkemizde bu alanda yeterli çalışma olmadığı düşünülmektedir. O nedenle ülkemizde 

giderek popülaritesi ve yaygınlığı artan doğuma hazırlık sınıflarının genel eğilimlerini belirlemesi önemlidir 

(Çiçek ve Yenal, 2016). 

Amaç 
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Bu araştırmanın amacı Türkiye’de doğuma hazırlık dalında yazılmış lisansüstü tezleri inceleyerek alandaki genel 

eğilimlerini belirlemektir. 

Yöntem 

Araştırmada betimsel tarama yöntemi ve içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Yüksek 

Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Veri Tabanında yer alan Türkiye’de doğuma hazırlık konusunda yapılmış 

olan ve “doğuma hazırlık”, “doğuma hazırlık sınıfı” anahtar sözcükleriyle taranarak ulaşılabilen lisansüstü tezler 

oluşturdu. Tarama sonucunda ulaşılabilen tez sayısı 7 olması nedeniyle araştırmanın örneklemini doğuma hazırlık 

alanında yapılan 7 adet tez oluşturdu.  

Ulaşılan tezleri incelemek üzere araştırmacılar tarafından çalışmanın amacına yönelik bir “Tez İnceleme Formu” 

geliştirilmiştir. Tez inceleme formunda tezi yürüten kişinin simi-soy ismi, tez danışmanının ismi-soy ismi, tezin 

hangi alanda yapıldığı, tezin yayınlanma yılı, danışmanının unvanı, alanı, enstitü, enstitünün bağlı olduğu 

üniversite, tezin türü, çalışılan değişkenler, yöntem, örneklem, değişkenlerine göre incelenmiştir. Verilerin 

analizinde “doküman analizi” tekniği kullanılmıştır. Verilerin toplanması iki ay sürmüş, bir tezin incelenmesi ise 

araştırmacının ortalama 30 dakikasını almıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi ve sayısal analiz tekniği 

kullanılmıştır. İçerik analizinde, analiz birimi olarak cümleler seçilmiştir. Her tezin adı alınmıştır. Yayınlanıp 

yayınlanmadığını öğrenmek amacıyla internet sitelerinde ayrıntılı olarak taranmıştır. Verilerden çıkarılan 

kavramlara göre hazırlanan kod listesi kullanılmıştır. Toplanan veriler kodlar aracılığıyla kategorize edilerek 

tematik kodlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular yorumlanmıştır.  

Bulgular 

Araştırmaya dahil edilen tezlerin 2006-2018 yılları arasında yürütüldüğü saptandı. Tezin sahibi, danışmanın 

akademik unvanı ve ismi tablo 1’de verildi. İncelenen tezlerin %85.7’sinin deneysel %14.3’ünün tanımlayıcı bir 

tasarıma sahip olduğu belirlendi. Doğuma hazırlık alanlında yürütülen tezlerin örneklem sayılarının 63 ile 210 

arasında değişmekte olduğu ve yarısının yayınlanmış olduğu saptandı (Tablo 1). 

İncelenen tezlerde çalışılan değişkenlerin; doğum sonu depresyon, gestasyonel yaş, fetal doğum ağırlığı ve 

APGAR skoru, doğum ağrısı, doğum eylemi süresi, gebelikte kilo alımı, doğum beklentisi, doğuma uyum süreci, 

bebeklerine dokunma ve emzirme, prenatal uyum, postpartum uyum, bebek bakımı, doğum korkusu, öz-yeterlilik 

olduğu belirlendi (Tablo 1). 

 

Sağlık Bilimleri
Enstitüsü

Sosyal Bilimler
Enstitüsü
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Şekil 1. Türkiye’de Doğuma Hazırlık Alanında Yapılan Tezlerin Yürütüldükleri Enstitülere Göre 

Dağılımının Pasta Grafiği 

Araştırmada incelenen tezlerin yürütüldükleri enstitülere göre dağılımları şekil 1.’de verilmiştir. İncelenen tezlerin 

%85.7’sinin sağlık bilimleri enstitüsünde %14.3’ünün de tanesinin de sosyal bilimler enstitüsünde yürütüldüğü 

saptandı. Sağlık Bilimleri Enstitülerinde yürütülen tezlerin yalnızca birinin fizik tedavi ve rehabilitasyon anabilim 

dalında olduğu diğer 5 adet tezin hemşirelik anabilim dalında tamamlandığı belirlendi.  

 

Şekil 2. Türkiye’de Doğuma Hazırlık Alanında Yapılan Tezlerin Derecelerine Göre Dağılımının Pasta 

Grafiği 

Şekil 2.’de Çalışmaya dahil edilen tezlerin derecelerine göre dağılımları verilmiştir. Tezlerin %57.1’inin yüksek 

lisans, %42.9’unun doktora derecesinde olduğu saptandı. Hemşirelik alanında yapılan tezlerin yarısının yüksek 

lisans tezi olduğu belirlendi. 

Yüksek Lisans

Doktora
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Gebelikte alınan doğuma hazırlık eğitimi, 

algılanan sosyal destek ve sosyodemografik 

faktörlerin prenatal ve postpartum 

depresyona etkisi 

Şeyma 

Zülaloğlu 

Yalçın 

Prof. Dr. 

Mehmet 

Kerem 

Doksat 

2017  X 110  ** Doğuma hazırlık eğitiminin Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği algılarına 

herhangi bir etkisi bulunmamış. 

Klinik pilates egzersizleri ve doğuma hazırlık 

eğitiminin sadece doğum eğitimine göre 

doğum sonuçları üzerine etkisi 

Berrin 

Aktan 

Prof. Dr. 

Türkan 

Akbayrak 

2015  X 64  ** Klinik Pilates egzersizinin ve doğum eğitiminin, doğum sonuçlarını (gestasyonel yaş, 

bebeklerinin doğum ağırlıkları, APGAR skorları, ağrı hisleri, eylem süresi, gebelikte 

kilo alımı, doğum sonrası kaygı durumları) olumlu yönde etkilediği bulunmuş. 

Adölasan gebelerde doğuma hazırlık 

eğitiminin doğum beklentisi ve stresle başa 

çıkma düzeyine etkisi  

Eda 

Çetin 

Prof. Dr. 

Hediye 

Arslan 

2013  X 53  ** Doğuma hazırlık eğitiminin  Stresle başa çıkma tarzları ölçeğinin bazı alt boyutlarında 

artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi puanı 

meydana gelen düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Lamaze felsefesine dayalı doğuma hazırlık 

sınıflarının doğum sürecine etkisi  

Fatma 

Coşar 

Doç. Dr. 

Nurdan 

Demirci 

2012  X 210 X 

 

 Lamaze felesefesine dayalı doğuma hazırlık sınıfının doğum süresini azalttığı, doğum 

ağrılarını azalttığı, doğuma uyum sürecini iyileştirdiği, olumlu doğum algısının daha 

yüksek olduğu, doğar doğmaz bebeklerine dokunma ve ilk yarım saat içinde bebeklerini 

emzirmediği oranını arttığı saptanmıştır. 

Doğuma hazırlık sınıfı ve bireysel eğitimin 

gebelik ve postpartum uyuma etkisinin 

incelenmesi  

Pınar 

Serçekuş 

Doç. Dr. 

Samiye 

Mete 

2010 X X 120 X  Doğuma hazırlık sınıfının prenatal uyumu arttırdığı, postpartum uyumu etkilemediği 

saptanmıştır. Eğitimin gebelik, doğum, emzirme, annelik ve bebek bakımına pozitif 

etkileri olduğu saptanmıştır. Ancak eğitim, doğuma yönelik korkuyu olumlu veya 

olumsuz etkisi olduğu bulunmuş. 

Doğuma hazırlık sınıflarının annenin doğum 

sonu fonksiyonel durumuna ve bebeğini 

algılamasına etkisi  

Sibel 

Şeker 

Doç. Dr. 

Ümran 

Sevil  

2006  X 63 X  Doğuma hazırlık sınıflarının annelerin bebeklerini olumlu algılama oranını arttırdığı 

ancak doğuma hazırlık sınıflarına doğum sonrası fonksiyonel durumu etkilemediği 

bulunmuş. 
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Tablo 1 Türkiye’de Doğuma Hazırlık Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlere İlişkin Özelliklerin Dağılımı 

*Tezin yalnızca özetine ulaşılmıştır. Özette örneklem sayısı belirtilmemektedir. ***Teze ilişkin yayına ulaşılamadı. 

Doğum eğiimi ve eğitim ile birlikte verilen 

doğum planının doğum öz yeterliliğine etkisi   

Zeliha 

Sunay 

Yrd. Doç. 

Dr. Tuba 

Uçar 

2018  X *  ** Sadece doğum eğitimi alan gebelerin doğum öz-yeterlilik düzeyinin kontrol grubu ve 

doğum eğitimi ile birlikte doğum planı hazırlayan gebelere oranla daha yüksek olduğu 

belirlenmiş. 
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Tartışma 

Genel olarak Türkiye’de doğuma hazırlık sınıfları ile ilgili incelenen lisansüstü tezlerin sayısının kısıtlı olduğu 

saptandı. Dünyada ve Türkiye’de birçok kurumda doğuma hazırlık sınıfları yürütülmektedir. Ancak bu kadar 

büyük alana yayılan doğuma hazırlık sınıflarına ilişkin az sayıda lisansüstü tezin yapılmış olması oldukça 

çarpıcıdır. Bunun nedeninin ülkemiz sağlık profesyonellerinin doğuma hazırlık sınıflarına ilgisinin, uzmanlaşmak 

isteme çabalarının yeni yeni artıyor olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. İncelenen tezlerin çoğunluğunun 

2010 yılı ve üzerinde tamamlanmış olması düşüncemizi desteklemektedir.  

Ülkemizde doğma hazırlık alanında yürütülen tezlerde doğuma hazırlığın gebelik ve doğuma ilişkin incelenen 

parametreleri iyileştirmede etkili olduğu belirlendi. Konu ve yöntem bakımından özgün, Türkiye’deki doğuma 

hazırlığı geliştirebilecek geniş örneklem gruplarında yapılan çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Bu çalışma sonuçlarının hemşirelerin doğuma hazırlık sınıflarının etkilerini Türkiye’nin farklı üniversitelerinde 

farklı yöntemler ile yapılmış tezlerden elde edilen bulguların toparlanmış halde görebilmesi açısından önemlidir. 

Çalışmanın sonuçlarının doğuma hazırlık sınıfları yürüten sağlık profesyonelleri için literatür bilgisi olacağı ve 

çalışılan parametreler açısından riskli grupta olan gebelerin doğuma hazırlık sınıflarına yönlendirilmeleri 

bakımından kanıt oluşturabileceği düşünülmektedir.  
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S-104 - YOGA İLE DOĞUMA HAZIRLANAN GEBELERİN GEBELİK VE DOĞUM 

ÖYKÜLERİNİN İNCELENMESİ 

 
Rukiye HÖBEK AKARSU1, Elif ULUDAĞ2, 

 
1Bozok Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Bozok Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Özet 

Amaç: Bu çalışma da prenatal dönemde gebelik yogası yaparak doğuma hazırlanan gebelerin, doğum öncesi, 

doğum ve doğum sonu dönemde yaşadıkları duygu, düşünce ve deneyimlerinin belirlenmesi amaçlandı.  

Gereç-yöntem: Araştırmanın örneklemini dört farklı internet bloğunda yer alan doğuma hazırlık için gebelik 

yogası yapan 11 gebenin öyküsü oluşturdu.  Doğum ve gebelik öykülerinin paylaşıldığı sekiz internet bloğu 

taranarak içinden gebelik yogası ile doğuma hazırlanan gebelerin öyküleri seçildi. 

Bulgular: Gebelik yogası ile doğuma hazırlanan gebelerin öyküleri temalar oluşturularak incelendi. Bu temaları 

sakinlik, varoluş için nefes, uyum, bedeninin farkına varma, doğal doğum inancı, uyum temaları oluşturdu. Gebeler 

öykülerinde gebelik yogasının doğuma hazırlıkta olumlu yönlerinin; kendilerini sakin, dingin, rahat ve mutlu 

hissetmek, bedenlerinin farkına varmak, doğumda beden ve zihin güçlerini aktif olarak kullanmak, doğumu 

yönetmek ve psikolojik olarak doğuma ve doğum sonuna uyumu kolaylaştırmak olduğunu ifade etmektedirler. 

Gebeler yoganın doğuma hazırlıkta en önemli olumsuzluğunun yoga bilen sağlık personeli sayısının az olması 

olduğunu belirtti.  

Sonuç: Araştırma sonuçları gebelik yogası ile doğuma hazırlanan kadınların gebeliklerini, doğumlarını ve doğum 

sonu dönemlerini bebeklerinin ve kendilerinin farkında olarak, sakin ve uyumlu bir biçimde geçirdiklerini 

göstermektedir. Gebelerin yoga sayesinde kendilerini psikolojik ve bedenen gebeliğin getirdiği değişikliklere 

hazırladığı, doğumda beden güçlerinin farkında olarak doğuma aktif olarak katılmakla birlikte mutlu oldukları ve 

doyum sağladıkları bir doğum deneyimi yaşadıkları, doğum sonu dönemde güçlü bir anne-bebek bağlanması 

yaşadıkları ve duygusal olarak kendilerini iyi hissettikleri belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik Yogası, Gebelik Öyküsü, Doğum Öyküsü, Hemşirelik, Ebelik  

 

THE INVESTIGATION OF PREGNANCY AND BIRTH STORIES OF PREGNANT WOMEN 

PREPARING FOR BIRTH WITH YOGA 

Absract 

Aim: This study aimed to reveal the prenatal, natal, and postnatal feelings, thoughts and experiences of the women 

who did prenatal yoga. 

Method: The sample of the study was composed of the stories of 11 pregnant women who did prenatal yoga to 

prepare for birth and who shared their experiences in four different blogs on the Internet. Eight Internet blogs in 

which birth and pregnancy stories were shared were scanned, and the stories of the women who prepared for birth 

with pregnancy yoga were selected. 

Findings: The stories of the women who did prenatal yoga were examined creating themes. The themes were 

calmness, breathing for existence, harmony, awareness of the body, and belief in natural birth. In their stories, the 

women who did prenatal yoga listed the positive aspects of pregnancy yoga for birth preparation as feeling calm, 

serene, relaxed and happy; being aware of their bodies; using the power of their body and mind actively; managing 
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the birth; and facilitating psychological adaptation to birth and the postnatal period. They stated that the most 

significant negative aspect is that the number of health professionals who know yoga is low. 

Conclusion: The results of the study show that women who prepared for birth with pregnancy yoga were calm, 

adaptable, and conscious of their babies and themselves during the prenatal, natal, and postnatal period. It has been 

revealed that with yoga, pregnant women prepare themselves for the psychological changes and the changes that 

will occur in their bodies, realize their physical strength, actively participate in the birth process and thus have a 

birth experience that they remember with happiness and satisfaction, have a strong mother-infant attachment in 

the postnatal period, and feel emotionally good. 

Keywords: Prenatal yoga, Pregnancy story, Birth story, Nursing, Midwifery 

 

Giriş 

Fizyolojik bir olay olarak görülen gebelik, ciddi biyopsikososyal adaptasyon gerektiren bir yaşam dönemidir. 

Kadının hayatında bir krizi dönemi olarak tanımlanan gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme uyum sağlama 

çabasını içeren, kadının biyopsikososyal dengesini bozan, değişik yeni rollere uyum gerektiren gelişimsel bir 

evredir (Oskay, 2004; Dişsiz, 2015). Doğum süreci insan yaşamının en önemli olaylarından biri olup kadın ve eşi 

için önemli bir stres ve kaygı yaratmaktadır (Yılmaz ve diğerleri, 2018). 

Ayrıca doğum eyleminin tamamen kontrol edilebilen bir süreç olmaması korku, endişe, bilgi eksikliği ve baş 

edememe gibi bir takım engellerle karşılaşma ihitimalini arttırmaktadır. Bu sürecin aşılmasında en iyi ve doğru 

olan yol, gebelik dönemi boyunca doğma hazırlanılması ve doğum sırasında ise doğum desteği almaktan 

geçmektedir. Bu nedenle kadınlar gebelik döneminde bir çok farklı yol ile hem gebeliğe uyumlarını kolaylaştırma 

hem de doğuma hazırlanmaya çalışmaktadırlar. Doğuma hazırlıkta başvurulan uygulamalardan bir tanesi de 

yogadır (Yılmaz ve diğerleri, 2018). 

Sağlıklı bir hamilelik ve doğum için, kas gücüne, bedensel esnekliğe, sakin bir akla, kontrollü bir nefese, dirence, 

içsel sessizliğe ve huzura ihtiyaç duyulmaktadır. Yoga ile tüm bunları sağlamak mümkündür. Doğru yapılan bir 

yoga seansında kişi kendini tazelenmiş, sakin ve dengeli hissetmeye başlar (Nagendra ve diğerleri, 2014).  

Yoga binlerce yıl öncesinde Hindistan’da başlayan fiziksel duruşla birlikte meditasyon odaklı eski bir 

uygulamadır. Yoga zihnin serbest bırakılarak beden, zihin ve ruhun mükemmel uyumudur (Ratfisch, 2012; Muzik 

ve diğerleri, 2012). Günümüzde birçok alanda kullanılan yoga gebelikte de 20 yy’ dan beri kullanılan bir 

uygulamadır. Gebelik yogasının gebe kadınlar için olumlu etkileri birçok çalışmada belirtilmiştir. Gebeliğinde 

düzenli yoga yapan kadınların daha az gebelik rahatsızlıkları, stres, anksiyete, depresyon, uyku bölünmeleri 

yaşadıkları vurgulanmaktadır (Muzik ve diğerleri, 2012; Newham ve diğerleri 2014; Field ve diğerleri, 2013; 

Satyapriya ve diğerleri, 2013). 

Ayrıca yapılan çalışmalarda yoga programı uygulanan gebelerin doğumda daha yüksek maternal rahatlık hissettiği 

ve daha az ağrı çektiği, doğumun toplam süresinde anlamlı azalma olduğu saptanmıştır (Chuntharapar et al, 2008; 

Jahdi et al, 2017). 
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Ülkemizde gebenin doğum deneyimine etkisi gösteren çalışmaların sınırlı olması nedeniyle bu çalışma prenatal 

dönemde gebelik yogası yaparak doğuma hazırlanan gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonu dönemde 

yaşadıkları duygu, düşünce ve deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı.  

Amaç 

Bu çalışma da prenatal dönemde gebelik yogası yaparak doğuma hazırlanan gebelerin, doğum öncesi, doğum ve 

doğum sonu dönemde yaşadıkları duygu, düşünce ve deneyimlerinin belirlenmesi amaçlandı.  

Yöntem 

Araştırma tanımlayıcı tipte bir tasarıma sahiptir. Araştırma internet üzerinden, Haziran-Ağustos 2018 tarihleri 

arasında yapıldı. Araştırmanın evrenini gebelik döneminde yoga ile doğuma hazırlanan kadınların gebelik ve 

doğum öyküleri oluşturdu. Araştırmanın evrenini en çok kullanılan arama motorlarından olan birisi olan 

www.google.com.tr, www.yandex.com.tr arama motorlarında “gebelik öyküsü”, “doğum öyküsü” “doğuma 

hazırlık öyküsü”, “doğum hikayeleri” ve “gebelik hikayeleri” anahtar kelimelerini içeren 8 adet internet bloğu 

oluşturdu. Doğum ve gebelik öykülerinin paylaşıldığı sekiz internet bloğu taranarak içinden gebelik yogası ile 

doğuma hazırlanan gebelerin öyküleri seçildi.  Araştırmanın örneklemini dört farklı internet bloğunda yer alan 

doğuma hazırlık için gebelik yogası yapan 11 gebenin öyküsü oluşturdu.   

Bulgular 

Gebelik yogası ile doğuma hazırlanan gebelerin öyküleri temalar oluşturularak incelendi. Bu temaları sakinlik, 

varoluş için nefes, uyum, bedeninin farkına varma, doğal doğum inancı, temaları oluşturdu. 

Sakinlik teması 

İncelenen öykülerde kadınların gebeliklerinde stres, gerginlik, panik yaşamadıklarını ayrıca doğum eylemi 

sırasında yoganın sağladığı atmosferden dolayı dingin, sessiz ve kendilerinin yönettikleri doğum deneyimi 

yaşadıkları belirlendi 

“Gebeliğim boyunca meditasyon yaptım kendimi hep yemyeşil doğada kalp atımlarımı ve bebeğimin hareketlerini 

dinlediğimi hissettim” (Ö1) 

“Bebeğim huzur verdi ruhuma ve bedenime” (Ö5). 

“Doğumumda oldukça sakindim. Dalgalara bıraktım kendimi ve bebeğime” (Ö7) 

Varoluş için nefes teması 

İncelenen öykülerin neredeyse tamamında kadınların nefeslerini nasıl kullanacaklarını öğrendikleri ve nefesleri ile 

bedenleri ile birlikte ruhlarının sağlığı için de yoga nefesinin yaşamın ana kaynağı olduğunu belirttikleri saptandı.   

“Aslında yogadan önce ben nefes almıyormuşum” (Ö11). 

“Bebeğimin aldığım nefesle oksijenlendiğini biliyorum. Her zaman ona daha fazla oksijen ve yaşam gönderdiğimi 

hissetmek beni çok mutlu ediyor” (Ö8). 

http://www.google.com.tr/
http://www.yandex.com.tr/
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Uyum Teması 

Öykülerin yarısında yoganın kadınları gebeliğin getirmiş oldukları değişimlere yönelik uyumlarını arttıklarını, 

doğum eyleminde ise eyleme dahil olmalarına katkı sağladığı belirlendi. 

“Gebeliğe bağlı yaşadığım uykusuzluk, bulantı, sırt ağrısı gibi sorunlarım azaldı” (Ö2) 

“Doğum ağrısını azalltığı için başladım gebelikte yoga yapmaya, doğumda ağrım oldu ama öyle kendimi 

kaybetmedim” (Ö3) 

Bedenin farkına varma teması 

İncelenen öykülerde kadınların doğumda bedenlerini nasıl kullanacaklarını öğrendikleri ve bedenlerini 

tanımalarına yoganın yardımcı olduğunu belirttikleri saptandı. 

“Bedenime güvenmeyi öğrendim aldığım nefesle onu nasıl kontrol edebileceğimi de” (Ö10). 

“Ben en değerliyim, yapabilirim diye kendimle konuştum, bebeğimden yardım istedim, benim bedenimin bir 

parçası olan bebeğim de yardım etti bana.” (Ö3) 

Doğal doğum inancı teması 

Öykülerin çoğunda aslında yogaya başlama nedenin müdahalesiz bir doğum eylemi, normal doğum eylemi 

yapabilme arzusu olduğu saptandı. 

“bebeği yapmasını bilen onu doğurmasını da bilir cümlesi geldi aklıma doğumda her zorlandığımda” (Ö9). 

“Başarabileceğime hep inandım, kendime güvendim ve başardım” (Ö4)  

“Kendimi doğumun akışına bıraktım, zorlandığım zamanlar oldu ama sancı aralarında toparladım yine kendimi” 

(Ö6) 

Tartışma 

Gebelik yogası ile doğuma hazırlanan gebelerin gebelik ve doğum öykülerinin incelendiği bu çalışmada sonuçlar 

sakinlik, varoluş için nefes, uyum, bedeninin farkına varma, doğal doğum inancı temaları başlıkları altında 

tartışılacaktır. 

Çalışmamızda yoganın gebelik ve doğum sürecinde kadınlarda genel olarak sakinlik hissi oluşturduğu saptandı. 

Yapılan çalışmalarda gebelik yogasının gebelikte anksiyete ve depresyon semptomlarını azalttığını göstermektedir 

(Newham ve diğerleri 2014; Field ve diğerleri, 2013). Satyapriya ve ark. gebelik yogasının sağlıklı gebelerin 

anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisini inceledikleri randomize kontrollü bir çalışmada, deney grubundaki 

gebelerin anksiyete ve depresyon düzeylerinin diğerlerine göre anlamlı derecede düşük olduğunu belirlenmiştir 

(Satyapriya ve diğerleri, 2013). Gebelikte görülme ihtimali fazla olan anksiyete ve stresin azaltılması gebelere 

doğal olarak bir sakinlik hissi oluşturduğu düşünülmektedir.  
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İncelenen öykülerin neredeyse tamamında kadınların nefeslerini nasıl kullanacaklarını öğrendikleri ve 

bedenlerinin farkına vardıkları saptandı. Literatürde yoganın nefes farkındalığı sağladığı ve nefes farkındalığı 

sağlandığında, alınan nefesin akışının doğal, sıkıcı olmadığı, vücuttaki taşınmanın ve yaşam enerjisinin gücünün 

bütün bedende hissedildiği belirtilmektedir (Rathfisch, 2012). Yine yoganın kas gücünü ve kasların esnekliğini 

artırarak dengenin gelişimine ve postürün korunmasına katkı sağladığı, vücut farkındalığını ve gevşeme yeteneğini 

arttırdığı ifade edilmektedir. Çalışmamızın sonuçları literatürü desteklemektedir (Rathfisch, 2012; Rathfisch, 

2015). 

Araştırmada yoganın gebelik ve doğuma uyumu kolaylaştırdığı belirlendi. Yapılan çalışmalarda da Gebeliğinde 

düzenli yoga yapan kadınların daha az gebelik rahatsızlıkları, stres, anksiyete, depresyon, uyku bölünmeleri 

yaşadıkları vurgulanmaktadır (10-13). Literatüre göre yoganın dolaylı olarak gebelik ve doğuma uyumu 

kolaylaştırdığı düşünülebilinir (Muzik ve diğerleri, 2012; Newham ve diğerleri 2014; Field ve diğerleri, 2013; 

Satyapriya ve diğerleri, 2013). 

İncelenen öykülerde yoganın kadınlarda doğal doğum inancı oluşturduğu saptandı. Literatürde yoganın doğum 

şekli tercihine etkisini gösteren yeterli çalışma bulunmamaktadır. Ancak yoganın iç netlik sağlayarak güven 

duygusu oluşturduğu, vücut farkındalığı sağladığı, pozitif bir bakış açısı kazandırdığı, kas kulanım gücünü 

arttırdığı, ağrıları hafiflettiği belirtilmektedir. Bu nedenle dolaylı olarak kadınlarda doğal doğum yapabilme inancı 

oluşturduğu düşünülebilinir.  

Sonuçların uygulamada kullanımı 

Bu çalışmanın sonuçları gebeler ile iletişim içinde olan hemşirelerin gebelik döneminde ve doğum eyleminde 

yoganın sağladığı faydaları görmeleri açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde gebelik yogasına ilişkin çalışma 

sayısı oldukça azdır. Bu nedenle bu çalışmanın sonuçları göz önüne alındığında yogayı sağlık bakımına dahil 

etmenin anne-çocuk sağlığı açısından önemli olduğunu göstermektedir. Hemşirelerin Yoga uygulamasını gebe 

bakımına dahil etmeleri hemşirelik bakımının kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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S-105 - SUDA DOĞUMUN KANITA DAYALI ÇALIŞMALAR İLE İNCELENMESİ 

 
Pınar SERÇEKUŞ AK1,  Döndü KÖSE2, Sevgi ÖZKAN3 

1-2-3Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD 

Özet  

Anne adaylarının suda doğuma yönelik talebi dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe 

artmaktadır. Buna karşılık suda doğumun, maternal ve/veya neonatal riskleri arttırdığına yönelik endişeler 

bulunmaktadır. Bu nedenle bu derlemenin amacı, travay/ doğumda suyun kullanımına yönelik kanıta dayalı 

çalışmaların incelemesidir. 

Suda doğumun maternal, fetal ve neonatal sonuçlar üzerine etkisini inceleyen güncel iki sistematik 

derleme çalışması bulunmaktadır. Bu kapsamdaki en güncel kanıt 2018 yılında cochrane veri tabanında yayınlanan 

sistematik derleme çalışmasıdır. Bu iki çalışma dışında son yıllarda suda doğumun neonatal sonuçlar üzerine 

etkisine yönelik yapılmış üç sistematik derleme ve meta-analiz çalışması bulunmaktadır.  

Tüm bu çalışmalar incelendiğinde doğum öncesi suya girmenin sağlıklı kadınlarda normal fizyolojik 

doğumu kolaylaştırdığı ve doğum ağrısını azalttığı yönünde kanıtlar bulunduğu görülmektedir. Suda doğum ya da 

doğum öncesi suya girmenin maternal, fetal ya da neonatal olumsuz sonuç riskini arttığına dair kanıt yoktur. Düşük 

komplikasyon riski olan sağlıklı kadınlarda doğumun ilk evresinde suya girme güvenli görünmektedir. Doğumun 

ikinci evresinde suya girmenin riskleri ya da yararlarına ilişkin kanıtlar sınırlıdır. Bu alanda daha fazla sayıda 

kanıta dayalı çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.  

Anahtar sözcükler: suda doğum, travayda suya girme, hidroterapi, kanıta dayalı uygulama 

 

INVESTIGATION WITH EVIDENCE BASED STUDIES OF WATERBIRTHS/ WATER IMMERSION 

IN LABOR 

Abstract 

Pınar SERÇEKUŞ AK1,  Döndü KÖSE2, Sevgi ÖZKAN3 

1-2-3Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD 

Key words: waterbirth, water immersion in labor, hydrotheraphy, evidence based practice 

 

Giriş 

Doğumda su, doğum ağrılarının azaltılması için alternatif bir terapi olarak kullanılmaktadır. Uzun süredir 

ılık suyun doğumun ilk evresinde ve genellikle kısa periyotlarla ağrıyı azaltmak ve rahatlatmak için kullanıldığı 

bilinmektedir (Swain 2013). Avrupa’da kayıtlara geçen ilk suda doğum eylemi 1805 yılında, bir Fransız köyünde, 
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doğumu 48 saatten uzun süren bir kadının doğumunu kolaylaştırmak için ılık suya girmesiyle gerçekleşmiştir. 

1980’lerden sonra doğumda suyun ve özel olarak tasarlanmış doğum havuzlarının kullanımı giderek popüler bir 

hal almıştır (Uzunlar ve ark.,2017). Konu ile ilgili ilk bilimsel yayın ise 1983’te Lancet dergisinde Dr. Michel 

Odent tarafından 100 suda doğum vakasının değerlendirildiği bir çalışma olarak yayınlanmıştır (Odent 1983). 

Travayda suya girme (water immersion in labor), bebek doğmadan önce kadının travay süresince bir küvete veya 

ılık su havuzuna girmesidir. Suda doğum ise (waterbirth), kadının bebeğini itme aşamasında ve bebeğin doğum 

anında suyun içinde olmasıdır. Bebek doğduktan sonra su yüzeyine getirilir. Suda doğumda plasentanın doğumu 

suyun içinde ya da dışında gerçekleştirilebilir. Karada doğum terimi, suda doğum araştırmalarında sıklıkla 

doğumun bir küvette/havuzda değil de kuru bir alanda gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, 

hidroterapi kelimesi de bazen travay ve/veya doğumda suyun kullanımını tanımlamak için kullanılır (Dekker 

2018).  

Anne adaylarının suda doğuma yönelik talebi dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe artmaktadır. Buna 

karşılık suda doğumun, maternal ve/veya neonatal risklerine yönelik endişeler bulunmaktadır. Bu nedenle bu 

derlemenin amacı, travay/ doğumda suyun kullanımına yönelik kanıta dayalı çalışmaların incelemesidir. 

Kanıta Dayalı Çalışmalar 

Cochrane Veritabanı 

Cochrane veritabanında yayınlanan güncel derleme çalışmasında (2018), doğum ve travay sırasında suya 

girmeye yönelik yapılan 15 çalışma incelenmiş olup; bunlardan 8 tanesi doğumun ilk evresinde; 2 tanesi sadece 

ikinci evresinde; 4 tanesi birinci ve ikinci evresinde ve bir tanesi de doğumun birinci evresi süresince erken ve geç 

suya girmeyi karşılaştırarak incelenmiştir. Tüm bu çalışmalar, çeşitli derecede tıbbi girişimlerin uygulandığı 

hastanelerin doğum salonlarında gerçekleşmiş olup, ebelik idaresindeki bir bakım ortamında yapılmamıştır. Ve 

çoğu araştırmada kadınların paritesi belirtilmemiştir. Bu incelemenin sonucunda şunlar bulunmuştur: Suda doğum, 

epidural uygulanan kadın sayısını azaltabilir. Suda doğum yapmak, doğum şeklini veya ciddi perineal yırtığı olan 

kadın sayısını etkilemiyor gibi görünmektedir. Suda doğum ya da travayda suyun kullanımının maternal, fetal yada 

neonatal olumsuz sonuç riskini arttığına dair kanıt yoktur. Daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Hem kadınların hem de bakım verenlerin suda doğum deneyimlerine yönelik araştırmalara ihtiyaç vardır (Cluett 

et al. 2018).  

Sistematik Derleme ve Metanaliz İncelemeleri 

Yapılan bir sistematik derlemede, hidroterapinin maternal, fetal ve noeonatal sonuçlar üzerine etkisini 

inceleyen 2.615 katılımcı ile yapılan 7 randomize kontrollü çalışma gözden geçirilmiştir (Shaw-Battista 2017). Bu 

çalışmada, doğum öncesi suya girmenin sağlıklı kadınlarda normal fizyolojik doğumu kolaylaştırdığı ve doğum 

ağrısını azalttığı yönünde güçlü kanıtlar bulunduğu belirtilmiştir. Düşük riskli kadınlarda doğum öncesi hidroterapi 

kullanımının güvenli olabileceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca çalışmalar, doğum öncesi hidroterapi kullanan 

annelerin daha az kaygı hissettikleri, travayda hareketliliği artırdığı, fetal malprezantasyonun daha az görüldüğü, 

nullipar kadınlarda amniyotomi ve sentetik oksitosin kullanımını azalttığını göstermektedir (Shaw-Battista 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19370552
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19370552
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Son yıllarda suda doğumun neonatal sonuçları üzerine odaklanmış üç sistematik derleme ve meta-analiz 

yayınlanmıştır (Vanderlaan ve ark. 2017; Taylor ve ark. 2016; Davies ve ark. 2015).  

Davies ve ark. (2015) suda doğumun neonatal mortalite ve morbidite üzerine olan etkisine yönelik 

yaptıkları sistematik derleme ve metaanaliz çalışmasında, iki randomize kontrollü, 10 gözlemsel çalışma olmak 

üzere toplam 12 çalışma değerlendirilmiştir.  Bu çalışmanın sonucunda düşük riskli kadınlarda suda doğumun, 

neonatal zararlarına yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtilmiştir.   

Taylor ve ark. (2016) suda doğumun neonatal sonuçlarına yönelik yaptıkları sistematik derleme ve 

metaanaliz çalışmasında 29 çalışma değerlendirilmiştir. Bunların 5’i randomize kontrollü çalışma, 24’ü gözlemsel 

çalışmalardır. Bu çalışmanın sonuçlarında; alınan çalışmaların çoğunun küçük örneklemli ve metadolojik açıdan 

yeterli kalitede olmadığı, çoğunun Avrupa’da ve yüksek gelirli ülkelerde gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Neonatal 

mortalite, neonatal yoğun bakım ünitesi/özel bebek bakım ünitesine kabul oranı, APGAR skorları, umbilical cord 

kanı pH düzeyi veya enfeksiyon oranlarında suda ve karada doğan bebekler arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. Suda doğumun neonatal sonuçlar açısından yararlı ya da zararlı olduğuna dair yeterli kanıt 

olmadığı vurgulanmıştır.  

 Vanderlaan ve ark. (2017), yaptıkları sistematik derleme ve metaanaliz çalışması, suda ve karada 

doğumun yenidoğan sonuçlarına etkilerini karşılaştıran 39 çalışmayı kapsamaktadır. Bunların 5’i randomize 

kontrollü çalışma, 34’ü gözlemsel çalışmalardır. Bu çalışmanın sonucunda suda doğum ile karada doğum 

karşılaştırıldığında, neonatal sonuçlar açısından fark olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı belirtilmiştir. Bu bulgular 

bundan önceki yapılan iki sistematik derleme ve metaanaliz çalışmalarının bulguları ile benzerlik göstermektedir 

(Taylor ve ark. 2016; Davies ve ark. 2015). Ayrıca yapılan tüm bu sistematik derleme ve metaanaliz çalışmaları 

sağlıklı, düşük komplikasyonlu gebeler ile hastane veya hastane dışı ortamlarda gerçekleştirilmiştir yayınlanmıştır 

(Vanderlaan ve ark. 2017; Taylor ve ark. 2016; Davies ve ark. 2015).  

Önemli Kuruluşların Suda Doğuma Yönelik Düşünceleri 

Amerikan Obstetrisyen ve Jinekologlar Koleji’nin (ACOG) 2016 yılında yayınladığı komite görüşünde; 

doğumun birinci evresinde suyun kullanımının doğumu kısalttığını, doğumda epidural ve spinal analjezi 

kullanımını azalttığını, bu nedenle 37 0/7 ile 41 0/7 haftalar arasında olan ve komplikasyonsuz sağlıklı gebelerde 

tercih edilebileceğini önermiştir. Buna karşılık doğumun ikinci evresinde suyun kullanımının riskleri ve 

yararlarına ilişkin yeterli kanıt olmadığından, kanıt elde edilinceye kadar suda doğumun tercih edilmemesi 

önerilmektedir (ACOG 2016). 

Kraliyet Ebeler Koleji tarafından travayda ya da doğumda suyun kullanımına yönelik yayınlanan kanıta 

dayalı rehberde ise belirtilen noktalar ise şunlardır (The Royal College of Midwives 2012):   

● Travayda ya da doğumda suyun kullanımı, kadınların daha rahat hissetme, kararlara daha fazla katılma 

ve doğumda daha fazla kontrol sağlaması açısından genel anlamda pozitif olarak değerlendirilmektedir. 

● Travay süresince suyun kullanımı ağrının azalmasında etkili olup, doğumda daha az epidural ya da spinal 

anestezi kullanımına neden olmaktadır. 
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● Kadın havuza girdiğinde herhangi bir narkotik analjezi kullanılması tavsiye edilmez. Azot Oksit 

(Entonox) kullanımı suya daldırmayla birlikte rutin olarak kullanılır. 

●  Doğum sırasında suya girme, doğum şekli, beşinci dakikadaki Apgar skoru, neonatal enfeksiyon ve 

yenidoğan ünitelerine kabul ile ilişkili değildir. Doğumun ilk aşamasının uzunluğunun azaltılabileceğini 

gösteren bazı kanıtlar vardır. 

● Suyun ne kadar süre kullanacağına yönelik önerilerle ilgili kanıtlar yetersizdir. 

● Neonatal morbidite ve mortalite ile travay sırasında suyun kullanımı arasında bir bağlantı olduğuna dair 

herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. 

● Ebelerin doğum ve travayda suyun kullanımına yönelik eğitim olanağı olmalı ve uygulamayı 

destekleyecek protokoller bulunmalıdır. 

● Havuza ulaşan suyun kalitesinin, havuzun temizlenme protokolleri ve enfeksiyon kontrol prosedürlerinin 

incelenmesini içermesi bakımından kalite güvence önlemleri önemlidir. 

● Kadının rahat etmesi ve yüksek ateşin engellenmesi için kadının ve suyun sıcaklığı saat başı izlenmelidir. 

Suyun sıcaklığı 37.5 °C'nin üzerinde olmamalıdır. 

Sonuç 

Doğum öncesi suya girmenin sağlıklı kadınlarda normal fizyolojik doğumu kolaylaştırdığı ve doğum 

ağrısını azalttığı yönünde kanıtlar bulunduğu görülmektedir. Suda doğum ya da doğum öncesi suya girmenin 

maternal, fetal ya da neonatal olumsuz sonuç riskini arttığına dair kanıt yoktur. Düşük komplikasyon riski olan 

sağlıklı kadınlarda doğumun ilk evresinde suya girme güvenli görünmektedir. Doğumun ikinci evresinde suya 

girmenin riskleri ya da yararlarına ilişkin kanıtlar sınırlıdır. Bu alanda daha fazla sayıda kanıta dayalı çalışmalara 

ihtiyaç bulunmaktadır.  
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S-106 - GEBELİK VE DOĞUMUN PELVİK TABAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ 

 
Figen KAZANKAYA1, Sezer ER GÜNERİ1, 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Giriş ve Amaç: Gebelik ve doğumun tüm organ sistemlerinde önemli fizyolojik değişiklikler oluşturduğu 

bilinmektedir. Pelvik taban bozuklukları gebelik ve doğumla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen gebelik ve 

doğumun pelvik taban desteği üzerindeki etkileri tam olarak ortaya konulamamıştır. Bu derleme, gebelik ve 

doğumun pelvik taban sağlığı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Bulgular: Gebelik süresince büyüyen uterusa bağlı olarak artan karın içi basıncın etkisiyle pelvik organlar aşağıya 

doğru itilmekte ve pelvik taban kasları sürekli olarak stres ve zorlanmaya maruz kalmaktadır. Bu durum da gebelik 

süresince pelvik desteği olumsuz etkileyen mekanik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebelikte üriner 

inkontinans (Üİ) prevalansı üzerine yapılan çalışmalarda, herhangi bir Üİ türünün görülme oranın %32-64 

aralığında olduğu belirtilmiştir. Ancak pelvik organ prolapsusu (POP) olan bir hastada genellikle birden fazla 

etyolojik faktör (beyaz ırk, geçirilmiş pelvik cerrahi, obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kronik 

konstipasyon, ileri yaş, menopoz, östrojen eksikliği) bir arada rol oynar. 

Üİ veya POP için cerrahi tedavi uygulanan hastaların obstetrik öykülerine bakıldığında, bu grupta paritenin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Multipar kadınlar primipar kadınlara göre, beyaz kadınlar siyah kadınlara göre daha 

fazla pelvik taban sorunları yaşamaktadır.  

Vajinal doğum, pelvik tabanın kas, fasiya, sinir ve ligament yapılarında önemli derecede gerilmeye neden 

olmaktadır. Bu gerilme sonucunda geri dönüşümü olmayan anatomik ve fonksiyonel değişiklikler meydana 

gelebilmektedir. Vajinal doğumun Üİ gelişme riskini arttırmasının yanında; doğumda forseps veya vakum 

kullanımı, fetal doğum ağırlığı, epizyotomi açılması, üçüncü ve dördüncü derecede yırtıkların varlığı, epidural 

anestezinin uygulanması ve doğum eyleminin ikinci evresinin süresi gibi vajinal doğum eylemi sırasında yaşanan 

olaylar, doğum sonrası dönemde pudental sinir hasarı oluşturmaktadır.  Vajinal doğum yapan kadınların pelvik 

tabanın radyolojik incelemesinde, levator ani hasarı yaklaşık %20 olarak saptanmıştır. Doğumda forseps 

kullanıldığında levatorun ayrılma riski daha da artmaktadır. Yapılan bir çalışmada vakum ve forseps ile yapılan 

doğumlar karşılaştırılmış ve forseps ile doğumun levator ayrılma riskini beş kat artırdığı belirlenmiştir. Nitekim 

levator ani hasarı, yaşamın ileriki dönemlerinde pelvik organ prolapsus gelişimi açısından önemli bir risk 

faktörüdür. 

Sonuç: Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde pelvik taban yetersizliklerinin önlenmesi ve korunmada 

multidisipliner ekip yaklaşımı önemlidir. Ekip içerisinde yer alan hemşireler, bu dönemlerde, pelvik taban 

yetersizliklerinin önlenmesi, korunma ve erken tanı-tedavisi için eğitim ve danışmanlık rollerini kullanarak sağlıklı 

yaşam biçimi davranışları konularında bilgi vermelidir.   

Anahtar Sözcükler: gebelik, doğum, inkontinans, prolapsus, pelvik taban 

The Effect Pregnancy and Childbirth on Pelvic Floor Health 
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Introduction and purpose: Pregnancy and childbirth are known to cause significant physiological changes in all 

organ systems. This review was conducted to evaluate the effect of pregnancy and childbirth on pelvic floor health. 

Results: Due to the increased intraabdominal pressure due to the growing uterus during pregnancy, the pelvic 

organs are pushed downward and the pelvic floor muscles are constantly exposed to stress and strain. This situation 

is confronted as a mechanical condition that negatively affects pelvic support during pregnancy. Studies on the 

prevalence of urinary incontinence (UI) in pregnancy have been pointed out to be in the range of 32-64% for any 

UI type. However, in a patient with pelvic organ prolapse (POP), multiple etiologic factors (white race, past pelvic 

surgery, obesity, chronic obstructive pulmonary disease, chronic constipation, advanced age, menopause, estrogen 

deficiency) often play a role together. 

Obstetrical episodes of patients treated surgically for UI or POP were found to have higher parity in this group. 

According to Multipar women primiparous women, white women live more pelvic floor problems than black 

women. 

Vaginal birth causes significant stretching of the pelvic floor muscle, facial, nerve and ligament structures. As a 

result of this stretching, non-recyclable anatomical and functional changes can occur. In addition to increasing the 

risk of developing UI in vaginal birth, events during vaginal delivery such as the use of forceps or vacuum at birth, 

fetal birth weight, episiotomy opening, presence of tears at the third and fourth degree, application of epidural 

anesthesia, and the second phase of labor are the causes of pudendal nerve damage in the postpartum period. 

Radiologic examination of the pelvic floor of women who delivered vaginally showed sudden liver damage of 

about 20%. When using forceps at birth, the risk of separating the levator increases even more.  

Conclusion: Prevention of pelvic floor deficiencies during pregnancy, childbirth and postnatal period and 

multidisciplinary team approach in prevention are important. Nurses in the team should provide information on 

healthy lifestyle behaviors during these periods by using training and counseling roles for prevention of pelvic 

floor insufficiency, prevention and early diagnosis and treatment. 

Keywords: pregnancy, childbirth, incontinence, prolapse, pelvic floor 

Giriş 

Gebelik ve doğumun tüm organ sistemlerinde önemli fizyolojik değişiklikler yarattığı bilinmektedir. Pelvik taban 

bozuklukları gebelik ve doğumla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen gebelik ve doğumun pelvik taban desteği 

üzerindeki etkileri tam olarak ortaya konulamamıştır (Süt, 2015; Çitak, 2017). Bu derleme gebelik ve doğumun 

pelvik taban sağlığı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 

Gelişme 

Gebelik ve doğum eylemi sırasında meydana gelen mekanik veya hormonal etkiler pelvik taban desteğini olumsuz 

etkileyebilir. Pelvik taban yetersizlikleri gelişimi açısından en önemli risk faktörleri parite, doğum şekli, doğum 

kilosu ve doğum sayısıdır (Süt, 2015). 



641 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Gebelik: Gebeliğin tüm organ sistemlerinde önemli derecede fizyolojik değişiklikler yarattığı bilinmektedir, fakat 

pelvik tabanda oluşan fizyolojik değişiklikler konusundaki bilgiler oldukça kısıtlıdır. Gebeliğin mi, yoksa doğum 

olayının mı pelvik taban bozukluklarıyla daha çok ilişkili olduğu tam olarak açık değildir. Pelvik taban 

bozuklukları, gebelik ve doğumla ilişkilendirilmiş olmasına rağmen pelvik organ desteği üzerindeki etkileri tam 

olarak ortaya konulamamıştır (Süt, 2015). Özellikle stres üriner inkontinansın gebelikle birlikte arttığı, büyük bir 

bölümünün doğum sonrası düzelme gösterdiği ve gebelik sırasında inkontinans gelişen kadınların, yaşlandıkça 

inkontinans risklerinin de arttığı bildirilmektedir (Eryılmaz, 2015). Gebelik süresince büyüyen uterusa bağlı olarak 

artan karın içi basıncın etkisiyle pelvik organlar aşağıya doğru itilmekte ve pelvik taban kasları sürekli olarak stres 

ve zorlanmaya maruz kalmaktadır (Salman, Özyüncü, & Durukan, 2005; Süt, 2015; Çitak, 2017). Bu durum da 

gebelik süresince pelvik desteği olumsuz etkileyen mekanik bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Gebelikte 

üriner inkontinans (Üİ) prevalansı üzerine yapılan çalışmalar, herhangi bir Üİ türü için %32-64 aralığında olduğu 

belirlenmiştir (Hilde, 2015). Ancak pelvik organ prolapsusu (POP) olan bir hastada genellikle birden fazla 

etyolojik faktör (beyaz ırk, geçirilmiş pelvik cerrahi, obezite, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, kronik 

konstipasyon, ileri yaş, menopoz, östrojen eksikliği) bir arada rol oynar (Salman vd., 2005). 

Parite: Doğum sayısı Üİ etyolojisinde önemli rol oynamaktadır (Güvenc, 2016). Bu durum doğum sırasında pelvik 

kas sinirlerindeki bozulma, kaslarda atrofi gelişimi ve zaman içinde prolapsus gelişmesi ile ilişkili olabilmektedir 

(Eryılmaz, 2015; Güvenc, 2016). Yapılan çalışmalarda paritenin, özellikle pelvik organ prolapsusu ve üriner 

inkontinans için risk faktörü olduğu bildirilmektedir (Hendrix, 2002, Zhu, Lang, Liu, Han, Huang, & Li, 2009; 

Eryılmaz, 2015; Valeton 2011; Güvenc 2016). Memon ve Handa’nın (2013) çalışmasında doğum şekli ne olursa 

olsun, aynı yaştaki nullipar kadınlarla karşılaştırıldığında multipar kadınlarda Üİ’nin daha yaygın olduğunu 

belirlemişlerdir (Memon, 2013). Hansen ve ark. (2012) primipar kadınlarda üriner inkontinansın, aynı yaştaki 

nullipar kadınlarla karşılaştırıldığında üç kat daha yaygın olduğunu bildirmiştir (Hansen, 2012).  

Urge inkontinansın doğum yapmış kadınlarda, nulliparlara göre daha sık olduğu ancak parite artışıyla bu oranın 

artmadığı, parite artışıyla birlikte artış gösterenin stres inkontinans olduğu belirtilmektedir (Eryılmaz, 2015). Hiç 

doğum yapmamaya göre, vajinal tek doğum yapmanın stres üriner inkontinans riskini 3,89 kat, vajinal birden fazla 

doğum yapmanın 4,37 kat, sezaryen tek doğumunsa 1,78 kat arttırdığı bildirilmektedir (Zhu vd., 2009). Ülkemizde 

ise hiç doğum yapmamışlara göre, bir doğum yapanlarda pelvik taban disfonksiyonları gözlenme riskinin 1,75 kat, 

iki doğum yapanlarda 2,12 kat, üç doğum yapanlarda 3,40 kat, dört ve üzeri doğum yapanlarda 3,89 kat fazla 

olduğu bildirilmektedir (Kepenekçi vd., 2011). Parite arttıkça pelvik taban yetersizlikleri oluşma riski de 

artmaktadır (Süt, 2015). Üİ veya POP için cerrahi tedavi uygulanan hastaların obstetrik öykülerine bakıldığında 

bu grupta paritenin daha yüksek olduğu saptanmıştır (Salman vd., 2005). Multipar kadınlar primipar kadınlara 

göre, beyaz kadınlar siyah kadınlara göre daha fazla pelvik taban sorunları yaşamaktadır (Dönmez & Kavlak, 

2014). Siyah ırkta ise parite ile prolapsus arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptanmamıştır (Kudish vd., 2011). 

Beyaz ırkta hiç gebelik yaşamayanlara göre bir kez gebe kalanlarda evre iki ya da üç POP riskinin 4,70 kat, ≥5 kez 

gebe kalanlarda ise 10,04 kat fazla olduğu bildirilmiştir (Kepenekçi vd., 2011). 

Doğum şekli: Vajinal doğum, pelvik tabanın kas, fasiya, sinir ve ligament yapılarında önemli derecede gerilmeye 

neden olmaktadır. Bu gerilme sonucunda geri dönüşümü olmayan anatomik ve fonksiyonel değişiklikler meydana 

gelebilmektedir (Kumtepe, 2009; Kocaöz & Eroğlu, 2009). Vajinal doğumun Üİ gelişme riskini arttırmasının 
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yanında; doğumda forseps veya vakum kullanımı, fetal doğum ağırlığı, epizyotomi açılması, üçüncü ve dördüncü 

derecede yırtıkların varlığı, epidural anestezinin uygulanması ve doğum eyleminin ikinci evresinin süresi gibi 

vajinal doğum eylemi sırasında yaşanan olaylar, doğum sonrası dönemde pudental sinir hasarı oluşturmaktadır 

(Kocaöz & Eroğlu, 2009; Süt, 2015). Vajinal doğum yapan kadınların pelvik tabanın radyolojik incelemesinde, 

levator ani hasarı yaklaşık %20 olarak saptanmıştır (Lien, Mooney, DeLancey & Ashton-Miller, 2004). Doğumda 

forseps kullanıldığında levatorun ayrılma riski daha da artmaktadır. Yapılan bir çalışmada vakum ve forseps ile 

yapılan doğumlar karşılaştırılmış ve forseps ile doğumun levator ayrılma riskini beş kat artırdığı belirlenmiştir 

(Kömürcü & Uğur, 2017). Levator ani hasarı, yaşamın ileriki dönemlerinde POP gelişimi açısından önemli bir risk 

faktörüdür (Bilgiç, Başgöl & Beji, 2016). Doğum şekline göre yapılan çalışmalarda; vajinal spontan doğum ve 

forsepsle doğum yapanlarda Üİ görülme oranının sezaryenle doğum yapanlara göre anlamlı düzeyde daha fazla 

olduğu gösterilmiştir (Eryılmaz, 2015). Hiç doğum yapmamışlara göre; vajinal tek doğum yapmak stres Üİ riskini 

3,89 kat, vajinal birden fazla doğum yapmak 4,37 kat, sezaryen tek doğumsa 1,78 kat arttırmaktadır (Zhu vd., 

2009). Bir başka çalışmada ise vajinal doğumun Üİ riskini 1,5 kat, forseps kullanımının 35 kat arttırdığı 

bildirilmektedir (Oliveira, 2010). Bir başka çalışmada ise en az bir vajinal doğum yapmanın POP riskini 7,22 kat 

arttırdığı bildirilmiştir (Martins vd., 2011). Ülkemizde yapılan bir çalışmada hiç doğum yapmamışlara göre; 

sezaryen doğum yapanlarda pelvik taban disfonksiyonları gözlenme riskinin 1,65 kat, vajinal doğum yapanlarda 

2,38 kat, her iki şekilde de doğum yapanlarda ise 3,35 kat fazla olduğu bildirilmektedir (Kepenekçi vd., 2011). 

Bebeğin Doğum Ağırlığı: İri bebek öyküsü olan kadınlarda pelvik sinirlerin hasar görmesi ve pelvik taban 

kaslarının zayıflaması nedeniyle pelvik pelvik taban disfonksiyonları gözlenme olasılığı daha yüksektir (Demirci, 

Başar, Süzer, Aba, & Ataman, 2011; Torrisi, Minini, Bernasconi, Perrone, Trezza & Guardabasso 2012; Ünsal, 

Tözün & Arslantaş, 2013; Süt, 2015). Özellikle iri bebeklerin doğumunda, doğum eyleminin ikinci evresi 

uzamakta ve pudental sinirde zedelenme meydana gelmektedir (Demirci vd., 2011). Yapılan bir çalışmada bebeğin 

doğum ağırlığı 3800 gr’dan büyük olanların postpartum dönem üçüncü ayda üriner inkontinans risklerinin 1,41 

kat fazla olduğu bildirilmiştir (Torrisi vd., 2012). Makrozomik fetüs ağırlığının, POP için bağımsız risk faktörü 

olduğu ve 2,91 kat risk artışı yarattığı bildirilmiştir (Martins vd., 2011). Literatürde iri bebek doğurma ve Üİ 

arasında ilişkinin incelendiği çalışma sonuçlarının çelişkili olduğu dikkat çekmektedir. Özerdoğan ve ark.’nın 

yaptığı çalışmada iri bebek doğumuyla Üİ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanırken; Bilgili 

ve ark. çalışmasında anlamlı sonuç bulunamamıştır. (Özerdoğan vd., 2004; Bilgili vd., 2008). 

Sonuç 

Gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde pelvik taban yetersizliklerinin önlenmesi ve korunmada multidisipliner 

ekip yaklaşımı önemlidir. Ekip içerisinde yer alan hemşireler, bu dönemlerde, pelvik taban yetersizliklerinin 

önlenmesi, korunma ve erken tanı-tedavisi için eğitim ve danışmanlık rollerini kullanarak sağlıklı yaşam biçimi 

davranışları konularında bilgi vermelidir (Süt, 2015; Çitak 2017).  
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Özet 

Amaç 

Bu çalışma özel hastaneye başvuran gebelerde doğum korkusu ile ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla 

yapılmıştır.  

Yöntem 

Kesitsel-tanımlayıcı tipte yapılan araştırma verileri, Medipol Sağlık Grubu’na bağlı hastanelerine Mayıs 2016-

Temmuz 2018 tarih aralığında rutin ultrason taraması için başvuran 655 gebeden toplanmıştır. Veri toplama aracı 

olarak; Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ki-

kare testi, t-testi ve one way ANOVA ve Benfori post hoc test kullanılmıştır. Çalışmamızda, ölçeğin Cronbach’s 

alfa değeri 0.893 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın etik kurul izni, İstanbul Medipol Üniversitesi’nden 

alınmıştır. 

Bulgular 

Gebelerin %44’ünde ileri düzeyde doğum korkusu skorları hesaplanmıştır. W-DEQ ölçeği skorları ile gebelik 

haftası, gebelik trimesteri ve doğum şekli tercihi arasında istatistiksel yönden anlamlı bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir (p < 0.05). WDEQ skorları gebelerin yaş, öğrenim düzeyi, aile geliri, çalışma durumu, primigravidite, 

nulliparite, abortus hikayesi ve gebeliğin planlı olması ile ilişkili bulunmamıştır (p>0.05). 

Sonuç 

Bu çalışma sonuçlarına göre gebeliğin zamanı, sezaryen tercihi ya da doğum tercihi konusunda kararsız olmanın 

doğum korkusu ile önemli bir ilişkilisi olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

Anahtar kelimeler; Doğum korkusu, Doğum şekli, W-DEQ- A versiyonu, Özel hastane 

 

 

FACTORS ASSOCIATED WITH FEAR OF BIRTH IN PREGNANT WOMEN APPLYING PRIVATE 

HOSPITAL 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study is to identify associated factors of childbirth-related fear in private hospital pregnant women 

. 

Method 

This cross-sectional study of 655 pregnant women attending routine antenatal ultrasound screening was conducted 

in hospitals of Medipol Healthcare Group between May 2016-and July 2018.  Data was collected by Wijma 

Delivery Expectancy/Experience Questionnaire (W-DEQ)-A version. Chi-square test, t-test and one way ANOVA 
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analyses with Bonferroni post hoc test were used in the analysis. Cronbach’s α was determined to be 0.893. Ethical 

approval of this study was obtained from the local ethical committee of the Istanbul Medipol University.  

Findings 

Forty-four percent of pregnant from sample reported high fear of birth scores. There were significant differences 

between the pregnant for the scoring of the W-DEQ for the gestational week, trimesters and pregnant's preferences 

for mode of delivery (p < 0.05). The scores of the W-DEQ was not associated with age, education, family income, 

occupation,  primigravidity, nulliparity, history of abortion, and planning of pregnancy (p>0.05).   

Conclusion 

This study shows that gestational time, and cesarean section and undecided preferences for mode of delivery are 

important for fear of birth.  

 

Key words; Fear of birth, Mode of delivery, W-DEQ A version, Private hospital 

 

 

Giriş 

Doğum, kadınlar için önemli bir yaşam deneyimidir. Ancak çoğu zaman tüm gebelik boyunca yaşanan bir 

korkuya dönüşebilmektedir. Literatürde doğum korkusu, stres ve anksiyete kapsamı içerisinde ele alınmaktadır. 

Bu stres ve anksiyete, doğum ve doğum sonu süreçleri olumsuz yönde etkilemektedir. Kadınlarda doğum korkusu 

üzerine yapılan çalışmalar son 10 yılda artmış olmasına rağmen bu, yeni bir kavram değildir. İlk kez Fransız 

Psikiyatrist hekim Louis Victor Marce tarafından tanımlanmıştır (1858)  (Nilsson vd.  2018). Doğum korkusu 

literatürde “tokofobi” olarak ifade edilmekte, ilk doğumda yaşanan korkuya “primer tokofobi”, sonraki 

doğumlarda yaşaman korkuya ise “sekonder tokofobi” adı verilmektedir (Rondung Thomtén ve Sundin 2016, 

Striebich, Mattern ve Ayerle 2018). Sekonder tokofobinin sebebi önceki negatif ve travmatik doğum deneyimi 

olarak görülmektedir (Nilsson vd.  2018, Striebich vd. 2018).   

 

Gebe kadınların %86’sı doğumla ilgili anksiyete ve korku yaşamaktadır (Rondung vd. 2016). Doğum korkusu 

yaşayan kadınlarda uyku bozukluğu ve yorgunluk görülmektedir (Heimstad vd. 2006, Hall vd. 2009). Gebelik 

esnasında korku, uterus kan akımını da olumsuz etkilemektedir. Maternal kanda Kortisol artışı sonucunda ortaya 

çıkan mekanizma, fetüsün uterusta gelişimine zarar vermektedir (Striebich vd. 2018). Doğum sonrası dönemde 

post travmatik stres bozukluğu ve doğum sonu depresyon en çok, doğum korkusu yaşayan kadınlarda 

görülmektedir (Alehagen, Wijma ve Wijma 2006). Kadınlar, doğumundan bir yıl geçse dahi negatif doğum 

deneyimlerini unutmamakta, kadınlarda doğum deneyimi, doğum şeklinden daha çok önem taşımaktadır (Nilsson 

vd. 2018).  

 

Doğum deneyiminin kalitesini belirleyen birkaç faktör vardır. Bunların en önemlileri doğuma ne derece müdahale 

edildiği ve doğumun süresi olarak ifade edilebilir. Doğum korkusu yaşayan kadınlar, doğumda daha çok 

müdahaleye maruz kalmakta (Elvader, Cnattingius ve  Kjerulff  2013) ve ayrıca doğum süresi uzamaktadır 

(Adams, Eberhard-Gran ve Eskild 2012). Doğumda yaşanan olumsuz emosyonel durumlar kadınlarda 

katekolaminlerin salgılanmasına neden olmakta, katekolaminler ise doğum kasılmalarını etkisiz kılmaktadır. Bu 

da kadının doğumunun uzamasına ve daha çok ağrıya yol açmaktadır (Soltani vd. 2017). Doğuma müdahale 
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edilmesi ve / veya doğum süresinin uzaması kadınlarda negatif doğum deneyimine neden olmakta ve negatif 

doğum deneyimi ise kadınların sonraki doğumlarında sezaryen tercih etmelerine yol açmaktadır. Multipar 

kadınların doğum korkusu ve sezaryen terchinin altında yatan neden, önceki negatif doğum deneyimidir (Haines 

vd. 2015, Toohill vd. 2014). İstanbul örnekleminde özel ve kamu hastanelerinde doğum yapan kadınların doğum 

deneyimlerini karşılaştıran bir çalışmada özel hastanedeki kadınlar, daha çok ebe ve doktor desteğine rağmen daha 

çok korku ve anksiyete yaşadıklarını ifade etmişler. Buna karşılık müdahale oranının her ikisinde birden yüksek 

olduğu görülmüştür (Okumus 2017). Esasen kadınların doğum deneyimi algısı doğumda aldıkları bakımın kalitesi 

ile doğru orantılıdır. Kadınlar, komplikasyon yaşasalar dahi aldıkları iyi kalitedeki bakım ve kendilerini güvende 

hissetmeleri, doğum deneyimini pozitif olarak algılamalarını sağlamaktadır (Rijnders vd. 2008, Haines vd. 2015, 

Henriksen vd. 2017, Aktas 2018). 

 

Hem primer tokofobiye hem de sekonder tokofobiye sahip kadınlar, sezaryeni doğum korkusundan kaçınmanın 

bir yolu olarak görmektedir. Dünyada anne isteğine bağlı sezaryenlerin, sezaryen oranlarının artışındaki katkısı 

tartışılırken (Mylonas 2015) Türkiye’de doktor isteği ile sezaryen kavramı ortaya çıkmıştır (Kadın Sağlığı 

Araştırması 2014). Türkiye’de sezaryen oranları üzerine yapılan çalışmalar, kamu hastanelerinde yer bulsa da özel 

hastanelerdeki sezaryen oranlarının önüne geçilememiştir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016). Sadece sezaryenin 

yaygın olduğu bölgede değil aynı zamanda vaginal doğumun ön planda olduğu bölge kadınlarında dahi doğum 

korkusunun yüksek olduğu görülmektedir (Okumus ve Sahin 2017). Bu bağlamda özel hastanelerde hekimlerin 

daha çok gelir sağlama kaygısı ve onlara başvuran kadınların doğum korkusunun birbiriyle örtüşerek Türkiye’de 

sezaryen oranlarının artışına önemli katkılar sağladığı düşünülebilir. Özel hastaneye başvuran kadınlarda doğum 

korkusu ile ilişkili faktörleri belirlemek, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

 

Yöntem 

 

Araştırmanın tipi 

Bu araştırma kesitsel-tanımlayıcı tipte yapılmıştır. 

 

Araştırmanın yapıldığı yer 

Araştırma, İstanbul’da Medipol Sağlık Grubu’na bağlı özel bir hastanede yapılmıştır. Veriler, hastanenin Kadın 

Hastalıkları ve Doğum Poliklinikleri’nde toplanmıştır.  

 

Araştırmanın evreni ve örneklemi 

Araştırmanın yapıldığı hastaneye başvuran gebeler, araştırmanın evrenini oluşturmaktadır.  Araştırmanın 

örneklemini Mayıs 2016-Temmuz 2018 tarih aralığında rutin ultrason taraması için başvuran gebeler 

oluşturmaktadır.  Bu çalışmada, örneklemden grup sayısı maksimum 5 olacak şekilde yapılması gereken tek yönlü 

varyans analizinden etki büyüklüğü 0.25 (orta düzeyde etki), 0.05 ölçüm hatası ve %95 gücünde ölçüm 

yapılabilmesi için 305 katılımcının yeterli olacağı hesaplanmıştır (Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang, 2009). Ancak 

araştırmadan ayrılma ve katılımcıya ulaşamama gibi nedenler göz önünde bulundurularak katılımcı sayısının 

artırılarak çalışmaya katılmayı kabul eden ve kriterlerine uyan toplam 655 kişi örneklem olarak alınmıştır.  
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Araştırmaya dahil edilme kriterleri: Çalışmaya katılmak için gönüllü olmak, 18-45 yaş arasında olmak,  zihinsel 

veya fiziksel engeli olmamak ve tanı almış herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmamak, Türkçe dilinde okuma-

yazması olmak. Araştırmanın dışlama kriterleri: Çalışmanın soru formu uygulansa bile çalışmadan ayrılmak 

istemek ve soru formuna eksik yanıt vermek.  

 

Veri toplama araçları 

Veri toplama formu olarak; araştırmacılar tarafından geliştirilen gebelerin sosyo-demografik özellikleri ve 

obstetrik özelliklerini içeren sorulardan oluşan tanımlayıcı bilgi formu ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi 

Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır. W-DEQ A versiyonu Wijma ve ark. (1998) tarafından geliştirilmiş 

ve gebelerin doğum esnasındaki korkularını ölçen 33 ifadeden oluşan likert tipte bir ölçektir (Wijma et al 1998). 

Her bir ifadeye 0’dan 5’e kadar puan verilir. Ölçeğin kesme noktası değeri 84 olup puan yükseldikçe korkusunun 

yükseldiği tespit edilmektedir. Ölçeğin 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 27, 31. maddeleri ters puanlanarak 

toplam puan hesaplanır. Kategorize edilecekse 0-37 puan arası hafif derecede, 38-65 puan arası orta derecede, 66-

84 puan arası ciddi derecede ve 85 puan ve üzeri klinik korkuyu ifade etmektedir. Ölçekten 100 ve üzeri puan alan 

bir kişide çok ciddi bir klinik korkunun olduğu belirtilmektedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Körükçü ve Kukulu 

tarafından yapılmıştır (Körükçü ve Kukulu 2012). Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği’nin bu çalışmadaki 

Cronbach alpha değeri 0.893 olarak hesaplanmıştır. Veri toplama formları araştırmacı tarafından yüz yüze 

görüşme tekniği ile katılımcılara uygulanmıştır. Veri toplama işlemi, hafta içi günlerde 09:00-17:00 saatleri 

arasında yapılmıştır.  

 

Verilerin değerlendirilmesi 

Verilerin analizinde sayı ve yüzdelikler, ikili değişkenlerin W-DEQ A Ölçeği toplam puanlarıyla 

karşılaştırılmasında bağımsız değişkenlerde Student’s t testi, ikiden fazla değişkenlerin analizinde ise tek yönlü 

varyans analizi kullanılmıştır. Kategorize edilen ölçek puanlarının değişkenlerle karşılaştırılmasında ise ki kare 

testi kullanılmıştır. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve obsterik uygulamaları ile W-DEQ A Ölçeği 

puan ortalamaları arasındaki ilişkinin incelenmesinde çoklu doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın etik yönü 

Araştırmanın etik izni, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Etik Kurulu Başkanlığı (Sayı: 2016/ 10840098-

604.01.01- E.6581)’ndan alınmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden gebelere araştırma hakkında bilgi verilerek 

bireysel izinleri alınmıştır.  

 

 

Bulgular 

Katılımcıların yaş ortalaması 27.98±4.44 olup çoğunluğu 25-30 yaş grubundadır.  Örneklem grubumuz çoğunluğu 

lise ve üniversite mezunu (%82), gelir getiren bir işte çalışan (%44.3), aile geliri algısı gelir-gidere denk veya fazla 

(%96.5) kadınlardan oluşmaktadır (Tablo 1).  

 

 

Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerinin W-DEQ A puan ortalamaları ile karşılaştırılması 
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Değişkenler Kategori n 
 

% Ort. SS 
Test 

değeri 
p değeri 

Yaş grupları  

19-24 yaş 149 22.7 56.88 21.52 

2.35 0.071 
25-30 yaş 278 42.4 60.64 20.39 

31-34 yaş 176 26.9 60.83 21.74 

35 yaş ve üzeri 52 7.9 65.34 20.90 

Öğrenim düzeyi 

İlkokul mezunu 45 45 61.11 22.62 

1.27 0.284 
Ortaokul mezunu 74 74 55.73 23.47 

Lise mezunu 206 206 60.98 20.56 

Üniversite 330 330 60.61 20.68 

Aile geliri algısı 

Gelir giderden fazla 152 23.2 60.95 21.17 

0.18 0.834 Gelir gidere denk 480 73.3 59.91 21.05 

Gelir giderden az 23 3.5 61.47 23.06 

Çalışma durumu 
Çalışıyor 290 44.3 61.80 20.25   

Çalışmıyor 365 55.7 58.95 21.74 1.72 0.086 

 

Gebelerin yaş grupları (F=2.35 ve p=0.071),  öğrenim düzeyi (F=1.27 ve p=0.284), aile geliri algısı (F=0.18 ve 

p=0.834) ve çalışma durumu (t=1.72 ve p=0.086) değişkenleri ile W-DEQ A Ölçeği toplam puanları 

karşılaştırılması sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 2. Katılımcıların Obsterik Özelliklerinin W-DEQ A Puan Ortalamaları ile Karşılaştırılması 

Değişken  Kategori n 
 

% Ort. SS 
Test 

değeri 
p değeri 

Primigravid 
Evet 393 60.0 60.49 20.09 

0.41 0.681 
Hayır 262 40.0 59.79 22.61 

Nullipar 
Evet 423 64.6 60.32 20.38 

0.19 0.851 
Hayır 232 35.4 60.00 22.46 

Düşük hikayesi 
Var 104 15.9 60.69 22.20 

0.25 0.802 
Yok 551 84.1 60.12 20.93 

Gebelik planlaması 
Planlı 505 77.1 60.00 20.86 

0.-47 0.638 
Planlı değil 150 22.9 60.92 22.05 

Trimester 1 121 18.5 52.96 19.71   

 2 248 37.9 58.82 21.70 14.07 <0.001 

 3 286 43.7 64.49 20.24   

Gebelik haftası 0-10 hafta 76 11.6 26.91 11.61   

 11-20 hafta 162 24.7 44.66 10.60 667.27 <0.001 

 21-30 hafta 164 25.0 60.83 7.60   

 31-40 hafta 253 38.6 79.77 11.61   

Planladığı doğum şekli Vaginal doğum 452 69.0 57.17 20.54   

 Sezaryen 164 25.0 66.26 22.26 16.37 <0.001 

 Kararsız 39 6.0 70.05 13.49   

 

Kadınların %60’ı ilk gebeliği, %64.6’sı ise daha önce hiç doğum yapmamıştır. Katılımcıların çoğunluğu planlı 

gebelik olduğunu (%77) ve vajinal doğum yapmayı planladığını (%69) ifade etmişlerdir. Katılımcıların 

primigravid olması (t=0.41 ve p=0.681), nullipar olma (t=0.18 ve p=0.851), düşük yapma (t=0.31 ve p=0.802) ve 

gebeliğin planlı olması (t=0.56 ve p=0.638) değişkenlerinde W-DEQ A Ölçeği toplam puanına göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (Tablo 2).  
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 Kadınların bulundukları mevcut gebelik trimesteri (F=14.07 ve p<0.001), gebelik haftası (F=667.27 ve p<0.001) 

ve planladığı doğum şekli (F=16.37 ve p<0.001) değişkenlerine göre W-DEQ A Ölçeği toplam puanları 

karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (Tablo 2). Farklılığın kaynağını 

belirlemek için yapılan düzeltilmiş Bonferroni testi sonucunda, gebelerin tirmesterlerine göre 3. trimestrde 

olanların 2. (p=0.005) ve 1. (p<0.001) trimesterdekilerden, 2. trimesterde olanların ise 1. trimesterde (p=0.033) 

olanlardan daha fazla W-DEQ A Ölçeği toplam  puanına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca gebelik haftalarına 

göre W-DEQ A Ölçeği puanına bakıldığında; 31-40 hf olanların 21-30 hf (p<0.001), 11-20 hf (p<0.001) ve 0-10 

hf (p<0.001) olanlara, 21-30 hf olanların 11-20 hf (p<0.001) ve 0-10 hf (p<0.001) olanlara,11-20 hf olanların 0-

10 hf olanlardan daha yüksek puana sahip olduğu belirlenmiştir. Buna ek olarak; tercih edilen doğum şekline gör 

kararsız olanların (p=0.001) ve sezaryen olmayı planlayanların (p<0.001) vajinal doğum planlayanlara göre daha 

yüksek W-DEQ A Ölçeği toplam puanına sahip olduğu saptanmıştır. 

 

Tablo 3. Katılımcıların W-DEQ A puan aralığına göre dağılımı 

Değişkenler  Kategoriler  n % 

W-DEQ A korku düzeyi 

Hafif korku 108 16.5 

Orta derecede korku 258 39.4 

Ciddi korku 224 34.2 

Klinik korku 49 7.5 

Çok ciddi klinik korku 16 2.4 

Toplam   655 100.00 

 

Araştırmaya katılan gebelerin %34.2’si ciddi düzeyde (66-84 puan), %7.5’i klinik düzeyde (85-99 puan)  ve 

%2.4’ü ise çok ciddi klinik düzeyde (≥100 puan) doğum korkusuna sahiptir (Tablo 3). 

 

Tablo 4. Katılımcıların sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri ile W-DEQ A toplam puan ilişkisi 

 

Bağımlı 

değişken 
Bağımsız Değişkenler B 

Standart 

hata 

Standart 

Beta 

Pearson 

korelasyon 
t p 

W-DEQ A 

toplam puan 

(Sabit) 2.762 5.063   0.54 0.586 

Yaş grubu -1.417 0.531 -0.059 0.094 -2.66 0.008 

Eğitim durumu 0.158 0.511 0.007 0.030 0.31 0.757 

Çalışma durumu 1.121 0.918 0.026 -0.067 1.22 0.222 

Gelir düzeyi 1.217 0.887 0.028 -0.013 1.37 0.171 

Trimester 0.135 0.578 0.005 0.203 0.23 0.815 

Gebelik haftası 17.634 0.409 0.872 0.868 43.09 0.000 

Primigravid -1.611 1.772 -0.037 -0.016 -0.91 0.363 

Nullipar 0.805 1.670 0.018 -0.007 0.482 0.630 

Düşük hikayesi 0.094 1.331 0.002 -0.010 0.07 0.944 

Gebeliğin planlı olması 2.114 0.982 0.042 0.018 2.15 0.032 

Tercih edilen doğum şekli  2.034 0.708 0.057 0.214 2.87 0.004 

 F=189.07, p<.001, R=.864, R2=.764, Durbin Watson=.960 
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Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve obstetrik özellikleri ile W-DEQ A Ölçeği’nden aldıkları puan 

ortalamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu çalışmaya katılanların gebelik haftası (β = 17.634, t(654) = 43.09, p 

< .001, r=.87), planlanan doğum şekli (β = 2.034, t(654) = 2.87, p = .004, r=.21) ve gebeliğin planlı olması (β = 

2.114, t(654) = 2.15, p = .032, r=.02) değişkenleri anlamlı seviyede pozitif yönde, ve yaş grubu (β = -1.41, t(654) = -

2.66, p = .008, r=.09) ile anlamlı düzeyde negatif yönde W-DEQ A Ölçeği sonuçlarının tahmin edilmesini 

sağlamaktadır. Bu değişkenler aynı zamanda önemli oranda doğum korkusu düzeyinin sonuçlarının varyansını da 

açıklamaktadır, (R= 87, R2=.76, Durbin Watson=.960, F(4,651)=189.07, p<.001) (Tablo 4). 

 

Tartışma 

Özel hastanede yapmış olduğumuz araştırmada gebelerin %44’ünün ileri düzeyde doğum korkusuna sahip olduğu 

belirlenmiştir. Klinik ve çok ciddi klinik düzeyde doğum korkusu oranı ise bizim çalışmamız için yaklaşık %10 

olarak hesaplanmıştır. Gebeliğin süresi arttıkça kadınların doğum korkusu da artmakta ve doğum şekli konusunda 

kararsız olanlar ve sezaryen olmayı planlayanlar daha çok doğum korkusu yaşamaktadır. Gebelerin yaş, eğitim 

durumu, gelir düzeyi, çalışma durumu, düşük yapma, ilk gebelik olması, hiç doğum yapmamış olma, gebeliği 

planlama gibi değişkenlerin doğum korkusu üzerinde etkisinin olmadığı saptanmıştır. Yapılan çoklu doğrusal 

regresyon analizinde doğum korkusu ile gebelik haftası ve tercih edilen doğum şekli arasında pozitif, yaş grubu 

ile negatif yönde doğrusal ilişki saptanmıştır.  

 

Literatürde doğum korkusu prevalansının %8-30 arasında olduğu tahmin edilmektedir (Hildingsson vd. 2017). Her 

5 kadından biri doğum korkusu yaşamakta ve şiddetli doğum korkusu %6-10 arasında değişmektedir (Jespersen 

vd. 2014, Olieman vd. 2017, Soltani vd. 2017, Hosseini, Nazarzadehb ve Jahanfarc 2018). İstanbul özel hastane 

örnekleminde yapmış olduğumuz mevcut çalışmada doğum korkusu prevalansının dünyada yapılan diğer 

çalışmalarda gösterilen üst sınırlarda olması dikkat çekicidir. Benzer şekilde Türkiye’de (Erkaya, Karabulutlu ve 

Çalık 2017) ve yakın komşumuz olan İran’da (Matinna vd. 2015) yapılan çalışmalarda da kadınların doğum 

korkusu prevalansının yüksek olduğu görülmektedir.  

 

Kadınlarda doğum korkusu düzeyi gebelik boyunca sabit değildir. Gebelik haftasına bağlı olarak artış ve azalışlar 

bildirilmiştir. Yirminci gebelik haftasından sonra doğum korkusu prevalansı arttığı görülmüştür (Rouhe vd. 2009). 

Son trimesterde anksiyete artmış olduğundan dolayı doğum korkusu da artmaktadır (Laursen, Hedegaard ve 

Johansen 2008, Waldenström, Hildingsson ve Ryding 2006). Mevcut çalışmada doğum korkusu, gebeliğin her üç 

trimesterinde orta seviye sınırında olmasına rağmen ileri trimesterlerde istatistiksel olarak arttığı ortaya çıkmıştır. 

Gebeliğin ilk 10 haftasında hafif derecede görülen doğum korkusu, 31-40 hf arası gebelerde yerini şiddetli doğum 

korkusuna bırakmaktadır.   

 

Önceki çalışmalarda, sezaryen olmayı tercih eden kadınlar arasında doğum korkusu oranı oldukça yüksek 

bulunmuştur (Rouhe vd. 2009, Kringeland Daltveit ve Moller 2009, Nieminen Stephansson ve Ryding 2009, 

Karlström Nystedt ve Hildingsson 2011, Matinnia vd. 2015, Storksen vd. 2015, Masoumi vd. 2016). Yapmış 

olduğumuz çalışmada sadece sezaryen tercih eden kadınlar değil doğum şekli konusunda kararsız olan kadınların 

da vaginal doğum isteyenlere göre daha çok doğum korkusuna sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Literatüre göre; 

ısrarla sezaryen olmak isteyen kadınlara sezaryen yapılması, yapılmamasından daha iyidir. İstediği halde sezaryen 
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yapılmayan ve vaginal doğum ile sonuçlanan doğumlarda kadınların post travmatik stres bozukluğu riskinin daha 

yüksek olduğu gösterilmiştir (Olieman vd. 2017). 

 

Çalışmamızda örneklem grubumuzun özel hastaneye başvuran gebelerden oluşmasına rağmen çoğunluğu vaginal 

doğum tercih ettiğini ifade etmiştir. Türkiye Sağlık İstatistikleri Yıllığı’na göre özel hastanelerde sezaryen oranının 

yüksek olduğu göz önünde bulundurulursa mevcut çalışmada kadıların daha çok vaginal doğum tercih etmesi 

önemlidir. Özel hastanelerde gebe izlemlerinin daha çok doktorlar tarafından yapılması, kadınlar vaginal doğum 

istese dahi sezaryen olmak durumunda kaldıkları düşünülebilir. Çünkü antenatal takipleri doktorlardan alan 

gebeler, ebelerden alanlara göre daha çok doğum korkusu yaşamaktadır (Hall vd. 2009; Christiaens et al 2011, 

Striebich vd. 2018).  

 

Kadınların doğum korkusu düzeyini azaltmanın en iyi yolu kadınların doğuma hazırlık eğitimi almaları (Stoll vd. 

2018) ve kendilerini güvende hissedecekleri doğum ortamlarının sağlanmasıdır (Storksen vd. 2015, Henriksen vd. 

2017). Yapılan çalışmalar antenatal doğuma hazırlık eğitiminin kadınların doğuma ilişkin inanç ve tutumlarının 

değişerek doğum korkusu prevalansının azalmasına önemli katkıları olduğu görülmektedir (Masoumi vd. 2016, 

Hosseini vd. 2018). Ancak içeriği yeterince iyi dizayn edilmeyen eğitimler gebelerde doğum korkusunun daha çok 

artmasına neden olabilmektedir (Hosseini vd. 2018). 

 

Gebelerde doğum korkusunun tedavi edilmesi önemli bir yaklaşımdır. Çünkü korkunun tedavi edilmemesi 

doğumların negatif doğum deneyimi ile sonuçlanmasına neden olmaktadır (Waldenström vd.2006). Negatif 

doğum deneyimi, kadınların post travmatik stres bozukluğu yaşamalarına (Garthus-Niegel vd. 2014, Waldenström 

vd. 2006) ve sonraki doğumlarında sezaryen olmayı tercih etmelerine (Toohill 2015) zemin hazırlamaktadır 

Negatif doğum deneyiminin kişisel ve toplumsal seviyede ağır bedelleri olabilir (Henriksen vd. 2017). Doğum 

korkusu fenomeninin neden olduğu isteğe bağlı sezaryenleri azaltmak için doğum korkusuna neden olan 

faktörlerin ortaya çıkarılması önemlidir. Bu faktörlerin elimine edilmesi sezaryen oranlarının azalmasına büyük 

katkılar sağlayabilir.  

 

 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

 

Sezaryen olmayı tercih eden ya da doğum şekli konusunda kararsızlık yaşayanlar, ileri gebelik haftasında olanlar 

ve genç anneler daha çok doğum korkusu yaşamaktadır. Doğum korkusu nedeniyle artan sezaryen oranları sadece 

bu alanda çalışanların değil hükümet politika yapıcılarının da ilgi alanı olması gereken bir konudur. Gebeliğin ileri 

aylarında doğum korkusunun artacağı göz önünde bulundurularak erken gebelik aylarında eğitim ve destek 

önlemleri sağlayabilecek sağlık bakım sistemleri oluşturulmalıdır. Özel hastanelerde ebeler liderliğinde bir bakım 

modelinin benimsenmesi sezaryen oranlarının düşürülmesinde önemli bir adım olabilir.  
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S-108 - PRENATAL KAYIP YAŞAMIŞ VE YAŞAMAMIŞ GEBELERDE PSİKOSOSYAL 

SAĞLIK DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 
 

Özlem Ülkü Bulut1 Emel EGE2 

1 Ankara Ulus Devlet Hastanesi, 

2 Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum - Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği 

ABD. Konya, Türkiye 

Özet 

Gebelik döneminde psikososyal sağlığı etkileyen önemli faktörlerden biri prenatal kayıplardır. Bu çalışma 

prenatal kayıp yaşamış ve yaşamamış bireylerde psikososyal sağlık durumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması 

amacıyla yapılmıştır.  

Araştırma tanımlayıcı-karşılaştırmalı türünde yapılmıştır. Araştırma Ankara il merkezinde bulunan Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma hastanesinde bulunan gebe 

polikliniklerinde yapılmıştır. Çalışma 323 gönüllü ile tamamlanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından 21 soru içeren 

Prenatal Kayıp Yaşamış Gebelere İlişkin Bilgi Formu ve 18 soru içeren Prenatal Kayıp Yaşamamış Gebelere 

İlişkin Bilgi Formu ile toplanmıştır. Ayrıca Gebelerde Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ) 

kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, standart sapma, ortalama, Shapiro-Wilk testi, Mann-Whitney-U 

testi ve Kruskal-Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır.  

GPSDÖ geneli ve alt ölçekleri için gönüllülerin puanları hesaplanmıştır. GPSDÖ geneli için puanların 

1.87 – 4.85 aralığında değiştiği ve ortalamasının ise 4.04±0.44 puan olduğu görülmüştür. Prenatal kayıp yaşamış 

gebelerde eğitim düzeyi, eşin eğitim düzeyi ve çalışma durumu prenatal kayıp yaşamamış olan gönüllülerden 

anlamlı oranda daha düşüktür (p<0.05). Prenatal kayıp yaşamış gebelerde bebeği kaybetme korkusu, kayıp 

yaşamamış gebelere göre daha yüksektir (p<0.001). Prenatal gebelik kaybı yaşayan ve yaşamayan gönüllülerde 

“Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler faktörü” dışındaki tüm alt faktör puan ortalamaları ve GPSDÖ genel puan 

ortalaması benzerdir (p<0.05). 

Sonuç olarak; gebelik sürecinin seyri psikososyal sağlığı etkilemektedir. Sağlık personelinin prenatal 

kayıp yaşamış olsun ya da olmasın gebelere bu hassas dönemde destekleyici bakım vermesi ve gereksinimleri 

doğrultusunda bakım stratejileri geliştirmesi bütüncül yaklaşım açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar sözcükler: Gebelik, Prenatal Kayıp, Psikososyal Sağlık.  

Abstract 

Comparison of Psychosocial Heath Status of the Pregnant Undergone and/or not Undergone Prenatal Loss 

Prenatal losses are amongst the most significant factors that influence the psychological health in the 

pregnancy period. This paper has been conducted with a view to determining and comparing the psychosocial 

health status of the individuals who have and haven’t undergone prenatal loss. 

The research is descriptive and comparative and has been conducted in pregnant polyclinics under Ankara 

Etlik Zübeyde Hanım Women’s Health and Gynaecology Training and Research Hospital located in Ankara 

Province. The study has been completed with 323 volunteers. The researcher has collected the data through Data 
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Sheet on the Pregnant Women who have undergone Prenatal Loss, formed by 21 questions and Data Sheet on the 

Pregnant Women who haven’t undergone Prenatal Loss, formed by 18 questions. Besides, Psychosocial Health 

Evaluation Scale in Pregnancy (PHESP) has been applied. While analysing the date, number, percentage, standard 

deviation, average, the Shapiro–Wilk test, Mann-Whitney-U test and Kruskal-Wallis Variance Analysis have been 

applied.  

The scores of the volunteers have been calculated for the PHESP overall and sub-scales. In terms of 

PHESP overall, the scores are observed to range between 1.87 and 4.85 while the average to be 4.04±0.44. The 

level of training of the pregnant and the level of training and the employment status of the spouse are significantly 

lower amongst the pregnant women who have undergone prenatal loss when compared with the volunteers who 

haven’t undergone prenatal loss (p<0.05). The fear to lose baby is much higher amongst those who have undergone 

prenatal loss in comparison with those not undergone prenatal loss (p<0.001). Other than “Pregnancy and Spousal 

Relation Features Factor”, all the sub-factor score averages and common PHESP score average are similar in 

volunteers who have and haven’t undergone prenatal loss (p<0.05).  

As a conclusion, the course of the pregnancy process influences the psychosocial health. Considering the 

integrated approach, it is of great importance for the health staff to provide supportive care to the pregnant women, 

whether undergone prenatal loss or not, during this sensitive period and to develop care strategies in compliance 

with the necessities.  

Key Words: Pregnancy, Prenatal Loss, Psychosocial Health. 

Giriş 

Gebelik, fizyolojik olarak kırk hafta boyunca fetüsün uterus dışında yaşayabilmesi için gerekli olgunluğa 

ulaşmasını sağlayan dönemdir. Psikososyal açıdan ise gebelik, kadın ve ailesinin; prenatal, natal ve postnatal 

dönemlere hazırlandıkları süreçtir. Bebek ve anne için sağlıklı bir gebelik süreci, bu dönemde görülen 

değişikliklere uyum sağlayabilmeleri açısından önem taşımaktadır (Taşkın, 2016, ss. 85-101). Psikososyal sağlık, 

bireyin yaşadığı toplum, kültür ve kişisel özelliklerle değişiklik göstermekte, bireyin kendisi ve çevresiyle denge 

ve uyum sağlaması şeklinde tanımlanabilmektedir (Pektaş, Bilge & Ersoy, 2006, ss. 43-48); (Woods, Melville, 

Guo, Fan & Gavin, 2010, ss. 1-13). Prenatal dönemde kadın ve çevresinin biyolojik, psikososyal ve kültürel 

özelliklerine dayanmış sağlık bakım hizmeti sunulmasının önemli olduğu görülmektedir. Kadınların prenatal 

kayıptan sonra gebelikle ilgili duygu durumlarının incelenmesi ve etkin baş etme tekniklerinin kullanmalarının 

sağlanmasının önemli olduğu belirtilmektedir (Körükçü & Kukulu, 2010, ss. 429-33). Perinatal kayıp sonrası 

gebelikte yaşanan anksiyete ve depresyon düşünüldüğünde, prenatal dönemdeki sağlık bakım hizmetlerinin önemi 

ortaya çıkmaktadır (Körükçü & Kukulu, 2010, ss. 429-33). Bu çalışma ile prenatal kayıp yaşamış ve yaşamamış 

bireylerde psikososyal sağlık durumlarının belirlenmesi ve karşılaştırılması yapılmıştır. 

Yöntem 

Araştırma tanımlayıcı-karşılaştırmalı olarak yapılmıştır. Araştırma Ankara il merkezinde bulunan Sağlık 

Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma hastanesinin gebe 

polikliniklerinde yapılmıştır.  Araştırmanın evrenini hastanenin kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine başvuran 

ve örnek seçim kriterlerini taşıyan prenatal öyküsü olan ve olmayan gebeler oluşturmuştur.  
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Pilot çalışmadan elde edilen bilgiler doğrultusunda GPSDÖ ölçek puan ortalamasının prenatal kayıp 

yaşayan gönüllülerde 2.14±0.54 ve prenatal kayıp yaşamayan gönüllülerde ise 1.98±0.37 olduğu belirlenmiştir. 

Bu bilgiler doğrultusunda araştırmayı %5 Tip I (α) ve %10 Tip II (β) hataları ile %90 güçle tamamlayabilmek için 

toplamda en az 282 gönüllü ile çalışılması gerektiği hesaplanmıştır. Gereken örneklem büyüklüğü çalışma 

gruplarına eşit olarak dağıtıldığında her bir grup için en az 141’er gönüllüye ihtiyaç duyulacağı belirlenmiştir.  

Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür incelemeleri sonucu oluşturulan 

(Yılmaz, 2012, ss. 115-117) ; (Demirbaş & Kadıoğlu, 2014, ss. 200-206 ) Prenatal Kayıp Yaşamış Gebelere İlişkin 

Tanıtıcı Bilgi Formu, Prenatal Kayıp Yaşamamış Gebelere İlişkin Tanıtıcı Bilgi Formu, Gebelikte Psikososyal 

Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ) kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından 04-09 Aralık 2017 tarihleri 

arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında olasılıksız örnekleme yöntemlerinden gelişigüzel örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanan verilerin toplanma süresi 

ortalama 15-20 dakikadır. 

Araştırma için Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İlaç ve Tıbbi Cihaz Dışı 

Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı’ndan,  ilgili kurumda uygulanabilmesi için Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik 

Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu (TUEK)’unda 

resmi izinler alınmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan kadınlardan çalışmanın amacı anlatılıp sözlü onamları 

alınmıştır. Gebelerden anket yöntemi ile elde edilen bilgiler bilgisayar ortamına aktarılarak, analiz edilmiştir. 

Verilerin analizinde sayı, yüzde, standart sapma, ortalama, Shapiro-Wilk testi, Mann-Whitney-U testi ve Kruskal-

Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel kararlarda önemlilik düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Prenatal kayıp yaşamış ve yaşamamış gebelerde psikososyal sağlık durumlarının karşılaştırılması 

amacıyla yapılan bu çalışmada araştırma grubuna ait tanıtıcı bulgular ve araştırma amaçlarına ilişkin bulgular 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 3.1.1. Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri 

Prenatal Kayıp Yaşayan Yaşamayan Test İstatistiği 

Değişkenler n* %* n* %* 2 p 

Yaş (Ortanca, ÇAG) 26.0 8.0 24.0 5.0 Z=4.817 <0.001 

Eğitim Düzeyi (n=322)       

İlköğretim 63 40.1 50 30.3 

2=15.570 <0.001 Lise 69 44.0 57 34.5 

Üniversite ve üzeri 25 15.9 58 35.2 

Çalışma Durumu (n=322)       

Çalışıyor 20 12.7 38 23.0 
2=5.770 0.016 

Çalışmıyor 137 87.3 127 77.0 

Eş Eğitim Düzeyi (n=322)       
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İlköğretim 61 38.9 52 31.5 

2=2.237 0.135 Lise 65 41.4 57 34.5 

Üniversite ve üzeri 31 19.7 56 34.0 

Aile Tipi (n=323)       

Çekirdek aile 131 83.4 133 80.6 
2=0.437 0.508 

Geniş aile 26 16.6 32 19.4 

Gelir Durumu (n=323)       

Kötü veya Orta 134 84.8 142 86.1 
2=0.102 0.750 

İyi  24 15.2 23 13.9 

Yerleşim Yeri (n=323)       

Şehir 124 78.5 138 83.6 
2=1.400 0.237 

İlçe/Köy 34 21.5 27 16.4 

* Tablodaki oranlar (%), cevap veren gönüllüler (n) üzerinden hesaplanmıştır. 

Çalışmaya katılan gebelerin sosyodemografik özellikleri prenetal kayıp yaşama durumlarına göre 

incelenmiştir. Tablo 3.1.1’deki bilgilere göre; prenatal kayıp yaşayan gebelerin eğitim düzeyi, prenatal kayıp 

yaşamamış olan gebelerden anlamlı oranda daha düşüktür (p<0.001). Benzer şekilde çalışan gebelerde prenatal 

kayıp oranı çalışmayan gebelere göre daha düşüktür (p<0.01). Eşin eğitim düzeyinin de prenatal kayıp üzerinde 

etkili olduğu görülmüştür. Eğitim düzeyi yüksek eşe sahip gebelerdeki prenatal kayıp oranı, eşinin eğitim düzeyi 

düşük olan gebelerden anlamlı miktarda daha düşüktür (p<0.01).  Prenatal kayıp yaşamış gebelerin, gebelikte 

psikolojik destek alma oranı, kayıp yaşamamış gebelerden anlamlı oranda daha düşüktür (p<0.001). Prenatal kayıp 

yaşamış gebelerde bebeği kaybetme korkusu, kayıp yaşamamış gebelere göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). 

Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ) genel puanlarının yeniden 

sınıflandırılması sonrasında gebelerin hiçbirinin gebelikteki psikososyal sağlığının çok kötü olmadığı, 3’ünün 

(%0.9) “Kötü”, 22’sinin (%6.8) “Orta”, 166’sının (%51.4) “İyi” ve kalan 132’sinin (%40.9) ise gebelikteki 

psikososyal sağlıklarının “Çok İyi” durumda oldukları görülmüştür. Prenatal kayıp yaşama durumuna göre 

GPSDÖ grupları arasında fark olmadığı, kayıp yaşayan ve yaşamayan gebelerin benzer oranlarla GPSDÖ 

gruplarında yer aldıkları görülmüştür (p>0.05). GPSDÖ alt faktörleri açısından incelendiğinde ise; tüm alt 

faktörlerde prenatal kayıp yaşayan ve yaşamayan gebelerin gebelikte psikososyal sağlık gruplarına benzer 

oranlarla dağıldıkları görülmüştür (p>0.05). Prenatal gebelik kaybı yaşayan ve yaşamayan gönüllülerde AF–1 

(Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler faktörü) dışındaki tüm alt faktör puan ortalamaları ve GPSDÖ genel puan 

ortalaması benzerdir (p>0.05). AF–1 alt faktöründe prenatal gebelik kaybı yaşayan gönüllülerin puan ortalaması 

prenatal gebelik kaybı yaşamayan gönüllülere göre anlamlı miktarda daha düşüktür (p<0.05). 

Çalışmada elde edilen bilgilere göre prenatal kayıp yaşayan üniversite ve üzerinde eğitime sahip 

gönüllülerin aynı eğitime sahip ancak prenatal kayıp yaşayan gönüllülerden anlamlı miktarda daha yüksek GPSDÖ 

puan ortalamasına sahip olduğu görülmüştür (p<0.05). Benzer şekilde Prenatal kayıp yaşamayan gönüllülerin gelir 

durumlarına göre GPSDÖ puan ortancaları arasında fark olduğu (p<0.001) görülmüştür. Kadınların obstetrik 

özelliklerine göre Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği (GPSDÖ) puanlarının değişimleri 

incelenmiştir. Mevcut gebeliği planlı olan kadınlar prenatal kayıp yaşamış olsun ya da olmasın gebeliği plansız 
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olan kadınlardan daha yüksek GPSDÖ puan ortancasına sahiptir (p<0.05). Benzer şekilde bebeği kaybetme 

korkusu yaşamayan kadınlar da prenatal kayıptan bağımsız olarak bebeği kaybetme korkusu yaşayan kadınlardan 

daha yüksek GPSDÖ puan ortancasına sahiptir (p<0.05).  

 

 

Tartışma 

Tablo 3.1.1’deki bilgilere göre; Prenatal kayıp yaşayan gönüllülerin eğitim düzeyi, prenatal kayıp 

yaşamamış olan gebelerden anlamlı oranda daha düşüktür. Eğitim düzeyi arttıkça prenatal kayıp yaşama durumu 

azalmaktadır. Chan ve arkadaşlarının (2013) yapmış olduğu çalışmada daha düşük eğitim seviyesine sahip olan 

gebelerde, yeni rolle birlikte, kendilerinden daha fazla beklenti olduğundan dolayı erken gebelikte anksiyete 

belirtilerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir(s. 307). Bu sonuç eğitim düzeyi yüksek olan kadınlar gebelik takip 

ve kontrollerini daha düzenli yaptırmaktadırlar. Bu durum eğitim düzeyi daha yüksek olan gebelerin farkındalık 

düzeylerinin iyi olduğunu, düşük eğitim düzeyine sahip kadınlara göre gebelik sürecini takip etme ve sağlık 

kontrollerini yaptırma konusunda daha dikkatli davrandıklarını düşündürmüştür. 

Prenatal kayıp yaşamış gebelerin, gebelikte psikolojik destek alma oranı, kayıp yaşamamış gebelerden 

anlamlı oranda daha düşüktür. Prenatal kayıp yaşamamış olanların hepsi ilk gebelikleri olduğu için gebelikte 

psikolojik destek alma ihtiyacı hissediyor olabilirler. İlk gebeliği olan kadınlar diğer kadınlara göre bulundukları 

durumu daha çok önemseyip gebeliğin seyri ile ilgili daha çok heyecanlanabilirler. İlk gebeliği olmayanlar destek 

alma ihtiyacı hissetmeyebilirler, bunun sebebi daha önce gebelik geçirmiş olmaları ve gebelikle ilgili yeterli 

bilgiye sahip olduklarını düşünmeleri olabilir. Mermer ve arkadaşları (2010) gebelikte kadınların doğum sonrası 

döneme göre daha çok sosyal destek aldıklarını ve yaş gruplarına, aile tipine göre gruplar arasında sosyal destek 

algısı puan ortalamaları bakımından fark olduğunu belirlemişlerdir (s. 74). 

Çalışmada GPSDÖ genel puanlarının sınıflandırılması sonrasında gönüllülerin hiçbirinin gebelikteki 

psikososyal sağlığının çok kötü olmadığı, 3’ünün (%0.9) kötü, 22’sinin (%6.8) orta, 166’sının (%51.4) iyi ve kalan 

132’sinin (%40.9) ise gebelikteki psikososyal sağlıklarının çok iyi durumda oldukları görülmüştür. Uçar’ ın  

(2014) yapmış olduğu çalışmada gebelerin psikososyal sağlık düzeylerinin iyi/çok iyi düzeyde olduğu belirtilip 

çalışma ile paralellik göstermektedir (s. 27). Ülkemizde gebelik çiftler ve tüm aile üyeleri tarafından beklenen ve 

mutlulukla karşılanan bir olaydır. Gebenin kabul görülen bir sürecin içinde olması psikososyal sağlık düzeyini 

olumlu etkilemiş olabilir. 

Prenatal gebelik kaybı yaşayan ve yaşamayan gönüllülerde AF–1 (Gebelik ve eş ilişkisine ait özellikler 

faktörü) dışındaki tüm alt faktör puan ortalamaları ve GPSDÖ genel puan ortalaması benzerdir. AF–1 alt 

faktöründe prenatal gebelik kaybı yaşayan gönüllülerin puan ortalaması prenatal gebelik kaybı yaşamayan 

gönüllülere göre anlamlı miktarda daha düşüktür. Bu durum prenatal kayıp yaşamış kadınların eş ilişkilerinin kötü 

olmasının prenatal kayıp riskini arttırabileceğini göstermektedir. Yılmaz’ın (2012) çalışmasında gebelerin aileden, 

arkadaştan ve özel bir insandan aldıkları sosyal destek algılarının yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir (s. 80). 

Sosyal destek gebeyi duygusal olarak rahatlatıp, anksiyete ile baş etmelerini kolaylaştırmakta ve annelik rolüne 

uyumu sağlamaktadır.  
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Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre Gebelikte Psikososyal Sağlığı Değerlendirme Ölçeği 

(GPSDÖ) toplam puanlarının değişimleri incelenmiştir. Prenatal kayıp yaşayan üniversite ve üzerinde eğitime 

sahip gebelerin aynı eğitime sahip ancak prenatal kayıp yaşamayan gebelerden anlamlı miktarda daha yüksek 

GPSDÖ puan ortalamasına sahip olduğu görülmüştür. Yılmaz’ ın (2010) yaptığı çalışmada sosyal destek arama 

boyutunda ilköğretim mezunu olan gebelerin puan ortalamalarının hem lise hem de üniversite mezunu olan 

gebelerinkinden anlamlı olarak daha düşük olduğu saptanmıştır (s. 101). 

Çalışmada elde edilen verilere göre prenatal kayıp yaşayan gebelerin gelir durumlarına göre GPSDÖ puan 

ortancaları arasında fark olduğu görülmüştür. Gelir durumunun kötü olduğunu beyan eden prenatal kayıp yaşamış 

gönüllülerin gelir durumu orta ve iyi olan gönüllülerden daha düşük GPSDÖ puan ortancasına sahip oldukları 

belirlenmiştir. Uçar’ ın (2014) yapmış olduğu çalışmada kadınların gelir durumunun iyi veya kötü olmasının 

psikososyal sağlık durumlarını etkilediğini belirtilmiştir (s. 27).  

Sonuç ve Öneriler 

Gebelik sürecinin psikososyal sağlığı etkilediği görülmektedir. Sağlık personelinin prenatal kayıp 

yaşamış olsun ya da olmasın gebelere bu dönemde destekleyici bakım vermesi ve gereksinimleri doğrultusunda 

bakım stratejileri geliştirmesi bütüncül yaklaşım açısından önem taşımaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda, 

hemşireler ve ebelerin gebelerin psikososyal sağlık durumlarını etkileyebilecek risk faktörlerini belirleyerek, bu 

doğrultuda verilecek eğitimlerle gebeleri desteklemesi ve prenatal kayıp yaşamış ve yaşamamış gebelerin 

psikososyal sağlık durumlarının karşılaştırılmasına yönelik müdahale türü araştırmaların planlanması önerilebilir.  
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S-109 - AYDIN İLİNDE GEBELERE VERİLEN PRENATAL BAKIM HİZMETLERİNİN 

MALİYETİNİ BELİRLEMEKTİR. 

 
Safiye ÖZVURMAZ1, Zekiye KARAÇAM2, Vesile ÜNAY1, 

 
1ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ, 2ADNAN 

MENDERES ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

ÖZET 

Amaç: Aydın ilinde gebelere verilen prenatal bakım hizmetlerinin maliyetini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırma kesitsel olarak, Şubat ve Aralık 2016 tarihleri arasında, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi’nde yapılmıştır. Araştırmaya uygunluk örnekleme yöntemi ile gebeliğinin 36–42 hafta 

arasında olan 403 kadın dâhil edilmiştir. Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Prenatal bakım Hizmet 

Kullanımı Formu ile toplanmıştır. Bu formlar ikinci araştırmacının gözlemi altında gebeler tarafından kendini 

bildirim yöntemi ile doldurulmuştur. Verilerin analizi tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis 

testleri ile yapılmıştır. 

Bulgular: Gebelerin toplam izlem sayısı ortalamasının 10.94±4.30 olduğu ve %97.0’ının devlet hastanesinden 

bakım aldıkları belirlenmiştir. Her gebe için toplam prenatal bakım maliyet tutarı ortalamasının 138.77±93.44$, 

genel sağlık sigortası tarafından ödenen paranın 96.12±46.38$, birey katkısının 25.05±10.43$ ve özel kurumlara 

yapılan ödemenin 110.32±142.31$ olduğu saptanmıştır.  Ödenen toplam prenatal bakım maliyetinin gebelerin bazı 

özelliklerinden etkilenmediği saptanmamıştır.  

Sonuç: Bu araştırma, gebelerin daha çok devlet hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde olmak üzere yaklaşık 11 

kez prenatal bakım aldıkları, bu bakımın toplam maliyet ortalamasının yaklaşık 139$ olduğu sonucunu ortaya 

koymuştur. Prenatal izlem yeri, sayısı ve kapsamının gebelerin risk durumlarına göre düzenlenmesi ile bu bakımın 

daha maliyet-etkin olmasına katkı sağlanabilir. 

 

The cost of prenatal care services in the city of Aydın: a cross-sectional study 
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Abstract 

Objective: To determine the cost of prenatal care services provided to pregnant women in the city of Aydın, 

Turkey. 

Method: This cross-sectional study was conducted over the period February - December 2016 at the Aydın 

Maternity and Children's Hospital. The convenience sampling method was used to recruit 403 women who were 

in Weeks 36-42 of pregnancy into the study. Data for the study were collected with the Descriptive Information 

Form and the Prenatal Care Service Usage Form.   

Results: It was determined that the pregnant women were followed up an average total number of 10.94±4.30 

times and 97.0% received care at the state hospital. It was found that for each pregnant woman, the mean total cost 

of prenatal care was $138.77±$93.44, the sum paid by general health insurance was $96.12±$46.38, individual 

contributions stood at $25.05±$10.43 and payments made to the private institutions was $110.32±$142.31.  It was 

observed that the total prenatal care cost was not influenced by some of the characteristics of the pregnant women.  

Conclusion: It was revealed in the study that most pregnant women received prenatal care at the state hospitals 

and at family health centers and that they had approximately 11 prenatal care follow-ups amounting to a total mean 

cost of about $139. A contribution can be made to making prenatal care more cost-effective by organizing the 

number and scope of prenatal care sites on the basis of the risk factors pregnant women face. 

Keywords: Cost, follow-up, prenatal care, Turkey 

GİRİŞ 

Prenatal bakım, yaşama sağlık başlanması, anne ve bebek mortalite ve morbidite oranlarının azaltılması 

için yaşamsal öneme sahiptir. Kadın, gebeliği süresince kendisinin ve bebeğinin sağlığını ve gelişimini olumsuz 

etkileyen çok sayıda ve farklı sağlık riskleri ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle tüm gebelerin sağlık çalışanları 

tarafından takip edilmesi önemli ve gereklidir. Dünya sağlık Örgütü, gebelik doğum ve doğum sonrası dönemlerde 

anne ve bebeklere kanıta-dayalı ve maliyet-etkin bakım hizmetlerinin sunulmasını önermektedir (World Health 

Organisation 2016).  

Türkiye’de 2016 yılında 1.309.771 canlı doğum olduğu rapor edilmiştir (Türkiye İstatistik Kurumu 

2017). Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması 2013 sonuçlarına göre, ülkemizde gebelerin %97’sinin prenatal bakım 

hizmeti aldığı, bu gebelerin %90’nı prenatal bakım almaya dördüncü gebelik ayından önce başladığı ve %89’unun 

dört ve daha fazla kez bakım aldığı bildirilmektedir. Kadınların gebelikleri süresince alması gereken bakımın 
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gebenin aile bütçesi ve sağlık sigortasına maliyetinin incelenmesi, bireysel ve ulusal açıdan gerekli ve önemli bir 

konudur.   

Prenatal bakımların toplam sayısı ve kapsamı, verilen bakım hizmetlerinin yeterliliğini ve maliyetini 

değerlendirmek açsından önemlidir. T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından düşük riskli gebeler için önerilen prenatal 

bakım programı, gebeliğin 7. ayına kadar (ilk 28 hafta boyunca) her ay, daha sonra 36. haftaya kadar iki haftada 

bir ve daha sonra 40. haftaya veya doğuma kadar her hafta şeklindedir. Buna göre kadının gebeliği süresince en 

az 10 kez prenatal bakım alması gerekmektedir (Ergöçmen ve ark. 2014). Bu sayı yüksek riskli gebeler için daha 

fazla olabilir (Taşkın 2017).   

Türkiye’de prenatal bakım hizmetleri Aile Sağlığı Merkezleri, Devlet ve Üniversite Hastaneleri ile özel 

hastanelerde verilmektedir. Ayrıca gebeler kendi tercihleri ile serbest çalışan kadın-doğum doktorları tarafından 

izlenebilirler. Türkiye Cumhuriyeti yasal düzenlemelerine göre her gebe bağlı bulundukları Aile Sağlığı 

Merkezleri tarafından izlenmek zorundadır (Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 2013). Ayrıca gebeler kendi 

istekleri ile ya da sevk edildiklerinde kamu ve üniversite hastanesinden hizmet almaktadırlar. Gebelerin muayene 

ücretlerinin bir bölümü, yapılan tetkik ve testlerin tamamı Genel Sağlık Sigortası tarafından ödenmektedir. Ancak 

genel sağlık sigortası olan gebeler kamu kurumları ve özel hastanelerden aldıkları muayene hizmetlerine katkı payı 

ödemektedirler (T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu 2017). Ayrıca Genel Sağlık Kurumu ile anlaşması olan özel 

hastanelerden hizmet alan gebeler de muayene katkı payı ödemektedirler ve bu ücret kamu hastanelerine 

ödediklerinden daha fazladır ve miktarı özel hastanelere göre değişiklik göstermektedir. Diğer yandan özel 

muayenelerden hizmet alan gebeler, aldıkları hizmetin tamamı için kendileri ödeme yapmaktadırlar.  

Yeni teknolojilerin kullanımındaki artış ile birlikte sağlık bakım maliyetlerinin giderek artması, sağlık 

bakım tüketicileri, sağlık sigortaları ve hükümetlerin dikkate aldıkları bir sorun olmaya başlamıştır. Ancak sağlık 

bakım maliyeti ve bakımın kalitesi arasındaki dengesinin sürdürülmesi gerekmektedir (Caughey ve Burchfield 

2014). Yapılan çalışmalar incelendiğinde prenatal bakım ile maliyet çalışmalarının gestasyonel diyabet tarama 

testi (Cavassini ve ark. 2012, O’Dea ve ark. 2014, Weil ve ark. 2015), astım yönetimi (Grzeskowiak ve ark. 2014), 

HIV ve Sifiliz tarama (Owusu-Edusei ve ark. 2014, Kahn ve ark. 2014), genetik tarama testleri (Evans ve ark. 

2015), konjenital kalp hastalıkları (Pinto ve ark. 2014) ve myelomeningosel (Werner ve ark. 2012) gibi konulara 

odaklandığı görülmektedir. Bu bağlamda prenatal bakım kapsamında sunulan tüm hizmetlerin maliyetinin ne 

olduğunun bilinmesine gereksinim bulunmaktadır. Elde edilen verilerin prenatal bakım hizmetlerinden yararlanan 

bireylere ve hizmet veren kurumlara, hizmetin planlanması ve sunumunda katkı sağlaması beklenmektedir.   
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Araştırmanın amacı ve soruları 

 Araştırmanın amacı, Aydın, (Turkey) ilinde gebelere verilen prenatal bakım hizmetlerinin maliyetini 

belirlemektir. Araştırmanın soruları; (1) Gebelerin aldıkları prenatal bakım hizmetlerinin toplam maliyeti nedir? 

(2) Prenatal bakım hizmetleri için gebelerin sağlık sigortası tarafından ödenen miktar nedir? (3) Prenatal bakım 

hizmetleri için gebe ve ailesi tarafından ödenen birey katkısı ne kadardır? (4) Prenatal bakım hizmetleri için 

gebelerin özel kurumlara ödeme yaptığı ödeme miktarı ne kadardır? (5) Prenatal bakım hizmetlerinin toplam 

maliyeti kadınların bazı özelliklerine göre değişir mi? 

 GEREÇ ve YÖNTEM 

 Araştırmanın desen ve örneklemi 

 Araştırma kesitsel olarak, Şubat ve Aralık 2016 tarihleri arasında, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastalıkları Hastanesi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya prenatal bakım hizmeti almak üzere hastanede 

bulunan ve gebeliği 36–42 hafta arasında olan 403 gebe dâhil edilmiştir. Prenatal bakım hizmetlerinin maliyeti ile 

ilgili daha önce yapılan herhangi bir araştırmaya rastlanmadığından, araştırmanın örneklemine alınması gerekli en 

az gebe sayısı, araştırmaya katılan ilk 50 gebenin verilerine dayalı olarak ANOVA ve t testleri yapılacağı 

varsayılarak G*Power 3.1.9.2 ile power: 0,95 ve α=0,05 alınarak hesaplanmış ve 300 olması gerektiği 

bulunmuştur. Daha sonra araştırmanın tüm verilerine dayalı olarak yapılan analizde G*power 3.1.9.2 ile 

power=%95 alfa=0,05, örneklem hacmi; 400 ve grup sayısı= 4 ve 2 alınarak yapılan hesaplamada etki büyüklüğü 

0,16 (t-testi için) ve 0.21 (ANOVA) bulunmuştur. Bu sonuçlara göre çalışmanın etki büyüklüğü olduğu küçük 

olduğundan (Kılıç 2014) ve örneklem hacminin yeterli olduğu kanaatine varılmıştır.  

 Araştırmaya 18 yaş ve üstünde olan, gebelik haftası 36 ve üzerinde olan, Türkçe okuyup yazan ve en az 

ilkokul mezunu olan kadınlar dâhil edilmiştir. Ruhsal ve fiziksel sağlık problemi olan gebeler araştırma kapsamı 

dışında bırakılmıştır.  

Veri toplama araçları 

Araştırma verileri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Prenatal bakım Hizmet Kullanımı Formu ile toplanmıştır. 

Tanıtıcı Bilgi Formu, araştırmacılar tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır ve formda kadınların sosyo-

demografik ve obstetrik özelliklerini sorgulayan toplam 23 soru bulunmaktadır (Beulen ve ark. 2014, Molina ve 

ark. 2012, Özçelik ve Karaçam 2014). Prenatal bakım Hizmet Kullanımı Formu da araştırmacılar tarafından 

hazırlanmıştır. Formda gebelerin her ay aldıkları bakım hizmetlerinin yeri, yapılan tanı ve test işlemleri ve gebenin 
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yaptığı ödeme miktarları sorgulanmıştır. Bu formlar ikinci araştırmacının gözlemi altında gebeler tarafından 

kendini bildirim yöntemi ile doldurulmuştur. 

Veri toplama formlarının anlaşılırlığı ve uygulanabilirliğini geliştirmek için araştırma kapsamına 

alınmayan ve gebeliğinin 36–42 haftasında olan 10 gebe ile ön uygulama yapılmıştır. Bu uygulama sonunda soru 

formlarında bazı değişiklikler yapılmış ve formlara son şekli verilmiştir.  

Verilerin toplanması  

Araştırma bir akademisyen proje yürütücüsü (üçüncü yazar) ve iki akademisyen araştırmacıdan (bir ve 

ikinci yazarlar) oluşan ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. Veriler gebeler poliklinik hizmeti almak üzere 

bekleme salonunda beklerken ya da Nonstres Test işlemi sırasında toplanmıştır. Gebeliğinin 36–42 haftasında olan 

ve araştırma kriterlerine uygun olan gebeler belirlendikten sonra, araştırma ile ilgili açıklama yapılmış ve 

çalışmaya katılmaya davet edilmişlerdir. Araştırmaya katılmayı kabul eden gebelerden yazılı veya sözel olur 

alınmıştır. Daha sonra gebelere bilgi verilerek tanıtıcı bilgi formu ve Prenatal bakım Hizmet Kullanımı Formu 

geçmişteki ve bu izlemdeki aldıkları prenatal bakım hizmetlerine göre doldurmaları istenmiştir. Bu süreçte 

gebelerin yanında bulunulmuş ve soruları olduğunda, gerekli açıklamalar yapılmıştır. Verilerin toplanma işlemi 

yaklaşık 15–20 dakikada tamamlanmıştır.    

Araştırmada etik  

Araştırma protokolü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Etik Kurulu Başkanlığından 

izin alınmıştır. Araştırma verilerinin toplanabilmesi için T.C. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler 

Birliğinden resmi izin alınmıştır. Araştırma kapsamına alınan gebelere araştırma ile ilgili bilgi verilerek sözlü ve 

yazılı onamları alınmıştır.  

Verilerin analizi 

Araştırmanın verilerinin analiz edilmesinde Statistical Package for the Social Sciences Version 18 

(PASW Inc, Chicago, IL, USA) programında yararlanılmıştır. Gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri 

tanımlayıcı istatistikler ile analiz edilmiştir. Araştırmada prenatal bakım hizmeti maliyetinin hesaplanması, T.C. 

Sosyal Güvenlik Kurumu (2017)’nun Aralık 2017’de geçerli olan fiyatlandırmasına göre yapılmıştır. Laboratuvar 

ve tanı testlerine ilişkin ücretlerin tutarı araştırmanın yapıldığı hastaneden elde dilmiştir. Her bir gebe için alınan 

hizmetin yeri ve izlem sayılarına göre Genel Sağlık Sigortası ve gebe tarafından yapılan ödemelerin toplam tutarı 

elde hesaplanmış, her birine ilişkin tutarlar ve toplam tutarlar olarak SPSS ortamına aktarılmıştır. Daha sonra SPSS 
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programı aracılığı prenatal bakım hizmetlerinin toplam maliyeti, aile sağlığı merkezleri, kamu hastaneleri, özel 

hastane ve birimlerden aldıkları hizmetlerin ortalama maliyeti ve aile bütçesine olan maliyet ortalamaları 

hesaplanmıştır. Türk Lirası (TL) cinsinden elde edilen maliyet ortalamaları, 2016 Türkiye Dolar Kur ortalaması 

kullanılarak (1 $= 3.532 TL) dolar cinsine dönüştürülmüştür (Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğü 2017). 

Hesaplanan ortalamaların hizmet alınan kurumlara, Genel Sağlık Sigortasına ve bireye olan maliyetlerine göre 

dağılımları, veriler normal dağılım özelliği göstermediğinden, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis testleri ile 

analiz edilmiştir. P<0.05 düzeyindeki değerler istatistiksel olarak önemli kabul edilecektir. 

 BULGULAR 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27,01±5,34 (aralık: 16–43) idi. Gebelerin çoğunun ilkokul 

(%31,1) ve ortaokul (%34,4) mezunu, %88,0’sinin ev hanımı olduğu ve %11,5’inin sağlık güvencesinin 

bulunmadığı saptanmıştır. Ayrıca gebelerin %19,1’i bu gebeliklerini planlamadıklarını, %3.0’ı gebelik öncesi 

sağlık sorunu yaşadığını ve %9.2’si de ilaç kullandığını bildirmişlerdir. Kadınların gelir durumu, sigara içme ve 

obstetrik özellikleri ile ilgili verileri Tablo 1’de verilmiştir.  

Gebelerin toplam izlem sayısı ortalamasının 10.94±4.30 (2-30) olduğu ve çoğunun (%97.0; n=391/403) 

ortalama 8.28±1.97 (1-11) izlem sayısı ile daha çok devlet hastanesinden bakım aldıkları belirlenmiştir. Gebelerin 

toplam prenatal bakım maliyet tutarı ortalamasının 138.77±93.44 (27.75-1184.60) olduğu saptanmıştır. Gebelerin 

kurumlara göre izlem sayıları ve maliyet ortalamaları Tablo 2’de sunulmuştur. Ayrıca bu çalışmada gebelerin 

prenatal bakım hizmet maliyeti gebe ve eşinin eğitim ve çalışma durumları, sağlık güvencesi, medeni durum, aile 

yapısı, algılanan gelir, obstetrik özellikler gibi bazı özelliklerine göre dağılımı incelenmiş, ancak istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark saptanmamıştır (Tablo 3). 

 

TARTIŞMA 

Bu araştırma Aydın, (Turkey) ilinde gebelere verilen prenatal bakım hizmetlerinin maliyetinin belirlemesi 

amacı ile 403 gebe ile kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmada gebelerin daha çok devlet hastanesinden olmak 

üzere ortalama yaklaşık 11 kez izlendikleri, prenatal bakım hizmet maliyetinin genel sağlık sigortası ve bireyler 

tarafından ödendiği, toplam maliyet tutarı ortalamasının yaklaşık 139$ olduğu ve bu durumun gebelerin bazı 

özellikleri tarafından etkilenmediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Türkiye’de sunulan prenatal bakım 

hizmetlerinin maliyetine ilişkin kapsamlı veriler sunması bakımından önemlidir. 
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 Bu çalışmada gebelerin ortalama izlem sayılarının (10.94±4.30; aralık: 2-30), WHO (World Health 

Organization 2016) ve T.C. Sağlık Bakanlığı (Ergöçmen ve ark. 2014) tarafından önerilen sayıdan (en az 4 izlem) 

daha fazla olduğu görülmüştür. Türkiye (İzmir)’de yapılan bir başka çalışmada ise doğum öncesi izlem sayı 

ortalamasının (12.41±4.33) bizim çalışma sonuçlarımızdan daha fazla olduğu bildirilmiştir (Yücel et al. 2015). 

Yine bu çalışmada, bizim sonuçlarımıza benzer şekilde gebelerin prenatal bakım hizmetlerini daha çok devlet 

hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinden aldıkları bildirilmiştir (Yücel et al. 2015). İzlem sayısının artması prenatal 

bakım maliyetini artırabilir. Bu nedenle düşük riskli gebelerin dikkatle saptanması ve izlem aralıklarının WHO 

önerileri ve ulusal standartlara göre düzenlenmesi ile hizmetin daha maliyet-etkin olması sağlanabilir.     

  Bu çalışmada gebelerin aldıkları prenatal bakım hizmetlerinin toplam maliyetinin ortalama yaklaşık 139$ 

olduğu hesaplanmıştır. Literatürde gebelerin prenatal bakım hizmetlerinin tamamının maliyetine ilişkin herhangi 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak, literatürde her gebe için trisomy 21 (Beulen et al. 2014), cell-free fetal DNA 

(Evans et al. 2017), congenital heart disease (Pinto ve ark. 2014), diagnosing gestational diabetes mellitus (Werner 

et al. 2012; O’Dea ve ark. 2014) ve congenital toxoplasmosis (Prusa et al. (2017) taramalarının maliyetine ilişkin 

çalışmalar bulunmaktadır. Her gebe için toplam prenatal bakım hizmet maliyetinin bilinmesi ailenin talep edeceği 

ve sağlık sigorta şirketlerinin sunacağı hizmetleri planlamalarını kolaylaştırabilir. Bu sonuçlar, bu konuda daha 

fazla çalışma yapılmasının gerekli ve önemli olduğunu gösterebilir.   

Çalışmamızda prenatal bakım hizmet maliyetinin daha büyük bir bölümünün gebenin sağlık sigortası 

(yaklaşık 96 $) ve daha az bir bölümünün ise (25 $) gebe ve ailesi tarafından ödendiği saptanmıştır. Caughey ve 

Burchfield (2014) da gebeliğin 22–24 haftalarındaki bakımın Costs and cost-effectiveness değerlendirdikleri 

çalışmalarında, benzer şekilde bakımın sigorta (insurance) ve birey tarafından ödenen boyutlarının olduğunu 

bildirmişlerdir. Bu sonuçlar prenatal bakım alımında sağlık sigortasına sahip olmanın yanında ailenin gelir 

durumunun da önemli olduğunu göstermektedir.      

Bu çalışmada bazı gebelerin (n=66/403; %16.38) özel hastane/muayenehaneden prenatal bakım hizmeti 

aldıkları ve bu kurumlara ortalama olarak daha fazla ödeme (yaklaşık 110$) ödeme yaptıkları görülmüştür. Bu 

durum gebe ve ailesinin eğitim ve gelir durumu ile ilişkili olabilir. Ancak, bu çalışmamızda toplam prenatal bakım 

maliyetine göre yapılan incelemede bu durumların etkisiz olduğu belirlenmiştir.        

Çalışmamızda toplam prenatal bakım maliyetinin gebe ve eşlerinin eğitim ve çalışma durumları, sağlık 

güvencesi, medeni durum, aile yapısı, algılanan gelir düzeyi ve obstetrik özelliklerin etkilenmediği görülmüştür. 
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Bu durum, Türkiye’de gebe ve ailelerinin ödemesi gereken prenatal katkı payının düşük bir miktar olması, ailelerin 

doğacak bebeklerine değer vermeleri ve prenatal bakımı önemsemeleri ile ilişkili olabilir.  

Bu araştırmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Birincisi, araştırmada soru formları gebelerin öz 

bildirimlerine göre doldurulmuştur ve verilerin güvenilirliği, gebelerin verdiği bilgiler ile sınırlıdır. İkincisi, 

araştırma gelişi güzel (convenience) örnekleme yöntemi ile kesitsel olarak yapılmıştır. Bu nedenle, elde edilen 

bilgiler araştırmaya katılan kadınları temsil edebilir ve zamana bağlı olarak değişebilir. Üçüncüsü, bu çalışma 

gebeliği 36–42 haftasında olan kadınlar ile yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, doğum yapma zamanına göre yapılan 

değerlendirmelerden farklı olabilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırma, gebelerin daha çok devlet hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde olmak üzere ortalama 

yaklaşık 11 kez prenatal bakım aldıkları, bu bakımın toplam maliyet ortalamasının yaklaşık 139$ olduğu, bu tutarın 

çoğunun genel sağlık sigortası (96 $)  ve bir miktarının da (25 $) bireyler tarafından ödendiği, özel 

hastane/muayenehaneden prenatal bakım alan gebelerin daha fazla bireysel ödeme (110$) yaptıkları ve toplam 

prenatal bakım maliyetinin gebelerin bazı özelliklerinden etkilenmediği sonuçları elde edilmiştir.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayalı olarak; (1) sağlık çalışanlarının bireysel ödeme sıkıntısı olan 

gebeleri kamu kurumlarına yönlendirmeleri ve prenatal izlem sayı ve kapsamının prenatal risk durumuna göre 

düzenlemeleri, (2) gebelerin prenatal bakım maliyeti konusunda bilgilendirilmeleri ve bilgilendirilmiş karar 

almalarına katkı sağlanması, (3) araştırmanın tüm prenatal bakım verilerini kapsayacak biçimde doğum yapan 

kadınlar ile ve sağlık bakım kurumları kayıtlarına dayalı olarak tekrarlanması önerilebilir. 
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Tablo 1. Gebelerin tanıtıcı özellikleri  

Değişkenler  

Yaş ortalaması±SS* (min-max), (n=400) 27.01±5.34 (16-43) 

Eğitim durumu (n=395), n (%) 

   İlkokul 

   Ortaokul 

   Lise 

   Üniversite ve lisansüstü 

 

135 (34.1) 

136 (34.5) 

77 (19.5) 

47 (11.9) 

Eşin Eğitim durumu, (n=393), n (%) 

   Okur-yazar† ve İlkokul 

   Ortaokul 

   Lise 

   Üniversite ve lisansüstü 

 

126 (32.1) 

117 (29.8) 

88 (22.4) 

62 (15.8) 

Medeni durum, (n=397), n (%) 

   Resmi nikâhı olan 

   Resmi nikâhı olmayan    

 

378 (95.2) 

19 (4.8) 

Çalışma durumu (n=400), n (%) 

   Gelir getiren çalışan 

   Ev hanımı 

 

48 (12.0) 

352 (88.0) 

Eşin gelir getiren bir işte çalışma durumu (n=398), n (%) 

   Evet 

   Hayır 

 

363 (91.2)  

35 (8.8) 

Sağlık güvencesi (n=392), n (%) 

   Olan  

   Olmayan  

 

347 (88.5) 

45 (11.5) 

Gelir durumu (n=395), n (%)  
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   Gelir giderden düşük 

   Gelir giderden denk‡ 

121 (30.6) 

274 (69.4) 

Aile tipi (n=395), n (%) 

    Geniş aile  

    Çekirdek aile 

 

69 (17.3) 

331 (82.8) 

Tanı konmuş herhangi bir kronik hastalık öyküsü (n=395), n (%) 

   Var  

   Yok     

 

12 (3.0) 

389 (97.0) 

İlaç kullanma durumu, (n=401), n (%) 

   Evet  

   Hayır     

 

37 (9.2) 

364 (90.8) 

Gebeliği planlama durumu, (n=403), n (%) 

   Evet  

   Hayır     

 

326 (80.9) 

72 (19.1) 

Gebeliği istenme durumu, (n=403), n (%) 

   Evet  

   Hayır     

 

400 (99.3) 

3 (0.7) 

Gebelik sayısı±SS (min-max), (n=403) 2.31±1.46 (1-9) 

Canlı doğum sayısı±SS (min-max), (n=255)  1.72±1.04 (1-7) 

Yaşayan çocuk sayısı±SS (min-max), (n=255) 1.71±1.03 (1-7) 

*SS: Standart Sapma. †Bu gruptaki bireylerin 5’inin eğitim düzeyi okur-yazardı. ‡ Gelir düzeyinin giderinden 

fazla olduğunu bildiren bir kişi geliri giderine denk olan gruba eklenmiştir 

 

Tablo 2. Sağlık kurumlarına göre prenatal bakım hizmet sayı ve maliyeti  

Değişkenler Ortalama±SS* (min-max) 

İzlem sayıları  

   Aile Sağlığı Merkezi (n=138/403; %34.24) 

   Devlet hastanesi (n=391/403; %97.02) 

   Özel hastane/muayenehane (n=66/403; %16.38) 

 

6.46±3.21 (1-10) 

8.28±1.97 (1-11) 

4.39±3.42 (1-20) 



674 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Toplam izlem sayısı (n=403) 10.94±4.30 (2-30) 

Alanlarına göre ortalama ödeme tutarları (US$)    

   Özel kurumlara ödeme (n=66) 

   Devlet katkısı (n=403) 

   Birey katkısı (n=403)    

 

110.32±142.31 (8.49–1002.51) 

96.12±46.38 (18.12–513.02) 

25.05±10.43 (4.53-88.90) 

Toplam maliyet tutarı (n=403) 138.77±93.44 (27.75–1184.60) 

*SS: Standart Sapma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Prenatal bakım hizmet maliyetinin gebelerin bazı özelliklerine göre dağılımı 

Değişkenler Mean Rank Ki-kare/Z Değerleri P 

Eğitim durumu (n=395) 

   İlkokul 

   Ortaokul 

   Lise 

   Üniversite ve lisansüstü 

 

210.16 

184.63 

201.92 

209.83 

 

5.684 

 

0.224 

Eşin Eğitim durumu, (n=393)   

   Okur-Yazar/ilkokul   

   Ortaokul 

   Lise 

 

192.2 

197.44 

211.24 

 

2.628 

 

0.453 
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   Üniversite ve lisansüstü 182.48 

Medeni durum, (n=397)    

   Resmi nikâhı olan 

   Resmi nikâhı olmayan    

 

197.98 

208.89 

-0.406 0.685 

Çalışma durumu (n=400)    

   Gelir getiren çalışan 

   Ev hanımı 

 

188.49 

214.84 

 

-1.242 

 

0.214 

Eşin gelir getiren bir işte çalışma durumu 

(n=398) 

   Evet 

   Hayır 

 

 

100.36 

92.86 

 

 

-0.852 

 

 

0.394 

Sağlık güvencesi (n=392) 

   Olan  

   Olmayan  

 

200.77 

197.88 

 

-0.147 

 

0.883 

Gelir durumu (n=395) 

   Gelir giderden düşük 

   Gelir giderden denk 

 

181.87 

204.38 

 

-1.802 

 

0.072 

Aile tipi, (n=395) 

    Geniş aile  

    Çekirdek aile 

 

185.71 

202.99 

 

-1.132 

 

0.258 

Kronik hastalık öyküsü (n=395) 

   Var  

   Yok     

 

152.04 

202.00 

 

-1.474 

 

0.140 

İlaç kullanma durumu, (n=401) 

   Evet  

   Hayır     

 

188.60 

201.32 

 

-0.343 

 

0.732 

Gebeliği planlama durumu, (n=403) 

   Evet  

   Hayır     

197.80 

217.37 

-1.322 0.186 

Gebeliği istenme durumu (n=403) 

   Evet  
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   Hayır     201.89 

150.17 

-0.778 0.442 

Gebelik sayısı 

   Primipar 

   Multipar 

 

211.44 

193.09 

 

-1.517 

 

0.129 

Gebelik sürecinde hastanede yatma 

   Evet 

   Hayır  

 

88.60 

201.32 

 

-1.031 

 

0.732 
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S-110 - REBOZO MASAJI İLE DOĞUMA HAZIRLANMAK 

 
Arş. Gör. Aylin TANER1, Prof. Dr. Gül ERTEM2 

1 Araştırma Görevlisi, Ege Üniversitesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir. 
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Özet: 

Eski çağlardan beri masaj,  kan dolaşımını ve lenf sisteminin düzenli çalışmasını,  kasların 

gevşemesini ve  psikolojik rahatlamayı sağlayan, tedavi edici özellikleriyle kullanılmaktadır. Bu derleme, 

“rebozonun tanımı,  rebozo masajı ve yaralarına ışık tutmak amacı ile yazılmıştır.   

Geleneksel olarak rebozo, Orta Amerika geleneğinde ve Meksika kültüründe birçok amaç için kullanılan özel bir 

şaldır. Bu şal özellikle, anne ve bebek üzerinde olumlu etkiler elde etmek amacıyla gebelik sırasında, doğumda ve 

doğum sonrası dönemde ritmik hareketlerle kadının vücuduna masaj yapmak için kullanılır. Şalla yapılan bu 

tekniğe ise rebozo masajı ismi verilmektedir.  

Bu masaj daha çok bebeği anne karnında döndürmek, doğum eylemini hızlandırmak, doğum ağrısını azaltmak ve 

kolaylaştırmak amacıyla kullanılmasının yanı sıra, infertiliteyi tedavi etmek, vücudu gevşetmek, stresi gidermek 

ve bebeği taşımak amacıyla da kullanılmaktadır. Bunların yapılması ve öğrenilmesi hızlıdır, ancak uygulamada 

doğum süreci ve durumu hakkında tam olarak bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu nedenle yetkisi bulunmayan 

kişiler tarafından yapılmamalıdır. Anne ve bebek adına tam bir yarar sağlamak için hangi alanların hareket 

ettirilmesi gerektiği bilinmelidir.  

Sonuç olarak rebozo masajı rahatlık ve gevşeme sağladığı, ağrı yönetimini geliştirdiği ve bunun potansiyel olarak 

doğum sürecine zararsız farmakolojik olmayan bir yöntem olarak yardımcı olabileceği görülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Rebozo masajı, gebelik, nonfarmakolojik teknikler.  

Summary: 

Since ancient times, massage has been used to treat blood circulation and the lymphatic system regularly, to 

provide relaxation of the muscles and to provide psychological relief. This review is written with the aim of 

shedding light on the definition of rebozo, the rebozo massage and its wounds. 

Traditionally, rebozo is a special shawl used for many purposes in Central American and Mexican culture. This 

shawl is especially used to massage the woman's body with rhythmic movements during pregnancy, birth and 

postnatal period in order to obtain positive effects on mother and baby. This technique, made with shawls, is called 

rebozo massage.  

This massage is mainly used to rotate the baby in the womb, to accelerate the birth, to reduce and ease the birth 

pain, as well as to treat the infertility, loosen the body, relieve stress and carry the baby. Their implementation and 

learning is fast, but in practice it is necessary to be fully informed about the birth process and situation. For this 
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reason, it should not be done by people who do not have authority. It is necessary to know which areas need to be 

moved to provide full benefit to the mother and baby.  

As a result, rebozo massage seems to help relax and loosening, improve pain management, and potentially help as 

a non-pharmacological method harmless to the birth process.  

Keywords: Rebozo massage, pregnancy, nonpharmacological techniques. 

Giriş 

Eski çağlardan beri masaj,  kan dolaşımını ve lenf sisteminin düzenli çalışmasını,  kasların 

gevşemesini ve  psikolojik rahatlamayı sağlayan, tedavi edici özellikleriyle kullanılmaktadır. Gebeliğin özellikle 

6. ayından itibaren kalça, bel, omuz kaslarında kasılma ve gevşemeler gelişebilir. Bu değişiklikler gebelik boyunca 

alınan kilolara karşı vücudun direnç göstermesinden, dik durmaya çalışmasından kaynaklanmaktadır. Sonucunda 

gebede sıklıkla bel, sırt, bacaklar gibi birçok bölgede ağrıya, uyuşmaya ve kramplara neden olmaktadır.  

Doğum sırasında ağrının yönetiminde çok çeşitli farmakolojik olmayan, kolayca bulunabilen ve invaziv 

olmayan yöntemler bulunmaktadır. Böyle bir yöntem Latin Amerika kökenli “rebozo” denilen pratik bir tekniktir. 

Bu derleme, “rebozonun tanımı,  rebozo masajı ve yaralarına ışık tutmak amacı ile yazılmıştır.   

Rebozo masaj tekniği, kadının ayakta durduğu, yattığı ya da elleri ve dizleri üzerinde gerçekleşirken 

uygulanan noninvaziv, pratik bir tekniktir. Ebe ya da başka bir destek görevlisi tarafından gebe kadının kalçalarının 

özel olarak dokunmuş bir atkı ile sağa sola hareketlerini kontrol ederek doğum gerçekleştirilmektedir.   

Rebozo Meksika’da, yerli kadınların kilisede başlarını örtmelerini talep eden İspanyollar tarafından 

tanıtılmıştır.  İspanyolca’da “Rebozo” kelimesi rebozor'dan türetilmekte ve örtmek anlamına gelmektedir. 

Meksikalı yerli kadınlar Rebozo'yu sadece kilisenin içerisinde değil aynı zamanda kilisenin dışında da 

kullanmışlardır. 

Rebozo Meksika ve Guatemala da kadınlar tarafından giyilen çok yönlü bir dokuma kumaş parçası, şal 

veya fulara verilen bir addır. Meksika ve Güney Amerika’da Çok çeşitli Rebozolar bulunmaktadır. Rebozoların 

kullanım alanlar sınırsızdır. Çoğunlukla parlak renkli ve bazen püsküllü, sadece bir şal veya battaniye olarak 

sıcaklık sağlamak için değil, aynı zamanda bebekleri, büyük çocuklarını, odunlarını veya alışverişlerini taşımak 

için kullanılabilir.  Fakat en çok geleneksel ebeler tarafından kullanılmaktadır.  Rebozolar yaklaşık 70 cm 

genişliğinde olup, vücudu sarmak için yeterince uzun olmaktadır.  

Geleneksel Meksika kültüründe, gebelik sırasında rebozo kullanılmasının amacı büyüyen hamile karnı 

desteklemek, bedeni ve uterusu sıcak tutmaktır. Aynı zamanda rebozolar anne ve bebek üzerinde olumlu etkiler 

elde etmek amacıyla gebelikte, doğumda ve doğum sonrası dönemde ritmik olarak hareket ettirerek kadının 

vücuduna masaj yapmak için kullanılmaktadır.  

Rebozo masajı; özellikle Meksika kültüründe doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemde, anneye 

masaj yapmak, bebeğin hareket etmesine yardımcı olmak, rahatlık sağlamak ve ağrıyı hafifletmek için uzun bir 

şal olan “rebozo” kullanılarak yapılmaktadır.  Bu masajda rebozo sürtünme ve rebozo kalça çalkalaması, olmak 

üzere iki yöntem kullanılmaktadır. 
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Gebelikte rebozo kullanılarak yapılan masajın başlıca yararları; pelvis, uterus ve ligamentleri rahatlatır, 

kas ve eklem ağrılarını azaltır,  bebeğin doğum için anne karnında en uygun pozisyona dönmesi sağlar. 

Doğumda rebozo masajı, doğum ağrısını hafifletmek, anne ve bebeği ile rahatlamak,  hastanede doğum 

alanı ve mahremiyet oluşturmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu masaj, infertiliteyi ve fetal malpozisyonu 

tedavi etmek için kullanılır. Rebozo masajı ile doğum ağrısı azaltılabilir, doğuma annenin aktif katılımı 

sağlanabilir, duygusal sıkıntı azaltılabilir, rahat bir fetal iniş gerçekleştirilebilir.  

Rebozo Masajın Sakıncalı Olduğu Durumlar: 

- Düşük tehdidi, gebelikte kanama olması durumlarında ve geçmiş gebelikleri düşükle sonuçlanmışsa bu 

gebelerin rebozo masajı yapmasından kaçınması gerekmektedir.   

- Gebe kadının gebeliğinde sık sık kasılmalardan şikayet ediyorsa ve gebeliğinde plasenta yerleşim yeri 

anomalisi varsa bu masaj kullanılmaz. 

           Rebozo ile gevşeme hareketi yapılmadan önce anneye sık sık kasıklarında bir ağrı olup olmadığının 

sorulması gerekir. Rebozo annenin karnından bebeğinin etrafından bir hamak gibi sarılır. Gebe kadın bir 

sandalyenin veya doğum topunun önüne diz çöker şekilde oturtulur. Gebe daha sonra doğum topunun üzerine 

uzandırılır. Gebenin rahatlığı için dizlerinin ve göğsünün altına yastık konur. Rebozonun uçlarını tutan doula 

yavaşça nazik harekelerle rebozoyu yukarı doğru kaldırır.  

 

 

 

 

 

 

Rebozo Kullanılarak Yapılan Başlıca Egzersiz Örnekleri 

 Rebozo ile gevşeme hareketi:     

 

   

 

 

Rebozo ile asılmak sarkmak 

 

- Omuz ve sırtı dinlendirmek için boyundan rebozo 

ile nazikçe çekilir. 

- Bu sırada kadın yavaş yavaş nefes alıp vermesini 

söylenir. 

Şekildeki gibi Rebozo kapıya düğümlenir. 

Kapı sıkıca kapatılır. 

Kadın rebozoya tutunarak aşağıya doğru asılır.  

 

 



680 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

 

 

 

 

Rebozo Desteği ile Yüzüstü pozisyonda itme 

 

 

 

 

Rebozo kullanılarak çömelme ve itme hareketi 

 

 

 

Sonuç :  

 

 

Sonuç olarak rebozo masajı gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde kadına rahatlık ve gevşeme 

sağladığı, ağrı yönetimini geliştirdiği ve bunun potansiyel olarak doğum sürecine zararsız farmakolojik olmayan 

bir yöntem olarak yardımcı olabileceği görülmektedir. Rebozo masajının yararlarını bilimsel anlamda ortaya 

koymak adına, doğum evresi, kadının pozisyonu ve performans süreci gibi unsurlar dikkate alınarak randomize 

kontrollü çalışmalar yapılması önerilmektedir.  

Kaynaklar 

1. De Keijzer M, van Tuyl T (2010) The Rebozo Technique Unfolded: work book rebozo massage. Rebozo, 

2010 
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Kadın yüz üstü pozisyonda iken Doula Rebozo ile 

kadının kalçalarını destekler ve rebozoyu çeker. 

Bu pozisyon özellikle Epidural analjezi 

kullanılacak olan kadınlar için yararlıdır. 

 

 

Doula sırtından rebozoyu geçirerek bir 

sandalyede oturur. 

• Doulanın önüne çömelen gebe, rebozonun 

uçlarını tutar.   

• Doula kadını iterken kadın rebozo'nun 

düğümlü uçlarını çeker. 
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S-111 - ÜLKEMİZDE GEBELİK VE SİGARA ÜZERİNE YAPILAN HEMŞİRELİK 

ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ 

 
Tülay KAVLAK1, 

 
1İstinye Üniversitesi, 

Gebelikte sigara kullanımı veya sigara dumanına maruz kalmak dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi ülkemizde 

de önemli bir sağlık sorunudur (Aktaş ve Güler, 2010). Gebelikte sigara içimi, anne ve fetüste oluşabilecek 

mortalite ve morbidite için önlenebilir bir risk faktörüdür. Gebelikte sigara içilmesi veya ortamdaki sigara 

dumanının solunması, fertiliteyi, fetüsün gelişmesini, gebeliğin her safhasını, doğumu, bebek sağlığını ve 

gelişimini etkileyebilmektedir (Marakoğlu ve Sezer, 2003, Durualp vd. 2011, Tarhan ve Yılmaz, 2016). Bunun 

yanında gebelikte içilen sigaranın ilerleyen dönemlerde çocukta öğrenme güçlükleri, hiperaktivite, genel zekâ 

düzeyinde düşüklük ve düşük akademik performans ile birlikte psikiyatrik bozukluklar, madde kullanımına 

yatkınlık, ergenlik döneminde kriminal suç işleme, çocukluk dönemi kanserleri ve göğüs hastalıklarının görülme 

sıklığında artış ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Doğu ve Ergin, 2008, Tarhan ve Yılmaz, 2016, Sönmez ve Aksu 

2017). Bu literatür incelemesinde, Türkiye’de 1990-2018 yılları arasında yayınlanmış olan gebelikte sigara 

kullanımı ile ilgili yapılmış hemşirelik araştırmalarının incelenmesi amaçlanmıştır 

Araştırma, Haziran 2018 tarihinde PubMed, Ovid, Taylor&Francis ve Science Direct ile ULAKBİM Türk Tıp 

Dizini, Google Akademik ve Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tez merkezi veri tabanlarında Türkçe ve İngilizce 

“gebelik, sigara, hemşirelik, Türkiye” anahtar kelimeleri kullanılarak yapılmıştır. Araştırmaya, 1990-2018 yılları 

arasında, gebelik döneminde sigara kullanımı ve yenidoğan üzerine etkilerinin araştırıldığı hemşirelik çalışmaları 

dahil edilmiştir. Gebe olmayan kadınlar üzerine ve doktor tarafından yapılan çalışmalar araştırma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. 

Araştırma kapsamında 66 yayına ulaşılmış olup araştırmaya dahil edilme kriterlerine uygun olarak 20 yayın 

çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 2 çalışma gebelik döneminde sigara kullanan 

kadınlara uygulanan müdahaleleri içerirken, 13 çalışma gebelik döneminde sigara kullanımı ve yenidoğan üzerine 

etkilerini inceleyen tanımlayıcı çalışmalardan oluşmaktadır. Beş çalışma ise gebelik ve sigara üzerine yapılan 

derleme çalışmasından oluşmaktadır. 

Gebelik, kadınların sigarayı bırakmalarına fırsat sağlayan önemli bir dönemdir. Ancak incelenen çalışmaların çok 

azı gebelik döneminde sigarayı bıraktırmayı hedefleyen müdahale çalışmasıdır. Bu nedenle bu konuda daha fazla 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, SİGARA, HEMŞİRELİK, TÜRKİYE 

 
INVESTIGATION OF NURSING STUDIES ON PREGNANCY AND SMOKING IN OUR 

COUNTRY 

 
Tülay KAVLAK1 

 
1ISTİNYE UNİVERSİTY 

Smoking in cigarettes or exposure to cigarette smoke in pregnancy is an important health problem in our country 

as well as in most countries of the world (Aktaş and Güler, 2010). Smoking in pregnancy is a preventable risk 

factor for mortality and morbidity in the mother and fetus. Inhalation of cigarette smoke during pregnancy or 

exposure to cigarette smoke in the environment can affect fertility, fetal development, every stage of pregnancy, 

birth, baby health and development (Marakoğlu and Sezer, 2003, Durualp et al., 2011, Tarhan and Yılmaz, 2016). 

It is also known that cigarette smoking in pregnancy is associated with an increase in the incidence of childhood 

learning disorders, hyperactivity, low level of general intelligence and low academic performance as well as 

psychiatric disorders, predisposition to substance abuse, criminalization during adolescence, childhood cancers, 

and chest diseases (Dogu and Ergin, 2008, Tarhan and Yılmaz, 2016, Sonmez and Aksu, 2017). In this study, we 

aimed to investigate the nursing researches related to cigarette use in pregnancy in Turkey, which was published 

in the literature between 1990-2018 years. 
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Research was conducted in June 2018 PubMed, Ovid, Taylor & Francis and Science Direct with ULAKBİM 

Turkish Medical Index, Google Scholar and the Higher Education Council (YOK), thesis center using keywords 

in English and Turkish "pregnancy, smoking, nursing, Turkey”. The study included nursing studies between 1990 

and 2018, in which cigarette smoking during pregnancy and the effects of newborn were investigated. 

Sixty-six publications were reached within the scope of the research and 20 publications were evaluated within 

the scope of the study in accordance with the inclusion criteria. Two studies included interventions applied to 

women who smoked during pregnancy and 13 studies consisted of descriptive studies that investigated the effects 

of smoking and neonatal gestation during pregnancy. Five studies consisted of a review on pregnancy and smoking. 

Pregnancy is an important period that allows women to quit smoking. However, few of the studies examined are 

intervention studies targeting smoking cessation during pregnancy. For this reason, more work is needed in this 

regard. 

KEYWORDS: PREGNANCY, SMOKİNG, NURSİNG, TURKEY 
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S-112 - SAĞLIK PROFESYONELLERİ AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEŞVİK EDİYOR MU? 

 
Nedime Gül DOĞAN1, Cansu KARADENİZ BENLİ1, Özen KULAKAÇ1, 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Bu çalışmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Samsun Kadın 

Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Kadın Doğum Klinikleri’nde çalışmakta olan toplam 73 sağlık 

profesyonelinin “Aile Bütünlüğünü Teşvik: Bebekli Aile” tanısına yönelik hemşirelik müdahalelerinin Hemşirelik 

Girişimleri Sınıflandırması (Nursing Interventions Classification-NIC)’na göre uygulama durumunu belirlemektir. 

Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Çalışmanın evrenini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma 

Hastanesi (OMÜ-SUVAM) ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Kadın Doğum 

Klinikleri’nde çalışmakta olan hemşire ve ebeler oluşturmuştur. Anne sütü, kadın 1-2-3, perinatoloji ve 

doğumhane servisleri ve OMÜ-SUVAM kadın doğum ve doğumhane servisi dahil edilmiş ve örneklem sayısının 

73 kişi olmasına karar verilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ve NIC’in Aile 

Bütünlüğünü Teşvik: Bebekli Aile Aktiviteleri Formu kullanılmıştır. Formda yer alan 36 tane emredici ifade, 

‘….bilgilendiririm…’ ve ‘…öğretirim…’ gibi geniş zaman ifadelerine dönüştürülmüştür. 3’lü Likert tipi Ölçeği’ne 

dönüştürülen bu form, her bir girişimin sağlık profesyonelleri tarafından uygulama durumunu belirlemiştir. 

“Aile Bütünlüğünü Teşvik: Bebekli Aile Aktiviteleri Formu”na göre hemşire ve ebelerin aile bütünlüğünü teşvik 

edici girişimleri uygulanma oranları %23,3-%90,4 arasında değişmektedir. “Ebeveyn(ler) ile güvene dayalı ilişki 

kurarım” ve “Ailelerin kaygı, duygu ve sorularını dinlerim” (her iki girişim için %90,4) ile “Ailenin kültürel değer 

sistemine saygı gösteriniz ve desteklerim” (%83,6) maddeleri en çok uygulanan girişim olarak bulunmuştur. 

“Bireysel hobilerini ya da ev dışı aktivitelerini sürdürmeleri için ebeveyn (ler)i desteklerim” maddesi ise en az 

uygulanan girişim olarak belirlenmiştir (Hiç kullanmadım: %49,3). Bu çalışmada “İş, ebeveynlik ve evlilikle ilgili 

rollerin dengelemesinde ebeveynlere yardım ederim” girişiminin (Birçok kez kullandım: %23,3) hemşire ve ebeler 

tarafından daha az uygulanması dikkat çekici sonuç olarak bulunmuştur. 

Araştırmada hemşire ve ebelerin aile bütünlüğünü teşvik edici girişim basamaklarını uygulama oranları (3 madde 

hariç) %80’nin altındadır. Aile bütünlüğünü teşvik edici müdahalelerin NIC’e göre uygulanması, uluslararası 

hemşirelik uygulama standartlarına ulaşılmasına ve ortak bir dil birliği oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Aynı 

zamanda bu girişimlerin kullanılması kadın sağlığını geliştirmeye ve aile merkezli bakıma odaklanmaya yardımcı 

olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: AİLE, EBEVEYNLİK, HEMŞİRELİK 

 
DO HEALTH PROFESSİONALS PROMOTE FAMİLY INTEGRİTY? 

 
Nedime Gül DOĞAN1, Cansu KARADENİZ BENLİ1, Özen KULAKAÇ1 

 
1ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTY 

The aim of this study is to determine the application status of Nursing Interventions Classification (NIC) for the 

diagnosis of Family Integrity Promotion: Childbearing Family, by 73 health professionals working in Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi (OMUSUVAM) and Samsun Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastalıkları Hastanesi , Obstetrics and Gynecology Clinic. 

This is a descriptive study. The study population consisted of nurses and midwives who were working in the 

Obstetrics and Gynecology Clinics of (OMU-SUVAM) and Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Hastanesi . Breast milk, female 1-2-3, perinatology and delivery room services and OMU-SUVAM obstetrics and 

gynecology service were included and the sample size was determined as 73 people. In order to collect the research 

data, Personal Information Form and NIC's Family Integrity Promotion: Chilbearing Family Activities Form were 

used. 36 mandatory expressions in the form have been transformed into wide time expressions such as "inform" 

and "teach".This form, which was converted into a 3-point Likert Type Scale, determined the application status of 

each initiative by health professionals. 
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According to used the form, the rate of implementation of interventions to encourage family integrity of nurses 

and midwives varies between 23.3% and 90.4%. "Establish trusting relationship with parent(s)" and "Listen to 

families concerns, feelings, and questions" (90.4% for both attempts) and "Respect and support family’s cultural 

value system" (83.6%) substances were found to be the most applied interventions."Encourage parent(s) to 

maintain individual hobbies or outside interests" the least applied intervention (never used: 49.3%). In this study, 

"Assist parents in balancing work, parental, and marital roles" was found that the application of the intervention (I 

used many times: 23.3%) was less implementation has been found to be remarkable. 

This study the rates of implementation of the steps of encouraging the family integrity of nurses and midwives are 

below 80% (excluding 3 items).Implementation of interventions encouraging family integrity according to the NIC 

will contribute to the achievement of international nursing practice standards and the establishment of a common 

language union.At the same time, the use of these initiatives will help to improve women's health and focus on 

family-centered care. 

KEYWORDS: FAMİLY, PARENTHOOD, NURSİNG 
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S-113 - DOĞUM EYLEMİNDE ORAL ALIMA YÖNELİK KANITLAR 

 
Zeynep KIRIKKALELİ1, Kerziban YENAL1, 

 
1LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ, 

Doğum eylemi sırasında oral alım geçmişten günümüze hızla değişmiştir. Bu derlemenin amacı, doğum eylemi 

sırasında oral alıma yönelik kanıtları incelemektir. 

1946 yılında yapılan bir araştımanın bulgularından yola çıkarak, bugün hala obstetrik operasyonlarda oral alımın 

kısıtlanması politikası uygulanmaktadır. Bugün elde edilen kanıtlar ışığında oral alımın kısıtlanması için bazı 

bulguların olması gerekmektedir. 

Kadınları doğum eylemi gibi psikolojik ve fizyolojik olarak zorlayıcı bir yaşam deneyiminde aç, susuz bırakmak 

maternal ve fetal olumsuzlukları azaltmak yerine daha da arttırmaktadır. 

Günümüzdeki kanıt temelli bulgulara göre oral alımın kısıtlanması politikası kaldırılmalıdır. Bu konuda 

profesyonel meslek örgütlerinin görüş ve önerileri incelendiğinde ise kadınların doğum eylemi sırasında yiyip 

içme konusunda özgür bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM EYLEMİ, ORAL ALIM, KANITA DAYALI TIP 

 
EVİDENCES FOR ORAL INTAKE DURİNG LABOR 

 
Zeynep KIRIKKALELİ1, Kerziban YENAL1 

 
1EUROPEAN UNİVERSİTY OF LEFKE 

During the labor oral intake has changed rapidly from day to day. The purpose of this review is to examine the 

evidence for oral intake during labor. 

Based on the findings of a survey conducted in 1946, there is still oral intake restriction policy in obstetric 

operations. There is some evidence to limit oral intake in the light of today's evidence. 

To leave woman hungry and thirsty in a psychological and physiologically challenging life experience, such as 

labor, increases the maternal and fetal negativity rather than reducing it. 

The policy of restricting oral intake according to current evidence-based findings should be removed. When the 

opinions and recommendations of professional professional organizations are examined, it can be concluded that 

women should be free to eat and drink during labor. 

KEYWORDS: LABOR, ORAL INTAKE, EVİDENCE-BASED MEDİCİNE 
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S-114 - EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUMDA LAMAZE FELSEFESİ HAKKINDA 

BİLGİ VE GÖRÜŞLERİ 

 
Özden TANDOĞAN1, İlkay GÜNGÖR2, Gözde KUGCUMEN3, 

 
1Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik 

Yüksekokulu, 3Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, 

Bu çalışma ebelik öğrencilerinin doğal doğum,doğumda Lamaze felsefesi,Lamaze felsefesinin uygulamasındaki 

engeller hakkında bilgi düzeylerini ölçmek için planlamıştır 

Çalışma tanımlayıcı nitelikte , Ağustos 2018 tarihinde bir vakıf üniversitesinde gönüllü 79 ebelik bölümü 

öğrencisiyle yapıldı.Veri toplamada öğrencilerin sosyodemografik özellikleri,doğal doğum ve Lamaze felsefesi 

hakkında bilgileri,öğrencilerin kadınların doğuma hazırlık eğitimlerine katılmama nedenleri hakkında görüşlerini 

sorgulayan 37 sorudan oluşan bir anket formu kullanıldı. Veriler bilgisayar ortamında Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS) for Windows 16.0 istatistik paket programı kullanılarak yüzdelik hesaplaması kullanılarak 

değerlendirilmiştir. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 21,95 ± 1,1 olup ,bekar öğrencilerden (%94,9) oluşmaktadır. Ebelik öğrencilerine 

Lamaze felsefesi bilgileri sorgulandığında çoğunluğun felsefeyi duyduğu (%84.8)ve ülkemizde kısmen 

uygulandığına inandığı (%59,5)belirlenmiştir.Öğrencilerin(%84,8)Lamaze felsefesiyle doğum korkusunun 

azaldığını ve (%84,8) vaginal doğumun kolaylaştığını belirtikleri görülmüştür.Öğrencilere kadınların neden 

lamaze felsefesiyle doğuma hazırlık eğitimlerine katılmadığı sorulduğunda çalışan çiftlerin katılımının zor 

olduğunu (%79,7) ulaşım sorunu(%53,2) ve olumsuz hava şartlarının eğitimlere katılmayı etkilediği (%38,0) gibi 

nedenlerin olduğunu belirtmişlerdir.Sağlık personelinin Lamaze felsefesinin uygulama nedenleri olarak da 

doğumlarda ebelerin aktif rol almamaları (%89,9) personel (%77,2) ve malzeme kısıtlılığı(%63,3),çalışanlar 

arasında Lamaze felsefesinin doğumda lüks olarak görülmesi (%61,7) hastane politikalarının (%84,8) yetersizliği 

gibi nedenler gördükleri ifade etmişlerdir. Öğrenciler Lamaze felsefesi eğitimi ve uygulama sertifikasını sadece 

sağlık personelinin alması gerektiğini belirtirken(%87,3) eğitimin lisans eğitim düzeyinde verilmesinin uygun 

olduğunu söylemişlerdir(%78,5). Okullarında Lamaze felsefesi eğitiminin verilmediğini (%69,6) ve hepsinin bu 

eğitimi almak istedikleri görülmüştür(%100). 

Anne adayının doğuma iyi şekilde hazırlanması ve desteklenmesi önemli olup birçok anne adayının gebelikte 

kendini nelerin beklediğini bilmediği için doğuma hazırlık sınıfları bu boşluğu tamamlamaktadır. Ülkemizde bu 

boşluk hala tamamlanmamış olup gebenin yanında olması gereken ebelerin eğitimi için önemlidir.Çalışmamızda 

Ebelik öğrencilerinin Lamaze felsefesini duydukları ancak bilgilerinin yetersiz ve ileri ki meslek hayatlarında 

uygulama çerçevesinde çeşitli nedenlere inandıkları görülmüştür.Okullarda Lamaze felsefesiyle doğuma hazırlık 

eğitimlerinin verilmesi ebelik mesleğinin gelişmesine yardımcı olacağı düşünülmekte ders içeriklerine eklenmesi 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM ALGISI, DOĞAL DOĞUM,LAMAZE FELSEFESİ 

 
DOĞUM ALGISI, DOĞAL DOĞUM,LAMAZE FELSEFESİ 

 
Özden TANDOĞAN1, İlkay GÜNGÖR2, Gözde KUGCUMEN3 

 
1HALİÇ UNİVERSİTY SCHOOL OF HEALTH SCİENCES, 2ISTANBUL UNİVERSİTY FLORENCE 

NİGHTİNGALE SCHOOL OF NURSİNG, 3MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SCHOOL OF HEALTH SCİENCES 

This study midwife students natural philosophy of birth Lamaze, philosophy of blocks in order to measure their 

level of knowledge about planned. 

The August work identifiable, a Foundation University volunteer in 2018 79 midwifery students was made with 

Social and demographic characteristics of students collecting data, information about natural childbirth, 

philosophy of birth preparation training students not to participate to the women about the causes of a questionnaire 



688 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

consisting of 37 questions.Data on computer Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows statistical 

package program the percentage calculation using 16.0. 

The average age of students is 21.95 ±1.1 single students (94.9%).Students Lamaze information when queried in 

our country (% 84.8) heard the majority philosophy applied in part because they believed (59.5%).Students 

(84.8%) reduced the fear of birth with the philosophy (84.8%) vaginal birth is easier as explicit. The philosophy 

of why women lamaze childbirth education asked about employee couples attend participation is difficult (79.7%) 

, transport problem (53.2%) and adverse weather participate in education affects the conditions for (38.0%) is the 

cause.Lamaze philosophy of practice of health personnel as reasons not an active role of the midwife in the birth 

(89.9%) personnel (77.2%) and material limitation (63,3%) among the Lamaze philosophy of birth employees as 

luxury (61.7%) hospitals policies (84.8%), such as lack of reasons they had what they saw.Philosophy of education 

and practice Lamaze certification students only when medical staff should receive Bachelor's degree-level 

education (87.3%) said it was appropriate the provision (78.5%).Lamaze philosophy of education the schools 

allowed (69.6%),all of it was seen that they want to receive this training (100%). 

The preparation of good birth and maternal support is important, what's next for herself many maternal pregnancy 

birth preparation classes to know this gap.In our country, is still incomplete in addition to conceive is important 

for the training of midwives should be. Students, lack of information the Lamaze philosophy and later professional 

life interested in several reasons why they believe the application framework. In schools with birth preparation 

training of Lamaze philosophy midwifery profession will help the development of thought, must be added to the 

course content. 

KEYWORDS: BIRTH PERCEPTION, NATURAL BIRTH, LAMAZE PHILOSOPHY 
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S-115 - DOĞUM EYLEMİNİN BİRİNCİ EVRESİNDEKİ PRİMİPAR GEBELERDE DOĞUM 

AĞRISININ YÖNETİMİNDE PİLATES EGZERSİZ PROGRAMININ ETKİSİ 

 
Demet AKTAŞ1, Sevil KOLSUZ2, Mukadder ERTUĞRUL3, Elif Gizem BEŞİRLİ4, Fatma Reyyan 

GÜNDOĞAN5, 

 
1Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Ve Sağlık Hizmetleri Bölümü, Mersin, 

Türkiye., 2Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Hastanesi, Zonguldak, Türkiye, 3*, 4HRS 

Ankara Kadın Hastanesi, Ankara, Türkiye, 5Ankara Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye, 

Doğum ağrısı her kadın için doğal ve kaçınılmaz şekilde yaşanacak bir deneyim değildir. Bu nedenle doğum 

ağrısının etkin yönetilmesi ve kontrol altına alınması önem arz etmektedir. Günümüzde pek çok kadın doğum 

ağrısının yönetiminde non-farmakolojik yöntemleri tercih edebilmektedir. Doğum eyleminin birinci evresindeki 

primipar gebelerde doğum ağrısının yönetiminde pilates egzersiz programının etkisini belirlemektir. 

Çalışma Şubat- Mayıs 2016 tarihleri arasında bir kadın hastanesinin doğum servisinde doğum yapmak için 

başvuran gönüllü gebelerle yürütülmüş yarı deneysel randomize kontrollü bir çalışmadır. Kadınlar rastgele iki 

gruba ayrılmıştır (müdahale ve kontrol grubu). Çalışma her iki gruptan 30 kadınla tamamlanmıştır. Kadınların ağrı 

düzeyini belirlemek için Ağrıda Görsel Analog Skala (VAS) kullanılmıştır. Müdahale grubundaki kadınlara 

doğum sürecinde pilates egzersizleri yaptırılmıştır. Kontrol grubuna pilates egzersizleri eğitimi verilmemiştir ve 

pilates egzersizleri yaptırılmamıştır. Her iki grubun VAS skorları, servikal dilatasyonları 2 cm, 4 cm, 6 cm ve 8 

cm iken kaydedilmiştir. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma, varyans analizi ve t testi kullanılmıştır. 

Pilates egzersiz programı uygulanan müdahale grubundaki kadınların servikal dilatasyonu 4 cm’den, servikal 

dilatasyonu 8 cm’e kadar olan izlem sürecinde; ağrı skorunun kontrol grubundaki kadınlara göre oldukça düşük 

olduğu belirlenmiştir. Müdahale grubundaki kadınların ağrı şiddeti “orta düzeyde” iken, kontrol grubundaki 

kadınların ağrı şiddeti “ yüksek düzeyde” bulunmuştur. 

Pilates egzersiz programı uygulanan müdahale grubundaki kadınların VAS skorlarının, kontrol grubundaki 

kadınlara göre istatistiksel açıdan anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Dolayısıyla bu çalışmada pilates egzersiz 

programının doğum ağrısını azaltmada etkili olduğu saptanmıştır. Klinik uygulamaya katkı: Pilates egzersiz 

programı doğum ağrısı azaltmada etkili non-farmakolojik bir yöntem olarak düşünülebilir. Pilates egzersiz 

programının sertifikalı sağlık profesyonelleri birlikte uygulanması önerilebilir. 

ANAHTAR KELİMELER: PİLATES EGZERSİZLERİ, DOĞUM, DOĞUM AĞRISI, AĞRI YÖNETİMİ, 

NON-FARMAKOLOJİK YÖNTEMLER 

 
EFFECT OF THE BİRTH BALL EXERCİSE İN THE MANAGEMENT OF PAİN AT THE 

FİRST STAGE OF CHİLDBİRTH İN PRİMİPAROUS WOMEN 

 
Demet AKTAŞ1, Sevil KOLSUZ2, Mukadder ERTUĞRUL3, Elif Gizem BEŞİRLİ4, Fatma Reyyan 

GÜNDOĞAN5 

 
1TOROS UNİVERSİTY SCHOOL OF HEALTH SCİENCES DEPARTMENT OF NURSİNG AND HEALTH 

SERVİCES MERSİN, TURKEY., 2BÜLENT ECEVİT UNİVERSİTY HEALTH PRACTİCE AND 

RESEARCH HOSPİTAL, ZONGULDAK, TURKEY., 3*, 4HRS HEALTH RESEARCH SYSTEM, ANKARA, 

TURKEY, 5ANKARA KEÇİÖREN TRAİNİNG AND RESEARCH HOSPİTAL, ANKARA, TURKEY 

Childbirth pain is not a natural and inevitable experience for every woman. Managing birth pain effectively and 

keeping it under control are therefore important. Many women prefer non-pharmacologic methods for the 

management of childbirth pain. Birth ball exercises are one of the non-pharmacologic methods used to reduce 

childbirth pain. The purpose of this study was to identify the effect of the birth ball exercise on childbirth pain in 

the first stage of labour in primiparous pregnant women. 

The study was a semi-experimental randomized controlled study conducted with volunteers who were about to 

give birth at a delivery room between February and May 2016 in Turkey. The women were randomly divided into 
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two groups (intervention and control groups). The study was completed with 30 women in each of the groups. Pain 

Visual Analogue Scale (VAS) was used to determine the pain level of the women. Women in the intervention 

group were given birth ball exercise during labour. The control group received no birth ball exercise education and 

performed no birth ball exercise. The VAS pain scores of the both group were registered when the cervical 

dilatation was 2cm, 4 cm, 6 cm and 8 cm. The data were analysed using mean and standard deviation, t-test, 

ANOVA. 

The pain scores of the women in the intervention group were found to be significantly lower than women in the 

control group when cervical dilatation was between 4 cm and 8 cm in our study. The pain severity was "moderate" 

in the intervention group and "severe" in the control group. 

The VAS scores of the women in the intervention group who were assigned birth ball exercises were found to be 

lower than those in the control group with a statistically significant difference (p<0,05). The birth ball exercise 

was therefore effective in decreasing childbirth pain in this study. Relevance to clinical practice: Birth ball exercise 

program can be thought of as an effective non-pharmacologic method to reduce childbirth pain. It may be 

recommended to apply the birth ball exercise program with the certified health professionals. 

KEYWORDS: BİRTH BALL EXERCİSES, CHİLDBİRTH, CHİLDBİRTH PAİN, MANAGEMENT OF 

PAİN, METHODS OF NON-PHARMACOLOGİC 
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S-116 - GEBELERİN GEBE OKULU DENEYİMİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

 
Sözel Bildiri / EVET 

 
Filiz ASLANTEKİN ÖZÇOBAN1, Yasemin ERKAL AKSOY,2, Mürsel SABANCI3, 

 
1BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, 2Selçuk Üniversitesi, 3Karesi Belediyesi Kent Konseyi , 

 

ÖZET 

Amaç: Gebe okuluna katılan gebelerin eğitimin yaşamlarına katkısı hakkındaki deneyimlerinin 

değerlendirilmesidir.  

Yöntem: Bu çalışma retrospektif tipte olup hem nicel hem de nitel değerlendirme yapılmıştır. Araştırmaya Nisan 

ve Eylül 2017 tarihleri arasında eğitime katılan tüm gebeler dahil edilmiş (n:106), ancak eğitim öncesi ve sonrası 

88 kişinin formu, ev ziyaretleri ile değerlendirmede ulaşılabilen 63 kişinin formu değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Gebe okuluna katılan gebelerin yaş ortalaması 27,65±5,05 (min=19, max=41) olup gebelik haftası 

ortalaması 26,41±8,36 (min=12, max=40) olarak bulunmuştur. Ev ziyaretlerinde gidildiğinde bebekler ortalama 

8,7 aylık (min=3, max=18) olduğu saptanmıştır. Gebelerin %77’si normal doğum planlamıştır ancak %30,2’si 

müdahalesiz doğum, %15 normal müdahaleli doğum, %53,9’u sezaryen doğum yapmıştır. Katılımcıların %44,4’ü 

gebeliğinde doğumdan korkuttuğunu, %49,2’sidoğumun rahat olacağını düşündüğünü belirtirken, 66,7 hayal ettiği 

gibi bir doğum yaşadığını söyledi. Katılımcılar eğitimde öğrendikleri nefes (%68,3), masaj (63,5) ve travayda 

yürüme, çömülme, sallanma tekniklerini travayda kullandıklarını (%61,9), %84’ü doğum deneyiminden memnun 

olduğunu belirtmiştir. Doğuma hazırlık eğitiminde öğrendiklerinin doğum anındaki etkisini 10 üzerinden 

yaptıkları değerlendirmenin ortalaması 9,2’dir (min=5, max=10). Emzirme sorunu yaşayan bir anne, bu eğitimin 

yaşamındaki etkisi için şunları söyledi: "Eğer sizin anlattıklarınız olmasaydı ben emziremezdim. Etrafımdaki 

söylenenlere karşı koyamazdım” Gebelerin çoğunluğu (%60,3) “Eğitim içeriği güzeldi, öğrendiklerim işime 

yaradı, etrafımdakiler eğitimi tavsiye ediyorum” şeklinde ifade etmiştir. Katılımcıların %27,7’si de eğitimcinin 

gebe olmasının olumlu etkilediğine ilişkin “Eğitimcinin, gebe karnıyla o egzersizleri yapması cesaretimi arttırdı, 

görmesem o hareketleri yapmak istemezdim” şeklinde görüş bildirmişlerdir. %12’si de arkadaşlıklar, sosyal çevre 

sağladığını ifade etmiştir. 

Sonuç: Gebe okulu gebelerin bilgisini artırmada, doğum korkusunu yenmede ve sosyalleşme imkânı vererek 

kadınlara doğum ve lohusalık sürecinde destek oluşturacak öğrenmeler sağlamaktadır.  

Anahtar sözcük: gebe okulu, eğitim, doğum, doğum sonrası 

 

 

 

ABSTRACT 

EVALUATION OF PREGNANCY'S PREGNANCY SCHOOL EXPERIENCE 

Aim: Evaluation of the experiences of the pregnant women attending the pregnant school about their contribution 

to their education life 

Method: This study is a retrospective type and both qualitative and quantitative evaluation is performed. All 

pregnant women (n=106) who participated in the study between April and September 2017 were included. 
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However, the form of 88 persons before and after the training was assessed and the form of 63 persons who were 

assessed by home visits was assessed. 

Findings: The mean age of pregnancies participated in pregnant school was 27.65±5.05 (min=19, max=41) and 

the mean gestational week was 26.41±8.36 (min=12, max=40). When going home visits, it was determined that 

infants had a mean of 8.7 months (min=3, max=18).  

77% of pregnants planned normal delivery but 30.2% uninterrupted delivery, 15% normal intervention delivery 

and 53.9% cesarean delivery. 44.4% of respondents said they feared birth when they were pregnant, 49.2% said 

they thought it would be comfortable, 66.7 said they had a birth as they had imagined. Participants taught in 

education breathing (68.3%), massage (63.5) and (61.9%) used trawling walking, raising, swaying techniques in 

labor, 84% were satisfied with the delivery experience. A mother, who suffers from breastfeeding, said the effect 

of this education on her life. “I would not have been able to breastfeed if it were not for what you told me”. 98.4% 

of participants expressed satisfaction of the education at home visits. Educational perspectives are combined in 

four basic chapters. The majority of pregnant (60.3%) "The content of the training is beautiful, the ones I have 

learned have become irritated, and the ones around me recommend training" was stated. Participants of 27,7% 

said that the educator had a favorable effect on the pregnancy, "The educator increased my courage to do those 

exercises with pregnant womb, I did not want to do those movements". 12% of participants expressed that 

friendships provide a social environment. 

Conclusion: Pregnant women are learning to increase the knowledge of pregnant women, provide newborn fear 

of birth and socialization and provide support to women in childbirth and postpartum period. 

Key words: pregnancy school, education, labour, postpartum 

 

GEBELERİN GEBE OKULU DENEYİMİNİN DEĞERLENDİRMESİ 

Giriş 

Doğum süreci insan yaşamının en önemli olaylarından biri olup bir kadını hem gebelik, hem de doğum ve doğum 

sonu dönemde pek çok tehlike ile karşı karşıya bırakabilir. Gebelik ve doğum süreci yaşam döngüsü içerisinde 

fizyolojik olarak algılanan bir olay olmasına karşın kadın ve eşi için önemli bir stres kaynağıdır. Özellikle gebelik, 

doğum ve doğum sonu dönemi içeren bu endişeler ve soru işaretleri ilk defa anne ve baba olacak çiftlerde daha 

fazla kaygı yaratmaktadır. Ayrıca doğum eylemi her aşamasında tamamen kontrol edilebilen bir süreç değildir. Bu 

yolculukta korku, endişe, bilgi eksikliği ve baş edememe gibi bir takım engellerle karşılaşılabilir. Bu sürecin 

aşılmasında en iyi ve doğru olan yol, gebelik dönemi boyunca yeterli eğitim ve doğum sırasında ise doğum desteği 

almaktan geçmektedir. Bu nedenle doğum öncesi dönemde verilecek olan eğitimler oldukça önemlidir. Gebe 

okulunun amacı eğitimlerle anne adaylarına, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemle ilgili konularda bilgi 

sahibi olmalarını ve bilinçli doğum yapmalarını, normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini 

benimsemeleri konularında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Gebe okulunda verilen eğitimler ile anne ve fetüs 

sağlığı olumlu yönde etkilenir, anne ile baba adayının gebelik, doğum ve doğum sonu döneme ilişkin bilgileri artar 

ve yeni durumuyla baş etmesi kolaylaşır (Callister, 2004; Coşar ve Demirci, 2012; Delmore-Ko, Pancer, 

Hunsberger ve Pratt, 2000; Kızılkaya-Beji, 2015).  

Doğuma hazırlık sınıfları Amerika’da 1908’de hijyen, beslenme ve bebek bakımı sınıfları başlamış ve 1919’da 

“The Maternity Association” tarafından bir hak olarak annelere önerilmiştir (Nichols ve Humenick, 2000). 

Ülkemizde ise 1960’lı yıllarda sağlık ocakları başta olmak üzere, ebelerin gebe izlemleri için yaptığı ev 
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ziyaretlerinde verilmiş, ilk doğuma hazırlık sınıfı 1980’li yıllarda açılmıştır (Okumuş vd., 2015). Son yıllarda 

Sağlık Bakanlığı yayınladığı genelge ile anne adayının gebelik döneminde bilgilendirmesinin bir annelik hakkı 

olduğu yaklaşımı ile birinci basamak sağlık kuruluşları ve hastanelerde gebe bilgilendirme sınıfı programının 

başlatmıştır. Bu kapsamda 2014 yılında son üç ayda 128.589 gebeye, 2015 yılında 163.912 gebeye ve 2016 yılında 

216.982 gebeye eğitim verilmiştir (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2017). Bu girişimlerle birlikte doğuma hazırlık 

sınıfları kamu ve özel hastanelerde yaygınlaşmaya başlamıştır (Coşar ve Demirci, 2012; Kızılkaya-Beji ve Dişsiz, 

2015). 

Ancak ülkemizde her yıl yaklaşık 1,5 milyonun üstünde gebelik yaşandığı düşünülürse bu rakamların çok yetersiz 

olduğu açıktır. Gebelerin gebe okuluna katılmama nedenlerinin başında ulaşım, zaman, diğer çocukların bakımı, 

çalışıyor olmak gibi faktörler olduğu belirtmektedir (Güler, Tiryaki ve Halimoğlu, 2015). Bu bağlamda gebelerin 

eğitimlere erişebilmesi ve yararlanabilmesi için uygun koşulların sağlanması ve teşvik edilmeleri gerekmektedir. 

Gebe okulu eğitiminin katkılarının değerlendirilmesi ve kadınların eğitim hakkında ki görüş ve önerilerinin 

belirlenmesi, katılım nedenleri ve engelleri hakkında bilgilerin ortaya konması yapılacak gebe eğitimlerinin 

etkinliğini geliştirmesi açısından katkı sağlayacaktır.   

Bu çalışmanın amacı bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan gebe okuluna katılan gebelerin eğitim 

hakkındaki deneyimlerinin değerlendirilmesidir. 

 

Yöntem 

Araştırmanın Tipi: Bu çalışma retrospektif tipte olup hem nicel hem de nitel değerlendirme yapılmıştır.  

Araştırmanın Yapıldığı Yer: Araştırma Balıkesir ili Karesi Belediyesi Kent Konseyinin düzenlediği gebe 

okulunda yapılmıştır. Gebelere gebe okuluna katılmaları için aile sağlığı merkezlerinde duyuru yapılmış, gebeler 

bireysel olarak başvurmuşlardır. 

Araştırmanın Evreni/Örneklemi: Araştırmanın örneklemine Nisan 2017 ve Eylül 2017 tarihleri arasında eğitime 

katılan tüm gebeler dahil edilmiş (n:106), ancak eğitim öncesi 88 kişinin formu, ev ziyaretleri ile son 

değerlendirmede ulaşılabilen 63 kişinin formu değerlendirilmiştir.  

Veri Toplama Araçları: Araştırmacı tarafından kaynaklar doğrultusunda oluşturulan araştırma kapsamına alınan 

gebelerin sosyo-demografik ve gebelik özelliklerini değerlendirmek amacıyla 37 sorudan oluşan anket formu 

kullanılmıştır. Açık uçlu iki adet soru ile gebelerin gebe okulu ile ilgili deneyimlerini paylaşmaları istenmiştir. 

Yapılan Müdahale: Gebelere eğitimi veren eğitimci de gebe olup üç hafta süren eğitim programı ile doğum öncesi, 

doğum ve doğum sonu dönem konularında eğitim vermiştir. İlk hafta üreme sistemi gebeliğin oluşumu gebelik 

konuları, ikinci hafta doğum eylemi ve doğum sürecinde ağrıyla baş etme teknikleri, son hafta ise postpartum anne 

ve bebek bakımı, anne sütü konuları anlatılmıştır. Üç hafta boyunca gebelere iki oturum teorik ders anlatılmış, bir 

oturum yoga yaptırılmıştır. Yoga oturumunda gebelere önce nefes çalışmaları sonrasında yoga pozları ve derin 

gevşeme çalışması uygulanmıştır. Ev ziyaretleri eğitimin tamamlanmasından yedi ay sonra gerçekleştirilmiştir.  

Verilerin Değerlendirilmesi: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS20.0 paket programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı 

istatistikler sayı, yüzde, ortalama ile analiz edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın uygulanacağı kurumdan izin alınmıştır. Gönüllülük esas alınarak 

araştırmaya katılmayı kabul eden gebeler, araştırmanın amacı ve uygulanması hakkında bilgilendirilmiş ve sözlü 

izinleri alınmıştır. 

Bulgular 
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Gebe okuluna katılan gebelerin yaş ortalaması 27,65±5,05 (min=19, max=41) olup gebelik haftası ortalaması 

26,41±8,36 (min=12, max=40) olarak bulunmuştur. Doğumlarının gerçekleştiği hafta ortalaması 38,9 olup 

(min=33, max=42), ev ziyaretlerine gidildiğinde bebekler ortalama 8,7 aylık (min=3, max=18) olduğu 

saptanmıştır.  Gebelerin %77’si normal doğum planlamıştır ancak %30,2’si müdahalesiz doğum, %15 normal 

müdahaleli doğum, %53,9’u sezaryen doğum yapmıştır.  

Katılımcıların %44,4’ü gebeliğinde doğumdan korkuttuğunu, %49,2’si doğumun rahat olacağını düşündüğünü 

belirtirken, %66,7’si hayal ettiği gibi bir doğum yaşadığını söyledi. Katılımcılar eğitimde öğrendikleri nefes 

(%68,3), masaj (%63,5) ve travayda yürüme, çömülme, sallanma tekniklerini travayda kullandıklarını, %84’ü 

doğum deneyiminden memnun olduğunu belirtmiştir.  

Gebelerin %79,4’ü doğuma hazırlık sınıfında öğrendiklerini refakatçisiyle paylaşmış, %73’ü doğumda 

refakatçisinin nasıl destek yapması gerektiğini daha önceden konuştuğunu % 95,2’si refakatçi desteği olduğunu 

belirtmiştir. Doğum sonrası ilk yarım saat içinde annelerin %90’ı bebeğini emzirmiştir. Doğuma hazırlık 

eğitiminde öğrendiklerinin doğum anındaki etkisini 10 üzerinden yaptıkları değerlendirmenin ortalaması 9,2’dir 

(min=5, max=10). 

Eğitimin hemen arkasından gebelerin yaptığı değerlendirmede %62,5 bilinçlendiğini, %31,8 doğum korkusunu 

yendiğini, %4,5 sosyal çevresinin genişlediğini, tamamı memnun olduğunu ve başkalarına tavsiye ettiğini 

belirtmiştir. Ev ziyaretlerine gidildiğinde ise katılımcıların %98,4’ü eğitimden memnun olduğunu ifade etmiştir.  

Katılımcıların eğitimle ilgili görüşleri dört temel başlıkta birleşmektedir. Bunlar; eğitim içeriğinin yaşamına 

katkısı, sağlığına faydası ve etrafına tavsiye etmesi; eğitimin etkililiği, gebeliğe uyumda motivasyonel gücü; 

eğitime katılımda ulaşımın kolaylığı ve zamanın uygunluğu; eğitimin sosyal çevre ve arkadaşlık, akran desteği 

sağlamasıdır. Büyük çoğunluğu (%60,3) “Eğitim içeriği güzeldi, öğrendiklerim işime yaradı, etrafımdakiler 

eğitimi tavsiye ediyorum” şeklinde görüş bildirmektedirler. Ayrıca emzirme konusunda zorluk yaşayıp hastanede 

mama başlayan bir anne “mama verilmesi beni çok üzdü. Eve gelince tek başıma bebeğimle bir odaya geçtim, 

eğitimde anlattıklarınızı düşünüp rahatladım etrafımdakilere bebeğimi emzireceğim, mama vermeyeceğim dedim 

ve emzirmeye başladım, çok şükür 12 aylık oldu ve hala emziriyorum. Eğer sizin anlattıklarınız olmasaydı ben 

emziremezdim. Etrafımdaki söylenenlere karşı koyamazdım” diye eğitimin yaşamındaki etkisini ifade etti. 

Katılımcıların %27,7’si de eğitimcinin gebe olmasının olumlu etkilediğini ifade etmiştir. “Eğitimcinin, gebe 

karnıyla o egzersizleri yapması cesaretimi arttırdı, görmesem o hareketleri yapmak istemezdim” şeklinde görüş 

bildirmişlerdir. %12’si de sosyal çevre sağladığını ifade etmiştir. Katılımcıların %20,6’sı eşlerinde katılmasını, 

12,7’si sürenin biraz daha uzun olmasını önermiştir. 

 

Tartışma 

Doğuma hazırlık sınıfına katılan kadınların yaş ortalamaları irdelendiğinde yapılan birçok çalışmada 25-29 yaş 

arasında olduğunu belirlenmiştir (Coşar ve Demirci, 2012; Okumuş ve ark., 2001; Şeker, 2006).  Araştırmamızda 

da yaş ortalamasına baktığımızda bu çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Çalışmamızda gebelerin çoğu eğitimde 

öğrendikleri nefes, masaj, travayda yürüme, çömülme ve sallanma tekniklerini travayda kullandıklarını 

belirtmiştir. Yapılan çoğu araştırma ile doğuma hazırlık eğitimi alan gebelerin doğum sırasında hissettikleri 

dalgalarla baş etmesinin kolaylaştığını belirlenmiştir (Coşar ve Demirci, 2012; Hodnett, Gates, Hofmeyr ve Sakala, 

2007; Yıldırım, 2001). Doğuma hazırlık eğitimleri doğum şekli olarak vajinal doğum tercihini artırmakta ve bu 

sonuç yapılan araştırmalarla da desteklenmektedir (Mete, Çiçek, Tokat, Çamlıbel ve Uludağ, 2017; Serçekuş ve 
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Başkale, 2016; Spong, Berghella, Wenstrom, Mercer ve Saade, 2012). Çalışmamızda da kadınların dörtte üçü 

vajinal doğum planlamış ancak yarıdan fazlası sezaryen doğum yapmıştır. Doğum süreci riskli durumların bir anda 

ortaya çıkabileceği bir süreç olmasından dolayı doğum şekli planlanan doğrultuda gitmemiş olabilir. Ancak 

doğuma hazırlık eğitimi, bireylerin doğumla ilgili tercihlerini etkilemiştir. 

 

Sonuç 

Doğuma hazırlık sınıfı gebelerin bilgisini artırmada, doğum korkusunu yenmede ve sosyalleşme imkânı vererek 

kadınları etkilemektedir. Doğum ve lohusalık sürecinde destek oluşturacak öğrenmeler sayesinde kadınların 

doğumda rahatlatıcı uygulamalar ile olumu deneyim yaşamalarını, başarılı emzirmeleri için bir motivasyon ve 

etkileşim oluşmasını sağladığı görülmektedir. Eğitimcinin gebe olmasının da katılımcılar üzerinde akran desteği 

sağlaması, gebelikte fiziksel aktivite yapmaya motive etmesi açısında önemli etkisi saptanmıştır. Ayrıca çalışmada 

doğuma hazırlık eğitimlerinin verildiği gebelik okullarının sağlık kuruluşları dışında, sivil toplum kuruluşlarının 

desteği ile erişimi kolay merkezlerde yapılmasının da gebelerin katılmalarını olumlu etkilediği saptanmıştır.  
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S-117 - PERİNATAL DÖNEMDE PELVİK TABAN SAĞLIĞINDA LEVİNE'NİN KORUMA 

MODELİ'NİN KULLANIMI 

 
Sibel PEKSOY1, 

 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 

Gebelik ve doğum fizyolojik bir süreç olmasına rağmen bazı riskleri de barındırmaktadır. Bu riskler 

prekonsepsiyonel dönemden kaynaklandığı gibi, gebelik ve doğuma bağlı da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle 

doğum eylemi sırasında perineal müdahalelerin gerçekleşmesi perineal doku bütünlüğünün bozulmasına neden 

olmaktadır. Perineal doku bütünlüğünün bozulması doğum sonu kısa (kanama, enfeksiyon, ağrı gibi) ve uzun 

(cinsel işlev bozukluğu, idrar inkontinansı gibi) süreçte bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu 

nedenle pelvik taban sağlığının korunmasında perinatal süreci kapsayan ve holistik yaklaşımı öngören bir 

hemşirelik modeli olan Levine'nin Koruma Modeli dikkat çekmektedir. 

Levine'nin Koruma Modeli sistematik bakımın sağlanmasında ve sürdürülmesinde rehberlik etmektedir. Bu model 

bütünlük, uyum ve koruma olmak üzere üç temel kavramdan oluşmaktadır. Aynı zamanda bu model dört temel 

ilke üzerine kurulmuştur. Modelin temelini oluşturan bu ilkeler bireyin enerjisinin korunması ile birlikte; yapısal, 

kişisel ve sosyal bütünlüğünün korunmasını içermektedir. Örneğin, yapısal bütünlüğün korunmasına ilkesi, bireyin 

yapısal ve fonksiyonel bütünlüğüne yönelik hemşirelik girişimlerinden oluşmaktadır. Yapısal bütünlüğün 

korunması da doku bütünlüğünün korunmasına hizmet ederek iyileşme sürecine odaklanmaktadır. Koruma ilkeleri 

aynı zamanda hemşirelik süreci ile değerlendirilmektedir. Bu modele göre perineal müdahalelerin uygulanmaması 

veya azaltılması doğum sonu uyum süreci için önemli bir koruma yaklaşımıdır. 

Bu çalışma derleme olarak hazırlanmıştır. 

Levine'nin Koruma Modeli'nin perineal bütünlüğün korunmasında kullanımı gebe/anne için yalnızca fizyolojik 

yararları dikkate almamaktadır. Bu model gebeyi/anneyi sistematik olarak değerlendirdiği için biyopsikososyal 

tüm sonuçları analiz etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SAĞLIĞI, PELVİK TABAN SAĞLIĞI, KORUMA MODELİ, 

HEMŞİRELİK 

 
USE OF LEVINE'S CONSERVATION MODEL IN PELVIC-FLOOR HEALTH IN THE 

PERINATAL PERIOD 

 
Sibel PEKSOY1 

 
1ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNİVERSİTY 

Although pregnancy and childbirth are physiological processes, they also have some risks. These risks may be 

related to the preconceptional period as well as pregnancy and birth. Particularly the perineal interventions that 

occur during labor cause the perineal tissue integrity to deteriorate. Disruption of perineal tissue integrity leads to 

short-term (such as bleeding, infection, pain) and long-term (such as sexual dysfunction, urinary incontinence) 

health problems. Therefore, Levine's Conversation Model is a notable nursing model that considers the perinatal 

process and holistic approach in protecting pelvic-floor health. 

Levine's Conservation Model, in the conduct of nursing care is guided in a systematic and sustainable. This model 

consists of three basic concepts of integrity, adaptation and protection. At the same time, this model is based on 

four basic principles. These principles, which form the basis of the model, together with the protection of the 

energy of the individual; structural, personal and social integrity. For example, the principle of preserving 

structural integrity consists of nursing interventions involving the structural and functional integrity of the 

individual. Preservation of structural integrity also focuses on the healing process, serving to preserve tissue 

integrity. Conservation principles are also evaluated by the nursing process. According to this model, non-

application of perineal interventions or minimization of perineal interventions, is an important protection approach 

for the postpartum adaptation process. 
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This study was prepared as a compilation. 

The use of Levine's Conservation Model to protect perineal integrity does not take into account only the 

physiological benefits for the pregnant / mother. This model analyzes biopsychosocial all the results as it 

systematically assesses the pregnant / mother. 

KEYWORDS: MATERNAL HEALTH, PELVIC-FLOOR HEALTH, CONSERVATOON MODEL, 

NURSING 
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S-118 - GEBE OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMİN ANDROGOJİK YAKLAŞIM, EĞİTİMCİ 

VE EĞİTİM MENUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
AYSEL YAZI1, ÜMMÜGÜL DALOĞLU1, ESRA ÖZEN KARAMAN2, FİLİZ ASLANTEKİN 

ÖZÇOBAN3, 

 
1GÖNEN DEVLET HASTANESİ, 2ÜSKÜDAR ÜNİ., 3BALIKESİR ÜNİ, 

Gebe okulunda verilen doğuma hazırlık eğitim programının androgojik yaklaşıma uygun olma ve eğitimcinin ve 

eğitimden memnuniyetin değerlendirilmesidir. 

tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini 1Haziran 2015–1Haziran yılları arasında gebe okuluna katılan 

tüm gebeler, örneklemini ise 6 haftalık doğuma hazırlık eğitimini tamamlayan gebeler oluşturdu. Örneklem 

özelliklerine uyan tüm anneler ile telefon ile görüşüldü. Anket doldurmayı kabul eden 100 kişiye ulaşıldı. 

Annelerin yaş ortalaması 28±4, ortalama doğum sayısı 1.46’dı. Knowles’ın androgajik yaklaşımına göre yetişkin 

öğrenme özellikleri 4 başlık altında sorgulanmıştır. Bunlar benlik kavramına değer verme, deneyim paylaşımına 

fırsat verme, gereksinimlere odaklı, çözüm getirebilecek öğrenmeler sunma ve neden sonuç ilişkisi içinde bilgiyi 

yapılandırmadır. Benlik kavramı ilkesine göre katılımcıların tamamı olgun bir insan olarak davranış gördüğünü ve 

saygı gösterildiğini belirtirken, %98’i katılımlı demokratik bir eğitim olduğunu, söz hakkı aldığını, %99’u 

fikirlerinin değer bulduğunu, %93’ü eğitimde etkin bir rol aldığını ifade etti. Deneyim paylaşımı ilkesine göre 

%92’si tecrübelerini anlattığını belirtti. Neden sonuç ilişkisi bağlamında %99’u eğitimle gebelik ve doğumla 

süreçleriyle ilgili sorunlarıma çözüm bulmak için geldiğini, tamamı da geldiği için memnun olduğu belirtti. 

Katılımcıların %23’ü doğuma hazırlık sınıflarına katılımda zorluklar yaşadığını ifade etti. Katılımcıların ebe 

eğitimciler hakkındaki görüşleri ise %41’i eğitimcilerin ilgi davrandığını düşünüyor, %15’i ebelere karşı ön 

yargılarının yıkıldığını, %11’i ebelerin yetkilerinin ifade ediyor, genişletilmesi gerektiğini ve %33 ebeliğin zor ve 

kutsal bir meslek olduğunu ifade ediyor. Katılımcıların %99’u eğitimden memnuniyet belirtirken, katılımcıların 

tamamı eğitimi bir başkasına tavsiye edeceğini belirtmektedir. 

Doğuma hazırlık eğitimine katılan gebelerin tamamına yakının eğitimin niteliklerine ilişkin sorulara verdikleri 

yanıtlar doğrultusunda androgojik ilkelere uygun bir eğitim olduğu ve eğitim memnuniyetinin bu yaklaşımda 

yüksek olduğu saptanmıştır 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUMA HAZIRLIK, YETİŞKİN EĞİTİMİ, MEMNUNİYET 

 
EVALUATION OF TRAINING GIVEN IN THE PREGNANCY SCHOOL VIEWPOINT 

ANDRAGOGIC APPROACH, TRAINER AND EDUCATION SATISFACTION 

 
AYSEL YAZI1, ÜMMÜGÜL DALOĞLU1, ESRA ÖZEN KARAMAN2, FİLİZ ASLANTEKİN 

ÖZÇOBAN3 

 

Evaluation of the prenatal education program given in the pregnant school for the appropriate andragogic approach 

and satisfaction of the educator and the education 

this is a descriptive type of research. The labor universe consisted of all the pregnant women participating in the 

pregnant school between June 2015 and June 1, and the pregnancies completed the 6 weeks prenatal preparation 

training. All the mothers who met the sample specifications were contacted by phone. 100 people who agreed to 

fill out the survey participated. 

The average age of the anchors was 28±4,the mean number of births was1.46.According to Knowles' andragogic 

approach, adult learning features were questioned under four headings.These include valuing the concept of self, 

giving opportunities to exchange experiences, focusing on needs, providing solutions that can bring solutions and 

construct knowledge within the cause-effect relationship.While the concept of self-refers to the principle that all 

participants behave and respect as a mature person,98% said it was a participatory democratic education, that it 

received the right to speak, 99% think their ideas are valuable,93%said they had an active role in 
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education.According to the experience sharing principle,92%of them stated their experiences.In the context of 

causal relations, 99% stated that they came to find solutions to problems related to pregnancy and childbirth 

through education, and all were satisfied that they were coming.23%of the participants stated that they had 

difficulty in participating in the birth preparation classes. Participants' opinions about midwife educators think 

that41%of them are interested in education,15% said that the preliminary judgments against midvife were 

destroyed,11% said that the authorities of midwives must express and expand,33% says that your parents are a 

difficult and sacred profession.While 99% of the participants are satisfied with the education, all the participants 

indicate that they will recommend the education to someone else 

According to the answers given to the questions about the qualifications of the trainees who are close to the whole 

of the prenatal preparatory education, it was determined that the training was in accordance with the androgogical 

principles and the educational satisfaction was high in this approach. 

KEYWORDS: BİRTH PREPARATİON, ADULT EDUCATİON, SATİSFACTİON 
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S-119 - GEBE OKULUNDA VERİLEN EĞİTİMİN DOĞUM VE DOĞUM SONRASI 

SÜREÇLERİNE ETKİSİ 

 
ÜMMÜGÜL DALOĞLU1, AYESL YAZI1, ESRA ÖZEN KARAMAN2, FİLİZ ASLANTEKİN 

ÖZÇOBAN3, 

 
1GÖNEN DEVLET HASTANESİ, 2ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ, 3BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, 

Bu çalışma gebe okuluna katılarak doğuma hazırlık eğitimi alan annelerin doğum ve doğum sonu süreçlerine 

eğitimin etkisini değerlendirmek amacıyla yapıldı. 

Tanımlayıcı tipte yürütülen bu araştırmanın evrenini (Balıkesir’in Gönen ilçesinde) 2015 – 2018 yılları arasında 

gebe okuluna katılmış olan tüm gebeler, örneklemini ise 6 haftalık doğuma hazırlık eğitimini tamamlayan gebeler 

oluşturdu. Örneklem özelliklerine uyan tüm anneler ile telefon ile görüşülmüş anket doldurmayı kabul eden 100 

kişiye ulaşıldı. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplandı ve analizinde SPSS 16 paket 

programı kullanıldı. 

Araştırmaya katılan kadınların ortalama doğum sayısı 1.46’dı. Doğum şekillerine göre; %33’ü Doğal doğum, 

%15’i müdahaleli vajinal doğum, %4 epidural vajinal doğum, %30’u spinal anestezi ile %18’i ise genel anestezi 

ile sezaryen doğum yapmıştı.. Gebelerin %88’i doğum refakatçisi ile eğitimde öğrendiği bilgileri paylaştığını, 

%74’ü refakatçinin nasıl destekte bulunması gerektiğini konuştuğunu, %95’i refakatçisinin çok destek olduğunu 

belirtti. Kadınların %45’i doğum anına ilişkin gebelikte yaşadığı endişeyi doğumda hiç yaşamadığını belirtti. 

Gebelerin kendi doğumlarında %80’inin doğuma hazırlık sınıfında öğrendiği nefes tekniklerini, %74’ünün masaj 

tekniklerini, %78’inin hareket serbestliğini kullandığını belirtti. Gebelerin %70’i doğum anında, %16’sı ilk yarım 

saatte bebeği ile ilk temasta bulunduğunu belirtirken, % 35’inin ilk 6 ay sadece anne sütü, % 44’ünün 6.aydan 

sonra ek gıda ve %21’inin ilk 6 ay anne sütü ve su dahil mama aldığı belirlendi. Doğuma hazırlık eğitiminin doğum 

sonu sağlık durumuna ve emzirme üzerine olumlu etkisinin 10 puan üzerinden değerlendirilmesi istendi ve 

katılımcıların doğum sonu dönem için ortalaması 9.2, emzirme dönemi için 9.6 olduğu saptandı. 

Gebe okulunda verilen doğum öncesi hazırlık eğitiminin doğum ve doğum sonrası süreçler üzerinde olumlu 

etkisinin olduğu saptandı. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ, DOĞUM, DOĞUM SONRASI 

 
THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION IN THE PREGNANCY SCHOOL DURING THE 

BIRTH AND POSTPARTUM PROCESS 

 
ÜMMÜGÜL DALOĞLU1, AYESL YAZI1, ESRA ÖZEN KARAMAN2, FİLİZ ASLANTEKİN 

ÖZÇOBAN3 

 

To evaluate the effects of education on birth and postnatal processes of mothers who have taken prenatal training 

by attending to pregnant school 

The descriptive type is a gray research. The universe of the study was all pregnancies that participated in the 

pregnant school between June 2015 and June 2018 at the Gönen State Hospital. The sample consisted of 6 weeks 

of pregnancy completing preterm delivery training. We have reached 100 people who agree to fill out 

questionnaires that were answered by telephone with all the mothers who met the sample specifications. The data 

were collected by a questionnaire developed by the researchers. 

The average number of births for women participating in the survey was 1.46. According to the forms of birth; 

33% had natural birth, 15% had interventional vaginal delivery, 4% had epidural vaginal delivery, 30% had spinal 

anesthesia and 18% had caesarean delivery with general anesthesia. It was reported that 88% of the pregnant 

women shared the information they had learned in the training with the attendant, 74% had talked about how the 

companion should be supported, and 95% of the attendants were very supportive. Forty-five percent of women 

stated that they had never experienced anxiety during pregnancy at the time of birth. Pregnant women stated that 
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80% of their babies used breathing techniques they learned duringbirth preparatory class, 74% used massage 

techniques, and 78% used mobility. Seventy percent of the pregnant women stated that they had the first contact 

with the baby at the time of birth, 16% with the baby in the first half hour, 35% of them were only breast milk in 

the first 6 months, 44% month breast milk and water, including food was taken. The positive effect of birth 

preparation training on postpartum health status and breastfeeding was asked to be evaluated at 10 points, and the 

participants had an average of 9.2 for postpartumperiod and 9.6 for breastfeeding period 

It was determined that prenatal preparation had positive effects on birth and postnatal processes. 

KEYWORDS: BİRTH PREPARATİON TRAİNİNG, BİRTH, POSTPARTUM 
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S-120 - MASAJIN YENİDOĞAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 
SEDA KARAÇAY YIKAR1, SEVGİ DENİZ DOĞAN2, SEVBAN ARSLAN3, EVŞEN NAZİK3, 

 
1ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2ISPARTA 

UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MYO, 3Ç.Ü SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 

 

Özet: 

Yüzyıllardır değişik kültürlerde sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde kullanılan masaj, 

bebeklerin bedensel ve ruhsal gelişimini olumlu yönde etkileyen bir uygulamadır. Hem fiziksel, hem de 

biyokimyasal etkilere sahip olan masajın bebekler üzerindeki yararları, yapılan pek çok çalışma ile ortaya 

konulmuştur. Çalışmalar ile masajın anne bebek iletişimini güçlendirdiği, bebeğin seratonin düzeyini artırdığı, 

stres hormon düzeylerini azalttığı, uykusunu düzenlediği, bebeğin motor gelişimi ve koordinasyonunu artırdığı ve 

tartı alımını desteklediği ortaya konmaktadır. Bu bağlamda; bebeğin sağlığını geliştirmede etkin bir yöntem olarak 

kullanılan bebek masajının hemşireler tarafından annelere rutin olarak öğretilmesi ve uygulama konusunda 

annelerin teşvik edilmesi önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Sağlık, Masaj 

 

The Effect of Massage on Newborn Health 

 

Abstract: 

The massage, which has been used in the protection of health in various cultures for centuries and affects 

the physical and spiritual development of babies positively. The benefits of the massage, which has both physical 

and biochemical effects, on babies have been demonstrated by many studies. The studies show that the massage 

strengthens the mother baby communication, increases the baby's serotonin level, reduces the stress hormone 

levels, regulates the sleepiness, increases the motor development and coordination of the baby and supports the 

weighing. In this context; It is suggested that mothers should be encouraged to teach and routinely apply baby 

massage used by nurses as an effective method to improve the health of the baby.  

 

Key Words: Newborn, Health Massage 

 

Giriş: 

Masaj hem fiziksel, hem de biyokimyasal etkileri ile sağlığın korunmasında ve hastalıkların tedavisinde 

kullanılan basit, ucuz, etkili bir tekniktir. Masajın bebeklerin gelişimi üzerindeki etkileri yüzyıllardır değişik 

kültürlerde bilinip yaygın olarak kullanılmıştır (Gürol, 2012; Hernandez-Reif, 2007). 

ABD’de bebek masajı uygulaması 1977’de Schneider'in, bu konuda yapmış olduğu çalışmalar ile 

başlamış olup 1980’li yılların sonunda bebek masajını öğreten okulların açılmaya başlamasıyla yaygınlık 

kazanmıştır. Ülkemizde ise bebek masajı uygulamasına ilişkin yazılı bir kaynağa rastlanamamıştır (Gürol, 2010).  

Bugün uygulanan bebek masajı, bebeğin sağlıklı büyüme gelişmesi, kan dolaşımının hızlanması, kas 

iskelet sisteminin gelişmesi, bağırsaklarında biriken gazın çıkarılması ve gece uykularının düzenlenmesi gibi pek 



704 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

çok fizyolojik yararlarının yanı sıra,  bebeğin annesi babasıyla iletişimini ve bağını güçlendiren, birlikte 

geçirdikleri zamanı eğlenceli ve kaliteli kılan bir zaman dilimidir (Gürol, 2010; Field, 2014; Sheidaei, Abadi, 

Zayeri, Nahidi, Gazerani, et al, 2016). 

 

Masajın Yenidoğanlar Üzerindeki Faydalı Etkileri: 

Masajın bebeklerin bedensel ve ruhsal gelişimi üzerinde ki yararları, yapılan çalışmalar ile ortaya 

koyulmuş olup uygulanan orta basınçlı masajın uyarıcı etkilerinden dolayı bebeklerde büyüme ve gelişmeyi 

etkilediği ileri sürülmektedir (Diego at al, 2005; Field, Diego, Hernandez- Reif, Dieter, Kumar et al, 2008). 96 

yenidoğan ile randomize kontrollü olarak yapılan bir çalışmada Field ve arkadaşları (2004) bir gruba orta basınçlı 

masaj diğer gruba ise hafif basınçlı masaj uygulamışlardır. Bir ay boyunca gece uykusundan hemen önce 15 dakika 

uygulanan orta basınçlı masajın, bebeklerin kilo alımında ve boylarının uzamasında etkili olduğunu 

belirlemişlerdir. Bunun yanı sıra orta basınçlı masaj uygulanan bebeklerin uyku kalitelerinin de artığını tespit 

etmişlerdir (Field, Hernandez-Reif, Diego, Feijo, Vera, et al, 2004). 

Bebeklerin farklı nedenlerle yaşadıkları uyku problemleri anne ve babalar için en büyük sorunlardan 

biridir. (Field, 2014). Çalışmalar gece uykusundan önce yapılan bebek masajının yenidoğanların gece uykusunu 

düzenlediğini göstermektedir (Field, Gonzalez, Diego &Mindell, 2016; Sheidaei, Abadi, Zayeri, Nahidi, Gazerani, 

et al, 2016). Termyenidoğanlarda yapılan randomize kontrollü bir çalışmada Field ve arkadaşları (2016) çalışmaya 

katılan annelere kısa bir yenidoğan masajı eğitimi vermiş ve bebeklerine dört hafta boyunca uykudan önce 15 

dakika boyunca losyon ile birlikte uygulamalarını istemişlerdir. Bir aylık dönemin sonunda masaj uygulanan 

yenidoğanların gece uykularının düzene girdiği görülmüştür. (Field, Gonzalez, Diego &Mindell, 2016). 

Bebeklerde yaşamın ilk aylarında yaygın olarak ortaya çıkan, kolik; bebeklerde rahatsızlık oluştururken, 

ebeveynlerde stres, depresyon belirtileri ve aşırı yetersizlik çaresizlik duygularının gelişmesine yol açmaktadır 

(Gürol, 2010). Yapılan pek çok çalışmada; masajın, miadında doğan, kolik atakları geçiren bebeklerde, atakların 

azaltılmasına yardımcı olduğu dikkat çekmektedir (Sheidaei, Abadi, Zayeri, Nahidi, Gazerani, et al, 2016; 

Çetinkaya, 2007; Sarıkaya, 2002). Bebeklerin yaşadığı kolik ağrısı ile ilgili yapılan tek kör randomize kontrollü 

bir çalışmada Sheidaei ve arkadaşları (2016) bir hafta boyunca deney grubundaki bebeklere günde 15-20 dakika 

kadar masaj uygulamış kontrol grubundaki bebekler ise 5-25 dakika kadar sallamıştır. Kontrol grubunda daha fazla 

fiziksel temas olmasına rağmen, masaj grubunun ağlama oranının daha az olduğu, ağlama derecesinin daha düşük 

olduğu ve daha uzun süre uykuda kaldığı görülmüştür (Sheidaei, Abadi, Zayeri, Nahidi, Gazerani, et al, 2016). 

Son yıllarda bebek masajı uygulamaları çeşitli yağlarla birlikte yapılmaya başlanmış ve yapılan çalışmalar 

yağlar ile uygulanan masajın olumlu etkileri artırdığını göstermiştir (Salam, Darmstadt, &Bhutta, 2015; Jabraeile, 

Rasooly, Farshi, &Malacouti, 2016; Hu, Wei, Du, Li, Qui, et al, 2014; Field, 2017). Salam ve arkadaşları (2015) 

günde iki kez hindistan ceviz yağı ile 258 pretermyenidoğana masaj uygulayarak yapmış oldukları çalışmalarında 

masaj uygulanan bebeklerin masaj uygulanmayan bebeklere göre kilo alımlarının 11.3 gram daha yüksek olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Bunun yanı sıra masaj yapılan grubun enfeksiyon riskinin de daha az olduğu saptanmıştır 

(Salam, Darmstadt, &Bhutta, 2015). Jabraeile ve arkadaşlarının (2016) yapmış olduğu tek kör, randomize 

kontrollü, klinik bir çalışmada ise erken doğmuş bebeklere anneleri tarafından 15 gün boyunca günde üç kez 

zeytinyağı ile masaj uygulanmıştır. Zeytin yağı kullanılarak masaj yapılan bebeklerin kilo alımı günlük ortalama 

21 gram iken yağ kullanılmadan masaj uygulanan bebeklerde bu kilo artışının 7 gram olduğu saptanmıştır 

(Jabraeile, Rasooly, Farshi, &Malacouti, 2016) 
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Çalışmalar masajın yararlarının termyenidoğanlarda olduğu kadar riskli yenidoğanlarda da olduğunu 

ortaya konmuştur (Tekgunduz, Gurol, Apay, & Caner, 2014; Hu, Wei, Du, Li, Qui, et al, 2014). 

Pretermyenidoğanlarda beslenme intoleransının önlenmesi üzerine yapılmış olan yarı deneysel bir çalışmada 

Tekgündüz ve arkadaşları (2015) yenidoğanlara beş gün boyunca beslenme öncesi 15’er dakikadan iki kez 

abdominal masaj uygulamıştır. Abdominal masaj uygulanan yeni doğanlar, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında 

daha yüksek günlük kilo artışı, daha az sıklıkta kusma ve daha az gastrikrezidüel hacim olduğu görülmüştür 

(Tekgunduz, Gurol, Apay, & Caner, 2014). Pretermyenidoğanlar ile yapılan farklı bir randomize kontrollü 

çalışmada ise Basiri-Moghadam ve arkadaşları (2015) yenidoğan sarılığı (hiperbilirubinemi) olan bebeklere dört 

gün boyunca 20’şer dakikadan günde iki kez masaj uygulamışlardır. Sonuç olarak masaj uygulanan grupta daha 

fazla sayıda dışkı ve daha düşük seviyelerde transkutanbilirubin gözlenmiştir (Basiri-Moghadam, Basiri-

Moghadam, Kianmehr, &Jani, 2015). Beyin hasarı bulunan 210 yeni doğan bebek ile yapılmış yarı deneysel bir 

çalışmada ise Hu ve arkadaşları (2014) bebeklere yenidoğan ünitesinde yattıkları süre içerisinde orta basınçlı masaj 

uygulamışlardır. Altı ve on iki aylık olan orta basınçlı masaj uygulanan bebeklerin standart tedavi grubuna göre 

brüt motor, ince motor ve dil ölçekleri üzerinde önemli derecede daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Hu, Wei, Du, 

Li, Qui, et al, 2014). 

Bebek masajı, bebeğin vücut temasını sürdürerek bebekte güven duygusunu güçlendirmekte ve annenin 

bağlanma davranışını geliştirmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, bebek masajının; anne bebek iletişimini 

güçlendirdiğini ortaya koymaktadır (Shoghi et al, 2017; Güral 2012). Shoghi ve arkadaşları (2018) annelerin 

uyguladığı bebek masajının anne bebek bağlanması başarısındaki etkisini değerlendirmek amacı ile yapmış 

oldukları yarı deneysel bir çalışmada uygulanan bebek masajının anne bebek bağlanması üzerinde etkili olduğunu 

belirlemişlerdir. Annelerin uyguladıkları bebek masajının anne bebek bağlanmasını etkilemesinin yanı sıra 

emzirme başarısını da desteklediği çalışmalarda dikkat çekmektedir. (akarsu 2017, Gürol 2012). Annelere 

öğretilen bebek masajının anne bebek bağlanması ve emzirme başarısı üzerine etkisini incelemek amacıyla yarı 

deneysel olarak yapılan bir çalışmada Güral ve Polat (2012) 30 gün boyunca uygulanan bebek masajının anne 

bebek bağlanmasını ve emzirme başarısını artırmada etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Yapılan çalışmalar masajın sadece bebekler üzerine etkisinin olmadığını aynı zamanda masaj yapan 

annelerin de anksiyete düzeyini azaltığını göstermektedir (Afand et al, 2016; Holditch-Davis, White- Traut, Levy, 

O’Shea, Geraldo, et al, 2014). 70 anne ile yapılan yarı deneysel bir klinik çalışmada, Afand ve arkadaşları (2017) 

günde iki defa 8’er dakika bebeklerine masaj uygulayan annelerin anksiyete düzeylerinin azaldığını 

belirlemişlerdir (Afand et al, 2016). 

Sonuç olarak; yaşamın ilk günlerinde bebeklere verebilecek en değerli armağanlardan biri olan masajın 

kolay uygulanabilen, etkili bir girişim olduğu çalışmalar ile ortaya koyulmuştur. Bu bağlamda; bebeğin sağlığını 

geliştirmede etkin bir yöntem olarak kullanılan bebek masajının hemşireler tarafından annelere rutin olarak 

öğretilmesi ve uygulama konusunda annelerin teşvik edilmesi önerilmektedir. 

 

Kaynaklar 

1. Afand, N., Keshavarz, M., Fatemi, NS., Montazeri, A. (2016). Effects of infant massage on state anxiety in 

mothers of preterm infants prior to hospital discharge. J Clin Nurse. 

2. Akarsu, R. H., Tunca, B., Alsaç, S. Y. (2017). Anne-Bebek Bağlanmasında Kanıta Dayalı 

Uygulamalar. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 275-279. 



706 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

3. Basiri-Moghadam, M., Basiri-Moghadam, K., Kianmehr, M., Jani, S. (2015). The effect of massage on 

neonatal jaundice in stable preterm newborn infants: a randomized controlled trial. J Pak Med Assoc., 65:602-

6. 

4. Çetinkaya, B. (2007). Aromaterapi masajının bebeklerde koliğin giderilmesi üzerine etkisinin 

incelenmesi (Doctoral dissertation, Ege Üniversitesi). 

5. Diego, M., Field, T., Hernandez-Reif, M. (2005). Vagal activity, gastric motility and weight gain in massaged 

preterm neonates. J Pediatr., 147: 50-55. 

6. Field, T. (2014). Massage therapy research review. Complement Ther Clin Pract., 20:224-9. 

7. Field, T. (2017). Newborn massage therapy. Int J Ped &Neo Heal, 1(1), 54-64. 

8. Field, T., Diego, M., Hernandez-Reif, M., Dieger, J., Kumar, A., Schanberg, S. & Kuhn, C. (2008). Insulin 

and insulin-like growth factor (IGF-1) increase in preterm infants following massage therapy. J. Dev. & 

Behav. Pediatrics. 29, 463-466. 

9. Field, T., Gonzalez, G., Diego, M., Mindell, J. (2016). Mothers massaging their newborns with lotion versus 

no lotion enhances mothers’ and newborns’ sleep. Infant Behav Dev., 45:31-37. 

10. Field, T., Hernandez-Reif, M., Diego, M., Feijo, L., Vera, Y., Gil, K. (2004). Massage therapy by parents 

improves early growth and development. Infant Behav Dev., 27: 435-442. 

11. Gurol, A., Polat, S. (2012). The effects of baby massage on attachment between mother and their infants. 

Asian Nurs. Res (Korean Soc Nurs. Sci), 6: 35-41. 

12. Gürol, A. P. (2010). Yenidoğan Sağlığında Masajın Yeri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(5). 

13. Hernandez-Reif M, Diego M, Field T. Preterm Infants Show Reduced Stress Behaviors and Activity after 5 

days of Massage Therapy. Infant Behav Dev. 2007;30(4): 557-561. 

14. Holditch-Davis, D., White-Traut, RC., Levy, JA., O’Shea, TM., Geraldo, V., David, RJ. (2014). Maternally 

administered interventions for preterm infants in the NICU: effects on maternal psychological distress and 

mother-infant relationship. Infant Behav Dev., 37:695-710. 

15. Hu, CW., Wei, YS., Du, YM., Li, ZH., Qiu, YP., Yang, HT. (2014). [Effect of acupoint massage dominant 

early comprehensive intervention on the prognosis of premature infants with brain injury]. Zhongguo Zhong 

Xi Yi Jie He Za Zhi., 34:1074-7. 

16. Jabraeile, M., Rasooly, AS., Farshi, MR., Malakouti, J. (2016). Effect of olive oil massage on weight gain in 

preterm infants: A randomized controlled clinical trial. Niger Med J., 57:160-3. 

17. Salam, RA., Darmstadt, GL., Bhutta, ZA. (2015). Effect of emollient therapy on clinical outcomes in preterm 

neonates in Pakistan: a randomized controlled trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed., 100:210-5. 

18. Sarıkaya, S. (2002). Annelerin Uyguladığı Masajın Prematüre ve Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerin 

Büyüme-Gelişmesine Etkisi. İzmir. Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Yüksek lisans tezi.  

19. Sheidaei, A., Abadi, A., Zayeri, F., Nahidi, F., Gazerani, N., Mansouri, A. (2016) The effectiveness of 

massage therapy in the treatment of infantile colic symptoms: a randomized controlled trial. Med J Islam 

Repub Iran.  

20. Shoghi, M., Sohrabi, S., & Rasouli, M. (2017). The Effects of Massage by Mothers on Mother-Infant 

Attachment. Alternative Therapies in Health & Medicine, 23(7). 

21. Tekgunduz, KS., Gurol, A., Apay, SE., Caner, I. (2014). Effect of abdomen massage for prevention of feeding 

intolerance in preterm infants. Ital J Pediatr. 



707 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

S-121 -GEBELİK VE YOGA 

 

PREGNANCY AND YOGA 

 

Cemre GÖKALP* 

Özet 

Gebelik, kadının yaşamında fiziksel ve psikolojik olarak önemli değişikliklerin yaşandığı fizyolojik bir 

süreçtir. Bu dönemde uygulanacak olan yoganın gebe ve fetüs sağlığı için olumlu etkileri olabilmektedir. Bu 

derlemenin amacı yoganın gebelik, doğum ve sonrası dönemdeki etkilerini incelemektir. Yoga; zihin ve beden 

dengesine dayalı, derin solunum ve meditasyonla birlikte germe egzersizleri ve bedensel duruşları kapsayan bir 

uygulamadır. Bu açıdan yoganın insana bütüncül yaklaşımı gebelikte, doğumda ve sonraki dönemde ortaya 

çıkabilecek sorunları çözmede ve gereksinimleri karşılamada önemli bir yöntemdir.  

Gebelik döneminde yapılan çalışmalarda yoganın sırt ve bel ağrılarını azalttığı, prenatal yoga programı 

uygulanan gebelerin stres düzeyinin azaldığı ve immün sistemi güçlendiği görülmüştür. Benzer bir çalışmada 

düzenli yoganın gebelerde kortizol ve alfa amilaz seviyelerinin azalttığı, buna paralel olarak depresyon anksiyete, 

gerginlik, konfüzyon, sinirlilik yorgunluk skorlarının düştüğü gözlenmiştir. Yoga yüksek riskli gebelerde bile 

tercih edilebilir bir uygulamadır. Bu gebelerde yapılan çalışmalarda düzenli yoganın uteroplasental dolaşımı 

artırarak, fetal gelişimi artırdığı, gebeliğe bağlı hipertansiyon, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve intra uterin 

gelişme geriliği vakaları, gebelik haftasına göre küçük bebek ve düşük APGAR skora sahip bebek önemli derecede 

az görülmüştür. Gestasyonel diyabetli 180 gebe ile yapılan çalışmada ise yoga ile bilinçli yemenin kanda glikoz 

düzeyi üzerine etkilerine bakılmış; açlık kan glikozunun, ikinci saat tokluk şekerinin ve HbA1C’nin azaldığı, sonuç 

olarak yoga ve bilinçli yemenin gestasyonel diyabetli gebelerde glisemik kontrolü sağlamada etkili bulunmuştur. 

Yoganın doğum üzerine etkilerine bakıldığında gebelikte yapılan düzenli yoganın doğum ağrısını ve indüksiyon 

ihtiyacını azalttığı, doğumun tüm fazlarının süresini kısalttığı, sezaryen oranını da düşürdüğü sonucuna varılmış; 

doğum sonrası dönemde ise postpartum depresyon belirtilerinin ve anksiyetenin anlamlı derecede azaldığı, iyilik 

hali ve yaşam kalitesinin arttığı, doğum sonrası kilo alımını önleyerek doğum sonrası aktivitelerin sorunsuz ve 

hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasına yardımcı olduğu görülmüştür.  

Gebelik, herhangi bir sağlık problemi olmasa bile stresli ve karmaşık bir süreçtir. Literatür incelendiğinde 

yoganın gebelerde stresi azaltmak, doğumu kolaylaştırmak, bedensel ve psikolojik değişimlere uyum sağlamak ve 

fetüsün sağlığını geliştirmek için umut verici bir yol olduğu görülmüştür. Sonuç olarak yoganın gebelik sürecinde 

kullanımı incelendiğinde görülen olumlu sonuçlarından dolayı hemşirelerin yoganın gebelikte kullanımının 

önemini kavraması ve doğuma hazırlık eğitimlerinin önemli bir parçası haline gelmesi beklenmektedir. 
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Abstract 

Pregnancy is physiological process in which physically, psychologically significant changes occur in 

woman's life. Yoga that will be applied in this period can have positive effects on pregnancy and fetus health. The 

purpose of this review is to examine the effects of yoga during pregnancy, childbirth, postpartum periods.  

Yoga is method based on balance of mind and body, stretching exercises, physical postures with deep 

breathing and meditation. In this respect, Yoga's holistic approach to human beings is important way to solve the 

problems that may arise in pregnancy, birth and later periods and meet the needs. In yoga studies during pregnancy 

is seen to reduce back and waist pain, decreases stress level and strengthening immune system of pregnant women 

prenatal yoga program implemented. Similar study regular yoga to reduce the cortisol and alpha amylase levels in 

pregnant, it was observed that depression, anxiety, tension, confusion, irritability, fatigue scores decreased. In 

studies on pregnant's, hypertension due to pregnancy, preeclampsia, gestational diabetes,a baby with small 

gestational week and baby with low APGAR scores were found to be significantly less. In a study with 180 

pregnant with gestational diabetes, the effects of yoga on caloric glucose level of conscious eating were examined; 

fasting blood glucose, two-hour postprandial glucose and HbA1c decreased, as result, yoga and conscious eating 

in women with GDM has been found effective in achieving glycemic control. Considering effects of yoga on birth, 

it was seen that regular yoga in pregnancy decreased the pain and the need for induction, shortened the duration 

of all phases of labor, decreased cesarean section rate.  

 Pregnancy is stressful and complex process, even if there is no health problem. When literature is 

examined, yoga is promising way to reduces stress, to facilitate delivery, to adapt physical, psychological changes, 

to improve the health of fetus. As result, it is expected the positive results yoga in the pregnancy process will make 

the nurses' comprehend the importance of yoga and become important part of childbirth education classes. 

 

Giriş 

Gebelik, kadının biyolojik, fizyolojik, bedensel ve ruhsal yönden etkilendiği karmaşık bir süreçtir. Bu 

dönemde kadının hem bedenindeki değişimlere adapte olması gerekirken hem de yeni rollere, sorumluluklara, 

uyum sağlaması gerekmektedir. Bu açıdan gebelik dönemine özgü ortaya çıkabilecek olan gereksinimleri 

karşılamada yoga oldukça önemli bir yöntemdir. Yoga: Çok eskiden beri insanların fiziksel, zihinsel ve ruhsal 

iyiliklerinin sağlanması, anksiyete, depresyon, öfke ve stresin azaltılması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için 

kullanılan bütünsel bir yaklaşım, beden, zihin ve ruhsal birleşmeyi içeren derin gevşeme uygulaması olmasının 

yanında gebelik döneminde rahatça uygulanabilir, ekonomik, noninvaziv, alternatif bir uygulamadır.(1)Bu 

derleme ile yoganın gebelik,  doğum ve doğum sonrası dönem üzerindeki etkilerini literatür doğrultusunda 

incelemek ve yoganın gebe ve fetüs sağlığı açısından önemini vurgulamak amaçlanmaktadır. 

Yoganın gebelik üzerinde etkileri 
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Yoga gebelik döneminde oluşabilecek fizyolojik ve psikolojik değişimlerde kullanılabilecek bir 

yöntemdir. Gebeler bu dönemde büyüyen fetüs nedeniyle sırt, bel, bacak ağrıları, progesteron hormonunun 

artmasıyla birlikte yorgunluk, halsizlik gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Yoga, uterus ve perine kaslarını 

güçlendirmek ve omurgayı desteklemenin yanında, aşırı kilo alımı, yorgunluk, ödem ve idrar problemleri gibi 

gebeliğin yaygın sorunları ile başa çıkmakta etkili olmaktadır. Bu dönemde uygulanan düzenli yoganın etkilerini 

inceleyen çalışmalarda; yoganın gebeliğe bağlı lumbar ve pelvik ağrıya etkisini araştıran bir randomize kontrollü 

çalışmaya ulaşılmış olup, yapılan çalışmada yoga egzersizleriyle, duruş egzersizleri karşılaştırılmış; yoganın, 

duruş egzersizlerine göre lumbopelvik ağrı şiddetini azaltmada daha etkili olduğu görülmüştür.(2) Üçüncü 

trimesterde sırt ve bel ağrıları yaşayan 42 gebeyle yapılan bir başka çalışmada ise gebeler yoga, akupressure ve 

gebelik egzersizi grubu olarak üçe bölünmüş; tüm uygulamalardan önce ve sonra ağrı ölçeği uygulanmış ve üç 

grupta da girişim sonrası sırt ve bel ağrı puanlarında anlamlı azalma görülmüştür.(3) 

Gebelikte yaşanan aşırı stres mental bozukluklara neden olabilir ve fetal gelişimi engelleyebilir. Bu açıdan 

stresle etkili baş etme gebelik döneminde oldukça önemlidir. Yoganın algılanan stres seviyesine ve kortizol 

düzeyine etkilerini inceleyen çalışmalarda; 16-36. gebelik haftaları arasında 94 gebeye 20 hafta boyunca haftada 

iki kez 70 dakikalık yoga programı uygulanan gebelerle uygulanmayan gebelerin kortizol seviyeleri ve 

immünglobülin A seviyeleri karşılaştırılmış. Yoga yapan grubun kortizol seviyesi anlamlı derecede düşük, IgA 

düzeyi ise yüksek bulunmuştur. Prenatal yoganın, standart bakımla karşılaştırıldığı çalışmada prenatal yoganın 

gebenin stres düzeyini anlamlı oranda düşürdüğünü ve immün sistemi güçlendirdiğini bildirmişlerdir.(4)Bununla 

ilişkili olarak, Kusaka ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları çalışma sonucunda, gebelik döneminde yapılan yoganın 

stres düzeyini azalttığı açıklanmıştır. 60 gebenin haftada üç kez yoga yapmaları istenmiş ve aralıklı olarak kortizol 

ve alfa amilaz seviyelerine bakılmış ve düzeylerinin anlamlı oranda düştüğü görülmüş. Buna paralel olarak 

depresyon anksiyete, gerginlik, konfüzyon, sinirlilik yorgunluk skorlarının düştüğü gözlenmiştir.(5)Satyapriya ve 

arkadaşları yaptıkları çalışmada 122 gebeye günlük bir saatlik yoga programı uygulamış, çalışma sonucunda 

yoganın algılanan stresi azalttığı ve bu nedenle de stresle ilişkili komplikasyonlardan korunmada etkili olduğu, 

ayrıca yoganın anksiyeteyi ve depresyonu azaltmada ve olumlu gebelik deneyimi geliştirmede antenatal 

egzersizlerden daha etkili olduğunu belirtmiştir.(6) Bir diğer çalışmada ise ikinci ve üçüncü trimesterlerinde altı 

haftalık bir prenatal yoga programına katılan kadınlarda zaman içinde iyimserlik, güç ve iyi oluşluk değişkenlerini 

araştırmış, program sonunda tüm değişken puanlarında artış görülmüştür. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, 

hemşirelerin, gebe kadınlarda sağlığı yükseltmek için bir özbakım pratiği olarak yoga yapılmasını önermiştir. 

(7)Sonuç olarak yoga gebelerin stres seviyesini ve doğum korkularını azaltmada etkili bir yöntemdir. Gebeliğinde 

düzenli yoga yapan kadınların daha az gebelik rahatsızlıkları, stres, endişe, depresyon, uyku bölünmeleri 

yaşadıkları saptanmıştır. 

Düzenli yoganın yüksek riskli gebeliklerde bile olumlu etkileri bulunmaktadır. Yüksek riskli 68 gebeyle 

yapılan randomize kontrollü çalışmada, kontrol grubu standart bakım ve geleneksel antenatal egzersiz alırken; 

deney grubu standart bakıma ek olarak haftada üç gün, birer saatlik yoga seansı alarak izlenmiştir. Yoga grubunda, 

gebeliğe bağlı hipertansiyon, preeklampsi, gestasyonel diyabet ve intrauterin büyüme geriliği vakaları, gebelik 

haftasına göre küçük bebek ve düşük APGAR skora sahip bebek önemli derecede az görülmüştür. Yüksek riskli 

gebelerde düzenli yoga uygulamasının uteroplasental dolaşımı artırdığı, intra uterin fetal gelişimi artırdığı, 

hipertansiyon ile ilişkili komplikasyonları ise azaltabileceği sonucuna varılmıştır. (8)Rakhshani ve arkadaşlarının 
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yüksek riskli gebelerde yaptığı başka bir çalışmada ise yoganın fetal dolaşım üzerine etkilerine bakılmıştır. 

Çalışma sonunda, yoganın biparyetal çap, baş çevresi, femur uzunluğu ve tahmini fetüs ağırlığında anlamlı oranda 

yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Düzenli yoga; kan dolaşımını artırır, insülin duyarlılığını artırarak glukozun 

hücreler tarafından verimli şekilde kullanılmasını sağlar, kan glukoz değerini azaltır. Youngwanichsetha ve 

arkadaşları tarafından gestasyonel diyabetli 180 gebe ile yapılan çalışmada da yoga ile bilinçli yemenin kanda 

glukoz düzeyi üzerine etkilerine bakılmış; açlık kan glukozunun, ikinci saat tokluk şekerinin ve HbA1c’nin anlamlı 

derecede azaldığı görülmüş, sonuç olarak yoga ve bilinçli yeme gestasyonel diyabetli gebelerde glisemik kontrolü 

sağlamada etkili bulunmuştur.(9) 

Yoganın üçüncü trimesterdeki sağlıklı gebelerde akut maternal ve fetal cevabını araştırmak amacıyla 

yapılan çalışmada; gebelerde önce NST, vital bulgular ve pulseoksimetreyle gerekli ölçümler yapılmış, sonra 

birçok farklı postür için aynı bulgular tekrar ölçülmüştür. Yoga seansı öncesi ve sonrası nonstres test reaktif olup 

maternal kalp atımı, sıcaklık, fetal kalp atımı, pulseoksimetre sonuçları değişmemiştir. Toplamda 26 yoga 

postürünün uygulanması sırasında herhangi bir sakatlık ve kaza yaşanmamış, kontraksiyonlar artmamış, vajinal 

kanama, idrar kaçırma, fetal hareketlerde azalma gibi durumlar görülmemiştir. Çalışma sonunda seçili yoga 

postürlerinin gebeler tarafından iyi tolere edildiği, maternal fizyolojisinde ya da fetal kalp atımında değişiklik 

olmadığı, akut yan etki görülmediği sonucuna ulaşılmıştır. (10) 

Yoganın doğumda etkileri  

Gebelik sırasında yapılan yoganın, kasları etkin hale getirmek, gevşemeyi sağlamak, doğum eyleminin 

sağlıklı ilerlemesine olanak sağlamak, uterusa ve fetüse kan akışını rahatlatmak, doğum ağrısı ile birlikteliği 

sağlamak, içgüdü ve sezgileri harekete geçirmek, anne bebek bağlanmasını artırmak, kadının kendi bedenine 

güveni yükseltmek gibi pek çok yararı olduğu ifade edilmektedir. (1)(11)(12)Yoganın doğumda etkilerini 

inceleyen güncel çalışmalara bakıldığında; antenatal yoga programının algılanan doğum ağrısına ve doğum 

sonuçlarına etkisini araştırmak amacıyla yapılan randomize kontrollü bir çalışmaya ulaşılmıştır. On iki hafta 

boyunca haftada üç kez yapılan yoganın doğum ağrısını ve indüksiyon ihtiyacını azalttığı ve buna ek olarak 

doğumun ikinci ve üçüncü fazlarının süresini kısalttığı, sezaryen oranını da düşürdüğü görülmüştür. (11)Yoga ve 

jimnastiğin doğumdaki etkilerini karşılaştıran bir başka çalışmada ise 28-32. gebelik haftalarında bulunan 40 

primigravida yoga ve jimnastik olarak iki ayrı gruba ayrılmıştır. Doğumun tüm fazlarında geçirdikleri süre 

karşılaştırıldığında gebelik yogası grubu jimnastik grubuna göre anlamlı derecede doğumun birinci, ikinci ve 

üçüncü fazlarında daha kısa süreye sahip görülmüş. Sonuç olarak da prenatal yoga, doğum süresini kısaltmada 

gebelik jimnastiğinden daha etkili bulunmuştur.(13) 

Yoganın doğum sonrası dönemde etkileri  

Literatür incelendiğinde yoganın gebelikte etkilerini inceleyen çalışmalarla kıyaslandığında doğum 

sonrası dönemde etkilerini inceleyen daha az sayıda çalışma yapıldığı görülmüştür. Yoganın doğum sonrası 

depresyon üzerine etkilerini inceleyen bir çalışmada yoga grubundaki kadınlarda depresyon belirtileri anlamlı 

derecede düşük, endişe ölçümleri azalmış bulunurken, iyilik hali ve yaşam kalitesindeki gelişmenin de anlamlı 

derecede hızlı olduğu görülmüştür.(14) Gebelerde birinci trimesterden itibaren düzenli olarak yapılan yoganın 

antenatal ve postpartum sonuçlarının incelendiği bir başka çalışmada ise 36 gebe çalışma grubu, 14 gebe kontrol 
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grubu olarak seçilmiş ve düzenli egzersiz yapan ve yapmayan iki grubun sonuçları karşılaştırılmış. Gebelikte 

yapılan düzenli yoganın pelvik dokuların ve bağların elastikiyetini artırarak doğuma yardımcı olduğu, postnatal 

kilo alımını önleyerek doğum sonrası aktivitelerin sorunsuz ve hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını sağladığı, 

zihni psikolojik olarak doğuma hazırladığı için gebelikte maternal distresi azalttığı, bu sayede postpartum psikozun 

da azaldığı görülmüştür. Sonuç olarak gebelikte düzenli yoganın; intranatal, antenatal ve postnatal komplikasyon 

oranını azalttığı sonucuna varılmıştır. (15) 

 

Sonuç 

Gebelik, herhangi bir sağlık problemi olmasa bile stresli ve karmaşık bir süreçtir. Literatür incelendiğinde 

yoganın gebelerde algılanan stresi azaltmak, doğumu kolaylaştırmak, bedensel ve psikolojik değişimlere uyum 

sağlamak, gebelikle ilgili oluşabilecek komplikasyonları en aza indirmek, sağlığı yükseltmek ve fetüsün sağlığını 

geliştirmek için umut verici bir yol olduğu görülmüştür. Sonuç olarak yoganın gebelik sürecinde kullanımı 

incelendiğinde görülen olumlu sonuçlarından dolayı hemşirelerin ve diğer sağlık profesyonellerinin yoganın 

gebelikte kullanımının önemini kavraması ve doğuma hazırlık eğitimlerinin önemli bir parçası haline gelmesi 

beklenmektedir. 
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Özet 

Amaç: Anne ve bebek ölümlerinin çoğunun meydana geldiği postpartum dönem kritik bir aşamadır. Anne ve 

bebeğin sağlığının sorunsuz olarak sürdürülebilmesi için uzun süreli ve kişiye özel bakım sağlanmalıdır. Bu 

dönemde bakımdan sorumlu sağlık profesyonellerinden biri hemşirelerdir. Doğum sonu bakım verecek 

hemşirelerin bu dönemdeki bakımı bilen ve acil durumlara müdahale etme becerilerine sahip olacak şekilde eğitim 

alması gereklidir. Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin postpartum bakım yönetimi öğretiminde 

kullanılan simülasyona dayalı eğitim ve vaka tartışması yöntemlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. Yöntem: 

Bu çalışma, kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Ege 

Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıfta öğrenim gören 92 öğrenci oluşturmuştur. Girişim grubundaki 

46 öğrenciye simülasyona dayalı eğitim uygulanırken, kontrol grubundaki 46 öğrenciye ise vaka verilerek bakım 

planı yapmaları istenmiştir. Uygulamaların sonunda çözümleme oturumunda öğrencilerin uygulamaya ilişkin 

görüşleri açık uçlu beşer soru ile sorgulanmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %84.8’i kadındır. 

Simülasyona dayalı eğitim yapılan girişim grubunda öğrencilerin %67.4’ü uygulama öncesi heyecanlı hissettiğini, 

uygulama sonrası %28.3’ü rahatlamış hissettiğini belirtmiştir. Girişim grubundaki öğrencilerin %45.7’si 

postpartum dönemdeki hastayı değerlendirmeyi öğrenme amacını gerçekleştirdiğini ve %13’ü uygulama ile 

bilgilerin daha kalıcı olduğunu, klinik uygulamalarının daha özgüvenli olacağını belirtmişlerdir. Kontrol 

grubundaki öğrencilerin %32.6’sı uygulama öncesi sakin olduğunu, uygulama sonrası ise bilgilenmiş hissettiğini 

belirtmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin %58.7’si postpartum dönemdeki hastanın bakım yönetimini öğrenme 

amacını gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin %43.5’i uygulamanın eğlenceli ve 

verimli olduğunu belirtmiştir. Sonuç: Sonuç olarak her iki eğitim yönteminin de öğrenciler tarafından olumlu 

karşılandığı bulunmuştur. Hemşirelik eğitiminde farklı eğitim yöntemlerinin kullanılması, hemşirelik bakımının 

öğretilmesini sağlayarak bakım kalitesinin arttırılmasını sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Postpartum bakım, Simülasyona Dayalı Eğitim, Vaka Tartışması 

 

Abstract 

Nursing Students’ Opinions About Two Different Training Methods Used in Postpartum Care Management 

Education 

Aim: The postpartum period is a critical stage in which the majority of maternal and infant deaths occur. In order 

for the health of a mother and her newborn to be maintained free of problems, long-term and personal care should 

be provided. One of the health care professionals responsible for this period is nurses. Nurses who will provide 

postnatal care need to be trained to know the care in this period and to have the ability to intervene in emergencies. 
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The aim of this study is to examine the opinions of nursing students on the simulation-based training and case 

study methods used in postpartum care management teaching. Method: This study was planned as a quasi-

experimental study with control group. The sample of the study consisted of 92 fourth-year students of Ege 

University Nursing Faculty. There were 46 students in the experimental group were given training based on the 

simulation and 46 students in the control group were asked to give a care plan. At the end of the practices, the 

students' opinions on the practice were questioned with open-ended questions in the analysis session. Results: It 

was found that 84.8% of the participating students were female. In the simulation-based group, 67.4% of the 

students felt excited before the practice and 28.3% of them felt relieved. 45.7% of the students in the intervention 

group stated that they were trying to learn to evaluate the postpartum patient and 13% stated that the information 

was more permanent and that their clinical practices would be more confident. 32.6% of the students in the control 

group stated that they were calm before the practice and they felt informed after the practice. Of the students in the 

control group, 58.7% stated that the postpartum period patient realized the purpose of learning management 

management. 43.5% of the students in the control group stated that the practice was fun and productive. 

Conclusion: As a result, both training methods were found favorable by the students. The use of different training 

methods in nursing education will help to increase the quality of care by teaching nursing care. 

Key Words: Nursing, Postpartum Care, Simulation-Based Training, Case Study 

Giriş 

Klinik eğitim, öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesine olanak sağlar (Karaöz, 2013). Gereken öğrenim 

hedeflerine ulaşmak için klinik öğrenme ortamının desteklenmesi gereklidir (Kapucu & Bulut, 2011). Ancak klinik 

eğitime ayrılan kısıtlı süre, hastaların daha az hastanede kalması ve klinik ortam ile öğretilenler arasında farklılıklar 

olması gibi nedenler öğrencilerin klinik uygulama fırsatlarını azaltmaktadır (Erenel, Dal, Kutlutürkan, & Vural, 

2008; Karaöz, 2003). Bir eğitim bilimi olarak simülasyon, hızla değişen hemşirelik eğitimi ortamına uygun, daha 

etkili bir öğretim ve öğrenme yöntemi olarak kabul edilmektedir ( Park &Yu, 2018). Hasta vakasına dayalı 

eğitimler ise, hemşirelik öğrencileri için bilimsel bilginin kullanıldığı, problem çözme aşamasını içeren önemli bir 

eğitim yöntemidir (World Health Organization, 2018). Hemşirelik bakımına gereksinim duyulan en önemli 

dönemlerden biri postpartum dönemdir  (Taşkın, 2015). Doğum sonu bakım verecek hemşirelerin bu dönemdeki 

bakımı bilen ve acil durumlara müdahale etme becerilerine sahip olacak şekilde eğitim alması gereklidir. Bu 

çalışmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin postpartum bakım yönetimi öğretiminde kullanılan simülasyona dayalı 

eğitim ve vaka tartışması yöntemlerine ilişkin görüşlerini incelemektir. 

Yöntem 

Araştırma kontrol gruplu yarı deneysel bir çalışma olarak planlanmıştır. Araştırmanın etik izni Ege Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’ndan alınmıştır. Çalışma Ege Üniversitesi Hemşirelik 

Fakültesi beceri laboratuvarında ve sınıf ortamında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ege Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi dördüncü sınıfta öğrenim gören 92 öğrenci oluşturmuştur. Eğitim uygulamalarından önce 

her iki gruba birer saatlik postpartum dönem hemşirelik bakımına ilişkin teorik eğitim verilmiştir. Girişim 

grubundaki 46 öğrenci, beceri laboratuvarında oluşturulan simülasyon ortamında otuz dakika simülasyon 

uygulamasına alınmıştır. Kontrol grubundaki 46 öğrenciye ise sınıf ortamında klinik vaka verilerek otuz dakika 
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boyunca bakım planı yapmaları istenmiştir. Uygulamaların öncesinde her iki gruba demografik soru formu 

uygulanmıştır. Uygulama sonunda yapılan çözümleme oturumundan sonra her iki gruptaki öğrencilerin 

uygulamaya ilişkin görüşleri açık uçlu beşer soru ile yazılı olarak alınmıştır. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı 

istatistik metodlarından frekans, yüzde, ve ortalama kullanılmıştır. 

Bulgular 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %84.8’i kadındır. Simülasyona dayalı eğitim yapılan girişim grubundaki 

öğrencilerin %69.6’sı 22 yaş ve altı, kontrol grubundaki öğrencilerin %65.2’si 22 yaş ve altındadır. Girişim 

grubundaki öğrencilerin %60.9‘u, kontrol grubundaki öğrencilerin %65.2’sinin hemşirelik mesleğini iş bulma 

olanağının fazla olması nedeniyle seçmiştir. Girişim grubundaki öğrencilerin %69.6’sı, kontrol grubundaki 

öğrencilerin %76.1’inin hemşirelik bölümünde öğrenim görmekten memnun olduğu saptanmıştır. Simülasyona 

dayalı eğitim yapılan girişim grubunda öğrencilerin %67.4’ü uygulama öncesi heyecanlı hissettiğini, uygulama 

sonrası %28.3’ü rahatlamış hissettiğini belirtmiştir. Girişim grubundaki öğrencilerin %45.7’si postpartum 

dönemdeki hastayı değerlendirmeyi öğrenme amacını gerçekleştirdiğini ve %13’ü uygulama ile bilgilerin daha 

kalıcı olduğunu, klinik uygulamalarının daha özgüvenli olacağını belirtmişlerdir. Kontrol grubundaki öğrencilerin 

%32.6’sı uygulama öncesi sakin olduğunu, uygulama sonrası ise bilgilenmiş hissettiğini belirtmiştir. Kontrol 

grubundaki öğrencilerin %58.7’si postpartum dönemdeki hastanın bakım yönetimini öğrenme amacını 

gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Kontrol grubundaki öğrencilerin %43.5’i uygulamanın eğlenceli ve verimli 

olduğunu belirtmiştir. 

Tartışma 

Literatürde hemşirelik öğrencilerinin mezun olduktan sonra iş bulma olanağının fazla olması sebebiyle hemşirelik 

mesleğini tercih ettiği görülmektedir (İnce & Khorshid, 2015; Özdelikara, Ağaçdiken, & Aydın, 2016; Kırağ, 

2015). Araştırmada girişim grubundaki öğrencilerin %60.9‘u, kontrol grubundaki öğrencilerin %65.2’sinin 

hemşirelik mesleğini iş bulma olanağının fazla olması nedeniyle seçmiştir. Hemşirelerin çalışma alanlarının geniş 

olması, ülkemizde hasta başına düşen hemşire sayısının yetersizliği gibi nedenlerle fazla sayıda hemşireye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Hemşire insan gücünün istihdamı, güvenli ve kaliteli hasta bakımının sağlanmasında önemli bir 

bileşendir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminin niteliğinin arttırılması gereklidir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda 

öğrencilerin hemşirelik bölümünde okumaktan memnun olduğu bulunmuştur (Görgen & Bingöl, 2016; Yangın & 

Kırca, 2013) (Khorshid, Eşer, Zaybak, Güneş, & Çınar, 2007). Araştırmada girişim grubundaki öğrencilerin 

%69.6’sı, kontrol grubundaki öğrencilerin %76.1’inin hemşirelik bölümünde öğrenim görmekten memnun olduğu 

saptanmıştır. Öğrencilerin hemşirelik bölümünde öğrenim görmekten memnuniyetlerinin yüksek bulunması 

mezuniyet sonrası iş bulma olanağının yüksek olduğunu düşünmelerinden kaynaklanabilir. Simülasyona dayalı 

uygulamalar sonrasında hemşirelik öğrencilerinin bilgi ve beceri düzeyinin arttığı ve uygulamadan memnun 

olduğu bulunmuştur  (Cynthia Dobbs, 2006) (Wotton, Davis, Button, & Kelton, 2010) (Tagwa, 2016). Araştırmada 

simülasyona dayalı eğitim yapılan öğrencilerin %45.7’si postpartum dönemdeki hastayı değerlendirmeyi öğrenme 

amacını gerçekleştirdiğini ve %13’ü uygulama ile bilgilerin daha kalıcı olduğunu, klinik uygulamalarının daha 

özgüvenli olacağını belirtmişlerdir. Hemşirelik eğitimi boyunca öğrencilere kazandırılmaya çalışılan özellikler göz 

önüne alındığında simülasyona dayalı eğitim yöntemi ile hastaya bütüncül yaklaşma, meslek yaşamına hazırlama 

ve memnun olma gibi tüm faktörlerin elde edildiği görülmektedir. Schoening, Sittner ve Todd’un (2006) yaptığı 
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çalışmada öğrenciler simülasyona dayalı eğitim uygulamalarını takım çalışması açısından zevkli bulduğunu 

belirtmiştir (Schoening, Sittner, & Todd, 2006). Bazı çalışmalarda simülasyon uygulamasına katılan öğrencilerin 

cansız bir mankenle konuşmanın korkutucu ve stres verici olduğunu belirtmiştir (Childs & Sepples, 2006). 

Araştırmada simülasyona dayalı eğitim yapılan girişim grubunda öğrencilerin %67.4’ü uygulama öncesi heyecanlı 

hissettiğini, uygulama sonrası %28.3’ü rahatlamış hissettiğini belirtmiştir. Postpartum bakımın sürdürülmesinde 

hemşireye sistemli bir bakış açısı kazandıran hemşirelik süreci, veri toplama, tanılama, sonuçları belirleme, 

planlanma, uygulama ve değerlendirme gibi altı aşamadan oluşur (Taşkın, 2015). Vaka tartışmaları, öğrencide 

özellikle karar verme ile ilgili olarak belli tutum ve davranışların kazandırılmasında ya da belli konularda bir 

öngörüş edinilmesinde oldukça yararlıdır (Abaan, 1996). Kontrol grubundaki öğrencilerin %32.6’sı uygulama 

öncesi sakin olduğunu, uygulama sonrası ise bilgilenmiş hissettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %58.7’si 

postpartum dönemdeki hastanın bakım yönetimini öğrenme amacını gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Kontrol 

grubundaki öğrencilerin %43.5’i uygulamanın eğlenceli ve verimli olduğunu belirtmiştir. 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Sonuç olarak her iki eğitim yönteminin de öğrenciler tarafından olumlu karşılandığı bulunmuştur. Hemşirelik 

eğitiminde farklı eğitim yöntemlerinin kullanılması, hemşirelik bakımının öğretilmesini sağlayarak bakım 

kalitesinin arttırılmasını sağlayacaktır. Mezun olan hemşirelerin yeterlilik düzeyinin ve hemşirelik eğitiminin 

kalitesinin arttırılması için simülasyona dayalı eğitim gibi interaktif yöntemlerin etkisini araştıran daha fazla 

çalışmanın yapılması ve hemşirelik eğitiminde karşılaşılan uygulama alanları yetersizliği sorununa çözüm olarak 

simülasyona dayalı eğitim yönteminin kullanılması ve simülasyon laboratuvarlarının oluşturulması 

önerilmektedir. 
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Göçebe bir toplum olan Türkler Anadolu’ya Orta Asya’dan gelmişlerdir.(Eröz 1991: 21).  Kızılırmak’ın 

Doğusundaki Türk göçebelerine Türkmen, batısındakilere Yörük denmektedir.( Faruk Sümer; Oğuzlar 

(Türkmenler) Tarihleri‐Boy teşkilatı‐Destanları, Ankara, 1992). “ Günümüzde Yörükler daha çok göçebe hayatını 

sürdürürlerken Türkmenler ise daha erken yerleşik hayata geçmişlerdir. 

Anadolu Türk kültürünün dayandığı tarihi temel Orta Asya Türk kültürüdür. Türkler tarih sahnesine 

çıktıkları Orta Asya Bozkırlarındaki yaşama biçimleri, kültürleri, gelenek ve göreneklerini de Anadolu’ya 

taşımışlardır. XI. Yüzyıldan itibaren Anadolu’ya göç etmeye başlayan Türkler Anadolu’da Selçuklu Devleti, 

Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere üç büyük devlet kurmuşlar ve bu devletler Anadolu’nun 

Türkleşmesini sağlamıştır. Bir millete özgünlüğünü veren, diğer milletlerle arasındaki farkı ortaya koyan, O 

milletin tarih sahnesine çıktığı andan başlayarak biriktirdiği maddi ve manevi değerler o milletin kültürünü 

oluşturur. Kültür, milletlerin var oluşundan bu yana, her alanda, sahip olduğu, milleti ayakta tutan, birleştirici ve 

ileriye taşıyıcı unsurdur. İnanış, gelenek ve görenekler de halkların günlük hayatının her kesiminde etkili olan ve 

insanların hayatlarına yön veren kültürel ögelerdir. Kültür toplumsal çevreyi etkileyen önemli bir etkendir. 

Türk Dil Kurumu Sözlüğünde (2010) kültür  “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 

manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünüdür”. diye tanımlanmaktadır. 

Kültür  “Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek 

özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü 

düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla 

geliştirilmiş olan biçimi. 1. Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve 

gerek özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü. 2. Bir topluma ya da bir halk topluluğuna özgü 

düşünce ve sanat yapıtlarının tümü. 3. Usavurma, beğeni ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla 

geliştirilmiş olan biçimi.” olarak tanımlanmaktadır. Halkbilim Terimleri sözlüğünde (1978) “Bireyin üyesi olduğu 

toplumdan öğrendiği bilgi, gelenek, görenek, davranış, yasa, sanat, uygulayım, zanaat gibi özdeksel ve tinsel 

ürünlerden oluşan bütün.”, Budunbilim Terimleri Sözlüğünde (1973) ise “ Bir halkın ya da bir toplumun özdeksel 

ve tinsel alanlarda oluşturduğu ürünlerin tümü: Yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi temel gereksemelerin elde 

edilmesi için kullanılan her türlü araç gereç; uygulanan teknikler; düşünceler, beceriler, inançlar, geleneksel, 

dinsel, toplumsal, politik düzen ve kurumlar; düşünce, duyuş, tutum, davranış ve yaşama biçimlerinin topu.” olarak 

ifade edilmektedir. Bu tanımlar da bize bireylerin sahip oldukları bilgi birikimi, kültürel zenginlikler, gelenek ve 

göreneklerin gelecek kuşaklara toplumların etkileşim içinde oldukları diğer bireyler ve toplumlara aktardığını 

göstermektedir. 

Her toplum kendi kültürü içinde gelenek görenek ve inançları barındırmaktadır. Toplumların 

kültürlerinden kaynaklanan hastalık ve sağlıkla ilgili uygulamalarda da benzerlik ya da farklılıklara rastlarız.  Bu 

uygulamalara baktığımızda kuşaktan kuşağa aktarıldığını görmekteyiz. Halk tababeti olarak adlandırabileceğimiz 

bu uygulamalar günümüze kadar gelmiştir. Bu uygulamalardan bir kısmı kişiden kişiye, yöreden yöreye, aileden 

aileye bazı farklılıklar göstererek halen varlıklarını sürdürmekte ve ağırlığını korumaktadır (Şenol vd. 2004).  

İnsanlar tarih sahnesine çıktığı andan itibaren sağlık sorunlarının çözümünü doğaüstü güçlerde aramıştır. 

Günümüzdeki geleneksel tıp yöntemlerinde, inanç ve uygulamalarda ilkel dinlerin özellikle de Şamanizm’in 

izlerini bulmak mümkündür. (Hotun, 1990). İnanç sistemleri Budizm’e dayanan Kuzey Asya halkları arasında  

“büyücü, sihirbaz” anlamına gelen şaman kelimesinden türeyen Şamanizm (Ersoy, 2006), Gök Tanrı İnancı, Atalar 

Kültü ve Totemizm ’in izlerine rastlamak mümkündür. 

Tarih sahnesine çıktığı andan itibaren yukarda belirttiğimiz inanç sistemi içinde olan Türkler İslam dinini 

kabul ettikten sonra da geçmişten süzülerek gelen inanç sistemi, gelenek ve göreneklerinim birçoğunu 

korumuşlardır. Doğum gelenekleri de bunlardan biridir. 

 İnsan hayatında önemli üç geçiş dönemi bulunmaktadır. Bunları, doğum, evlenme ve ölüm olarak 

sıralayabiliriz. Kendi içinde alt bölüm ve basamaklara ayrılan bu dönemler farklı kültürlerde o kültürün sahip 

olduğu gelenekler, inançlar çerçevesinde değişebilir. Bunun nedeni geçiş dönemlerinin o kültürün beklentilerine 

uygun olmasının sağlanmasıdır. Aynı zamanda kişilerin kendilerine yöneleceği düşünülen tehlikelerden korunması 

amaçlanmıştır. (Demirel Bozkurt, Hadimli, Sevil, 2014) 

 Geçiş dönemlerinde uygulanan adet, gelenek görenek ve törenler ve bu törenlerde uygulanan işlemler bir 

kültürden diğerine farklılıklar gösterirken benzerliklerin de olduğu görülmektedir. Geçiş dönemleriyle ilgili 

günümüzde uygulanan birçok âdet ve inanma kalıplan eski Türk inançlarının günümüze kadar gelen şekilleridir. 
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Her zaman mutlu bir olay olarak kabul edilen yeni bir canın dünyaya gelmesi, doğum anne babaya duyulan saygıyı 

arttırırken aynı zamanda neslin devamlılığını da sağlar. 

Doğum ister bireysel olsun, ister toplumsal olsun insanlar arasında mutlu bir olay alarak kabul 

edilmektedir.  Yeni bir canın dünyaya gelmesi hem anne-baba, hem de akrabalar ve topluma güç sağlamaktadır. 

Yeni bir insanın dünyaya gözlerini açması soyun sürdürülmesini sağladığı gibi aynı zamanda gücün ve 

dayanışmanın artması anlamına da gelir. Aileler için gelecek, umut ve güç anlamına gelen bir çocuğun dünyaya 

gelmesi onu doğuran kadının toplum ve aile içinde saygınlığını da arttırmaktadır. Baba olan erkekler de daha 

saygın duruma gelmektedirler.  Türk kültüründe annelik her zaman saygıyla karşılanmıştır ve anneler üreten bolluk 

ve verimlilik, soyun sürdürülmesini sağlayan kişiler olarak değerlendirilmişlerdir.  . Türklerde doğum 

geleneklerini doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olmak üzerine üç ana grupta toplayabiliriz. Doğumun 

evrelerinde inançlar ve gelenekler insanları gebelik öncesinden başlayarak bir takım âdetlere uymaya ve bu 

âdetlerin gerektirdiği işlemleri yerine getirmeye zorlamaktadır. Doğumun süreciyle ilgili yüzlerce âdet, inanç 

dinsel ve büyüsel özellikleri olan işlemler bulunmaktadır.(Örnek,1995:132). 

Her evlilikten sonra evlenen çiftlerin ailesi ve toplum tarafından bebek sahibi olması beklenir. Doğal 

yollardan bebek sahibi olamayan çiftler eski dönemlerde halk hekimliği, dinsel ve büyüsel işlemler 

uygulamaktayken günümüzde tıbbi yardım almaktadırlar. Tıbbi yardım almaları onların geçmişte olduğu gibi 

geleneksel yöntemler uygulamasının önüne geçmemektedir.  Bu geleneksel yöntemler yatırlara gitmek ve dilek 

dilemek, kurban kesmek, Hıdırellez’de oyuncak bebeklerle dua etmek gibi uygulamalardır. Bu tür uygulamalar 

Atalar Kültünde kendisini bulmaktadır ( Alptekin 2007: 71). Çiftlerin çocuk sahibi olamamasının nedeni genellikle 

kadınlar olarak görülmekte ve kadınlar suçlanmaktadır. Çocuk sahibi olamamanın, kısırlığın giderilmesi için 

geçmişten süzülerek gelen İslam dini içinde de yer bulan adet ve geleneklerin başında açları  doyurmak, fakir 

fukaraya yardım etmek, hayırlı işler yapmak ve dua etmek gibi çeşitli yöntemler gelir. Ayrıca kadınlar; bel 

bağlama, çeşitli otlardan ilaç yapıp içme, türbelere gidip adaklar adama, sıcak sıvıların buğusunun üstüne oturma 

vb. gibi çeşitli yöntemler geliştirmişler. Bu yöntemler günümüzde de uygulanmaya devam etmektedir. Ancak 

günümüzde ilk olarak hocalara başvurma ve onların dediklerini yapma, hazırladıkları muskayı taşıma gibi daha 

çok dinsel-büyüsel işlemlere giren yöntemler tercih edilmektedir. 
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Kısırlığın giderilmesi için  yeni doğum yapmış bir kadının bebeğinin sonunun (eşinin) üzerine kısır bir 

kadını sıcakken oturtarak, döl verme yeteneği olanların gücünü bu sonla birlikte kısır olana geçirmesi sağlanmaya 

çalışılır (Boratav, 2013: 166).Kısır kadının  döl geçirme yeteneği olan sonun üzerine oturtulduğunda yeni doğum 

yapan kadının bu özelliğinin ona geçeceğine inanılır. Bu yüzden kadınlar sıcakken bu sonun üzerine oturtulur.  Bu 

Umay tanrıçasının gücünün eşte yer aldığına inanılmasından kaynaklanır. Bu yüzden kısırlığı giderme ve çocuğun 

yaşamasını sağlamak için başvurulan uygulamalarda eşe (son) önem verilir. 1 Kadın hamile kalması durumunda 

aileleri ve toplumdan saygı görürler. Hamile kadınlara ve karınlarında taşıdıkları çocuklara dikkat edilir..  Bebeğin 

sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi için Anne adayının, yediğine içtiğine dikkat etmesi sağlanır.  Doğan bebeğin 

yaşaması için de çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bunları Yeni doğum yapmış bir kadın, bebeği yaşasın diye başka 

bir kadının emzirmesi,  bebeğe Yaşar, Dursun, Temel gibi isimlerin konulması (Kalafat, 1999: 102), tek nikâhlı 

bir kadından kırk yama alınıp ve ondan çocuğa giysi dikilmesi (Başar, 1972: 54). kırk kişiden para toplanıp bebeğe 

giysi alınması, anne yerine başkalarının aldığı giysilerin (Başçetinçelik, 2009a: 53) gibi uygulamalardır. Şamanist 

Türklerde de ölüm ruhunu aldatmak için bebeği komşulara satma ya da ebenin bebeği dolaştırıp daha sonra başka 

bir yerden getirmiş gibi anne babasına getirmesi uygulamaları mevcuttur (İnan, 2015: 174). Sütannesi uygulaması 

da, Şamanist Türklerden günümüze değişerek gelen bir uygulamadır. Kırk kişiden alınan para ya da toplanan yama 

ile bebeği giydirme uygulamasında da annenin bu işlere karışmaması yine musallat olacağından korkulan kötü 

ruhları aldatmak için yapılmaktadır. İnanışa göre Anne, bebeğiyle ilgili bir şeye karışmadığında kötü ruhlar 

bebeğin ona ait olmadığını düşünecek ve böylece ona zarar vermeyecektir.  

Kadınların hamile kalmasının ardında çocuğunu düşürme tehlikesine karşı da çeşitli uygulamalar 

mevcuttur. Bunlar kadının belinin çektirilmesi, hocaya götürülmesi, hoca tarafından bir bebeğin kırk kere okunup 

üflenerek düğümlenmesi ve kilitlenmesi ve bu kilidin doğuma kadının üzerinde taşıması (Karaaslan, 2010: 65), 

bir ipin yine okunup üflenerek düğümlenmesi gibi işlemler iyi niyetli büyüler olarak tanımlanmaktadır. Bu tarz 

işlemlerin kadınları kötü ruhlardan ve düşük yapmaktan koruduğuna inanılmaktadır. Ayrıca kadın ebeye götürülür 

ve ebe tarafından kadının beline “bel bağı” kuşak bağlanır.  

Doğacak çocuğun sağlıklı ve güzel olması için de çeşitli uygulamalar mevcuttur. Örneğin kadının güzel 

birine bakması uygulamasına Uygurlarda da (Rahman, 1996: 97) rastlamaktayız. Yine bebeğin güzel olması için 

hamile kadının hamileliği bpyunca aya bakması geleneği de vardır. Bazı gıda ürünlerin yenmesinin bebeğin güzel 

olmasına neden olacağı bazılarının bebeğin çirkin olmasına neden olacağı inanışı da günümüze kadar gelen bir 

inanıştır. 

 

Hamile kadın çocuğunun sağlıklı ve güzel olması onun aşerme sürecinde aşerdiği ğeylere ulaşmasıyla da 

bağlantılıdır. Eğer kadın aş erdiği yiyeceği yiyemezse doğacak çocuğunun eksik uzuvla doğacağına inanılır. 

Ayrıca kadının aşerme aşamasında, bazı şeyleri yapmaktan, özellikle belirli nesneleri ve yiyecekleri yemekten 

kaçınması ya da faydalı olacağına inanılan şeyleri yemesi sağlanır. (Örnek, 2014: 187). Yani, gebenin iki türlü 

aşermesi vardır. Birincisi canının çeşitli yiyecekleri çekmesi şeklinde olan aşerme, ikincisi ise özellikle ilk üç ay 

içerisinde gerçekleşen sancılı aşermedir. Değişik bölgelerde aşeren kadınlar, aşeriyor, aşyeriyor, aşeren, aşveren, 

aşyeren, aş çalıyor, yerikliyor, yerüklü, yerik yeriyor, yerikli, yergin, yerikleme, başı kel, başı döngün, başıbozuk, 

bazı bulanık, göğnü kötü şeklinde tanımlanmaktadır.(Örnek, 2014: 188). Kadın gebeliğinin ilk aylarında ise bazı 

yiyecek ve kokulara karşı duyarlı olur. Bunlar gebe kadında mide bulantısı ve kusmaya neden olur. Ayrıca gebe 

kadına ne isterse vermek gerektiğine inanılmaktadır.  

                                                           
1 Abdulkadir İnan’dan edinilen bilgiye göre Umay, kadim Türklerin millî ilâheleridir. Bu tanrıça çocukların ve 
hayvan yavrularının koruyucusudur (İnan, 1998: 397-398).Sadettin Gömeç’e göre Umay dişi yüce bir varlıktır. 

Umay’ı Yakutistan’dan Batı Trakya’ya kadar bütün Türkler tanımakta ve saygı göstermektedir. ( Gömeç, , s280) 

Prof. Dr. Hikmet Tanhu’ya göre Umay bir melektir ( Tanyu. 1980,s.196).Demircan ise Umay’ı Türk Mitelojisinde 

doğum ve bereketin sembolü en önemli tanrıça olarak tanımlamaktadır.  Divân-ı Lügati't- 

Türk'te plasenta kelimesini karşılayacak şekilde "son, kadın doğurduktan sonra karnından çıkan sonu" olarak 

geçen Umay kelimesi Orhun Yazıtlarında da geçen Türk ve Moğol mitolojisinde bir bereket tini olup hamilelerin, 

doğmuş ve henüz doğmamış çocuklar ile hayvan yavrularının koruyucusu olarak görülmektedir. Eski Türklerde 

anneleri (özellikle loğusa kadınları) ve çocukları koruyan, olumlu nitelikleri bulunan bir ruhtur. En eski Türkçe 

kelimelerden birisi olan Umay  Umay’la güneşle de bağlantılıdır. Güneş'in sarı rengi yüzünden Türk boylarında 

Umay'a, “Sarıkız” da denilmektedir. Türk efsane ve masallarında ay erkek, güneş de dişi olarak düşünülür. Bu 

düşünce Umay kültüyle ilgilidir.  Yine Anadolu'da dâhil olmak üzere günümüz Türklerinin yaşadığı yerlerde 

görülen, ağaçların dallarına Allah’tan çocuk dilemek üzere küçük bez salıncak ve beşiklerin asılması, İslam’dan 

önceki Umay kültünün izleridir. Bkz. Ahmet Demircan Simav ve Hisarcık’ta Eski Bir Türk Tanrıçası: Sarıkız 

(Umay) 5 Mayıs 2010-Simav www.akademiktarih.com/pdfler/store/sarikizumay.pdf 
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Türklerde doğacak çocuğun cinsiyetini belirlemek için de çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bunlar hamile 

kadının karnının şeklinde yediği şeylere kadar değişiklik gösterir. Örneğin, hamile kadının karnı büyükse doğacak 

olan bebek kız, küçükse erkek olur. (Akca, 2009: 23). Hamile kadın eğer güzelleşiyorsa oğlan çocuğu, 

çirkinleşiyorsa kız çocuğu doğuracak denir. İnanışa göre oğlan anneye güzellik getirir, kız ise annenin güzelliğini 

çalar derler.  Bu inanış, Türkiyenin birçok bölgesinde ve Kerkük Türkmenlerinde de (Saeed, 2014: 12) karşımıza 

çıkmaktadır.  Yine hamile kadının karnı, gebeliğinin ilk gününden itibaren sivri şekilde büyüyorsa oğlu, yuvarlak 

şekilde büyüyorsa kızı olur. İnanışı Muğla Menteşe’de (Özkan, 2009: 80) ve Kaşkay Türklerinde de (Karaaslan, 

2010: 77) vardır. Aşeren kadının canı tatlı çekiyorsa oğlu, ekşi özellikle de turşu çekiyorsa kızı olacağına 

inanılmaktadır. Ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur atlıyı”, “Ye ekşiyi doğur Ayşe’yi, ye tatlıyı doğur 

Hakkı’yı” gibi tekerlemelerden de anlaşılacağı gibi aşeren kadının canının tatlı çektiğinde oğlu, ekşi çektiğinde 

kızı olacağı inanışı oldukça yaygın görülen bir inanıştır.  Cinsiyetin tahmininde diğer bir uygulama da Hamile 

kadının oturması için birinin altına bıçak diğerinin altına makas konur. Eğer kadın altında bıçak olan mindere 

oturursa doğacak olan çocuk erkek, makas olan mindere oturursa kız olacağına inanılır. Hamile kadın yuvarlak bir 

masaya oturtularak ve bıçağın çevirtilmesi başka bir uygulamadır. Eğer bıçağın keskin tarafı anneye doğru gelirse 

bebeği erkek, hiçbir tarafı gelmez ya da sapı gelirse kız olacağına inanılır. 

Cinsiyet tayininde demirden üretilen bıçak ve makasın kullanılıyor olması Türklerin demire yüklediği kutsallık 

özelliğini bizlere bir kez daha göstermektedir. Demir Eski Türklerde kamlar tarafından büyü ve tedavi usullerinde 

kullanılan kutsal bir alettir.(Kalafat, 1999: 87). Cinsiyet tayini de bir nevi geleceği görmeye yönelik tahmin olduğu 

için uygulamalarda demirden materyallerin kullanılması demire yüklenen bu kutsallığın kendini günümüzde de 

koruduğunu göstermektedir.  

 

 

 

KAYNAKÇA  

ACIPAYAMLI, Orhan (1974a), Türkiye’de Doğumla İlgili Âdet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü, Sevinç 

Matbaası, Ankara.  

AĞCALAR, Aslı (2009), Silifke Halk Kültürü Araştırması, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin.  

ALTUN, Işıl (2004), Kandıra Türkmenlerinde Doğum, Evlenme ve Ölüm, Yayıncı Yayınları, İzmit.  

BULUÇ, Sadeddin (1942), “Şamanizm –VII- Ölüm Kültü”, Türk Amacı, Sayı: 1-8, s.365-371.  

BÜLBÜL, Davut (2006), Düziçi’nde Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ölüm), Niğde Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.  

CİCİOĞLU, M. Nurullah (2006), Geçit Ritleri Bağlamında Ölüm: Gaziantep Örneği, Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi.  

ÇELİK, Ali (1998), “Trabzon Yöresinde Bazı İnanmalar”, Milli Folklor, Cilt:5, Yıl: 10, Sayı: 39, s. 35-37.  

ÇORUHLU, Yaşar (2013), Türk Mitolojisinin Ana Hatları, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.  

.  

EKİCİ, Metin (2016), “Türk Kültüründe Al Renk”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi 16/2 Kış.  

ERCAN, Aktan Müge (2002), Gelibolu Yarımadası’nın Geçiş Dönemi Âdetleri Üzerine Bir İnceleme (Doğum-

Düğün-Ölüm), Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi. 

 ERGİN, Muharrem (2005), Orhun Yazıtları, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.  

ERGİN, Muharrem (2011), Dede Korkut Kitabı- 1, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.  

ERGUN, Pervin (2012), Türk Kültüründe Ağaç Kültü, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara.  

EROĞLU, Erol (2008), Prizren Türk Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ölüm), Sakarya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya.  

GÖNEN, Sinan (2006), “Dede Korkut Hikâyeleri'nden Günümüze Yansıyan Evlilik Âdetleri”, Milli Folklor, Cilt 

9, Yıl 18, Sayı 69, s.62-71.  

GÜÇLÜ, Mehmet (2004), “Trabzon Yöresi Düğün Törenlerinde Horon”, Milli Folklor, Sayı: 64, s. 123-140, 

Ankara.  

GÜLDEMİR (KARANFİL), Münevver (2008), Afyon-Bolvadin ve Çevresi Halk İnanışları ve Uygulamaları, 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.  

GÜNGÖR, Harun (1992), “Kayseri’de Yaşayan Uygur ve Kazak Türklerinin Bazı Âdet ve İnanışları”, Milli 

Folklor, Cilt:2, Yıl:4, Sayı:14, s.7-11.  

GÜVEN, Merdan (2013), Türk Halk Oyunlarının Şamanî Kökleri, Fenomen Yayınları.  

İNAN, Abdulkadir (1992), Manas Destanı, MEB Yayınları: 2127, İstanbul.  

İNAN, Abdulkadir (1998), “Umay İlâhesi Hakkında”, Makaleler ve İncelemeler Cilt 1, s.397-399, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara.  

İNAN, Abdülkadir (2015), Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara.  



722 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

JUMABAEV, Maksat (2006), Kırgız Gelenek ve İnanışlarında Dinî Ritüeller, Ankara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. 223  

 

KABAK, Turgay (2011), Derinkuyu Yöresi Halk İnanışları, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir. KADİRZADE, Kadir İbrahimoğlu (2005) (çev. Ahmet Doğan), 

Âdetler, İnançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi, Akçay Yayınları, Ankara.  

KALAFAT, Yaşar (1998), Kuzey Azerbaycan- Doğu Anadolu ve Kuzey Irak'ta Eski Türk Dini İzleri, Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Ankara.  

KALAFAT, Yaşar (1999), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 

Yayınları, Ankara.  

KALAFAT, Yaşar (2005), Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Babil Yayınları. Ankara.  

KALAFAT, Yaşar (2010), “Göklen Türkmenleri (=Türkmenistan) Halk İnançlarındaki Ölüm Temasına Dair Bazı 

Karşılaştırmalar”, TÜBAR-XXVIII-/2010-Güz, s. 219-229.  

KALAFAT, Yaşar (2011a), “Alanya Yöresinde Kilit-Bağ-Kitlenmek-Bağlanmak”, Erdem: Türk Halk Kültürü 

Özel Sayısı-III, Cilt:13, Sayı:39, s.589-597, Ankara.  

KALAFAT, Yaşar (2011b), Türk Kültürlü Halklarda Ölüm, Berikan Yayınevi, Ankara.  

KALAFAT, Yaşar; MAKAS, Zeynelâbidîn (1993), Karşılaştırmalı Türk Halk İnançları Azerbaycan- Doğu 

Anadolu, Ofset Matbaacılık.  

KARAKURT, Deniz (2012), Türk Söylence Sözlüğü, Ankara: e-Kitap Dağıtım ve Yayınları.  

KARAOĞLU, Günaydın (2013), Ruen Bölgesi Monografisi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.  

KARAASLAN, Mehmet (2010), Kaşkay Türklerinde Geçiş Dönemleri Doğum- Evlenme- Ölüm, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Van.  

KARAKAŞ, Ayhan (2005), Feke Halk Kültürü Araştırması, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.  

KAYA, Doğan (2014), Anonim Halk Şiiri, Akçağ Yayınları, Ankara.  

KAYABAŞI, Onur Alp (2008), Anamur Folkloru, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Konya. 224  

KÖKTAN, Yavuz (2008), Gilan Halk Kültüründe Geçiş dönemleri (Doğum-Evlenme- Ölüm), Sakarya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Sakarya.  

KÖSELER, Sait (2008), Hatay İli Kırıkhan İlçesi Halk Kültürü Araştırması, Çukurova Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.  

KURNAZ, Cemal; BAYTOP, Turhan (2003), “Lale Maddesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt: 

27, s. 79-81.  

KÜÇÜKBEZİRCİ, Seyit (2013), Konya Folkloru, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, No: 208, 

Konya.  

MAZLUM, Özge (2011), “Rengin Kültürel Çağrışımları”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 

31.  

MEAR, Hüray (1992), Kıbrıs Türk Toplumunda Doğum, Evlenme ve Ölüm ile İlgili Âdet ve İnanışlar, Türk Tarih 

Kurumu, K.K.T.C. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları-22.  

MOUMİN, Moumin (2009), Batı Trakya Türk Folkloru Üzerine Bir Araştırma (Doğum-Evlenme-Ölüm Âdetleri), 

Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.  

NUREDİNİ, Mensur (2007), Makedonya’daki Müslümanlarda Doğum, Evlenme ve Ölüm İle İlgili İnanışlar ve 

Uygulamalar, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, İzmir.  

ÖGEL, Bahaeddin (2001), Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.  

ÖGEL, Bahaeddin (2012), Türk Mitolojisi Cilt 2, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara. 225  

 

ÖRNEK, Sedat Veyis (2014), Türk Halkbilimi, Bilgesu Yayınları, Ankara.  

ÖZKAN, Hatice (2009), Muğla-Menteşe Beldesi Halkbilimi Ürünlerinde Eski Türk İnançlarının İzleri, 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.  

PALAMAN, Neriman (2005), Sakarya’da Yaşayan Bulgaristan Türklerinde Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-

Ölüm), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya.  

PEKER, Gökçen (2008), Misis’te Geçiş Dönemi Âdetleri, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.  

PEKER, Selçuk (2015), Mezar ve Türbelere Kült Merkezli Bir Bakış (Aksaray Örneği), Kömen Yayınları, Konya.  

RAHMAN, Abdulkerim (1996) (çev. Soner Yalçın, Erkin Emet), Uygur Folkloru, Kültür Bakanlığı Yayını.  

ROUX, Jean Paul (1999) (çev. Aykut Kazancıgil), Altay Türklerinde Ölüm, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.  

ROUX, Jean Paul (2011) (çev. Aykut Kazancıgil), Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Kabalcı Yayınevi, İstanbul.  

RUSKA, J. (1977), "Kına", İslâm Ansiklopedisi, 6. Cilt, s.708-709, İstanbul.  



723 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

SAEED, Zainab Ayad (2014), Kerkük Türkmenlerinin Geçiş Törenleri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.  

SAKAOĞLU, Saim (1980), Anadolu-Türk Efsanelerinde Taş Kesilme Motifi ve Bu Efsanelerin Tip Kataloğu, 

Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.  

ŞAHİN, Fulya (2008), Kütahya-Allıören Köyü Folklor Örnekleri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya. 226  

TANYU, Hikmet (1978), Türklerin Dinî Tarihçesi, Türk Kültür Yayını, İstanbul.  

TEKE, Elif (2005), Osmaniye’de Doğumla İlgili İnanç ve Uygulamalar, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi.  

TUNA, Sibel Turhan (2006), “Türk Dünyasındaki Düğünlerde Koltuklama ve Kırmızı Kuşak Bağlama Geleneği”, 

Bilig, Sayı: 38, Yaz, s. 149-160.  

TURAN, Osman (2009), Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, Ötüken Yayınları, İstanbul.  

TÜLÜCE, Lütfiye (2009), Osmaniye İli Merkez İlçeye Bağlı Köy Ve Mahallelerde Halk Kültürü Araştırması, 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Adana.  

TÜRBEDAR, Özlem (2011), Düzce Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ölüm), Anadolu 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.  

TÜRKÇE SÖZLÜK (2011), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.  

TÜRKMEN, Fikret; TÜRKER, Ferah (2014), “Geleneklerde ve İnançlarda “Demir”, Türk Dünyası İncelemeleri 

Dergisi, XIV/1 Yaz, s.1-8.  

YAKICI, Ali (1992), “Anadolu Düğün Geleneğinin Sosyal Hayata, Sanata Ve Edebiyata Etkisine Dair”, Milli 

Folklor, Yıl:4, Sayı:13, s. 28-31.  

YARDIMCI, Mehmet (1990), “Ağıt Söyleme Geleneğimiz ve Kadirli-Kozan Yöresinde Söylenen Ağıtlar”, I. 

Uluslararası Karacaoğlan ve Çukurova Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Adana. 227  

 

 

 

  

 
  



724 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

S-124 - TRAVMATİK DOĞUMUN POST-TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞUYLA 

İLİŞKİSİ 

 
Ruşen ÖZTÜRK1, Ruken YAĞIZ1, Oya KAVLAK1, 

 
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 

 

Giriş: Doğum birçok kadının hayatında önemli bir yer tutmaktadır.  Kadınların yaşamış olduğu doğum deneyimini 

bazı kadınlar olumlu algılarken, bazıları da travmatik bir deneyim olarak algılanmaktadır. Travmatik doğum 

deneyimine, doğum sırasında bir komplikasyon gelişmesi, ölü doğum, kanama gibi anne-bebek yaşamını tehdit 

eden olaylar meydana gelmesi veya müdahalelerin yeterli ilaç uygulaması uygulamadan yapılması yer almaktadır. 

Aynı zamanda normal geçen bir doğum eyleminde sunulan yetersiz bakım sonucunda da kadın doğum deneyimini 

travmatik olarak algılayabilir. Travmatik bir doğum, kadını, bebeğini ve ailesini olumsuz etkilemektedir. Post-

travmatik stres bozukluğu (PTSB)  anne ve bebek bağlanmasını ciddi şekilde etkilemektedir. Literatürde kadınların 

başlangıçta bebeklerini ret ettiklerini göstermektedir. Doğum gibi önemli bir olay sonrası yaşanan bu travmatik 

deneyimler kişilerde PTSB oluşmasını etkilemektedir.  Anneliğe ayak uydurma kişinin psikolojik sorunlara karşı 

da açık olduğu bir dönemdir.  Amaç: Bu derleme de travmatik doğum deneyimi ile PTSB arasındaki ilişkinin 

incelenmesine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Literatürde yapılmış olan çalışmalar incelenerek 

hazırlanmıştır. Bulgular: Doğum sürecine ilişkin kadınların algıları, olayları yorumlamaları ve bunları 

anlamlandırmaları birbirinden farklı olabilir. Doğum sonrası farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda, postpartum 

PTSB doğuma karşı oluşan bir reaksiyon olarak tanımlanmış ve prevalansı % 2-7 olarak bildirilmiştir. Postpartum 

PTSB gelişmekte olan ülkelerde de sorun olarak bildirilmiştir. Doğum yapılan ortamın travmatik yanıtın 

oluşmasındaki önemi daha önce yapılan çalışmalarda vurgulanmıştır. Yapılan bir çalışmada postpartum 4-6 hafta 

olan kadınların doğumda yüksek müdahale, doğumda yetersiz bakım algısı akut travma semptomlarının gelişmesi 

arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur.  

Hastanın doğum esnasında kontrolü kaybetme duygusunu yaşaması, kendisini güçsüz hissetmesi, personel ile 

yeterli iletişim kuramaması veya personelin olumsuz tavırları, yetersiz yardım ve destek postpartum PTSB 

olasılığını arttıran faktörler olarak vurgulanmıştır. Cinsel taciz deneyimi olan ve doğum yapan kadınlarla yapılan 

çalışmada oldukça ilginç sonuçlar bulunmuştur. Intravenoz ve monitörizasyon işlemleri ve bakım vericiler 

tarafından `bacağını aç` gibi yorumların travmatik doğum deneyimi olan kadınlara, geçmiş travma deneyimlerini 

hatırlattığı ve acı ve kontrolü kaybı hissettikleri belirtilmiştir. Bu nedenle, hastanın doğum sırasında yeterli desteği 

alması ve doktoru ve ebesiyle iyi iletişim içerisinde olması ise postpartum PTSB olasılığını azaltan faktörlerdendir. 

Sonuç: Doğumda kadın ile bakım sunan sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve davranışların oldukça önemli 

olduğu, kötü iletişim ve davranışlar doğum deneyiminin travmatik olarak algılanmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Sağlık profesyonelleri, doğumda destekleyici bakım hizmeti sunmalı, doğum sonrası dönemde 

deneyim paylaşımı ve olumsuz deneyimlerin yeniden anlamlandırılmasına destek olmalı ve gerekli durumlarda 

uygun yönlendirmeyi yapabilmelidir. Böylece annenin, yaşamış olduğu kötü deneyim ve doğum sonu dönemde 

yaşacağı sorunlar önlenebilecek ve anneliğe geçiş sırasında uyum sağlaması kolaylaştırılabilecektir. 

Anahtar Kelimler: Travmatik Doğum, PTSB, Doğum Deneyimi 
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RELATION OF TRAUMATIC BIRTH TO POST-TRAUMATIC STRESS DISORDER 

Aim: This review is designed to draw attention to the examination of the relationship between traumatic birth 

experience and PTSD. Birth has an important place in many women's lives.While some women perceive their birth 

experience positively, others perceive it as a traumatic experience. Traumatic birth experiences include 

complications during birth, stillbirth, bleeding, and other events that threaten the life of the mother-infant. the 

inadequate care provided during a normal labor practice may also perceive the woman's traumatic experience as 

traumatic. These traumatic experiences that occur after an important event such as birth affects the occurrence of 

PTSD in people.PTSD is also seriously affect the mother – baby bond. In lietarure show that women have feelings 

of rejection towards the baby. Results:Postpartum studies in different postpartum periods have been described as 

postpartum PTSD as a reaction against birth and the prevalence is reported to be 2-7%. Postpartum PTSD has also 

been reported as a problem in developing countries. In a study showed that 4 to 6 weeks pospartum period women 

have risk who had experinces of high level of obstetric intervention and the perception of inadequate labor and 

delivery care were associated significantly with the development of acute trauma symptoms. And also long and 

complicated labour is important factor causing the PTSD.In an other study found that stuied with women who had 

past sexual violence experince and give birth. Women have traumatic birth  who had experinced  intravenous lines 

or monitoring equipment and commands given by providers, such as “open your legs,”in labour, that remind their 

past experince and feel pain and loss of control.For this reason, receiving adequate support during the birth order 

of the patient and having good communication with professionals are the factors that reduce the postpartum PTSD 

likelihood. Conclusion:Poor communication and behaviors between women and health professionals who provide 

care at birth are thought to cause the birth experience to be perceived as traumatic. This will prevent problems that 

the mother experiences during the postnatal period of the bad experience, and it will be easier to adapt during the 

transition to motherhood. 

Key Words: Traumatic Birth, PTSD, Birth Experience 

 

 

GİRİŞ 

Doğum, birçok kadının yaşamının bir parçası olarak düşünülen ve aynı zamanda pozitif bir deneyim 

olarak algılanan stresli bir olaydır. Toplumda sık gerçekleşen bu olay, toplum tarafından “normal” olarak kabul 

edilmektedir (Maggioni, Margola& Filippi, 2006 ; Baum&Strous, 2012). Toplum tarafından bu kadar normal 

kabul edilen doğum; bazı kadınlar doğumu pozitif bir deneyim olarak algılamalarına rağmen, bazı kadınlar için de 

bu durum değişmekte ve travmatik olan negatif bir deneyim olarak algılanmaktadır. 

Doğum sonrası anneliğe ayak uydurma kişinin psikolojik sorunlara karşı da açık olduğu bir dönemdir 

(Güdücü, Kayan, İşçi, Başgül Yiğiter& Dünder, 2013). Doğum, çok ağrılı bir deneyimdir ve bu çoğu zaman 

kontrol dışı gerçekleşen duygular ile ilişkilidir. Doğum ağrısı ve kontrol kaybının gerçekleşmesi doğumu 

travmatize eden nedenlerdendir. Bu nedenle, doğumun kadınlar için travmatik olması şaşırtıcı değildir. Bu 

nedenle, annelerin yaşadığı bu olumsuz deneyim sonucunda PTSB ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Literatür 

incelendiğinde; PTSB ise; en yaygın görülen ruhsal bozukluklardan biridir ve stresli bir olayın ardından ortaya 

çıkan diğer anksiyete bozukluklarından ayırt edilir şeklinde tanımlanmaktadır. Bu bozukluğun prevalansı 

erkeklerde olduğu gibi kadınlarda iki kat daha fazladır ve doğum, hormonal dengesizlikler, kazalar, felaketler, 
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sorunlar ve aile içi şiddet gibi stresli yaşam olaylarını içeren çeşitli stres faktörlerinden etkilenmektedir (Sadock, 

Sadock& Kaplan, 2009; Stein, Jang, Taylor, Vernon&Livesley, 2002; Reynolds,1997). Reynolds (1997), yaptığı 

bir çalışmada PTSB’nin travmatik bir doğumdan sonra meydana gelebileceğini ileri sürmüştür. 

Travmatik bir doğum; kadını, bebeği ve aileyi etkileyen olumsuz bir süreçtir (İsbir& İnci, 2014). Aynı 

zamanda bu deneyim kişilerde PTSB gelişmesini etkilemektedir. Doğum sonunda bu olumsuz deneyim özellikle 

anne ve bebek arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle doğum travmasının 

önlenmesinde, tanılanması ve tedavisinde ekip yaklaşımı oldukça önemli hale gelmektedir. Bu ekipte hemşire, 

ebe, psikolog, psikiyatrist ve sosyal hizmet uzmanları yer almalıdır (Reynolds, 1997). 

 Bu derlemede travmatik doğum deneyimi ile PTSB arasındaki ilişkiye ve doğum travmasının 

önlenmesine dikkat çekmek amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca doğum travmasının önlenmesinde ve travmayı 

etkileyebilecek faktörlerin açıklanması ve doğum travması yaşıyan kadının, bebek ve aile sağlığı üzerine olan 

etkisi ve sağlık profesyonellerinin sorumluluğuna dikkat çekmek amacıyla literatür derlemesi olarak 

hazırlanmıştır. 

 

GELİŞME 

Yapılan çalışmalarda, hamilelik ve doğumla ilgili birçok faktörün, anneyi PTSB’ ye duyarlı hale 

getirdiğini; hatta bazı durumlarda, bu faktörlerin bazılarının gebelikten önce bile devreye girdiği ifade 

edilmektedir. Bu faktörler; doğum eyleminin türünü, doğum eylemlerini, doğum sırasında hoş olmayan 

deneyimleri, sosyal desteğin eksikliğini ve kültürel faktörlerin etkisi (bebeğin cinsiyetinin önemi), hamileliğin 

sırasında talihsiz olaylar yaşanmasını (sevdiklerinin ölümü, boşanma ve evsiz kalma), doğum korkusu, psikiyatrik 

bozukluk öyküsü (özellikle doğum sonrası depresyon) ve çocukluk çağı cinsel istismar öyküsü gibi faktörleri içerir 

(Modarres, Afrasiabi, Rahnama& Montazeri, 2012; Ayers, 2004; Garthus-Niegel, von Soest, Vollrath&Eberhard-

Gran, 2013). Yapılan bir başka çalışmada ise; isteğe bağlı sezaryenın tipik PTSS’ den kaçınma davranışı olarak 

görüldüğü ifade edilmiştir. Çünkü kadın normal doğum ve acil sezaryen gibi doğumların da psikolojik olarak zor 

olabileceğini düşündüğünü ve bunun da travmatik bir doğuma neden olabileceği kabul edilmiştir (Reynolds, 1997).  

Literatürde doğum şeklinin PTSB’ yi etkilemediğini belirten çalışmalara da rastlanmıştır. Güdücü vd. (2013) 

yapmış oldukları çalışmada doğum şeklinin PTSB ‘ yi etkilemediğini belirtmişlerdir.  Mahmoodi vd. (2017)’ de 

yapmış oldukları çalışmada ise;  doğum şeklinin PTSB ile arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığını ifade 

etmişlerdir.  

Doğum sürecine ilişkin kadınların algıları, olayları yorumlamaları ve bunları anlamlandırmaları 

birbirinden farklı olabilir. Kadınların yarıdan fazlasının doğumlarını travmatik bir deneyim olarak kabul ettikleri 

belirtilmiştir (Garthus et al., 2013; Modarres et al. 2012).  Kadınlar doğum anında kontrol kaybı duygusu 

yaşadıklarını, insanlığını tehdit altında hissettiklerini, doğum anını unutamadıklarını belirtmişlerdir (Elmir, 

Virginia, Lesley, & Jackson, 2010; Goldbort, 2009). Kadının doğum esnasında kontrolü kaybetme duygusunu 

yaşaması, kendisini güçsüz hissetmesi, personel ile yeterli iletişim kuramaması veya personelin olumsuz tavırları, 

yetersiz yardım ve destek postpartum PTSB olasılığını arttıran faktörler olarak vurgulanmıştır. Intravenoz ve 

monitörizasyon işlemleri ve bakim vericiler tarafından `bacağını aç` gibi yorumların travmatik doğum deneyimi 

olan kadınlara, geçmiş travma deneyimlerini hatırlattığı ve acı ve kontrol kaybı hissettiklerini belirtilmiştir. Bu 

nedenle, hastanın doğum sırasında yeterli desteği alması ve sağlık personeli ile iyi iletişim içerisinde olması ise 

postpartum PTSB olasılığını azaltan faktörlerdendir (Foa, Riggs, Dancu, & Rothbaum, 1993; Rose, 1992; Ballard, 
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Stanley, &Brockington, 1995). Ayrıca travmatik doğum deneyimi sonucunda gelişen Post-travmatik Stres 

Sendromu oranı ise; toplumlar arası farklılık göstermesine karşın  %3.1- %15.7 arasında değiştiği belirtilmektedir 

(Grekin & O’Hara, 2014).   

Doğum sonrası farklı zamanlarda yapılan çalışmalara bakıldığında, postpartum PTSB doğuma karşı 

oluşan bir reaksiyon olarak tanımlanmış ve prevalansı % 2-7 olarak bildirilmiştir (Foa, Riggs, Dancu, & Rothbaum, 

1993; Rose, 1992; Ballard, Stanley, &Brockington, 1995). Postpartum PTSB gelişmekte olan ülkelerde de sorun 

olarak bildirilmiştir. Doğum yapılan ortamın travmatik yanıtın oluşmasındaki önemi daha önce yapılan 

çalışmalarda vurgulanmıştır. Yapılan bir çalışmada postpartum 4-6 haftada olan kadınların doğumda yüksek 

müdahale, doğumda yetersiz bakım algısı akut travma semptomlarının gelişmesi arasında anlamlı farklılık olduğu 

bulunmuştur (Foa et all. 1993; Rose , 1992; Ballard et all. 1995).  

SONUÇ 

Gebelik ve doğum kadın için hayatının önemli dönüm noktalar arasında yer almaktadır. Gebelik boyunca 

kadın doğum anını ve bebeğine kavuşmayı hayal etmektedir. Doğuma yönelik birçok kadının ambivalan duygular 

içerisindedir. Doğum sırasında yaşayacağı olumsuz deneyimler sadece kadını değil aynı zamanda bebeğini ve 

ailesini olumsuz etkilemektedir.  

Doğumda kadın ile bakım sunan sağlık profesyonelleri arasındaki iletişim ve davranışların oldukça 

önemli olduğu, kötü iletişim ve davranışlar doğum deneyiminin travmatik olarak algılanmasına neden olduğu 

düşünülmektedir. Bu yüzden travmatik doğum, birçok disiplin tarafından ele alınması gereken bir durumdur.  

Sağlık profesyonelleri doğum sırasında destekleyici bakım hizmeti sunmalı, doğum sonrası dönemde deneyim 

paylaşımı ve olumsuz deneyimlerin yeniden anlamlandırılmasına destek olmalı ve gerekli durumlarda uygun 

yönlendirmeyi yapabilmelidir. Böylece annenin, yaşamış olduğu kötü deneyim ve doğum sonu dönemde 

yaşayacağı sorunlar önlenebilecek ve anneliğe geçiş sırasında uyum sağlanması kolaylaşabilecektir. 
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S-125 - GEBE KADINLARIN İNTERNET KULLANMA DURUMLARININ VE 

NEDENLERİNİN İNCELENMESİ 

 
EDA SAHIN1, TULAY YAVAN2, KAZIM EMRE KARASAHIN3, 

 
1GIRESUN UNIVERSITESI, 2IZMIR EKONOMI UNIVERSITESI, 3SAGLIK BILIMLERI UNIVERSITESI, 

Araştırmalar, gebe kadınların büyük bir kısmının ihtiyaç duyduğu bilgi için sağlık profesyonelleri dışında, başka 

kaynaklara da yöneldiğini göstermektedir. Bu çalışmada, gebe kadınların internet kullanma durumları ve 

nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemi, Temmuz- Aralık 2016 tarihleri arasında, bir eğitim ve araştırma 

hastanesinde gebe polikliniğine başvuran 306 gebe kadın oluşturmuştur. Araştırmada gebe kadınların sosyo-

demografik özellikleri, gebeliklerine ilişkin internette bilgi arama durumları ve nedenlerini sorgulayan “veri 

toplama formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, analizlerde t 

testi ve Anova testleri kullanılmıştır. 

Kadınların yaş ortalaması 31.08±5.1’dir (21-46). Gebelerin %50’sinin üniversite ve üzeri mezunu olduğu, 

%56.5’inin çalışmadığı, %92.2’sinin isteyerek gebe kaldığı ve %63.7’sinin gebeliği boyunca herhangi bir problem 

yaşamadığı belirlenmiştir. Katılımcıların %87.9’unun gebelikleri ile ilgili bilgi aldıkları ve en fazla (%68.6) 

doktordan bilgi aldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların %90.5’inin ev/işyeri bilgisayarında ve %78.8’inin cep 

telefonunda internet olduğu, %71.2’sinin orta derecede internet kullanma becerisine sahip olduğu, %95.4’ünün 

gebeliklerinde internet kullandıkları ve %42.5’inin interneti her gün kullandıkları belirlenmiştir. Gebelikte internet 

kullanma nedenleri arasında kadınlar en çok “gebeliğim ile ilgili aklıma takılan konuların cevaplarını bulmak ve 

gebeliğime yönelik her şeyi bilerek kontrol sahibi olmak için” (%76.1) yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların 

internette araştırma yaptığı konuların başında gebelikte “fetüsün gelişimi” (%74.8), doğuma yönelik olarak 

“doğum şekli” (%43,5), doğum sonu dönem ile ilgili “emzirme/meme sorunları” (%49.7) gelmektedir. 

Katılımcıların %61.8’i internetten araştırdıkları bilgileri sağlık profesyonelleri ile paylaşmadıklarını ve %82.7’si 

internetten edindiği bilgilerin kararlarını etkilemediğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %43.5’i internetteki 

bilgileri orta derecede güvenilir bulduklarını, %57.5’i internetteki bilgileri diğer gebelere önerdiklerini, %72.9’u 

internetteki bilgilerin doğruluk ve güvenilirlik kriterleri arasında en çok uzman tarafından yazılmış olmasına önem 

verdiklerini belirtmişlerdir. Gebelerin internet kullanma durumları ile yaş grupları, çalışma durumu, eğitim düzeyi, 

gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Sağlık profesyonelleri gebelik takiplerinde, doğum öncesi hazırlık sınıflarında sadece gebelik hakkında bilgi 

vermemeli, aynı zamanda güvenilir bilgilere ve doğru kaynaklara ulaşmak için internetten nasıl yararlanacakları 

konusunda gebelere rehberlik etmeli ve gerekli tartışma ortamını oluşturmalıdırlar. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBELİK, İNTERNET KULLANIMI, BİLGİ 

 
DETERMİNİNG OF THE İNTERNET USE BY PREGNANT WOMEN SEEKİNG 

PREGNANCY-RELATED İNFORMATİON 

 
EDA SAHIN1, TULAY YAVAN2, KAZIM EMRE KARASAHIN3 

 
1GIRESUN UNIVERSITY, 2IZMIR EKONOMI UNIVERSITY, 3HEALTH SCIENCE FACULTY 

It was aimed to determine the internet use situations and reasons of pregnant women. 

The sample of this descriptive study was composed of 306 pregnant women who applied to an education and 

research hospital between July and December 2016. Data collection form was used for the socio-demographic 

characteristics of pregnant women, the situations and reasons of searching information on the internet about their 

pregnancies. 

The average age was 31.08±5.1 (21-46). 50% of the pregnant women were university graduates and above, 56.5% 

were not working, and 63.7% had no problems during their pregnancy. 87.9% of the participants had information 
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about their pregnancies and the highest number (68.6%) were informed by their doctor. 90.5% of the participants 

had internet on the home/office computer, 78.8% of them had internet on their mobile phone, 71.2% of them had 

internet use ability at middle level, 95.4% of them used internet during their pregnancies and 42.5% of them used 

internet every day. Among the reasons for using internet in pregnancy, women responded mostly (76.1%) "to find 

answers to questions about pregnancy and to control everything about pregnancy". At the beginning of the topics 

that participants surveyed on the internet, "fetus development" (74.8%), "birth type" (43.5%) and 

"breastfeeding/breast problems" (49.7%). 61.8% of the participants stated that they did not share the information 

they searched from the internet with health professionals and 82.7% stated that the information obtained from the 

internet did not affect their decisions. 43.5% of the participants thought that the information on the internet were 

moderately reliable, 57.5% of the respondents indicated that they would recommend the information on the internet 

to other pregnant, and 72.9% stated that the information on the internet written by the experts were accurate and 

reliable. There was a significant difference between the age group, educational level, work status, number of 

pregnancies and the usage of internet among pregnant women. 

Health professionals should guide the pregnancies on how to benefit from the internet in order to reach reliable 

and accurate sources and should create the necessary discussion environment. 

KEYWORDS: PREGNANCY, İNTERNET USE, İNFORMATİON 
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S-126 - HBV VE HCV ENFEKSİYONLU GEBELERE YAKLAŞIM PRENSİPLERİ 

 
Elleda SARIYEVA GOSHGAR KIZI1, 

 
1Bakü Devlet Üniversitesi, 

Son yıllar ahali içerisinde virüs enfeksiyonlarının düzeyi artmaktadır. Parenteral hepatitli gebe hastaların 

gebeliğinin devam ettirilmesinin zorluğu etiotrop tedavinin mümkün olmamasıdır. Tüm dünyada Hepatit- B`ye 

karşı aşılama yapılmasına rağmen bu hastalık dünya sağlık kurumları karşısında ciddi sorunlar oluşturmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü`nün tavsiyelerine göre Azerbaycan Cumhuriyeti`nin HBV enfeksiyonu üzere hafif 

taşıyıcılığa ve HCV enfeksiyonu üzere orta düzeyde endemikliğe sahip bölgeler listesine girmesi gerekmekte.Bu 

çalışmanın ana amacı Azerbaycan'da gebelerde HBV, HCV enfeksiyonu frekansı parenteral hepatitli gebelere 

yaklaşım prensiplerini belirlemektir. 

Bakü şehrinde gerçekleştirdiğimiz tahkikat sonuçlarına göre gebe kadınlar arasında HBV`le karşılaşma frekansı 

%1,81±0,22 oranında. Gebe kadınlar arasında HCV`le karşılaşma frekansı %1,14±0,17 oranında. Dikkat çeken 

durum, HCV enfeksiyonu zamanı çocuklarda kronisite %80 oranında olmasıdır. Azerbaycan`da gebeler arasında 

hepatit B virüs taşıyıcılığı düzeyinin artmakta olduğunu söylemeden geçemeyiz. Gebelik döneminde fibröz 

teşhisinde gayri invaziv tetkik yöntemleri (ultrason, fibroskan vb.) uygulanmakta. Tüm gebelere ilk antenatal 

gelişinde yüzeysel HbsAg`ye rutin skriningin yapılması tavsiye edilir. Gebelerin ilk kadın danışmanlığına 

başvuruları zamanı, keza gebeliğin 34-36. haftasında kan plazmasında ekspress testlerle HBsAg tespit edilmeli. 

Hospitalizasyon ve izolasyona gerek yok. Kadının hospitalizasyonu onun durumunun ağırlığına bağlı. Gebelik 

zamanı aşılamanın yan etkisi tespit edilmemiştir. Cinsel partnerin tetkik ve tedavisi – tavsiye edilmekte. Çocuğu 

emzirmenin de yan etkisi tespit edilmemiş. Gebelik, doğum döneminde her hangi bir invaziv manipülasyonlardan 

kaçmak önerilmekte. Gebede hepatit B virüsünün olması sezeryan olması gerektiği anlamına gelmez. Annede 

hepatit B virüsü olduğunda, doğum sonrası 12 saat zarfında yenidoğana 200 IU/intramuscular immünoglobulin ve 

hepatit B`ye karşı aşı kullanımı ile kombine immünoprofilaksinin gerçekleştirilmesi gerekmekte. 

Tüm gebelerin HBV, HCV enfeksiyonlarının tetkiki için skrining, karaciğerde fibröz teşhisi, enfeksiyonlu 

annelerin doğmuş bebeklerinin immünoprofilaksisi çok önemli. 

ANAHTAR KELİMELER: HBV, HCV ENFEKSİYONLARI, GEBELİK, TAKTİK 

 
APPROACH PRİNCİPLES OF HBV AND HCV İNFECTED PREGNANCY 

 
Elleda SARIYEVA GOSHGAR KIZI1 

 
1BAKU STATE UNİVERSİTY 

In recent years, the level of virus infections in the population is increasing. The difficulty of continuing pregnancy 

of pregnant patients with parenteral hepatitis is that it is not possible to etiotropic treatment. According to the 

recommendations of the World Health Organization, the Republic of Azerbaijan should have a list of regions with 

moderate endemicity for HBV infection and light carrier for HCV infection. The main objective of this study is to 

determine the prevalence of HBV, HCV infection frequency and parenteral hepatitis in pregnancy in Azerbaijan. 

According to the results of the investigation conducted in Baku city, the frequency of encountering HBV among 

pregnant women is 1,81 ± 0,22%. The frequency of encountering HCV among pregnant women is 1.14 ± 0.17%. 

It is noteworthy that the chronicity of HCV infection is 80% in children. In Azerbaijan, we can not go on saying 

that the level of hepatitis B virus carrier is increasing among the pregnants. During the pregnancy period, non-

invasive examination methods (ultrasonics, fibroscans, etc.) are applied in the diagnosis of fibrosis. Routine 

skrining of superficial HbsAg is recommended for the first antenatal visit to all pregnancies. It is time to apply for 

pregnant women's first counseling, and your pregnancy 34-36. HBsAg should be detected in the blood plasma 

during the week by express tests. Hospitalization and isolation are unnecessary. The hospitalization of a woman 

depends on the weight of her condition. Side effects of vaccination of pregnancy time have not been detected. 

Examination and treatment of sexual partner - recommended. Side effects of the child's breastfeeding have not 

been determined. Pregnancy is recommended to escape from any invasive manipulations during labor. It does not 
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mean that hepatitis B virus in the pregnancy should be caesarean section. In the case of pandemic hepatitis B virus, 

combined immunoprophylaxis with 200 IU / intramuscular immunoglobulin and hepatitis B vaccination should be 

performed within 12 hours after birth. 

All pregnancies are skrining for the detection of HBV, HCV infections, fibrosis diagnosis in the liver, 

immunoprophylaxis of infants born to infected mothers is very important. 

KEYWORDS: HBV, HCV İNFECTİONS, PREGNANCY, TACTİCS 
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S-127 - DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİNİN GEBELERİN DOĞUM TUTUMLARI 

ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Hülya Okumuş, Merlinda Aluş Tokat, Özlem Çiçek, Dilek Bilgiç, Hande Yağcan, Sevcan Fata, Hülya Özberk, 

Buse Bahıtlı, Nur Aypar 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği AD. 

E-Mail: hande.yagcan@gmail.com 

Amaç: Doğuma hazırlık sınıfı eğitiminin gebelerin doğum tutumları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Çalışma ön test-son test yarı-deneysel tipte olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Anabilim Dalı’nın gebe eğitimi okulunda yürütülmüştür. Gebeliğinin ikinci veya üçüncü tremesterinde ve gönüllü 

olan dokuz kadına toplam dört saatlik rol play, ısınma egzersizleri, imgeleme gibi aktif öğretim teknikleri ile 

solunum ve gevşeme egzersizleri kullanılarak Bradley, Balaskas, Ina May Gaskin, Lamaze gibi doğum felsefeleri 

doğrultusunda geliştirilen doğuma hazırlık eğitimi programı uygulanmıştır. Bu program içeriğinde; doğumun 

yönetimi, gevşeme yöntemleri, doğru ıkınma ve nefes teknikleri, doğumda doğru hormonların salgılanmasını 

sağlayıcı yöntemler, pozitif doğum hikâyeleri gibi konular bulunmaktadır. Eğitime katılan gebelere sözlü ve yazılı 

izinleri alınarak, eğitim öncesinde ve sonrasında e-mail yoluyla doğumda yaşayacakları korkuları belirleyebilmek 

için geliştirilen “Doğum Tutum Ölçeği” uygulanmış ve eğitim sonunda kendilerine katılım belgesi verilmiştir. 

Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov Smirnov ve Paired Sample T testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Doğuma hazırlık sınıfı eğitimine katılan gebelerin yaş ortalaması 33.11±3.88, %88.9’u üniversite 

mezunu olup, tümü normal doğum yapmak istediğini ve %55.6’sı bunu epidural uygulaması ile beraber yapmak 

istediğini belirtmiştir. Gebelerin eğitim öncesi doğum tutum puan ortalamaları x=32.77±9.51 iken eğitim 

sonrasında x=26.88±5.88’e düşmüştür. Eğitim öncesi ve sonrası doğum tutum ölçeği puan ortalamaları arasındaki 

fark istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur (t(8)=2.38, p<0.05). Gebelerin eğitim öncesine göre sonrasında doğum 

korkularında anlamlı bir azalma olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Doğuma hazırlık sınıfı eğitiminin, gebelerin doğum tutumları üzerine doğum korkularını azaltmada önemli 

bir etkisi bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Doğum, Obstetrik, Korku, Tutum, Gebelik, Hemşirelik  

 

The Impact of Childbirth Education on Childbirth Attitudes of Pregnant Women 
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Aim: In this study, the impact of childbirth education on chidbirth attitudes of pregnant women is aimed to 

investigate. 

Method: This study was pre-post-test, semi-experimental type and it was conducted at childbirth education class 

of Dokuz Eylül University Department of Obstetrics and Gynecology. Volunteer nine pregnant women who were 

in the second or third tremester of their pregnancies included in a childbirth education program which was 

developed in the direction of birth philosophy such as Dick-Read, Bradley, Balaskas, Hypnibirthing and Lamaze. 

This education was applied by using active teaching techniques such as role play, warm-up exercises, imagination, 

breathing and relaxation exercises for a total of four hours. In this program; the management of birth, methods of 

relaxation, correct evacuation and breathing techniques, methods to provide the right hormone secretion at birth, 

and positive birth stories were the subjects given to pregnant women. The "Turkish Version of Childbirth Attitudes 

Questionaire" was applied to that pregnant women by taking oral and written permissions by sending the 

questionaire before and after the training, to determine the fears that they could feel at birth was given. Also they 

were given the participation certificate at the end of the training. In the analysis of the data, descriptive statistics, 

Kolmogorov Smirnov and Paired Sample T test were used. 

Results: The average age of the participants was 33.11 ± 3.88, 88.9% of whom were university graduates. All of 

them stated that they wanted to give birth to vaginal and 55.6% of them stated that they want to do this with 

epidural application. Pre-test childbirth attitudes scale mean scores of pregnants were x = 32.77 ± 9.51, and this 

mean score were decreased to x = 26.88 ± 5.88 after training. The difference between pre and post test childbirth 

attitudes scale mean scores was statistically significant (t(8)= 2.38, p <0.05). There was a significant decrease in 

birth fear after pregnancies according to pre-training. 

Conclusion: Childbirth education classes have an important effect on the childbirth attitudes of the pregnant 

women, by reducing the fear. 

Key Words:  Delivery, Obstetric, Fear, Attitude, Pregnancy, Nursing 

Giriş 

Gebelik, kadının hayatındaki kaygıyı arttıran ve stres yaratan bir geçiş dönemi iken doğum; doğal, sonucu 

önceden tahmin edilemeyen, ağrılı ve hem anne hem de bebek için ciddi morbidite, hatta mortalite riski taşıyan 

bir süreçtir (Karataylı, 2007). Poikkeus ve arkadaşlarının (2006) yaptıkları bir çalışmada her beş kadından birinde 

orta derecede doğum korkusu saptanmış olup, kadınların %6-13’ünün ise daha ciddi doğum korkusu yaşadığı ve 

bu korkusu ile baş edemediği belirlenmiştir (Poikkeus et al., 2006). Alipour ve arkadaşlarının (2011) yaptıkları bir 

çalışmada da 28. gestasyonel haftasından sonra doğum korkusunun süreklilik ve durumluluk kaygı düzeyini 

arttırdığını saptamışlardır (Alipour et al. 2011).  

Doğumda korkunun nedenleri biyolojik (ağrı korkusu), psikolojik (kişilik, geçmişteki travmatik olaylar 

ve gelecekte anne olmayla ilişkili), sosyal (destek sistemlerinin olmaması, ekonomik yetersizlikler) ya da ikincil 

korkular (daha önceki doğum deneyimine bağlı) olarak belirlenmiştir (Körükçü, 2009). Dick Read’ in 1933’de 

yayınlanan “Korkusuz Doğum” kitabında; doğum ağrısını oluşturan nedenleri tartışmış, kadınlarda kültür seviyesi 

yükseldikçe, doğumun ağrılı ve tehlikeli bir süreç olduğu düşüncesi artmaktadır. Kadın daha en baştan ağrı 
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duyacağını beklemekte ve bundan son derece korkmaktadır ve doğal olarak bedende gerginlik yaratmaktadır. 

Korku, doğum sırasında bebek çıkımdayken direnci arttırır. Dirençte ağrıya sebep olur çünkü korku, gerginlik ve 

ağrı el eledir (Arney and Neill 1982, Sayıner ve Özerdoğan, 2009). 

Doğum olayı; fizyolojik bir olay olmakla beraber her kadının yaşantısındaki yeri büyüktür. Kadının 

kişisel deneyimleri, eğitim düzeyi ve yaşam felsefesi, aile içi ilişkileri, ailedeki bireylerin gebeliğe karşı tutumları, 

ailenin sosyoekonomik durumu, ailedeki çocuk sayısı, gebeliğin istenen veya istenmeyen bir gebelik olması gibi 

faktörler gebeliğin kadın için bir yük ve stresli bir yaşam olayı olmasına neden olmaktadır (Hacker ve Moore, 

1998). 

Gebelik dönemini sağlıklı ve rahat geçirmek kadın için ve doğacak çocuk için çok önemlidir. Hemen 

hemen bütün kadınlar doğumdan korkarlar. Doğumda ortaya çıkabilecek bir takım risklerin bebeğe zarar verebilme 

ihtimali anneyi strese sokar ve kaygılandırır. Ayrıca gebelik kadın vücudu için büyük bir yük ve stres oluşturur. 

Gebelik döneminde kadının vücudunda meydana gelen fizyolojik ve psikolojik değişiklikler sadece anneyi değil, 

çevresindeki insanları, eşini, ailesini, arkadaşlarını da çeşitli şekillerde etkileyebilir (Genez, 2002). 

Kadınların kendi isteği ile vajinal doğum yerine sezaryen ameliyatını tercih etmelerinin en önemli 

sebeplerinden birisi doğum korkusudur. Yapılan araştırmalar kadınların yaklaşık %20-50’sinin hafif düzeyde 

(Fenwick,, Gamble, Nathan ve Bayes, 2009; Nieminen, Stephansson ve Ryding,  2009; Rouhe, Salmela-Aro ve 

Halmesmäki, 2009), %20-26’sının orta düzeyde ve %2-13’ünün ise şiddetli düzeyde doğum korkusu yaşadığını 

göstermektedir (Rouhe ve ark.,, 2009). Yapılan araştırmalar; doğum korkusu yaşayan kadınların %6-10’u 

(Storkesen et al., 2012; Sydsjö, Sydsjö, Gunnervik ve Bladh, 2012), ülkemizde yapılan son araştırmaya göre ise 

%47.4’ü herhangi bir tıbbi gerekçe olmaksızın, sadece doğum korkusundan dolayı sezaryen ameliyatı olmaktadır 

(Ergöl ve Kürtüncü, 2014). Hong Kong’da yapılan longitidunal bir çalışmaya göre ilk doğumu vajinal yolla olan 

kadınların %24’ü doğum korkusundan dolayı ikinci doğumlarında sezaryen ameliyatını tercih etmişlerdir (Pang, 

Leung, Lau ve Chung, 2008). Doğuma hazırlık eğitimleri ile kadınların vajinal doğum ile ilgili korku gibi olumsuz 

duygu ve düşünceleri değiştirilebilir. 

Doğuma hazırlık eğitimleri, yan etkisi olmayan, ülke ekonomisine yararlı ve son derece etkili bir 

uygulamadır. Gebelerin bilgilendirilmesi ve eğitilmesi 1913’lü yıllara dayanmaktadır (Okumuş ve ark., 2001). 

Ülkemizde doğuma hazırlık sınıflarının açılması ise 1980 yılında Prof.Dr.Oktay Kadayıfçı, 1988 yılında Hemşire 

Ayşe Öner ve 1998 yılında ise bu projenin de yürütücüsü olan Prof.Dr.Hülya Okumuş ile olmuştur (Serçekuş, 

2012).  Bu sınıfların amaçları, gebe bilgilendirme sınıflarına benzer şekilde; gebelik, doğum ve postpartum 

döneme ilişkin bilgi sağlamak, prenatal bakımı geliştirmek, doğum ağrısı ile başetmeyi kolaylaştırmak, kadının 

kendini güçlü hissetmesini sağlamak ve anksiyeteyi azaltmaktır (Serçekuş ve Yenal, 2015). Doğuma hazırlık 

sınıflarında; Lamaze ve Bradley gibi tek bir eğitim yöntemi ya da Dick-Read, Lamaze, Bradley, aktif doğum, 

hypnobirthing gibi birden fazla yöntemde kullanılabilmektedir (Serçekuş ve Yenal, 2015). Ülkemizdeki DHS’lerin 

büyük çoğunluğu başta İstanbul olmak üzere, büyük şehirlerde yer almaktadır. İzmir’de ise Prof.Dr.Hülya Okumuş 

tarafından 1998 yılından beri Dokuz Eylül üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde yürütülen DHS’lere ek olarak, 

2003 yılından beri de eğitici eğitimleri sürdürülmektedir. Doğuma hazırlık sınıflarında yaklaşık …gebe ve eşi 

eğitilirken, yapılan eğitici eğitimi kurslarında ise 311 kişiye ulaşılmıştır. Aynı zamanda Prof.Dr.Hülya Okumuş ve 
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ekibi tarafından DHS’lerin etkisini incelemek üzere bir bilimsel araştırma projesi yürütülmüştür (Okumuş ve ark., 

2001).  

Yapılan araştırmalar DHS’lerin; vaginal doğum, doğumdan memnuniyet (İsbir, Serçekuş ve Çoker, 

2015), doğum hakkındaki bilgi, doğuma uyum (Serçekuş ve Mete, 2010; Coşar ve Demirci, 2012) arttırdığı, doğum 

müdahalelerini, epizyotomiyi ve doğumu suni olarak başlatmayı (İsbir, Serçekuş ve Çoker, 2015), doğum 

korkusunu (Mete ve ark., 2013; Serçekuş ve Başkale, 2016) azalttığı saptanmıştır.  

Sonuç olarak farklı uygulamalar ile kadınların vajinal doğumu tercih etmeleri sağlanabilir. Kadınların 

gebelik ve doğum süreci ile ilgili bilgilendirilmelerinde, cesaretlendirilmelerinde, emosyonel destek almalarında 

ve kendi bakımları hakkında kararlara katılmalarında sağlık profesyonelleri önemli bir role sahiptir (Sayıner ve 

Özerdoğan, 2009). 

 Bu çalışmada doğuma hazırlık sınıfı eğitiminin gebelerin doğum tutumları üzerine etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Böylece gebe kadınların doğum tutumları saptanarak, hemşirelik bakımında bireye özgü oluşan bu 

korkulara zamanında girişimde bulunularak kadınların korkuları ile baş etmeleri sağlanıp, daha sağlıklı ve rahat 

bir gebelik ve doğum süreci geçirecekleri düşünülmektedir. 

Yöntem 

 Çalışma ön test-son test yarı-deneysel tipte olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Doğum ve Kadın Hastalıkları 

Anabilim Dalı’nın gebe eğitimi okulunda yürütülmüştür. Gebeliğinin ikinci veya üçüncü tremesterinde ve gönüllü 

olan, Türkçe konuşabilen, kesin sezaryen endikasyonu ve tanı konulmuş mevcut bir psikiyatrik rahatsızlığı 

olmayan dokuz kadına iki hafta boyunca haftada ikişer saat sürecek şekilde, toplam sekiz saatlik Dick-Read, 

Bradley, Balaskas, Hypnobirthing ve Lamaze gibi doğum felsefeleri doğrultusunda geliştirilen doğuma hazırlık 

eğitimi programı uygulanmıştır. 

 Bu program içeriğinde; Doğum korkusunun azaltılması, doğumun yönetimi, gevşeme yöntemleri, doğru 

ıkınma ve nefes teknikleri, doğumda doğru hormonların salgılanmasını sağlayıcı yöntemler, pozitif doğum 

hikâyeleri gibi konular bulunmaktadır. Eğitim yöntemleri olarak; rol-play, sunum, uygulamalı solunum ve 

gevşeme egzersizleri, masaj, imgeleme, beyin fırtınası, deneyim paylaşımı, maket kullanımı ve video izletilmesi 

kullanılmıştır. Gebeler, doğuma hazırlık eğitimine (gebe okulu) tek başına, eşleri ya da yakınları ile birlikte 

katılmışlardır. Eğitime katılan gebelerden sözlü ve yazılı izinleri alınmış olup, eğitim öncesinde “Tanımlayıcı Bilgi 

Formu” uygulanmış ve eğitim öncesi ve sonrasında e-mail yoluyla doğumda yaşayacakları korkuları 

belirleyebilmek için geliştirilen “Doğum Tutum Ölçeği”ni cevaplamaları istenmiştir.   

Tanımlayıcı Bilgi Formu: eğitim öncesi altısı açık uçlu toplam 14 sorudan ve eğitim sonrası beşi açık uçlu olmak 

üzere toplam 7 sorudan oluşmaktadır. Bu form literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bu 

formda sorulan tanımlayıcı bilgiler; gebenin eğitim durumu, yaşı, mesleği, gebelik öyküsü, doğum şekli tercihi, 

doğuma hazırlık eğitimine (gebe okulu) katılma amacı ve bu okuldan beklentileri, gebelik öyküsü, doğum türleri 

hakkındaki görüşleri ve kendi doğumundan beklentileridir. Eğitim sonrasında forma ek olarak eğitim öncesi ve 

sonrasında nelerin değiştiğini sorgulayan bir soru daha kullanılmaktadır 
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Doğum Tutum Ölçeği (Childbirth Attitudes Questionnaire-CAQ): Doğum tutum ölçeği (Lowe 2000, Kish 

2003) doğum korkusunu ölçmek için Harman (1988) ve Areskog ve arkadaşları (1982) tarafından uyarlanan bir 

ölçektir. Bu ölçek 4’lü likert türde cevaplanan, yüksek puanlamaların yüksek kaygıyı gösterdiği 16 maddeden 

oluşan bir ölçektir. Ölçek puanı, 16 maddenin ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Lowe (2000), 28. gestasyonel 

haftadan sonra doğuma hazırlık sınıfına katılan 280 nullipar gebe ile yaptığı çalışmasında tahmini iç tutarlılık 

güvenirliğini 0.83 olarak saptamıştır. Dönmez ve arkadaşları tarafından 2014 yılında geçerlik güvenirliği yapılan 

ölçeğin cronbach alfa değeri 0,82 olarak bulunmuştur. Doğum Tutum Ölçeği, primipar, yüksek riskli gebeliği 

olmayan ve 28- 40. haftalar arasındaki gebeler için Türk toplumunda geçerli ve güvenilirdir (Dönmez ve ark. 2014) 

Çalışma için gereken kurum izinleri ve yazardan ölçek kullanım izni alınmıştır.  

 Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler, Kolmogorov Smirnov ve Paired Sample T testi 

kullanılmıştır. 

Bulgular 

 Doğuma hazırlık sınıfı eğitimine katılan gebelerin yaş ortalaması 33.11±3.88, %88.9’u (n=6) üniversite 

mezunu olup, tümü normal doğum yapmak istediğini ve %55.6’sı (n=5) bunu epidural uygulaması ile beraber 

yapmak istediğini belirtmiştir. Gebelerin verileri normal dağılım göstermektedir. 

Gebeler doğuma hazırlık sınıfı eğitimine gebelik, bebeği ve doğum ile ilgili bilgi almak, kaygılarını 

azaltmak, doğumda yapılması gerekenleri öğrenmek, keyifli bir doğum deneyimi yaşamak, doğumla ilgili 

mitlerinden arınmak amaçları ile katıldıklarını belirtmişlerdir. Eğitime katılan gebelere göre; gebelik mucizevi, 

heyecan verici, huzur ve sevgi dolu, değişik, garip, doğal, zorluklarına rağmen güzel ve mutluluk verici, 

yapabilecek miyim kaygıları yaşanan, bireye özgü, daha sabırlı ve güçlü olunan bir süreçtir. Kadınlar eğitim 

öncesinde doğum kelimesinin kendilerine ağrı, acı, sancı, korku, panik, zorluk terimlerini çağrıştırdığını 

belirtirken, eğitim sonrasında bu ifadelerin yerini ten tene temas, bebek,  gayret, doğal, sürpriz, macera, kavuşma, 

mutluluk, yeni bir hayat, sorumluluk kelimeleri almıştır.   

 Gebeler vajinal ve sezaryen doğum ile ilgili görüşleri sorulduğunda; vajinal doğumun mucizevi bir eylem 

olduğunu, bu yolla bebeklerinin istediği zaman sağlıkla geleceğini, toparlanma sürecinin hızlı, anne bebek 

bağlanmasının güçlü, epiduralle daha az ağrılı ve hayalini kurdukları doğum şekli olduğunu belirtmişlerdir. 

Sezaryen doğumun ise bebeğin alanına onun isteği olmadan müdahale edilen, aksilik yaşanırsa bebeği kurtarma 

operasyonu olduğunu ve çok korktuklarını belirtmişlerdir. 

Gebelerin eğitim öncesi doğum tutum puan ortalamaları x=32.77±9.51 iken eğitim sonrasında 

x=26.88±5.88’e düşmüştür. Eğitim öncesi ve sonrası doğum tutum ölçeği puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur (t(8)=2.38, p<0.05). Gebelerin eğitim sonrasındaki doğum korkularının 

eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı bir azalma olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitimi Öncesi ve Sonrasında Gebelerin Doğum Tutum Ölçeği Puan 

Ortalamaları Değişimi 
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 n Ort±SD t p 

Eğitim Öncesi  

DTÖ Puan Ortalaması 
9 

 

 

32.77±9.51 
2.380 0.04* 

Eğitim Sonrası  

DTÖ Puan Ortalaması 
26.88±5.88 

*p<0.05 

Gebelerin mesleği ile doğuma hazırlık eğitimi öncesindeki doğum tutum ölçeği puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistikî olarak anlamlı bulunmuştur (F=13.141, p<0.01). Ev hanımı olan gebelerin doğum tutum 

ölçeği puan ortalaması (X=43.0±0.0) en yüksek iken, hemşire olan gebelerin (X=19.0±4.2) ise en düşük 

bulunmuştur. Bu da doğumla ilgili doğuma hazırlık eğitimi öncesinde sağlık ile ilgili bir alanda çalışan gebelerin 

doğum korkusunun daha az olduğunu göstermektedir (Tablo 2).  

 

 

Tablo 2. Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitimi Öncesi ve Sonrasında Gebelerin Sosyo-Demografik Özellikleri ile 

Doğum Tutum Ölçeği Puan Ortalamaları Arasındaki İlişki 

 Eğitim Öncesi  

DTÖ Puan Ortalaması 

Eğitim Sonrası  

DTÖ Puan Ortalaması 

Gebelerin Mesleği 

Ev Hanımı 

Hemşire 

Öğretmen 

Yaşam Koçu 

Muhasebeci 

 

43.0±0.0 

19.0±4.2 

38.5±0.7 

25.0±0.0 

37.3±4.0 

 

24.0±0.0 

20.5±6.3 

30.0±1.4 

23.0±0.0 

31.3±5.0 

Toplam 32.7±9.5 26.8±5.8 

p 0.01* 0.26 

F 13.141 1.972 

*p<0.05 

Tartışma 

Doğuma hazırlık sınıflarının maternal yönden birçok yararı bulunmaktadır (Artieta-Pinedo ve ark. 2010; 

Khaikin, 2016; ). Bu yararlardan biri ise doğumda anestezi kullanımının daha az olması ile ilgilidir. Bu araştırmaya 

katılan gebelerin de eğitim sonundaki epidural anestezi ile doğum yapma isteği, eğitim öncesine göre azaldığı 

saptanmıştır. Ancak DHS’ye katılan gebelerin eğitim sonunda daha fazla epidural anestezi ile doğumu tercih 

ettiklerini gösteren araştırma da mevcuttur(Sanders ve ark. 2015). Literatüre göre kadınların anestezi ile doğum 

yapma gerekçesi olarak doğumdan korkularının yüksek olması önemli bir faktör olarak görülmektedir (Fernandez-

Compos ve ark. 2017). Ancak bizim araştırmamıza katılan gebeler yapılacak eğitimin vajinal doğuma yönelik 

olduğunu bildikleri için sezaryen doğumu tercih etmeseler de doğumda epidural anesteziden faydalanmaları 

durumunda doğum korkularının daha da azalacaklarını düşünmüş olabilirler. Ayrıca eğitimden önce doğum 

ağrısını ve bağlantılı olarak doğum korkularını azaltacak bir yöntem bilmeyen gebelerin eğitim sonunda bilgi 

düzeyleri arttığı için epidural anestezi imkanlarından yararlanmayı tercih etmiş olabilecekleri şeklinde 

yorumlanabilir.  
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Araştırmanın bir diğer bulgusu olan sağlık ile ilgili bir alanda çalışan kadınların doğum tutumlarının ve 

doğum korkularının sağlıkçı olmayan kadınlara göre daha düşük olduğudur. Bu bulgularla ilişkili literatür bilgisine 

ulaşılamamıştır. Ancak bu durumun sağlık çalışanlarının eğitimleri süresince bu konuda bilgilendirilmiş olmaları 

ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.  

Doğuma hazırlık eğitimleri, gebelerin doğum tutumlarını olumlu yönde değiştirmek için önemli bir eğitim 

yoludur. Bu araştırma kapsamında uygulanan doğum eğitiminin temeli Dick-Read’in korku-gerginlik-ağrı 

siklusuna temellendirilmiş olup, eğitimin temel amacı kadınların vajinal doğuma yönelik tutumlarını olumlu yönde 

değiştirerek, doğum korkusunu azaltmak üzerinedir. Bu araştırma sonuçları incelendiğinde de gebelerin eğitim 

sonundaki doğum tutumlarının eğitim öncesine göre olumlu yönde değiştiği ve doğum korkularının azaldığı 

saptanmıştır. Ayrıca literatürde yer alan birçok araştırma sonucu da bu araştırmanın bulguları ile benzerdir ve 

DHS’ye katılan kadınlarda doğum korkusunun azaldığını göstermektedir (Serçekuş ve Mete, 2010; Ferguson ve 

ark. 2013; Artieta-Pinedo, 2010).   

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

DHS’lerin yaygınlaştırılması ve DHS’lerde verilen eğitimlerin kadınların doğum korkularını azaltacak 

içeriklerden oluşturulması ile gebelerin doğum tutumlarının olumlu yönde değişmesi sağlanabilir. DHS eğitimi 

veren kurum ve kuruluşların eğitim içeriklerini oluştururken doğum korkusunun azaltılmasına yönelik 

uygulamaları arttırmaları önerilmektedir.  
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S-128 - WATSON’IN İNSAN BAKIM KURAMINA GÖRE DOĞUM 
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1Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , 

- 

Doğum, kadının yaşamında önemli deneyimlerinden biridir. Doğum olayı, doğal bir süreç olmasına rağmen 

fiziksel ve duygusal etkileri yaşam boyu devam etmektedir. Kadının hayatındaki unutulmaz anılardan oluşan bu 

olağanüstü yaşam deneyiminde, hemşire/ebe sürecin vazgeçilmez ekip üyeleridir. Hemşire/ebe doğum sırasında 

bütünsel, kişisel odaklı, saygılı, onurlu ve merhametli bir şekilde doğum için gerekli yetkinliğe sahip olmalıdır. 

Son yıllarda sağlık bakım hizmetlerinin ve hemşirelerin amacı daha optimal düzeyde kaliteli bakım sağlamaktır. 

Bunun için de hemşireliğe özgü kuram ya da modellerin kullanılması önerilmektedir. Model kullanımı bakıma 

sistematik bir planlama ve uygulama yaklaşımını sağlamaktadır. Watson'ın İnsan Bakım modeli (İBM) hemşirelik 

bakımının artan karmaşıklığını ortadan kaldırmada, hastane uygulamalarında ve hemşirelik eğitiminde önemli 

modellerden biridir. Watson'ın Modelinde hemşireliğin kalbi, insan merkezli bakım olarak tanımlanır. İBM’i 

kullanmak zihnin, bedenin ve ruhun uyumunu, bireyin güçlü-zayıf yönlerini ve tepkilerini içeren davranışlarını 

anlamayı gerektirir. Ayrıca bakım ilişkisi kapsamında konforun nasıl sağlanacağına, şefkat ve empatinin nasıl 

sunulacağına dair bilgileri içermektedir. İBM’nin temel yapısını oluşturan kavramlar; kişilerarası bakım İlişkisi, 

bakım durumu ve bakım anı, iyileştirme sürecidir. Buna göre; herkes kendine özgün benliklere ve varoluşsal 

alanlara sahiptirler. Varoluşsal alan, bireyi birey yapan, sadece ona özel yaşadığı deneyimleri, duyguları, 

düşünceleri, manevi inançları, beklentileri ve kendini algılayışının bütününden meydana gelmektedir. 

Hemşire/ebe, doğum için gelen kadını bu yönleri ile düşünmeye başladığında aralarında yüksek düzeyde bir enerji 

ve bağ oluşmaktadır. Hemşire bu enerjiyi bakım anında hastaya; dokunuşu, duruşu, ses tonu, duyuları, seçtiği 

kelimeleri ve hisleri ile yansıtabilir. Hemşire bu bilinç ile hastanın dünyasındadır. Watson hemşireliğin özünü 

“iyileştirme süreci” olarak tanımlamıştır ve 10 süreçten oluşmuştur. İnsancıllık-adanmışlık değerler sistemi 

bakımın ilk ve en önemli sürecidir. İyileştirme sürecindeki bütün aşamalar etkileşim içindedir, birbirinden ayrı 

düşünülemez. Önemli olan hangi iyileştirme sürecinin bakım anına rehberlik ettiğini bilmektir. Watson’ın İBM’i 

hemşireyi, doğumdaki tıbbi tedavi, kurumsal beklentiler, standartlaşmış prosedürlerin dışına çıkaran önemli bir 

modeldir. Model hemşireliğin özü olan bakım rolünü ve hastaya yansımasını ön plana almaktadır. Kadının 

bütüncül olarak ele alınmasını sağlayarak hasta memnuniyetini ve güvenliğini artırırken daha insancıl bir yaklaşım 

olanağı sunmaktadır. Doğuma hazırlık ve doğum eyleminde kadın ve ailesine destek vermede Watson’ın İBM’i 

hizmetlerin niteliğini arttırmada hemşireler, ebeler ve sağlık ekibi için yeni bir bakış açısı kazandırmada yeni bir 

yol olarak kullanılabilir. 

- 

- 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM, DOĞUMA HAZIRLIK, HEMŞİRELİK, BAKIM, KURAM 

 
LABOR ACCORDİNG TO WATSON’S THEORY OF HUMAN CARİNG 
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- 

Birth is one of the important experiences in women's life. In this extraordinary life experience of unforgettable 

memories of a woman's life, the nurse / midwife is an indispensable team member. The nurse / midwife should 

have the skills and competence necessary for delivery during childbirth in a holistic, personalized, honorable and 

compassionate manner. Inrecent years the aim of health care services and nurses is to provide more optimal quality 

care. It is suggested that specific theories or models on nursing be used to accomplish this aims. The use of models 
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provides a systematic planning and implementation approach on care. Watson’s Theory of Human Caring is one 

of the important theorys to remove the increasing complexity of nursing care, in hospital practice and in nursing 

education. Using this Watson's theory requires understanding the mind, body and soul cohesion, including the 

individual's strengths and weaknesses. It is also contains information on how comfort will be provided within the 

context of care relationship, how compassion and empathy will be presented. Concepts that form the basic structure 

of Watson’s Theory are interpersonal care relationship, care statusand moment of care, improvement process. 

When the nurse / midwife starts to think about the woman giving birth in this way, a high energy and bond is 

formed between them. The nurse is in the patient's world with this consciousness. Humanism – devotion system 

of values is the first and most important process in the care and in other rocess. All stages in the therapy process 

are in interaction, not separate from each other. It is important which therapy process to guidance to the moment 

of care is knowing. Watson’s Theory of Human Caring is the important model to remove nurses from medical 

treatment, institutional expectations, standardized procedures at birth. It provides a more humanistic approach 

while enhancing patient satisfaction and safety by providing a holistic treatment of the woman. Watson's Theory 

of Human Caring can be used as a new way to improve the quality of services for nurses, midwife and health team 

in providing support for women and their families during birth preparation and labor. 

- 

- 

KEYWORDS: LABOR, CHİLDBİRTH PREPARATİON, NURSİNG, CARİNG,THEORY 
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S-129 - LEZBİYEN KADINLARDA DOĞUMA HAZIRLIK SÜRECİ 

 

CHILDBIRTH PREPARETION PROCESS WITH LESBIAN WOMEN 

Dilek BİLGİÇ*, Melih BAŞOĞLU** 

Özet 

Doğuma hazırlık sınıfları henüz Türkiye'de yeni bir kavram olsa da birçok farklı ülkede köklü bir oluşum olarak 

yerini korumaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ilk doğuma hazırlık eğitiminden günümüze kadar birçok kadın bu 

sınıflara ilgi göstermiştir. Fakat Türkiye'de yaşanmakta olan cinsiyet ayrımcılığı, homofobi ve nefret söylemleri, 

tanınmayan veya bilinmeyen cinsel yönelimler, eğitimdeki eksiklikler ve yasal düzenlemeler gibi birçok sebeple 

doğuma hazırlık sınıflarında kendilerini lezbiyen olarak tanımlayan kadınlara rastlanmamaktadır. Bu derleme ile 

lezbiyen kadınlardaki doğuma hazırlık sürecini literatürdoğrultusunda incelemek ve lezbiyen kadınların doğuma 

hazırlık sürecine olan ihtiyacı vurgulamak amaçlanmaktadır. 

Bazı eğitimciler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları, cinsel yönelim ile ilgili önyargıları sebebi ile lezbiyen çiftlere 

hizmet vermekte güçlük yaşayabilmektedirler. Gebelerin cinsiyet yönelimleriayırt edilmeksizin tüm gebelere 

destek verilmeli ve  bu kadınlara yönelik tüm yargısal tutumlardan kaçınılmalıdır. Bu durum, lezbiyenler dahil 

olmak üzere, tüm gebelerin; cinsel yaşamına, gebelik sürecine ve genel sağlık durumuna yönelik endişelerini 

rahatlıkla dile getirebilecekleri bir ortam yaratmak için oldukça önemlidir. Bunun için cinsiyetçi ve homofobik 

yaklaşımdan uzak, herkese karşı açık olacak şekilde eğitimler düzenlenmelidir. Doğum sürecinde olan lezbiyen 

gebeler, sağlık çalışanları tarafından desteklenmelidir. Uygun koşullar sağlanmışsa eşlerin de gebelere destek 

olabileceği, önyargısız ve destekleyici bir ortam oluşturulmalıdır. 

Türkiye'deki lezbiyen kadınların da doğuma hazırlık sınıflarına katılabileceği, gebelik ve doğum deneyimlerini 

heteroseksüel kadınlar gibi doğuma hazırlık eğitimi ile şekillendirebileceği yeni eğitim yaklaşımlarına ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yine Türkiye'deki lezbiyen kadınların gebeliğe ve sağlık çalışanlarının lezbiyen gebeliğine bakış 

açılarını değerlendiren çalışmalar yapılmasına ihtiyaç vardır. 

Abstract 

Childbirth preparation classes maintain its position as a well-founded formation in many different countries, 

yet it is still  a new concept in Turkey. From its inception to today , birth preparation training in our country have 

attracted many women’s interest and participation in these classes. But in Turkey due to many reasons such as 

sexism, homophobia, hate speech and sexual orientations’ being widely unknown and also discrepancy in 

education and legal regulations women who identify as lesbian in childbirth preparation classes are not 

encountered. This compilation aims to examine the process of pregnancy preparation for lesbian women in 

accordance with the existing literature and to emphasize the need for lesbian women to prepare for pregnancy. 

 Some perinatal trainers and health care providers may have difficulty serving lesbian couples due to their 

prejudices regarding sexual orientation. When providing support to the pregnant women all judgmental approach 

should be avoided regarding the pregnant women’s gender orientation, sexual identity and their sexual orientation. 

This is quite important in creating a space in which  all pregnant women, including lesbians, can express their 
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anxieties about sexual life, pregnancy process and general wellbeing. To facilitate this, trainings should be 

organized in such a way that they are open to all and away from any sexist and homophobic approach. Lesbian 

pregnant women who are in the process of birth should be supported by healthcare providers. Should the 

circumstances allow it a  judgement-free and supportive environment in which the spouse can also support the 

pregnant woman should be facilitated.   

A new education approach is needed in which lesbian women can participate in childbirth preparation classes 

in which they can shape their birth experience just like  heterosexual women. As such there should be more studies 

done in Turkey which evaluates the lesbian women’s approach to birth and healthcare providers’ approach to 

lesbian pregnancy. 

Giriş 

Doğuma hazırlık sınıfları henüz Türkiye'de yeni bir kavram olsa da birçok farklı ülkede köklü bir oluşum olarak 

yerini korumaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ilk doğuma hazırlık eğitiminden günümüze kadar birçok kadın bu 

sınıflara ilgi göstermiş ve katılım sağlamıştır. Fakat Türkiye'de yaşanmakta olan cinsiyet ayrımcılığı,homofobi ve 

nefret söylemleri, tanınmayan veya bilinmeyen cinsel yönelimler, eğitimdeki eksiklikler ve yasal düzenlemeler 

gibi birçok sebeple doğuma hazırlık sınıflarında kendilerini lezbiyen olarak tanımlayan kadınlara 

rastlanmamaktadır. Sınıflara katılım sağlayacak lezbiyen annelerin, akranları ve eğitimci tarafından dışlanacağı ve 

iletişim engellerine maruz kalacağı korkusu, onların bu sınıflara katılımını engelleyici bir faktör olarak 

düşünülmektedir. Türkiye'de yasalar karşısında aynı cinsiyetteki iki bireyin evlenmesinin mümkün olmaması, bu 

kadınların eşleri ile birlikte çocuk sahibi olma süreçlerini de engeller niteliktedir. Bu doğrultuda Türkiye'deki 

lezbiyen anne sayısının Avrupa ve Amerika'ya kıyasla daha az olduğu düşünülmektedir. Fakat unutulmamalıdır ki 

sağlıklı ve keyifli bir doğum deneyimi, her kadının hakkıdır. 

Dünya genelinde çocuk sahibi olmayı seçen lezbiyenlerin sayısının arttığı bilinmektedir. 1 ABD'de 2006 yılında 

yapılan bir araştırma verilerine göre 6–14 milyon çocuğun eşcinsel ebeveynleri olduğu tahmin edilmektedir. 3 Bazı 

perinatal eğitimciler, hemşireler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları, cinsel yönelim ile ilgili önyargıları sebebi ile 

lezbiyen çiftlere hizmet vermekte güçlük yaşayabilmektedirler. Fakat tüm sağlık danışmanlarının ayrım 

gözetmeksizin tüm bireylere sağlık hizmeti verdikleri gibi,doğuma hazırlık eğitimcilerinin de gebelerin cinsiyet 

oryantasyonları, cinsel kimlik ve yönelimlerini ayırt etmeksizin tüm gebelere destek vermeli ve  bu kadınlara 

yönelik tüm yargısal tutumlardan kaçınmalıdırlar. Bu durum, lezbiyenlerdahil olmak üzere, tüm gebelerin; cinsel 

yaşamına, gebelik sürecine ve genel sağlık durumuna yönelik endişelerini rahatlıkla dile getirebilecekleri bir ortam 

yaratmak için oldukça önemlidir. Tüm sağlık danışmanlarının ve doğuma hazırlık eğitimcilerinin gebe eğitim 

sınıfları içerisinde olan tüm kadınlara önyargıdan uzak bir deneyim sağlaması gerekmektedir. Bunun için cinsiyetçi 

ve homofobik yaklaşımdan uzak, herkese karşı açık olacak şekilde eğitimler düzenlenmeli ve var olan eğitimler 

gözden geçirilmelidir. 1 

Bu derleme ile lezbiyen kadınlardaki doğuma hazırlık sürecini literatür doğrultusunda incelemek ve lezbiyen 

kadınların doğuma hazırlık sürecine olan ihtiyacını vurgulamak amaçlanmaktadır. 
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Gelişme 

Yardımcı üreme teknolojisinin gelişmesi ile birlikte lezbiyen kadınlar için hamilelik ve annelik olasılığı ortaya 

çıkmıştır. Her ne kadar yardımcı üreme teknolojisi bu kadınlar için gebelik şansı sunuyor olsa da gebeliğin 

gerçekleşmesi birden çok kez müdahale gerektirebilmektedir. Bu sebeple gebelik, lezbiyen kadınlar için maliyeti 

yüksek bir süreç haline gelmektedir. 2 Tüm bunların yanı sıra lezbiyen kadınlarda görülen sık vajinal enfeksiyonlar, 

yaygın sigara kullanımı ve obezite, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve stres gibi birçok faktör, onların gebe 

kalma sürecini zorlaştırabilmekte veya var olan gebeliklerinde sorunlar yaşamalarına sebep olabilmektedir. 4 Bir 

kadın kendini lezbiyen olarak tanımladığında, kadına ait üreme öyküsünün önemsiz olduğuna dair yanlış 

varsayımlar yapılabilmektedir. Sağlık çalışanları lezbiyen gebelerin gebelik hakkındaki kaygılarının, 

heteroseksüel gebelerin kaygıları kadar önemli olduğunu kabul etmelidirler. 1   

Bu doğrultuda heteroseksüel anneler kadar, lezbiyen anneler de doğuma hazırlık sınıflarına ihtiyaç 

duymaktadırlar. Doğuma hazırlık sınıfları ile alacağı eğitim, lezbiyen annenin de gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak 

ve onlara ait olan tüm bu risk faktörlerinde düşüş sağlayacaktır. Doğuma hazırlık eğitimcisinin, bu eğitimler 

sırasında lezbiyen gebelerin birer eşcinsel birey olduklarını her zaman göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 

Örneğin doğuma hazırlık eğitimcisinin heteroseksüel cinselliği ile lezbiyen cinselliği arasındaki farkları bilmesi, 

riskleri tanıması ve analiz edebilmesi, bu cinsel alışkanlıkların risklerini tıbbi bilgi doğrultusunda lezbiyen gebeye 

aktarması gerekmektedir. Bu süreç içerisinde lezbiyen bireye karşı önyargısız, açık ve güvenilir bir tutum 

sergilemesi oldukça önemlidir. 4-5 

Hennekam ve Ladge'ın (2017) lezbiyen anneler ile yapmış olduğu niteliksel çalışmada annelerin gebelik süreci, 

doğum ve doğumdan sonraki dönem içerisindeki durumları araştırılmıştır. Yapılan röportajlarda lezbiyen anneler 

bir aile kurma ve gebe kalma kararı almanın, yaşamlarında oldukça büyük değişikliklere neden olacağını 

iletmişlerdir. Cinsel kimliğini gizli tutmak isteyen bir kadının lezbiyen olarak cinsel kimliğini çevresine karşı 

saklaması mümkün olabilmekte iken gebe olan bir lezbiyen kadının gebelik ilerledikçe, fiziksel değişikliklerden 

dolayı kimliğini saklaması giderek zorlaşacaktır. Araştırmaya katılan kadınlar içinde bulundukları çevreyi de 

düşünerek gebe kalma kararı almak zorunda olduklarını iletmişlerdir. Çevrenin lezbiyen kadınların çocuk sahibi 

olmasına yönelik negatif veya pozitif tutumu, bu kadınların gebelik dönemi tecrübelerini etkilemektedir. Gebelik 

artık saklanamaz bir duruma geldiğinde yani orta gebelik döneminde, lezbiyen anneler ve eşleri çevreye karşı nasıl 

bir tutum sergilemeleri konusunda kararsız kalmaktadırlar. Bu süreç içerisinde, bireylerin güçlü sosyal destek 

ağlarına ihtiyaçları vardır. 6 Doğuma hazırlık sınıfına katılan lezbiyen annelerin sağlık durumları ile birlikte sosyal 

ilişkileri de mutlaka ele alınmalıdır. Gebelik süreci gibi duygulanımın günden güne değişebildiği uzun bir süreçte 

annenin sosyal destek görmesi oldukça önemlidir.  

Lezbiyen bir annenin ebeveynliği kabulleniş sürecinde özellikle eş desteği önemli bir role sahiptir. Toplumun 

birçok bölümünden önyargılar sebebi ile dışlanmakta olan bu bireyler en çok desteği eşlerinden alacaklardır. Eşi 

tarafından destek görmeyen lezbiyen anne, gebelik ve doğum sürecinde yalnız kalma riskine sahiptir. Bu sebeple 

doğum sürecine hazırlanmakta olan lezbiyen gebeye en iyi desteği sağlayacak olan kişi de gebenin eşidir. Doğuma 

hazırlık eğitimcisi, lezbiyen çifte önyargısız, bütüncül bir destek sağlamakla yükümlüdür. Fakat eğitimcinin 
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eşcinsel ebeveynlere sağlayacağı destek ile heteroseksüel ebeveynlere sağladığı desteğin aynı olmayabileceğinin 

farkında olması gerekmektedir. Çünkü eşcinsel bir çiftin ilişki ve değer bileşenleri, heteroseksüel bir çifte göre 

farklı dinamiklere sahip olabilmektedir. Eğitimcinin eşcinsel çift ile özel olarak, çiftin değerleri ile ilgili açık ve 

önyargısız bir şekilde konuşması gerekmektedir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları, lezbiyen kadınları tanıma 

süreçlerinde açıklık göstermeli, çifte zaman tanımalı ve sadece heteroseksüel kadınların doğum yapmadıklarının 

farkında oldukları yönünde lezbiyen çifti rahatlatmalıdır.5-7 

Doğuma hazırlık sürecine birlikte hazırlanmış lezbiyen çiftin, doğum için sağlık kuruluşuna başvurduğunda  

burada hizmet aldığı  sağlık çalışanları tarafından da ayrımcılığa maruz kalmaması oldukça önemlidir. Sağlık 

hizmeti sağlayıcılarının lezbiyen çifti yargılamadan, onların da birer ebeveyn olduklarını kabul ederek hizmet 

sağlaması gerekmektedir. Doğum yapmak üzere orada bulunan annenin böyle bir tutum ile karşılaşması, onun 

doğum sürecini zorlaştırabilecek ve kötü bir deneyim yaşamasına neden olabilecektir. Eğer annenin doğum 

yapacağı ortam koşulları uygun ise ve çift bu konuda istekli ise, eşinin gebeye doğum sürecinde destek verebilmesi 

için eş de gebeyle birlikte içeri alınmalıdır. Doğum ortamındaki eş doğum süresince eşine destek olabilmesi için 

sürece dahil edilmeli ve doğumdan hemen sonra eşin de anne ile birlikte bebekle etkileşime geçmesine izin 

verilmeli ve teşvik edilmelidir. Lezbiyen çiftler de her birey gibi sağlık çalışanlarından saygı çerçevesinde, yargısız 

bir bakım talep etmektedir. Bu sebeple çiftlerin kabul edilmesi ve desteklenmesi, sağlık hizmeti sağlayıcılarının 

desteğini yansıtacak ve bu talebe bir cevap oluşturacaktır. Ancak, yasal sorunlar ve bazı doğumhane koşulları 

nedeni ile bu desteği her zaman sağlamak mümkün olmayabilmektedir. 8 

Hyman ve arkadaşları (2013) yapmış oldukları niteliksel çalışma sonucunda lezbiyen kadınların hassas, 

yargısız ve yetkin bir bakım almak istediğini iletmektedir. Çalışma ile lezbiyen kadınların sağlık çalışanları 

tarafından maruz kaldıkları homofobik davranışların dört kategoriye ayrıldığı görülmüştür: "Bakımdan Dışlanma", 

"Heteroseksüelliğin Varsayımları", "Uygunsuz Sorgulama" ve "Hizmetlerin Reddi". Kadınlar rahatsız edici ve 

potansiyel olarak tehlikeli bir tedavi alma süreci deneyimlediklerini iletmektedirler. Çünkü enfeksiyon risklerinin 

göz ardı edildiği, titizlikten uzak ve duygusal desteğin olmadığı bir doğum ve doğum sonrası süreci geçirdiklerini 

bildirmektedirler. Lezbiyen annelerin yaşamış olduğu bir diğer sorun ise ebeveyn kimliklerinin sorgulanması 

yönündeydi. 9 

Sağlık çalışanlarının lezbiyen annelerin ihtiyaç duyduğu bakımı tam anlamıyla karşılayabilmesi için öncelikle 

lezbiyen kadınların yaşadığı gerek sağlık gerek sosyal sorunlarını bilmesi gerekmektedir. Bu sayede etkili, yargısız 

ve hassas hasta bakımı sağlamak mümkün olacaktır. Sağlık çalışanlarının pratikte karşılaştıkları kısıtlamalardan 

biri, eğitimsel olarak, bir heteroseksüel odaklanma öğretisidir. Sağlık bölümlerinde öğretilen aile, üreme ve cinsel 

sağlık modelleri bir erkek ve dişi heteroseksüel çiftin oluşturduğu aileler üzerinden anlatılmaktadır. Bu yüzden 

ders kitaplarında ve içeriklerinde bir dizi değişiklikler yapılması gerekmektedir. Ders içeriklerindeki bu 

heteroseksist yaklaşım nedeni ile ileride mezun olacak olan öğrenciler bu bireylere çalışma hayatları içerisinde 

bakım vermede güçlük yaşayabileceklerdir. 8-10 

Sonuç 

Bu derleme ile lezbiyen kadınlardaki doğuma hazırlık sürecini literatür doğrultusunda incelemek ve lezbiyen 

kadınların doğuma hazırlık sürecine olan ihtiyacı vurgulamak amaçlanmıştır. Türkiye'de henüz sıklıkla 
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rastlanmasa da gelişen ve değişen toplumla birlikte lezbiyen annelerin de doğuma hazırlık sınıflarına katılımı söz 

konusu olacaktır.Doğuma hazırlık eğitimcilerinin eğitimlerini gözden geçirmesi ve bu kadınlara da hizmet 

verebilmek için uygun eğitim içeriğini hazırlamaları gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının ve doğuma hazırlık 

eğitimcilerinin bu kadınlara yönelik önyargı ve dışlayıcı tutumlardan mutlaka kaçınmaları gerekmektedir. 

Türkiye'de lezbiyen kadınların annelik düşünceleri ile ilgili olaraksağlık çalışanlarının tutumlarını ve lezbiyen 

çiftlerin duygularını keşfetmeyi içeren araştırmalar yapılmalıdır.  
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Öz 

Anne-bebek bağlanması yaşamın ilk günlerinde başlayan, duygusal yönü ağır basan ve olması beklenen bir 

durumdur. Bu derlemenin amacı anne-bebek bağlanmasına yönelik kanıta dayalı uygulamaları literatür 

doğrultusunda incelemektir. Postpartum dönemde bağlanmayı kolaylaştıran uygulamalar; erken ten tene temas, 

kanguru bakımı, anne ve yenidoğanın aynı odayı paylaşmasıdır (rooming-in). Anne ve bebek arasındaki uzun 

süreli ten tene teması içeren kanguru bakımı; anne ve baba bebek bağlanmasını arttıran, tüm aile ilişkilerini 

güçlendiren, yenidoğanın stresini azaltan maliyet etkin bir uygulamadır. Moore vd. (2016) tarafından yapılan 

çalışmada ten tene temas uygulayan kadınların hastaneden taburcu olduktan hemen sonra ve bir ay içerisinde 

bebeklerini sadece anne sütüyle besleme oranının daha fazla, kardiyovasküler stabilite skorlarının ve kan şekeri 

düzeyinin daha yüksek fakat vücut sıcaklığının normal temas bakımı grubuyla benzer olduğu bulunmuştur. Baundy 

vd. (2016) tarafından yapılan çalışmada kanguru bakımının neonatal sepsis, hipotermi, hipoglisemi ve hastaneye 

tekrar yatış riskini azalttığı, sadece anne sütüyle emzirme oranını artırdığı belirtilmiştir. Kanguru bakımı alan 

yenidoğanlar daha düşük ortalama solunum hızı ve ağrı değerleri, daha yüksek oksijen satürasyonu, sıcaklık ve 

baş çevresi büyümesine sahiptir. Charpak vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, kanguru bakımının hayatta 

kalma, nörogelişme, emzirme ve anne bebek bağlanmasının niteliği üzerine kısa ve orta dönem faydaları olduğu 

belirtilmiştir. Kanguru bakımı uygulayan ailelerin daha koruyucu olduğu, genç yetişkinlerin daha az okul 

devamsızlığı, hiperaktivite, saldırganlık ve sosyo-sapkın davranışlar gösterdiği belirtilmiştir. Bu çalışma kanguru 

bakımının müdahaleden 20 yıl sonra belirgin, uzun süreli sosyal ve davranışsal koruyucu etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir. Aynı odada bulunma ile ilgili üç ayrı çalışmada, Chiou vd. (2014) erken ten tene temas ve aynı 

odada bulunma süresinin artmasının ilk altı ay boyunca sadece anne sütü ile emzirme oranını artırdığı; Jaafar, Ho 

ve Lee (2016) emzirme sıklığının ayrı bakıma göre daha yüksek olduğu, Chung vd. (2015) annelerin yenidoğan 

bakımında konfor, güvenlik, besleme ve hijyen kontrolü puanlarının aynı odada bakım vermeyen annelere kıyasla 

anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak, kanguru bakımı, ten tene temas ve aynı odanın 

paylaşımı uygulamalarının olumlu etkileri göz önünde bulundurularak bu konudaki farkındalığın artırılması 

hedeflenmeli ve bu uygulamaların önündeki imkan, kaynak ve personelin negatif tutumuna yönelik engeller 

kaldırılmalıdır. 

 Anahtar Kelimeler: Anne-bebek, bağlanma, kanıta dayalı uygulamalar 
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Evidence-Based Practices For Maternal-Infant Attachment 

Abstract 

Maternal-infant attachment begins in the first days of life, the emotional aspect is predominant and is expected to 

happen. The purpose of this compilation is to examine the evidence-based practices for mother-infant attachment 

in the light of the literature. Practices that facilitate maternal attachment in the postpartum period; early skin to 

skin contact, kangaroo care and rooming-in. Kangaroo care with long-term skin-to-skin contact between mother 

and baby; it is a cost effective practice that increases the maternal-paternal infant attachment, strengthens the whole 

family relations and reduces the stress of the newborn. Moore et al. found that women who applied contact with 

the skin tended to have a higher rate of exclusive breastfeeding, cardiovascular stability scores and blood sugar 

levels, but body temperature was similar to the standard contact care group, just after discharge from the hospital 

and within one month. Baundy et al. reported that kangaroo care reduced neonatal sepsis, hypothermia, 

hypoglycemia and risk of re-admission to the hospital and increased exclusive breastfeeding rate. Newborns 

receiving kangaroo care have lower average respiratory rates and pain ratings, higher oxygen saturation, 

temperature and head circumference growth. Charpak et al. noted that kangaroo care has short- and mid-term 

benefits regarding survival, neurodevelopment, breastfeeding, and the attachment of a mother to a baby. It was 

stated that families who applied kangaroo care were more protected, young adults showed fewer school absences, 

hyperactivity, aggression and socio-deviant behavior. This study shows that kangaroo care has a prominent, long-

lasting social and behavioral protective effect 20 years after intervention. In three different studies related to the 

presence in the same room, Chiou et al. contact with early skin contact and increased duration of stay in the same 

room increased exclusive breastfeeding rate for the first six months; Jaafar, Ho and Lee found that the frequency 

of breastfeeding was higher than that of separate care. Chung et al. found that maternal comfort, safety, nutrition 

and hygiene control scores in the newborn care were significantly higher than those in the same room. As a result, 

considering the positive effects of kangaroo care, skin contact and rooming-in,it should be aimed to raise awareness 

in this regard and according to the obstacles to the negative attitude of the facilities, resources and personnel these 

practices should be removed. 

 Keywords: Maternal-infant, attachment, evidence-based practices. 

 

 

Giriş 

 Doğumdan sonra bebeğin gelişimi için önemli bir süreç olan anne-bebek bağlanması, yaşamın ilk 

günlerinde anne ile bebek arasındaki ilk temasla başlayan ve doğum sonrası dönemde devam eden eşsiz ve uzun 

vadeli bir duygusal bağdır. Bağlanma sürecinin hem anne hem de çocuk için çok önemli etkileri vardır (Johnson, 

2013; Mc Loughlin, 2018; Spinner, 1978; Şen, 2007). Anne-yenidoğan ilişkisinin niteliği, annenin mental sağlığı 

ve bebeğin iyilik durumu, gelişimi ve yaşam boyu adaptasyonu üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Johnson, 2013). 

Doğum sonrası erken dönemde ten-tene temasta bulunan ve erken emzirmeye başlayan anneler yenidoğanın 

ihtiyaçlarına daha duyarlı olmaktadır. Ancak, yetersiz anne bebek bağlanmasının çocuk üzerinde uzun dönem 

etkileri vardır. Zayıf ilişkiler çocuğun bilişsel ve sosyo-duygusal gelişimi, fiziksel sağlığı ve kişisel ilişkilerini 

etkilemektedir (Johnson, 2013). Doğum sonu dönemde hem kısa hem de uzun dönem etkileri olan anne-bebek 

bağlanmasını kolaylaştırıcı kanıta dayalı uygulamaları gerçekleştirmek ayrıca önem taşımaktadır. Postpartum 



751 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

dönemde bağlanmayı kolaylaştıran uygulamalar; erken ten tene temas, kanguru metodu, odanın paylaşımıdır 

(rooming-in) (Güleşen & Yıldız, 2013). Bu derlemenin amacı anne-bebek bağlanmasına yönelik kanıta dayalı 

uygulamaları literatür doğrultusunda incelemektir. 

Kanguru bakımı / ten tene temas 

 Kanguru bakımı olarak da isimlendirilen anne-bebek arasındaki ten teması, ilk olarak 1978 yılında 

Bogota-Colombia’da preterm bebeklerde mortalite ve morbiditeyi azaltmaya yönelik uygulanmıştır (Charpak, 

Ruiz-Peláez ve de Calume Figueroa, 1996; Doyle, 1997). Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımına göre kanguru bakımı; 

anne ve bebek arasında uzun süreli ten tene teması, mümkünse sadece anne sütü ile emzirmeyi (tam emzirme), 

yeterli izlem ve destek ile erken taburculuğu içermektedir (WHO, 2003). Kanguru bakımı maternal ve neonatal 

açıdan olumlu etkilere sahip maliyet etkin bir uygulamadır. Ruiz vd. (2017) tarafından kanguru bakımının maliyet 

etkililiğinin randomize kontrollü olarak incelendiği çalışmada 592 yenidoğanın düzeltilmiş yaşa göre bir yılda 

sağlıkla ilgili sonuçlarına göre kaynak kullanımı değerlendirilmiştir. Düzeltilmiş yaşa göre birinci yılında artan 

maliyet oranı kanguru bakımı yöntemi kullanılarak kazanılan ekstra kaliteli yaşam yılı başına 1.546 $ olarak 

bulunmuştur. Kolombiya-Bogot’ta yapılan çalışma kanguru bakımının kullanımının burada baskın, daha etkili ve 

maliyet etkin olduğu belirtilmiştir. Bir ekonomik analizin sonuçları farklı sistemlere ve topluluklara tahmin 

edilmemesine rağmen, bu baskın sonuç kanguru bakımının benzer düşük ve orta gelirli ülkeler ortamlarında 

maliyet-etkin olabileceğini göstermektedir. Kanguru bakımı, anne-bebek bağlanmasına da katkı sağlayan 

vazgeçilmez bir unsurdur (Doyle, 1997; Tessier vd., 1998). Chen vd. (2015) tarafından yapılan sistematik 

derlemede, kanguru bakımı veren anne ve babaların deneyimlerine yönelik çalışmalar incelenmiştir. Yedi 

elektronik veri tabanı incelenmiş (PubMed (1966-2015), CINAHL, Chinese Electronic Periodical Services, CEPS 

(1991-2015) gibi) ve 2000-2011 yılları arasındaki preterm bebeklerine kanguru bakımı uygulayan ebeveynlerin 

deneyimlerini inceleyen 6 çalışma değerlendirilmiştir. Çalışma bulguları, kanguru bakımının anne bebek 

bağlanmasını artırabildiğini, baba bebek bağını ve tüm aile ilişkilerini güçlendirdiğini, yenidoğanın stresini ve 

ağrısını azalttığını göstermektedir. Moore vd. (2016) tarafından yapılan sistematik derlemede; sağlıklı yeni 

doğmuş bebekler için hemen veya erken ten-tene temasın emzirme üzerine etkileri değerlendirilmiş ve ten tene 

temas uygulayan kadınların hastaneden taburcu olduktan sonra ve bir ay içerisinde bebeklerini sadece anne sütüyle 

besleme oranı daha fazla bulunmuştur (Orta düzey kanıt). Ten tene temas grubundaki bebeklerin genel olarak 

kardiyovasküler sistem stabilitesi skorları açısından daha yüksek puana sahip olduğu (düşük kaliteli kanıt), kan 

şekeri düzeyinin daha yüksek (düşük kaliteli kanıt), fakat sıcaklığın normal temas bakımıyla benzer olduğu (düşük 

kaliteli kanıt) bulunmuştur. Cooijmans vd. (2017) tarafından yapılan randomize kontrollü çalışmada ten tene temas 

uygulananlarla standart bakım alan gruplar postpartum depresif belirtiler, anne-bebek bağlanması, yenidoğanın 

uyku kalitesi ve büyüme-gelişmesi açısından değerlendirilmiş ve ten tene temasın hem kısa hem de uzun vadede 

maternal ve neonatal açıdan fayda sağladığı belirtilmiştir. Boundy vd. (2016) tarafından yapılan meta-analizde 

1035 çalışma taranmış ve çalışma kriterlerine uyan 124 çalışma incelenmiştir. Çalışmada kanguru bakımı alan 

düşük ağırlıklı yenidoğan ya da preterm bebeklerin neonatal sonuçları değerlendirilmiş ve kanguru bakımının 

neonatal sepsis, hipotermi, hipoglisemi ve hastaneye tekrar yatış riskini azalttığı, sadece anne sütüyle emzirme 

oranını artırdığı belirtilmiştir. Kanguru bakımı alan yenidoğanlar daha düşük ortalama solunum hızı ve ağrı 

değerleri, daha yüksek oksijen satürasyonu, sıcaklık ve baş çevresi büyümesine sahiptir.  

Cho vd. (2016) tarafından yapılan çalışma, kanguru bakımının preterm bebeklerin fizyolojik fonksiyonları, anne-

bebek bağlanması ve maternal stres üzerindeki etkilerini tanımlamak amacıyla yarı deneysel olarak yapılmıştır. 
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Deney ve kontrol grubuna 20’şer bebek alınmış, müdahale olarak 30 dakika içinde kanguru bakımı sağlanmış ve 

seanslar haftada üç kez olmak üzere toplam 10 kez gerçekleştirilmiştir. Kanguru bakımından sonra solunum hızı 

iki grup arasında anlamlı olarak farklı bulunmuştur (F = 5.701, p = .020). Deney grubunun test sonrası kontrol 

grubuna göre daha yüksek anne-bebek bağlanma skorları (F = 25.881, p <.001) ve düşük anne stres skorları (F = 

47.320, p <.001) olduğu belirtilmiştir. Kanguru bakımının preterm bebeklerde solunum hızını düzenlediği, anne 

bebek bağlanmasını artırdığı ve maternal stresi azalttığı gösterilmiştir. Charpak ve ark. (2017) tarafından yapılan 

çalışmada, kanguru anne bakımının hayatta kalma, nörogelişme, emzirme ve anne bebek bağlanmasının niteliği 

üzerine kısa ve orta dönem faydaları olduğu belirtilmiştir. Kanguru bakımı uygulayan ailelerin daha koruyucu 

olduğu, genç yetişkinlerin daha az okul devamsızlığı, hiperaktivite, saldırganlık ve sosyo sapkın davranışlar 

gösterdiği belirtilmiştir. Bu çalışma kanguru bakımının müdahaleden 20 yıl sonra belirgin, uzun süreli sosyal ve 

davranışsal koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermektedir.  

Aynı odada bulunma (rooming in) 

 Chiou vd. (2014) tarafından yapılan çalışmada erken ten tene temas ve aynı odada bulunma süresinin 

artmasının ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile emzirme oranını artırdığı belirtilmiştir. Chung vd. (2015) 

tarafından yapılan çalışmada anne ve yenidoğanın aynı odada olduğu grupta annelerin yenidoğan bakımında 

konfor, güvenlik, besleme ve hijyen kontrolü puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Jaafar, 

Ho ve Lee tarafından yapılan (2016) Cochrane sistematik derlemesinde, annelerin bebekle aynı odada kalma 

(rooming-in) ve ayrı kalma bakımının emzirme süresini artırma üzerine etkisini belirlemek amaçlanmış ve çalışma 

kriterine uyan bir çalışma incelenmiştir. Birincil sonuç, her iki grupta ilk 6 ay boyunca herhangi bir emzirme oranı 

açısından iki grup arasında anlamlı fark yoktur (Düşük kaliteli kanıt). İkincil sonuçlar; aynı odayı paylaşan 

gruptaki postpartum 4. günde günlük emzirme sıklığının ayrı bakıma göre daha yüksek olduğu ve günde ortalama 

8.3 kez olduğu belirtilmiştir. Anne-bebeğin ayrı odada kalmasına karşı aynı odada kalma (rooming-in) 

uygulamalarının desteklenmesi ya da reddedilmesi için az miktarda kanıt bulunmuştur. Gelecekte anne ve bebeğin 

aynı odada kalmasının yenidoğan sonuçlarına etkisine yönelik daha iyi tasarlanmış randomize kontrollü 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. 

Sonuç 

 Sağlık hizmeti sağlayıcıları erken anne-bebek etkileşimi, ten-tene temas, emzirme ve bağlanmanın önemi 

hakkındaki kendi farkındalıklarını artırmalıdır. Hemşireler, doğum eğitimcileri, doulalar ve diğer sağlık 

profesyonelleri yetersiz anne-bebek etkileşimi ve bağlanma açısından riskli olan bireyleri değerlendirmeli ve 

tanılamalıdır. Kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda anne ve bebeğin ayrı kalmasını azaltarak aynı odada bakım 

almalarını, erken emzirmeyi ve erken ten-tene teması sağlamalıdır. Sonuç olarak, kanguru bakımı, ten tene temas 

ve aynı odanın paylaşımı uygulamalarının kısa ve uzun dönem olumlu etkileri göz önünde bulundurularak doğum 

öncesi dönemde kadınlara danışmanlıkta bulunulmalı, kadınların farkındalıkları artırılarak bu uygulamaların talep 

edilmesinin artırılması hedeflenmeli ve bu uygulamaların önündeki imkân, kaynak ve personelin negatif tutumuna 

yönelik engeller kaldırılmalıdır. 
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**İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Gebelik, anne organizmasında anatomik, 

fizyolojik ve biyokimyasal olmak üzere çok sayıda önemli değişikliklere neden olur. Gebelik sürecinde pelvik 

taban kas sisteminde ve üriner fonksiyonlarda önemli değişiklikler gözlenir. Pelvik tabanı gebelikte, sağlam bir 

pelvik destek sağlama, mesane, uterus ve rektumun pozisyonu ile fonksiyonunu sürdürmeye yardım etme ve üriner 

kontinansı sağlama gibi önemli rollere sahiptir. Pelvik taban kas gücünde 20. gebelik haftasından postpartum 6. 

haftaya kadar bir düşüş vardır. Gebelikte artan relaksin ve üreme hormonlarının etkisiyle meydana gelen lokal 

dokulardaki değişiklikler sonucunda pelvik taban kasları olumsuz yönde etkilenerek üriner inkontinans, fekal 

inkontinans ve pelvik organ prolapsusu gibi sorunlar görülebilmektedir. Üriner kontinansın sağlanmasında pelvik 

taban kasları önemli rol oynamaktadır. Kontinant gebelerde bu kasların kalınlığının ve dolayısıyla gücünün 

inkontinant gebelere göre daha fazla olduğu saptanmıştır. Özellikle stres üriner inkontinans, gebelikte mesane 

üzerindeki artmış bası nedeniyle gebelik öncesi dönemle karşılaştırıldığında daha sık görülür. Gebelik sırasında 

stres üriner inkontinansın daha sık görülmesi pelvik taban kas gücünün düşük olması ile ilişkilidir. Ayrıca gebelik 

süresince büyüyen uterusa bağlı olarak artan karın içi basıncının etkisiyle pelvik organlar aşağıya doğru itilmekte 

ve pelvik taban kasları sürekli olarak stres ve zorlanmaya maruz kalmaktadır. Birinci trimesterde ve gebeliğin 36. 

haftasında gebelerin %46’sında yeni pelvik organ prolapsusu gelişimi ya da mevcut pelvik organ prolapsusu 

şiddetinde artış gözlenmesi, gebeliğin pelvik organ prolapsusu üzerine etkisini göstermektedir. Gebelikte yaşanan 

bu değişiklikler sonucunda pelvik tabanın kas gücü ve kalınlığı azalabilmektedir. Ayrıca perineal ultrasonda 

gebeliğin erken dönemlerinde pelvik tabanda aşağı doğru yer değişikliği olduğu ve pelvik taban kaslarının 

kasılmalarının belirgin olarak azaldığı, mesane ve üretra mobilitesinin arttığı, geç gebelik döneminde bu mobilite 

artışının daha da belirgin olduğu gösterilmiştir. Bu konuda yapılmış olan çalışmalar; gebelik ve doğumun sinir, 

kas ve bağ dokusu sıkışması, gerilmesi veya yırtılması nedeniyle pelvik taban yaralanmasına katkıda bulunduğunu 

ileri sürmektedir. Bu durumda gebelik sürecinde pelvik taban yetersizliklerinin önlenmesi ve korunmasında 

multidisipliner ekip yaklaşımı önemlidir. Bu ekipte yer alan hemşireler eğitim ve danışmanlık rollerini kullanarak, 

gebelere pelvik taban kas egzersiz programları ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları konularında bilgi vermelidir. 
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Özet  

Göç insanlığın var oluşundan bu yana üzerine araştırmalar yapılan bir konu olmasına karşın, 1970’li 

yıllara kadar göç kavramı içerisinde kadınların yer almadığı ifade edilmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin 

olumsuzluğundan nasibini alan kadınların göç ile ilgili yaşananlarda erkek egemenliğinin gölgesinde kaldığı 

belirtilmektedir. Göç nedeniyle erken evlilik, erken yaşta gebelik ve doğum gibi kadın sağlığını olumsuz etkileyen 

durumlar sıklıkla görülmektedir. Eğitimsizlik, yoksunluk, yoksulluk, şiddet, istismar, erken gebelik ve üreme 

sağlığı sorunları, anne ve bebek ölüm oranlarında artma, toplumsal izolasyon ve dil sorunu gibi sorunların 

artmasına ve çözüm yollarının azalmasına neden olmaktadır. Kadın yaşamının önemli bir dönemi olan gebeliğin 

aile ve toplum sağlığı açsısından ne kadar önemli bir süreç olduğu göz önüne alındığında bu dönemde yaşanan 

olumsuzlukların giderilmesi açsından uluslararası eşit sağlık hizmetlerine gereksinimin olduğu vurgulanmaktadır. 

Göç sonucu etkilenen kadın sağlığı sorunlarının üstesinden gelebilmek için öncelikli olarak kültürel ve sosyal 

açıdan tanınmaların hususunda daha fazla girişimde bulunulmalıdır. Bu sayede kadınların kendilerine has 

özelliklerinin avantajları kullanılarak dezavantajlı oldukların yanların azaltılması yoluyla gebelik ve doğuma 

ilişkin komplikasyonların oranları düşürülebilir. Diğer bir açıdan dil sorunun çözümünde sadece yazılı materyal 

kullanımının yeterli olmayacağı, aynı kişi tarafından yürütülecek tercüman hizmetinin sunularak iletişimin sözel 

açıdan sürdürülmesinin kadının güveninin kazanılmasında önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, kadının 

bakımını sürdüren sağlık profesyonellerinin aynı kişiler olması hem kadın sağlığının yükseltilmesi açısından hem 

de sağlık profesyonellerinin iletişimi açısından olumlu katkı sağlayacaktır. 
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REQUIREMENTS AND PROBLEMS OF MIGRANT WOMEN IN PREGNANCY, BIRTH, AND 

POSTPARTUM PERIOD 

Abstract 

Despite the fact that migration has been a subject of research since the existence of mankind, until 1970s 

it is expressed that women do not participate in the concept of migration. It is stated that women remain in the 

shadow of male sovereignty within the concept of immigration, which is defined as invisible and inherited from 

the negativity of gender roles. Due to socio-economic, cultural and social influences among the negative effects 

of women's life due to migration, there are frequent situations that negatively affect women's health such as early 
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marriage, early pregnancy and childbirth. Problems such as lack of education, deprivation, poverty, violence, 

abuse, early pregnancy and reproductive health cause problems such as increase in maternal and infant mortality 

rates, social isolation and language problem and decrease of solutions. Given the importance of family and 

community health as a significant period of women's life, it is emphasized that international equal health services 

are needed in order to overcome the negativities experienced in this period. More attempts should be made to 

ensure that cultural and social recognition is prioritized in order to gain from the top of immigrant women's health 

problems. In this regard, the rates of complications related to pregnancy and birth can be reduced by reducing the 

disadvantages of women by using the advantages of their particular characteristics. On the other hand, it is thought 

that the use of only written material in solving the language problem is not sufficient and it is thought that providing 

the interpreter service to be carried out by the same person and maintaining the verbal aspect of communication 

plays an important role in gaining the trust of the woman. In addition, the fact that the health professionals who 

maintain women's care are the same people will contribute positively both in terms of increasing women's health 

and in the communication of health professionals. 

Keywords; Migration, Women, Birth, Nurse, Midwife 

1. Giriş 

Göç kavramı bireylerin bir coğrafya üzerinde sürekli hareketliliği olarak bildirilmektedir(Demirhan & 

Aslan, 2015)  Diğer bir ifadeyle ise; insanların yaşadıkları yerlerde maruz kaldıkları sosyo-ekonomik nedenler gibi 

çeşitli sebeplerden dolayı taşınmaları olarak ifade edilmektedir (Gautam, 2005). Birleşmiş Milletler (BM) 

verilerine göre; günümüzde 244 milyon birey yani dünya nüfusunun yaklaşık %3,3’ü doğduğu ülkeden başka 

yerde yaşadığı bildirilmektedir (Haase, Güneralp, Dahiya, Bai, & Elmqvist, 2018).  Göç kavramı hem göç eden 

hem de göç alan toplumları olumlu ve olumsuz yönden etkilemekte olup uyum süreci gerektirmektedir.  

Göçün insanlığın var oluşundan bu yana üzerine araştırmalar yapılan bir konu olmasına karşın, 1970’li 

yıllara kadar göç kavramı içerisinde kadınların yer almadığı ifade edilmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin 

olumsuzluğundan nasibini alan kadınların göç ile ilgili yaşananlarda erkek egemenliğinin gölgesinde kaldığı 

belirtilmektedir (Kofman & Raghuram, 2010).  Bu nedenle göçün cinsiyet temelli bir yaklaşımla ilişkileri 

belirlediği gerçeğinden hareketle ele alınmasının gerekliliği vurgulanmaktadır (Martin, 2007).  Göç sonucunda 

kadınların erken yaşta evlilik, gebelik ve doğum gibi kadın sağlığını olumsuz etkileyen durumlarla karşılaştığı 

bilinmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı göçmen kadınların gebelik doğum ve doğum sonu dönem sorunları 

ve gereksinimlerini ortaya koymaktır.  

Göçün Gebelik, Doğum ve Doğum Sonu Döneme Etkisi 

Kadın ve göç arasındaki ilişki,  toplumsal normların gölgesinde sürdürülmektedir. Sosyo-ekonomik ve 

kültürel etkiler kadınları göç sürecinde de kadınları olumsuz etkilemektedir. Dil sorunu, eğitimsizlik, yoksunluk, 

yoksulluk, şiddet, istismar gibi nedenlerle üreme sağlığı sorunları ve erken gebelikler oluşmaktadır. Bunun 

sonucunda ise anne ve bebek ölüm oranlarında artma gözlenmektedir. Ayrıca bu durumlar toplumsal izolasyona 

sebep olarak çözüm yollarının azalmasına neden olmaktadır (Malatyalı, 2014). 
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Yaşanılan sorunlar karşısında özellikle göçmen kadınların doğum öncesi ve sonrası dönemde sağlığa 

erişimi hususunda iletişim problemi, kültürel özellikleri, geçmiş deneyimleri nedeniyle birçok sorun 

yaşanmaktadır. Doğum ve doğum sonu döneme özgü kültürel özelliklerin (Ortadoğu özelliklerine göre doğum 

sonu 40 gün soğuk bir şeyler yiyip içilmemesi gibi) (Carolan, 2010), geçirilmiş cinsel deneyim ve üreme sağlığı 

davranışlarının etkisiyle kadın sağlığı ciddi ölçüde etkilenmekte ve bu durum sağlık arayışı davranışlarına 

yansımaktadır (Straus, McEwen, & Hussein, 2009).  

Doğum ve doğum sonu dönem göçmen kadınların yaşadığı sağlık sorunlarını inceleyen uluslararası 

araştırma sonuçlarına göre; sezeryan oranlarında artış, kanama, erken yaş gebelik, erken doğum, düşük doğum 

ağırlıklı bebek, beslenme bozukluklarına bağlı sorunlar başlıca problemler olarak ifade edilmektedir (Carolan, 

2010; Saastad, Vangen, & Frøen, 2007). Kadınların sağlık erişimine engel olan bireysel ve kültürel özelliklerinin 

yanı sıra sağlık çalışanları tarafından ırkçılık, ayırımcılık ve nefret içerikli davranışlara maruz kalabildikleri ifade 

edilmektedir. Bu durumun sağlığa erişimi azaltan etmenler arasında yer aldığı belirtilmektedir. Kadın yaşamının 

önemli bir dönemi olan gebeliğin aile ve toplum sağlığı açsısından ne kadar önemli bir süreç olduğu göz önüne 

alındığında bu dönemde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi açsından uluslararası eşit sağlık hizmetlerine 

gereksinimin olduğu vurgulanmaktadır (Harris, Humphries, & Nabb, 2006).  

Avustralya’da yaşayan Afrikalı göçmen gebelerin yaşadığı sorunlar ve gereksinimlerini belirlemek 

amacıyla gerçekleştirilen bir çalışmaya göre; gebelerin kadın sağlık profesyonelleri tarafından bakım 

gereksinimlerinin karşılanmasını istedikleri, kültürel özelliklerinin daha fazla önemsenmesi gerektiği ve özel bir 

grup olarak daha hassas bir bakım planına gereksinim duydukları ifade edilmektedir (Carolan, 2010). 

Birleşik Krallıklarda yaşayan sığınmacı ve mültecilerin doğum deneyimi ve bakımının incelendiği bir 

çalışmaya göre; kadınların travmatik bir doğum deneyimi yaşadığı, doğum öncesi bakım hizmetlerinden çok geç 

ya da hiç yararlanamadığı belirtilmektedir. Doğum öncesi bakım almayan gebelerin genel sağlık düzeyinin kötü 

olduğu, anemi, çok sayıda doğum, HIV, hepatit B ve genital mutilasyon gibi sorunlar yaşama oranlarını arttırdığı 

vurgulanmaktadır (Harris et al., 2006). 

Ülkemizde son yıllarda Suriyeli göçmen kadınların sayıca artışıyla birlikte  erken yaşta evlilik, ölü 

doğum, gebelik komplikasyonları, düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve puerperal enfeksiyon, vajinal veya 

üreme sistemi  enfeksiyonu gibi obstetrik ve jinekolojik sorunların artış gösterdiği belirtilmektedir (Şimşek, 

Doğan, Hilali, & Özek, 2015).  Suriyeli mülteci kadınlarınların erken yaşta evlilik veya çok eşli bir yaşam sürmek 

zorunda bırakılmasının doğum öncesi ve sonrası yaşanan sorunların artmasına neden olan faktörler arasında yer 

almaktadır (Özgülnar, 2016). Göçme kadınların gebeliğe hazırlanması veya korunması açısından aile planlaması 

hizmet alımına gereksiniminin olduğu, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi üreme sağlığını doğrudan etkileyen 

durumlara karşı bilgi ihtiyacının bulunduğu vurgulanmaktadır (İldam Çalım, Kavlak, & Sevil, 2012). 

Sonuç ve Öneriler 

Sonuç olarak göç eden kadınların doğum deneyimlerinin travmatik olduğu, doğum öncesi ve sonrası 

dönemde yeterli bakım alamadıkları görülmektedir.  Ayrıca göç sürecini yaşayan kadınların doğum öncesi, doğum 

süreci ve doğum sonrası süreçte kendi kültürel özelliklerine göre bakım almayı bekledikleri görülmekledir. Bu 

nedenle göç sonucu etkilenen kadınların sağlık sorunlarının üstesinden gelebilmek için öncelikli olarak kültürel 
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ve sosyal açıdan tanınmaların hususunda daha fazla girişimde bulunulmalıdır. Bu sayede kadınların kendilerine 

has özelliklerinin avantajları kullanılarak dezavantajlı oldukların yanların azaltılması yoluyla gebelik ve doğuma 

ilişkin komplikasyonlar oranları düşürülebilir. Diğer bir açıdan dil sorunun çözümünde sadece yazılı materyal 

kullanımının yeterli olmayacağı, aynı kişi tarafından yürütülecek tercüman hizmetinin sunularak iletişimin sözel 

açıdan sürdürülmesinin kadının güveninin kazanılmasında önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Ayrıca göç 

sürecindeki kadınların bakım vericiler tarafından ırkçılık ve ayrımcılığa maruz kaldıkları belirtilmiştir.  Bu nedenle 

göç alan bölgelerde çalışan sağlık ekibine eğitimler verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, kadının bakımını sürdüren 

sağlık profesyonellerinin aynı kişiler olması hem kadın sağlığının yükseltilmesi açısından hem de sağlık 

profesyonellerinin iletişimi açısından olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir  
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ÖZET 

Bakteriyel vajinozis, vajinal florada meydana gelen değişiklikler ile karakterize bir durumdur. Kötü kokunun eşlik 

ettiği gri beyaz renkli homojen akıntı olabilir ya da %50 asemptomatik seyredebilir. Özellikle doğurganlık 

döneminde kadınlar arasında yaygın görülmekte ve üreme sağlığı olumsuz olarak etkilemektedir. Cinsel partner 

sayısı, ilişki sıklığı, vajinal duş, kötü ve yanlış hijyen alışkanlığı, uzun süreli antibiyotik kullanma ve gebelik risk 

faktörleri arasındadır. Gebelikte %10-30 oranında görülen bakteriyel vajinozis, maternal ve neonatal 

komplikasyonları nedeniyle dikkatle ele alınmalıdır. Yapılan çalışmalarda gebelik döneminde bakteriyel 

vajinozisin preterm eylem, erken membran rüptürü, düşük doğum ağırlığı, koryoamniyonit ve postpartum 

endometrit gibi önemli komplikasyonlara neden olduğu bildirilmiştir. Bakteriyel vajinozisin neden olduğu 

komplikasyonları ve yüksek prevalansı göz önüne alındığında gebelerin teşhisi ve tedavisi önemlidir. Gebelerin 

rutin izlemleri sırasında bakteriyel vajinozisin tespit edilerek tedavinin başlanması preterm doğum başta olmak 

üzere çeşitli komplikasyonların önlenmesinde etkili olabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, bakteriyel vajinozis, üreme sağlığı. 

 

ABSTRACT  

Bacterial vaginosıs, vaginal flora is a condition, characterized by changes in the genus. Gray-white homogeneous 

discherge accompanied by bad breath may be %50 asymptomatic it is often seen among the womens in the fertility 

period and adversely affects the health of the reproductive. Sexual partner number, freguency of sexual intercourse, 

vaginal douche, bad and false hygiene habits, long-term antibiotic use and pregnancy risk factors. Bacterial 

vaginosis seen in pregnancy by %10-30 should be handled carefully with maternal and neonatal complications. It 

has been reported that bacterial vaginosis causes significant complications such as preterm labor, premature rupture 

of membranes, choriamnionitis of low birth weight and postparum endometritis during pregnancy. When 

complications and high prevalence caused by bacterial vaginosis are considering, diagnosis and treatment of the 

pregnancys are important. In the routine follow-up of pregnant women, bacterial vaginosis detection and treatment 

initiation, preterm delivery may be effective in the prevention of various complications. 

Key Words: Pregnancy, bacterial vaginosis, reproductive 
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GİRİŞ 

 

Bakteriyel vajinozis, vajinal floradaki değişiklikler ile karakterize olan ve ciddi komplikasyonlara zemin 

hazırlayan önemli bir halk sağlığı sorunudur (Verstraelen et al. 2013, Maraklı, 2006). Üreme çağı döneminde ki 

kadınlarda yaygın görülerek üreme sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir (Hemalatha et al. 2013). 

Özellikle gebelik döneminde meydana gelen vajinal enfeksiyonlar neden olduğu maternal ve neonatal 

komplikasyonlar nedeniyle dikkatle ele alınmalıdır (Kırmızı vd. 2012; Karaduman, 2006).  

Bakteriyel vajinozis gebelik döneminde yaygın görülen vajinal enfeksiyonlar arasındadır (Karaduman vd. 

2006). Gebelerin %10-30 unu etkilediği (Günay ve Aksakoğlu, 2002) ve preterm eylem, 

erken membran rüptürü, koryoamniyonit, düşük doğum ağırlığı ile postpartum endometrite neden olabildiği 

belirtilmiştir (Nugent et al. 1991; Hemalatha et al. 2013). Ayrıca endometrit, pelvik ınflamatuar hastalık ve buna 

bağlı infertilite ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar da mevcuttur (Karadeniz, 2009; Ortaylı vd. 2000). Yapılan 

bir tez çalışmasında miadında doğum yapan kadınlarda bakteriyel vajinozis %15-18 oranında, preterm doğum 

yapan kadınlarda ise %25-35 oranında saptandığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada koryoamniyonit durumunda 

amniyon sıvı örneklerinden sıklıkla garneralla vaginalis, M. hominis ve anaeroblar izole edildiği ve bakteriyel 

vajinozisi olan gebe kadınların daha sık intraamniyonit enfeksiyona rastladığı açıklanmıştır (Değirmenci, 2009).  

Kırmızı vd. (2012), 121 gebe ile yaptıkları bir araştırmada gebelerin %61 inde bakteriyel vajinozis 

saptamıştır. Bunlardan prematüre erken membran rüptürü tanısı alan gebelerde bakteriyel vajinozis %35.5, kontrol 

grubundaki gebelerde ise %26.4 bakteriyel vajinozis görülmüştür. Bunun sonucunda bakteriyel vajinozisi 

prematüre erken doğum ve perinatal morbiditede önemli bir etken olarak kabul edilmiştir (Kırmızı vd. 2012).  

Muhcu vd. (2007) ise antenatal takiplerinde bakteriyel vajinozis tedavisi alan vaka grubunda %6.4, tedavi 

almayan kontrol grubunda ise %11 preterm eylem görüldüğünü bildirmiştir. Bu doğrultuda birinci ve ikinci 

trimesterde gebelerin karşılaştığı bakteriyel vajinozis tedavisinin preterm eylemin ve doğumun engellenmesinde 

etkili olmadığını belirtmişlerdir (Muhcu vd. 2007). 

Karaduman vd. (2006) çalışmasında ise 229 gebenin %42.3 ünde vajinal enfeksiyon tespit ederek %11.9 

unda bakteriyel vajinozis, %6.6 sında ise bakteriyel vajinozis ve candida birlikteliği saptamıştır. Aynı araştırmaya 

göre gebelerin rutin muayeneleri sırasında vajinal sürüntü örneklerinin incelenerek oluşabilecek komplikasyonları 

önlemek amacı ile tedavi yaklaşımların sağlanmasın önem taşıyacağı bildirilmiştir (Karaduman vd. 2006).  

Birçok araştırmada bakteriyel vajinozis ile bu komplikasyonlar arasında kesin sebep-sonuç ilişkisi 

tartışma konusudur ancak bakteriyel vajinozis ve bu enfeksiyonlar arasında güçlü korelasyon gösteren veriler 

mevcuttur (Karadeniz, 2009). Bakteriyel vajinozis yüksek prevalansı ve komplikasyonları göz önüne alındığında 

kadınların özellikle gebelerin teşhisi ve tedavisi önemlidir (Hemalatha et al. 2013).  

 

Etken ve Hazırlayıcı Faktörler 

 

Bakteriyel vajinozise neden olan en önemli etken Gardneralla vaginalistir. Gardneralla 

 vaginalis normal flora elemanı olarak bulunmasına rağmen vajinal flora dengesi  bozulduğunda vajinal 

enfeksiyondan sorumlu etken haline gelir (Öztürk, 2015).  
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Sağlıklı bir vajinal floranın %95’ini lactobasiller diğer kısmını ise 

gardneralla vaginalis, mobiluncus türleri ve çeşitli anaeroblar oluşturur. (Owen and Clenney, 2004) 

Vajinal florada çok sayıda bulunan lactobasiller glikojen bakımından zengindir. Laktik asit ve asetik asit 

üreterek vajen pH’sını 3.8-4.4 arasında tutar (Amabebe and Anumba, 2018). Asidik olan vajinal 

flora bakterisidal etki oluşturarak (Değirmenci, 2009) candida albicans, E. Coli, gardneralla vaginalis ve 

mobilincus türleri gibi bazı mikroorganizmaları inhibe eder (Boris and Barbes, 2000; Öztürk, 2015). Böylece 

vajinanın asidik ortamı savunma mekanizmaları ile beraber patojenik mikroorganizmaların yerleşmesine engel 

olarak vajinal enfeksiyonlara karşı koruma sağlar   (Amabebe and Anumba, 2018; Erdoğan, 2011). 

Ancak Laktobasillerin sayıca azalarak, anaerobik bakteri türlerinin artması sonucunda vajinal flora dengesi 

bozulur, alkali hale gelir ve patojen mikroorganizmalar için uygun ortam oluşur (Egan and Lipsky, 2002). 

Vajinanın florasında meydana gelen değişiklikler nedeniyle floranın mikroorganizmaya karşı direnci düşer ve 

bakteriyel vajinozis enfeksiyonu meydana gelir (Demirbağ, 2000).  Vajinal floranın bozulmasında etkili olan bazı 

risk faktörlerini aşağıdaki tabloda ki gibi sıralanabilir (Haıner and Gıbson, 2011). 

 

Vajinal flora dengesinin bozulmasına neden olan risk faktörleri 

• Cinsel partner sayısı  

• Cinsel ilişki tercihi ve sıklığı  

• Hormonal kontraseptif kullanımı  

• Menstrual siklus boyunca hormonal konsantrasyon değişimi  

• Gebelik durumu  

• Vajinada yabancı cisim varlığı (diafram, tampon, serklaj, vajinal halka, RİA)  

• Vajinal duş alışkanlığı  

• Uzun süreli antibiyotik ve streoid ilaç kullanma  

• Antifungal ajanlar ve spermisid kullanma  

• Düşük sosyo-ekonomik düzey 

• Yanlış kişisel hijyen davranışları 

• Kimyasal ürünleri kullanma alışkanlığı 

 

 

Klinik Bulgular 

 

Bakteriyel vajinozisin semptomatik olgularda en yaygın klinik bulgusu vajinal akıntıdır. Vajinal akıntı 

gri beyaz renkli ve kötü kokuludur. Kötü koku, özellikle cinsel ilişki sonrasında ve menstrual dönemde artar. 

Spermlerin ve kanın asidik olan vajinal florayı alkali hali getirmesi Anaerobik bakterilerin amin salınımını artırır 

ve kötü kokuda artış olur (Haıner and Gıbson, 2011). Bu şikayetlere nadiren kaşıntı ve irritasyona da eşlik edebilir 

(Mitchell and Marrazzo, 2014).  

Bakteriyal vajinozis ile ilişkili semptomlar: 

• Homojen vajinal akıntı 
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• Vajinal kanalda ve vajen duvarında silinebilen gri-beyaz renkli akıntı, 

• Vajinal akıntıda kötü koku (Balık Kokusu) 

• Menstruasyon esnasında kaşıntı 

• Cinsel ilişkiden sonra kaşıntı veya irritasyon  

• Cinsel ilişki sırasında ve sonrasında ağrı, yanma gibi şikayetler ( Değirmenci, 2009). 

Bakteriyel vajinozis bazen de kadınların %50 sinde asemptomatik seyreder. Gebelikte de bu durum 

farklılık göstermez (Haıner and Gıbson, 2011). Karaduman ve arkadaşları rutin gebe muayenesi için başvuran 

asemptomatik gebelerde %4.9 bakteriyel vajinozis saptamıştır. Ayrıca vajinal enfeksiyon etkenlerinin araştırılması 

amacı asemptomatik gebe kadınlarda yapılan çalışmalarda bakteriyel vajiozisin %5-52 oranlarında saptandığı 

belirtilmiştir (Karaduman vd. 2006). 

 Asemptomatik olan ve ikinci trimesterinde tanı alan gebelerin prematüre doğum yapma olasılığı %40 

daha fazladır. Bakteriyel vajinozis tedavisinin ise bu riski azalttığı düşünülmektedir (Hillier et al. 1995). 

 

 Tanı ve Tedavi 

 

Klinik bulgular bakteriyel vajinozis tanısı konulmasında yeterli değildir (Ersun, 2008). Vajinal akıntı en 

yaygın belirtisidir ancak spesifik değildir. Ranjan ve arkadaşlarının tanı yöntemlerini incelemek amacı ile 

yaptıkları araştırmada klinik muayene bulguları özgüllüğü yüksek ama duyarlılığı düşük saptanmıştır. Klinik 

bulgular ile tedavi verilmesinin ise gereksiz bir şekilde tedavi maliyetini artırdığı belirtilmiştir (Ranjan et al. 2003).  

Bakteriyel vajinozis tanı yöntemi olarak kültür, nugent skorlama sistemi ve amsel kriterleri kullanılmaktadır. 

Kültür yöntemi hassasiyeti %94 ancak spesifitesi %50-60 dır ve normal flora elemanı olan gardneralla vaginalisi 

saptamak için güvenilir değildir. Bu nedenle bakteriyel vajinozisi saptamada tercih edilmemektedir. Nugent 

skorlama ise bakteriyel vajinozis için gold standart tanı yöntemi olarak kullanılır, amsel kriterlerine göre ise 

hassasiyeti ve duyarlılığı daha yüksektir.  Ancak özel eğitim ve amsel tanı yöntemine göre daha fazla zaman 

gerektirmesi nedeni ile birçok klinikte uygulanamamaktadır (Erdoğan, 2011). 

 Bakteriyel vajinozis klinik tanısı için standart tanı yaklaşımı Amsel kriterleridir (Owen and Clenney, 2004). 

Yapılan bir çok araştırmada bakteriyel vajinozisin tanısı için Amsel kriterlerinin kullanılmasını önerilmiştir 

(Mitchell and Marazzo, 2014; Hemalatha et al. 2013). Amsel tanı kriterlerinden en az üçünün bulunması ile tanı 

konulabilir. Bu kriterler şöyledir; 

Bakteriyal vajinozis Amsel tanı kriterleri: 

• Vajen Ph’sı 4.5 in üzerinde olması (4.5-5.0 arasındadır)  

• Whiff testi pozitifliği ( Lam üzerine alınan vajinal sekresyona %10’luk KOH damlatılması ile oluşur) 

• Clue cell hücreleri (Mikroskobik inceleme görülmesi) 

• İnce-gri silinebilen bir akıntı  (Değirmenci, 2009; Çetin, 2011; Balcı ve Çapar, 2005). 

Özellikle birinci basamak sağlık kuruluşlarında vajinal akıntı şikayeti ile başvuran gebelere kolay 

uygulanması ve maliyeti düşük olması nedeni ile kesin tanı yöntemi olarak kullanılması önerilmiştir. Öztürk 

(2015) yaptığı tez çalışmasında, birinci basamakta rutin uygulanan gebe izlemleri sırasında enfeksiyonun tespit 

edilerek tedavinin sağlanması komplikasyonların önlenmesinde etkili olduğu düşünülmüştür (Öztürk, 2015). 
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Gebeliğin ilk üç ayında bakteriyel vajinozis tedavisi malformasyonlara neden olabileceğinden dolayı 

tedavi dördüncü ayına ertelenmelidir. Gebelik sırasında bakteriyel vajinozis için önerilen tedavi seçenekleri ise 

şöyledir; 

• Metronidazol 250 mg oral, günde üç kez, yedi gün boyunca 

• Metronidazol 2 gr, oral tek doz veya 

• Klindamisin, 300 mg, oral günde iki kez yedi gün boyunca veya 

• Metronidazol jel % 0,75’lik, 5 gr intravajinal, günde iki kez, yedi gün boyunca kullanılabilir (Haıner and 

Gıbson, 2011; CYBE Tanı ve Tedavi Rehber).  
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S-134 - ANNE SÜTÜ VE MİKROBİYOTA 

 
Sözel Bildiri / HAYIR 

 
Arzu AKDEMİR1, Nevin ŞAHİN2, 

 
1İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü , 2İstanbul Üniversitesi Florence Nigtingale Hemşirelik Fakültesi, 

Bu derlemede anne sütünün bebeğin gelişmekte olan bağırsak mikrobiyotasına katkılarından bahsedilecektir. 

Anne sütü yenidoğan için gerekli tüm besinleri tek başına karşılayan, optimal büyüme ve gelişimini sağlayan en 

ideal besindir. Anne sütünün en bol bulunan bileşikleri, anne sütünün birincil beslenme rolünü yansıtan 

karbonhidratlar ve yağ asitleridir. Diğer bileşenler, anne sütü oligosakkaritleri (HMOS), mikroorganizmalar, 

nükleotitler, immünglobulinler, bağışıklık hücreleri, sitokinler, lizozim, laktoferrin ve diğer immün modüle edici 

faktörleri içerir. Bu eşsiz içerik, anne sütünü besin maddesi olmanın çok daha ötesine taşımaktadır. 

Bir beslenme kaynağı sağlamanın yanı sıra anne sütü bebeğin gelişmekte olan mukozal bağışıklık sistemine 

rehberlik ettiği düşünülen çeşitli mikrobiyota ve biyolojik olarak aktif olan bir dizi bileşenden oluşur. Anne sütü 

bebek bağırsağının kolonize edilmesine yardımcı olan ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının bileşimine katkıda 

bulunan önemli bir yararlı bakteri kaynağıdır. Anne ve bebek arasındaki bu etkileşim, sağlıklı bir bebek bağırsak 

mikrobiyota kurulmasında anahtardır. Emziren bebeklerin günde 800.000 bakteri aldıkları tahmin edilmektedir. 

Anne sütü mikrobiyomunun özel bileşimi, sosyoekonomik, kültürel, genetik, diyet ve antibiyotikle ilişkili faktörler 

dahil bir dizi çevresel faktörden etkilenebilir. Bu nedenle, vajinal olarak doğmuş, yalnızca anne sütü ile beslenen 

bebeklerin mikrobiyomu, antibiyotiklere doğrudan veya dolaylı olarak anneden maruz kalmadan, “altın standart” 

olarak kabul edilmelidir. 

Sonuç olarak; anne sütü ile bebeğe aktarılan maternal bağırsak mikrobiyota, neonatal mikrobiyom gelişimini 

olumlu yönde etkiler. Doğum öncesi dönemde sağlıklı bir mikrobiyenin teşvik edilmesi gerekmektedir. 

Hemşireler, sağlıklı bir mikrobiyenin oluşturulmasının ve sürdürülmesinin önemine bağlı olarak, eğitim yoluyla 

hastaları önemli ölçüde etkileyebilir, bu da gebelik sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilir ve yaşam boyu hastalık 

riskini azaltabilir. Hamilelik dönemi ve sonrası anneler emzirme konusunda eğitilmelidir. Uzun süre emzirmenin, 

ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesinin ve katı gıdaların çok erken verilmesinden kaçınılmasına vurgu yapılmalıdır. 

Emziren anneler kendi mikrobiyomlarını ve genel sağlığını desteklemeye yönelik davranışlara devam etmesi 

konusunda eğitilmelidir. 

ANAHTAR KELİMELER: ANNE SÜTÜ, BARSAK MİKROBİYOTA, İMMÜN SİSTEM 

 
BREAST MİLK AND MİCROBİOTA 

 
Arzu AKDEMİR1, Nevin ŞAHİN2 

 
1ISTANBUL PROVİNCİAL HEALTH DİRECTORATE, 2ISTANBUL UNİVERSİTY FLORENCE 

NİGHTİNGALE FACULTY 

In this review, we will talk about the contribution of the mother to the developing intestinal microbiota of the baby. 

Breast milk is the most ideal nutrient for optimal growth and development, meeting all the nutrients needed for the 

newborn alone. The most abundant compounds of the mother's milk are carbohydrates and fatty acids, which 

reflect the primary nutritional role of the mother's milk. Other components include breast milk oligosaccharides 

(HMOS), microorganisms, nucleotides, immunoglobulins, immune cells, cytokines, lysozyme, lactoferrin, and 

other immunomodulatory factors. This unique content goes far beyond being a maternal food ingredient. 

In addition to providing a source of nutrition, the breast milk consists of a variety of microbiota and a number of 

biologically active compounds that are thought to guide the developing mucosal immune system. Breastmilk is an 

important source of beneficial bacteria that helps colonize the baby's intestine and contributes to the composition 

of a healthy intestinal microbiota.This interaction between the mother and the baby is the key to establishing a 
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healthy baby intestinal microbiota. Infants are estimated to have received 800,000 bacteria a day. The specific 

composition of the breast milk microbiology can be influenced by a number of environmental factors including 

socioeconomic, cultural, genetic, dietary and antibiotic related factors. For this reason, the microbiology of babies 

born vaginally, fed exclusively to breast milk, should be regarded as a "gold standard" before antibiotics are 

directly or indirectly exposed to the mother. 

As a result; maternal intestinal microbiota transferred to mother by breast milk affects neonatal microbiom 

development positively. A healthy microbian should be promoted in the prenatal period. Depending on the 

importance of maintaining and maintaining a healthy microbian, nurses can significantly affect patients through 

education, which can significantly affect pregnancy outcomes and reduce life-long risk of illness. Mothers should 

be educated about breastfeeding during and after pregnancy. Emphasis should be placed on long-term 

breastfeeding, breastfeeding only for the first 6 months and avoiding too early feeding solid foods. Breastfeeding 

mothers should be trained to continue their behavior to support their microbiomics and general health. 

KEYWORDS: BREAST-MİLK, GUT MİCROBİOTA, İMMUNE SYSTEM 
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S-135 - DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DENEYİMLERİ: 

KALİTATİF BİR ÇALIŞMA 

 
SEMİHA AYDIN ÖZKAN1, DİDEM ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE1, DİLEK BİLGİÇ2, 02040 3, 

 
1ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ, 2DOKUZEYLÜL 

ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, 

Bu çalışma güneydoğuda bir devlet üniversitesinin ebelik bölümü 4.sınıf doğuma hazırlık sınıfı dersini alan 

öğrencilerinin deneyimlerinin incelenmesi amacıyla planlandı. 

Bu çalışma, Güneydoğuda bir devlet üniversitesinin ebelik bölümü 4.sınıf öğrencilerinden “Doğuma hazırlık 

sınıfı” dersini alan ve çalışmaya katılmaya istekli 15 öğrenci ile gerçekleştirildi. Bu çalışma fenomenolojik 

(olgubilim) yöntemin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Çalışma 1-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütüldü. Veri 

toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış açık uçlu sorulardan oluşan görüşme 

formu kullanıldı. Yapılan tüm görüşmeler derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak ses kayıt cihazı ile kayıt 

altına alındı, daha sonra elde edilen veriler kodlanarak içerik analizi yöntemiyle konuya ilişkin temalar oluşturuldu. 

Fenomenin özü “faydalı olma düşüncesi” olarak belirlendi. Bu çalışmada “gebeye yardımcı olma”, “mesleğe katkı 

sağlama” ve “kendini gerçekleştirme farkındalığı” temaları ortaya çıktı. Öğrencilerin çoğunluğu 4 yılda aldıkları 

ebelik eğitimleri kapsamında gebelik, doğum, doğum sonrası dönem anne ve yenidoğan bakımını öğrendiklerini, 

doğuma hazırlık dersi ile uygulamaya aktarma yöntemlerini pekiştirdiklerini belirttiler. Doğuma hazırlık sınıfı 

dersi alan öğrencilerin bir kısmı mezuniyet sonrası ebelik mesleğe katkı sağlamak amacıyla dersi seçtiklerini 

belirtti. Öğrencilerin büyük bir kısmı bu dersi aldıktan sonra bilgilerini uygulamaya nasıl aktaracakları konusunda 

farkındalık oluştuğunu belirtti. Ebe olarak kendi potansiyellerini ve ebelik mesleğinin doğasını fark ettiklerini 

belirttiler. 

Bu çalışmada, doğuma hazırlık sınıfı dersini alan öğrencilerin bakım verdiği kadına, kendi kişisel yolculuğuna ve 

mesleğe faydalı olma düşüncesinin pekiştiği ve bunu nasıl yapacaklarına yönelik uygulamaları öğrendikleri 

saptandı. 

ANAHTAR KELİMELER: FENOMENOLOJİK ÇALIŞMA, DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI, EBELİK, 

ÖĞRENCİ 

 
EXPERIENCES OF STUDENTS WHO RECEIVE “CHILDBIRTH PREPARATION CLASS” 

COURSE: A QUALITATIVE STUDY 

 
SEMİHA AYDIN ÖZKAN1, DİDEM ŞİMŞEK KÜÇÜKKELEPÇE1, DİLEK BİLGİÇ2, 02040 3 

 
1ADIYAMAN UNIVERSİTY SCHOL OF HEALTH MİDWİFERY DEPARTMENT, 2DOKUZEYLUL 

UNIVERSITY NURSİNG FACULTY 

This study aims to identify experiences of 4th year midwifery department students who received “Childbirth 

Preparation Class” course in a state university located in the southeastern part of Turkey. 

The study was conducted with 15 volunteer students who were enrolled in 4th year midwifery department in a 

state university located in the southeastern part of Turkey and who received “Childbirth Preparation Class” course. 

The study, which utilized phenomenological method, was qualitative in nature. It was conducted between 1st and 

25th of May, 2018, and data were collected using semi-structured interview form composed of open-ended 

questions prepared by the researcher. All the interviews were conducted using in-depth interview technique and 

recorded using a voice recorder. Data obtained from the interviews were analyzed using content analysis methods 

and forming the codes related to the topic. 

The core of the phenomena was found to be “being beneficial”. The study revealed “being beneficial to the 

pregnant woman”, “contributing to the profession”, and “awareness of self-realization” themes. The participating 

students reported that with the 4-year midwifery education they received, they learned about pregnancy, birth, and 
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postpartum period mother and new-born care; they strengthened their knowledge for practice with the Birth 

preparation course. Some of the students who received the Birth preparation course stated that they selected the 

course in order to contribute to their profession after graduation. Majority of the participants reportedly became 

more aware of the ways to practice their knowledge after receiving this course. They also realized their own 

potential and the nature of midwifery profession. 

In conclusion, students who Received “Childbirth Preparation Class” course were found to strengthen their 

thoughts about the woman they provided care, realize their own personal journey and want to be beneficial to the 

profession; they were also found to learn how to practice these. 

KEYWORDS: PHENOMENOLOGİCAL STUDY, CHİLDBİRTH PREPARATİON CLASS, MİDWİFERY, 

STUDENT 
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S-136 - ANTEPARTUM EĞİTİMİN DOĞUM ŞEKLİNE ETKİSİ VARMIDIR? 

 
DOES ANTEPARTUM EDUCATION HAVE AN EFFECT ON THE FORM OF DELIVERY? 

Hilal Uslu Yuvacı1, Elif Köse2, Nimet Yerli1, Arif Serhan Cevrioğlu 1 

1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. 

2 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. 

Özet 

Amaç: Gebelerin doğum süreci hakkında doğru bilgiler edinmesi, normal vajinal doğum(NVD) oranlarının 

arttırılmasına, sezeryan(CS) oranlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için gebe eğitim sınıfları(GES) 

yaygınlaştırılmaktadır. Çalışmamızın amacı; GES’ına katılarak eğitimini tamamlayan gebelerin postpartum 

sonuçlarının değerlendirilmesidir. 

Yöntem: Nisan 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında, ≥24 haftada obstetrik herhangi bir risk faktörü olmayan, 

GES’ını tamamlayan gebeler çalışmaya alındı. Eğitim programında gebelikte beslenme, egzersiz, doğum, 

doğumda gevşeme ve solunum egzersizleri, ağrıyla başetme metotları, postpartum anne-bebek bakımı, anne sütü 

ve emzirme konularını kapsamaktadır. Bu çalışmada veri toplamak için eğitime katılan gebelerin sosyodemografik 

verilerini, doğum haftasını, doğum şeklini, postpartum sonuçlarını içeren veri formu kullanıldı. Veriler hastane 

kayıtlarından ve yüzyüze görüşme metodu ile doğum yapan gebelerden toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 22 

analiz programı ile sayı, yüzde ve Ki kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya alınan 296 primigravid gebenin yaş ortalaması 27,09±4,05,% 33,5’i üniversite mezunu, 

%26,9’u lise mezunu ve çoğunluğu (%80,5) evhanımıdır . Doğum haftalarının ortalaması 39,07±1,51 idi. 

Doğumların %50’si özel hastanede, % 49,7’si  doğumevinde, %0,3’ü evde gerçekleşmiştir. Gebelerin %44,3’ü 

NVD, %55,7’si CS ile doğum yapmıştır. NVD yapan gebelerin %84,7’sine epizyotomi uygulanmıştır. CS 

endikasyonları; %62,4 baş pelvis uyumsuzluğu(CPD), %22,4 elektif (hasta ve doktor isteği), %5,5 iri bebek, %5,5 

fetal distres, %3 preeklampsi, %1,2 makat geliş olarak saptanmıştır. Yenidoğanların %5,4’ü (n=16) yoğun bakıma 

ihtiyaç duymuş, %1,7’si (n=5) entübe edilmiştir. Annelerin %99,7’si bebek bakımı ile ilgili sorun yaşamazken, 

%6,6’sı emzirme problemi yaşamıştır. Özel hastanelerde CS oranı devlet hastanelerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı yüksek bulundu(p<0,001). Gebelerin %57,9’u doğumhaneye ≥3cm servikal dilatasyonla başvurmuştur. 

Doğumhaneye başvurduğunda ≥3cm servikal açıklığı olan gebelerde, <3cm açıklığı olanlara göre NVD sıklığı 

daha yüksek bulunmuştur(p<0,001). 

Sonuç: Eğitim alan gebelerin yarısının özel hastanelerde doğum yapması ve CS oranının %69,4 olması, GES’daki 

eğitimin gebenin doğum tercihini etkilemesinde tek başına yararı olamayacağını düşündürmektedir. CPD, fetal 

distres gibi endikasyonlarla CS’ye alınan olguların çoğunluğunda, altta yatan nedenin gebenin yada doktorun NVD 

takibi sürecine uyum eksikliği nedeniyle, gebenin isteğe bağlı CS’ye alınması olduğu kanaati oluşmuştur. Eğitimli 

ve özgüveni oluşmuş gebenin doğum eyleminin aktif fazında doğumhaneye başvurması doğumun medikalize 

edilmesini azaltarak NVD şansını arttırabilir. Araştırma bulgularımız; GES gibi faaliyetlerin arzulanan NVD 

oranlarına ulaşılmasında tek başına yeterli olmayacağına dair farkındalık oluşturmuştur. 
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Anahtar Kelimeler: Gebe Eğitim Sınıfı, Normal Vajinal Doğum, Sezeryan 

Abstract 

Aim: Childbirth education classes(CEC) are being expanded to provide accurate information to the pregnant 

women about the birth process, increase the rates of normal vaginal delivery(NVD), and decrease the rates of 

cesarean(CS). This study aims to evaluate the postpartum results of pregnant women who completed their 

education by participating in CEC. 

Method: Between April 2016-2017, pregnant women who completed their CEC were included in the study. The 

training program covers relaxation and breathing exercises during delivery, methods of coping with pain. In this 

study, sociodemographic data and postpartum results of pregnant women were used to collect data. The data were 

collected using the hospital records and through face-to-face interviews. The data were analysed using the SPSS22 

analysis program using the Chi-square test. 

Results: The average age of 296 primigravid women in the study was 27.09±4.05. The average of the delivery 

weeks was 39.07±1.51. 50% of deliveries occurred in private hospitals, 49.7% in public hospital, and 0.3% in 

home. 44.3% of women had NVD and 55.7% had CS. CS indications were as follows: cephalopelvic 

disproportion(CPD)(62.4%), elective(22.4%), macrosomia(5.5%), fetal distres(5.5%), preeclampsia(3%), breech 

presentation(1.2%). CS ratio in private hospitals was significantly higher than in public hospitals(p<0.001). 57.9% 

of women applied to the hospital with a cervical dilatation of ≥3cm. The prevalence of NVD was higher in pregnant 

women with ≥3cm cervical dilatation(p<0.001). 

Conclusion: The facts that half of the women who receive an education have delivered in private hospitals and 

the rate of CS is 69.4% suggests that CEC cannot be beneficial alone in influencing the delivery type of the 

pregnant woman. For the majority of the cases received CS the underlying cause is considered to be the decision 

of taking the pregnancy to CS due to the pregnant woman’s or the doctor's lack of adaptation during the NVD 

follow-up. The application of a trained and self-reliant pregnant woman to the maternity during the active phase 

of delivery can increase the chance of NVD by reducing the medicalization of labor. Our findings have created 

awareness the CEC alone will be insufficient in decreasing NVD rates. 

Key Words: Childbirth Education Class, Normal Vaginal Delivery, Cesarean 

 

Giriş 

Gebelik ve doğum, kadın yaşamındaki özel ve önemli olaylardan birisidir. Bu süreçte gebe kadında ve eşinde 

gelişmekte olan çocuğun sağlığı, vücudun görünümdeki değişiklikler, doğum eylemi ve doğum, gelecekteki 

ebeveynlik ile ilgili korku, endişe ve baş edememe gibi farklı duyguların olduğu gösterilmiştir(Blackmore, 

Gustafsson, Gilchrist, Wyman & G O'Connor, 2016). Yapılan çalışmalarda gebelik ve doğumla ilişkili korkulara 

bağlı oluşan psikolojik kaygıların isteğe bağlı sezeryan(CS) oranlarını arttıracağı gösterilmiştir ( Matinnia vd 

.2015). Artan CS oranları kısa vadeli etkilerine (anestezi komplikasyonları, kanama gibi) ek olarak uzun dönemde 
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de (plasenta invazyon anomalileri, maliyet gibi) olumsuz etkilere yol açarak hem maternal hemde perinatal 

mortalite ve morbiditeyi etkilemektedir.  

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığı tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılan gebe eğitim sınıfları(GES) ile anne ve babanın 

eğitiminin sağlanması, emzirmenin arttırılması gibi amaçlara ek olarak özellikle, kabul edilebilen değerlerin 

üzerine çıkmış olan CS oranlarının azaltılması planlanmaktadır.   

Doğumda yaşanan acıyı azaltmak ve doğum sonuçlarını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş olan doğum öncesi 

eğitim programlarının (Simkin&Enkin,1989) literatürde gebe ve yakınlarının bilgi düzeylerini arttırdığını 

(Corwin,1999), annenin bebek bakımı konusunda yeterli hale geldiğini (Svensson,Barclay&Cooke, 2006) 

emzirme oranlarına ve süresine olumlu etki yaptığını (Erenel&Çiçek, 2018), olumlu bir doğum deneyimine katkı 

yaptığını (Miquelutti,Cecatti&Makuch,2013), doğum korkusunu azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur 

(Saisto&Halmesmäki, 2003). Bu nedenle ebeveynlerin prenatal dönemde yeterli bir eğitim ve doğum desteği 

almaları önemlidir.  

Bunun yanında literatürde, günümüzde doğum eylemi sırasında artan müdahalelerin artmış olması, annede 

gebelikte veya önceden depresyonun olması ve öz-yeterliliğin ve emzirme oranlarının giderek düşmesi nedeniyle 

öncelikle gebeliğin üçüncü trimesterinde doğum ağrısının azaltılmasına yönelik verilen antenatal eğitimlerin 

etkisiz olduğu belirtilmiştir(Svensson,Barclay&Cooke,2009, Ho&Holroyd,2002, Spiby,Henderson,Slade, 

Escott&Fraser,1999). 

Gebelerin, doğum süreci hakkında doğru bilgiler edinmesinin maternal ve perinatal bakımda ki olumlu etkilerine 

ek olarak normal vajinal doğum(NVD) oranlarının arttırılmasına, CS oranlarının azaltılmasına katkısını 

değerlendirmek amacıyla GES’ına katılarak eğitimini tamamlayan gebelerin postpartum sonuçlarını 

değerlendirmeyi amaçladık.  

Yöntem 

Nisan 2016-Nisan 2017 tarihleri arasında, ≥24 haftada obstetrik herhangi bir risk faktörü olmayan, GES’ını 

tamamlayan primigravid gebeler çalışmaya alındı. Gebe eğitim sınıfında verilen eğitim programı; gebe ve eşlerine 

yönelik olarak doğum eyleminin fizyolojisi, doğum esnasında gevşeme ve solunum egzersizlerini kullanarak 

rahatlama ve doğum ağrısı ile başetme yöntemleri, sezaryen doğum, gebelikte beslenme, postpartum anne-bebek 

bakımı, anne sütü ve emzirme konularını kapsamaktadır. Beş hafta süre ile haftada bir kez 3 saat yapılan bu eğitim 

sırasında Sağlık Bakanlığının önerdiği görsel ve yazılı kaynaklar kullanılmıştır.  Bu çalışmada veri toplamak için 

eğitime katılan gebelerin sosyodemografik verilerini, doğum haftasını, doğum şeklini, postpartum sonuçlarını 

içeren veri formu kullanıldı. Veriler hastane kayıtlarından ve yüzyüze görüşme metodu ile doğum yapan 

gebelerden toplanmıştır. Araştırma verileri SPSS 22 analiz programı ile sayı, yüzde ve Ki kare testi kullanılarak 

analiz edilmiştir. 

Bulgular 

Çalışmaya alınan 296 primigravid gebenin yaş ortalaması 27,09±4,05,% 33,5’i üniversite mezunu, %26,9’u lise 

mezunu ve çoğunluğu (%80,5) ev hanımıdır(Tablo 1). Doğum haftalarının ortalaması 39,07±1,51 idi. Doğumların 
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%50’si özel hastanede, % 49,7’si  doğumevinde, %0,3’ü evde gerçekleşmiştir. Gebelerin %44,3’ü NVD, %55,7’si 

CS ile  komplikasyonsuz (atoni, omuz distozisi vb.) olarak doğum yapmıştır. NVD yapan gebelerin % 84,7’sine 

epizyotomi uygulanmıştır. Doğum sırasında vakum, forseps gibi herhangi müdahaleye gerek duyulmamıştır. CS 

endikasyonları; %62,4 baş pelvis uyumsuzluğu(CPD), %22,4 elektif (hasta ve doktor isteği), %5,5 iri bebek, %5,5 

fetal distres, %3 preeklampsi, %1,2 makat geliş olarak saptanmıştır. Kadınların çoğu (% 82,3) doğumda destek 

alırken, destek veren kişinin % 96,5 ile ebe, % 1,3 ile ailesinden birisi olduğu görülmüştür. Annelerin % 99,7’ si  

bebek bakımı ile ilgili sorun yaşamazken, % 6,6’sı emzirme problemi yaşamıştır.  (Tablo 2). Yenidoğanların 

%5,4’ü (n=16) yoğun bakıma ihtiyaç duymuş, bu bebeklerin %1,7’si (n=5) entübe edilmiştir. Yenidoğanların 

hiçbirinde herhangi anomali saptanmamıştır. 

Eğitim alan gebelerin doğum yaptıkları hastanelere göre doğum şekilleri karşılaştırıldığında özel hastanelerde CS 

oranı devlet hastanelerine göre istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu (p<0,001)(Tablo 3).  

Gebelerin % 57,9’u doğumhaneye ≥3cm servikal dilatasyonla başvurmuştur. Doğumhaneye başvuru sırasında 

≥3cm servikal açıklığı olan gebelerde, <3cm açıklığı olanlara göre NVD sıklığı daha yüksek bulunmuştur 

(p<0,001, Tablo 4). 

Tablo 1. Gebelere ait bazı sosyodemografik özellikler 

Özellikler Yüzde Sayı 

Yaş (n=296) 

 18-23 

 24-34 

 35 ve üzeri 

 

15,2 

78,8 

6,2 

 

43 

233 

18 

Eğitim (n=296) 

 İlkokul 

 Ortaokul 

 Lise 

 Lisans 

 

5,4 

17,2 

34,4 

43 

 

16 

51 

102 

127 

Çalışma Durumu(n=293) 

 Çalışıyor 

 Çalışmıyor 

 

19,5 

80,5 

 

57 

236 

 

Tablo 2. Gebelik ve doğum süreci ile ilgili bazı özellikler. 

Özellik Yüzde Sayı 

Doğum haftası (n=296) 

  34-38 hafta 

  39-42 hafta 

 

29,4 

70,6 

 

87 

209 

İndüksiyon (n=244) 

  Var 

  Yok 

 

35,7 

64,3 

 

87 

157 

İndüksiyon Tipi (n=83)** 

  Dinoproston Ovül 

  Oksitosin 

  Dinoproston ve Oksitosin 

 

12,0 

81,9 

6,0 

 

10 

68 

5 

Doğum şekli (n=296) 

  Normal Doğum 

  Sezeryan 

 

44,3 

55,7 

 

131 

165 

Doğum yeri (n=294) 

  Doğumevi 

 

49,7 

 

146 
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  Özel hastane 

  Ev 

50,0 

0,3 

147 

1 

Epizyotomi (n=131) 

  Var 

  Yok 

 

84,7 

15,3 

 

111 

20 

CS Endikasyonları (n=165) 

  CPD 

  Preeklampsi 

  İri bebek 

  Fetal distres 

  Makat geliş 

  Elektif 

 

62,4 

3 

5,5 

5,5 

1,2 

22,4 

 

103 

5 

9 

9 

2 

37 

Doğum Komplikasyonu (n=296) 

  Atoni 

  Omuz distosisi 

 

0 

0 

 

0 

0 

Doğumda Destek alma (n=288) 

  Var 

  Yok 

 

82,3 

17,7 

 

237 

51 

Destek Veren Kişi (n=230) 

  Aile 

  Ebe 

  Aile ve ebe 

 

1,3 

96,5 

2,2 

 

3 

222 

5 

Gevşeme-Solunum Egzersizi (n=250) 

  Yapan 

  Yapmayan 

 

88,0 

12,0 

 

220 

30 

Bebek Bakım Problemi (n =286) 

  Var 

  Yok 

 

0,3 

99,7 

 

 1 

285 

Emzirme problemi (n=287) 

  Var 

  Yok 

 

6,6 

93,4 

 

19 

268 

*  İndüksiyon uygulanan 4 gebenin indüksiyon tipi kayıtlardan tesbit edilememiştir.  

Tablo 3. Doğum yapılan hastaneye göre doğum şeklinin ve doğum esnasındaki bazı uygulamaların 

karşılaştırılması  

 Devlet hastanesi Özel hastane  

p  Sayı Yüzde Sayı Yüzde 

     

  Doğum şekli(n=293) 

    NVD 

    CS 

 

84 

62 

 

57,5 

42,5 

 

45 

102 

 

30,6 

69,4 

 

<0,001 

Gevşeme-solunum 

egzersizi(n=247) 

 Yapan 

 Yapmayan 

 

 

123 

10 

 

 

92,5 

7,5 

 

 

94 

20 

 

 

82,5 

17,5 

 

 

0,016 

Destek (n=285) 

 Alan  

 Almayan 

 

129 

15 

 

89,6 

10,4 

 

105 

36 

 

74,5 

25,5 

 

0,001 

 

 

Tablo 4. Hastaların doğumhaneye başvuru sırasındaki servikal dilatasyon durumlarına göre doğum şekillerinin 

karşılaştırılması. 

n=266* <3cm dilatasyon ≥3cm dilatasyon p 

Doğum Şekli Sayı Yüzde Sayı Yüzde  
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NVD 32 24,4 99 75,6 <0,001 

CS 80 59,3 55 40,7 
 

*  30 hastanın doğumhaneye alınışta ilk muayenesi kayıtlarda bulunamamıştır. 

 

 

Tartışma ve Sonuç 

Dünyada ve özellikle ülkemizde artmakta olan CS oranlarının azaltılmasına yönelik bazı stratejiler 

geliştirilmektedir. Kadınların doğum şekli tercihlerine etki eden faktörleri bilmek, ülkemizde de giderek artan 

sezaryen oranlarının nedenlerini anlamamıza ve bu konuda uygun müdahaleleri yapabilmemize olanak 

sağlayacaktır. Sezeryan oranlarını arttıran nedenlere bakıldığında; hekim (zaman planlaması, malpraktis korkusu 

vb.), ebe (doğumhanelerde çalışan ebe sayısının az olması, tükenmişlik sendromu, ebelerin görev ve 

sorumluluklarının belirsiz olması, ebelik eğitiminde bilgi ve beceri eksikliği vb.), gebe (doğum sancısı korkusu, 

doğumhanelerin fiziki şartları, sezeryanın daha konforlu ve bebek için daha güvenli olduğuna dair yanılgı, ileri 

anne yaşı, nulliparite, obezitenin artması, vajinal doğum sonrası inkontinans yada prolapsus korkusu vb.) yada 

tümünden kaynaklı olabileceği görülmektedir ( Betran AP vd 2016). Sadece gebe eğitim sınıflarında verilen eğitim 

ile bu etkenlerin hepsinin değiştirilmesi beklenemez. 

Bizim çalışmamızda CS oranı %55,7 olarak bulunmuştur. Bu sonuç, gebenin doğum tercihini etkilemede GES’da 

verilen eğitimin tek başına yararı olamayacağını düşündürmektedir. Sezeryan endikasyonlarına bakıldığında ise 

CPD, fetal distres gibi endikasyonlarla CS’ye alınan olguların çoğunluğunda, altta yatan nedenin gebenin yada 

doktorun NVD takibi sürecine uyum eksikliği nedeniyle, gebenin isteğe bağlı CS’ye alınması olduğu kanaati 

oluşmuştur. Ülkemizden yapılan bir çalışmada da kadınların %21,2’sinin CS ile doğumu tercih ettiği; bu kadınların 

%50’sinin hekim isteği, %28.3’ünün kendi isteği, %9.4’ünün miadın geçmesi, %7.5’inin vajinal doğum korkusu, 

%4.7’sinin ise sezaryen doğumun daha sağlıklı olduğunu düşünmesi nedeniyle CS olduğu gösterilmiştir 

(Karabulutlu, 2012).  

Bizim çalışmamıza alınan gebelerin yarısı özel hastanelerde doğum yapmayı tercih etmiştir. Çünkü gebeler 

mahremiyete saygılı olarak düzenlenmiş, sessiz, ferah, doğumun son anına kadar yakınları ile birlikte olabileceği 

ev benzeri bir ortamı istemektedir. Devlet hastanelerinin doğumhaneleri bu fiziki koşullara uygun olmayan 

ortamlardır. Hodnett ve ark. Cochrane sistematik incelemesinde hastane doğumları ile ev ortamlı doğum 

merkezlerinin sonuçlarını karşılaştırmıştır.  Ev benzeri doğum ortamı sağlayan merkezlerde intrapartum analjezi 

gereksiniminin azaldığı, epidural analjezi, oksitosin kullanımının azaldığı, epizyotomi ve müdahaleli doğum 

olasılığının azaldığı saptanırken, spontan vajinal doğumların ve bakım memnuniyetinin arttığı, doğum sonrası 

emzirmenin erken başladığı ve altı-sekiz hafta sürdürüldüğü bildirilmiştir (Hodnett, Downe &Walsh, 2012). 

Doğumhanelerde fiziki koşulların düzeltilmesi NVD ve doğum memnuniyetinin arttırılması için önemlidir. 

Doğum eylemi sırasında anne adayının sevdiği birisi veya ebe tarafından desteklenmesi anne ve bebek açısından 

çok önemlidir. Bizim çalışmamızda hastaların çoğunun doğumda destek aldığı ve desteği veren kişinin de 

genellikle ebe olduğu bulunmuştur (Tablo 2). Bu sonuçun doğumhanelerin fiziki koşulları gereği yanına 
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yakınlarının alınamaması ile ilgili olduğu düşünüldü. Doğumda ebe desteğinin sürekli devam ettiği kadınlar ile 

destek almayanların karşılaştırıldığı çalışmalarda, CS oranlarının, doğumda müdahalenin, epidural anestezi ve 

analjezik ihtiyacının ve doğum korkusunun az olduğu gösterilmiştir (Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala, 2007). 

Gebeye verilen destek doğumhanede çalışan ebe sayısındaki sınırlılık nedeniyle doğum anı ile sınırlı kalmaktadır. 

Ebe desteğinin yeterli ve etkin olabilmesi için gebenin doğumhaneye kabulü ile birlikte erken dönemde başlaması 

gerektiği düşünüldü.  

Bizim bu sonucu elde etmemize neden olan faktörlerden bir diğeri de eğitimin etkinliğinin yetersizliği olabilir. 

Bunun için eğitim modelinde yada içeriğinde değişiklikler yapılmalıdır. Literatürde de bir karşılaştırma yapmak 

için standartlaştırılmış modellere dayalı prenatal eğitim programlarını değerlendiren randomize kontrollü iyi 

çalışmalar yok denecek kadar azdır(Gagnon & Sandall, 2007). Sonuç olarak, gebe okullarında verilen eğitimlerin 

karşılaştırmalı çalışmalarla değerlendirilerek, standardize edilmesi gerektiğidir.  

Ayrıca etkili bir eğitim gebenin bilgi ve beklenti düzeyini arttırmaktadır (Callister, 2004). Bizim çalışmamızda da 

eğitimli gebelerin çoğu ≥3 cm servikal açıklık ile doğumhaneye başvurmuştur (Tablo 4). Gebe eğitim sınıfında 

gerçek doğum ağrıları, doğumun başlama belirtileri öğretildiğinden bu sonuç beklenilen bir durumdur. Eğitimli ve 

özgüveni oluşmuş gebeler doğum eyleminin bir kısmını evde geçirip, aktif eylem sırasında doğumhaneye 

başvurmuştur. Bu durum gebelerin doğum eyleminin başında, gereksiz uygulamalara, doğumun medikalize 

edilmesine maruziyeti azaltabilir. Bizim çalışmamızda da ≥3 cm servikal açıklık ile doğumhaneye başvuran 

gebelerin çoğunun NVD yaptığı görülmüştür(p<0,001).  

Antenatal eğitimin doğum korkusunu da azalttığını gösteren çalışmalar mevcuttur ( Mete, Çiçek, Tokat, Çamlıbel 

& Uludağ, 2017). Bizim çalışmamızda verilen eğitimin gebelerin doğum korkusu yada anksiyetesine etkisinin 

değerlendirilmemesi ve eğitimin doğum ağrısına etkisini değerlendirmek amacıyla hastaların doğum eylemi 

sırasında ve doğumda hissettikleri ağrı düzeylerinin kaydedilmemiş olması da çalışmamızın kısıtlılıklarındandır.   

Bizim çalışmamız GES gibi faaliyetlerin arzulanan NVD oranlarına ulaşılmasında tek başına yeterli olmayacağına 

dair farkındalık oluşturmuştur. Sezeryan oranlarını arttıran sebepler birlikte ele alınarak değerlendirilmelidir. 

Sağlık yöneticilerinin, doktor, ebe hatta gebe ve yakınlarının farkındalığı arttırılarak destekleyici sağlık politikaları 

geliştirilmelidir.  
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S-137 - PRİMİPAR GEBELERİN DOĞUM ŞEKLİ TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ 

 
Emine TEMİZKAN*, Samiye METE** 

*   Bilm. Uzm., Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC 

** Prof. Dr., Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Girne Üniversitesi, KKTC 

Özet 

Amaç: Araştırma, primipar gebelerin doğum şekli tercihlerini etkileyen etmenlerin belirlenmesi amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  

Yöntem: Araştırma, Eylül 2017- Şubat 2018 tarihleri arasında Gazimağusa’daki bir kamu ve bir özel hastaneye 

başvuran 102 primipar gebe ile yürütülmüştür. Gebelerden yazılı onam alınmıştır. Veriler, Gebe Tanıtıcı Özellikler 

Formu, Obstetrik Öykü Formu ve Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeği (PKDÖ) Doğum Korkusu (DK) ve 

Doğuma Hazır Oluş (DHO) Alt Boyutları ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, ki-kare, 

ortalama, standart sapma, t-testi kullanılmış, p<0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. 

Bulgular: Gebelerin %76,5’inin vajinal doğumu (VD) tercih ettiğini ve  %84,6’sı doğal olduğu için tercih ettiğini 

belirtmiştir. Sezaryen doğum (S/C) tercih eden gebelerin %58,3’ünün doğum ve ağrıdan korktuğu için tercih 

ettikleri belirlenmiştir. Gebelerin yaş, eğitim, çalışma, ekonomik durum, ikamet edilen yer ve aile tiplerine göre 

doğum tercihleri arasında bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Gebelerin 38 hafta öncesine göre 38 hafta ve 

sonrasında S/C tercihinin arttığı bulunmuştur (p=0,019). Gebeliği isteme, gebeliğin planlı olması, doğuma yönelik 

bilgi alma, bebeğin cinsiyeti ve hastane tercihlerine göre doğum tercihleri arasında fark saptanmamıştır (p>0,05). 

Doğum korkusunun doğum şekli tercih etmede etkili olduğu (p=0,000), DHO’un ise etkili olmadığı (p=0,953) 

bulunmuştur.  

Sonuç: Gebelere 38. gebelik haftasından önce, doğum şekli tercih nedenleri göz önünde tutulup, DK’nu azaltacak 

girişimler uygulanarak, VD tercih etmeleri sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Primipar, Doğum Şekilleri, Doğum Şekli Tercihleri 

Abstract 

Aim: The research was conducted to determine the factors affecting the birth type preferences of primiparous 

pregnancies.  

Methods: The study was conducted with 102 primiparous pregnant women who admitted to a public and private 

hospital in Famagusta between September 2017- February 2018. Written consents of pregnants were obtained for 

the study. The data were collected with Pregnancy Introducing Features Form and Obstetric Story Form and the 

Prenatal Self Evaluation Questionnaire Fear of Birth Subscale and Birth Preparedness Subscale. Frequency, chi-

square, mean, standard deviation, t-test were used in the evaluation of the data. Significance level is assumed as 

p<0,05. 
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Results: It was found that 76,5% of pregnant women prefer vaginal birth and 23,5% prefer cesarean delivery. 

84,6% of pregnants preferred vaginal birth because of it’ s natural, 58,3% of pregnants preferred cesarean delivery 

because of they afraid of birth and pain. There wasn’ t statistically a significant difference between birth 

preferences according to age, education, working status, place of residence and family type of pregnant women 

(p>0,05). When gestational weeks were examined, 38 week and after pregnants were prefered more cesarean birth 

than 38 weeks before pregnants (p=0,019). It was determined that there was no difference between birth preference 

according to pregnancy demand, planning of pregnancy, obtaining birth-oriented information, gender of the baby 

and preferences of hospitals (p>0,05). It was found that birth fear was effective in determining birth preference 

(p=0,000) and birth preparedness wasn’t effective (p=0,953).  

Conclusion: Attempts which reducing fear of birth, should applied before 38th week pregnancy to ensure vaginal 

birth preference. When planning these initiatives, women's preferences for birth type should be considered. 

Keywords: Primiparas, Birth Type, Birth Type Preferences 

Giriş 

Vajinal doğum, insan doğasına en elverişli doğum şekli olup (1), gerekli koşullar sağlanamadığında S/C 

yapılır (2). Sezaryen doğum, fetüs ve eklerinin abdominal ve uterus insizyonu yoluyla alınması işlemidir (1,3) ve 

son yıllarda Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sıklıkla uygulanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) S/C oranını %15 önermektedir (4). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 verilerine göre Türkiye’de 

S/C oranı ise %48,1’dir (5). Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2014 verilerine göre 

S/C’ların tüm doğumlar içindeki payı %51,1’dir (6). Sezaryen doğum gerektiğinde yaşam kurtarıcı olduğu halde 

(7), VD’a kıyasla maternal mortalite ve morbidite oranları daha yüksektir (1). Ayrıca S/C fazla sağlık harcamaları 

ile ülke ekonomisine zarar vermektedir (3). S/C oranlarındaki yüksekliğin birçok nedeninden biri de kadınların 

doğum şekli tercihleridir. Kadınların doğum şekli tercihlerini etkileyen faktörler; DK (8,9,10,11), DHO düzeyi 

(12), anne yaşı (13), sosyoekonomik düzey, annenin öğrenim düzeyi, yaşanılan yer (13), çoğul gebelikler (13), 

önceki doğum deneyimi (14,15), doğum eyleminde psikolojik destek alamama (7), gebenin doğum konusunda 

bilgi sahibi olmaması (16), doktor yönlendirmesi (2,3,17), doğumun gerçekleştiği hastanedir (13). Sezaryen 

doğum oranlarının DSÖ’nün önerisinin üstünde olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle VD oranlarının arttırılması 

gerekmektedir. Doğum şeklini tercih etme sürecinde hemşireler, özellikle gebeliğin son üç ayında gebelere destek 

vererek VD tercihlerini etkileyebilirler (3). Hemşirelerin bu konuda danışmanlık yapabilmeleri için kadınların 

doğum şekli tercihini etkileyen etmenlerinin bilinmesine ihtiyacı vardır. Ancak KKTC’de bu konu ile ilgili 

yapılmış çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu konuda yapılacak olan çalışmaların VD tercihlerinin ve VD oranlarının 

artmasına yardımcı olabiliceği böylece ana-çocuk sağlığına ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 

Amaç 

Bu araştırmanın amacı, primipar gebelerin doğum şekli tercihlerini etkileyen etmenlerin belirlenmesidir.   

           Yöntem 
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Araştırmanın Tipi: Araştırma, tanımlayıcı ve kesitsel tipte yapılmıştır. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer: Araştırma, Eylül 2017-Şubat 2018 tarihleri arasında Gazimağusa’da bulunan bir 

kamu hastanesi ile bir özel hastanenin kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinde yapılmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın evrenini, Gazimağusa’da bulunan bir kamu hastanesi ve özel 

bir hastanenin polikliniklerine Eylül 2017–Şubat 2018 tarihleri arasında başvuran örneklem kriterlerine uyan 102 

primipar gebeden oluşturmuştur.  

Örneklem Kriterleri: Gebeliğinin 28. haftası ve sonrasında bulunan, primipar, riskli gebelik tanısı almamış, 

okuma-yazma bilen ve Türkçe konuşabilen gebeler örnekleme alınmıştır. 

Veri Toplama Araçları: Veriler Gebe Tanıtıcı Özellikler Formu, Obstetrik Öykü Formu ve PKDÖ DK ve DHO 

alt boyutları kullanılarak toplanmıştır.  Gebe Tanıtıcı Özellikleri Formu: Yaş, eğitim durumu, çalışma durumu 

gibi bir açık uçlu, beş adet çoktan seçmeli toplam altı sorudan oluşmaktadır. Obstetrik Öykü Formu: Gebelik 

haftası, gebeliği isteme durumu, planlı gebelik olup olmadığı gibi sorular bulunmaktadır. Sorular, iki açık uçlu, 

sekizi çoktan seçmeli toplam 10 adettir.  

Prenatal Kendini Değerlendirme Ölçeği Doğuma Hazır Oluş Alt Ölçeği ve Doğum Korkusu Alt Ölçeği: 

Lederman tarafından 1979 yılında geliştirilen, Taşçı Beydağ ve Mete tarafından 2008 yılında Türkçe Geçerlik ve 

Güvenirlik çalışması yapılan PKDÖ; dörtlü likert tipi (4:“Çok fazla tanımlıyor, 3:“Kısmen tanımlıyor”, 2:“Biraz 

tanımlıyor”, 1:‘’Hiç tanımlamıyor”) bir ölçektir. Tersten değerlendirilen maddeler bulunmaktadır. Bu çalışmada 

PKDÖ’de bulunan yedi alt ölçekten DHO ve DK alt ölçekleri kullanılmıştır. DHO ve DK alt ölçeklerinin herbiri 

10 maddeden oluşmakta ve ölçekten alınacak en düşük puan 10, en yüksek ise 40’tır. DHO alt ölçeğinin Cronbach-

Alfa değeri 0,72, DK alt ölçeğinin Cronbach-Alfa değeri 0,84’tür. Ölçekten alınan puan düştükçe, DK azalmakta 

ve DHO artmaktadır (18). 

Verilerin Toplanması: Gebelerden Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ile yazılı onam alınmıştır. Gebe Tanıtıcı 

Özellikler ve Obstetrik Öykü Formları ile yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuş, PKDÖ DHO ve DK Alt 

Ölçekleri’ni ise gebelerden kendilerinin doldurmaları istenmiştir. Veriler kamu hastanesinde hafta içi, özel 

hastanede hafta içi ve cumartesi günleri toplanmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi: SPSS 18.0 veri analizi paket programı kullanılarak frekans, ki-kare, ortalama, 

standart sapma, t-testi kullanılmıştır. p<0,05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. 

Araştırmanın Etik Yönü: Araştırma için Doğu Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği 

Kurulu’nun Sağlık Etik Alt Kurulu’ndan, KKTC Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumu’ndan, Kamu 

Hastanesi’nin Başhekimliği’nden izin alınmıştır. PKDÖ için ölçek sahibinden ve gebelerden Bilgilendirilmiş 

Gönüllü Olur Form’u aracılığı ile yazılı izin alınmıştır. 
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Bulgular 

Tablo 1. Gebelerin Doğuma Yönelik Bilgi Alma, Bilgi Kaynakları ve Konulara Göre Dağılımı 

 

VD 

n          % 

S/C 

n           % 

Toplam 

n              % 

Doğuma yönelik bilgi alma    

Bilgi alan 65        74,7 22        25,3      87                85,3 

Bilgi almayan 13        86,7 2          13,3      15                14,7 

Bilgi kaynakları  (n=87)**    

İnternet 58        78,4 16         21,6      74                85,1 

Doktor 47        78,3 13         21,7      60                69 

Aile 46        76,7 14         23,3      60                69 

Arkadaş 35        67,3 17         32,7      52                59,8 

Kitap        20        69        9           31      29                33,3 

Hemşire/Ebe 8          88,9 1           11,1      9                  10,3 

Televizyon  7          77,8 2           22,2      9                  10,3 

Dergi 4          66,7 2           33,3      6                  6,9 

Gazete        3          75       1            25      4                  4,6 

Bilgi alınan konular (n=87)**    

VD nasıl olur        64         79          17         21     81                93,1 

VD yararları ve zararları 55        77,5       16         22,5     71                81,6 

S/C nasıl olur 37        69,8       16         30,2     53                60,9 

S/C yararları ve zararları 33        71,7       13         28,3     46                52,9 

    * Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Tablo 2. Gebelerin Doğum Tercihlerine ve Nedenlerine Göre Dağılımı 

 

n           % 

Doğum tercihi   

VD 78         76,5 

S/C 24         23,5 
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VD tercih etme sebebi (n=78)**   

Doğal 66         84,6 

Bebeğim için daha faydalı 61         78,2 

İyileşme hızlı 59         75,6 

Doğum sonu dönem ağrısız 43         55,1 

Ameliyattan korkma 18         23,1 

Kolay 17         21,8 

Doktor isteği 12         15,4 

Aile ve arkadaş önermesi 12         15,4 

S/C tercih etme sebebi (n=24)**   

Doğum ve ağrıdan korkma 14         58,3 

Bebek için kolay olması 11         45,8 

Doktor isteği 7           29,2 

Vajinal yırtık ve kesi endişesi 6           25 

Doğumu yönetememe 5           20,8 

Sağlık personeli ile olumsuz iletişim 2           8,3 

   *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Gebelerin %85,3’ünün doğuma yönelik bilgi aldığı ve %93,1’i normal doğum nasıl olur konusunda bilgi 

aldığı ve %85,1’inin bilgiyi internetten aldığı saptanmıştır (Tablo 1). Gebelerin %76,5’inin VD’u, %23,5’inin ise 

S/C’u tercih ettiği saptanmıştır. VD’u tercih eden gebelerin, %84,6’sının doğal olduğu için, S/C’u tercih eden 

gebelerin %58,3’ünün doğum ve ağrıdan korktukları için tercih ettikleri saptanmıştır (Tablo 2). 

Tablo 3. Gebelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Doğum Tercihleriyle Karşılaştırılması 

 VD S/C Toplam  

n         % 

x2 p 

       n            %       n               % 

Yaş Grubu 
 

     

19 yaş ve altı 6            75 2              25 8         100 

1,367 0,505 20-30 yaş arası 52          80 13            20 65       100 

31 yaş ve üzeri 20          69 9              31 29       100 

Eğitim Durumu      

İlköğretim  7            77,8   2            22,2 9          100 6,644 0,249 
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Ortaöğretim 19          65,5 10          34,5 29        100 

Lisans 37          78,7 10          21,3 47         100 

Lisansüstü 15          88,2 2            11,8 17         100 

Çalışma durumu      

Çalışan 42          79,2 11          20,8 53        100 

0,472 0,492 

Çalışmayan 36          73,5 13          26,5 49        100 

Ekonomik durum      

Gelir giderden az 9            81,8 2            18,2 11        100 

0,201 0,904 Gelir gidere eşit 56          75,7 18          24,3 74        100 

Gelir giderden fazla 13          76,5 4            23,5        17        100 

İkamet edilen yer      

Köy 31          81,6 7            18,4       38        100 

0,878 0,349 

Şehir merkezi ve ilçe 47          73,4 17          26,6       64        100 

Aile tipi      

Çekirdek aile 66          76,7 20          23,3 86       100 

0,023 0,880 

Geniş aile     12          75      4            25        16       100 

Toplam     78          100      24          100       102      100   

Gebelerin yaş grubu, eğitim durumu, çalışma durumu, ekonomik durum, ikamet edilen yer ve aile 

tipleriyle doğum tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 3).   

Tablo 4. Gebelerin Obstetrik Özelliklerine Göre Doğum Tercihlerinin Karşılaştırılması 

 VD S/C Toplam 

   n          % 

x2 p 

 n            % n          % 

Gebelik haftası      

38 hafta öncesi 66       81,5 15      18,5 81     100 

5,490 0,019* 

38 hafta ve sonrası 12       57,1 9        42,9 21     100 

Gebeliği isteme durumu      

İsteyerek 65       75,6 21      24,4 86     100 

0,241 0,624 

İstemeden 13       81,3 3        18,8 16     100 

Gebeliğin planlı olması 

durumu      
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Planlı 50       72,5 19      27,5   69      100 

1,903 0,168 

Planlı değil 28       84,8 5       15,2   33      100 

Doğuma yönelik bilgi alma      

Bilgi alan 65       74,7 22      25,3   87      100   

1,016 0,313 

Bilgi almayan 13       86,7 2       13,3   15      100 

Bebeğin cinsiyeti      

Kız 35       74,5 12     25,5 47      100 

3,654 0,161 Erkek 43       79,6 11     20,4 54      100 

Bilmiyor        0          0 1       100 1        100 

Hastane tercihi      

Kamu Hastanesi 24       72,7         9       27,3 33      100 

0,380 0,538 

Özel Hastane 54       78,3        15      21,7 69      100 

Toplam       78        100        24      100    102    100   

 Gebelerin gebelik haftaları incelendiğinde, 38 hafta öncesine göre 38 hafta ve sonrasında vajinal ve 

sezaryen doğum tercihleri arasında anlamlı fark çıkmıştır (p=0,019; p<0.05) (Tablo 4). 

Tablo 5. Gebelerin Doğuma Hazır Oluş ve Doğum Korkusu Puanları ile Doğum Şekli   Tercihlerinin 

Karşılaştırılması  

 VD S/C         t 

        p                          OR                                                                                           
 

ss 
 

ss 

DK  19,71 4,446 24,00 5,846 

    -3,830 

     0,000*                    1,27 

DHO 18,73 4,330 18,79 4,672 

    -0,59 

     0,953 

Doğum korkusunun doğum şekli tercihlerine karar vermede etkili olduğu (p=0,000), DHO’un ise etkili 

olmadığı (p=0,953) bulunmuştur (p>0,05). Gebelerin DK puanı ile doğum şekli tercihlerinin ilişkisini belirlemede 

ikili regresyon analizi kullanılmış ve DK’nun (p=0,00), 1.27 kat VD tercihini etkilediği belirlenmiştir (p<0,05) 

(Tablo 5). 

Tartışma 

Primipar Gebelerin Doğum Şekli Tercihleri ve Nedenleri 

 Gebelerin %76,5’inin VD’u tercih ettiği bulunmuştur (Tablo 2). Literatürdeki VD tercihleri 

incelendiğinde, Yüksel ve diğerleri (2016) %93,2, Serçekuş ve diğerleri (2015) %90,8, Büyükbayrak ve diğerleri 
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(2010) % 84,1, Vatansever ve Okumuş (2013) %67,2, Aktaş ve Gökgöz (2015) %61,7 ve Ergöl ve Kürtüncü (2014) 

%20,8 olarak belirlemişlerdir (7,13,19,20,21,22). Bu çalışmadaki gebelerin daha çok VD’u tercih etmeleri, doğum 

şekilleri ve ‘Doğal Doğum ve Doğal Bebek’ konularında bilinçli oldukları, buna bağlı kendi sağlıkları ve 

bebeklerinin sağlıklarını önemsediklerini düşündürmektedir. Yüksel ve diğerlerinin (2016) çalışmasında, veriler 

ikinci trimestrda toplanmıştır (20). Bu çalışmada VD tercihinin yüksek olmasının verilerin gebeliğin son üç ayında 

toplanmasından kaynaklanabilir. Gebelik haftası arttıkça, DK’na bağlı S/C tercihinin arttığı bilinmektedir 

(8,9,10,11,23). Aktaş ve Gökgöz’ün (2015) çalışmasında veriler, postpartum dönemde, Ergöl ve Kürtüncü’nün 

(2014) çalışmasında veriler, hem doğum öncesi dönemde hem de postpartum dönemde toplanmış ve riskli 

gebelikler de örnekleme alınmıştır (7,22). Bu çalışmada riskli gebelerin örneklem dışı bırakılması ve verilerin 

gebeliğin son üç ayda toplanması nedeniyle VD tercihleri daha yüksek olabilir. 

Gebelerin, %84,6’sının doğal olduğu, %78,2’sinin bebek için daha faydalı olduğu ve %75,6’sının 

iyileşme hızlı olduğu için VD tercih ettikleri belirlenmiştir (Tablo 2). Diğer çalışmalardaki VD tercih nedenleri; 

Pang ve diğerleri (2007) iyileşmenin hızlı ve taburculuğun erken olması (24), Elkin’in (2016) %54,4’ünün doğal 

olduğunu ve %23’ünün anne için daha sağlıklı olduğunu düşünme (25), Yüksel ve diğerlerinin (2016) %62,44 

erken iyileşme ve eve hızlı dönmedir (20). Gözükara ve Eroğlu’nun (2008) %36,4’ünün daha kolay doğum yapmak 

ve doğum sonu dönemi ağrısız geçireceğini düşünme (17) olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, gebeler için erken 

iyileşme, erken taburcu olma ve doğum sonu dönemin ağrısız geçirilmesinden çok, doğum eyleminin doğal 

olmasının daha önemli bir etken olduğu görülmektedir. Doğum şekli konusunda bilgi alınan kaynağa bakıldığında 

%85,1 ile en fazla internette bilgi alındığı saptanmıştır (Tablo 1). Medyada son yıllarda ‘Doğal Doğum’ 

kavramlarının çok yoğun olarak yer alması gebelerin bilinçlenmesine, doğum tercihlerine ve sonuca etki etmiş 

olabilir.  

Sezaryen doğum tercih nedenleri ise, %58,3’ünün doğum ve ağrıdan korkma, %45,8’inin bebek için kolay 

olması ve %29,2’sinin ise doktor isteğinden dolayı olduğu saptanmıştır (Tablo 2). Yüksel ve diğerlerinin (2016) 

çalışmasında S/C tercih etme nedeni %56,25 oranında VD’dan korkma (20), Gözükara ve Eroğlu’nun (2008) 

çalışmasında %71,1 oranında doğum ve doğum ağrısından korkma (17) ve Elkin’in (2016) %50’sinin doğum 

ağrısından korkmadır (25). Gebelerin korkması, doğum sürecini yönetemeyeceklerini ve bebeğin sağlığını 

olumsuz yönde etkileyecekleri sonucuna ulaştırmış olabilir. Ayrıca hekimlerin daha çok sezeryan doğum şekline 

yönlendirildiği bildirilmiştir (17,23). Hekimin S/C‘u önerdiği için S/C tercih ettiğini belirten kadınların oranını 

Karabulutlu (2012) %50, Başar ve Sağlam (2018) %50, Kurtoğlu ve diğerlerinin (2013) %51 olarak bulunmuştur 

(2,26,27). Bu çalışmada gebeler hekimin yönlendirmesinden çok, doğumu yönetemeyeceği ve ağrıdan korktukları 

için S/C tercih ettikleri belirlenmiştir. 

Primipar Gebelerin Doğum Şekli Tercihleri ile Tanıtıcı Özellikler Arasındaki Ilişki 

Gebelerin yaş grubu, eğitim durumu, çalışma durumu, ekonomik durum, ikamet edilen yer ve aile 

tiplerine göre doğum tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (Tablo 3). 

Literatürde ileri yaş gebeliklerde S/C’un arttığı görülmektedir (17,18,28,29). Çalışmada yaş ile doğum şekli tercihi 

arasında anlamlı ilişki olmamasının nedeni kadınların ileri yaşta batın operasyonu geçirmenin ve anestezi almanın 

getireceği risk konularında bilinçli olmalarından kaynaklanabilir.  
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Çalışmada literatürden farklı olarak, eğitim durumu ile doğum şekli tercihi arasında ilişki bulunmamıştır 

(Tablo 3). Sayıner ve diğerlerinin (2009), Karabulutlu’nun (2012), Güldeniz ve Türkan’ın (2014), Vatansever ve 

Okumuş’un (2013), Torloni ve diğerlerinin (2013), Elkin’in (2016) ve Maharlouei ve diğerlerinin (2010) 

çalışmalarında, eğitim düzeyi arttıkça S/C tercihinin arttığı bulunmuştur (2,3,19,25,29,30,31). Yapılan başka bir 

çalışmada fark çıkmamıştır (7). Bu çalışmada fark çıkmamasının nedeni, her eğitim düzeyindeki kadının bilgi 

yollarını iyi kullanmasından kaynaklanabilir.  

Araştırmada çalışma durumu ve gelir düzeyi ile doğum şekli tercihleri arasında anlamlı bir ilişki 

çıkmamıştır (Tablo 3). Çalışıyor olmanın ve gelir düzeyinin fazla olmasının, S/C şeklini artırdığı bilinmektedir 

(18,25). Ergöl ve Kürtüncü’nün (2014) çalışmasında da çalışma durumu ile doğum şekli tercihleri arasında fark 

çıkmamıştır (7). Bu çalışmadaki sonucun gebelerin %79.2’sinin çalışıyor olmasından ve gebelerin sosyoekonomik 

düzeylerinin benzer olmasından kaynaklanabilir.  

Araştırmada ikamet edilen yerin ve aile tipinin doğum şekli tercihlerini etkilemediği belirlenmiştir (Tablo 

8). İkamet edilen yerin kent olması ve aile tipinin çekirdek tipte olması S/C tercihini artırdığı bilinmektedir (25,32). 

Yapılan başka çalışmada aile tipinin doğum şekli tercihini etkilemediği bulunmuştur (17). Bu çalışmadaki sonucun 

adadaki aile yapısının benzer olması ve adada kent kır ayrımını kesin sınırlarla olmamasından kaynaklanabilir. 

Primipar Gebelerin Doğum Şekli Tercihleri ile Obstetrik Öyküleri, Doğum Korkusu ve Doğuma Hazır Oluş 

Arasındaki Ilişki 

Bu çalışmada gebelerin 38 hafta öncesine göre 38 hafta ve sonrasında S/C tercihinin arttığı bulunmuştur 

(p=0,019). Gebeliği isteme, gebeliğin planlı olması, doğuma yönelik bilgi alma, bebeğin cinsiyeti ve hastane 

tercihlerine göre doğum tercihleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (Tablo 4).  

Gebelerin eğitim durumu, doğum sayısı (33,34), yaşı (33) ve çalışma durumunun (34) DK’nu 

etkilemediğini gösteren çalışmaların yanı sıra; gelir durumu yüksek olan kadınların doğum korkularının düşük 

olduğu (34), gelir durumu yüksek olan kadınların daha çok S/C tercih ettikleri (35) ve bilgi almanın DK’nu 

azalttığını (8) gösteren çalışmalar da vardır. Rouhe ve diğerleri (2009) araştırmalarında, doğum sayısının, 21. 

gebelik haftasından ileride olanların ve doğum eyleminde müdahale öyküsü bulunanların DK’nun daha fazla 

olduğunu bulmuşlardır (36). Bu çalışmada gebeliğin son haftalarında eylem yaklaştığı için kadınların korktukları 

ve buna bağlı olarak gebelik haftası ile doğum şekli tercihi arasında fark çıktığı düşünülmektedir. İstemeden gebe 

kalma (8), planlı gebelik (21), özel hastanelerde doğum yapmanın (28) S/C tercihini artıdığı bilinmektedir. Ancak 

çalışmada bu konuda gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmamıştır. Bunun nedeninin adada yaşamın çok iç içe 

olması ve sosyokültürel olarak büyük farklılıkların olmamasından kaynaklanabilir. 

Çalışmada DK’nun doğum şekli tercihlerine karar vermede etkili olduğu (p=0.000), DHO’un ise etkili 

olmadığı (p=0,953) bulunmuştur. Yapılan ikili lojistik regresyon analizinde DK’nun (p=0,00), 1.27 kat VD 

tercihini etkilediği belirlenmiştir (Tablo 5).  Nieminen, Stephansson ve Ryding’in (2009), Aksoy, Özkan ve 

Gündoğdu’nun (2014), Çakmak ve diğerlerinin (2014), Lukasse ve diğerlerinin (2014), Serçekuş ve diğerlerinin 

(2015) çalışmalarında DK ile S/C tercihi ilişkili bulunmuştur (8,11,21,37,38). Duman’ın (2015) ve Karakuş ve 

Şahin’in (2011) çalışmalarında, kadınların ağrı korkusu sebebiyle S/C tercih ettiği belirlenmiştir (39,40). Bu 

çalışmada da S/C tercih nedenleri arasında ilk sırada doğum ve ağrıdan korkma yer almaktadır. Kadınların S/C 
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tercihlerinde, doğumda ağrıyı nasıl tolere edecekleri ve nasıl baş edecekleri konularında bilgili olmamalarının 

etkili olduğu düşünülebilir. Doğum şekli olarak VD tercih edilebilmesi için DK’nun azaltılması gerekmektedir. 

Bu konuda gebelerin bilgilendirilmesinde ve onlara destek sağlamada hemşirelere önemli görevler düşmektedir. 

Halvorsen ve diğerlerinin (2010) çalışmasında, danışmanın tavrının doğum şekli tercihini etkilemede pozitif 

etkisinin olduğu bulunmuştur (41). Ayrıca yapılan başka bir araştırmada doğumda hissedilen ağrı ile hemşire 

desteği arasında negatif korelasyon bulunmuştur (42). Yapılan çalışmalar doğuma hazır olan kadınların DK 

düzeylerinin azaldığı ve doğuma daha aktif katıldıklarını göstermektedir (42,43,44). Gebeye doğum şekli tercihleri 

ile ilgili antenatal eğitimlerle danışmanlık veren sağlık profesyonelinin doğum şekli tercihini belirlemede önemi 

büyüktür.  

Bu çalışmada DHO’un doğum şekline karar vermede etkili olmadığı (p=0,953) bulunmuştur (Tablo 5). 

Güney Etiyopya’da yapılan araştırmada, gebelerin %17’sinin (45), Güney Batı Uganda’da katılımcıların %35’inin 

(46), Kaso ve Addisse’nin (2014) çalışmasında kadınların %16,5’inin (47) doğuma hazır olduğu, Tanzanya’da 

yapılan bir çalışmada kadınların %14,8’inin üç ve daha fazla obstetrik tehlike belirtisi bildiği ve bu durumunun 

doğuma ve komplikasyonlara hazır olma durumunu etkilediği bulunmuştur (48). Türkiye’de Doğuma Hazırlık 

Sınıfları ile ilgili yapılan araştırmalarda, doğuma uyum sürecinin iyi yönde arttığı, olumlu doğum algısı geliştiği 

(43,49) ve kadınların DHO puanlarının arttığı (50) belirlenmiştir. Çalışmalar DK ve DHO düzeylerinin birbirleri 

ile ilişkili olduğunu ve bunların doğum şekli tercihini etkilediğini göstermektedir. KKTC’de kadınların DHO’larını 

etkileyen diğer faktörler incelenerek bunun nedeninin ortaya konmasına gereksinim bulunmaktadır. 

Sonuç ve Öneriler 

 Araştırma sonucunda VD’un %76,5 oranıyla daha çok tercih edildiği saptanmıştır. Bu farkındalığın 

devam etmesi için gebeler sağlık profesyonelleri tarafından desteklenmelidir. Doğum korkusunun, doğum 

şekillerini tercih etmede etkili olduğu belirlenmiştir. Sağlık profesyonellerinin, antenatal eğitimlerle DHO 

düzeyini artırıp, DK’nu azaltmaları gerekmektedir. Hemşirelerin, 38 hafta ve sonrasında DK’nun daha yüksek 

olduğu belirlendiğinden gebelere danışmanlık verilerek VD tercih etmeleri desteklemelidirler. Gebelerin doğum 

şekilleri konusunda en fazla bilgi aldıkları kaynağın %85,1 ile internet olduğu belirlenmiştir. Araştırmacıların, 

bilgi kirliliğini önlemek için, gebeleri antenatal eğitimler sırasında doğru internet kaynaklarına yönlendirmeleri 

veya doğru internet kaynağı oluşturmaları önerilmektedir. 
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Hastanesi, 

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Doğum Beklentileri Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenilirliğini yapmaktır. Bu 

ölçek gebelerin doğuma yönelik beklentilerini değerlendirmektedir.  

Gereç-Yöntem: Çalışma, İstanbul Anadolu Yakasındaki bir kadın doğum hastanesinin gebe polikliniğine 2017 

yılında başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden 200 gebe ile yürütüldü. Çalışmada orjinali Gupton ve arkadaşları 

tarafından 1991 yılında geliştirilen Childbirth Expectations Questionnaire kullanıldı. Ölçeğin orjinali 5’li likert 

tipte olup, 35 madde ve dört alt boyuttan (ağrı/başetme, hemşire desteği, eş/doğum koçu desteği, tıbbi girişimler) 

oluşmaktadır. Ölçekte 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35’inci maddeler ters 

puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 35-175 puan arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanın artışı 

gebenin doğuma yönelik olumlu/pozitif beklentilerde artışı anlamına gelmektedir. Doğum Beklentileri Ölçeğinin 

dil geçerliliği dil uzmanları tarafından çeviri-geri çeviri ile yapıldı. İçerik geçerliliği için dokuz uzmandan uzman 

görüşü alındı. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapıldı. Ölçeğin güvenilirliği, cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayısı, madde toplam puan korelasyonları ve testi yarılama testi ile incelendi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 

gebelerin yaş ortalaması 28.73±5.27, %36.5’i ilköğretim, %33.5’i lise mezunu, %75,5’i normal doğum yapmak 

istemekte, %36’sının ilk, %30.5’inin ikinci gebeliğiydi. Ölçeğin Kapsam Geçerlilik İndeksi değeri %91 olup, iyi 

bir içerik geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir. Madde toplam puan korelasyonu analizi ile, korelasyon değeri 

0.20’nin altında olan yedi madde (3, 4, 7, 8, 9, 34, 35) ölçekten çıkarıldı. Açımlayıcı faktör analizi ile 7 faktörlü 

yapı elde edildi. Faktörlerdeki değişkenlerin birbiriyle ilişkili olmaması nedeniyle, tekrar faktörleme yapıldı. 

Ancak diğer faktör yapılarının da uygun olmaması nedeniyle ölçeğin Türkçe formunun alt boyutsuz kullanılmasına 

karar verildi. Testi yarılama testi ile elde edilen korelasyon katsayıları güvenilir bulundu. Ölçeğin cronbach alfa 

katsayısı 0.89 ile yüksek düzeyde bulundu. Sonuç: Doğum Beklentileri Ölçeğinin Türkçe versiyonu geçerli ve 

güvenilir bir ölçek olup, 28 maddeden oluşmakta, ölçekten alınabilecek puanlar 28-170 puan arasında 

değişmektedir. Ölçek ile gebelerin doğuma yönelik beklentilerinin belirlenmesi, sağlık profesyonellerinin doğuma 

hazırlık eğitim içeriklerini oluşturmada yarar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler: doğum, beklentiler, geçerlik, güvenilirlik. 

 

 

Validity and Reliability of the Turkish Version of the Childbirth Expectations Questionnaire 

Purpose: This study was conducted for the purpose of adapting the Childbirth Expectations Questionnaire to 

Turkish pregnant and testing its validity and reliability. This scale asses the expectations of pregnant women for 

childbirth.  

Methods: The study was conducted with 200 pregnant women who admitted to participate in the study, who 

admitted to the pregnancy outpatient clinic of a women's maternity hospital on the Anatolian side of Istanbul in 

Turkey İn 2017. In the study, originally developed by Gupton et al. In 1991, Childbirth Expectations Questionnaire 
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was used. The original scale of the scale is of the Likert type of 5, with 35 items and four subscales (pain/coping, 

nursing support, partner/coach support, intervention). Items are reverse scored: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 

21, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35.  Possible scores for the entire scale range from 35-175. High scores indicate more 

positive expectations for childbirth. Scale was translated using translation and back-translation. Content and 

construct validity were assessed to test the validity of the scale. Cronbach alpha coefficients, item-total correlations 

and split half test method of the scale Turkish version were examined in the reliability analysis. Results: The mean 

age of the pregnant was 28.73±5.27, 36.5% were primary education, 33.5% were high school graduate, 75.5% 

were wanted to normally birth, the first of 36% and the second of 30.5%, the first pregnancy of 36%, second 

pregnancy of 30.5%. The overall content validity index was 91% which signified that the scale has good content 

validity. Seven items (3, 4, 7, 8, 9, 34, 35) with a correlation value of less than 0.20 were excluded from the scale 

by item total score correlation analysis. Seven factorial structure was obtained by exploratory factor analysis. But, 

the variables in the factors were not related to each other, they were again analysis. Due to the fact that other 

factorials were not suitable, it was decided to use the Turkish form of the scale as the without subscale. The 

coefficient of correlation with the test split test was found to be reliable. The cronbach alpha coefficient of the 

scale was high 0.89 levels.  

Conclusion: The Turkish version of the Childbirth Expectations Questionnaire is a valid and reliable scale, 

consisting of 28 items, ranging from 28-170 points.  Determination of pregnant expectations for the birth of this 

scale, will be beneficial for the health professionals to prepare the contents of childbirth education.  

Key Words: birth, expectations, validity, reliability. 

 

Giriş 

Doğum, kadın için gebelik süresinin sona erdiği ve bebeğine kavuştuğu önemli bir zamandır (Darvill, Skirton, 

Farrand 2010). Kadınların çoğu gebelik süresince doğuma yönelik çeşitli duygular hisseder ve beklentiye girer 

(Gibbins 2001). Beklenti sözcüğü “zihinsel tutum” olarak adlandırılmakta, bir olay yada duruma karşı olumlu ve 

olumsuz inanç, tutum ve algıları içerir (Highsmith 2006). Ayers'e göre doğum beklentisi, doğumun birçok yönünü 

içeren karmaşık ve çok boyutlu bir yapıdır, Doğumla ilgili olarak geçmiş durumlardan etkilenebilecek geleceğe 

dair yargılar ve inançlar olarak tanımlanabilir (Ayers 2005). Yapılan çalışmalar olumlu ve olumsuz doğum 

beklentilerinin doğum deneyimini etkileyebileceğini göstermiştir (Hauck, Fenwick, Downie, Butt 2007; Fenwick, 

Hauck, Downie, Butt 2005). 

Doğum beklentilerini etkileyen çeşitli faktörler vardır. Bunlar arasında kadınların daha önceki doğum 

deneyimleri, aile, akraba ve komşu gibi sosyal çevre tarafından oluşturulan beklentiler, kişilik özellikleri gibi. 

Doğum beklentilerinin bazıları kadınların doğum ile daha iyi baş etmesine yardım ederken,  bazıları ise korku 

seviyelerini arttırıp başa çıkma yeteneklerini azaltabilir (Fenwick, Hauck, Downie, & Butt, 2005). Araştırmalarda 

doğum beklentileri ve doğum deneyimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Olumlu beklentileri olan 

kadınlar beklediklerini elde etme eğilimindedir. Örneğin, yüksek düzeyde kontrol beklentisi duyan bir kadın da 

doğum sırasında yüksek kontrol düzeylerine sahip olma eğilimindedir. Diğer yandan, eğer kadın doğumun ağrılı 

olmasını beklerse, doğumda daha fazla acı çekmektedir (Ayers & Pickering 2005). Farklı çalışmaların sonuçlarına 

göre, çoğunlukla anneler doğumu korkutucu, çok uzun, çok zor ve acı verici gibi olumsuz beklentilere sahiptir 

(Oweis & Abushaikha 2004). Hauck ve ark (2007) çalışmasında multipar kadınların daha önceki doğum 
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deneyimleri sonucunda beklentilerinin değiştiğini ve daha olumlu doğum deneyimleri olduğunu belirtmiştir. Rilby 

ve ark (2012) ise bir önceki doğumu sırasında şiddetli ağrı veya komplikasyon yaşayan kadınların, ebeleri 

tarafından iyi bir şekilde desteklenerek cesaretlendirilmeleri ile gelecekteki doğumlarına yönelik olumlu 

beklentileri olduğu belirtilmiştir. 

Hemşireler/ebeler gebelik ve doğum sürecinde kadınlarla en fazla vakit geçiren sağlık profesyonelleridir ve 

kadınları bu süreçte desteklemede önemli rolleri vardır. Hemşire ya da ebeler kadınların doğum hakkında ne 

düşündükleri ve beklediklerini bilirlerse, doğum için uygun şekilde hazırlanmalarında daha iyi yardımcı olabilirler 

(Zhang & Lu 2014). Bu çalışmanın amacı kadınların doğum beklentilerini ölçmek için geliştirilmiş olan Doğum 

Beklentileri Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenilirliğini yapmaktır. 

 

Gereç-Yöntem 

Araştırmanın türü 

Ölçek uyarlama çalışması olup metodolojik tipte bir çalışmadır. 

Araştırmanın yapıldığı yer, zaman ve çalışma grubu 

Çalışma, İstanbul Anadolu Yakasındaki bir kadın doğum hastanesinin gebe polikliniğine 2017 yılında 

başvuran, çalışmaya katılmayı kabul eden 200 gebe ile yürütüldü.  

Veri toplama araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu, orijinali Gupton 

ve arkadaşları tarafından 1991 yılında geliştirilen Childbirth Expectations Questionnaire kullanıldı. Ölçek, 5’li 

likert tipte olup, 35 madde ve dört alt boyuttan (ağrı/başetme, hemşire desteği, eş/doğum koçu desteği, tıbbi 

girişimler) oluşmaktadır. Ölçekte 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35’inci maddeler 

ters puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek puanlar 35-175 puan arasında değişmektedir. Ölçekten alınan puanın 

artışı gebenin doğuma yönelik olumlu/pozitif beklentilerde artışı anlamına gelmektedir.  

Doğum Beklentileri Ölçeğinin dil geçerliliği dil uzmanları tarafından çeviri-geri çeviri ile yapıldı. İçerik geçerliliği 

için dokuz uzmandan uzman görüşü alındı. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapıldı. Ölçeğin 

güvenilirliği, cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı, madde toplam puan korelasyonları ve testi yarılama testi ile 

incelendi.  

Veri analizi 

Veriler SPSS 21.0 (Statistical Package For Social Science) paket programı ile değerlendirildi. Verilerin 

analizinde ölçek geçerliliği için dil geçerliliği, kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği güvenilirlik için faktör analizi, 

iç tutarlılık için cronbach alfa katsayısı, madde güvenilirliği için madde toplam korelasyonları, zamana göre 

değişmezliği test etmek için testi yarılama testi uygulandı. Tanımlayıcı testlerden sayı, yüzde, ortalama kullanıldı. 

Araştırmanın etik yönü  

Doğum Beklentileri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanabilmesi için ölçek yazarından mail yoluyla yazılı izin alındı. 

Araştırma öncesinde Zeynep Kâmil Kadın Doğum Hastanesi Etik Kurulundan etik izin alındı. Veri toplama 

aşamasında gebeler araştırma ile ilgili bilgilendirildi ve onam formu okutularak sözel onamları alındı.  

 

Bulgular 

Çalışmaya dahil edilen gebelerin yaş ortalaması 28.73±5.27, %36.5’i ilköğretim, %33.5’i lise mezunu, %75.5’i 

normal doğum yapmak istemekte, %36’sının ilk, %30.5’inin ikinci gebeliğiydi (Tablo 1). 



793 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Geçerlilik ile ilgili bulgular 

Dil ve kapsam geçerliliği 

Ölçeğin dil geçerliliğini ölçmek için konu ile iki dil uzmanından ölçeğin çeviri-geri çevirisi yapıldı. Çevirisi 

yapılan ölçeğin maddeleri, konu ile ilgili dokuz uzman tarafından, anlaşılırlık ve uygunluğunu açısından 1 ile 4 

puan arası değerlendirildi. Uzman görüşleri ile ölçeğim Kapsam Geçerlilik İndeksi değeri %91 bulundu.  

Yapı geçerliliği 

Yapı geçerliliğini test etmek için açımlayıcı faktör analizi sonucunda; KMO değeri 0.84 ve Barlett’s küresellik 

testi sonucu p=0.00 olduğu bulundu (Tablo 2).  

Faktör analizi öncesinde ölçek maddelerin madde toplam puan korelasyon değerleri incelenerek, korelasyon 

değeri 0.20’nin altında olan yedi madde (3, 4, 7, 8, 9, 34, 35) ölçekten çıkarıldı. Ölçeğin faktör yapısını ortaya 

çıkarmak üzere açıklayıcı faktör analizi yöntemlerinden temel bileşenler analizi ve varimaks döndürme yöntemi 

uygulandı. Faktör analizi sonrası toplam varyansın %59.90’ını açıklayan, öz değeri 1.00’in üzerinde olan, 7 

faktörlü bir yapı ortaya çıktı (Tablo 3). Ancak yedi faktörlü yapıda faktörlerde yer alan maddelerin anlamlı ve 

birbiriyle ilişkili dağılmadığı görüldü. Açımlayıcı faktör analizi ile çizilen Scree plot eğrisinde kırılmaların üçüncü 

ve dördüncü faktörde olduğu görüldü. (Şekil 1.) Buradan yola çıkarak ölçeğin 3 ve 4 faktörlü yapıları incelendi. 

Bu faktörlerde de ölçek maddelerinin anlamlı şekilde dağılmadığı görüldü.  Sonuç olarak ölçeğin Türkçe formunun 

alt boyutsuz kullanılmasına karar verildi.  

Güvenilirlik analizi 

Ölçeğin güvenilirliğini test etmek için testi yarılama testi, iç tutarlılık analizi ve madde analizi uygulandı. 

İki yarı test güvenilirliği 

Ölçeğin testi yarılama testi ile elde edilen korelasyon katsayıları (r=0.83) yüksek düzeyde olup güvenilir 

bulundu.  

İç tutarlılık analizi 

Ölçeğin cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.89 ile yüksek düzeyde bulundu.  

 

Madde analizi 

Ölçek maddelerinden korelasyon değeri 0.20’nin altında olan maddeler çıkarıldı. Ölçek maddelerin korelasyon 

değerleri değişmektedir. Ölçek maddelerinin korelasyon değerleri 0.27-0.61 arasında değişmektedir. 

 

 

Tartışma 

Geçerlilik, testin neyi, ne denli isabetli/doğru olarak ölçtüğü ile ilgili kavram olup araştırmacının ölçeğin 

ölçtüğünü düşündüğü değişkeni gerçekten ölçüp ölçmediğini gösterir (Şencan 2005, Büyüköztürk 2012). Bir diğer 

tanımla belirli bir evrene veya örnekleme uygulanmış bir test yada ölçme aracından elde edilmiş ölçümlerden 

yapılan yorumların uygunluğu ve yeterliliği şeklinde tanımlanabilir (Bademci 2011). Geçerliliğin sınanması için 

pek çok ölçüt vardır. Bunlar kapsam (content) geçerliliği, ölçüt-bağımlı (criterion-relation) geçerlilik ve yapı 

(costruct) geçerliliğidir (Şencan 2005, Bademci 2011, Büyüköztürk 2012). 

Bu araştırmada ölçeğin geçerliliğini sınamak amacıyla kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliğine bakılmıştır. 

Geçerlilik 

Dil ve Kapsam geçerliliği 
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Kapsam geçerliliği, ölçme aracında bulunan maddelerin ölçülmek istenen davranış/özelliği nicelik ve nitelik 

olarak yeterli düzeyde temsil edip etmediğinin göstergesidir (Büyüköztürk 2012). Kapsam geçerliliği uzman 

görüşü ile elde edilir. Uzmanlardan elde edilen puanlar KGİ ile değerlendirilir. Uzman grubu sayısının 5-40 

arasında olması önerilmektedir. Bu araştırmada, 7 uzmanın görüşüne başvurularak ölçek hakkında görüş alınması, 

literatürle paralellik göstermektedir (Alpar 2010). Lynn (1986) KGİ değerini en az %83, Büyüköztürk (2012) ise 

%90-%100 arasında olması gerektiğini önermektedir.  

Bu çalışmada KGİ değerinin %91 üzerinde olması ölçeğin yeterli kapsam geçerliliğine sahip olduğunu 

göstermektedir. 

Yapı geçerliliği 

Ölçeğin yapı geçerliliği faktör analizi ile test edilmiştir. Faktör Analizi; temelde birbiri ile bağlantılı veri 

yapılarını birbirinden bağımsız daha az sayıda yeni veri yapılarına dönüştürmek, bir diğer deyişle oluşumun 

nedenini açıkladıkları varsayılan değişkenleri (faktörleri/boyutları/bileşenleri) ortaya çıkarmak ve gerektiğinde 

adlandırmak için başvurulan bir yöntemdir (Alpar 2010). İki tür faktör analizi vardır; Doğrulayıcı Faktör Analizi 

ve Açıklayıcı(Keşifsel) Faktör Analizi. Bu çalışmada açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör yapısı 

incelenmeden önce örneklemin faktör analizi için yeterli olup olmadığını değerlendirmek amacıyla Kaiser Meyer 

Olkin (KMO) örneklem yeterliliği, örneklemin faktör analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek için 

Bartlett's Küresellik Testi yapılır. KMO ölçütü  0.50'nin altında olduğunda ise kabul edilmez (Alpar 2010, Şencan 

2005). Barlett’s  testi  anlamlılık değeri olarak p<0.05 bakılır (Şencan 2005, Alpar 2010).  

Bu ölçeğin KMO ve Barlett’s küresellik testi sonucu ölçek maddelerinin faktör analizine uygun ve yeterli 

olduğunu göstermiştir.  

Faktör analizi ile Faktör yüklerinin toplam varyansı açıklama yüzdesinin %40 ile %60 arasında olması yeterli 

kabul edilmektedir (Şencan 2005). Bu çalışmada toplam varyansın %59.90’ı açıklanmıştır. Faktör analizinde kaç 

faktöre karar kılınacağının ölçütü olarak Scree Plot testi ile öz değerleri 1’in üzerinde olan faktörler grafik metodu 

ile incelenmelidir.  Scree Plot test sonucu elde edilen grafikte ve grafik eğrisinin eğiminde oluşan ilk ani değişikliğe 

kadar olan faktörlerin seçilmesi önerilmektedir.  

Çalışmada Scree Plot test sonucu elde edilen grafikte ilk ani değişiklik üç ve dördüncü faktörde olmuştur. 

Ancak bu faktör yapılarında birbiri ile bağlantılı olduğu düşünülen değişkenlerin farklı faktörlerde yer alması 

nedeni ile uygun bulunmamış ve ölçeğin bütün olarak kullanımına karar verilmiştir. 

Güvenilirlik 

Güvenirlik, belirli bir evrene veya örnekleme uygulanmış bir test ya da ölçme aracından elde edilmiş 

ölçümlerin tutarlılığı olarak tanımlanabilir (Bademci 2011). Güvenilirlik testin ölçmek istediği özelliği ne derece 

doğru ölçtüğü ile ilgilidir. Testin güvenilirlik katsayısı olarak hesaplanan korelasyon (r), test puanlarına ilişkin 

bireysel farklılıkların ne derece gerçek, ne derece hata faktörüne bağlı olduğunu yorumlamak için kullanılır 

(Büyüköztürk 2012). Güvenilirlik için zamana göre değişmezlik (test tekrar test), paralel (eşdeğer) form, iç 

tutarlılık (iki yarı testi, cronbach alpha katsayısı), madde analizi yöntemleri kullanılır (Şencan 2005, Alpar 2010, 

Büyüköztürk 2012). Bu çalışmada iki yarı testi, iç tutarlılık ve madde analizi yöntemleri kullanıldı. 

İki yarı test güvenilirliği 

Ölçeğin testi yarılama testi ile elde edilen korelasyon kat sayısı 1’e ne kadar yakınsa o testin zamana göre 

değişmezliğinin o kadar iyi olduğu düşünülür (Erkuş 2003).  Korelasyon katsayısı  0.80  ve üstü yüksek, 0.60-0.80 

güçlü ilişki, 0.40-0.59 orta derecede ilişki, 0.20-0.39 düşük ilişki ve 0.20’nin altı zayıf ilişki şeklinde 
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yorumlanmaktadır (Erkuş 2003, Şencan 2005). Bu çalışmada korelasyon katsayıları (r=0.83) yüksek düzeyde 

bulundu.  

 

İç tutarlılık analizi 

Ölçüm araçları için hesaplanan güvenilirlik katsayısının 0.70 ve üzeri olması test puanlarının güvenilirliği için 

yeterli görülmektedir (Büyüköztürk 2012). Bu çalışmada ölçeğin cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0.89 ile 

yüksek ve yeterli düzeyde bulundu.  

Madde analizi 

Madde toplam puan korelasyonunun pozitif ve yüksek olması, maddelerin benzer davranışları örneklediğini ve 

testin iç tutarlılığının yüksek olduğunu gösterir. Madde toplam puan korelasyonu 0.30 ve daha yüksek olan 

maddelerin iyi derecede ayırt ettiği, 0.20-0.30 arasında kalan maddelerin zorunlu görülmesi durumunda teste 

alınabileceği veya maddelerin düzeltilmesi gerektiği, .20’den daha düşük maddelerin ise teste alınmaması gerektiği 

belirtilmektedir (Şencan 2005, Alpar 2010, Büyüköztürk 2012). Bu çalışmada korelasyon değeri 0.20’nin altında 

olan maddeler çıkarıldı. Ölçek maddelerin korelasyon değerleri değişmektedir. Ölçek maddelerinin korelasyon 

değerleri 0.27-0.61 arasında değişmektedir 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Doğum Beklentileri Ölçeğinin Türkçe versiyonu geçerli ve güvenilir bir ölçek olup, 28 maddeden oluşmakta, 

ölçekten alınabilecek puanlar 28-170 puan arasında değişmektedir. Ölçek ile gebelerin doğuma yönelik 

beklentilerinin belirlenmesi, sağlık profesyonellerinin doğuma hazırlık eğitim içeriklerini oluşturmada yarar 

sağlayacaktır. 

Tablo 1.  Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri (n=200) Sayı 

(n) 

Yüzde 

(%) 

Yaş ortalaması 28.73±5.23 (min=18, max=43) 

Eğitim düzeyi 

 

İlköğrenim 

Lise                                    

Lisans                         Lisansüstü                             

73 

67 

53 

7 

36.5 

33.5 

26.5 

3.5 

Çalışma durumu Çalışıyor 

Çalışmıyor 

51 

149 

25.5 

74.5 

Gelir durumu Gelir giderden az 

Gelir gidere denk 

Gelir giderden fazla 

45 

140 

15 

22.5 

70 

7.5 

Gebelik sayısı İlk gebelik 

İkinci gebelik 

Üç ve üzeri gebelik 

72 

61 

67 

36 

30.5 

33.5 

Gebelik haftası İlk trimester 

İkinci trimester 

Üçüncü trimester 

18 

61 

127 

9.0 

30.5 

60.5 

Gebeliği planlama durumu Planlı gebelik 

Planlanmayan gebelik 

151 

49 

75.5 

24.5 
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Doğuma hazırlık eğitim alma durumu Eğitim alan 

Eğitim almayan 

29 

171 

14.5 

85.5 

Tablo 2. Ölçeğin KMO ve Bartlett Test sonuçları  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of  Sampling Adequacy ,846 

Approx. Chi-Square 2042,418 

Bartlett's Test of Sphericity df 378 

 Sig. ,000 

Tablo 3. Faktör Analizine Göre Ölçeğin Yedi Faktör Yapısı (n=200) 

Maddeler  F1 F 2 F 3 F 4 F5 F6 F 7 

Madde 1   0.641     

Madde 2   0.760     

Madde 5   0.664     

Madde 6   0.735     

Madde 10       0.544 

Madde 11 0.648       

Madde 12  0.620      

Madde 13    0.658    

Madde 14  0.546      

Madde 15  0.692      

Madde 16    0.658    

Madde 17 0.744       

Madde 18  0.662      

Madde 19    0.610    

Madde 20 0.616       

Madde 21      0.505  

Madde 22 0.600       

Madde 23 0.620       

Madde 24      0.735  

Madde 25  0.446      

Madde 26 0.441       

Madde 27 0.686       

Madde 28 0.676       

Madde 29  0.625      

Madde 30       0.728 

Madde 31 0.464       

Madde 32     0.728   

Madde 33     0.732   

Öz değer 7.67 2.20 1.78 1.60 1.32 1.10 1.08 

Açıklanan varyans (%) 27.42 7.85 6.37 5.72 4.72 3.94 3.87 

Toplam varyans (%) 27.42 35.28 41.65 47.37 52.09 56.03 59.90 
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Şekil 1. Ölçeğin Scree Plot Eğrisi 
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S-139 - GEBELERİN BAZI PRENATAL TARAMA TESTLERİNE İLİŞKİN 

YAKLAŞIMLARI 

 
Ebru ŞAHİN1, 

 
1Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 

Doğum öncesi bakım (DÖB), anne ve fetusun gebelik boyunca düzenli aralıklarla, eğitimli bir sağlık çalışanı 

tarafından izlenmesidir. DÖB’da amaç, anne ve bebeğin sağlığını korumak ve geliştirmek, önceden oluşan ya da 

bu dönemde oluşabilecek problemlerin erken tanı ve tedavisini sağlanmak, maternal, fetal ve neonatal mortalite 

ve morbiditeyi en aza indirmektir. Prenatal tarama ve tetkiklerde hedeflenen, anne ve babalara sağlıklı bir bebeğe 

sahip olma ile ilgili bilgi vermedir. Bu durum bazen anne ve baba adayları üzerinde psikolojik gerilime yol 

açabilmektedir. Doğrudan temas edilemeyen fetüse yapılacak müdahalelerin anne üzerinden olması anneyi 

doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle prenatal tanıda kullanılacak yöntemin invaziv olmaması tercih sebebidir. 

Prenatal tanının psikolojik ve fizyolojik etkilerini araştıran çalışmalar daha çok girişimsel testler üzerine 

yoğunlaşmıştır. Son dönemlerde teknolojinin ilerlemesiyle fetal DNA çalışmaları önem arz etmektedir. Maliyeti 

henüz yüksek olmasına rağmen noninvaziv prenatal tanıda kullanılması mümkün hale gelmiştir. Gebelikte tanı 

amacıyla yaygın olarak kullanılan ultrasonografinin, olumsuz etkileri olabileceğine ilişkin endişeler ile birlikte 

anne ve bebek sağlığı üzerine olumsuz etkilerine dair henüz yeterli sonuç bulunmamaktadır. Gebelerin beklentileri 

nedeniyle, ultrason, her kontrolde yapılması gereken bir takip yöntemi olarak düşünülmektedir. Coşkuner Potur 

ve ark. gebelerin prenatal testlere yaklaşımının kalitatif incelenmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmada tüm 

testlerin annelerin bazıları için endişe kaynağı olduğu saptanmışlardır. Annelerin kontrollere genellikle yalnız 

gitmediği belirlenmiştir. Gebelikte yapılan tarama testleriyle gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemin anne ve 

bebek yönünden sağlıklı geçirilmesi sağlanabilir. Bakım veren kişinin sürekliliği memnuniyette artış ve doğum 

müdahalelerinde azalma ile ilişkilendirilmektedir. Gebelerin gebeliğe ilişkin yeterli bilgiye sahip olduğunda ve 

profesyonel bakım aldıklarında olumlu, mutlu ve sağlıklı bir gebelik geçirdikleri düşünülmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE, PRENATAL TARAMA, PRENATAL TANI, DOĞUM ÖNCESİ BAKIM 

 
APPROACHES OF PREGNANT TO PRENATAL SCREENING TESTS 

 
Ebru ŞAHİN1 

 
1ORDU UNİVERSİTY FACULTY OF HEALTH SCİENCES NURSİNG DEPARTMENT 

Antenatal care is the monitoring of the mother and fetus at regular intervals throughout the pregnancy, with the 

necessary examinations and recommendations by an educated health worker. The aim is to protect and improve 

the health of the mother and baby, to provide early diagnosis and treatment of the pre-existing or emerging health 

problems, to minimize the maternal, fetal and neonatal mortality and morbidity. Prenatal screening provide parents 

with information about having a healthy baby. This sometimes leads to psychological stress on the mother and 

father candidates. For this reason, it is preferable that the method to be used in prenatal diagnosis is not invasive. 

Many studies investigating the psychological and psychosomatic effects of prenatal diagnosis have focused more 

on invasive tests. Today, fetal DNA studies are becoming increasingly important with new technologies. It has 

become possible to use it for noninvasive prenatal diagnosis. There are concerns about the effects of 

ultrasonography, which is widely used for diagnosis in pregnancy, on maternal and infant health, although there 

are not sufficient results and there may be adverse effects. It is thought that the excess of expectation of pregnancy 

ultrasound control makes ultrasound a follow-up method that should be done in every control. Coşkuner Potur et 

al. detected that all the tests done to assess fetal health have been a source of anxiety for some of their mothers. 

Pregnancy, maternity and postpartum period can be evaluated in terms of mother and baby in terms of systematic 

evaluation of mother and baby with screening tests performed during pregnancy. The continuity of the caregiver 

is associated with an increase in maternal satisfaction and a decrease in interventions in labor. It is considered that 

mother candidates have a positive, happy and healthy pregnancy when they have sufficient information about 

pregnancy. 

KEYWORDS: PREGNANCY, PRENATAL SCREENİNG, PRENATAL DİAGNOSİS, ANTENATAL CARE 
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S-140 - YÜKSEK RİSKLİ GEBELERİN DOĞUM KORKUSU, EMZİRME ÖZ YETERLİLİK 

VE EMZİRME BAŞARILARININ BELİRLENMESİ 

 
Ebru İNAN KIRMIZIGÜL1, Sevil ŞAHİN2, Semra TUNCAY1, Dilek ŞAHİN1, 

 
1Sağlik Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Sağlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Ankara, 

/Türkiye, 2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi,Ankara, /Türkiye, 

Bu çalışmada, yüksek riskli gebelerin doğum korkusu, emzirme özyeterlilik ve emzirme başarısı arasındaki 

ilişkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Kesitsel ve tanımlayıcı tipte yapılan çalışma Ankara'da bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Ocak 2017-Kasım 

2017 tarihleri arasında perinatoloji servisine doğum amaçlı yatan, örneklem kriterlerine uygun olan ve çalışmaya 

katılmayı kabul eden gebelere uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğü, evreni bilinen örneklem formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır. 326 gebe ile çalışma tamamlanmıştır. Çalışmaya katılan tüm gebelerden yazılı ve sözlü onam 

alındıktan sonra, anket form (sosyo demografik, obstetrik, geçmiş emzirme deneyimi ve doğum eylemi süreciyle 

ilgili özellikler) yüzyüze doldurulmuştur. Doğum Korkusu Ölçeği (DKÖ), servical dilatasyon 3cm (DKÖ-1), 6 cm 

(DKÖ-2) ve 9 cm iken (DKÖ-3), Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği (EÖY) ve Latch Emzirmeyi Değerlendirme ve 

Tanılama Ölçeği (Latch) kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi ve 

Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<0.05 değeri kabul edilmiştir. 

Çalışmaya katılan tüm gebelerde DKÖ puan ortalaması 37,92±6,87 olarak bulunmuştur. Herhangi bir işte 

çalışmayan, gelir giderinden düşük olan, kronik bir rahatsızlığı olan, daha önce abortusu olan, gebelerde DKÖ 

puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmada DKÖ-1 puan ortalaması 43,40±8,28, DKÖ-2 puan 

ortalaması 37,49±7,89, DKÖ-3 puan ortalaması 32,87±8,69 olarak tesbit edilmiştir. Ölçümler arasında farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olduğu tesbit edilmiştir (p<0.001). Çalışmada DKÖ puan ortalaması ile EÖY puan 

ortalaması arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı (p=0,199, r=-0,071), Latch puan ortalaması 

ile pozitif yönlü ilişkisinin olduğu (p<0,001, r=0,229) saptanmıştır. 

Yüksek düzeyde doğum korkusu yaşayan annelerin emzirme başarılarının daha düşük olduğu tesbit edilmiştir. Bu 

kapsamda, doğum öncesi dönemde gebelerin doğuma hazırlık eğitimine katılarak; gebelik, doğum, postpartum 

dönem ve emzirmeye konularında destek alması önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUM KORKUSU, EMZİRME, ÖZ YETERLİLİK, HEMŞİRELİK 

 
CHİLDBİRTH FEAR OF HİGH-RİSK PREGNANT WOMEN, DETERMİNİNG THE SELF-

EFFİCACY AND PROGRESS LEVELS WİTHİN THE SCOPE OF BREASTFEEDİNG 

 
Ebru İNAN KIRMIZIGÜL1, Sevil ŞAHİN2, Semra TUNCAY1, Dilek ŞAHİN1 

 
1UNİVERSİTY OF HEALTH SCİENCES ZEKAİ TAHİR BURAK HEALTHCARE PRACTİCE AND 

RESEARCH CENTER, ANKARA, /TURKEY, 2ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNİVERSİTY, FACULTY 

OF HEALTH SCİENCES, ANKARA, /TURKEY 

The objective of this study is to analyze the relation between the childbirth fear of high-risk pregnant women and 

the self-efficacy & progress levels within the scope of breastfeeding. 

This cross-sectional and descriptive study was carried out on pregnant women who were hospitalized in the 

perinatology department, meeting the criteria for the case study and accepting to be part of the study from January 

2017 to November 2017 in an Educational Research Hospital in Ankara. The size of sample was calculated using 

the sample formula, of which target population was known .The study was completed with 326 pregnant women. 

After receiving the written and verbal consent of pregnant women, participating in the study, the questionnaire 

form (characteristics with regards to socio-demographic, obstetrics, history of breastfeeding, birth-giving process). 

was completed as face to face. Delivery Fear Scale (DFS), servical dilatation as 3 cm (DFS-1), 6 cm (DFS-2), and 

9 cm on (DFS-3) Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES) and Latch Breastfeeding Assessment Assessment & 
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Diagnosis Scale (Latch) were used. Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test and Spearman Correlation Analysis 

methods were used for statistical analyses, p<0.05 was accepted as statistical significance. 

Average DFS score of all the pregnant women participating in the study was found to be 37,92±6,87. Average 

DFS score of the pregnant women, who were unemployed, with expenditures higher than their incomes, having a 

chronical disorder, history of abortus was found to be higher (p<0.05). In the study, DFS-1 average score was 

detected to be 43,40±8,28, DFS-2 as 37,49±7,89 and DFS-3 as 32,87±8,69. Between these measurements were 

found to be statistically significant (p<0.001). In the study, it was also detected that there was no statistically 

significant relation between the average DFS score and average BSES score (p=0,199, r=-0,071), while having a 

positive relation with the average Latch score (p<0,001, r=0,229). 

Mothers who had had higher level of childbirth fear were found to have lower breastfeeding successes. İt is 

suggested for the pregnant women to attend in pre-delivery training programmes in order to be provided with 

support on pregnancy, delivery, postpartum period and breastfeeding. 

KEYWORDS: CHİLDBİRTH FEAR, BREASTFEEDİNG, SELF-EFFİCACY, NURSİNG 
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S-141 - DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ DOĞUM KORKUSUNA ETKİSİNİN DENEY 

VE KONTROL GRUPLARINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

 
Cemile ONAT KÖROĞLU1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1, 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 

Bu çalışma gebe eğitim sınıfına katılmanın gebeler deki doğum korkusu üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla 

yapılmıştır. 

Araştırma Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ nde gerçekleştirilmiştir. Örneklemi gebe eğitimi 

sınıfına katılan gebeler (n=30) vaka grubunu ve gebe polikliniklerine başvuran gebeler (n=30) ise kontrol grubu 

oluşturmaktadır. Veriler katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirleyen sorulardan ve doğum korkusunu 

derecelendiren Wijma A (1998) ölçeğinden elde edilmiş ve SPSS22.0 programı ile değerlendirilmiştir. 

Vaka grubunun %50’sinin 2.trimestir gebelik haftasında,%50’sinin 3.trimestir gebelik haftasında, kontrol 

grubunun 50’sinin 2.trimestir gebelik haftasında,%50’sinin 3.trimestir gebelik haftasında olduğu belirlenmiştir. 

Vaka grubunda %61.5’i 25 yaş ve altında, %41.2’i 26 yaş ve üstünde, kontrol grubunun %38.5’i 25 yaş ve altında, 

%58.8’i 26 yaş ve altında olduğu bulunmuştur. Eğitim sınıfına katılanların eğitim öncesi doğum şeklinin %56.7’i 

normal doğum, %43.3’ü sezaryen düşündüğünü belirtmiştir. Eğitim sonrası sezaryen düşünenlerin %43.3’ü 

düşüncesinin değiştiğini belirtmiştir. Katılımcıların eğitim düzeyi, ekonomik durumu ile doğum korkusu arasında 

bir ilişki saptanmamıştır. Vaka ve kontrol grubunun Wijma A ölçeğine göre vaka grubunun puan ortalamasının 

60.87 olup orta derecede doğum korkusu yaşadığı, kontrol grubunun 83.90 olup ağır derecede doğum korkusu 

yaşadığı bulunmuştur. 

Çalışmadaki gebelerin yalnızca %35’inin primipar olması nedeniyle daha büyük örneklemli çalışmalar ile 

paritenin doğum korkusuna etkisi araştırılmalıdır. Gebelerde doğum süreci ile ilgili korkular ve kaygılar üzerine 

etkileri incelenmiş ve doğum öncesi eğitimin gebelerde doğum korkuları ve doğuma yönelik olumsuz düşünceler 

üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğu görülmektedir. Gebe eğitimine katılmadan önce doğum şekli olarak sezaryen 

düşünenlerin eğitim sonrası düşüncelerinin değişerek normal doğum istedikleri görülmüştür. Bunun sonucunda da 

elektif sezaryen oranının gebe eğitimi ile azalacağını görmekteyiz 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE, GEBE EĞİTİMİ, DOĞUM, DOĞUM KORKUSU 

 
EVALUATİON OF THE EFFECT OF BİRTH PREVENTİON CLASSES ON BİRTH FEAR 

İN EXPERİMENTAL AND CONTROL GROUPS 

 
Cemile ONAT KÖROĞLU1, Şule GÖKYILDIZ SÜRÜCÜ1, Burcu AVCIBAY VURGEÇ1 

 
1CUKUROVA UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF MİDWİFERY 

This study was conducted to determine the effect of participating in the pregnant education class on the fear of 

childbirth in the past. 

The research was carried out at Adana Obstetrics and Gynecology Hospital. The pregnancy group (n = 

30)participated in the sample pregnancy education class and the pregnancies (n = 30)applied to the pregnancy 

outpatient clinics constitute the control group. The data were obtained from the questions that determine the socio-

demographic characteristics of the participants and from the Wijma A (1998) scale that rated birth fear and were 

evaluated by the SPSS22.0 program. 

It was determined that 50%of the case group was in the 2nd trimester gestational week, 50% in the third trimester 

gestational week, 50of the control group in the 2nd trimester gestational week and 50%in the third trimester 

gestational week. In the case group, 61.5%were under 25years old, 41.2% were over 26years old, 38.5%of the 

control group was under 25 years old and 58.8%was under 26 years old. 56.7%of the participants in the education 

class stated that they thought they had a normal birth and 43.3%thought it was cesarean. 43.3%of the cesarean 

thinkers after the training had changed their mind. There was no relationship between the education level of the 
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participants, economic status and fear of birth. According to the Wijma scale of the case and control group, the 

average score of the case group was60.87, there was middle birth fear, the control group was83.90 and severe fear 

of birth was found. 

Due to the fact that only 35%of the working pregnants are primiparous, the effect of parity on birth fear should be 

investigated with larger sample studies. The effects of prenatal education on fear and anxiety related to birth 

process in pregnancies are examined and it is seen that prenatal education has a decreasing effect on birth fear and 

birth negative thoughts. Before participating in pregnancy training, it was observed that cesarean thinkers in the 

form of delivery changed their postmortem thoughts and wanted normal birth. As a result, we see that the rate of 

elective cesarean section will decrease with pregnancy education. 

KEYWORDS: PREGNANCY, PREGNANCY EDUCATİON, BİRTH, FEAR OF BİRTH 
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S-142 - GEBE BİLGİLENDİRME SINIFLARINDA ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN İŞ 

DOYUMU VE ÇALIŞMA MOTİVASYONLARI İLE BUNLARI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ 

 
Rojjin MAMUK1, Nevin HOTUN ŞAHİN2, Özge ŞİİR TEMUR3, 

 
1Istanbul Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2 İstanbul Üniversitesi, 3İstanbul Bahçelievler Devlet 

Hastanesi, 

 

Amaç: Çalışmada gebe bilgilendirme sınıflarında görevli ebe ve hemşirelerin iş doyumu ve çalışma 

motivasyonları ile bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlanan çalışmanın evrenini Temmuz- Ağustos 2018 tarihleri arasında 

İstanbul’da gebe eğitimi yapan ebe ve hemşireler ile üç kamu hastanesinin kadın doğum kliniklerinde görevli ebe 

ve hemşirelerin tamamı oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise 42 gebe eğitimcisi ve 46 servis/doğumhanede 

görevli ebe veya hemşire toplam 88 kişi oluşturmuştur. Veriler Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Hemşire İş Dyum 

Ölçeği (HİDÖ) ve Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği (HİMÖ)  aracılığıyla toplanmıştır. Analizler NCSS 2007 

Statistical Software paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; ortalama, standart sapma, t 

testi, ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Çalışmada gruplar arasında yaş ortalaması, ekonomik durum, meslek, çalışma süresi, birimde isteyerek 

çalışma durumu ve memnuniyeti ayrıca mesleğini kendine uygun bulma durumu açısından fark bulunmazken (p 

>0.05), eğitim (p=0,018) ve gebe eğitimi ile ilgili kurs alma durumu açısından (p=0,0001)  Gebe Eğitimci Grubu 

lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p <0.05).  Bununla birlikte Gebe Eğitimci Grubunun HİMÖ puan 

ortalaması, Servis/Doğumhane Grubundan istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p=0,021). 

HİDÖ toplam puan ortalaması açısından ise gruplar arasında fark saptanmazken (p=0,321) ölçeğin ‘İşle İlgili 

Olumlu Duygular’(p=0,011) ve ‘İş Yerinde Algılanan Önem’ puan ortalaması (p=0,042) Gebe Eğitimci Grubu 

lehine istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Gebe eğitimcilerini en çok motive eden faktörler; 

kadınlara (%71,4) ve bebeğe yardımcı olmak (%69,1), ailelerden gelen geri bildirimler (%71,4), taktir edilmek 

(%59.5)’tir. Motivasyonu düşüren nedenler ise; idarenin desteklememesi (%69,1), diğer çalışanlardan destek 

görmemek (%54.8), gebelerin programa yönlendirilmemesi (%42.9)’dir.  

Sonuç: Gebe eğitimi yapan ebe ve hemşirelerin karşılaştıkları sorunlara rağmen iş doyumu ve motivasyon 

düzeyleri yüksek bulunmuştur. Konu ile ilgili yasal düzenlemeler ve araştırmalar ile  eğitimcilerin motivasyonu 

dolayısıyla eğitimin verimliliğin artacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: İş tatmini, motivasyon, ebeler, hemşireler, doğum eğitimi 

Determining the Job Satisfaction and Work Motivations of the Midwives and Nurses Working in Pregnant 

Information Classes and the Factors Affecting Them 

Aim: This study aims to determine the job satisfaction and work motivations of the midwives and nurses working 

in pregnant information classes and the factors affecting them. 
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Method: The population of this cross-sectional and descriptive study consists of the midwives and nurses who 

give pregnant training and all of the midwives and nurses working in the gynaecology clinics of three state 

hospitals in İstanbul between July-August 2018. The sample of the study consists of 88 people in total; 42 pregnant 

trainers and 46 midwives and nurses working in the service/delivery room. The data was collected by means of 

Sociodemographic Information Form, Nurse Job Satisfaction Scale(JSSN) and The Nurses Job Motivation Scale 

(JMSN). Analyses were made with NCSS 2007 Statistical Software package. Average, standard deviation, t test 

and chi-square test were used in data assessment. The results were assessed on p<0,05 significance level. 

Results: While there is no difference between groups in terms of average age, economic status, profession, 

working time, working voluntarily in the unit and job satisfaction and finding the job suitable to themselves(p 

>0.05); it was determined that there is significant difference in favour of Pregnant Trainer Group in terms of 

education(p=0,018) and having courses in relation to pregnant training(p=0,0001) (p <0.05). In addition, average 

JMSN score of the Pregnant Trainer Group was statistically significantly higher than the Service/Delivery Room 

group(p=0,021). While no difference was determined between groups in terms of total JSSN score(p=0,321); it 

was found that ‘Positive Feelings about the Job’(p=0,011) and ‘Perceived Importance at the Workplace’(p=0,042) 

average scores of the scale were found statistically significantly higher in favour of the Pregnant Trainer Group. 

The factors which motivates the pregnant trainers the most are helping women(71,4%) and helping the baby 

(69.1%), feedback from the families (71.4%) and being appreciated(59.5%). The reasons which demotivate are 

lack of support from the administration (69.1%), lack of support from the other employees (54,8%) and not guiding 

the pregnant women to the program (42,9%). 

Conclusion: Job satisfaction and motivation levels of the midwives and nurses who give pregnant training was 

found high despite the problems they encounter. It is thought that motivation of the trainers and therefore the 

efficiency of the training will increase with legal regulations and research about the subject. 

Keywords: Work satisfaction, motivation, midwives nurses, childbirth education 

Giriş 

Gebeliğe ve doğuma hazırlık eğitimleri; çiftlerin gebelik, doğum ve sonrası döneme ilişkin bilgi sahibi olması ve 

bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni 

rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla yapılandırılmış özel eğitim 

programlarıdır (Sağlık Bakanlığı, 2014).  

Dünyada ilk örneklerine 1930’lu yıllarda rastlanan bu eğitim sınıflarına olan ilgi 1970’li yıllarda artış göstermiştir 

(Dinç, Yazıcı, Yılmaz ve Günaydın, 2014). Buna karşılık ülkemizde eğitim sınıflarının yapılandırılmasına ilişkin 

ilk yasal düzenleme 2014 yılında yayınlanan Gebe Bilgilendirme Sınıfı Genelgesi’dir (Sağlık Bakanlığı, 2014). 

Genelgenin yayınlanmasından sonra 81 ilin Halk Sağlığı Kurumları ve Kamu Hastaneleri bünyesinde Gebe 

Bilgilendirme Sınıfları açılmaya başlamıştır  

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Gebe Bilgilendirme Sınıfları için fiziksel ve 

çevresel faktörler ile teknolojik olanakların kullanımı önemli olmakla birlikte, eğitim sınıflarının başarısı 

çoğunlukla insan faktörünün etkinliğine dayanmaktadır. Dolayısı ile bu eğitimlerin amacına ulaşmasında görevli 
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ebe ve hemşireler kilit noktayı oluşturmaktadır (Akın ve Çeber Turan, 2016;  Dinç vd., 2014; Kıdak ve Aksaraylı, 

2009).  Bu nedenle hastane idarecilerinin diğer çalışanlarda olduğu gibi eğitimci ebe ve hemşirelerin istek ve 

ihtiyaçlarını göz önüne alması ve beklentilerini mümkün olduğu düzeyde sağlayarak iş doyumu ve 

motivasyonlarını yüksek düzeyde tutmaları gerekmektedir (Kıdak ve Aksaraylı, 2009). 

İş doyumu, bireyin iş yaşamını değerlendirdiğinde duyduğu hoşnutluk veya hoşnutsuzluk olarak tanımlanabilir 

(Erbil ve Bostan, 2004; Dede ve Çınar, 2008). İş doyumunun gerçekleşmesi için öncelikle işin özellikleri ile 

çalışanın isteklerinin birbirine uyması gerekmektedir (Dede ve Çınar, 2008). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi 

çalışanların iş doyum düzeyi bireyin kendisinden, çevresinden veya örgütsel faktörlerden etkilenmektedir (Tilev 

ve Beydağı, 2014). 

Sağlık kurumlarında kullanılan motivasyon kavramının özünde ise ‘personele ne verilmeli ki kurum veya kuruluş 

için yararlı olacak davranışlarda bulunsun?’ sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu amaçla geliştirilen motivasyon 

kuramlarının ortak motivasyon faktörleri arasında; kişinin gösterdiği çabalar sonucunda elde ettiği başarıyı 

görmesi, kendisini etkileyecek kararlara katılım süreci içerisinde bulunması, yürüttüğü işin verimliliğinin kişisel 

gurur haline gelmesi, sorumluluk verilerek güç ve bağımsızlık gibi psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması ve terfi 

verilerek başarısının pekiştirilmesi yer almaktadır. Bununla birlikte ücret ve prim düzenlemeleri, ortamın çalışanlar 

için ergonomik ve teknik açıdan yeterli olması, personel sayısının yeterli olması, çalışanlar arası iletişim ve kişiler 

arası ilişkilerin uygunluğu ayrıca sayılan tüm faktörlerin geliştirilip gerçekleştirilmesi için gerekli kurum kültür ve 

politikalarının yapılandırılması oldukça önemlidir (Baş, Ünal, Amarat ve Sağlık 2017;  Kıdak ve Aksaraylı, 2009). 

Bilindiği gibi sağlık hizmetleri matriks ilişki ağına sahip, multidispliner,  çoğu zaman binlerce nitelikli personelin 

çalıştığı işyerleridir. Aynı zamanda yapılan işin insan hayatıyla yakından ilişkili olması nedeniyle diğer tüm 

sektörlerden ayrılmaktadır. Bu nedenle hastane çalışanlarının iş doyumu ve motivasyonuna ilişkin çok sayıda 

çalışma literatürde mevcuttur. Ancak yapılan taramalarda Gebe Bilgilendirme Sınıfı / Gebe Eğitim Sınıfı’nda 

çalışan ebe ve hemşirelerin iş doyumu ve motivasyonu ile bunları etkileyen faktörleri inceleyen herhangi bir 

çalışmaya rastlanmamıştır. Buradan yola çıkarak bu çalışmada Gebe Bilgilendirme Sınıflarında görevli ebe ve 

hemşirelerin iş doyumu ve çalışma motivasyonları ile bunları etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma soruları 

1. Gebe bilgilendirme sınıflarında görevli ebe ve hemşireler ile kadın doğum kliniği / doğumhanede çalışan ebe 

ve hemşirelerin ‘Hemşire İş Doyumu Ölçeği’ puan ortalaması arasında fark var mıdır? 

2. Gebe bilgilendirme sınıflarında görevli ebe ve hemşireler ile kadın doğum kliniği / doğumhanede çalışan ebe 

ve hemşirelerin ‘Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği’ puan ortalaması arasında fark var mıdır? 

3. Gebe eğitim sınıflarında görevli ebe ve hemşirelerin iş doyumunu ve motivasyonun etkileyen faktörler 

nelerdir?  

Yöntem 

Araştırmanın tipi: Çalışma kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlanmış ve uygulanmıştır. 
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Araştırmanın yapıldığı yer: Çalışma Temmuz - Ağustos 2018 tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan 3 kamu 

hastanesinin kadın doğum klinikleri ile aynı ilde gebe bilgilendirme sınıfı hizmeti sunan hastaneler ve sağlık 

kuruluşlarında yürütülmüştür. 

Araştırmanın evren ve örneklemi: Çalışmanın evreninin, İstanbul ilinde gebe bilgilendirme sınıflarında görevli 

gebe eğitimcisi ebe ve hemşireler ile üç kamu hastanesinin kadın doğum kliniklerinde görevli ebe ve hemşirelerin 

tamamı oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemini ise 42 gebe eğitimcisi ve 46 kadın doğum kliniği / doğumhanede 

görevli ebe veya hemşire olmak üzere toplamda 88 kişi oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında 

G*power3.1 programı ile yapılan güç analizi kullanılmıştır. Analizde Hemşirelerde İş Doyumu Ölçeğine göre 

hesaplanan etki büyüklüğü 0.32 bulunmuş bu çalışma için (alfa hata olasılığı =0.05), güç değeri 0.80 alınarak 

yapılan örneklem genişliği analizinde toplam alınması gerekli örneklem sayısı 62 (her gruba 31) kişi olarak 

bulunmuştur. Örneklem kabul kriterleri ise;  gebe bilgilendirme sınıfında eğitimci olarak çalışmak veya kadın 

doğum kliniği / doğumhanede çalışmak, ebe veya hemşire olmak ayrıca çalışmaya katılmaya gönüllü olmak 

şeklinde belirlenmiştir. 

Veri toplama araçları: Verilerin toplanmasında Sosyo-Demografik Bilgi Formu, Hemşire İş Doyumu Ölçeği ve 

Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği kullanılmıştır. 

Sosyo-Demografik Bilgi Formu: Yaş, meslek, eğitim durumu, çalıştığı birim, çalıştığı işten memnuniyet, iş 

doyumu ve etkileyen faktörler vb. 12 sorudan ayrıca katılımcıların iş doyumu ve motivasyonlarını puanladıkları 2 

adet yatay Vizüel Analog Skala’dan (VAS) oluşmaktadır. VAS çoğunlukla ağrı seviyesini belirlemek için 

kullanılmakla birlikte, stres, korku vb. soyut kavramları sayısal değerlere çevirmek için de kullanılmaktadır. Ölçek 

0 - 10 arası puanlanmıştır.  

Hemşire İş Doyum Ölçeği: Ölçek hemşirelerin iş doyum düzeylerini belirlemek için Japonya’da Muya ve 

arkadaşları (2014) tarafından geliştirilmiştir. Ölçeğin orijinal hali 28 madde ve dört faktörden oluşmakta ve 

maddeler 1’den (kesinlikle katılmıyorum) 5’e (kesinlikle katılıyorum) kadar sıralanmış olan 5’li likert sistemi 

kullanılarak puanlanmaktadır. Orijinal ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı alt boyutları 

için arasında bulunmuştur. Türkçe geçerlilik güvenirlik çalışması Türe-Yılmaz ve Yıldırım 

(2016) tarafından yapılan ölçeğin 4. Maddesi ölçekten çıkartılmış ve 27 soruluk son şekli verilen ölçekte; 6. Madde 

ve 20. Madde ters puanlama ile değerlendirmeye alınmıştır. Ölçek alt boyutları ise; İşle ilgili olumlu duygular, 

Üstlerden uygun destek, İş yerinde algılanan önem ve Keyifli çalışma ortamı şeklinde belirlenmiştir. Ölçeğin 

kesme noktası bulunmamaktadır ancak ölçekten alınan puan 5’e doğru arttıkça iş doyumu yüksek, 1’e doğru 

indikçe iş doyumu düşük olarak değerlendirilmektedir. Ölçeğin Türkçe versiyonu için toplam ölçek güvenirlik 

katsayısı 0,90'dır. 

Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği: Orijinal ölçek ‘Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin İş Motivasyonlarını 

Değerlendirme Ölçeği’ ismiyle yayınlanmış 27 soruluk bir formdur. Ölçek maddeleri 1 (katılmıyorum), 2 (kısmen 

katılıyorum), 3 (katılıyorum) şeklinde sıralanmış 3’lü likert sistemi kullanılarak puanlanmaktadır. Ölçeğin 

Türkçeye uyarlanması çalışması Engin ve Çam (2016) tarafından yapılmıştır. Ölçekten ‘psikiyatri hemşiresi’ 

kelimeleri çıkartılarak düzenleme yapılmış bunun dışında ölçeğin orijinaline sadık kalınmıştır. 27 madde 

üzerinden yapılan değerlendirmede ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,84 olarak saptanmıştır. İstatistiksel 
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analizler sonucunda 6. Madde ve 7. Madde değerlendirme dışında bırakılarak toplam 25 madde üzerinden yeniden 

değerlendirme yapılmış ve ölçeğin güvenirlik katsayısı 0,85 olarak saptanmıştır. 

Verilerin toplanması aşaması: Her iki grupta veriler, anket formları aracılığı ile katılımcıların kendi öz 

bildirimlerine dayanarak toplanmıştır. Elde edilen anketler Gebe Eğitimci Grubu ve Kadın Doğum Kliniği / 

Doğumhane Grubu şeklinde ikiye ayrılmış ve gruplar istatistiksel analizler kullanılarak karşılaştırılmıştır. 

Verilerin değerlendirilmesi: Bu çalışmada istatistiksel analizler NCSS (NumberCruncher Statistical System) 2007 

Statistical Software (Utah, USA)   paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistiksel metotların (ortalama, standart sapma) yanı sıra normal dağılım gösteren değişkenlerin ikili grupların 

karşılaştırmasında bağımsız t testi, nitel verilerin karşılaştırmalarında ki-kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar, 

anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın etik yönü: Araştırmanın yürütülmesi için Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik 

Kurulundan etik kurul onayı, Çalışmanın yürütüldüğü kamu hastanelerinden yazılı çalışma izni ve katılımcılardan 

gönüllü olur formu ile yazılı ve sözlü onamları alınmıştır. 

Bulgular 

Çalışmaya katılan grupların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımı incelendiğinde (Tablo.1); gruplar 

arasında eğitim durumu (p=0,018) ve gebe eğitimi ile ilgili kurs / belge alma durumu açısından (p=0,0001) Gebe 

Eğitimci Grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p <0.05).   

Tablo 1. Grupların Sosyo-Demografik Özelliklerinin Karşılaştırılması 

  

  

Kadın Doğum 

Kliniği/ Doğumhane 

Grubu n:46 

Gebe Eğitimci 

Grubu 

 n:42 p 

Yaş* 34,65±8,38 37,59±6,63 0,073 

Medeni durumu** 

Bekar 24 52,17% 12 28,57% 

0,079 

Evli 20 43,48% 27 64,29% 

Diğer 2 4,35% 3 7,14% 

Ekonomik durumu** 

Gelir giderden az 8 17,39% 14 33,33% 

0,184 

Gelir giderle aynı 31 67,39% 21 50,00% 

Gelir giderden fazla 7 15,22% 7 16,67% 

Eğitim durumu** 

Lise 6 13,04% 0 0,00% 

0,018*** 

Ön lisans 1 2,17% 3 7,14% 

Lisans 32 69,57% 25 59,52% 

Lisans üstü 7 15,22% 14 33,33% 

Mesleği** 

Ebe 34 73,91% 29 69,05% 

0,613 Kadın sağlığı hemşiresi 12 26,09% 13 30,95% 

Gebe eğitimi ile ilgili kurs / belge 

alma durumu** 

Var 13 28,26% 42 100,00 

0,0001**** Yok 33 71,74% 0 0,00% 

Mevcut işinde çalışma yılı ** 

0-1 Yıl Arası 12 26,09% 6 14,29% 

0,184 

2-4 Yıl Arası 8 17,39% 12 28,57% 

5-10 Yıl Arası 12 26,09% 16 38,10% 

>11 Yıl 14 30,43% 8 19,05% 
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Çalışılan birimin isteyerek seçilme 

durumu** 

Evet 42 91,30% 38 90,48% 

0,893 Hayır 4 8,70% 4 9,52% 

Çalışılan birimden memnuniyet 

durumu** 

Evet 35 76,09% 36 85,71% 

0,296 

Hayır 2 4,35% 0 0,00% 

Kararsız 9 19,57% 6 14,29% 

Mesleğini kendine uygun bulma 

durumu** 

Evet 36 78,26% 40 95,24% 

0,063 

Hayır 3 6,52% 1 2,38% 

Kararsız 7 15,22% 1 2,38% 

*t testi,   ** ki-kare testi,  *** p<0,05, ***p<0.001 

Çalışmada Hemşire İş Doyumu Ölçeği ve Alt Boyutları ile Hemşire İş Motivasyonu Ölçeğinin Cronbach Alfa 

değerleri de incelenmiştir. Ölçekler için saptanan güvenirlik katsayısı Tablo.2’de verilmiştir.  

Tablo.2 Hemşire İş Doyumu Ölçeği ve Alt Boyutları ile Hemşire İş Motivasyonu Ölçeğinin Cronbach Alfa 

Değerleri 

 Cronbach Alfa 

İşle ilgili olumlu duygular 0,891 

Üstlerden uygun destek 0,866 

İş yerinde algılanan önem 0,884 

Keyifli çalışma ortamı 0,835 

Hemşire İş Doyum Ölçeği toplam 0,889 

Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği toplam 0,921 

 

Çalışmada gruplar Hemşire İş Doyumu Ölçeği (HİDÖ) ve Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği (HİMÖ) puanları 

açısından karşılaştırılmıştır (Tablo.3). Analizlerde HİDÖ toplam puan ortalaması (p=0,321) ve aynı ölçeğin 

‘Üstlerden Uygun Destek’ alt boyutu puan ortalaması (p=0,681) ile ‘Keyifli Çalışma Ortamı’  puan ortalaması 

(p=0,441) açısından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (p>0,05). Buna karşılık  ‘İşle İlgili Olumlu 

Duygular’ (p=0,011) ve ‘İş Yerinde Algılanan Önem’ puan ortalaması (p=0,042) Gebe Eğitimci Grubu lehine 

anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde Gebe Eğitimci grubunun HİMÖ puan ortalaması, Kadın 

Doğum Kliniği / Doğumhane Grubundan anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (p=0,021). Ayrıca çalışma 

planlanırken ölçek puanlarını doğrulanması amacıyla katılımcılardan iş doyumu ve motivasyonlarını VAS skalası 

üzerinde 0-10 arası puanlamaları istenmiştir. VAS puanı açısından da gruplar arasında Gebe Eğitimci Grubu lehine 

ileri düzeyde anlamlı fark olduğu görülmüştür (Tablo.3). 

Tablo. 3 Hemşire İş Doyumu Ölçeği ve Hemşire İş Motivasyonu Ölçek Puanları ile İş Doyumu ve 

Motivasyonu VAS Puan Ortalamalarının Gruplar Arasında Karşılaştırılması 

 

Kadın Doğum 

Kliniği/Doğumhane 

Grubu n:46 

Gebe Eğitimci 

Grubu 

 n:42 p 

Çalışırken hissedilen iş doyumunun VAS puanı* 6,17±2,11 7,86±1,75 0,0001*** 

Çalışırken hissedilen çalışma motivasyonu VAS puanı* 6,13±2,41 7,45±1,73 0,004*** 

İşle ilgili olumlu duygular* 3,13±0,53 3,39±0,38 0,011** 

Üstlerden uygun destek* 3,51±1,23 3,4±1,16 0,681 

İş yerinde algılanan önem* 3,39±0,54 3,6±0,4 0,042** 

Keyifli çalışma ortamı* 3,12±0,88 3,25±0,62 0,441 

Hemşire İş Doyum Ölçeği toplam* 3,29±0,63 3,41±0,51 0,321 

Hemşire İş Motivasyonu Ölçeği toplam* 75,17±16,44 82,1±10,08 0,021** 
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*t testi,     *p<0.05,      ***p<0.001 

Çalışmada gebe bilgilendirme sınıflarında çalışan eğitimci ebe ve hemşirelere iş doyumu ve motivasyonlarını 

arttıran ve azaltan faktörlerin neler olduğu açık uçlu olarak sorulmuştur.  Katılımcıların verdikleri cevaplar Tablo. 

4-5’de sıralanmıştır. 

Tablo. 4 Gebe Bilgilendirme Sınıflarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Motivasyonu ve Doyumlarını 

Olumlu Yönde Etkileyen Faktörler  

 N*  %   

Annelere yardımcı olduğumu bilmek 30  71,4   

Çiftlerden olumlu geri bildirim almak 30  71,4   

Bebeğe yardımcı olduğumu bilmek 26  69,1   

Takdir edilmek  25  59,5   

Mesleki doyum sağlamak 24  57,1   

Doğum sonuçlarının iyi yönde değişmesine katkıda bulunmak 24  57,1   

Mesleğime prestij kazandırmak 16  38,1   

Bağımsız hareket edebilmek 13  31,1   

Çiftlerin eğitime istekli olması  12  28,6   

Hastane idarecilerinin desteği 11  26,2   

Sağlık çalışanları tarafından desteklenmek 11  26,2   

Kişisel ve mesleki gelişimime katkı sağlaması 10  23,8   

Sosyal bir çevre oluşturmaya yardımcı olması 10  23,8   

*Birden çok cevap verildiği için N katlanmıştır 

Tablo. 5. Gebe Bilgilendirme Sınıflarında Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Motivasyonu ve Doyumlarını 

Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler  

 N*  %   

Denetimler haricinde idareden destek görmemek  26  69,1   

Sağlık çalışanları tarafından desteklenmemek  23  54,8   

Gebelerin eğitime yönlendirilmemesi 18  42,9   

Çiftlerin eğitime istekli olmaması /babaların eğitime 

katılmaması 16  38,1   

Eğitimlerde alt yapı ve materyal yetersizliği 15  35,7   

Eğitimlerin farklı meslekler tarafından gelir amaçlı 

kullanılması 15  35,7   

Eğitimcilerin başka sahalarda çalıştırılması/ nöbet tutmak 14  33,3   

Ücretlerin düşük olması 14  33,3   

Hastanenin eğitime bütçe ayırmaması 13  31,0   

Farklı disiplinlerin alanımıza müdahale etmeye çalışması 11  26,2   

Sertifikaların bakanlık onayı taşımaması 10  23,8   

*Birden çok cevap verildiği için N katlanmıştır 

Tartışma 

Gebe bilgilendirme sınıflarında verimliğin en etkili düzeye çıkarılması eğitimcilerin işlerinde istekli ve motive 

olmuş şekilde çalışmaları ile sağlanabilir. Literatürde çalışanların yaş, medeni durum,  eğitim düzeyi, yaptığı iş ve 

niteliği, işini kendine uygun bulma, hizmet süresi, gelir düzeyi vb. özelliklerinin motivasyon ve iş doyumu 

üzerinde belirleyici özellikler olduğu belirtilmektedir (Baş vd.,  2017; Çelik ve Karaca, 2017; Tilev ve Beydağı, 

2014).  
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Bu nedenle çalışmada gruplar sosyo-demografik özellikler açısından karşılaştırılmış olup (Tablo. 1); eğitim 

durumu ve gebe eğitimi ile ilgili kurs / belge alma durumunun Gebe Eğitimci Grubu lehine yüksek olması dışında 

gruplar arası fark saptanmamıştır. Bu bulgu eğitim seviyesi yükseldikçe ebe ve hemşirelerde gebe eğitimine olan 

ilginin arttığını düşündürmektedir. Bununla birlikte klinik /doğumhane grubu ebe ve hemşirelerin de gebe eğitim 

kurslarına katılıyor olması mesleki gelişimlerine verdikleri önemi gösteren özel bir bulgu olarak kabul edilmiştir.  

Çalışmada grupların iş doyumu ve motivasyonlarını belirlemek için standart ölçme araçları kullanılmıştır. Hemşire 

İş Motivasyon Ölçeği (HİMÖ) ve Hemşire iş Doyum Ölçeği (HİDÖ) için elde edilen cronbach alfa güvenirlik 

katsayıları Tablo. 1’de verilmiştir. Ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermesi açısından cronbach alfa değerinin 

0,700 ve üzerinde olması beklenmektedir. Çalışma bulgularımız ölçeklerin orijinal geçerlik güvenirlik 

çalışmalarında Engin ve Çam (2016), Türe-Yılmaz ve Yıldırım (2016) olduğu gibi beklenen değerin oldukça 

üzerinde bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeklerin dolayısıyla çalışma sonuçlarının güvenilir olduğunu göstermesi 

açısından önemlidir. 

İş yeri verimliliği ve ekip çalışmasının etkinliğinde yöneticiler önemli bir role sahiptir.  Özellikle üst yönetimin 

çalışanlara yaklaşımı ve desteği, çalışanların iş doyumunu şekillendiren etkili faktörler arasında gösterilmektedir 

(Çelik ve Karaca, 2017; Tilev ve Beydağı, 2014). Bu çalışmada gruplar arasında HİDÖ’nün ‘Üstlerden Uygun 

Destek’ alt boyut puan ortalaması açısından fark görülmemiştir (Tablo.3). Bununla birlikte katılımcılara iş doyumu 

ve motivasyonlarını arttıran ve azaltan faktörler sorulduğunda, idarecilerinin iş doyumu ve motivasyonlarını 

artırdığını belirtenlerin oranı (%26,2 / N=11) denetimler haricinde idarecilerden destek görmediğini belirtenlere 

(%69,1 / N=26) kıyasla çok daha düşük bulunmuştur (Tablo. 4-5). Ülkemizde yöneticilerin klinik hemşireler ile 

iyi ilişkiler kurduğunu ve onları desteklendiğini gösteren yayınlara (Hakmal, Karadağ ve Demir  2012; Tan, Polat, 

Akgün Sahin ve Genç, 2015) karşılık çalışma bulgularımızla benzer şekilde klinik hemşirelerinin yöneticilerinden 

destek görmediğini ve yöneticilerinin liderlik yaklaşımlarını yetersiz gördüklerini gösteren çalışma sonuçları da 

bulunmaktadır (Erbil ve Bostan, 2004; Öztürk, Candaş ve Babacan, 2015).  

Çalışma ortamının çalışanlar için ergonomik ve teknik açıdan yeterliliği, personel sayısının istenen düzeyde 

olması, kişiler arası ilişkilerin uygunluğu, izinler, sosyal hak ve düzenlemeler ile alınan ücret iş doyumu ve 

motivasyon üzerinde etkili faktörlerdir (Kıdak ve Aksaraylı, 2009; Tilev ve Beydağı, 2014). Çalışmada gruplar 

arasında HİDÖ’nün ‘Keyifli Çalışma Ortamı’ alt boyut puan ortalaması açısından fark görülmemiştir (Tablo.3). 

Gebe eğitimcilerinin iş doyumu ve motivasyonlarını arttıran ve azaltan faktörlere verdikleri cevaplar bu bulguyu 

destekler niteliktedir (Tablo. 4-5). Eğitimcilerin  %35,7’si ( N=15) eğitim için özel bir sınıf, maket, broşür, pilates 

topu vb. alt yapı eksikliği yaşadığını belirtmiştir. Çalışma ortamına ilişkin diğer bir sorun ise eğitim sınıflarında 

görevli olmalarına rağmen başka birimlerde nöbet tutmak zorunda kalmaları, bir çeşit ara elaman gibi 

çalıştırılmaları yönündedir. Ülkemizde Dede ve Çınar (2008),  Kaya ve Akdolun-Balkaya (2013) ile Yıldız’ın 

(2001)  çalışmasında da iş yükünün artışı ile iş doyumunun azalması arasında ilişki saptanmıştır. Eğitimcilere göre 

bu çalışmada saptanan iş yükü sorunu sahip oldukları Gebe Eğitici Sertifikasının bakanlık onayı taşımaması ve 

yasal düzenleme eksikliğine bağlıdır. Bu nedenle gerekli yasal düzenlemeler ile kendilerinin de tıpkı enfeksiyon 

kontrol, kalite kontrol vb. birimlerdeki meslektaşları gibi özerk bir alana sahip olmaları sağlanmalıdır. Böylece 

daha etkin eğitim planlaması yapacak ve daha çok sayıda gebeye ulaşabileceklerdir. Bu sorunlara ek olarak 

katılımcılar, eğitimleri çiftler için cazip hale getirecek olan ikramlar veya küçük imgesel ve motive edici objelerin 
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(bileklik, taç toka, vb.)  temini ayrıca kendilerinin kongre ve kurs katılım ücretleri için hastane bütçesinden ödenek 

ayrılmadığını bu nedenle bu ihtiyaçları zaten düşük olan kişisel bütçelerinden temin ettiklerini ve bu durumun 

motivasyonlarını olumsuz yönde etkilendiğini ifade etmektedir. Aydın ve Akan (2010), Dede ve Çınar (2008), 

Kaya ve Akdolun-Balkaya (2013) çalışmasında da zorlu yaşam koşulları ve düşük ücretle çalışma ebe ve 

hemşirelerde stres,  motivasyon kaybı ve düşük iş doyumu puanı ile ilişkili bulunmuştur. Keyifli çalışma ortamının 

oluşmasında eğitimci kadar hizmet alıcısı olan çiftlerin de eğitimler için istekli olması gerekmektedir. Bu 

çalışmada programa katılmaya istekli olmayan çiftlerin özellikle babaların varlığı (%38,1 / N=16) iş doyumu ve 

motivasyonu düşürücü, istekli olanların ise (%28,6 / N=12) arttırıcı bir unsur olduğu görülmektedir.  

Çalışanların yaptıkları iş ile ilgili olumlu duygular içerisinde olması iş doyumu için önemli bir faktör olmakla 

birlikte bir çeşit içsel motivasyon kaynağı olarak da kabul edilmektedir. Kişinin yaptığı işi sevmesi, mesleğini 

ilginç ve gurur verici olarak görmesi, kişisel gelişimine katkıda bulunduğunu düşünmesi vb., işine karşı olumlu 

duygular taşıdığını göstermektedir (Baş vd., 2017; Engin ve Çam, 2016; Türe-Yılmaz ve Yıldırım, 2016). Bu 

çalışmada HİDÖ’nün ‘İş ile ilgili olumlu duygular’ alt boyutu puan ortalaması açısından Gebe Eğitimci Grubu 

lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo.3).  Gebe eğitimcilerinin açık uçlu ifadelerinde de işlerine karşı 

olumlu duygular içinde oldukları açıkça görülmektedir (Tablo. 4-5). Örneğin ‘anne  ve bebeğe yardımcı olduğunu 

bilmek’ iş doyumu ve  motivasyonu en çok arttıran faktör olarak belirtilmiştir. Ayrıca gebe eğitimcisi olmanın 

sosyal bir çevre oluşturmaya yardımcı olması ve kişisel / mesleki gelişime katkı sağlaması düşüncesini taşıyor 

olmaları iş ile ilgili olumlu duygular hissettiklerinin kanıtıdır. Bu bulgulara ek olarak Tablo.1’de görüldüğü gibi 

eğitimcilerin çalıştıkları birimi kendilerinin tercih etmesi,  birimden memnun olmaları ve mesleklerini kendilerine 

uygun bulmaları işlerine olumlu yaklaştıkları düşüncesini desteklemektedir. Ülkemizde Hakmal vd. (2012) 

çalışmasında hemşirelerin %86.3’nün işini sevdiği, Kurt’un (2007) çalışmasında % 83.7’sinin kısmen ve kesinlikle 

işini sevdiği, Çelik ve Karaca (2017) çalışmasında motivasyon ölçeğinden alınan en yüksek puanın  ‘işimi severek 

yapıyorum’ olduğu, Aydın ve Akan (2010) ile Kaya ve Akdolun-Balkaya (2013) çalışmasında da sevdiği için 

ebelik mesleğini seçenler ve çalıştığı bölümü isteyerek atananların iş doyumlarının daha yüksek olduğu 

gösterilmiştir. Ülkemizde gerçekleştirilen benzer çalışma sonuçları da bu çalışmada olduğu gibi iş ile ilgili olumlu 

duyguların iş doyumunu arttırdığı sonucumuzu desteklemektedir. 

Önem ve değer, kişilerin ve toplumun insanlara ve nesnelere karşı tutumlarını belirleyen ölçülerdir. Kaynaklara 

göre çalışanların hizmet sunduğu kişilerden, yöneticilerinden ve diğer çalışma arkadaşlarından takdir görmesi, 

desteklenmesi, ayrıca kişinin işine yenilik kazandırmaya çalışması ve bunların sonuçlarını görmek istemesi, ekip 

içerisinde fikir ve önerilerini rahatlıkla ifade etmesi ‘iş yerine de algılanan önemin’ göstergelerinden bir kaçıdır 

(Baş vd., 2017; Türe-Yılmaz ve Yıldırım, 2016). Bu çalışmada HİDÖ’nün ‘İş yerinde algılanan önem’ alt boyutu 

puan ortalaması açısından Gebe Eğitimci Grubu lehine anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo.3).  Gebe 

Eğitimcilerinin iş doyumu ve motivasyonlarını etkileyen faktörlere ilişkin cevapları da bu bulguyu destekler 

niteliktedir (Tablo. 4-5). Eğitimcilere göre çiftlerden olumlu geri bildirim almak, taktir edilmek, doğum 

sonuçlarının iyi yönde değişmesine katkıda bulunmak/görmek ve mesleğe prestij kazandırmak motivasyonlarını 

arttıran faktörler arasında yer almaktadır.  Ayrıca gebe eğitiminin diğer hastane personelleri tarafından 

desteklenmesi iş doyumu ve motivasyonu arttırıcı (%26,2 / N=11), destek verilmemesi ise (%54,8 / N=23)  

düşürücü faktör olarak belirtilmiştir. Bunlara ek olarak gebelerin eğitime yönlendirilmemesi,  eğitim alacak 

gebelerin eğitimcinin kişisel çabası ile toplanması önemli bir demoralizasyon kaynağı olarak karşımıza 
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çıkmaktadır (Tablo. 4-5). Baş vd. (2017) çalışmasında hemşirelerin iş tatmininin çalışma ortamındaki arkadaşlık 

ve yardımlaşmanın güçlendirilmesi ile artacağı belirlenmiştir.  

Yukarıda tartışıldığı gibi HİDÖ’nün iki alt boyutu Gebe Eğitimci Grubu lehine anlamlı farklılık göstermesine 

rağmen toplam ölçek puanı açısından gruplar arasında fark saptanmamıştır.  Buna karşılık eğitimcilerin %57.1’i 

(N=24) gebe eğitimi yapmanın kendilerinde mesleki doyum sağladığını açık olarak ifade etmiştir (Tablo.4). Ayrıca 

grupların iş doyumlarını VAS skalası üzerinde yaptıkları puanlamada da Gebe Eğitimci Grubu lehine ileri düzeyde 

anlamlı fark olduğu saptanmıştır (Tablo.3). Ülkemizde Aksoy ve Polat (2013), Aydın ve Akan (2010), Baş vd. 

(2017), Kaya ve Akdolun-Balkaya (2013) tarafından yapılan çalışmalarda ebe ve hemşirelerin genel iş 

doyumlarının düşük, orta düzey veya biraz üzerinde olduğu görülmektedir.  Bu çalışmanın bulguları ülkemizde 

yürütülen benzer çalışma sonuçları ile karşılaştırıldığında gebe eğitimcilerinin iş doyumlarının servis ve 

doğumhanede çalışan ebe ve hemşirelerden yüksek olduğu sonucuna varılmıştır.  

Çalışmada iş doyumu kadar eğitimcilerin motivasyon düzeylerinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. Bu amaçla 

Hemşire İş Motivasyonu Ölçeğini ve çalışırken hissettikleri iş motivasyonlarını VAS skalası üzerinde 

puanlamaları istenmiştir. Yapılan analizlerde hem ölçek puan ortalamasının hem de VAS puan ortalamasının Gebe 

Eğitimci grubu lehine  anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo.3). Bu bulgular çalışmaya katılan 

gebe eğitimcilerinin motivasyon düzeyinin klinik ve doğumhane çalışanı ebe ve hemşirelerden yüksek olduğunu 

göstermektedir. Ülkemizde Baş vd. (2017) çalışmasında da hemşirelerin iş motivasyonu yüksek bulunmuştur. 

Çalışmanın motivasyona ilişkin çarpıcı bulguları arasında eğitimcilerin kendilerini en çok motive eden unsurlardan 

birinin bağımsız hareket edebilmek / bağımsız rollerini yerine getirmek olduğunu belirtmeleri olarak kabul 

edilmiştir (Tablo.4). Kaynaklarda da insanların doğası gereği sürekli kontrol altında tutulmaktan hoşlanmadıkları, 

bağımsız çalışabilme fırsatının bireylerin motivasyonlarını arttırdığı, hatta yoğun otoriter yaklaşımların 

çalışanların motivasyon, verimlilik, yaratıcılık vb. özelliklerini törpülediği belirtilmektedir (Dede ve Çınar 2008). 

Ayrıca çalışmada eğitimcilerin,  farklı disiplinlerin (işletme, hukuk, bankacılık vb.) ile sağlık alanında olup gebe 

eğitiminde bire bir sorumluluğu olmayan (diş hekimi, ecazcı vb.) mesleklerin kendi çalışma alanlarına müdahale 

etmesinden ve bu eğitimleri gelir amaçlı kullanmalarından rahatsızlık duyduklarını belirtmiştir (Tablo.5).  

Sonuç olarak; Tüm bu bulgular ışığında Gebe Eğitimcilerinin karşılaştıkları sıkıntılara rağmen iş doyumu ve 

motivasyonlarının yüksek olduğu kabul edilmiştir.  

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

Bu çalışmada gebe eğitimi yapan ebe ve hemşirelerin iş doyumu ve motivasyon düzeyleri ile bunları etkileyen 

faktörler belirlenmiştir. Sonuçlarımızın konuya yönelik insan kaynaklarının ve sağlık politikalarının 

geliştirilmesinde ve sorunların çözülmesi aşamasında yol gösterici olacağı dolayısıyla eğitim verimliliğini 

arttıracağı düşünülmektedir. Ayrıca bir ilk çalışma olma özelliği taşıdığı için ilerleyen dönemlerde gebe 

eğitimlerinde alınan yolun anlaşılmasında da belirleyici olacağı ümit edilmektedir. 

Çalışma önerileri olarak; 

• Bulgularımıza dayanarak üst yöneticilerin gebe eğitim ve eğitimcilerini destekleme konusunda beklenen 

düzeyde etkin olmadıkları bu nedenle de konuya yönelik bilgilendirilmeleri ve farkındalık 

kazandırılmaları gerektiği,  
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• Eğitim sınıflarının alt yapı ihtiyaçları ve eğitimcilerin mesleki gelişimi için hastane bütçesinden gerekli 

ödeneğin ayrılması gerektiği, 

• Eğitimcilerin yalnızca eğitim sınıflarında görevlendirilmesi gerektiği, 

• Gebelerin eğitime yönlendirilmesi ve eğitim sınıflarının daha işlevsel olması için Sağlık Bakanlığının 

tıpkı Bebek Dostu Hastane programlarında olduğu gibi Gebe Bilgilendirme Sınıfı içinde yazılı bir işleyiş 

stratejisi geliştirmesi ve tüm personeli bu stratejileri bilmek ve desteklemek ile yükümlü kılması gerektiği, 

• Sağlık Bakanlığının gebe eğitimcilerinin kimler olacağına ve niteliklerine dair yasal düzenlemeleri 

yapması ayrıca mevcut sertifikaların bakanlık onayına tabi tutulması gerektiği önerilmektedir. 
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Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği, 

 

Özet 

Amaç: Doğuma hazırlık eğitimlerinde, beslenmeye ve beslenme desteğine ilişkin verilen bilgiler çok önemlidir. 

Gebelikte sağlıklı ve dengeli beslenme hem annenin hem fetüsün hem de yeni doğanın sağlığını 

etkileyebilmektedir. Doğuma hazırlık eğitimlerinde, eğitimcilere çok sık sorulan bir soruya cevap olması hem de 

kanıt düzeyinde katkı sağlaması açısından bu konu ele alınmıştır. Çalışmanın amacı birinci trimester gebelerin 

vitamin ve mineral desteği alma durumlarını retrospektif olarak incelemektir. 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini birinci trimesterde, 18-40 yaş arasında olan 697 gebe oluşturmuştur. Gebelerin 

dosyaları retrospektif incelenmiş, araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile veriler toplanmıştır.  

Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 27.7 ± 6.12, ortalama gebelik sayısı 2.25 ± 1.19 ve kilo ortalamaları 67.95 ± 

8.46 kg’dir. Dosyalarından gebelerin tamamının hemoglobin, %18.4’ünün ferritin, %99.7’sinin MCH (mean 

corpuscular hemoglobin), %10.2’sinin folik asit, %6.3’ünün D, %17.2’sinin B12 vitaminleri ve %20.4’ünün 

kalsiyum düzeylerine ulaşılmıştır. Gebelerin hiçbirinin iyot düzeyine rastlanmamıştır. Dosya bilgilerinde gebelerin 

%58.8’ine folik asit, %32.7’sine demir ve %25.7’sine iyot desteği önerildiği görülmüştür.  Yarıdan fazla gebeye 

(%68.4) D vitamini önerilmezken çoğunluğuna A (%82.8), B12 (%78.9), C (%82.6’sına) ve E (%82.5) vitamini 

desteği verilmediği de saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda genelde hemoglobin düzeyi dışında ferritin, MCH, B12 ve D vitaminleri, kalsiyum, folik 

asit, demir ve iyot değerlerine bakılmadığı görülmüştür. RCOG (Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists), gebelere düşük dozda C ve E vitamini içeren multivitamin; (Sağlık Bakanlığı) gebeliğin 12. 

haftasından itibaren 1200 IU D vitamini; DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 30-60 mg demir ve 400 mcg folik asit; 

TEMD (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği) gebelik döneminde 250 mcg/gün iyot desteğini önerirken 

çalışmamızda birinci trimesterde gebelere en sık önerilen besin desteklerinin folik asit ve demir desteği olduğu ve 

diğer vitamin ve mineral desteklerinin önerilmediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Beslenme Desteği, Vitaminler. 

 

Retrospective Investigation of First Trimester Pregnancies Vitamin and Mineral Supplement Intake 

Conditions  

Abstract 

Objective: In childbirth education, information about nutrition and nutrient supplement is very important. Healthy 

and balanced nutrition in pregnancy can affect mother, fetus and newborn's health. This issue has been studied 
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because it is a frequently asked question to educators in childbirth education and an evidence level information. 

The aim of the study is to investigate the first trimester pregnancies vitamin and mineral supplement intake 

conditions retrospectively.  

Material and Methods: The study sample consisted of 697 pregnant women who were 18-40 years and in their 

first trimester. The files of the pregnant women were examined retrospectively and data were collected with a 

questionnaire which composed of by the researchers.  

Results: The mean age of pregnant women was 27.7 ± 6.12, the mean gravida was 2.25 ± 1.19 and the mean 

weight was 67.95 ± 8.46 kilos. From the patient files, 18.4% ferritin, 99.7% MCH (mean corpuscular 

haemoglobin), 10.2% folic acid, 6.3% of D and 17.2% B12 vitamins, 20.4% calcium and 100% hemoglobin levels 

of the pregnant women were found. None of the pregnant women iodine levels was searched. In the patient files 

was determined that 58.8% folic acid, 32.7% iron and 25.7% iodine supplements were recommended to 

pregnancies. Vitamin D was not recommended in more than half of the pregnant women (68.4%) and most of 

women were not prescribed vitamin A (82.8%), B12 (78.9%), C (82.6%) and E (82.5%). 

Conclusion: In conclusion, ferritin, MCH, B12 and D vitamins, calcium, folic acid, iron and iodine values were 

not examined routinely. RCOG (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists) recommends multivitamin 

intake contains low doses of C and E; The Ministry of Health in Turkey recommends 1200 IU of vitamin D from 

the 12th week of pregnancy; WHO (World Health Organization) recommends 30-60 mg iron and 400 mcg folic 

acid supplement; TEMD recommends 250 mcg / day iodine supplement during pregnancy. In our study, it was 

observed that the most frequently recommended nutrient supplements in the first trimester were folic acid and iron 

supplementation, and no other vitamin and mineral supplements were recommended. 

Key words: Pregnancy, Nutrient Supplement, Vitamins. 

 

Giriş 

Gebelikte alınan besinler fetüsün, gebenin, postpartum dönemde loğusanın ve yenidoğanın sağlığını 

etkilemektedir. Hem gebelikte meydana gelen fizyolojik değişiklikler hem de fetusun gelişimi nedeniyle gebelikte 

besin gereksinimi artmakta ve yeterli ve dengeli beslenme önem kazanmaktadır (Koenig, 2017).  Gebelikte kilo 

ve enerji alımı önemli olmasına rağmen; yaş, fiziksel aktivite, gebelik öncesi vücut ağırlığı gibi birçok faktör 

gebelikteki besin gereksinimini etkilemektedir (Ersoy ve ark., 2016). Gebelikte kalori gereksinimi 200-300 kcal 

artarken, vitamin ve mineral gereksinimi %20-100 kadar artmaktadır (Coşkun ve Özdemir, 2009; Özalper, 2014).  

Annenin ve yenidoğanın sağlığını korumak için doğurgan çağdaki tüm kadınların beslenme yetersizliği 

açısından değerlendirilmesi ve şüpheli durumlarda multivitamin desteği alması önerilmektedir (Güler Baysoy ve 

Özkan, 2012). Gebelikte yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması preeklampsi, gestasyonel diyabet ve 

intrauterin gelişme geriliği gibi birçok gebelik komplikasyonu riskini azaltabilecek ve yenidoğanın yaşamını 

sağlıklı sürdürmesine katkı sağlayacaktır (Ersoy ve ark., 2016; Koenig, 2017).  
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yetersiz beslenen toplumlarda düşük doğum ağırlıklı yenidoğan riskini 

azaltmak için gebelere günlük enerji ve protein alımının arttırılmasına yönelik beslenme eğitimi önerirken, ölü 

doğum ve gebelik haftası küçük olan yenidoğan riskini azaltmak için dengeli enerji ve protein içeren besin 

desteğini önermektedir. Ancak birçok kurum ve kuruluş gebelik öncesi ve gebelikte besin desteğine ilişkin farklı 

önerilerde bulunmaktadır (WHO (World Health Organization), 2017; RCOG (Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists), 2012, NICE, 2008; ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists), 2011; Sağlık 

Bakanlığı, 2012). 

Gebenin sosyoekonomik düzeyi, farkındalığı, antenatal bakım hizmeti alması gibi birçok faktör gebenin 

besin desteği alımını etkilemektedir (Bener, Al-Maadid, Al-Bast ve Al-Marri, 2006; Rivera-Segarra, Ramos-

Tollinchi ve Cardenas-Suarez, 2017). Doğuma hazırlık eğitimlerinde, eğitimcilere çok sık sorulan bir soruya cevap 

olması hem de kanıt düzeyinde katkı sağlaması açısından bu çalışmanın amacı; birinci trimester gebelerin vitamin 

ve mineral desteği alma durumlarını retrospektif olarak incelemektir. 

Yöntem 

Araştırma retrospektif tipte tanımlayıcı bir çalışma olup, veriler bir eğitim ve araştırma hastanesindeki 

gebelerin dosyaları incelenerek Haziran 2018 tarihinde toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini birinci trimesterde, 

Ocak 2018 ve Haziran 2018 tarihleri arasında hastanenin gebe polikliniklerine başvurmuş, 18-40 yaş arasındaki 

ve ilk trimesterde olan 697 gebe oluşturmuştur. İkinci ve üçüncü trimesterde bulunan ve gebelik öncesinde kronik 

hastalığı olan gebeler örnekleme dahil edilmemiştir.  

 Araştırmacılar tarafından oluşturulan veri toplama formu ile veriler hasta kayıt dosyaları incelenerek 

toplanmıştır. Veri formunda yaş, gebelik haftası, kilo, boy, gravida, parite, abortus sayısı, anomali öyküsü, 

hemoglobin, ferritin, MCH, folik asit, B12 ve D vitamini, kalsiyum, iyot düzeylerine bakılma durumunu ve folik 

asit, demir, A, B6, B12, C, D, E vitaminlerinin, kalsiyum, iyot ve çinko önerilme durumunu içeren sorular yer 

almaktadır. Verilerin analizinde; sayı ve yüzde dağılımları, ortalama, standart sapma, min ve max gibi tanımlayıcı 

istatistikler kullanılmıştır. Araştırma için gerekli kurum izinleri, etik kurul izni ile katılımcılardan sözel ve yazılı 

onamlar alınmıştır.  

Bulgular 

Gebelerin yaş ortalaması 27.7 ± 6.12, ortalama gebelik sayısı 2.25 ± 1.19 ve kilo ortalamaları 67.95 ± 

8.46 kg’dir (Tablo 1).  

Tablo 1. Kadınların Sosyo-demogrofik Özellikleri (n=697) 

 Min Max 𝒙 ±SS 

Yaş 15 40 27.77±6.12 

Gravida 1 7 2.25±1.19 

Parite 0 4 1.02±0.93 

Abortus 0 3 0.23±0.58 

Kilo 49 88 67.95±8.46 

Boy 145 181 160.86±6.81 
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Dosyalarından gebelerin tamamının hemoglobin, %18.4’ünün ferritin, %99.7’sinin MCH (mean 

corpuscular hemoglobin), %10.2’sinin folik asit, %6.3’ünün D, %17.2’sinin B12 vitaminleri, ve %20.4’ünün 

kalsiyum düzeylerine ulaşılmıştır. Gebelerin hiçbirinin iyot düzeyine bakılmamıştır (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Kadınların Laboratuvar Değerlerine Bakılma Durumu (n=697) 

 Bakılmış (%) Bakılmamış (%) 

Hemoglobin  100.0 0.0 

Ferritin 18.4 81.6 

MCH 99.7 0.3 

Folik asit 10.2 89.8 

D vitamini 6.3 93.7 

B12 vitamini 17.2 82.8 

Kalsiyum 20.4 79.6 

Toplam 100.0 100.0 

 

Dosya bilgilerinde gebelerin %58.8’ine folik asit, %32,7’sine demir ve %25,7’sine iyot desteği önerildiği 

görülmüştür.  Yarıdan fazla gebeye (%68.4) D vitamini önerilmezken çoğunluğuna A (%82,8), B12 (%78.9), C 

(%82.6’sına) ve E (%82,5) vitamini desteği verilmediği de saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Kadınlara Besin Desteği Önerilme Durumu (n=697) 

 Önerilmiş (%) Önerilmemiş (%) 

Folik asit 58.8 41.2 

Demir 32.7 67.3 

A vitamini 17.2 82.8 

B12 vitamini 21.1 78.9 

C vitamini 17.4 82.6 

D vitamini 31.6 68.4 

E vitamini 17.5 82.5 

Kalsiyum 18.8 81.2 

İyot 25.7 74.3 

Çinko 17.8 82.2 

Toplam 100.0 100.0 

 

Tartışma 

Çalışmamıza katılan kadınların en fazla hemoglobin (%100) ve MCH (%99.7) değerlerine bakıldığı 

saptanmıştır. Gebelikte anemi sık görülen bir problemdir ve hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli bir 

sorundur. Gebelikte görülen anemi intrauterin gelişme geriliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi 

gibi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Gebelikte anemiye yol açan etkenlerden biri de beslenmeye bağlı demir 

eksikliğidir (Çıtıl, Yakıştıran Barut, Eğri ve Önder, 2014). Bu durum bize gebelerde hemoglobin ve MCH 

değerlerinin anemiyi saptamak amacıyla rutin kontroller sırasında sağlık profesyonelleri tarafından gerekli özen 

gösterilerek tarandığını göstermiştir.  
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Gebelikte kan volümünün, fetal ve plasental gereksinimlerin artması nedeniyle ikinci ve üçüncü 

trimesterde demir gereksinimi artmaktadır (Coşkun ve Özdemir, 2009). WHO (2017), gebe kadınlarda 30 mg ile 

60 mg elementer demir desteğini maternal aneminin, puerperal sepsisin, düşük doğum ağırlığın ve preterm 

doğumun önlenmesi için önermektedir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı (2007), gebelikte demir eksikliğinin maternal 

ve fetal etkileri nedeniyle ‘Demir Destek Programı’ oluşturmuştur. Sağlık Bakanlığı, gebelerde klinik anemi 

olmasa da günlük demir gereksinimi göz önüne alınarak tüm gebelere dördüncü ayda (ikinci trimestirden) 

başlayarak altı ay ve doğum sonu üç ay olmak üzere toplam dokuz ay süre ile günlük 40-60 mg elementer demir 

verilmesini önermektedir. Çalışma sonucuna göre gebelerin üçte birinden azına demir desteğinin önerilmesinin de 

verilerin ilk trimester içerisindeki gebelerden toplanması olduğu düşünülmüştür ve bu durum dilüsyon anemisinin 

henüz başlamadığı dönem olan ilk trimester de dahi demir desteğine gebelerin dengesiz beslenmelerinden ötürü 

ihtiyacı olabileceğini göstermiştir.  

Gebe kadınlar tarafından kalsiyumun yetersiz tüketilmesi osteopeni, tremor, parestezi, kas krampları, 

tetanoz, gecikmiş fetal büyüme, düşük doğum ağırlığı ve yetersiz fetal mineralizasyon gibi yan etkilere neden 

olarak anne ve fetüsün sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir (WHO, 2017). Kalsiyum emilimi gebelik sırasında 

artar ve gebelikteki kalsiyum ihtiyacı normal beslenme ile karşılanabilir, ek destek alımı gerektirmez. Ancak DSÖ 

kalsiyum alımı yetersiz toplumlarda gebelere kalsiyum desteği verilmesini önermektedir ki benzer şekilde 

çalışmada da ihtiyacı olan gebelere kalsiyum desteği verilmiştir. DSÖ tarafından ülkemiz kalsiyum alımı yetersiz 

bir ülke olarak değerlendirilmediğinden çalışmada da gebelerde kalsiyum düzeyi rutin olarak bakılmamış olabilir. 

Folik asit desteği gebeliğin ilk trimesterinde ve hatta prekonsepsiyonel dönemde başlanarak kan düzeyine 

bakılmaksızın nöral tüp defektini önlemek amacıyla önerilmektedir. Bu nedenle çalışmadaki gebelerin folik asit 

düzeyine bakılmadığı düşünülebilir. Gebelikte folat ihtiyacı fetusun büyümesi uterusun genişlemesi, plasentanın 

gelişimi ve maternal kırmızı kan hücre hacminin artışı için gereklidir. Folik asidin; düşük riski, preterm doğum, 

düşük doğum ağırlığı ve fetal büyüme yetersizliğine karşı koruyucu olduğu ve fetüsü nöral tüp defekti riskinden 

koruduğu kesin olarak bilinmektedir (Kabaran ve Ayaz, 2013). WHO (2017), 400 μg (0.4 mg) folik asit desteğini 

önerirken, Sağlık Bakanlığı tarafından, nöral tüp defekti riskinden korunmak için gebelik planlayan kadınlara 

gebelik öncesi dönemden başlayarak, diyete ek olarak 400 mcg/gün folik asit desteği verilmesi ve gebeliğin ilk üç 

ayı boyunca da bu desteğin devam ettirilmesi önerilmektedir (Ersoy ve ark., 2016). Ancak çalışmada folik asitin 

gebelerin yarısına önerildiği saptandığı için Sağlık Bakanlığı’nın önerisi göz önünde bulundurulduğunda yetersiz 

kaldığı ve folik asit kullanımına gereken önemin verilmediği düşünülmektedir.  

D vitamini eksikliği olan annelerden, doğan bebeklerde eğer dışardan destek sağlanmazsa serum 25-OHD 

düzeyleri hızla düşer ve bu da yenidoğan döneminde hipokalsemi ve/veya doğumsal olarak kıkırdak matriksin 

kalsifiye olamamasına (konjenital riketse) neden olur (Sağlık Bakanlığı, 2012). WHO (2017), D vitamini 

takviyesini, gebe kadınların maternal ve perinatal sonuçlarını iyileştirmek için önermemektedir. Sağlık Bakanlığı, 

kan düzeyine bakılmaksızın 12. gebelik haftasından itibaren tüm gebelik boyunca ve emzirme döneminde D 

vitamini desteği önermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2012). Çalışmada D vitamini düzeyine bakılma oranının düşük 

olması bununla ilişkilendirilebilir ve ayrıca D vitamini önerilme düzeyinin düşük olmasının nedeni olarak verilerin 

ilk trimester içerisindeki gebelerden toplanması olduğu düşünülmektedir. 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 
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 Çalışmada ilk trimesterde gebelerin hemoglobin düzeyi dışında ferritin, MCH, B12 ve D vitaminleri, 

kalsiyum, folik asit, demir ve iyot değerlerine bakılmadığı görülmüştür. Ayrıca gebelere en çok önerilen besin 

desteklerinin folik asit (%58.8), demir (%32.7) ve D vitamini desteği (%31.6) olduğu belirlenmiştir. Birçok kurum 

ve kuruluşun gebelikte besin desteğine ilişkin önerileri bulunmasına rağmen gebelere verilen besin desteklerinin 

yeterli düzeyde olmadığı bulunmuştur. Bu nedenle gebelikte yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için 

prekonsepsiyonel dönemden itibaren eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin doğurganlık çağındaki tüm kadınları 

kapsayacak şekilde planlaması önemlidir. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer alan ve gebe takibi 

yapan hemşirelerin bu konuda danışmanlık ve eğitici rollerinin farkında olmaları gerekmektedir. Ayrıca Sağlık 

Bakanlığı’nın gebelikte destek programlarının sağlık personeli tarafından uygulanması ve gebelerin besin desteği 

konusunda bilinçlenmesi anne ve yenidoğan sağlığının geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Tüm bunların yanı sıra 

gelecek çalışmalarda gebelere verilen besin desteklerinin yeterli düzeyde olup olmadığının ve bunun gebelerin ve 

fetüsün sağlığına olan etkilerinin neler olduğunun tüm tremesterlere yönelik olarak ayrıntılı incelenmesi 

önerilmektedir.  
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S-145 - DOĞUM DESTEĞİNDE YENİ BİR TEKNİK: REBOZO 

 
Didem Kıratlı1, Zeynep Daşıkan2 

1Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD. İzmir 

Özet 

Doğum sırasında ağrının yönetiminde çok çeşitli farmakolojik olmayan, kolay ulaşılabilir ve invazif olmayan 

yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri Latin Amerika kökenli “rebozo” denilen pratik bir tekniktir. 

Rebozo'nun kullanımı, makalelerde olumlu ifadelerle anlatımış ve bu da tekniğin kontraksiyonlar ve ağrı giderici 

etkisiyle ilgili olarak, farmakolojik olmayan yöntemlerle karşılaştırılabilir olduğunu ortaya koymuştur. Rebozo 

gebelikte, doğum eyleminde, fetal malpozisyonlarda, postpartum dönemde kullanılmaktadır. Ancak teknikle ilgili 

bilimsel çalışma olmamakla birlikte,  mevcut klinik performans yalnızca ebelerin bireysel deneyimlerine 

dayanmaktadır. Rebozonun klinik kullanımını kanıta dayalı uygulama ile birleştirmek tekniğin kullanımı  ve 

uygulanması için yararlı olacaktır. Bu derlemede, rebozo tekniği ve amacı, tekniğin nasıl ve ne zaman 

kullanıldığını açıklamak  amacıyla  literatür taraması sunulacaktır. 

Absract 

There are a wide variety of non-pharmacological, readily avaliable and non-invasive methods for managing pain 

during labor. One of these methods is a practical technique called ‘rebozo’ originating in Latin America. The use 

of Rebozo has described positive statements in the articles and has shown that this technique is comparable to non-

pharmalogical methods in terms of contractions and pain relieving effects. Rebozo is used in pregnancy, labor, 

fetal malpositions and postpartum periods. However there is no scientific study of the technique, the current 

clinical performans is based solely on the individual experience of midwifes. Combining the clinical use of rebozo 

with evidence-based practice will be useful for the use and application of the technique. In this review, the literature 

review will be presented to explain the objective of Rebozo technique and how and when the technique is used,.   

 Anahtar kelimeler: Rebozo tekniği , gebelik, doğum, doğum desteği, geleneksel uygulamalar 

 Keywords: Rebozo technic, pregnancy, birth, birt support, traditional practices 

 

Giriş 

Bir kadının gebelik, doğum eylemi ve doğum esnasındaki rahatsızlıklarını azaltmak ve  eylemin 

ilerlemesine yardımcı olmasında kullanacağı bir  çok yöntem  vardır.  Rebozo, doğum eyleminde kadınları 

desteklemeye yardım etmek için Meksikalı ebeler tarafından yüzyıllarca kullanılmış bir tekniktir (Cohen,2015).  

Rebozo, ispanyolca ‘’şal” anlamına gelen bir kelimedir ve Meksikalı kadınların baş ve omuzlarına takılan 

geleneksel atkıyı temsil eder. 2. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, Geleneksel Tıp Araştırma ve Değerlendirme 

Metodolojileri için Genel Kılavuz belgesinde geleneksel tıp; farklı kültürlere göre teori, inanç ve deneyimlere 
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dayanan bilgi, beceri ve uygulamaların toplamıdır. DSÖ, geleneksel uygulamalarla ilgili bilimsel çalışmaların 

eksikliğinin “uygulama ve gelişimine engel olmamasını açıkça belirtmektedir (Cohen,2015).   

Rebozo'nun kültürel ve tarihsel bağlamını anlamak ve bu geleneği uzun süredir uygulayanlara güvenmek çok 

önemlidir. Önemli olarak, bu geleneksel uygulama 3 saygıdeğer ebelerin çalışması sonucu varolmuş ve sınırların 

ötesine geçmiştir - Angelina Martinez Miranda; Naoli Vinaver, CPM; ,ve dünya çapında atölye çalışmaları 

tekniğini sunan Do˜na Irene Sotelo. (Cohen,2015).    

Amaç : Bu derleme, rebozo tekniğini ve amacını  tanımlamak,  bu tekniğin nasıl ve ne zaman kullanıldığını 

açıklamak  amacıyla  yapılmış literatür taramasıdır.  

Rebozo Tekniği 

Doğum sırasında ağrının yönetiminde çok çeşitli farmakolojik olmayan, kolay ulaşılabilir ve invazif 

olmayan yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerden biri Latin Amerika kökenli “rebozo” denilen pratik bir 

tekniktir. Rebozo tekniği  “ritmik bir çalkantı yaparmışçasına, kadının ayakta durduğu, yattığı ya da elleri ve dizleri 

üzerinde gerçekleşirken uygulanan noninvaziv, pratik bir tekniktir. Özel bir dokuma şal kullanarak, kadının 

kalçalarının hafifçe kontrollü hareketlerini bir taraftan diğerine çekilerek uygulanan, ebe ya da kadının destekçisi 

tarafından gerçekleştirilir. (Iversen, Midtgaard, Ekelin,&Hegaard.2017) Standart rebozo, yaklaşık 80 inç 

uzunluğunda ve 27 inç genişliğinde, pamuktan, hafif yünden veya sentetik elyafla karıştırılmış dokunmuş, 

(genellikle elle dokunmuş) bir kumaştır. Daha kilolu kadınlar veya çok uzun boylu kadınlar, biraz daha uzun bir 

rebozo tercih edebilirler. (Muza,2018,para.2). 

Rebozo’nın amacı: Reboza eleme eyleminin amacı;  bebeğin iyi bir pozisyona girmesine yardımcı olmak ve başın 

yerleşmesini teşvik etmek, sıkı uterin bağları ve karın kaslarını gevşetmek, gebelikte  ya da doğum eyleminde 

bebeğin rotasyon yapmasına  yardımcı olmak, doğum yapacak kadının doğum eyleminde rahatlamasını 

sağlamaktır. Gebelikte ve doğum sırasında rebozo'yu karın bölgesinin altından ve kalçaların etrafına çok sıkı bir 

şekilde sararak baskıyı azaltmak ve göbeği kaldırmak  için kullanılabilir. Kadınlar bu sıkı sarılı rebozonun sunduğu 

destek ve stabiliteden memnuniyet duyarlar ve relaksin hormonunun eklem ve bağlardaki gevşetici etkisine karşı 

doğum ve doğum hazırlığı ile mücadelede yardımcı olduğunu düşünürler. Bu destek bel ağrısı ve ağrıyı 

hafifletebilir. Aynı zamanda rebozoyu sırt bölgesinin altında veya karın altında sıcak veya soğuk bir paket 

yerleştirip sabitleyerek kullanılabilir. Daha sonra, etrafta dolaşma ve paketi yerinde tutmak zorunda kalmadan 

güne (veya uyumaya / geceye) devam etme özgürlüğüne sahip olunur (Cohen,2015; Dekker, 2018; Paul vd., 2017) 

Doğum sırasında farmakolojik olmayan yöntemleri kullanan kadınların sayısı yeterince açıklanmamıştır 

(Adams, 2017).  Ancak İsveçte yapılan bir çalışmada (n = 936), gebeliğin son dönemlerinde doğumda farmakolojik 

olmayan ağrı yöntemleri tercihinin nulliparlar arasında daha yaygın olduğu bulunmuş, ancak tercih edilen yönteme 

bakılmaksızın, doğum sırasında epidural analjezinin kullanımı daha az pozitif doğum deneyimi ile ilişkili 

bulunmuştur. Bu nedenle, farmakolojik olmayan yöntemler genel doğum deneyimi üzerinde olumlu bir etkiye 

sahip olduğu ve kadınların farmakolojik olmayan yöntemlere yönelmiş olduğu görülmektedir. Özellikle Meksika 

doğum kültüründe doğum öncesi, doğum eylemi sırası ve doğum sonrası rebozo tekniğinin kullanımı için uzun bir 

geleneği vardır (Iversen,2017). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613815000078#!
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Şu ana kadar rebozo kullanımına yönelik bir Avrupa verisi bulunmamakla birlikte, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca 

Danimarkada doğum merkezlerinde tekniğin dikkat çekici bir şekilde tanınması, 2014'te başlayacak olan ulusal 

bir obstetrik veri tabanının bir parçası olarak rebozo'nun kayıt altına alınmasıyla sonuçlanmıştır. Başlangıçtaki 

rebozo prevalansı, vajinal doğum yapan kadınlar için % 2'nin altında iken, Danimarkada 2014 yılı için yaklaşık % 

9'luk bir orana işaret etmektedir. Farklı oranlar, kullanımda potansiyel olarak büyük bir coğrafi varyasyona işaret 

etmektedir. Rebozo'nun kullanımı, tartışmasız makalelerde pozitif ifadelerle bireysel anlatılar üretmiş ve bu da 

tekniğin kontraksiyonlar ve ağrı giderici etkisiyle ilgili olarak, farmakolojik olmayan yöntemlerle karşılaştırılabilir 

olduğunu ortaya koymuştur (Iversen,2017). 

Rebozo’nın  Kullanım Alanları 

Gebelikte Rebozo Uygulaması: Anne adayının destekçisi, Rebozo'yu 

bebeğin etrafında bir hamak gibi karın etrafına sarmaya yardımcı olur. 

Bir sandalye, kanepe veya doğum topu önünde dizüstü durulur. Annenin 

konforu için dizler ve göğüs altına ihtiyaç duyulduğunda yastık 

kullanılabilir. Doğum destekçisi, bebeğin etrafında bir hamak gibi karın 

çevresine Rebozo'yu sarmaya yardımcı olur. Bir sandalye, kanepe veya 

doğum topu önünde diz çökülür. Konfor için dizler ve göğüs altına ihtiyaç 

duyulduğunda yastıklar kullanılır. Kolları tutmaktan ziyade top, sandalye 

ya da koltuğun üzerine konulacak şekilde yaslanılır. Sırt çökertmeden üst 

vücut rahatlatılır. Doğum destekçisi annenin sırtından rahim ağırlığını 

kaldıracak şekilde göbeği kaldırır. Kısa hareketler önce yavaşça, ardından 

artan hızla yapılır. Daha büyük hareketler, daha hızlı şekilde yapılır. 

Destekçinin hafif kıvrık (yumuşak) dizleri ve ayakkabısız ayakları 

Rebozo ve annenin vücudu arasındaki bağlantıyı dizleri düz olduğundan 

daha hassas bir şekilde algılamasına yardımcı olur. Hızda kademeli bir artışla (ancak kuvvetli değil), karın titreşir. 

Özgürce nefes alınıp, nefesin yavaşça ve karnının içine girmesine izin verilir. Bu keyifli değilse, doğum 

destekçisine Rebozo'nun hızını veya basıncını ayarlaması söylenir. Bez (Rebozo) karnı ovuşturmaz, karnın 

ağırlığını alır. 2-5 dakika sonra destekçinin kolları yorgun olabilir ve durmadan önce birkaç saniye yavaşlamalıdır. 

Sonra karın ağırlığı serbest bırakılır (Cohen,2015; Dekker, 2018; Paul vd., 2017). 

Rebozo tekniği; gebelikte rahatlamayı sağlar. Her kontraksiyon 

esnasında doğum  destekçisi/doula  tarafından  gebe  kadının karın 

bölgesi kaldırılır, sallanır ve neredeyse bir epidural  anestezi 

kadar büyük bir rahatlama sağladığı belirtilmiştir.  

 

 

 

Şekil:1 Relaksasyon 
(Kirby, 2011) 

Şekil:2 Pelvik Rahatsızlıkları 

Azaltma, (Kirby, 2011) 
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Doula, arkadaş, destekçi  veya ebe ile  her prenatal görüşmede doğumun erken evresinde ve kontraksiyonlar 

arasında Rebozo tekniği uygunlanmalıdır. (Cohen,2015; Dekker, 2018; Paul vd., 2017) . 

Doğum eyleminde ve Doğumda  Rebozo Kullanımı:  Rebozo çok yönlü olduğundan gebelik, doğum, doğum ve 

doğum sonrası dönemde kullanılabilecek birçok yolu vardır. Bir rebozo'nun doğum  sırasında kullanılmasının ana 

yollarından biri, annenin çeşitli doğum pozisyonlarını üstlenmesine yardımcı olmaktır. Desteklenen çömelme ve 

göbek kaldırma gibi bazı pozisyonlar anne ve eşi veya doula için yorucu olabilir. Rebozo annenin ağırlığını 

desteklemeye yardımcı olmak için destekçi tarafından kaldıraç olarak kullanır. Rebozo  tekniğinde kalçaları 

dinlendirmek  için doğum topu kullanılması önerilmektedir (Cohen,2015; Dekker, 2018; Paul vd., 2017) . 

Bir araştırmada, doğum yapan kadınların doğum eylemlerini ilk aşamada yukarı doğru konumlandırabilen ve 

hareket özgürlüğü yaşayabilen kadınların ağrı oranının, sezaryen doğum ve  epidural analjezi kullanımının daha 

az olduğu, yenidoğanların  yoğun bakım ünitesi kabulünde azalma olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bir başka 

çalışmada ise rebozo tekniğinin pelvik kas ve bağları rahatlattığı ve fetüsün doğumun önemli hareketlerini 

serbestçe tamamlamasını sağladığını varsaymaktadır. Bu nedenle rebozo, fetüsün optimal pozisyondan 

malpozisyona dönmesine neden olmaktan korkmadan kullanılabileceği ileri sürülmüştür (Cohen,2015). 

Rebozo doğum ile temas ettiği herkesi destekler. Kadını doğumda fiziksel olarak destekler, partnerin ona bağlı 

olmasına izin vererek doğum partnerini destekler. Rebozo, ekibin birbiriyle temas halinde olmasına izin verir. 

Rebozo, sırt bölgesinin etrafına dolanır ve doğum destekçisi tarafından ön tarafta dengelenir. Çömelme bebeği 

aşağı çekmeye ve pelvisi açmaya yardımcı olur. Rebozo'nun bir ucuna bir düğüm bağlayabilir ve düğümlü ucu 

kapının üst kısmına atıp sıkıca bağlanabilir (Kirby, 2011). Böylece yerçekimi pelvisi korur. Doğumda; elleri ve 

dizleri konumlandırırken rebozo karnın etrafına yerleştirilir. İki doğum destekçisi her biri bir ucunu bel seviyesinde 

tutarak ve ileri geri kaydırarak göbek sallanarak eleme yapılır. Doğum sırasında göbek kaldırılarak baskı azaltılmış 

olur  (Muza,2018,para.6). 

Tüm vücuda sarılır gibi rebozoyu sarmak ise annenin kaygısının azalmasını ve  rahatlamasını sağlar. Aktif 

doğumda, pelvik taban ve kaslarını serbest bırakmak için kullanılır. Bebeğin makat veya posterior pozisyonunda 

ise  daha uygun bir pozisyona dönmesi sağlanır. Doğum yapan kişinin  uzamış doğum eylemi veya ağrılı doğum  

eylemi olduğu zaman hastanede kas gevşeticiler  ve narkotik ilaçlar  yaygın kullanılır.  Meksika da rebozo tekniği 

annelerin hiç ilaç kullanmadan rahatlamasına yardımcı olur. Rebozo, doğum destekçisinin iki ucuna tutunarak 

(römorkör gibi) , destekçinin ortada rebozoyu tutup direnç sunarak ve doğumda itme aşamasına yardım ederek 

bebeği dışarı çıkarmak için kullanılır. Rebozo, epidural ile doğum yapılıyor olsa dahi doğum esnasında kullanmak 

için harika bir tekniktir.  

Rebozo'yu doğum deneyimine dahil etmek, çiftlerin çok eşsiz ve samimi bir şekilde bağlantı kurmasına yardımcı 

olabilir ve doğum eylemi ve doğum sırasında anne için daha fazla konfor ve  rahatlama sağlar  (Cohen,2015; 

Dekker, 2018; Paul vd., 2017). 

Fetal Malpozisyonda Kullanımı: Bebeğin makat veya posterior pozisyonda  daha uygun bir pozisyona dönmesini 

sağlar. Fetal occiput posterior (OP) pozisyonu, doğumda en sık görülen fetal malpozisyon olup ebe ve diğer 
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doğumdaki yardımcı personel için bir zorluk olmaya devam etmektedir. Doğumun ilk aşamasında OP 

pozisyonunun sıklığı %15 ile %40 arasında değişir. Doğumdaki OP pozisyonu; korioamnionit, endometrit, şiddetli 

perineal laserasyonlar, doğum sonu kanama, sezaryen doğum, travma sonrası stres bozukluğu, düşük Apgar skoru, 

neonatal asidemi, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı ve neonatal hipoksik iskemik ensefalopati gibi bazı durumlarla 

ilişkilidir. OP pozisyon ayrıca daha fazla ağrılı ve uzun süreli doğum ağrılarıyla da ilişkilidir. Doğumda fetal 

malpozisyonun zorluğunu ele almak için alternatif yöntemlerin araştırılması, annenin konumlandırılmasını ve 

gevşemesini teşvik eden antepartum yoga uygulaması dahil, tamamlayıcı tedavilerin kullanımını ortaya 

çıkarmıştır. Orta ve güney Meksika'daki geleneksel bir uygulama olan rebozo (dokunmuş bir şal) gebe kadının 

masajı veya kaydırılması için kullanılmış ve böylece fetal rotasyon ve optimum konumlandırma sağlanmıştır 

(Cohen,2015).  

Aromaterapi Eşliğinde Rebozo: Aromaterapi anne adayı için sakinleştirici olabilmektedir ancak anne adayına hoş 

gelen bir koku olduğundan emin olunmalıdır. Doğumun ilk aşamasında, fiziksel ağrı daha az yoğun ve sıklıkla eşit 

aralıklarla ortaya çıkar. Ancak, birçok kadın özellikle ilk hamileliği ise endişeli, gergin veya korkulu hisseder. 

Lavanta yağı çoğunlukla doğumun bu fazında kullanılır çünkü sinirleri yatıştırır. Hoşuna giden koku ne olursa 

rebozo üzerine püskürtülür. Anksiyete ve korku vücudun kendisine karşı hareket etmesine neden olduğu için 

gebenin rahatlaması önemlidir bu nedenle aşırı korkuya bağlı doğum daha uzun sürebilir. Aktif doğum sırasında 

rahat etmeyi sağlamak için gül ile lavanta yağı kullanılır. Nane ve biberiyede bu amaç için tavsiye edilir.  Bir 

doğuma birden fazla rebozo almak tavsiye edilir. Doğumun sonunda, bebeği dışarıya itmesi için, ihtiyaç duyduğu 

enerjiyi vermek için, kendini canlandırmak için ihtiyaç olabilir (Kirby,2011). 

Postpartum dönemde kullanımı: Anne adayı bebeğini kucağına aldıktan sonra, doğum sonrası karnında bebeğini 

yanında tutmak, göbek bandı veya başka bir destek giymek rahatlatıcı olabilir. Rebozo bunun için mükemmel bir 

araçtır.  Dünyadaki yüzlerce yıldır kültürler içinde olduğu gibi, yeni doğmuş bebeği anne göğsünde taşımak için 

rebozo kullanılabilir (Muza, 2018, para.8). 

Rebozo tekniğinin kontrendike olduğu durumlar:  Erken gebelikte düşük hamilelik belirtileri  veya kramp 

oluşumu, geç gebeliğin erken geç veya geç gebeliklerdeki kaybı gibi nedenlerle Rebozo ile eleme yapmaktan 

kaçınılmalıdır. Yuvarlak bağlar gebeliğin ortalarında ya da geç dönemde kramp halinde ya da gergin olduğunda, 

Rebozo bebek için tehlikeli olmayacaktır, ancak anne adayında ligament spazmı yapabilir (Cohen,2015; Dekker, 

2018; Paul vd., 2017). 

Sonuç olarak; Herhangi bir müdahalede olduğu gibi, rebozo kullanımı ile ilgili maternal ve fetal 

kontrendikasyonlar vardır. Bununla birlikte, teknikle ilgili bilimsel çalışma yoktur ve mevcut klinik performans 

yalnızca ebenin bireysel deneyimlerine dayanmaktadır. Rebozonun klinik kullanımını kanıta dayalı uygulama ile 

birleştirmek, hem ulusal hemde uluslararası düzeyde, tekniğin gelecekte kullanımı  ve uygulanması için yararlı 

olacaktır.  
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S-147 - ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

HASTANESİ GEBE OKULU YOLCULUĞU 
 

Özlem Karabulut, Döne Abbasoğlu 

GİRİŞ 

AMAÇ: Bu çalışma 10 yıldır hastanemizde yürütmüş olduğumuz gebe okulunun başlangıcından günümüze kadar 

süregelen doğuma hazırlık eğitim programı yolculuğunu paylaşmak amacıyla yapıldı. 

BULGULAR: 

Doğuma hazırlık eğitimlerini yapmaya 2008 yılında başladım. Aldığım eğitimler; 2008 İstanbul İl Sağlık 

Müdürlüğü Gebe Eğitimcisi Eğitimi Sertifika Programı, 2010 Türk Ebeler Derneği Doğuma Hazırlık Eğitici 

Eğitimi Kursu, 2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Kursu, 2013 Janet Balaskas 

Aktif Doğum Çalışması Sertifikasyon Eğitimi, 2014 İçsel Doğum Doula Eğitimi ve 2015 İstanbul Doğum 

Akademisi Doğuma Hazırlık Eğitmeni Sertifikası olmak üzere mesleki ve kişisel gelişimime halen devam 

etmekteyim.  

Doğuma hazırlık eğitimlerim Antenatal polikliniğinde sorumlu ebe olarak çalışmaya başladığımda 

polikliniğe gelen gebelerin muayene öncesi anamnez ve dosya takiplerinde danışmanlık vererek başladı. 2008 

yılında hastanemizin gebe okulunda doğuma hazırlık eğitimi vermek için görevlendirildim. 10 yıldır hastanemizin 

Gebe Eğitim merkezinde Doğuma hazırlık eğitimlerini yürütüyorum. Son 4 yıldır da ebe Döne Abbasoğlu ile 

beraber sınıflarımızda çalışmalarımız devam etmektedir. Katılmış olduğum sertifikasyon eğitimleri, yurtdışında 

gözlemlediğim ebeveyn sınıfları, doğuma hazırlık ile ilgili bilimsel çalışmalar, makaleler, kongreler, dünyada 

yaygın olan doğum felsefeleri ve profesyonel ebelik bilgi ve becerilerimi de harmanlayarak doğuma hazırlık 

eğitimi programını oluşturdum. 2008 ile 2018 yılları arasında gebe eğitim merkezimizde 6 haftalık gebe okulu 

programı ve bireysel danışmanlık eğitimlerini yürütmekteyiz. Bu 10 yıllık süreçte gebe okulu programı 

kapsamında 5600 gebeye kapalı grup eğitimi ve 65.600 gebeye de bireysel danışmanlık vermenin mutluluğunu 

yaşıyoruz. 

Doğuma hazırlık sınıfı programımızın içeriği; 6 hafta boyunca özetlersek, 

1.Hafta: Gebelikte Bakım, Beslenme, Egzersizler 

2.Hafta: Doğumun Fizyolojisi, hormonlar 

3.Hafta: Doğum ve Nefes egzersizleri 

4.Hafta: Doğumda Rahatlama Yolları, Masaj ve Gevşeme Teknikleri 

5.Hafta: Anne sütü ve emzirme teknikleri/Bebek Bakımı 

6. Hafta: Lohusalık Bakımı, Üreme Sağlığı /Anne Babalığa Hazırlık 

Doğuma hazırlık sınıflarımıza gebeler 20. haftasından itibaren kayıt olabilmektedirler. Katılımcı sayısı 

en az 8, en çok 15 kişi olacak şekilde sınıflar planlanmaktadır. Doğuma hazırlık sınıfına gebe kadınlar, eşleri ya 

da bir yakınıyla katılabilmektedirler. Oturum süresi 3 saat ve oturum aralarında da 15 dakika ara verilmektedir. 

Haftada bir gün, 6 buluşma şeklinde eğitim akışı belirlenmiştir. Toplam eğitim süresi 18 saattir. Eğitim sonunda 

gebelere Katılım Belgesi ve farkındalığı oluşturmak amacıyla “Sağlıklı Anne, Sağlıklı Bebek” bilekliği 

verilmektedir. 

Gebe okulunda doğuma hazırlık sınıfları hastanemizin sosyal medya hesapları, web sitesi, bilgilendirme 

afişleri ve bireysel bilgi notları ile duyurulmaktadır. Ayrıca hastanemiz gebe izlem polikliniklerinde doktorlarımız 
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tarafından hastalar eğitim için teşvik edilmektedir. Gebe okulumuza başvuran gebeler değerlendirilmekte ve 

özelliklerine (gebelik haftası vb.) göre gruplara ayrılarak eğitim programlarına kayıt edilmektedir. 

Hastanemizdeki gebe eğitim merkezi ile başta İstanbul olmak üzere Türkiye’deki pek çok gebe okuluna 

örnek olduk. Türkiye’de bulunan gebe okulları arasında tecrübemiz ve eğitim içeriğimizle benzeri olmayan bir 

program yürütmekteyiz. Bu nedenle ülkemizde sunulan doğuma hazırlık sınıfı eğitim programlarında bizim 

programımız rehber olmuştur. Doğuma hazırlık eğitmeni olma yolunda ilerleyen meslektaşlarımıza ve sağlık 

profesyonellerine gerekli resmi yazışmaların ardından gözetmen olarak sınıflarımıza dahil ettik. Bu süreçte 

kendilerine nasıl bir yol izleneceği, metaryal sağlama, katılımcılar nasıl bulunur, eğitim programı hakkında bilgi 

ve destek verdik. Ayrıca gözlemciler hastanelerine döndükten sonra da mentörlüğe devam etmekteyiz. 

Gebe eğitim merkezimiz yaklaşık 50m2 büyüklüğünde, gerekli iklimlendirmenin sağlandığı ve gebelerin 

rahat hissedecekleri oturma düzenleri sağlanarak hizmet sunmaktadır. Eğitim süreçleri için tüm teknolojik 

metaryallerin yanında ayrıntılı eğitim maketleri, posterleri bulunmakta ve eğitim sonrası katılımcılara ayrıntılı 

bilgi rehberleri verilerek eğitimlerin kalıcılığı sağlanmaktadır. Eğimler gebe okulu eğitimlerinin yanında telefonla 

danışmalık ve telekonferans eğitimleri ile de desteklenmektedir.  

Doğuma hazırlık sınıflarında eğitim felsefemiz; Lamaze, Hipnobirthing, Aktif doğum ve İçgüdüsel 

doğum felsefelerinin ebelik bilgi ve becerileriyle harmanlanmasıyla geliştirildi. Eğitimlerimizde anlatılacak 

konulara göre uygun materyaller kullanılmaktadır (doğum filmleri, meditasyon ve gevşeme müzikleri, kemik 

pelvis, uterus maketi, plasenta maketi, meme maketi, bebek maketleri vb.) 

Eğitimlerimizin katılımcılar tarafından görüşlerini almak için düzenli olarak değerlendirme formları 

kullanılmakta, dilek öneri değerlendirmelerinin sonuçları takip edilmekte ve gelen geri bildirimler sonrasında 

hizmet iyileştirmeleri yapılmaktadır. Ayrıca eğitimlerimizin bilimsel etkinliğini ölçmek için pek çok bilimsel 

araştırma ve proje yapılmıştır. Gebe okulumuzda yürütmüş olduğumuz doğuma hazırlık eğitimleri birçok 

üniversitenin yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarına ışık tutarak akademik anlamda da katkılar sunmuştur. 

Çalışmaların yurt içi ve yurtdışı yayınları yapılmış, birçok bilimsel toplantılara sözlü ve poster bildiriler ile katılım 

sağlanmıştır. Bu alandaki deneyimlerimizi birçok meslektaşımızla paylaşılması sağlanmıştır.  

Eğitim ve mesleğimi icra ederken meslektaşlarımı desteklemek için kongrelerde workshop sunumları ve 

doğuma hazırlık eğitimi kursları hazırladık. Dernek ve sivil toplum kuruluşlarına, doğuma hazırlık eğitimleri ve 

gebe okulu programlarına eğitimci olarak katkı ve destek sağladık. Türkiye genelinde doğuma hazırlık sınıfları 

oluşturmak isteyen sağlık profesyonellerine eğitimci olarak destek verdik ve mentörlük yaptık. Yaptığımız her 

eğitim ve paylaşım bizleri eğitmen olarak güçlendirmenin yanında meslektaşlarımızın gebe okullarında sundukları 

hizmetin geri bildirimleri ile mesleğimizin ve ebeveynlerin güçlenmesi, değişimi ve dönüşümünün öncüleri 

oldular. Bunu yaşamakta bizim en büyük gururumuzdur. 

SONUÇ  

Geçmişten günümüze doğuma hazırlık eğitimleri için pek çok eğitim modelleri bulunmaktadır. Her çift 

kendine uygun, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim modelini seçerek doğuma hazırlanmalıdır. Doğru 

seçim yapma konusunda zorluk yaşayan çiftler sağlık profesyonelleri tarafından yönlendirilmelidir. Doğuma 

hazırlık eğitimleri her gebenin temel doğum hakları arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda verilen eğitimlerin her 

kadına eşit imkanlarla sağlanması, ulaşılabilir olması doğumların değişimini sağlayacaktır. Bilgi kadını 

güçlendirir; sorgulamayı, bedenini savunmayı ve içinde var olan kadın olma farkındalığını arttırır. Her gebenin bu 

eğitimlerden yararlanması toplum sağlığını da olumlu yönde destekleyecektir. Özellikle ülkemizde henüz gelişim 

aşamasında olan doğuma hazırlık sınıfları ve gebe okulu programlarının bilimsel temeller çerçevesinde 

oluşturulması, çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda ebeler ve kadın doğum hemşireleri aktif rol 

almalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Doğuma Hazırlık Sınıfları, Doğuma Hazırlık Eğitimi, Doğuma Hazırlık Eğitimcisi, 

Ebe, Gebe Okulu 
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ZEYNEP KAMİL WOMEN AND CHILDREN DISEASES TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL'S 

PREGNANT SCHOOL JOURNEY  

Özlem Karabulut, Döne Abbasoğlu 

INTRODUCTION 

AIM: This study was conducted for the purpose of sharing the birth preparatory training program journey which 

we have conducted in our hospital for 10 years from the beginning of pregnant school to our present day.  

FINDINGS: 

I started to make birth preparatory trainings in 2008. The training which I received; Pregnant Trainer 

Training Certificate Program of Istanbul Provincial Directorate of Health in 2008; Turkish Midwives Association 

Birth Preparatory Trainer Training Course in 2010; Dokuz Eylül University Birth Preparatory Class Trainer 

Training Course in 2011; Jane Balaskas Active Birth Study Certification Training in 2013; Internal Birth Doula 

Training in 2014 and Istanbul Birth Academy Birth Preparatory Trainer Certificate in 2015 and I also still continue 

to my professional and personal development.  

My pre-birth trainings started by giving consultancy in pre-examination anamnesis and file follow-ups of 

the pregnants who come to the policlinic when I started to work as midwife in Antenatal policlinic. I was assigned 

for giving birth preparatory training in the pregnant school of our hospital in 2008. I have been conducting Birth 

preparatory trainings in Pregnant Training Center of our hospital for 10 years. Also, our studies with the midwife  

Döne Abbasoğlu have also continued in our classroom for the last 4 years. I blended the certification training 

which I participated, parent classes which I observed in the abroad and related scientific studies, articles, 

congresses, world-wide birth philosophies and my professional midwifery knowledge and skills and created my 

birth preparatory training program. We are conducting 6 weeks of pregnant school program and individual 

consultancy training in our pregnant training center between 2008 and 2018. During this 10 years of period, we 

are pleased to give closed group training to 5600 pregnants and individual consultancy to 65.600 pregnants within 

the scope of pregnant school program.  

Content of our birth preparatory class program; to sum up this program in 6 weeks;  

1st Week: Care, Nutrition, Exercises in the Pregnancy  

2nd Week: Physiology of the Birth, hormones 

3rd Week: Birth and Breathing Exercises  

4th Week: Relaxation Ways in Birth, Massage and Relaxation techniques  

5th Week: Breast milk and breastfeeding techniques/ Baby-care  

6th Week: Postpartum Care, Reproductive Health/Preparation to Parentage  

Pregnants can enroll into our birth preparatory classes as from the week 20 of the pregnancy. Classes are 

planned in such way which the participant number will be minimum 8, maximum 15. The pregnant women may 

participate into birth preparatory class with their spouses or any relative. The session term is 3 hours and 15 minutes 

of break is taken between the sessions. The training schedule is determined as 6 meetings in one day weekly. Total 

training term is 18 hours. At the end of the training, Participation Certificate and "Healthy Mother, Healthy Infant" 

bracelet are granted for the purpose of creating awareness.  

Birth preparatory classes in the pregnant school are announced by social media accounts, website, 

information posters and individual annotations. Also, our medical doctors encourage our patients for the training 

in pregnant follow-up policlinics of our hospital. Pregnants who apply to our pregnant school are assessed and 

enrolled into training programs by grouping by their properties (pregnancy week, etc.).  
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With the pregnant training center in our hospital, we served as a model for many pregnant schools located 

in Turkey, notably Istanbul. We are conducting a unique program with our experience and training content among 

the pregnant schools located in Turkey. Thus, our program has been a guide in birth preparatory class training 

programs offered in our country. We included our colleagues and health professionals who will become a birth 

preparatory trainer into our classroom as observer following the necessary official correspondences. In this 

process, we informed them about which path will be followed, material supply, how participants will be found, 

training program and supported them. Also, we continue to serve as mentor after the observers return to their 

hospitals.  

Our pregnant training center offer service by providing seating orders where necessary air-conditioning 

is provided and pregnants will feel comfortable in a place that is about 50m2. There are detailed training models 

and banners as well as all technological materials for the training processes and detailed information guides are 

given to the participants after the training and thus, permanence of the trainings is provided. Pregnant is also 

supported with consultancy by phone and teleconference trainings, as well as pregnant school trainings.  

Our philosophy in birth preparatory classes was developed with blending of Lamaze, Hypnobirthing, 

Active birth and Instinctive birth philosophies with midwifery knowledge and skills. In our trainings, proper 

materials are used by the subjects which will be discussed (birth films, meditation and relaxation music, bone 

pelvis, uterus model, placenta model, breast model, baby models, etc.)  

Assesment forms are regularly used for taking the opinions of the participants of our trainings, wish and 

advice assessments' results are followed and service improvements are performed following the feedbacks taken. 

Also, many scientific research and projects were conducted for measuring the scientific efficiency of our trainings. 

Birth preparatory trainings which we conducted in our pregnant school shed light on master of science and 

doctorate thesis studies of many universities and contributed academically. Studies were published in domestic 

and foreign countries, it was participated into many scientific meetings with verbal and poster papers. It was 

provided us to share our experiences in this field with many colleagues.  

We prepared workshop presentations and birth preparatory training courses in order to support my 

colleagues while performing my training and profession. We contributed into association and non-governmental 

organizations, birth preparatory trainings and pregnant school programs as trainer and supported. We supported 

the health professionals who wanted to create birth preparatory classes in Turkey as trainer and we provided service 

as mentor. Each training and sharing we made were pioneers of strengthening, change and transformation of our 

profession and parents with feedbacks of the service which our colleagues offered in pregnant schools, as well as 

strengthening us as a trainer. Enjoying this is our biggest pride.  

CONCLUSION 

There are many training models for the birth preparatory trainings from past to present. Every couple 

should be prepared to the birth  by selecting the training model which will meet their expectation and needs. The 

couples who have difficulty in making the right selection should be directed by the health professionals. Birth 

preparatory trainings are among the basic birth rights of each pregnant. Providing trainings given in this line to 

every woman under equal opportunities and accessible trainings will allow the births to be changed. Knowledge 

strengthens the woman; it increases the questioning, defending her own body and awareness of being the woman 

being present in her body. The ability of every pregnant to utilize from these trainings will support the public 

health in a positive direction. Midwives and maternity nurses should play an active role in creation, diversification 

and dissemination of birth preparatory classes and pregnant school programs that are still in the development phase 

particularly in our country, within the framework of scientific foundations.  

Key words: Birth preparatory classes, Birth Preparatory Training, Birth Preparatory Trainer, Midwife, 

Pregnant School  
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S-148 - SESSİZ DÜNYADA İŞARET DİLİ İLE DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ- DVD 

MÜLTECİ ANNELERE DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ -DVD DOĞUDA DOĞUM 

YAPMAK –DVD 

 
FATOŞ TAPAN1, 

 
1GAZİANTEP ÖZEL MEDİCAL PARK HASTANESİ, 

1-BİRİNCİ HEDEF KİTLE 

SESSİZ DÜNYADA İŞARET DİLİ İLE DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ  

1-Medicalpark Gaziantep Hastanesi,Doğuma Hazırlık Eğitmeni-Doğum Koordinatörü/Türkiye  

 

Ülkemizde işitme engeli genel olarak ikinci plana atılmış ,hepimizin yaşamının bir döneminde yaşaması 

en muhtemel engeldir.Duyabilmek ,duyduğunu anlayabilmek ,iletişim kurabilmenin en temel adımıdır.Birleşmiş 

Milletler (BM) raporuna göre ‘’işitme engelli’’sayısı 2.5 milyondur. .Türkiye İşitme Engelliler Milli Federasyonu 

bu rakamı ‘’3 milyona yakın açıklıyor’’Başbakanlık özürlüler idaresi başkanı ise 2002 ‘de yapılan son araştırmaya 

göre‘’İşitme ve konuşma engelli’’sayısını şöyle veriyor:Türkiye’de toplam 8,5 milyon özürlü var.Bu sayının 

%22’si işitme ve konuşma özürlü.Yani Türkiye’de yaklaşık ,2 milyon işitme ve konuşma engelli var. 

İşitme engellilerin toplumda yaşadıkları en büyük sorun ‘’anlaşılmamak’’.Bunun içinde kendi 

ifadeleriyle ‘’anadilleri olan’’,işaret dilinin aktif olarak kullanılması ve onların kendilerini daha iyi ifade edip 

toplumda kazanıldıklarının ve normal bireyler gibi ilgi ve anlayışa sahip olduklarını gösterebilmek ve sağlık 

bireylerin yetişmesinde destek için ‘’SESSİZ DÜNYADA İŞARET DİLİ İLE DOĞUMA HAZIRLIK 

EĞİTİMİ’’için kolları sıvayarak  Hamilelikte, ‘’SESSİZ DÜNYADA İŞARAET DİLİ İLE DOĞUMA 

HAZIRLIK EĞİTİMİ DVD ‘’çıkardık. 

Yaşadıkları iletişim sorununa son vermek için çözüm sürecimizde bir çok işitme engelli anne adayına 

ulaştık birlik olup beden farkındalıklarını arttırarak doğuma hazırlık eğitimlerimizden dünya için küçük ama onlar 

için büyük bir adımı atarak kendilerini daha rahat ifade edip, hamilelik süreçlerinde hamile egzersizleri ile doğru 

nefes çalışmalarını yaparak kramp bel ağrıları ,doğru nefes çalışmaları ve gebeliği hastalık gibi geçirmemek adına 

gebelikte egzersiz ve nefes çalışmaları, gebelikte beslenme, aktif doğum eğitimleri ,ile doğru ıkınma teknikleri 

doğumda bedenlerini doğru yönlendirip istedikleri gibi doğum yapma şekli ile bilinçli doğum yapmaları için birde 

gebelikte göz muayenesi ile doğumda ıkınma tekniklerinde kişinin göz retina arkasında kornea incelmesi var ise 

kesinlikle ıkınamamaktadır. aksi halde korneada yırtılma meydana gelip doğumda kör olabilmektedir. kişi bunları 

bilip doğum şeklini seçebilmekte ve sağlık güvencesini alabilmektedir. 

 Anestezi uzmanı, ile epidural doğum ve sezeryanın yan etkilerini ve lokal anestezinin ya da spiral 

anestezinin ne demek olduğunu, bu gibi doğum şekillerinde ne gibi durumlar ile karşılaşacakları hakkında bilgi 

sahibi olup adrenalin ile arasındaki bağı kesebilmektedir. Emzirme eğitimlerimiz ile doğru emzirme tekniklerini 

öğrenip, bebek masajına kaçınca haftada başlaması gerekiyor? doğru hareketler yapmasını sağlayıp bebeği ile 

arasındaki bağı güçlendirip iletişimi güçlü ebeveynler olma yolunda  işaret dili ile aktif olarak eğitimlerimizde 

yaptırırken bizde bunu DVD haline getirerek evlerinde de doğuma giden zorlu duraklarını güzelleştirip 

kurslarımızı katılamayan annelere bilgili bilinçli anne baba olma yolunda sağlam temelleri attırıcı verimli bir 

program içeriği ile onlarında hayatlarına dokunmayı başarmaktı. amacımız ve bu güzel sonuçlara erişebilmeye 

devam ederken  ana dilimiz gibi ‘’işaret dili’’ eğitim programlı SESSİZ DÜNYADA İŞARET DİLİ İLE 

DOĞUMA HAZIRLIK eğitimlerimiz ile farkındalıklar yaratmaya devam edeceğimize inanıyorum. 
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2-İKİNCİ HEDEF KİTLE  

 

MÜLTECİ ANNELERE DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ(İşaret dili –arapça-türkçe tecrümanlı) 

 

1-Medicalpark Gaziantep Hastanesi,Doğuma Hazırlık Eğitmeni-Doğum Koordinatörü/Türkiye  

 

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de Suriyeli sığınmacıların en fazla muhatap oldukları 

kurumlar arasında sağlık kurumları bulunmaktadır. Söz konusu yükü devlet hastaneleriyle birlikte özel hastaneler 

de taşımaya çalışmaktadır. Sağlık sektöründeki, özel hastaneler hizmet sektöründe ve toplumun tamamıyla hizmet 

sunan kurumlar olması nedeniyle her kesimden insana hizmet vermektedir. Bu süreçte özel hastanelerin 

karşılaştıkları pek çok problemler de söz konusudur. Bu durum Suriyeli sığınmacılar özelinde düşünüldüğünde 

farkındalığın daha üst seviyede olması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Zira Suriyelilerin özel hastaneleri büyük 

oranda tercih etmeleri, yaşanılan olumlu olumsuz neticeleri doğurmaktadır.bu süreç sonucunda doğumların en çok 

gerçekleştiği Gaziantep de,hem Suriyeli sığınmacıların hem de sağlık çalışanlarının Gaziantep teki özel 

hastanelerde yaşadıkları çeşitli durumlara dikkat çekilecektir.özel hastanelerde tercüman eksiklerinden 

kaynaklanan iletişim problemleri , kültürel farkındalıklarından kaynaklı olarak yaşanan birtakım sorunlar, 

sığınmacıların içinde bulundukları sosyo-ekonomik durumdan kaynaklanan sorunlar; özel hastanelerde çalışan 

sağlık personelinden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanmaktadır.  

2011-2016 yılları arasında Türkiye’de tahminlere göre 200 bin Suriyeli çocuk doğmuştur (Mutlu, 

Kırımsoy, 2016). Suriye’de 2014 yılı doğurganlık hızı 2,68, 2015 yılı doğurganlık hızı 2,55 dir (Indexmundi, 

2016). Görüldüğü gibi Suriyeli kadınlar yüksek doğurganlık hızına sahiptir. Türkiye koşullarında özellikle kamp 

dışında yaşayan gebeler, sağlık hizmetlerine erişimde zorlanmakta, olumsuz şartlarda doğum yapmakta, doğum 

kontrol yöntemlerine ilişkin bilgi eksikliği ve doğum kontrol araçlarına erişimin zorluğunu yaşamaktadırlar 

(Jessen, 2016; Çalım ve diğerleri, 2012; KAMER, 2013).  

Yaşadıkları iletişim sorununa son vermek için çözüm sürecimizde bir çok mülteci anne adayına ulaştık 

birlik olup beden farkındalıklarını arttırarak doğuma hazırlık eğitimlerimizden dünya için küçük ama onlar için 

büyük bir adımı atarak kendilerini daha rahat ifade edip, hamilelik süreçlerinde hamile egzersizleri ile doğru nefes 

çalışmalarını yaparak kramp bel ağrıları ,doğru nefes çalışmaları ve gebeliği hastalık gibi geçirmemek adına 

gebelikte egzersiz ve nefes çalışmaları, gebelikte beslenme, aktif doğum eğitimleri ,ile doğru ıkınma teknikleri 

doğumda bedenlerini doğru yönlendirip istedikleri gibi doğum yapma şekli ile bilinçli doğum yapmaları için birde 

gebelikte göz muayenesi ile doğumda ıkınma tekniklerinde kişinin göz retina arkasında kornea incelmesi var ise 

kesinlikle ıkınamamaktadır. aksi halde korneada yırtılma meydana gelip doğumda kör olabilmektedir. kişi bunları 

bilip doğum şeklini seçebilmekte ve sağlık güvencesini alabilmektedir. 

 Anestezi uzmanı, ile epidural doğum ve sezeryanın yan etkilerini ve lokal anestezinin ya da spiral 

anestezinin ne demek olduğunu, bu gibi doğum şekillerinde ne gibi durumlar ile karşılaşacakları hakkında bilgi 

sahibi olup adrenalin ile arasındaki bağı kesebilmektedir. Emzirme eğitimlerimiz ile doğru emzirme tekniklerini 

öğrenip, bebek masajına kaçınca haftada başlaması gerekiyor? doğru hareketler yapmasını sağlayıp bebeği ile 

arasındaki bağı güçlendirip iletişimi güçlü ebeveynler olma yolunda  işaret dili ile aktif olarak eğitimlerimizde 

yaptırırken bizde bunu DVD haline getirerek evlerinde de doğuma giden zorlu duraklarını güzelleştirip 

kurslarımızı katılamayan annelere bilgili bilinçli anne baba olma yolunda sağlam temelleri attırıcı verimli bir 

program içeriği ile onlarında hayatlarına dokunmayı başarmaktı. amacımız ve bu güzel sonuçlara erişebilmeye 

devam ederken  ana dilimiz gibi ‘’işaret dili’’ eğitim programlı MÜLTECİ ANNELERE DOĞUMA HAZIRLIK 

eğitimlerimiz ile farkındalıklar yaratmaya devam edeceğimize inanıyorum. 
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3-ÜÇÜNCÜ HEDEF KİTLE 

DOĞUDA DOĞUM YAPMAK (İşaret dili –arapça-türkçe tecrümanlı) 

 

1-Medicalpark Gaziantep Hastanesi,Doğuma Hazırlık Eğitmeni-Doğum Koordinatörü/Türkiye  

 

Genel doğurganlık hızı, Şanlıurfa’da 146.5 ile en yüksek. Şanlıurfa’da genel doğurganlık hızı, 71.6 olan 

Türkiye ortalamasının iki katından bile yüksek. Genel doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 47.7 ile Kırklareli. 

Kırklareli’nde genel doğurganlık hızı, Türkiye ortalamasının üçte bir gerisinde. Genel doğurganlık hızının en 

yüksek olduğu illerin tamamı Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da yer alıyor. Buna karşın genel doğurganlık hızının 

en düşük olduğu iller, genelde Batı’da toplanıyor. Genel doğurganlık hızı en düşük illerin çoğu Marmara ve Batı 

Karadeniz’de.  

Genel doğurganlık hızı en fazla düşen iller Doğu’da, en fazla artan iller ise Batı’da yer alıyor. Genel 

doğurganlık hızı en fazla düşen illerin başını Siirt, Şırnak ve Muş çekiyor. Bu iller aynı zamanda doğurganlık hızı 

en yüksek illerin de ilk sıralarında. Buna karşın doğurganlık hızı en fazla artan ilk 10 il arasında yer alan Balıkesir, 

Edirne, Kırklareli ve Eskişehir de aynı zamanda genel doğurganlık hızı en düşük 10 il içinde de yar alıyorlar.  

Güneydoğu’da Kadınlar Erkek Çocuk için Riski Göze Alıyorlar,Bazı kadınlar erkek çocuğu doğurmak için art 

arda hamile kalıyor. Erkek çocuk beklentisi de doğum sayısını artıran etkenlerdir birisi.Sosyo ekonomik düzeyi 

düşük olan yerlerde doğum oranı yüksek oluyor.  İyot eksikliği ölü doğum ve düşük riskini artırıyor, Rahim ağzı 

kanseri Güneydoğu’da artıyor. yapılan bir araştırmada Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı okuma - yazma 

bilmiyor. Yüzde 30'unun anadili Türkçe, yüzde 3.1'inin Arapça, yaklaşık yüzde 65'inin de Kürtçe konuştuğu  ve 

Kadınlar dil problemi ve bilgi yetersizliği  nedeniyle iyi bir hamilelik dönemi geçiremiyorlar.  

Bu durumun önüne geçebilmek için ulaşılamayan kadınlara yani köylerde ve kırsal kesimlerde yaşayan 

anne adaylarına aile hekimleri tarafından ulaşıp çözüm sürecimizde bir birlik olup beden farkındalıklarını arttırarak 

hazırlamış olduğumuz hem işitme engelli hem arapça çevrili hemde Türkçe anlatımlı DVD’mizi ulaştırıp evlerinde 

bu hizmeti almaları için  doğuma hazırlık eğitimlerimizden dünya için küçük ama onlar için büyük bir adımı atarak 

kendilerini daha rahat ifade edip, hamilelik süreçlerinde hamile egzersizleri ile doğru nefes çalışmalarını yaparak 

kramp bel ağrıları ,doğru nefes çalışmaları ve gebeliği hastalık gibi geçirmemek adına gebelikte egzersiz ve nefes 

çalışmaları, gebelikte beslenme, aktif doğum eğitimleri ,ile doğru ıkınma teknikleri doğumda bedenlerini doğru 

yönlendirip istedikleri gibi doğum yapma şekli ile bilinçli doğum yapmaları için birde gebelikte göz muayenesi ile 

doğumda ıkınma tekniklerinde kişinin göz retina arkasında kornea incelmesi var ise kesinlikle ıkınamamaktadır. 

aksi halde korneada yırtılma meydana gelip doğumda kör olabilmektedir. kişi bunları bilip doğum şeklini 

seçebilmekte ve sağlık güvencesini alabilmektedir.Tamamen uzman görüşlü bir DVD çalişması olmaktadır. 

 Anestezi uzmanı, ile epidural doğum ve sezeryanın yan etkilerini ve lokal anestezinin ya da spiral 

anestezinin ne demek olduğunu, bu gibi doğum şekillerinde ne gibi durumlar ile karşılaşacakları hakkında bilgi 

sahibi olup adrenalin ile arasındaki bağı kesebilmektedir. Emzirme eğitimlerimiz ile doğru emzirme tekniklerini 

öğrenip, bebek masajına kaçınca haftada başlaması gerekiyor? doğru hareketler yapmasını sağlayıp bebeği ile 

arasındaki bağı güçlendirip iletişimi güçlü ebeveynler olma yolunda  işaret dili ile aktif olarak eğitimlerimizde 

yaptırırken bizde bunu DVD haline getirerek evlerinde de doğuma giden zorlu duraklarını güzelleştirip 

kurslarımızı katılamayan annelere bilgili bilinçli anne baba olma yolunda sağlam temelleri attırıcı verimli bir 

program içeriği ile onlarında hayatlarına dokunmayı başarmaktı. amacımız ve bu güzel sonuçlara erişebilmeye 

devam ederken  ana dilimiz gibi ‘’işaret dili’’ eğitim programlı DOĞUDA ULAŞILAMAYAN 

KADINLARDADOĞUMA HAZIRLIK eğitimlerimiz ile farkındalıklar yaratmaya devam edeceğimize 

inanıyorum. 
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sonuç:  

Dvd TASLAK  

 

1-Fatoş TAPAN ile tüm trimesterleri kapsayan Hamile Egzersizleri Eğitimi 

1-3 ay birinci trimester 

4-6 ay ikinci tirmester 

7-9 ay üçüncü trimester   

2-Fatoş TAPAN ile hamilelikte doğru nefes çalışması  

3-Beslenme Uzmanı :  

Gebelik dönemindeki doğru beslenme üzeriene uzman konuşması  

4-Göz Doktoru : 

Gebelikte göz muayenesi doğru ıkınma tekniklerie ile retina zararının önlenmesi üzereine uzman 

konuşması . 

5-Üroloji Doktoru : 

Hamilelikte ve sonrasında idrar torbası sarkmasını önleyici kegel egzersizleri üzerine uzman görüşü 

6-Anestezi Uzmanı : 

Ağrısız doğum ve sezeryan doğumda anestezinin fayda ve zararları üzerien uzman görüşleri  

7-Emzirme ,bebek masajı : 

Uzman bebek hemşiresi tarafından doğru emzirme teknikleri ve bebek masajının anlatılması  

8-Kadın Doğum Aktif Doğum(En sık sorulan sorular ) 

9-Bilgi bankası 
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S-149 - GEBELİK VE POSTPARTUM DÖNEMDE MOTİVASYONEL GÖRÜŞME TEMELLİ 

YAPILAN YAŞAM TARZI DEĞİŞİM ÇALIŞMALARI 

 
Seda AKGÜN1, Çağla VERİCİ1, Zeynep DAŞIKAN1, 

 
1Ege Üniversitesi, 

 

Amaç: Motivasyonel görüşme (MG); bireylerin sağlık sonuçlarını iyileştirmek için, davranış değişimi yapmasını 

cesaretlendiren, öneri veren ve danışan merkezli bir görüşme biçimidir. Son yıllarda MG, yaşam tarzını değiştirme, 

sigara bırakma, madde ve alkol bağımlılığı tedavisi, fiziksel aktivite ve diyet yönetimi, kilo yönetimi ve emzirmeyi 

teşvik etme vs. gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bu derleme, gebelik ve postpartum dönemde MG ile yapılan 

çalışmaları ve etkinliğini araştırmak için yapılmıştır.  

Yöntem: Veri kaynakları Google Schoolar arama motoru ve PubMed gibi çeşitli veri tabanlarında motivasyonel 

görüşme (motivational interviewing); randomize kontrollü çalışma,(randomized control trials); gebelik veya 

doğum sonrası (pregnancy or  postpartum); ve  peripartum  anahtar kelimeleri kullanılarak  elde edilmiştir. 

Araştırmaya dahil etmek için son 10 yılda gebelik ve postpartum dönemde yapılan,  MG kriterleri esas alınan, 

yaşam tarzı girişimleri,  beslenme ve fiziksel aktivite,  gestasyonel kilo alımı, gebelik ve postpartum kilo yönetimi 

konularındaki randomize kontrollü çalışmalar(RKÇ) ele alınmıştır.  

Bulgular: Bu derlemede ele alınan konuları içeren dokuz araştırma seçilmiştir. Gebelik döneminde ele alınan 

çalışmalar; gebelikte diyet ve egzersiz danışmanlığı, kilo yönetimi, obez gebelerde gestasyonel kilo alımını ve 

anksiyete düzeylerini azaltmak, obez gebe kadınlar için D vitamini ve yaşam tarzı girişimi,  gestasyonel diyabetes 

mellutusun (GDM) önlenmesi İçin D vitamini ve yaşam tarzı girişimi çalışmalarıdır. Postpartum dönem ise;  anne 

ve bebeklerin beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarını geliştirme, postpartum kilo yönetimi ve kilo kaybı 

çalışmalarıdır.  

MG ilkelerine dayalı yaşam tarzı girişimleri ebe, hemşire,  doktor, diyetisyen ve kişisel yaşam koçları tarafından 

yürütülmüş, görüşmeler yüz yüze, telefon görüşmesi, interaktif bilgisayar üzerinden ve kısa video girişimleri ile 

yapılmıştır. Araştırmalarda MG seansları üç ile altı arasında değişmiş ve ortalama 15-20 dakika sürmüştür. 

Sonuçlar: MG yapılan girişim gruplarında kontrol gruplarına göre gestasyonel kilo alımında azalma, diyet ve 

beslenme alışkanlıklarında artış, postpartum kilo tutulumunda azalma olduğu görülmüştür. Araştırma sonuçları 

göre;  gebelik ve postpartum dönemde MG ile yapılan yaşam tarzı ve kilo yönetimi ile ilgili karşılaştırmalı 

çalışmalarda yararlı olduğunu ve kullanılabileceğini göstermektedir.  

Anahtar Kelimeler: motivasyonel görüşme, randomize kontrollü çalışma, gebelik veya postpartum, peripartum, 

yaşam tarzı  

 

MOTIVATIONAL INTERVIEWING OF LIFE STYLE CHANGE STUDIES BASED ON  

PREGNANCY AND POSTPARTUM PERIOD 

Objective: Motivational interview (MI); It is a form of interviewing centered on making changes in behaviors, 

suggesting and consulting for the improvement of individuals in terms of health.  In recent years, MI has been used 

to improve lifestyle, smoking cessation, substance and alcohol addiction treatment, physical activity and diet 

management, weight management and breastfeeding promotion are used in many areas such as.  

This review was conducted to investigate the efficacy and work done with MI in pregnancy and postpartum period. 
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Method: Data sources include motivational interviewing on various databases such as the Google Schools search 

engine and PubMed; randomized control trials; pregnancy or postpartum; and peripartum key words. 

Randomized controlled trials (RCTs) of lifestyle interventions, nutrition and physical activity, gestational weight 

gain, pregnancy and postpartum weight management, based on MI criteria, were conducted during the last 10 years 

in pregnancy and postpartum to include in the study. 

Findings: Nine studies with topics covered in this review were selected. Studies addressed during pregnancy; diet 

and exercise counseling in pregnancy, weight management, reducing gestational weight gain and anxiety levels in 

obese genders, vitamin D and lifestyle intervention for obese pregnant women, vitamin D and lifestyle intervention 

studies for the prevention of gestational diabetes mellitus (GDM). Postpartum period is; improving nutrition and 

physical activity behaviors of mothers and babies, postpartum weight management and weight loss studies.  

Lifestyle initiatives based on MI principles were conducted by midwives, nurses, doctors, dieticians and personal 

life coaches, interviews were conducted face to face, telephone interviews, interactive computer and short video 

interventions. In the research, MI sessions ranged from three to six, with an average duration of 15-20 minutes. 

Conclusion: There was a decrease in gestational weight gain, an increase in diet and nutrition habits, and a 

decrease in postpartum weight gain in the MI treated intervention groups compared to the control groups. 

According to the results of the research; it is useful and can be used in comparative studies on lifestyle and weight 

management with MI in the pregnancy and postpartum period. 

Key words: motivational interviewing, randomized control trials, pregnancy or postpartum, peripartum, life style 

 

Giriş: 

İlk olarak Miller (1983) tarafından tanımlanan motivasyonel görüşme(MG); bireylerin sorunlarını keşfetme ve 

çözmelerine yardım ederek davranış değişimi sağlamak için öneri verilen danışan merkezli bir görüşme biçimidir 

(Miller ve Rollnick, 2002; Özdemir 2013). Diğer bir tanımı ise danışanların ambivalansı keşfedip çözümlemelerine 

yardımcı olarak davranış değişikliğini çıkartmak için kullanılan direktif ve danışan merkezli bir yaklaşım olarak 

tanımlanmaktadır(Ögel 2009). MG bireylerin kararsızlık duygularını çözmelerine yardımcı olmak ve içsel 

motivasyonunu arttırarak yaşam tarzı değişikliklerinde avantajlı durumlara getirmelerini sağlamaktadır. Pozitif 

anlamda onları ödüllendirerek teşviki arttırmaktadır(Jelsma ve ark,2013). MG; işbirliği, hatırlatma, özerklik ile 

empatik yaklaşım, çelişkiyi ifade etme, dirençle mücadele ve kendine yeterliliği (özgüveni) destekleme gibi temel 

yaklaşımlarını içerir (Ögel, 2009; Özdemir ve ark, 2013; Daşıkan 2012) 

Son yıllarda hemşirelik uygulamalarında MG’ye olan ilgi artmaya başlamış ve birçok alanda kullanımı 

yer almaktadır MG’nin  kullanıldığı alanlar;  yaşam tarzını değiştirme, sigara bırakma, madde ve alkol bağımlılığı 

tedavisi, fiziksel aktivite ve diyet yönetimi, kilo yönetimi, emzirmeyi teşvik etme, tedavinin sürdürülmesi, 

rehabilitasyon,kronik hastalıkların yönetimi,  cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma (örn.AIDS), cinsel 

davranış değişikliği vs. gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Özdemir 2013,Daşıkan 2012). 

Bu derleme, gebelik ve postpartum dönemde MG temelli yapılan çalışmaları ve etkinliğini araştırmak için 

yapılmıştır. Araştırmaya dahil etmek için son 10 yılda gebelik ve postpartum dönemde yapılan,  MG kriterleri esas 

alınan, yaşam tarzı girişimleri,  beslenme ve fiziksel aktivite,  gestasyonel kilo alımı(GKA), gebelik ve postpartum 

kilo yönetimi konularındaki randomize kontrollü çalışmalar(RKÇ) ele alınmıştır. 

Gelişme: 
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Yapılan derleme sonucu kriterlere uyan dokuz  RKÇ çalışma ele alınmıştır. Ele alınan çalışmaların  yedisi 

gebelik dönemi(Jackson ve ark.,2010; Moholdt  ve ark.,2011; Daşıkan,2012; Jelsma ve ark.,2013; Bogaerts ve 

ark.,2013; John ve ark.,2014; Jelsma ve ark.,2017) ikisi postpartum dönemde(Østbye ve ark.,2009 ve Craigie ve 

ark.,2011)  yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda MG kullanılarak yaşam tarzı değişiklikleri, beslenme ve fiziksel 

aktivite, GKA, gebelik ve postpartum dönemde kilo yönetimi konularını ele almışlardır.   

MG temelli yapılan görüşmeler ebe, hemşire, doktor, diyetisyen, kişisel yaşam koçları tarafından 

yürütülmüştür. Görüşmeler; yüz yüze, telefon görüşmesi, interaktif bilgisayar üzerinden ve kısa video girişimleri 

ile yapılmıştır. Araştırmalarda MG seansları üç ile altı arasında değişmiş ve ortalama 15-20 dakika sürmüştür. 

Telefon ile yapılan görüşmeler, yüz yüze görüşmelere ek olarak yapılmış olup ortalama üç seans ve ortalama olarak 

10-15 dakika sürmüştür. Gebe ile ilgili yapılan çalışmalarda MG izlem süreleri ortalama olarak gebelik süresi 

kadar uygulanmıştır. Birkaç çalışmada da postpartum iki haftaya kadar devam edebilmektedir. Postpartum 

dönemde yapılan iki çalışmada MG izlem süresi 6 hafta ve 12 hafta süresince uygulanmıştır. Yapılan MG içeriği; 

müdahale gruplarına verilen sağlıklı beslenme, kilo yönetimi, gebelik ve sonrasında fiziksel egzersiz önemi 

konularında ön bilgi verilerek öncelikle kendi içsel motivasyonun sağlanması şeklindedir. Uygulanan girişimler, 

kişiye özgü kilo ölçümleri yapılarak sağlıklı beslenme ve fiziksel egzersiz programı oluşturulmuştur. 

Bilgilendirme broşürleri verilerek ara ara MG anketleri yapılmıştır. Her MG seansının bitiminde ‘’MG Tedavi 

Bütünlüğü Ölçeği’’ de kullanılmıştır. 

MG ile yapılan çalışmalarda; bireysel danışmanlık girişimi gebe kadınlarda sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarının gelişmesine, fiziksel aktivitenin artmasını sağlamış, GKA ve aşırı GKA ve anksiyete düzeyini 

azaltmada da etkili olduğu görülmüştür. D vitamininde takviye olarak kullanıldığı iki çalışmada; gebelik kilo 

alımının azaltılması ile fiziksel iyileşme sağlanmış, sağlıklı beslenmenin sağlanmasıyla insülin duyarlılığını 

arttırdığı düşünülmüştür. Yapılan bir çalışma sonucuna göre de MG ile GDM’yi azaltmada olumlu yönde ilişki 

saptandığı görülmüştür. 

Derlemeye dahil edilen çalışmaların temel bulguları ve sonuçları aşağıda Tablo 1 de verilmiştir. 

 

Sonuç: 

MG tekniği derlememiz de yer verdiğimiz birçok araştırmaya göre gebelikte ve pospartum dönemde; alkol 

bağımlılığı, sigara bağımlılığı, gebelikte psikososyal durumun desteklenmesi, emzirmenin desteklenmesi, 

kontraseptif kullanımının desteklenme ve GDM’nin önlenmesi gibi birçok davranış değişikliğinde kullanılmakta 

olup araştırma sonuçlarına baktığımızda olumlu yönde sonuçları ortaya koyduğunu kanıtlamaktadır. Fakat MG 

kullanıldığı daha fazla araştırmaların yapılması ve bilimsel kanıt düzeyinin artırılması amacıyla MG tekniği, 

hemşirelikte daha yaygın şekilde kullanılabilir. Ayrıca klinik ortamlarda MG tekniğine daha fazla yer verilerek 

MG ile ilgili bilgi ve beceri arttırma yoluna gidilebilir. 
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TABLO 1. YAPILAN ÇALIŞMALARIN TEMEL BULGULARI VE SONUÇLARI  

 

Yazar/yıl 

/ülke 

Amaç Çalışma 

tipi/yer 

Örneklem/n/izlem 

süresi 

Yöntem/materyal MG içerik Bulgular / Sonuç 

Østbye ve 

ark./2009/ 

İngiltere. 

Doğum sonrasındaki 6 

hafta içerisinde olan 

annelerin MG 

tekniğiyle BKI’ lerinin 

azalmasının 

sağlanmasıdır. 

RKÇ   

Obstetri 

klinklerinde. 

Postpartum 6. hafta 

içerisinde olan 450 

(fazla kilolu veya 

obez BKI>25 kg/m2) 

kadın. 

Kontrol grubu :225 

Müdahale grubu :225 

İzlem süresi(İS): 9 ay 

 

Her grup 8 SB sınıfı, 10 FA 

sınıfı, 6 telefonla danışma 

sınıfı şeklinde 

oluşturulmuştur. 

SA VE FA Sınıflarına 

Uygulanan Süre: Günde 30 

dakika, haftada beş kez. 

Telefonla danışma sınıfına 

uygulanan süre: her sınıfa 6 

haftada bir, 20 dk. 

Demografik bilgi anketini, 

psikososyal değişkenleri 

içeren anket, FA ve kısa bir 

gıda-frekans anketi (FFQ) 

kullanılmıştır. 

SB, FA (Planlı yürüyüş ve 

egzersizler,  Aerobik 

hareketleri, Kuvvet ve 

esneklik eğitimi ve pelvik 

taban egzersizleri 

uygulanmıştır.) 

Müdahale grubunda 

ortalama kilo kaybı 0.90 

kg (5.1 kg), kontrol 

grubunda 0.36 kg (4.9 

kg) idi. 

Diyetin 

iyileştirilmesindeki 

veya FA artmasında 

anlamlı farklılıklar 

bulunamamıştır. 

 

Jackson ve 

ark./2010/ 

Amerika. 

Bilgisayarlı bir Video 

Doktor danışmanlık 

aracının gebe 

kadınlarda kendinden 

beslenen diyet ve 

egzersizi geliştirip 

geliştirmediğini 

belirlemek. 

RKÇ  

Üç kamu bakım 

uygulamaları 

hastanesi, iki 

akademik 

uygulama ve bir 

toplum 

hastanesi 

321 gebe kadın.  

Kontrol grubu:163 

Müdahale grubu:158  

İS: 6 hafta 

Müdahale grubu için girişim 

üç bölümden oluşmakta: 

Video Doktor danışma 

oturumu, klinisyen ve hasta 

için Eğitim Çalışma Sayfası. 

Video kliplerin, örnekleri 

http://dentistry.ucsf.edu/ 

chips / (yeni) research-

prenatal-fit.htm adresinden 

klinisyenler ve hastalar 

ulaşabilmektedirler. 

Diyet alımı, (Video 

Doktor tarafından verilen 

kısa mesajlar ve gıdaların 

kalite özelliklerini içeren 

18 yiyecek 

değerlendirildi. ) 

FA, haftalık sıklığını ve 

süresini değerlendirildi. 

GKA ile ilgili ek sorular: 

Video Doktor, diyet ve 

egzersiz davranışının kilo 

alımı üzerindeki etkisini 

vurguladı. Video Doktor 

bölümü 10-15 dk. 

sürmektedir.  

Video Doktor grubunda 

(n = 158), egzersiz 

süresinde (+28 dk.), ve 

sağlıklı beslenme 

alışkanlıklarında 

kontrol grubuna göre 

istatistiksel anlamlı artış 

olmuştur. Beslenme 

bilgisi, her iki grupta da 

iyileşme olsa da daha 

çok Video Doktor 

grubunda iyileşme 

olmuştur. Gruplar 

arasında kilo alımında 

fark  olmamıştır.  

Moholdt  ve 

ark./2011/ 

Norveç. 

Gebelik bakımına ek 

olarak egzersiz yapan 

obez hamile kadınların 

RKÇ.  

Üniversite 

Hastanesi 

150 gebe.  

Girişim grubu: 75  

Kontrol grubu: 75  

Lineer karışık efekt modeli Bu eğitim hastanede  

haftada 4 kez toplam 60 

dk boyunca gebelik için 

Yapılan obez gebelere 

eğitim programının 

GKA ve istenmeyen 
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sadece bakım alan 

hamile kadınlara göre 

GKA 

karşılaştırılmasıdır. 

 

 

 

İS: Gebeliğin 14. 

Hafta +pospartum 

12. Hafta 

Hamilelik boyunca önerilen 

kilo alımını gösteren GKA 

eğrisi 

Gebe kadınlar için üç eğitim 

programı vardır. 

Bunlar: 

 1) 42 düzenli egzersiz 

seansına katılmak veya 

 2) 28 egzersiz seansına 

katılmak + 28  ev egzersiz 

seansı yapmak veya 

 3) 60 ev egzersiz seansı 

yapmak. Bir ev egzersiz 

seansı olarak saymak için 

egzersiz ≥ 50 dakika. 

özel olarak tasarlanan bir 

egzersiz programı 

yaptırılmaktadır. Ayrıca, 

kadınları 37. haftadan 

sonra bile egzersiz eğitimi 

alması için teşvik 

edilmektedir.  

Dayanıklılık eğitimi;  10 

dakikalık bir ısınma ve 

ardından 25 dakika 

boyunca koşu bandında 

yürüme. 

 50 dakikalık ev egzersiz 

programında bulunan 

kadınlara, haftada en az 

bir kez (35 dakika 

dayanıklılık eğitimi ve 15 

dakika kuvvet 

egzersizleri) 

tamamlamaları için 

eğitimler verilmektedir. 

Gebeler eğitim MG odaklı 

yapılmıştır.. Her kadın, 

her trimesterde 30 

dakikalık bir MG seansı 

almaktadır. Kontrol 

grubundaki kadınlar, ebe, 

pratisyen hekim veya 

doğum uzmanı ile olağan 

görüşmeler yapılmıştır.. 

gebelik sonuçlarının 

azaltılmasında etkili 

olduğu kanıtlanırsa, bu 

tür programlar obez 

kadınlar için rutin 

gebelik bakımının bir 

parçası olarak kabul 

edileceği 

düşünülmektedir. 

Craigie ve 

ark./2011/ 

İngiltere 

Sosyal dezavantajlı 

bölgelerde yaşayan 

postpartum kadınlarda 

kilo kaybı müdahalesi 

için RKÇ yürütmenin 

uygulanabilirliğini 

değerlendirmektir. 

RKÇ, . Tayside 

bölgesi. 

52 pospartum (6-18 

ay arası) dönemdeki 

kadın,   

Kontrol grubu:23 

Müdahale grubu:29 

İS: 12 hafta  

Fiziksel ölçümler, Açlık kan 

örneği (plazma C vitamini 

analizi için), Sosyo-

demografik ölçümler, diyet 

alımı, FA ile ilgili anketler ve 

psikososyal parametreler (öz 

yeterlik ve planlı davranış 

teorisi) kullanılmıştır. 

Tüm katılımcılar kilo 

kaybı kitapçığı almıştır. 

12 haftalık müdahalede 

bulunmak üzere müdahale 

grubuna ayda bir kez yüz 

yüze görüşme (katılımcı 

için en uygun yerde) ile 

eğitim verecek bir yaşam 

Vücut ağırlığı kaybı 

karşılaştırmasında, 

müdahale grubunda 

%73 iken kontrol 

grubunda %36dır. 

Müdahale grubunda 

vücut ağırlığı, BKI ve 

vücut yağ yüzdesinde 
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12 haftalık müdahale, 3 yüz 

yüze görüşme ve 3 

yapılandırılmış telefon 

görüşmesi ile sağlanan enerji 

açığını gidermek ve FA’yı 

arttırmak için MG teknikleri 

kullanmıştır. 

stili danışman 

görevlendirildi. Ayrıca 3 

yapılandırılmış telefon 

görüşmesi de yapılmıştır.  

Kontrol grubuna,takip 

değerlendirmesinden 

sonra bir yaşam tarzı 

danışmanıyla bir defaya 

mahsus danışmanlık 

hizmeti verilmiştir.   

kontrol grubuna göre 

önemli ölçüde daha 

büyük bir değişiklik 

olmuştur. 

Daşıkan. 

/2012/ 

Türkiye. 

Teori temelli(sosyal 

bilişsel teori , teoriler 

üstü model’in değişim 

aşaması , MG)  SB ve 

FA bireysel 

danışmanlık 

girişiminin, 2009 yılı 

İOM rehber önerisine 

göre GKA, SB ve  FA 

davranışları üzerine 

etkisini 

değerlendirmektir. 

Ön test-son test, 

RKÇ, yarı 

deneysel 

desendedir.  

5  farklı Aile 

Sağlığı 

Merkezi/İzmir. 

98 gebe.  

Girişim grubu: 48 

gebe Kontrol grubu: 

50 gebe 

 

ilk görüşme 

gebeliğin ilk 14. 

Haftasından önce 

yapılmış ve birer ay 

ara ile, doğum 

yapana kadar, 

doğumdan sonra 

obstetrik veriler için 

görüşme yapılmıştır. 

İS:  6   ay  

Gebe Kilo İzlem Kartı  

Beslenme Alışkanlıkları ve 

Günlük Besin Tüketim 

Sıklığı Tanılama Formu  

Uluslararası Fiziksel Aktivite 

Anketi - IPAQ (Kısa Form)  

Öz Etkililik-Yeterlilik Ölçeği 

(ÖEYÖ)  

Çok Boyutlu Algılanan 

Sosyal Destek Ölçeği 

 

Toplam beş bireysel 

danışmanlık MG 

yapılmış, dört kez yüz 

yüze, bir kez kez telefon 

ile , süresi 30-45dak  arası, 

doktora öğrencisi 

tarafından yapılmıştır.  

Beslenme/diyet 

danışmanlığı, FA 

danışmanlığı, Rutin 

prenatal bakım   

BKİ uygun GKA. 

Araştırma sonucu 

girişim grubu gebe 

kadınların GKA 

ortalaması 10.2±4.40 

kg,  kontrol grubunun 

GKA ortalaması 

13.8±5.4 kg olarak 

saptanmış ve gruplar 

arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark 

saptanmıştır. Bireysel 

danışmanlık girişimi 

gebe kadınlarda SB 

alışkanlıklarının 

gelişmesine, FAnin 

artmasını sağlamış, 

GKA ve aşırı GKA 

azaltmada etkili 

olmuştur. 

Jelsma ve 

ark./2013/ 

Hollanda 

Obez gebe kadınlara 

MG tekniğiyle D 

vitamini desteği ve 

yaşam değişiklikleri 

oluşturulma sürecinin 

değerlendirilmesidir. 

RKÇ,  

9 Avrupa 

Ülkesi.  

880 gebe kadın 

(GDM riski taşıyan 

(BKİ:= 29 (kg / m2) 

8 araştırma grubu. 

Her grup 110 kişi.) 

1. Sağlıklı beslenme, 

(SB), 

 2.Fiziksel aktivite 

(FA), 

Yapılan ölçümler; GKA, 

açlık glikozu ve insülin 

duyarlılığı.  

Klinik değerlendirmeler 20 

haftadan önce (ilk görüşme, 

tarama) 24-28. Haftada(2. 

Görüşme), 35-37. 

Haftada(3.görüşme) ve 

doğumdan sonra 48 saat 

Bireysel koçlar eşliğinde 

SB ve FA yaptırılması 

planlanmıştır. 

GKA azaltılması ile 

fiziksel iyileşme 

sağlanmış, D vitamini 

takviyesi yanında 

aktivite ve SB’nin 

sağlanmasıyla insülin 

duyarlılığını arttırdığı 

düşünülmektedir. 
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 3.SB+FA, 

4.Kontrol,  

5.SB+FA+D 

vitamini, 

6. SB+FA +plasebo, 

7. D vitamini tek 

başına, 8. Plasebo 

(tek başına), 

 Başlangıç izlemi 

gebeliğin 20. 

haftasından önce, 

son izlem doğum 

sonu yapılarak 

bitirilmiştir. 

İS: 9-10 ay 

içinde yapılmıştır. 5 kez 

telefon ile 4 kez yüz yüze 4-

20 dk arasında görüşmeler 

yapılmıştır. 

Bogaerts ve 

ark./2013/ 

Belçika 

Obez gebeler için 

hedeflenen bir antenatal 

yaşam tarzı müdahale 

programının GKAnı ve 

anksiyete veya depresif 

duygu durum 

düzeylerini etkileyip 

etkilemediğini 

değerlendirmek. 

RKÇ 

 

205 obez gebe kadın. 

Kontrol grubu:63 

Broşür grubu:58 

Yaşam tarzı 

müdahale grubu: 76 

İS: Gebelik süresi. 

 

Motivasyonel yaşam tarzı 

müdahalesi konusunda 

eğitilmiş bir ebe tarafından 

deney grubuna  dört antenatal 

yaşam tarzı müdahale seansı 

yapılmıştır. Gebeliğin birinci, 

ikinci ve üçüncü 

trimesterlerinde anksiyete 

(Durumluk ve Sürekli Kaygı 

Envanteri) ve depresyon 

duyguları (Edinburgh 

Depresyon Ölçeği) ölçülmüş, 

sonuç değişkenlerini kontrol 

etmek ve düzeltmek için 

sosyo demografik, 

davranışsal, psikolojik ve 

tıbbi değişkenler 

kullanılmıştır. 

En fazla üçer kişilik obez 

gebeler  ile ebe tarafından 

1,5–2 saatlik bir  seans 

yapılmıştır. Gebe kadınlar 

ile 15 gebelik haftasından, 

18 - 22 hafta arasında, 24 

-28 hafta arasında ve 30- 

34 hafta arasında toplam 

dört seans uygulama 

yapılmıştır. Oturumlar, 

gebe kadınların SB için 

resmi    ulusal sağlıklı 

beslenme önerileri  temel 

alınmış, FA düzeylerini 

artırma yöntemleri 

tartışılmıştır. Yaşam tarzı 

müdahale programının 

ilkeleri, MG kavramının 

yanı sıra Prochaska ve  

arkadaşlarının davranışsal 

değişim aşamaları 

modeline 

dayandırılmıştır. Başlıca 

Yaşam tarzı müdahale 

grubunun rutin prenatal 

kontrol grubuna göre 

gebelikteki anksiyete 

düzeyleri anlamlı olarak 

azalmış, kontrol 

grubunda artış 

olmuştur.MG 

prensiplerine dayanan 

hedefli bir yaşam tarzı 

müdahale programı 

gebe kadınlarda GKA 

ve anksiyete düzeyini 

azaltmaktadır. 
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odak nokta beslenme 

önerileri ve FA olmakla 

birlikte, gebelikle ilgili 

endişeler ve kişisel sorular 

da ele alınmıştır. 

John ve ark, 

2014/İngiltere. 

Obez gebe kadınlara 

yönelik bir kilo 

yönetimi 

müdahalesinin, 

doğumdan sonraki 12 

ay içinde kadınların 

VKİ azaltmada etkili 

olup olmadığını 

değerlendirmektir. 

RKÇ. 

İngiltere ve 

Galler'de 20 

doğum birimi. 

570 gebe kadın 

Kontrol grubu:285 

Müdahale grubu:285 

 

İS:56  hafta 

 

Müdahale grubu oturumları 

genel olarak 4 dört madde 

etrafında 

oluşturulmuştur:1)SB, 2)FA, 

3) ebelik tavsiyesi ve 4) 

davranışsal bileşen. 

Haftalık 1.5 saatlik 

görüşmeler sağlanmıştır. 

Katılımcılar 36 haftalık 

gestasyonda ve doğumdan 6 

hafta, 6 ay ve 12 ay sonra 

izlenecektir. Doğum sonrası 

12 aylık BKİ birincil 

sonuçtur. Sekonder sonuçlar 

arasında GKA, yaşam 

kalitesi, mental sağlık, bel-

kalça oranı, çocuk ağırlığı 

santrali, yenidoğan ünitesine 

kabul, diyet, FA düzeyleri, 

gebelik ve doğum 

komplikasyonları, sosyal 

destek, öz-düzenleme ve öz-

yeterlilik yer almaktadır. 

Kontrol grubu, genel 

bakım, diyet ve FA 

konusunda tavsiyelerde 

bulunan iki broşür 

almışlardır. Müdahale 

grubuna yapılan 

oturumlarda; SB 

oturumlarında; enerji 

yoğunluğu dikkate 

alınarak SB programı 

oluşturulmuştur. FA 

oturumlarında obez 

hamile kadınlar için 

bireyselleştirilmiş bir FA 

programı oluşturulmuştur. 

Ebelik tavsiyesi 

oturumunda hamilelik 

sürecine ek olarak bu 

dönemde kadınların 

endişeli olabileceği 

konularda destek, 

emzirme gibi konularda 

tavsiyeler verilmiştir.  

Davranışsal bileşende ise 

davranışı yönetmek için 

pratik beceriler ve 

stratejiler tartışılarak 

gebenin doğumdan 

sonraki sürecinde de 

kilosunu yönetme 

davranışını devam 

ettirmesi sağlanmak 

istenmektedir. 

Gebelikte obezite, kötü 

sağlık ve artan 

maliyetler ile 

bağlantılıdır. Hamilelik 

döneminde ileride 

kullanabilecekleri kilo 

yönetimi ve sağlıklı 

yaşam becerileri ile 

donatılabilir çünkü 

hamilelik kadınların 

kolayca motive olduğu 

bir değişim zamanıdır. 
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Oturumlarda MG’ nin 

temel hedefleri, hedefi 

teşvik etmektir. 

Belirleme, kendini izleme 

ve davranışsal öz-

düzenleme, motivasyonu 

artırmak ve öz-yeterlik ve 

sosyal destek 

sistemlerinin farkına varıp 

hedefin gerçekleşmesidir. 

Jelsma ve 

ark./2017/ 

Hollanda 

 

Obez hamile kadınlara 

MG tekniğiyle D 

vitamini desteği ve 

yaşam değişiklikleri 

oluşturulma sürecinin 

değerlendirilmesidir. 

RKÇ  

9 Avrupa 

ülkesi. 

  

144 obez gebe kadın, 

(BKİ≥29 kg / m2 

olanlar)  

3 grup. Gruplar; 

1.grup n: 48; SB+ D 

vitamini desteği  

2.grup n:47; FA 

3.grup; n:49 hem 

SB(+D) hem de FA. 

 İS: 9-10 ay 

MG becerilerini ölçen MG 

Tedavi Bütünlüğü Ölçeği, 

pedometre, dynaband, 

beslenme günlüğü, aksiyon 

hedef kartları ve GDM 

hakkında bilgi içeren kılavuz 

Yüz yüze yapılan MG 

süreleri: 34- 50 dakika 

arasında. 

Telefon görüşmelerinin 

süresi ortalama 14 

dakikadır. 

MG, yüz  yüze beş oturum 

ve dört isteğe bağlı telefon 

koçluğu, oturumlar kişisel 

yaşam koçu tarafından 

yapılmış, toplam 12 

yaşam koçu  görev almış, 

Yaşam koçları toplam 32 

saat MG eğitimi almıştır. 

Yapılan çalışma 

sonucuna göre MG ile 

GDM arasında olumlu 

yönde ilişki saptandığı 

görülmüştür. 

  

MG: Motivasyonel görüşme, GKA: gestasyonel kilo alımı, RKÇ: randomize kontrollü çalışmalar,  İS: izlem süresi, FA: Fiziksel aktivite, SB: Sağlıklı beslenme, 
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S-150 - POSTERİOR LONGİTUDİNAL LİGAMENT YIRTILMASI OLAN BİR GEBENİN 

YAŞADIĞI SORUNLAR VE DOĞUMA HAZIRLIK: OLGU SUNUMU 

PROBLEMS EXPERIENCED BY A PREGNANT WOMAN WITH POSTERIOR 

LONGITUDINAL LIGAMENT TEARING AND PREPARATION FOR DELIVERY: CASE 

REPORT 

Betül ÖZEN (Dr. Öğretim Üyesi) 

ÖZ 

Amaç: Bu olgu sunumunda, gebelik sürecinde düşme sonucu posterior longitudinal ligament (PLL) yırtılması 

oluşan bir kadının yaşadığı sorunlara ve doğuma hazırlık sürecine dikkat çekilmek istenmiştir.  

Olgunun Tanımlanması: Olguda; gebe 36 yaşında, 8 yıldır evli, 1 çocuk sahibi ve ikinci bebeğine hamiledir.  

Gebe hamileliğin sekizinci haftasında düşmüştür. Gebenin bel muayenesi yapılmış ve MR’a alınmıştır. MR’da 

L5’de küçük bir fıtık ve posterior longitudinal ligament’de yırtık olduğu tespit edilmiştir.  

Bulgular: Gebe, düşme nedeniyle meydana gelen PLL yırtık sonucu en az üç ay mutlak yatak istirahatine 

alınmıştır. Gebenin yürümede zorlanma yaşadığı, VAS ağrı skalasına göre ağrısının 9 olduğu, bebekte bir problem 

meydana gelebileceği endişesiyle kaygılı olduğu, ameliyat olma ihtimali nedeniyle anksiyete yaşadığı tespit 

edilmiştir. Gebelik sebebiyle ilaç kullanamayan hastaya bele uygulanmak üzere yakı kullanımı ve sıcak uygulama 

doktoru tarafından önerilmiştir. Gebenin iki hekimi ve hemşiresi durumu değerlendirerek ortak bir karar almış, 

ameliyat kararını ertelemiş, gebenin doğum sonuna kadar yatak istirahatinde olmasını ve doğumdan sonra tekrar 

MR’a alınmasını uygun bulmuşlardır. Bu karar sonrası yürüme problemi ve hareket kısıtlılığı nedeniyle gebenin 

doğuma hazırlık kursuna katılamayacağı göz önüne alındığında; gebeyi doğuma hazırlamak, fiziksel, sosyal ve 

ruhsal olarak zorlanması ile başa çıkabilmesini sağlamak amacıyla doğuma kadar haftada en az 2 kez hemşire ve 

ebe tarafından ev ziyareti yapılmasına karar verilmiştir. Sonuç: Gebe miyadından 4 hafta önce sezeryan doğum 

ile sağlıklı bir bebeğe sahip olmuştur. Anne, kendine verilen evde bakımın doğuma hazırlık sürecini yönetmeye 

yardımcı olduğunu,  ağrılarına rağmen 7 aylık bebeğini halen emzirmekte olduğunu ve doktoru tarafından önerilen 

uygulamalara devam ettiğini ifade etmiştir. 

Anahtar sözcükler: Doğuma hazırlık, gebelik, ev ziyareti, posterior longitudinal ligament 

Abstract 

Aims: The aim of this case report is to pay attention to the problems experienced by a woman who had posterior 

longitudinal ligament (PLL) tearing as a result of falling during pregnancy process,as well as to her preparation 

process for the delivery.  

Identification of the case: The case was a 36-year-old pregnant woman who got married for 8 years,had a child 

and conceived the second baby. The pregnant woman fell in the eighth week of gestation. She applied to the clinic 
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due to limitation of movement with pain in the waist and inguen. She had the waist examination and MR scan. A 

minor hernia L5 in MR and a tearing in posterior longitudinal ligament were detected.  

Results: The pregnant woman was taken under absolute bedrest for a duration of at least 3 months as a result of 

PLL tearing that occurred due to the falling.It was found that the pregnant woman had difficulty in walking,she 

had a pain score of 9 in terms of VAS, she was anxious with the idea that a problem may occur on the infant; and 

she had anxiety due to the possibility of undergoing operation. The doctor suggested use of plaster and hot 

application to be administered on waist in patient not using drug due to pregnancy. Her two physicians and nurse 

made a joint decision by evaluating her condition and postponed the operation and approved that she should have 

the bedrest until end of the birth and have MR again after the birth. Given that the pregnant woman was unable to 

participate in the delivery preparation course due to the problem of walking and limitation of movement after this 

decision,it was decided for the nurse and the midwife tomake home visits at least twice a week until the time of 

delivery in order to prepare her for delivery and enable her tocopewith physical,social and mental problems.  

Conclusion: The pregnant woman had a heathy infant by caesarean section 4weeks before the full term. The 

mother stated that the home care enabled her assisted to manage the preparation process for the delivery, she were 

still continuing to breastfeed her 7 month-old infant despite her pains,and she continued the practices suggested 

by her doctor. 

Key words: birth preparation, pregnancy, home visit, posterior longitudinal ligamen 

Giriş 

Gebelik döneminde yaşanılan travma hem annenin, hem de fetusun hayatını tehlikeye sokan bir durumdur. 

Travma, maternal ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir. Tüm gebeliklerin %6-7’sinde görülmektedir. Orta 

ve ağır travmalar %46 maternal, %40’a ulaşan oranda fetal mortalite ile sonuçlanabilmektedir. Travmaların en 

yaygın nedenleri; %49 motorlu araç kazaları, %25 düşmelerdir (Gezginç&Göktepe, 2011; Kuo et al., 2007; 

Chames & Pearlman, 2008; Mihvanlı & Karahisar, 2012). Düşme olgusunun gebelikte görülen travma sıklığı 

içindeki önemi göz önüne alınarak bu olgu sunumunda; gebelik sürecinde düşme sonucu posterior longitudinal 

ligament (PLL) yırtılması oluşan bir kadının yaşadığı sorunlara ve doğuma hazırlık sürecine dikkat çekilmek 

istenmiştir. 

Olgu Sunumu 

Bu olguda; gebe 36 yaşında, 8 yıldır evli, 1 çocuk sahibi ve ikinci bebeğine hamiledir.  Gebe hamileliğin sekizinci 

haftasında düşmüştür. Belde ve kasıklarda ağrı, hareket kısıtlılığı sebebiyle kliniğine başvurmuştur.  Gebenin bel 

muayenesi yapılmış ve MR’a alınmıştır. MR’da L5’de küçük bir fıtık ve posterior longitudinal ligament’de yırtık 

olduğu tespit edilmiştir. Gebenin düşme olayından önce bel ağrısı şikâyeti olmadığı, gebeliğinin normal olarak 

ilerlediği öğrenilmiştir. Gebeye PLL yırtık tanısı konulmuştur. Gebe, düşme nedeniyle meydana gelen PLL yırtık 

sonucu en az üç ay mutlak yatak istirahatine alınmıştır. Gebenin yürümede zorlanma yaşadığı, VAS ağrı skalasına 

göre ağrısının 9 olduğu, bebekte bir problem meydana gelebileceği endişesiyle kaygılı olduğu, ameliyat olma 
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ihtimali nedeniyle anksiyete yaşadığı tespit edilmiştir. Gebelik sebebiyle ilaç kullanamayan hastaya bele 

uygulanmak üzere yakı kullanımı ve sıcak uygulama doktoru tarafından önerilmiştir. Gebenin yatak içi 

hareketlerini destekle yaptığı ve günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken yardıma ihtiyacı olduğu 

belirlenmiştir. Hastanın; gebelik süreciyle ilgili yaşadığı korku, bel bölgesinde şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı 

sebebiyle beş yaşında ki çocuğuyla ilgilenememesi ağlama nöbetlerine sebep olmuştur. Gebenin iki hekimi ve 

hemşiresi durumu değerlendirerek ortak bir karar almış, ameliyat kararını ertelemiş, gebenin doğum sonuna kadar 

yatak istirahatinde olmasını ve doğumdan sonra tekrar MR’a alınmasını uygun bulmuşlardır. Bu karar sonrası 

yürüme problemi ve hareket kısıtlılığı nedeniyle gebenin doğuma hazırlık kursuna katılamayacağı göz önüne 

alındığında; gebeyi doğuma hazırlamak, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak zorlanması ile başa çıkabilmesini 

sağlamak amacıyla doğuma kadar haftada en az 2 kez hemşire ve ebe tarafından ev ziyareti yapılmasına karar 

verilmiştir. Ev ziyaretlerinde doğuma hazırlık için gerekli eğitim başlıklarının yanı sıra ağrıyla baş etme ve derin 

solunum egzersizleri, doktoru tarafından önerilen uygulamalar, yatak içi egzersizler ve masaj konularında eğitim 

ve uygulamalar hemşire ve ebesi tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Tartışma 

Gebenin travmaya maruz kalması iki yaşamın birden tehlikeye girebileceği anlamına gelmektedir. Obstetrik dışı 

anne ve fetüs ölümlerinin en önemli nedeninin travma olduğu bilinmektedir (Kırdak ve ark, 1995). Düşme nedeni 

ile acil servislere başvuran gebenin tanı, tedavi ve bakım sürecinde gebelikteki anatomik ve fizyolojik 

değişikliklerden kaynaklanabilecek bazı farklılıkların olduğunu bilmek ve buna göre girişimlerde bulunmak 

gerekmektedir. Travmaların tamamında olduğu gibi gebelerdeki travma ve düşmelerde multidisipliner bir ekibin 

hazır bulunması ve birlikte hareket etmesi önemlidir. İlk olarak gebenin durumu değerlendirilmeli, ABC ( Airway, 

Breathinig, Circulation ) açısından desteğe ihtiyacı olup olmadığına karar verilmelidir. İlk muayenede hastanın 

tüm yaraları incelenmeli, kıyafet altında gizli kalmamasına özen gösterilmeli, aynı anda hızlı bir nörolojik 

değerlendirme ve oryantasyonu incelenmelidir. Hastaya mutlaka damar yolu açılmalı, gebenin yaşadığı korku ve 

ağrısı da değerlendirilmelidir (Karapınar, 2016; Kaya & Oskay, 2014; Gezginç & Göktepe, 2011).  

Bu olguda gebe düşme sonrası acil servise belde ve kasıklarda ağrı, hareket kısıtlılığı sebebiyle başvurmuştur.  

Gebe, interdisipliner olarak birden fazla hekim tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıca gebenin yoğun bel ağrısı 

nedeniyle beyin cerrahı tarafından acilde bel muayenesi yapılmış ve sonrasında MR’a alınmıştır. MR’da L5’de 

küçük bir fıtık ve posterior longitudinal ligament’de yırtık olduğu tespit edilmiştir. Gebenin düşme olayından önce 

bel ağrısı şikâyeti olmadığı, gebeliğinin normal olarak ilerlediği belirlenmiştir. Gebeye PLL yırtık tanısı 

konulmuştur. Gebenin hemşire tarafından yapılan ilk değerlendirmesinde; gebenin yürümede zorlanma yaşadığı, 

VAS ağrı skalasına göre ağrısının 9 olduğu, bebekte bir problem meydana gelebileceği endişesiyle kaygılı olduğu, 

ameliyat olma ihtimali nedeniyle anksiyete yaşadığı tespit edilmiştir. 

Bu tür vakalarda gebenin sağlık durumunun netleşmesi ve taburcu edilmesinden sonra evde bakım kapsamında 

gebeye ev ziyaretleri yaparak hem onu hem de ailesini desteklemek son derece önemlidir. Bu olguda gebeyi 

doğuma hazırlamak, fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak zorlanması ile başa çıkabilmesini sağlamak amacıyla doğuma 

kadar haftada en az 2 kez hemşire ve ebe tarafından ev ziyareti yapılmasına karar verilmiştir. Ev ziyaretlerinde 

doğuma hazırlık için gerekli eğitim başlıklarının yanı sıra ağrıyla baş etme ve derin solunum egzersizleri, doktoru 
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tarafından önerilen uygulamalar, yatak içi egzersizler ve masaj konularında eğitim ve uygulamalar hemşire ve 

ebesi tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Sonuç olarak; gebe miyadından 4 hafta önce sezeryan doğum ile sağlıklı bir bebeğe sahip olmuştur. Anne, kendine 

verilen evde bakımın doğuma hazırlık sürecini yönetmeye yardımcı olduğunu,  ağrılarına rağmen 7 aylık bebeğini 

halen emzirmekte olduğunu, doktoru ve hemşiresi tarafından önerilen uygulamalara devam ettiğini ifade etmiştir. 
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S-151 - BABALARIN GEBELİK VE DOĞUMA YÖNELİK DUYGU VE DÜŞÜNCELERİ 

 
Gül Büşra ALTUNAY1,  Pınar SERÇEKUŞ AK2 

1-2Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD 

Özet 

Babalar, çocuğun hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde toplumsal cinsiyet rollerindeki 

değişiklikler, babalık rol tanımlarında değişikliğe neden olmuştur ve babalık; bakım verme, katılım gösterme ve 

ortak ebeveynlik konularında değişikliğe uğramıştır. Bu bildirinin amacı babaların gebelik ve doğuma yönelik 

duygu, düşünceleri ve gereksinimlerine dikkat çekmektir. Ebeveynliğe geçiş babalar için belirsizliklerle dolu, 

zorlu ve dışlanmış hissettiren bir süreç olabilmektedir. Babalar bu süreçte kişisel hayatlarını, iş hayatlarını, yeni 

ailesini ile olan yaşamını ve onların ihtiyaçlarını dengelemek için uğraşmaktadırlar. Gebelik sırasında baba 

adaylarının duygularını araştıran çalışmalarda birçok erkeğin doğum korkusu yaşadığı gösterilmiştir. Erkeklerde 

bulunan korku, antenatal eğitimlerin babaları da kapsaması gerektiğini ortaya koymaktadır. Doğuma katılmak 

baba olmanın önemli bir parçası olarak görülmektedir. Doğuma katılan babalar ile yapılan bir çalışmada doğum 

anında eşlerine destek sunan babaların doğumu daha olumlu algıladığı tespit edilmiştir. Babalar mutluluk, sevinç 

gibi duyguların yanı sıra endişe, korku ve çaresizlik gibi duygular hissettiklerini de ifade etmişlerdir. Doğum 

anında babanın ihtiyaçları annenin ki kadar önemlidir ancak babaların ihtiyaçları kolayca göz ardı edilmektedir; 

eğer babaların yardım çağrılarına karşılık verilmezse babalar hiç kimseye korkularından bahsetmemektedirler. 

Göz ardı edilmeleri, babalık ve eşlik rollerine adapte olmaya çalışan babaların rolleri ile çatışma yaşamasına sebep 

olabilmektedir. Anne ve baba adaylarını yeni bir süreç olan gebeliğe, doğuma ve ebeveynliğe hazırlamak ve 

uyumunu sağlamak için antenatal eğitim önem taşımaktadır. Baba adaylarının gebelik, doğum ve ebeveynlik 

konularında annelerden farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Doğum öncesi eğitimlerde babaların da duygu, düşünce 

ve ihtiyaçlarının ele alınması önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Antenatal Eğitim, Babalık, Baba Olma, Doğum, Gebelik  

 

Abstract 

Fathers have a quite important part in their children’s life. Today, changes in gender roles cause changes 

in the definitions of paternal roles. Paternity changed about these matters; care the child, participation and common 

parenting. The purpose of this report is to draw attention to the feelings, thoughts and needs of the fathers about 

pregnancy and birth. Transitioning to parenting can be a process, full of uncertainty that makes fathers feel tough 

and isolated. Fathers are trying to balance their personal lives, their work life, and their life with their new family 

and their needs in this process. The studies investigating the feelings of father candidates have showed that many 

men experience fear of childbirth.  Fear of childbirth in males indicates that antenatal training should also cover 

fathers. Participation in birth is seen as an important part of becoming a father. In a study conducted with fathers 

participating in birth, it was found that fathers who provided support to their partner at birth gave a more positive 

perception of birth. Fathers also expressed feelings of happiness, joy, as well as feelings of anxiety, fear and 

helplessness. At the time of birth, the needs of the father are as important as those of the mothers, but the needs of 



852 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

the fathers are easily overlooked. If the fathers can not get enough care, they never tell anyone about their fears. 

Being ignored can lead to conflict with the roles of fathers who are trying to adapt to the roles of fatherhood and 

husband. Antenatal education is important to prepare the mother and father candidates for a new process, 

pregnancy, birth and parenting and to ensure compliance. Father candidates have more different needs for their 

pregnancy, birth and parenting issues than mother candidates. It is important to consider feelings, thoughts and 

needs of the fathers in antenatal education. 

Keywords: Antenatal Education, Paternity, Parenting, Birth, Pregnancy  

Giriş 

 Babalar, çocuklarının hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Günümüzde gerçekleşen toplumsal 

cinsiyet rollerindeki değişiklikler, babalık rol tanımlarında değişikliğe sebep olmuştur ve babalık; ortak 

ebeveynlik, katılım gösterme ve bakım verme konularında değişikliğe uğramıştır (Uludağlı, 2017, s. 70). 

Ebeveynliğe geçiş babalar için zorlu, belirsizliklerle dolu ve dışlanmış hissettiren bir süreç haline 

dönüşebilmektedir (Stgeorge ve Fletcher, 2011, s. 160). Babalar bu süreçte yeni ailesini ile olan yaşamını, kişisel 

hayatını, iş hayatını ve ailesinin ihtiyaçlarını dengelemek için çaba sarf etmektedirler (Genesoli ve Talladini, 2009, 

s., 314). Gebelik sırasında baba adaylarının duygularını araştıran çalışmalarda birçok erkeğin doğum korkusu 

yaşadığı tespit edilmiştir (Eriksson, Westman ve Hamberg, 2005; Ganapathy, 2015). Erkeklerde bulunan korku, 

antenatal eğitimlerin babaları da kapsaması konusundaki gerekliliği ortaya koymaktadır. Bu bildirinin amacı 

babaların gebelik ve doğuma yönelik duygu, düşünceleri ve gereksinimlerine dikkat çekmektir. 

Babalar Gebelik ve Doğumu Nasıl Algılıyor? 

Bilim dünyasında, çocuk gelişiminde babaların önemli rollerinin olduğunun anlaşılması ile beraber birçok 

ülkede aile içindeki rolleri etkileyecek olan sosyal politikalarda da değişikliklere gidilmiştir. Geçmişte ki sosyal 

politikalarda babaların çocuğuna sadece soyadını verme konusunda babalık rolü bulunmaktaydı. 1980’li yıllardan 

sonra doğumdan sonra yalnızca annelere verilen doğum izninin, babalara da verilmesini sağlayan yeni yasal haklar 

getirildi (Uludağlı, 2017). Bu yasal değişiklik ile beraber babalar çocuk bakımında yer almaya başlamıştır. Bu 

gelişmeler çocuğun yaşamında sadece annenin önemli olmadığının üst kurumlar tarafından anlaşıldığını ve 

desteklendiğini göstermektedir. Bu kapsamda ülkelerin uygulamalarına bakıldığında Fransa’da ilk kez 1984 

yılında babalık izni verilmiş ve 2002 yılında süresi iki hafta olarak belirlenmiştir (Gregory ve Milner, 2011). 

İngiltere’de 2003 yılında babalık izni uygulamasına başlanmıştır (Lewis ve Campbell, 2007). İskandinav 

ülkelerinde annelere verilen doğum izni süresi diğer ülkelere göre daha uzundur, bu iznin bir kısmını isterlerse 

babalar da kullanabilmektedir. Babaların katılımını sağlamak amacıyla izin süresi içinde babalar için ayrı bir kota 

belirlenmiştir. Bu kotanın süresi İskandinav ülkelerinde iki ile üç hafta arasında değişiklik göstermektedir (Gupta, 

Smith ve Verner, 2008). Ülkemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 106 ncı maddesinde 2011’de yapılan 

değişiklikle beraber, “erkeklere eşlerinin doğum yapması halinde istekleri üzerine on gün babalık izni verilmesi” 

yönünde düzenleme yapılmıştır (Resmi Gazete, 2011). Bu tanınan haklar doğrultusunda babalar doğuma ve doğum 

sonrasındaki bakıma katılma imkanı kazanmışlardır. Geçmiş yıllarda babaların doğuma katılmasına ve eşini bu 

süreçte desteklemesine izin verilmemiştir. Bunu sebebi doğumun sadece kadınları ilgilendiren bir eylem olarak 

görülmesiydi (Levavit, 2009). Ancak günümüzde bu bakış açısı değişmiştir ve doğuma katılmak baba olmanın 
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önemli bir parçası olarak görülmektedir (Julkunen ve Liukkonen, 1998). Doğum esnasında katılım gösteren 

babalar ile yapılan bir araştırmada doğum anında eşlerine destek sunan babaların doğumu daha olumlu algıladıkları 

tespit edilmiştir. Tüm babalar sağlıklı bir bebek ve komplikasyonları olmayan normal bir vajinal doğum 

istemektedirler (Schytt ve Bergström, 2014). İlk kez baba olacak olan erkekler hamilelikten itibaren başlayan bu 

süreçte daha aktif rol almak istemektedirler. İlk trimesterlarda kendilerini bu süreçten bağımsız hissetmektedirler 

ancak hamilelik belirtileri ortaya çıktıkça örneğin bebeğin anne karnındaki hareketleri hissedildikçe katılım 

sağlama istekleri artmaktadır (Fenwick, Bayes ve Johansson, 2012). Babaların gebelikte ve doğum sonrası süreçte 

bakıma katılma ve fonksiyonel durumlarını karşılaştıran bir çalışmaya göre; babaların fonksiyonel durumunun 

doğum sonrası süreçte gebeliğe göre olumlu yönde gelişme gösterdiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda ev işlerinde, 

sosyal ve toplumsal aktivitelerde ve kişisel bakım aktivitelerinde de olumlu yönde değişim olduğu tespit edilmiştir 

(Özkan, Türkçü, Kayhan ve diğerleri, 2018). Doğum babalar tarafından duygusal bir olay olarak algılanmaktadır. 

Babalar için doğum ebeveynlik kadar zor bir süreç olarak görülmemektedir (Genesoni ve Tallandini, 2009). Bu 

süreçte babaların aile bütçesi, zaman yönetimi ve kariyer gibi konularda da değişiklik yapmaları gerekebilmektedir 

(Fenwick, Bayes ve Johansson, 2012). Babalar doğum ile birlikte hayatlarının değişeceğini düşünmektedirler ve 

doğumdan önce pek çok uygulamalı hazırlık yapmaları gerektiğini düşünmektedirler. Babalar uygulamalı 

eğitimlere önem vermektedirler ve bu eğitimleri aldıktan sonra kendilerini daha çok güvende hissetmektedirler 

(Ekström, Arvidsson, Falkenström ve diğerleri, 2013). Babalar doğum yaklaştıkça kreş organizasyonları, arabaya 

bebek koltuğu takılması, doğum sürecinde hastanede ihtiyaç duyulabilecek eşyaların olduğu doğum çantasını 

hazırlaması gibi doğum hazırlıkları yapmaktadırlar (Fenwick, Bayes ve Johansson, 2012). Babaların fonksiyonel 

durumunu eğitim düzeyinin yüksek olması, evlilik süresinin uzun olması, gelir durumunun iyi düzeyde olması ve 

herhangi bir sağlık sigortasının bulunuyor olması olumlu olarak etkileyebilmektedir (Sevil ve Özkan, 2009). 

Babalar mutluluk, sevinç gibi duyguların yanı sıra endişe, korku ve çaresizlik gibi duygular hissettiklerini de ifade 

etmişlerdir (Güngör, 2004). Bu duyguların yanı sıra heyecanlanma, büyülenme, şok olma ve rahatlama gibi 

duygular da hissedebilmektedirler (Poh, Koh, Seow ve diğerleri, 2014). Babalar doğumu olağan üstü olarak 

tanımlamaktadırlar (Ekström, Arvidsson, Falkenström ve diğerleri, 2013). Doğum sürecinde anneye eşlik eden 

babalar travay odasında ve doğumhanede anneye duygusal ve fiziksel destek vermekten sorumlu olmaktadırlar 

(Leavit, 2009; Talley, 2017). Bunun yanı sıra babaların bu sürece katılım göstermesinin gerekmediği kültürler ve 

durumlar da olabilir; örneğin Arap kültürü gibi kültürlerde babalar hamilelik ve doğum sürecine katılımı 

sağlamamaktadırlar. Bu yüzden babalar doğum sürecini tam anlayamamaktadırlar (Shibli-Kometiani ve Brown, 

2012).  

Gebelik sırasında erkeklerin hislerini araştıran iki çalışmada birçok erkeğin doğum korkusu yaşadığı 

tespit edilmiştir (Eriksson, Westman ve Hamberg, 2005; Ganapathy, 2015). Olin ve Faxelid (2003), ilk kez baba 

olacak olan erkeklerinin doğumda %14’ünün ve doğum sonrası dönemde %8’inin korku/kaygı yaşadığını 

bulmuşlardır. İlk kez baba olan erkeklerin korku düzeyleri daha önce babalık deneyimi olan erkeklerden daha 

yüksek bulunmuştur. Doğuma ile ilgili babaların korku hissetmesi babanın eşine sunacağı duygusal ve fiziksel 

desteği ve babaların üstlendikleri babalık rollerini etkileyebilmektedir. Doğum esnasında babalarnın ihtiyaçları 

annenin ki kadar önemlidir ancak babaların ihtiyaçları kolayca göz ardı edilebilmektedir; babaların yardım 

çağrılarına karşılık verilmezse babalar hiç kimseye korkularından bahsetmemektedirler. Göz ardı edilmeleri 

babalık ve eşlik rollerine uyum sağlamaya çalışan babaların yeni rolleri ile çatışmasına neden olabilmektedir 

(Wockel, Schafer, Beggel ve diğerleri, 2007).  Erkeklerde bulunan korku, antenatal uygulamaların babaları da 
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kapsaması gerektiğinin önemini ortaya koymaktadır (Ericson, Westman ve Hamberg, 2005). Birçok baba, 

hemşirenin veya doktorun eşi hakkında, doğumun ilerleyişi hakkında, yapılan veya yapılacak olan girişimler 

hakkında zaman belirterek bilgi vermesini istemektedir ve bunu rahatlatıcı bulmaktadır (Leavitt, 2003; Talley, 

2017). 

Sonuç 

Anne ve baba adayları için yeni bir süreç olan gebeliğe, doğuma ve ebeveynliğe hazırlanmak ve uyum 

sağlamak için antenatal eğitim önemlidir. Babaların gebelik, doğum ve ebeveynlik konularında annelerden farklı 

ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu sebepten doğum öncesi eğitimlerde babalara ayrı bir açıdan yaklaşmak önemlidir. 

Doğum öncesi eğitimlerde babaların da duygu, düşünce ve ihtiyaçlarının ele alınması önemlidir (May ve Fletcher, 

2013). Eğitimlerde babaların korkuları ve kendilerine özgü ihtiyaçlarının olabileceği açıklanmalıdır (Güngör, 

2015). Antenatal bakım ziyaretlerine baba katılımı sağlanamazsa babalar doğum için hayal kırıklığına uğramış ve 

hazırlıksız hissedebilmektedirler (Fenwick, Bayes ve Johansson, 2012). Anne adayları ile beraber babaların da 

doğum öncesi süreçte gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçte yaşayabilecekleri zorluklara karşı hazırlanmaları 

anne, çocuk ve aile sağlığı açısından önemlidir. Babaların bu süreç için hazırlanması aile sağlığını olumlu yönde 

etkilemektedir (Sevil ve Özkan, 2010; Özkan, Türkçü, Kayhan ve diğerleri, 2018). 
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S-152 - BABALAR VE İLK KEZ BABA OLACAKLAR DOĞUMDAN NEDEN KORKAR? 

 
Pınar SERÇEKUŞ AK1, Okan VARDAR1, Sevgi ÖZKAN1, 

 
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

Özet 

Doğum korkusu gebe kadınlarda yaygın görülen bir problemdir. Korku; doğumun daha uzun sürmesine, 

doğumda daha çok ağrı yaşanmasına, müdahaleli doğum ve acil sezaryen doğuma neden olmaktadır. Doğum 

korkusunun yarattığı önemli bir sorun da kadınların sezaryen isteğinde bulunması ve buna bağlı olarak elektif 

sezaryen oranının artmasıdır. Anne adayları gibi baba adayları da doğuma yönelik korku yaşamakta ve korku 

yaşayan baba adayları yaklaşan doğumu daha negatif algılamakta, sezaryen doğumu tercih etmektedir. Kadınların 

doğum korkusuna yönelik çok sayıda çalışma bulunmasına karşın, babalar/baba adaylarının yaşadığı doğum 

korkusuna ilişkin az sayıda çalışma bulunması dikkat çekmektedir. Bu derlemenin amacı, babalar/ baba 

adaylarının doğuma yönelik korkularının incelenmesidir.  

Yapılan çalışmalarda babaların/baba adaylarının doğuma yönelik yaşadığı korkular; doğum sırasında 

eşinin ya da bebeğinin ciddi şekilde yaralanması veya ölmesi, hastalıklı ya da engelli bir çocuğun dünyaya gelmesi, 

eşinin doğum sancılarıyla baş edemeyeceği, sağlık personelinin olumsuz davranması, yeterli tıbbi yardım 

alamamak, doğumda yanlış girişimler uygulanması, vakum, forseps ve sezaryen müdahaleleri, doğum sancısı 

çekerken eşine destek olamamak, sakin kalamamak, çaresiz hissetmek, bayılmak ya da kontrolü kaybetmek, 

doğumun uzun sürmesi, eşiyle cinsel yaşantılarının olumsuz etkilenmesidir. Korkuların nedenlerinin ise; doğumla 

ilgili çevreden duyulan olumsuz örnekler, doğum sırasında neler olacağını bilememek, sezaryenin ve 

epizyotominin eşinin beden bütünlüğünü bozacağı düşüncesi olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca erkekler bu süreçte 

eşlerine duygusal destek vermekte zorluk yaşayabilmekte ve alınan kararlarda kendilerini dışlanmış 

hissedebilmektedir. Özellikle komplikasyon gelişmesi ve tıbbi bakımın yetersiz kaldığı durumlar, erkeklerin 

yaşadığı yetersizlik duygusunu arttırmakta, dolayısıyla doğum korkusunda da artışa sebep olmaktadır.  

Sonuç olarak bu çalışmalar, babaların/baba adaylarının yaşadığı korkuların, kadınların doğum korkuları 

ile benzerlik gösterdiğini, doğuma yönelik bilgi eksikliğinin veya olumsuz hikayeler duymanın korku yarattığını 

ortaya koymaktadır. Buna karşılık antenatal eğitimlerde baba adayları ikincil plana atılmakta, gereksinimleri göz 

ardı edilebilmektedir. Eğitimlerde sadece anne adayının eğitilmesine odaklanılmamalı, babaların da bu sürecin bir 

parçası olduğu ve eğime katılması gerektiği dikkate alınmalıdır. Babaların doğuma yönelik korkularının daha iyi 

anlaşılabilmesi için daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anahtar kelimeler: baba, baba adayı, doğum, korku 

Why Are Fathers And Fırst Tıme Father Wıll Be Afraıd Of Bırth? 

Abstract 

Fear of birth is a common problem in pregnant women. Like the mother candidates, the father candidates 

also have fear of birth and the fearful father candidates prefer the caesarean birth in perceiving approaching births 

more negative. Despite the large number of studies on women's fear of childbirth, it is noteworthy that there are 
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few studies on the fear of childbirth of father / father candidates. The purpose of this compilation is to examine 

the fears of the birth of the father candidates. 

The fears that the fathers/father candidates lived for birth in their studies; severe injury or death of partner 

or baby during childbirth, the arrival of a sick or handicapped child in the world, the spouse can not cope with 

birth pangs, negative behaviors of health personnel, not getting enough medical help, wrong attempts at birth, 

vacuum, forceps and caesarean interventions, not being able to support your spouse while taking birth pangs, not 

being calm, feeling helpless, fainting or losing control, long time of birth, is the adverse effect of sexual 

experiences with spouse. The causes of fears are; negative examples about the birth, can not to know what will 

happen during childbirth, cesarean section and episiotomy are thought to break the spouse's body's integrity. In 

addition, men may experience difficulty in providing emotional support to their spouses during this process and 

may feel excluded from their decisions.  

As a result, these studies show that fears experienced by fathers/father candidates are similar to women's 

fear of birth, fear of hearing lack of information about birth or fear of hearing negative stories. On the other hand, 

in antenatal trainings, fathers' candidates are taken into the secondary plan and their requirements can be ignored. 

It should be noted that in the trainings, not only should the focus be on educating the mothers but also that the 

fathers are part of this process and should participate in the training. More work is needed to make fathers' fear of 

birth more understandable. 

Key Words: Father, father candidate, birth, fear 

Giriş 

Doğum korkusu gebe kadınlarda yaygın bir problemdir (Saisto, & Halmesmaki, 2003). Doğum 

korkusunun doğum deneyimine olumsuz etkileri bulunmaktadır. Korku; doğumun daha uzun sürmesine (Adams, 

Eberhard-Gran, & Eskild, 2012), doğumda daha çok ağrı yaşanmasına neden olmaktadır (Saisto, Kaaja, & 

Yliorkala, 2001).  Doğum korkusunun yarattığı önemli bir sorun da kadınların sezaryen isteğinde bulunması ve 

buna bağlı olarak elektif sezaryen oranının artmasıdır (Sydsjö, Sydsjö, Gunnervik, Bladh, & Josefsson, 2012; 

Raisanen vd., 2014). Ayrıca korku, müdahaleli doğum ve acil sezaryen doğuma da neden olabilmektedir (Sydsjö 

vd., 2012). Doğum korkusunun post travmatik stres bozukluğu (Andersen, Melvaer, Videbech, Lamont, & 

Jourgensen, 2012) ve doğum travması ile ilişkili olduğu bilinmektedir (Nilsson, Bondas, & Lundgren,  2010).  

Anne adayları gibi baba adayları da doğuma yönelik korku yaşamakta ve korku yaşayan baba adayları 

yaklaşan doğumu daha negatif algılamakta, sezaryen doğumu tercih etmektedir (Hildingsson, Johansson, Fenwick, 

Haines, & Rubertsson, 2014). Bu derlemenin amacı, babaların/ baba adaylarının doğuma yönelik korkularının 

incelenmesidir. 

 

Babaların ve Baba Adaylarının Doğuma Yönelik Korkuları 

Babaların/ baba adaylarının doğum korkusuna yönelik farklı kültürlerde yapılmış çalışmalar 

bulunmaktadır (Eriksson, Westman, & Hamberg, 2006; Eriksson, Salander, & Hamberg, 2007; Wielgos vd., 2007; 
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Ekström, Arvidsson, Falkenström, & Thorstensson, 2013; Hildingsson vd.,  2014; Johansson, Fenwick, & 

Premberg, 2015). Hildingsson vd. (2014) İsveç’li baba adaylarında doğum korkusu prevelansının % 13.6 olduğunu 

göstermiştir. Hindistan’da yapılan bir çalışmada ise ilk kez baba olan erkeklerde doğum korkusu prevelansının % 

78.4 olduğu görülmüştür (Ganapathy, 2015). Ülkemizde konuya yönelik henüz bir veri bulunmamış olup, bu 

konuda devam eden bir çalışmamız bulunmaktadır.  

Deneyimli babalar ilk kez baba olanlara kıyasla daha az doğum korkusu yaşamaktadırlar (Ekström vd., 

2013). Babaların doğuma yönelik korkuları üzerine yapılan bir çalışmada doğum anında eşinin yanında olmayı 

planlayan babaların en çok eşlerinin acı çekmesinden endişe duyduğu saptanmıştır (Wielgos vd., 2007). Yapılan 

nitel bir çalışmada, babaların/baba adaylarının eşinin ya da çocuğun ciddi bir şekilde yaralanması ya da ölmesi, 

eşi acı çekerken bir şey yapamamak, sakin kalamamak, bayılmak, altını ıslatmak, doğumda şahit olduklarının 

eşiyle cinsel yaşantısını olumsuz etkileyeceği/tiksinti yaratabileceği gibi korkuları olduğu saptanmıştır (Eriksson 

vd., 2007). Farklı bir çalışmada erkeklerin doğuma ilişkin; hasta ya da engelli bir çocuğun dünyaya gelmesi, doğum 

sırasında eşinin yaralanması, eşinin ya da çocuğun ölmesi, eşinin doğumda çok fazla acı çekmesi, doğumun uzun 

sürebileceği ve sonunun öngörülemeyeceği, doğumda yanlış girişimler uygulanması, vakum, forseps ve sezaryen 

müdahaleleri, eşine yeterli destek verememek, eşinin doğum sancılarıyla ve acıyla başa çıkamayacağını düşünmek, 

sağlık personelinin olumsuz davranışları, yeterli tıbbi yardım alamama gibi korkularının olduğu ortaya konmuştur 

(Eriksson vd., 2006). Yapılan nitel bir çalışmada erkekler doğum sürecinin bilinmezliklerle dolu olduğunu bu 

durumun güvensizlik ve korku yarattığını ifade etmişlerdir. Aynı çalışmada bazı erkeklerin bebeğin başının 

vajinadan nasıl çıkacağı konusunda endişelendiği, eşinin doğum kasılmaları için yeteri kadar güçlü olmadığını 

düşündüğü, diğer çalışmalardan farklı olarak ise bazı eşlerin doğumun zor geçmesi halinde eşinin büyük bir 

psikolojik travma yaşayabileceğinden korktuğu saptanmıştır (Greer, Lazenbatt, & Dunne, 2014). 

Doğum hakkındaki bilgi eksikliğinin ya da doğuma yönelik alınan olumsuz bilgilerin doğum korkusu 

yarattığı bilinmektedir (Serçekuş & Okumuş, 2009). Bu nedenle antenatal eğitim, doğuma yönelik bilgi sağlaması 

ve edinilen olumsuz bilgileri olumlu yönde değiştirerek korkuların azaltılmasında önemli bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Serçekuş & Başkale, 2016). Yapılan çalışmalarda antenatal eğitim alan kadınlarda, doğum 

korkusunun (Byrne, Hauck, Fisher, Bayes, & Schutze, 2014; Gökçe İsbir, İnci, Önal, & Dikmen Yıldız, 2016; 

Serçekuş & Başkale, 2016) ve doğuma yönelik anksiyetenin daha az olduğu (Ip, Tang, & Goggins, 2009; 

Miquelutti, Cecatti, & Makuch, 2013), doğuma yönelik öz yeterliliklerini daha fazla olduğu (Gökçe İsbir vd., 

2016; Serçekuş & Başkale, 2016) ve doğum sonrası post travmatik stres semptomlarının daha az görüldüğü ortaya 

konmuştur (Gökçe İsbir vd., 2016). Tüm bu çalışmalar bize antenatal eğitimin kadının olumlu bir doğum deneyimi 

yaşaması için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Ancak eğitim sadece anne adayına odaklı olmamalı, baba 

adaylarının da gereksinimlerini karşılamalıdır. Babalarla yapılan nitel bir çalışmada erkeklerin bu süreçte 

dışlandığı, eşinin doğumuna aktif katılımına müsaade edilmediği, bu durumun da kendilerini işe yaramaz ve 

güçsüz hissettirdiği saptanmıştır (White, 2007). Güngör (2015), babaların ebeveynliğin kolaylaştırılması, doğum 

korkularının azaltılması ve gebelik, doğum ve lohusalıkta destekleyici rollerinin geliştirilmesi üzerinde eğitime 

ihtiyaçları olduğunu vurgulamıştır. Ekström vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada sağlık personeli tarafından 

desteklenen babaların kendilerini oldukça güvende hissettikleri, doğuma ilişkin korkularını kısa sürede 

atabildikleri saptamıştır. Sağlık personeli-baba arasındaki işbirliğinin gebeyi ve doğum eylemini de olumlu yönde 

etkilediği ortaya konmuştur (Ekström vd., 2013). Koçak (2007), antenatal eğitimin baba adaylarının da durumluk 



860 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

ve sürekli kaygı düzeylerini azalttığını ortaya koymuştur. Antenatal eğitim, anne adaylarında olduğu gibi baba 

adaylarını da doğumda yaşayacakları deneyimler için hazırlayarak korkularının azalmasına yardımcı olabilir.  

 

Sonuç  

Sonuç olarak bu çalışmalar, baba adaylarının yaşadığı korkuların, kadınların doğum korkuları ile 

benzerlik gösterdiğini, doğuma yönelik bilgi eksikliğinin veya olumsuz hikayeler duymanın korku yarattığını 

ortaya koymaktadır. Buna karşılık antenatal eğitimlerde baba adayları ikincil plana atılmakta, gereksinimleri göz 

ardı edilebilmektedir. Eğitimlerde sadece anne adayının eğitilmesine odaklanılmamalı, babaların da bu sürecin bir 

parçası olduğu ve eğime katılması gerektiği dikkate alınmalıdır. Babaların doğuma yönelik korkularının daha iyi 

anlaşılabilmesi ve korkularının nasıl azaltılabileceğine ilişkin daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç bulunmaktadır.  
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S-153 - HEMŞİRE VE EBELERİN PELVİK KAS EGZERSİZİNİ TEŞVİK EDİCİ GİRİŞİM 

OLARAK KULLANMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

 
Cansu KARADENİZ BENLİ1, Nedime Gül DOĞAN1, Özen KULAKAÇ1, 

 
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve 

Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Kadın Doğum Klinikleri’nde çalışmakta olan toplam 

73 sağlık personelinin Pelvik Kas Egzersizi (PKE)’ni bir hemşirelik girişimi olarak Hemşirelik Girişimleri 

Sınıflaması (Nursing Intervention Classification-NIC)’na göre uygulama durumunu belirlemektir. 

Araştırmanın yöntemi, tanımlayıcıdır. Çalışmanın evrenini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 

Araştırma Hastanesi (OMÜ-SUVAM) ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Kadın 

Doğum Klinikleri’nde çalışmakta olan hemşire ve ebe oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçiminde, anne sütü, 

kadın 1-2-3, perinatoloji, klinikleri ve OMÜ-SUVAM kadın doğum kliniği ve doğumhane dahil edilmiş ve 

örneklem sayısının 73 olmasına karar verilmiştir. Araştırma verilerinin toplanmasında, Kişisel Bilgi Formu ve 

NIC’in Pelvik Kas Egzersizi Aktiviteleri Formu kullanılmıştır. Formda yer alan 13 tane emredici ifade, 

‘….bilgilendiririm…’ ve ‘…öğretirim…’ gibi geniş zaman ifadelerine dönüştürülmüştür. 3’lü Likert tipi Ölçeği’ne 

dönüştürülen bu form, her bir girişimin sağlık profesyonelleri tarafından uygulama durumunu belirlemede 

kullanılmıştır. 

NIC’in Pelvik Kas Egzersizi Aktiviteleri Formuna göre hemşire ve ebelerin hastalarına pelvik kas egzersizleri 

girişimlerini uygulanma oranları %4,1-72,6 arasında değişmektedir. “Boşaltım baskısını fark edebilme durumunu 

belirleme hakkında bireyi bilgilendiririm.” ve “Bireyi, üretra ve anüs etrafındaki kas halkasını, sanki idrar ya da 

gaitasını tutuyormuş gibi sıkması, sonra gevşetmesi konusunda bilgilendiririm.” girişimlerini birçok kez 

kullandım/kullanıyorum oranı en yüksek olarak bulunmuştur (her iki girişim için %30,1) ve hiç kullanmadım 

ifadesine verilen en yüksek oran ise “Kadınları, bir parmaklarını vajinaya koyarak ve sıkarak, Levator ani ve 

ürogenital kaslarını fark edebilecekleri konusunda bilgilendiririm.” girişimi için %72,6 olarak elde edilmiştir. 

Araştırmaya katılan hemşire ve ebelerin 8 numaralı girişim için birkaç kez kullandım ifadesine verdiği en yüksek 

oran ise %54,8’dir. 

Araştırmanın önemli bir sonucu olarak hemşire ve ebelerin pelvik kas egzersizi girişim basamaklarını hastalarına 

uygulama oranları 2 madde dışında %30’un altındadır. Pelvik Kas Egzersizi girişimlerinin NIC’e göre 

uygulanması, uluslararası hemşirelik uygulama standartlarına ulaşılmasına ve bu alanda ortak bir dil birliği 

oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu girişimlerin kullanılması kadın sağlığını geliştirmeye ve 

kadınların yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olacaktır. 

ANAHTAR KELİMELER: HEMŞİRELİK, PELVİK KAS EGZERSİZİ, YAŞAM KALİTESİ 

 
DETERMINATION OF USING THE PELVIC MUSCLE EXERCISES AS A PROMOTIONAL 

INTERVENTION AMONG NURSES AND MIDWIVES 

 
Cansu KARADENİZ BENLİ1, Nedime Gül DOĞAN1, Özen KULAKAÇ1 

 
1ONDOKUZ MAYIS UNİVERSİTY 

The aim of this study was to determine application status of pelvic muscle exercise (PME) for 73 healthcare 

personnel, who work as a nurse in Ondokuz Mayıs University Health Practice and Research Hospital (OMU-

HPRH) and Samsun Obstetrics and Gynecology Hospital, according to Nursing Intervention Classification (NIC) 

as nursing initiative. 

Method of study is descriptive.Study population consisted of nurses and midwives working in Obstetrics and 

Gynecology Clinics of OMU-HPRH and Samsun Obstetrics and Gynecology Hospital.In study, breast milk, 

female 1-2-3, perinatology, gynecology clinic and delivery room were included in study and number of samples 

was decided to be 73. The Personal Information Form and NIC's PME Activities Form were used to collect 
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research data.13 items NIC-PME activities directive structure was converted into simple present tense such as "I 

do" and "I evaluate" in the research. This form, which was converted to 3-point Likert Type Scale, was used by 

health professionals to determine application status of each initiative. 

According to NIC's PME Activities Form, the rate of performing PME to the patients of nurses and midwives 

varies between 4.1% and 72.6%. "I inform to determine ability to recognize urge to void." and "I inform to instruct 

individual to tighten, then relax, the ring of muscle around urethra and anus, as if trying to prevent urination or 

bowel movement." were fully marked "I did it many times and I do” (30.1% for both) and there was high rate for 

"I never did" at "I inform to instruct female individual to identify levator ani and urogenital muscles by placing a 

finger in vagina and squeezing" (%72,6). The highest rate of nurses and midwives participated in survey several 

times for number 8 intervention was 54.8%. 

As an important result of study, rate of application of the steps except 2 item of the intervention of nurses and 

midwives to the patients is below 30%.The implementation of PME interventions according to NIC will contribute 

to achievement of international nursing practice standards and to establish a common language in this field.At the 

same time, use of these interventions will help improve women's health and improve quality of life for women. 

KEYWORDS: NURSING, PELVIC MUSCLE EXERCISES, LIFE QUALITY 
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S-154 - SEZARYEN DOĞUM PLANLANLANAN DOĞAL GEBELER İLE İNFERTİLİTE 

TEDAVİSİ SONUCU OLUŞAN GEBELERDE DOĞUMA HAZIRLIK İHTİYAÇLARININ 

BELİRLENMESİ 

 
Gülcihan AKKUZU1, Yeşim ÇETİNKAYA ŞEN2, Büşra KARAGÖL1, 

 
1Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2Ufuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu , 

Giriş: İnfertilite tedavi süreci yaşanarak gerçekleşen gebelikler ile doğal olarak deneyimlenen gebelikler arasında 

psikososyal farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte genellikle sezaryen doğum planlanmaktadır. İnfertil ve 

fertil çiftlerin bu süreci en sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için doğuma hazırlık ihtiyaçlarının belirlenmesi ve iki 

grup arasında farklılık varsa buna yönelik olarak eğitim planlamasının yapılması gerekmektedir. Yapılan literatür 

taramasında infertilite tedavisiyle gebe kalan kadınların ve eşlerinin doğuma hazırlıkları konusunda çalışmaya 

rastlanmamış, sezaryen doğuma hazırlık konusunda ise çok az çalışmaya rastlanmıştır. Çalışmanın, sezaryen 

planlanan doğal gebelerin ve infertilite tedavisiyle gebe olanların doğum öncesi hazırlık eğitimi ile ilgili 

hizmetlerinin planlamasında kaynak olabileceği düşünülmektedir. Amaç: Bu araştırma, sezaryen doğum 

planlanlanan doğal gebeler ile infertilite tedavisi sonucu oluşan gebeler de doğuma hazırlık ihtiyaçlarının 

belirlenmesi ve karşılaştırılması amacıyla planlanmıştır. 

Tanımlayıcı türde planlanan bu araştırma 1 temmuz –30 eylül 2018 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Prof. Dr. 

Rıdvan Ege Hastanesi kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniklerinde takip edilen infertilite tedavisi ile ve doğal 

yolla gebe kalan, kronik hastalığı ve yüksek riskli gbeliği olmayan, 32 hafta ve üzeri gebelere soru formu ve yarı 

yapılandırılmış görüşme uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Anket formu yaklaşık 10 dk. Görüşmeler yarım saat 

sürmektedir. Araştırmada elde edilen niceliksel veriler Statiscal Package For Social Science (SPSS 21.0 for 

Windows) kullanılarak, Ki Kare testi ile değerlendirilecektir. İnfertilite tedavisi ile gebe kalmış kadınlara yönelik 

hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla toplanan niteliksel veriler ise içerik analizi yapıldıktan sonra 

belirlenen temalar doğrultusunda değerlendirilecektir. 

Araştırma uygulama aşamasında devam etmektedir. 

Araştırma uygulama aşamasında devam etmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: İNFERTİLİTE, SEZARYEN, DOĞUMA HAZIRLIK, NORMAL GEBELİK, 

TEDAVİ GEBELİĞİ 

 
DETERMİNATİON OF BİRTH PREPERATİON NEEDS İN PREGNANTS EXPERİENCED 

NATURALLY AND PREGNANTS AS A RESULT OF INFERTİLİTY TREATMENT 

PLANNED FOR CESAREAN BİRTH 

 
Gülcihan AKKUZU1, Yeşim ÇETİNKAYA ŞEN2, Büşra KARAGÖL1 

 
1UFUK UNİVERSİTY NIURSİNG SCHOOL , 2UFUK UNİVERSİTY VOCATİOANL SCHOOL ON 

HEALTH 

This study was planned to determine and to compare prenatal preparation education needs in cesarean planned 

natural and infertility treatment pregnancies. 

Introduction: Psychosocial differences arise between in which infertility treatment is experienced and naturally 

experienced pregnancies. Cesarean delivery is usually planned in this process. Infertile and fertile couples need to 

determine their birth preparation needs so that this process can be carried out in the most healthy way, and if there 

is a difference between the two groups, it is necessary to plan the training accordingly. In the literatur, iIt is not 

found study on childbirth preparation of women who were pregnant ith infertility treatment, and very few studies 

were found on preparation on cesarean birth, in the literature. It is thought that this study can be a source for the 

planning of services related to prenatal preparation education in cesarean planned natural and infertility treatment 

pregnancies. Aim: This descriptive study was conducted between 1 July-30 September 2018 at Ufuk University 

Prof.Dr. Dr. Rıdvan Ege Hospital Obstetrics and Gynecology Clinic. Selection criteria were 32 weeks and over 
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gestrational age, have not chronic diseases or high risk pregnancies. Collection of qualitative data was planned by 

using a questionnaire form and quantitative data by semi-structured interview. Questionnarrie form is about 10 

min., interviews are about for half an hour. The quantitative data obtained in the study will be evaluated by Chi 

square test using Statistical Package For Social Science (SPSS 21.0 for Windows). Qualitative data will be 

evaluated in accordance with the themes determined according to the content analysis. 

Study continues at the data collection stage. 

Study continues at the data collection stage. 

KEYWORDS: İNFERTİLİTY, CESEREAN, CHİLDBİRTH PREPARATİON, PREGNANCİES 

EXPERİENCED NATURALLY, PREGNANCİES WİTH AS A RESULT OF İNFERTİLİTY TREATMENT. 
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S-155 - GEBE BİLGİLENDİRME SINIFINDAN EĞİTİM ALAN GEBELERİN DOĞUM 

SKALASI 

 
Serpil BAŞOL1, 

 
1Sağlık Bakanlığı, 

Tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum 

yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini 

benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmıştır. Hastanemizde açılan Gebe Bilgilendirme 

Sınıfında 2014/28 Sayılı genelge ile her gebe Annelik hakkı olarak yeterli bilgi ve eğitim almalıdır. Eğitimler gebe 

bilgilendirme sınıfında düzenli eğitim takvimleri hazırlanıp gebelere bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini 

kapsamaktadır. Hastanemizde açılan Gebe Bilgilendirme Sınıfı’na başvuran ve eğitim alan gebelerin 01.01.2017-

31.12.2017 tarihleri arasında doğumlarının nasıl sonuçlandığını retrospesifik olarak değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

Eğitimler her haftanın belirli günleri 3 oturumda ve 2 saat sürmektedir. Yapılan eğitimlere katılan kişilerin kayıtları 

gebe bilgilendirme sınıfı katılımcı bilgi formu ile kayıt altına alınır. Eğitim öncesi ve sonrası değerlendirme testi 

uygulanmaktadır. Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı çerçevesinde 3 oturumu tamamlayan gebelerimize 

Katılım Belgesi verilmektedir. 

Bu çalışmada 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında gebe bilgilendirme sınıfında eğitim alan Gebe Sayısı 1584 

kişidir. 625 gebe kayıt formu doldurmuştur. 2 gebe düşük yapmıştır. 434 gebe normal doğum, 189 gebe sezaryan 

bu sezaryan gebelerinde 13 tanesini mükerrer sezaryan gebesi oluşturmaktadır. 

Gebe bilgilendirme sınıfında eğitim alıp normal doğum % 69.44, primipar sezaryan %28.16, mükerrer sezaryan 

% 2.08, oranındadır. İl dışı veya özel hastanede de doğum yapma oranı ise % 16.48 dir. Sonuç olarak gebelerin 

eğitim aldıktan sonra sezaryan oranları azalmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün benimsediği doğum kriterleri 

devlet hastanelerinde uygulanmakta ve normal doğum oranını artırmakta olup tüm hastanelerde yaygınlaştırılması 

amaçlanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI,EĞİTİM, NORMAL DOĞUM, SEZARYAN 

DOĞUM 

 
GEBE BİLGİLENDİRME SINIFINDAN EĞİTİM ALAN GEBELERİN DOĞUM SKALASI 

 
Serpil BAŞOL1 

 

The aim of this course is to provide knowledge about pre-natal, postnatal and postnatal periods of all pregnant 

women, to provide conscious birth and to give knowledge and skills about normal delivery, pain management and 

adoption of new roles. With the circular numbered 2014/28 in the Pregnant Information Class opened in our 

hospital, every pregnant mother should receive sufficient information and education as the right to maternity. The 

trainings consist of regular training calendars in the informing class and include information and counseling 

services for pregnant women. The aim of this study was to retrospectively evaluate the births of pregnant women 

who applied to the Pregnant Information Class in our hospital between 01.01.2017 and 31.12.2017. 

The specific days of each week are 3 sessions and 2 hours. The records of the persons participating in the trainings 

are recorded with the participant information form. Pre- and post-test evaluation is applied. A Certificate of 

Participation is given to pregnant women who have completed 3 sessions within the scope of the Pregnant 

Information Class Education Book. 

In this study, the number of pregnant women receiving education in the pregnancy class between 01.01.2017 and 

31.12.2017 is 1584 people. 625 pregnant women completed the registration form. 2 pregnant women had 

miscarriage. Out of 434 pregnant women, 189 pregnant women had cesarean section and 13 of them had cesarean 

section. 
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Pregnant education class and normal birth rate of 69.44%, primiporeal cesarean 28.16%, repeated caesarean 

section is 2.08%. In the provincial or private hospitals, the rate of giving birth is 16.48%. As a result, cesarean 

rates decrease after the education of pregnant women. The birth criteria adopted by the World Health Organization 

are implemented in state hospitals and increase the normal birth rate and it is aimed to be disseminated in all 

hospitals 

KEYWORDS: GEBE BİLGİLENDİRME SINIFI,EĞİTİM, NORMAL DOĞUM, SEZARYAN DOĞUM 
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S-156 - ERKEN DOĞUM TEHDİDİ (EDT) OLAN GEBELERDE DERİN GEVŞEME 

EGZERSİZLERİNİN ETKİSİ 

 
Canan ÖRÜKLÜ1, Gülay RATHFİSCH2, 

 
1İstanbul Gelişim Üniversitesi/Hemşirelik Bölümü, 2İstanbul Üniversitesi/Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları 

Hemşireliği ABD, 

ÖZET 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla erken doğum (ED), yenidoğanın kilosu ne olursa olsun, doğumun 37. gebelik 

haftasından önce gerçekleşmesidir. Konjenital malformasyon ile ilgili olmayan tüm erken neonatal ölümlerin 

(yaşamın ilk 7 günü içinde ölüm), % 28’inin erken doğum nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Erken doğum 

oranlarının, bazı gelişmiş ülkelerde canlı doğumların %5-7’sini oluşturduğu rapor edilmiştir, ancak gelişmekte 

olan ülkelerde bu oranın önemli ölçüde daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir. İngiltere, Amerika Birleşik 

Devletleri ve İskandinav ülkeleri gibi bazı gelişmiş ülkelerde, mevcut erken doğum oranları son 20 yılda dramatik 

bir artış göstermektedir. Kadının gebelik dönemindeki stresinin erken doğumun habercisi olduğu belirtilmektedir. 

Gebelik sırasında annelerin ‘iyi olma hali’ gebelik sonucu ve fetüsün gelişimi için çok önemlidir. Prenatal 

psikososyal stresin fetal büyüme ve gebelik süresini etkilediği belirtilmiştir. Terapötik müdahalelerin gebelik 

süresi ve/veya doğum ağırlığı gibi prenatal ve perinatal komplikasyonlar üzerinde olumlu etkileri vardır. Derin 

gevşeme egzersizleri, stresi azaltarak, yavaş kontrollü nefes alma ve meditasyon yoluyla zihni sakinleştirir. 

Yapılan çalışmalarda gevşeme egzersizlerinin daha az erken doğuma, gestasyon süresinin uzamasına, doğum 

ağırlığının artmasına, sezaryen ve müdahaleli doğumun azalmasına işaret ettiği belirtilmektedir. Gebelik sırasında 

gevşeme eğitimi gibi bir zihin-beden müdahalesi annede stresi azaltan ve potansiyel erken doğuma yol açan 

hormonal üretimi bloke eden bir önleme stratejisidir. Başlangıç stres hormonu düzeyleri gebelik sırasında 

kademeli olarak ilerlemekte, doğum sırasında anne ve fetüsü hazırlamakta, buna karşılık akut strese verilen 

yanıtların giderek zayıfladığı görülmektedir. Gebelik sırasında stresle baş etmeye yönelik çok egzersiz 

yapılabileceği ileri sürülmektedir bu açıdan bakıldığında bilim ile klinik uygulama arasında daha fazla araştırma 

ve daha yakın işbirliği gereklidir. Erken doğumu önlemede ve tedavisinde gevşeme tedavilerinin etkilerini 

değerlendirmek için daha titiz çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu derleme erken doğum tehdidi olan 

kadınlarda gebelik sonuçları üzerine gevşemenin etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Gevşeme Egzersizleri, Erken Doğum 

 

THE EFFECT OF DEEP RELAXATION EXERCISES İN PREGNANT WOMEN WİTH PRETERM 

BİRTH (PB). 

ABSTRACT 

As defined by the World Health Organization, preterm labor is the birth of the newborn before the 37th gestational 

week, regardless of the weight of the newborn. It is seen that all early neonatal deaths not related to congenital 

malformation are 28% related to preterm labor. Preterm labor rates have been reported to account for 5-7% of live 

births in some developed countries, but it is estimated that this rate is significantly higher in developing countries. 

In some developed countries, such as the United Kingdom, the United States and the Scandinavian countries, the 
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prevalence of preterm labor has increased dramatically over the last 20 years. It is stated that the stress of the 

woman during the pregnancy period is the sign of the preterm labor. During pregnancy, the 'good state' of the 

mother is very important for the development of the pregnancy and fetus. It is noted that prenatal psychosocial 

stress affects fetal growth and duration of pregnancy. Therapeutic interventions have positive effects on prenatal 

and perinatal complications such as gestational age and/or birth weight. Deep relaxation exercises calm the mind 

through slow-controlled breathing and meditation by reducing stress. In the studies of Bastani and Urizar it is 

stated that relaxation exercises indicate less early birth, prolonged gestation period, increased birth weight, 

decreased cesarean and interventional birth. A mind-body intervention, such as relaxation training during 

pregnancy, is a prevention strategy that reduces hormone production leading to potential premature birth and 

reducing stress in the mother. Initial stress hormone levels progress gradually during pregnancy, preparing the 

mother and fetus at birth, whereas acute stress response appears to be gradually weakening. It is suggested that 

many exercises can be done to cope with stress during pregnancy. From this point of view, more research and 

closer cooperation between science and clinical practice is required. More precise studies are needed to evaluate 

the effects of relaxation treatments in early childbirth prevention and treatment. This review is planned to 

investigate the efficacy of loosening on pregnancy outcomes in women with preterm labor risk. 

Key Words: Pregnancy, Relaxation Exercises, Preterm Birth 

 

Giriş 

 37 tamamlanmış gebelik haftasından önce ortaya çıkan doğumların, sınıflandırma amaçları için preterm eylem 

olduğu kabul edilmektedir (Preterm birth, 2015). Preterm eylem dünya çapında yaklaşık 14,9 milyon bebeği 

etkilemektedir Blencowe vd. (2012). Gebelik sırasında orta şiddetteki fiziksel egzersiz hem anne hem de fetüs için 

faydalı olmasa bile genel olarak güvenli kabul edilir Nitert, Barret, Denny, McIntyre, Callaway (2015). Gebelerin 

düzenli olarak egzersiz yapmamaları için bildirdikleri temel neden, bu konudaki bilgi veya kanıt temelli çalışma 

eksikliğidir Murtezani, Paçarada, Ibraimi, Nevzati, Abazi (2014). Bazı ulusal / uluslararası kılavuzlar, sağlıklı bir 

yaşam tarzının bir parçası olarak obstetrik veya tıbbi kontrendikasyonların bulunmadığı gebeler için düzenli 

fiziksel aktivite, özellikle aerobik aktiviteler önermektedir. Avustralya, Kanada, Danimarka, Norveç, İngiltere ve 

Endülüs'ten (Güney İspanya) birkaç yönerge, kas gücü veya “direnç” egzersizleri hakkında tavsiyeleri 

içermektedir Ghodsi, Asltoghiri (2014), Hopkins vd. (2010). 

Gebelikte annelerin iyi olmaları, optimal gebelik sonucu ve fetüsün gelişimi için çok önemlidir. Prenatal 

psikososyal stresin ve özellikle de gebelikle ilişkili stresin fetal büyümeyi ve gestasyonun uzunluğunu 

etkileyebileceği tanımlanmıştır Wadhwa (2005). Stres yönetimi, öncelikle istenmeyen etkileri tersine çevirmek ve 

stresin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için başa çıkmanın bireysel yollarını kullanmak gerekmektedir 

Erganhouse (1999); Aksu ve Şirin (2007). Çalışmalar gebelik sırasındaki gevşeme egzersizlerinin gebelik süresini 

uzatarak doğum ağırlığını artırdığını, sezaryen oranlarını azalttığını, ağrıyı azalttığını ve hastaların yaşam kalitesi 

üzerinde paralel olarak olumlu bir etkiye sahip olduğunu bildirmiştir Field, Diego, Hernandez –Reif,(2006); 

Urizar, Milazzo, Delucchi, Sotelo, Munoz (2004); Bastani, Hidarnia, Kazemnejad, Vafaei, Kashanian (2005);  

Teixeira, Martin, Prendiville, Glover (2005); Nickel, Lahmann, Muehlbacher (2006); Aksu ve Şirin (2007).   Stres, 
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preterm eylemde önemli rol oynasa da gevşeme egzersizleri, maliyet etkin bir müdahale olarak çok ilgi 

çekmemektedir. Bu noktada hemşire ve ebelerin gebeleri egzersiz konusunda teşvik etmeleri gerekmektedir. 

Gebelik sırasında kadınları motive etmek için kullanılabilecek egzersiz faydaları arasında, istirahatteki fetal kalp 

hızının azalması, plasentada canlılığın artması ve artmış amniyotik sıvı seviyeleri söylenebilir Gustafson, May, 

Yeh, Million, Allen (2012); May, Suminski, Langaker, Yeh, Gustafson (2012). Perinatal anksiyete, depresyon ve 

stresin hem annelerde hem de yenidoğanlarda kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilere sahip olduğuna ve bu 

değişkenler arasında ek karmaşık etkileşimlere sahip olduğuna dair kanıtlar artmaktadır Staneva, Bogossian, 

Pritchard, Wittkowski (2015). 

Gevşeme  

Gevşeme ya da zihin-beden terapileri sıklıkla stres ve anksiyeteyle ilgili psikolojik ve fiziksel bozuklukları tedavi 

etmek için kullanılır. Belirtilen amacın psiko-fizyolojik bir rahatlama veya hipo-uyarılma durumu elde etmesini 

sağlayan uygulamaları içerir Astin, Shapiro, Eisenberg, Forys (2003). Gevşeme yanıtı; kalp hızı, kan basıncı, 

solunum hızı ve kas gerginliğini azaltarak stresin zararlı etkilerine karşı bir denge sağlar. 

Beden ve zihin uygulamaları akupunktur, masaj terapi, meditasyon, hareket terapileri, relaksasyon teknikleri, 

spinal manipülasyon, Tai chi ve qi gong gibi geleneksel çin uygulamaları, yoga, iyileştirici dokunma ve hipnoterapi 

gibi uygulamalardır. Bu uygulamaların eğitimli bir uygulayıcı ya da eğitmen tarafından uygulanması gerekliliği 

de bildirilmektedir National Center for Complementary and Integrative Health (2018). Yoga kas gücü ve esnekliği 

geliştirmeye yardımcı olur ve kadına vücudunu dinlemeyi öğretir. Gebeliğinde düzenli yoga yapan kadınların daha 

az gebelik rahatsızlıkları, stres, endişe ve depresyon yaşadıkları belirtilmiştir Muzik, Hamilton, Rosenblum, 

Waxler, Hadi (2012). 

Müzik terapi endorfin salgılanmasını ve kaslarda gevşemeyi sağlar, kan basıncını düşürür, kalp atım ve solunum 

hızını azaltır ve emosyonel durumu olumlu etkiler, maternal durumu iyileştirir ve fetüs için konforlu bir ortam 

oluşturur Shin ve Kim (2011). Müziğin preterm eylem, doğum ve sezaryen esnasındaki anksiyete, stres ve ağrıyı 

azalttığına yönelik çalışmalar mevcuttur. Ayrıca ucuz ve güvenli olması, sağlık bakım profesyonelleri tarafından 

öğrenilmesi ve uygulaması kolay bir yöntemdir Shin ve Kim (2011); Talley (2013); Wang, Sun, Zang (2014). 

Kalp ve akciğerlerin iyi çalışmasını sağlayan faktörlerden birisi de nefes almadır. Nefes alma ile stresin yarattığı 

gerginlikler azaltılması mümkündür. Solunum egzersizleri hipertansiyon, yorgunluk ve anksiyetenin 

azaltılmasında da yararlıdır Varvogli, Darviri (2011). Çeşitli solunum teknikleri (göğüs solunumu, karın solunumu 

gibi) vardır ve annenin gereksinimine göre uygulanabilirler. Solunum egzersizleri gevşeme ile birlikte 

kullanıldığında daha etkili olmaktadır Yıldırım Hotun Şahin, (2003). Hemşireler solunum egzersizlerini gebelere 

öğretmeli, rahat bir biçimde oturarak veya uzanarak yavaş yavaş nefes almasını önermelidir Talley (2013). 

Derin gevşeme ve meditasyon çalışmalarında nefes çok önemli bir araçtır. Nefes bir teknik değil, aksine oldukça 

doğal bir süreçtir. Nefes çalışmalarına bir teknik olarak yaklaşmak, nefesin doğal akışını ve spontanlığını bozar. 

Farkındalık oluştururken mümkün olduğu kadar az ve kısa komutlar verilmesi de dikkat edilmesi gereken diğer 

bir husustur. Rathfisch (2015). 

Gevşeme Egzersizlerinin Erken Doğuma Etkisi 
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Fiziksel aktivite teorik olarak preterm doğumla ilişkilidir, çünkü myometrial aktiviteyi uyaran katekolaminlerin, 

özellikle norepinefrin salınımını arttırır Wolfe (1989). Tersine, egzersiz azalmış oksidatif stres veya gelişmiş 

plasenta vaskülarizasyonu gibi diğer mekanizmalarla preterm doğum riskini azaltabilir Clapp, Kim, Burciu, Lopez 

(2000). Bu konuda yapılan araştırmalara bakıldığında; Aksu ve Şirin’in (2007), gevşeme egzersizlerinin yakın 

preterm eylem tanısı alan gebelerde gebelik süresine etkilerini değerlendirdikleri çalışmada, deney grubundaki 

kadınların doğum haftalarında kontrol grubuna göre yaklaşık 1 haftalık fark olduğunu bildirmişlerdir Aksu ve 

Şirin (2007). Janke (1999) tarafından yapılan gevşeme terapisinin erken doğum eylemi sonuçlarına etkilerinin 

incelendiği çalışmada ortalama doğum haftasının deney grubunda 38,6 hafta, kontrol grubunda 37,5 hafta olduğu 

bildirilmiştir Janke, (1999). Bu sonuçlar gevşeme egzersizlerinin doğum haftasındaki pozitif etkisini 

belirtmektedir. 

Düzgün ve Ege’nin çalışmasında, deney grubundaki kadınların %76,7'si ve kontrol grubundaki kadınların %80'i 

sezaryen ile doğum yapmıştır Düzgün ve Ege (2017). Bastani (2005) gevşeme egzersizlerinin gebelik süresini 

olumlu olarak etkilediğini ve sezaryen ile doğum oranını azalttığını bildirmiştir Bastani vd. (2005). Literatürdeki 

çalışmalara bakıldığında, düzenli gevşemenin gebelik sürecini uzattığını, doğum kilosunu arttırdığını ve sezaryen 

oranını azalttığını bildirmiştir Field vd. (2006); Urizar vd. (2004); Teixeira vd. (2005); Nickel vd. (2006).  

Chuang ve ark.larının yaptığı çalışmada gevşeme eğitim programındaki katılımcıların bebekleri, kontrol grubuyla 

karşılaştırıldığında yoğun bakıma gitme oranının daha düşük ve yoğun bakımda kalış gün ve sürelerinin daha kısa 

olduğu belirtilmiştir Chuang vd. (2012). Fink ve ark.larının gevşeme tekniklerine verilen fetal cevabı incelediği 

randomize kontrollü çalışmada gevşeme teknikleri uygulanan gruptaki annelerin fetüsleri, özellikle gevşeme 

sırasında ve gevşedikten 10 dakika sonra uzun varyasyonlu ve fetal kalp hızı daha yüksektir. Bu bulgunun, 

müdahalenin etkinliğini gösterdiği belirtilmiştir. Fink vd. (2011). Chuang (2011) ve ark.larının yapmış olduğu 

preterm eylemli kadınlar için gevşeme eğitim programının gebelik sonuçları üzerindeki etkinliğine baktıkları 

kontrollü çalışmada doğum ağırlığı bakımından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark bulunamamış ve 

doğum ağırlıklarının çok düşük olduğu belirtilmiştir Chuang, Hillemeier, Dyer, Weisman (2011).  Düzgün ve 

Ege’nin çalışmasında, kontrol grubundaki kadınların durumluk sürekli kaygı puanlarında bazal değerlere kıyasla 

anlamlı bir farklılık olduğu; bunun, doğum ve bebeğe yaklaşımlarına yönelik endişe ve korku düzeyini 

belirtmektedir Düzgün ve Ege (2017). 

 

Sonuç ve Öneriler 

Gebelik, herhangi bir sağlık problemi olmasa bile stresli ve karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte gebeye destek 

olabilecek baş etme yöntemlerinin anlatılması ve bu yöntemlerin kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. 

Bunlardan biri olan gevşeme egzersizlerinin bu dönemde yapılabileceği anlatılmalıdır. Bunun sağlanması için de 

bilim ile klinik uygulama arasında daha fazla araştırma ve daha yakın iş birliği gereklidir. Erken doğumu önlemede 

ve tedavisinde gevşeme tedavilerinin etkilerini değerlendirmek için daha titiz çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

Öneriler; 

Erken doğum eylemi tanısı konan ve yatak istirahati alması gereken gebelerin bu aralığın daha sağlıklı ve stressiz 

bir şekilde geçmesi için rahatlama egzersizleri konusunda bilgilendirilmeleri, 



873 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Doğum öncesi bakım kapsamında verilen hizmet içi eğitimde rahatlama egzersizleri konularının, jinekoloji ve 

doğum kliniğinde çalışan ebeler ve hemşirelere dahil edilmesi, 

Jinekoloji ve obstetrik kliniklerinde rahatlama egzersizleri yapmak için uygun ortamın oluşturulması, 

Daha uzun bir dönemi kapsayan daha büyük hasta gruplarına yönelik çalışmalar yapılmalı ve çalışmalardan elde 

edilen sonuçlar klinik ve yerinde uygulamaya yansıtılmalıdır. 
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S-157 - SON GELİŞMELER IŞIĞINDA ANNE SÜTÜ MUCİZESİ VE ANNE SÜTÜ 

BANKALARI, ÜLKEMİZDEKİ DURUM 

 
The Miracle of  Mother Milk in the Light of Recent Developments and the Mother Milk Banks, The 

Situation in Our Country 

SEVGİ ÖZKAN, NESLİHAN TÜRKÇÜER, PINAR SERÇEKUŞ AK 

  Özet  

Anne sütü yeni doğan bebeğin sağlıklı beslenmesi için en önemli besin kaynağıdır. Doğum sonrasında çoğu bebek 

annesi tarafından emzirilmektedir, bazıları anne ya da yenidoğana ait çeşitli sebeplerden (erken doğum, anne 

mortalite ve morbiditesi, anne sütü yetersizliği, düşük doğum ağırlığı vb.) dolayı emzirme mümkün olmamaktadır. 

Bu tür durumlarda, anne sütü bankaları yenidoğan bebeğe, mükemmele en yakın besini sağlaması açısından önemli 

bir kaynaktır. Bebeğin annesinden sonra en değerli besini, bağışçı annenin sütüdür. Bağışçı anne sütü farklı 

kültürlerde ve ülkelerde sıklıkla kullanılmaktadır. Süt bankalarının temelinde wet-nurse ve İslam dininde ki 

sütannelik yer almaktadır. Ülkemiz gibi Müslümanlığın yaygın olduğu ülkelerde ‘süt annelik’ dinen uygun 

görülmüş olup bebeğin anne sütüyle beslenmesinin önemi ortaya konulmuştur. Öte yandan İslami Hukuk 

kurullarından biri olan Mısır Fetva Kurulu (el-Fetâvâ’l-İslâmiyye min Dâri’l-İftâi’lMısriyye )Müslüman ailelerin 

erken doğmuş bebeklerinin anne sütünden yoksun bırakılmasını istememesi nedeniyle, Batı toplumlarında yaşayan 

Müslüman ailelerin bağışçı anneyi belirleme şartlarının mevcut olmadığı durumla karşılaştıklarında, preterm 

bebeklerde anne sütü kullanımına imkan verilmesine dair kararı ele almıştır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 

hali anne sütü bankalarıdır. Bu nedenle dünyada anne sütü bankacığı farklı politikalarla desteklenmektedir. 

Dünyada son yıllarda anne sütü verilemeyen bebeklere, güvenli olarak uygun bir şekilde anne sütü sağlamak 

amacıyla donör annelerden alınan sütler anne sütü bankaları aracılığıyla sağlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde bilgi 

yetersizliği, etik sorunlar, dini ve kültürel bakış açıları, bağışçı annenin sütünün güvenliği gibi sebeplerle henüz 

uygulaması bulunmamaktadır. Bu derleme; yenidoğan ve anne sağlığı için anne sütü mucizesi ve anne sütü 

bankaları hakkındaki son gelişmeleri ve anne sütü bankalarına farklı kültür ve dini çerçevelerde bakış açılarını 

içermektedir. 

Anahtar kelimeler: Anne sütü, süt bankaları, emzirme.  

Summary 

Breastfeeding is the most important nutrient source for healthy baby feeding. Most babies are nursed by their 

mother after childbirth, and some are not able to breastfeed for various reasons (premature birth, maternal mortality 

and morbidity, breastfeeding, low birth weight, etc.), some of which are maternal or newborn. In such cases, 

mother's milk banks are an important source for newborn babies in terms of providing the closest food to 

perfection.At the base of the milk banks are wet-nurse and milk motherhood in Islamic religion.  The most valuable 

nutrient after Baby's mother is the donor's mother's milk. Donor breast milk is frequently used in different cultures 

and countries. Countries such as our country where Muslims are prevalent, 'milk motherhood' was considered 

appropriate in the countries and the importance of breastfeeding the baby was put forward. On the other hand, 

Egyptian Fatwa Board, one of the Islamic Law committees (al-Fetâvâ'l-Islamiyya min-dâ al'l-İftâi'lMısriyye), has 

ruled out the possibility of allowing breastfeeding in preterm infants, as long as Muslim families living in Western 

societies do not have the conditions to determine donor mothers, as Muslim families do not want premature babies 

to be deprived of their mother's milk. Nowadays, mother milk banks are widely used. For this reason, breastfeeding 

in the world is supported by different policies. Milk taken from donor mothers has been started to be provided 

through breastfeeding banks in order to provide safe and proper breast milk to infants who have not been given 

breast milk in the last years in the world. In our country, there are not yet practical applications like inadequacy of 

information, ethical problems, religious and cultural point of view, security of the donor mother. This review; new 
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developments in the miracle of mother's milk and mother's milk banks for newborn and mother'shealth, and 

different aspects of culture and religious frameworks to mother's milk banks. 

 

Key words: Breast milk, milk banks, breast-feeding 

1. GİRİŞ 

 

Anne sütü içerik yönünden yenidoğan bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılayan önemli bir maddedir. Anne sütü ile 

beslenmenin, bebeklere hayata sağlıklı bir başlangıç sağlaması, hastalıklara karşı koruyucu rol oynaması, bebek 

ölüm ve hastalık oranlarını azaltması nedeniyle en iyi yöntem olduğu bildirilmiştir (Gürol ve ark. 2013). Bebeğin 

gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra, içerdiği immünoglobülinlerin bebeğin enfeksiyonlara karşı korunması, 

sindirim sistemi gelişimi ve olgunlaşmasını sağlaması gibi birçok yararlı etkisinin olduğu ifade edilmektedir 

(Quigley ve ark. 2007). İlk altı ay sadece anne sütü önerilmektedir (WHO and UNICEF 2009). Doğum sonrasında 

çoğu bebek annesi tarafından emzirilmekle , bazıları anne ya da yenidoğana ait çeşitli sebeplerden (erken doğum, 

anne mortalite ve morbiditesi, anne sütü yetersizliği, düşük doğum ağırlığı vb.) dolayı emzirme mümkün 

olmamaktadır. Bu tür durumlarda, anne sütü bankaları yenidoğan bebeğe, mükemmele en yakın besini sağlaması 

açısından önemli bir kaynaktır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) en azından erken doğum nedeniyle veya hastalık 

nedeniyle ememeyen yenidoğanlar için hazır mama kullanmadan önce emzirmenin önerilmesi ve ilk tercih olarak 

anne sütü bankalarının teşvik edilmesini vurgulamıştır (Mackenzie ve ark. 2013). Benzer olarak ülkemiz gibi 

Müslümanlığın yaygın olduğu ülkelerde ‘süt annelik’ dinen uygun görülmüş olup bebeğin anne sütüyle 

beslenmesinin önemi ortaya konulmuştur. Bu derlemede anne sütü, anne sütü bankaları ve ülkemizdeki durumu 

literatür ışığında değerlendirildi. 

 

2. ANNE SÜTÜ MUCİZESİ 

 

Anne sütü, bebeğe ihtiyacı olan tüm besin içeriğini tek başına ilk altı ay sağlayabilme özelliğine sahiptir. Anne 

sütü ve doğumdan sonra gelen ilk sarı süt (kolostrum), bebek için çok önemlidir, çünkü anneden gelen bağışıklık 

sistemi ögeleri sayesinde bebeği hastalıklara karşı korur. Yani yeni doğan bebeğin ilk aşısı denilebilir. Anne sütü 

bebekte gelişebilecek olan solunum yolu (astım, pnömoni vb), gastrointestinal sistem (ishal, kabızlık vb) ve santral 

sinir sistemi (menenjit vb) problemlerinin görülme sıklığı ve şiddetini azaltmaktadır. Ayrıca anne sütü ile 

beslenme, malnütrisyon ve obezite gelişiminin önlenmesinde önemli bir faktördür (Gözükara 2014, Gür 2007).  

Eski Mısır yazıtlarından Ebers Papirusu (MÖ. 1550)’nda yenidoğan beslemesinde yegane besinin anne sütü olduğu 

ve üç yaşına kadar anne sütü alınması gerektiğine dikkat çekilmiştir. Anne sütü ile beslenmeye önem veren 

Babiller (Mezopotamya) baş tanrıça İştar’ı bebeğini emzirirken resmetmişlerdir. Anne sütünün kutsal olduğuna 

inanan Yakut Türkleri’nde analık tanrıçası Ayzıt’ın bebeğine anne sütü damlatarak can verdiğine dair rivayetler 

vardır. Yirminci yüzyıl Avrupa’sında kadınların çalışma hayatına girmesiyle anne sütü ile besleme ve emzirmeye 

ilginin azalmasına, sosyal değişimin yaşanmasıyla biberonla beslemenin modern anneliğin simgesi haline 

dönüşmesine, uygulamaların yaygınlaşmasına neden olmuştur (Samur 2008). İlk kez 1990 yılında Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından deklare edilen Dünya 

Emzirme günü ilk kez 1992’de kutlanmıştır. UNICEF’ le birlikte, Dünya Emzirme Birliği (WABA) ve DSÖ 

tarafından ülkemizin de içinde bulunduğu 120 kadar ülkede her yıl 1-7 Ağustos tarihinde kutlanmaktadır (UNICEF 

2018).  

DSÖ ve UNICEF her bebeğin doğduktan sonra altı aya kadar tek başına anne sütü ile (su dahi vermeksizin) 

beslenmesini bundan sonra da ek besinlerle birlikte en az iki yaşına kadar anne sütüyle beslemenin devam 

ettirilmesini önermektedir. UNICEF raporuna göre, ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenme oranı ve emzirme 

süreleri istenilen seviyede değildir. Anne sütü ile beslenmeyen çocuklarda mortalite oranı, anne sütü ile 

beslenenlere göre 4-6 kat daha fazladır, UNICEF’e göre yaşamının ilk altı ayında anne sütü ile beslenememe 

nedeniyle her yıl 1,5 milyon çocuk ölmektedir (UNICEF 2018, Lumbiganon ev ark. 2016).  
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Anne sütü ile besleme tüm beslenme şekillerinden üstün olup bebek mortalite ve morbidite oranlarını 

azaltmaktadır (Gür 2007, Gölbaşı ve Koç 2008). Anne sütü, her bebeğin gereksinimine göre besin içeriğini uygun 

miktarlarda ve biyolojik yararlılığı yüksek olarak içeren dengeli bir besin kaynağıdır. Bu yararlılık beslenme süreci 

ile sınırlı kalmayıp ilerleyen yaşam sürecinde de devam etmektedir (Samur 2008, Kondolot ve ark. 2009).  

Bebeği anne sütüyle besleme son derece sağlıklı ve doğal bir yöntemdir (Sivri 2014). Genellikle bütün zamanlarda 

ve kültürlerde, yeni doğanın beslenmesinde benzersiz bir gıda özelliğini taşıyan anne sütünün bebeklere en sağlıklı 

ulaşma yöntemi ise emzirmedir. Emzirme sürecinde anne ve bebek fizyolojik ve davranışsal olarak uyum 

içindedir. Bu uyum anne ve bebek arasında sevgi dolu bir ilişkinin kurulmasında önemli rol oynamaktadır (Koç 

ve Tezcan 2005). 

Anne sütünün bebeğin yaşına ve durumuna göre değişim göstermesi en önemli özelliğidir. Erken doğum yapan 

anneler, bebeklerinin ağırlığına ve gestasyon yaşlarına uygun süt salgılarlar. Erken ve normal zamanda doğum 

yapmış annelerin sütleri arasındaki farklılık doğum sonrası ilk aydan itibaren ortadan kalkmaktadır. Anne sütü 

biyolojik yararlılığı yüksek bir sıvıdır. Önemli bölümü sıvı (%87), kazein molekülleri içeren kolloid (%0,3), yağ 

globülleri (%4), yağ globül membranları ve canlı hücrelerden oluşmaktadır. Anne sütünün içerik ve hacmindeki 

değişimlerde annenin beslenme durumu, gebelik ve laktasyon evresi ve bebeğin gereksinimleri rol oynamaktadır. 

Anne sütü ile beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. Anne 

sütü bebeğin protein ve su ihtiyacını tek başına karşılamaktadır. Anne sütünün %87’si sıvıdır. Bundan dolayı ilk 

altı ay bebeğin anne sütü dışında su ya da benzeri gıdalara ihtiyacı yoktur (Gür 2007).  

 

Anne sütünde kazein ve whey proteinleri bulunur. Protein içeriğinin %60'ını sindirimi kolay ve biyolojik değeri 

yüksek olan Whey proteini oluşturmaktadır. Whey proteinleri bebeği enfeksiyonlara karşı korur. Laktoferrin, 

lizozim, salgısal immunglobulin A ve diğer immünoglobülinler, nükleotitler bağışıklıkta önemli rol oynamaktadır 

(Balcı 2011). Anne sütündeki toplam protein miktarı (1,1 g/dl), inek sütüne oranla (3,2 g/dl) düşük olmasına 

rağmen anne sütüyle beslenen bebeklerde protein malnütrisyonu gelişmemektedir (Akkuzu 2005).  

Anne sütünden elde edilen kalorinin %50’sini lipitler sağlamaktadır. Lipidler anne sütünde (4,5 g/dl), inek sütüne 

oranla (3,8 g/dl) daha yüksektir. Beyin ve sinir dokusu gelişimi, retinal fonksiyonlar ve hücre gelişimi için ihtiyaç 

olan esansiyel yağ asitleri, anne sütünde sekiz kat daha fazla bulunmaktadır (Quigley ve ark. 2007). 

 

Anne sütünde bulunan en önemli karbonhidrat laktozdur. Karbonhidratlar yağlara göre daha iyi enerji sağlarlar. 

Laktoz; kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin emilimini arttırmakta ve beyin gelişiminde önemli rol 

oynamaktadır (Gün ve ark. 2009, Öztürk ve Demir 2001).  

 

Anne sütünde D ve K vitaminleri dışında yağda ve suda eriyen vitaminlerin çoğu bulunmaktadır. Yenidoğanda 

barsak florası tam olarak gelişmediği için kanama gelişimini önlemek amacıyla doğumdan sonra intramusküler 

yolla K vitamini uygulanmaktadır. Anne sütündeki kalsiyumun (%34 mg/dl), inek sütüne oranla (120 mg/dl) düşük 

olmasına rağmen emilimi daha yüksektir. Bu nedenle anne sütünün kemik mineralizasyonuna katkısı yüksektir.  

Anne sütündeki demir miktarı (0,2-0,8 mg/dl) düşük olmasına rağmen, içeriğindeki demirin %50 ‘si emilebildiği 

için yararı çok fazladır. Bu nedenle bebeklerin ilk altı ay takviye demir ihtiyacı yoktur, anne sütü bebeği ilk altı 

ayda demir eksikliğinden korur (Quigley ve ark. 2007, Samur 2008).  

 

Anne sütü salgılandığı döneme ve bileşimine göre değerlendirildiğinde, doğumdan sonra kolostrum, geçiş sütü ve 

olgun süt üretilmesi şeklinde değişkenlik gösterir (Samur 2008).  

 

Doğumdan sonra salgılanan ve bebeğin memeden alacağı ilk besine "ilk süt" ya da kolostrumda denilmektedir. 

Bu süt, anneden anneye değişiklik gösterse de genellikle sarımtırak renkli ve koyu kıvamlıdır. Doğumdan sonraki 

2-3 gün boyunca bu sarı renkli süt gelmektedir. Bu sütün bileşim özellikleri yenidoğanın sağlıklı gelişimi açısından 

önemlidir. Kolostrumdaki sekretuar Ig A barsaklardan emilmektedir. Nazal bölge, solunum ve idrar yollarının 

mukozasına geçerek bu bölgeleri enfeksiyonlara karşı korumaktadır. Bu yüzden kolostrum antikor yüklü olması 

nedeniyle bebeğin ilk aşısı sayılmaktadır. Kolostrum, biyokimyasal yapısı nedeniyle laksatif ve proteolitik etkiye 

de sahiptir (Samur 2008).  
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Geçiş Sütü; Kolostrumdan sonra salgılanmaya başlayan ve doğum sonrası ikinci haftaya kadar devam eden süttür. 

Geçiş sütünün içindeki protein ve mineral kolostrumdan düşük, laktoz, yağ ve toplam kalori içeriği ise yüksektir 

(Öztürk ve Demir 2001).  

 

Olgun (Matür) Süt; Laktasyonun 4. haftasına doğru geçiş sütü yerini matür süte bırakmaktadır. Bu sütün %10’u 

yenidoğanın enerji gereksinimi ve büyümesi için gerekli olan karbonhidrat, protein ve yağları içermektedir. Geri 

kalan kısmı ise sudur (Öztürk ve Demir 2001). Matür süt ilk 4-6 ay bebeğin besin gereksinimini tek başına, hiçbir 

ek gıdaya gerek kalmadan karşılayabilir. Olgun sütün içeriği emzirmenin başından sonuna doğru farklılık 

göstermektedir. Emzirmenin başlangıcında karbonhidrat, vitamin, protein ve sudan zengin, emzirmenin sonuna 

doğru ise yağdan zengin bir muhteviyatı vardır. Bebekte tokluk hissinin sağlanması ise bu sayede olmaktadır 

(Yiğitbaş ve ark. 2012). 

Bebeğin anne sütü ile beslenmesinin anne sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Emziren kadınlarda 

menopoz öncesi dönem meme kanseri, over kanseri, osteoporoz ve anemi daha az görülmektedir. Ayrıca bebeğin 

emmesi ile birlikte arka hipofizden salgılanan oksitosin, doğum sonrası loşiyi azaltır ve uterusun kasılarak hızla 

küçülmesini sağlar, böylece postpartum kanamayı azaltmaktadır (Aslan ve Gürkan 2007, Kaya ve Pirinççi 2009).  

 

Laktasyonel amenore demir kaybı riskini azaltmakta ve yağ kitlesinde kayba yol açarak gebelik öncesi tartıya 

dönmeyi sağlamaktadır. Emziren anne, laktasyon sırasında hipotalamus-hipofiz-over fonksiyonlarının 

baskılanması sonucunda yeni bir gebelikten korunabilmektedir. Tam anlamıyla emziren annelerde doğal doğum 

kontrolü sağlanmaktadır (Samur 2008, Kaya ve Pirinççi 2009). Bu nedenle doğum sonrası emzirme konusuna 

değinmeden geçmemek gerekir. 

 

3. EMZİRME 

 

Bebekler ve küçük çocuklar için değerli bir besin kaynağı olan anne sütünün önemi tüm dünya ülkelerinde 

bilinmekte ve anne sütünün teşviki amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Dünyada emzirme durumu dağılımına 

bakıldığında Avrupa ülkelerinde emzirme oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ancak, sadece anne 

sütüyle beslenme oranı ortalama %35-38 olup gelişmekte olan ülkelerde %37, gelişmişlik düzeyi düşük ülkelerde 

%20’ye kadar düşmektedir (UNICEF 2018).  

 

Son yıllarda Türkiye’de emzirme konusunda yapılan çalışmalar emzirme oranlarında artış olduğunu 

göstermektedir ancak ülkemizde ilk altı ayda sadece anne sütü ile beslenme istenilen düzeyde değildir (TNSA 

20013, Üstüner ve Bodur 2009). Türkiye Nüfüs ve Sağlık Araştırmasına (TNSA, 2013) göre son beş yıl içinde 

sadece anne sütüyle beslenen bebek yüzdesinde ve beslenme zamanında artış olduğu görülmekle birlikte, altı 

aylıktan küçük bebeklerin %40’ına sadece anne sütü verilmektedir. İki aylıktan küçük bebeklerin %21,3’ü anne 

sütü yanında hazır mama ve %22,4’ü ise su veya diğer sıvılar ile beslenmektedir. TNSA 2013 verilerine göre 

bebeklerin %58’inin yaşamının ilk iki ayında sadece anne sütü ile beslendiği görülmektedir (TNSA 2013). İlk altı 

ay sadece anne sütünün bebeğe verilmesinin önemi büyük olmasına rağmen; TNSA verilerine göre 2008 yılında, 

sadece anne sütü ile beslenme %42 iken, 2013’te bu oran %30’a düşmüştür. Bu veriler de sadece anne sütü ile 

beslenmenin aslında yaygın olmadığının göstergesidir. 2013’te bebeklerin %12’si altıncı aydan önce ek gıda 

alırken, bu oran 2008 de %8’dir (TNSA 2013). 

 

Bir aylık emzirilen bebeklerin %23’ü hazır mama ile beslenirken, bu oran 4-9 aylık bebeklerde %30’un üzerine 

çıkmaktadır. Elde edilen veriler, ülkemizde anne sütü ile beslemeye başlamada oldukça gecikildiğini 

göstermektedir. Emzirilen çocukların sadece %39’u doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirilmeye 

başlanmıştır; %27’si ise doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde hiç emzirilmemiştir. Bebeklerin doğum sonrası ilk 

bir saat içinde emzirilmeye başlanma oranının 2013’te %50 olduğu görülmektedir (TNSA 2013).  

 

4. ANNE SÜTÜ BANKALARININ DÜNYADAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ DURUMU 
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Bebeğin gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra, içerdiği immünoglobülinlerin bebeğin enfeksiyonlara karşı 

korunması, sindirim sistemi gelişimi ve olgunlaşmasını sağlaması gibi birçok yararlı etkisinin olduğu aşikardır 

(Quigley 2007). Ancak anneden veya bebekten kaynaklanan sorunlar nedeniyle anne sütü ile beslenme geçici veya 

kalıcı olarak yapılamamaktadır. Örneğin; annede var olan AIDS, radyoaktif maddelerle temas veya bebeğin 

bakımını üstlenemeyecek kadar ağır hasta olunması gibi durumlarda bebek anne sütünden mahrum kalmaktadır. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çeşitli nedenlerle anne sütü verilemeyen bebeklerin hazır mama yerine süt bankaları 

vasıtasıyla ile başka bir annenin sütünün verilmesinin önemli olduğunu vurgulamaktadır (Ekşioğlu 2015). 

 

Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) ise; laktasyon desteğine rağmen anne sütünün kullanılamadığı durumlarda, 

özellikle erken doğan bebeklerde pastörize donör anne sütünün ilk seçenek olması gerektiğini bildirmektedir. 

Ayrıca preterm bebeklere bu fırsatı sunmak için anne sütü bankalarından ulaşılan sütlerin kullanılması gerektiğini 

vurgulanmaktadır (AAP 2012). Yapılan çalışmalar da formül mamalara oranla anne sütü bankalarından alınan süt 

ile beslenen prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin birçok hastalıktan korunduğunu ve bağışıklık 

sisteminin daha güçlü olduğunu belirtmektedir (Chang ve ark. 2013, Schanler 2011).  Son yıllarda anne sütü 

verilemeyen bebeklere, güvenli olarak uygun bir şekilde anne sütü sağlamak amacıyla donör annelerden alınan 

sütler anne sütü bankaları aracılığıyla sağlanmaya başlanmıştır (Bastons-Compta ve ark. 2016 ) . Yeni bir 

uygulama gibi görülmesine karşın anne sütü bankacılığının tarihsel süreçte farklı kültürlerde farklı şekillerde 

uygulandığı bilinmektedir (Mueller 2015).  

 

Süt bankalarının temelinde wet-nurse ve İslam dininde ki sütannelik yer almaktadır. Bu uygulamanın milattan 

önce 2000’li yıllara dayandığı, 20.yy’a kadar yaygın olarak devam ettiği bilinmektedir. 19.yy’da bebek 

biberonlarının ortaya çıkmasının ardından bu uygulama hızla azalmıştır (Mueller 2015). Sütannelerin; çocuklarını 

anne sütü ile besleyemeyen, emziremeyen ya da emzirmek istemeyen kadınların bebeklerini emzirmek, beslemek 

ve bakımlarını sağladıkları görülmektedir. Batı kültüründe fakir kadınların zenginlerin bebeklerine sütannelik 

yaptığı bilinen bir gerçektir. Soyluların, aristokratların ve zenginlerin bebeklerine fakir kadınların ücret karşılığı 

sütannelik yaptığı, burada ki temel amacın emzirmenin meydana getirdiği ovulasyon baskılanmasını ortadan 

kaldırarak kısa sürede yeni hamileliğin gerçekleşmesini sağlamak olduğu belirtilmektedir (Thorley 2008). 

Çoğunlukla, annelerin emzirmeyi engelleyecek kronik bir hastalığının olması, ilaç kullanımı veya bebeğini terk 

etmesi gibi durumlarda sütannelerin devreye girmesinin sağlandığı görülmektedir. Hazır mamalar kullanılmadan 

önceki dönemlerde emziremeyen annelerin bebeklerinin sağlıklarını tehdit eden durumları engellemek amacıyla 

geliştirilmiş bir uygulama olduğu belirtilmektedir. Bu kavramın kültürlere göre uygulanış şekillerinin farklılık 

gösterdiği, Antik dönem, Romalılar ve Hammurabi yasalarında bile konuya ilişkin kurallar konulmaya çalışıldığı 

görülmektedir. Sütanne seçimine dikkat edilmesi, bunun için de annenin herhangi bir hastalığının olmaması, 

laktasyon döneminde olması gibi koşullar arandığı ifade edilmektedir (Mueller 2015, Thorley 2008). Kuzey 

Amerika’da 100 yıldan fazla süredir, hasta ve yüksek riskli bebeklere uygulanan donör anne sütü bankaları 

bulunmaktadır (O’Reilly 2010, Jones 2003). Yine aynı şekilde İslam kültüründe de sütannelik uygulamaları 

yaygındır (Yaman 2002). Dünyada ilk donör anne sütü bankası 1909 yılında Viyana’da, ikincisi Boston’da ve 

üçüncüsü Almanya’da kurulmuştur (Jones 2003). Ancak 1980’li yıllardan sonraki süreçte değişen koşullar ve artan 

hastalık riskleri (AIDS’in ortaya çıkması) birçok süt bankasının kapanmasına yol açmıştır (O’Reilly 2010). 

 

Anne sütü bankaları üç farklı şekilde hizmet sağlamaktadır. Birincisi birliklerin kurmuş olduğu bankalar, ikincisi 

seçilen süt donörü annelerden toplanan sütün saklanması, depolanması ve işlenmesi süreçlerini sağlamaktadır. 

Hastane süt bankaları, kendi ünitelerine donör anne sütü sağlayan birimlerdir. Üçüncüsü ise; hastane ile dış 

merkezli çalışan birimlerdir. Bu birimler, donör anne sütünü sadece kendi hastanelerine değil diğer dış birimlere 

de sağlamaktadır (Bastons-Compta ve ark. 2016). 1985 yılında ise; amaçlarından biri tüm Kuzey Amerika’daki 

anne sütü bankaları için standartlar oluşturmak olan Kuzey Amerika Anne Sütü Bankacılığı Birliği (HMBANA) 

kurulmuştur. HMBANA tarafından ilk kez 1990 yılında yayımlanan standartlar, dünyadaki diğer pek çok süt 

bankacılığı belgelerinin temelini oluşturmakta ve yıllık olarak güncellenmektedir. Anne Sütü Bankaları Birliği, 

anne sütü bankalarını “özel tıbbi gereksinimleri karşılamak maksadıyla bağışlanan anne sütünü seçme, toplama, 

inceleme, işleme, depolama ve dağıtma amacıyla kurulmuş bir birim” olarak tanımlamaktadır (HMBANA 2018). 

Anne sütü bankaları öncelikli olarak yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bulunan yüksek riskli yenidoğanlar ve 



881 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

hasta yenidoğanlar için donör anne sütü sağlamaktadır. Anne sütü bankalarının yenidoğan ünitelerinin yakınında, 

hatta sınırları içinde yer almasının de önemi vurgulanmaktadır (Jones 2003, Updegrove 2013). 

 

Güvenli anne sütü bağışı güvenli bağışçı/donör seçimi ile başlar. Genel olarak sütünü bağışlayan anneler, term 

veya preterm gebelik haftasında bir yaşın altında bebeği olan sağlıklı annelerdir. Bu anneler kendi bebeğini 

besledikten sonra fazla sütü olan, perinatal kayıp yaşamış veya bebeğini herhangi bir sağlık durumu nedeniyle 

besleyemeyip süt bankasına bağış yapmak isteyenlerden seçilmektedir (Updegrove 2013). 

 

Sütlerin toplanması, saklanması ve taşınması aşamalarında bağışçının eğitimi çok önemlidir. Süt polietilen 

kaplarda -20°C’de saklanır ve kuru buz kalıbı üzerinde taşınır ve her bir süt bankasında -20°C’de uzun süreli 

olarak dondurulur. Dondurulmuş süt sonrasında evrensel önlemler kullanılarak çözdürülür, havuz oluşturulur ve 

karıştırılır (Narayanan ve ark. 1984).  

 

Bazı süt bankaları sütü ham olarak vermektedir. Yapılan randomize kontrollü bir çalışmaya göre anne sütünün 

pastörize edilerek verilmesinin daha güvenli olduğunu vurgulamaktadır (Narayanan ve ark. 1984). İşlenmiş ve test 

edilmiş süt öncelikle tıbbi ihtiyacı olan bebeklere verilir. Sütün verilmesinde öncelik hastanede ciddi 

komplikasyonları olan preterm yenidoğanlar ve immünolojik yetmezlik, gastrointestinal defekt, diğer beslenme 

yöntemlerine karşı intolerans gibi tıbbi komplikasyonları nedeniyle hastaneye yatırılan term bebeklerindir 

(Landers Hartmann 2013). 

 

Hristiyanlık, Budizm ve Hinduizm gibi farklı dinlerde anne sütünün başka bebeklere verilmesi konusunda resmi 

herhangi bir sorun görünmemekte, yasaklanmaktan çok desteklenmektedir. Hatta insandan insana kan 

transfüzyonunu kabul etmeyen Yehova Şahitlerinde bile bu konuyla ilgili hiçbir yasaklama bulunmamaktadır. 

İslamiyette ise süt paylaşımı bir erdem olarak görülmektedir. Emzirme şiddetli şekilde teşvik edilmektedir. Ancak 

anne sütünün uygun olmayan şekilde kullanımı yasaklanmakta ve satılamayacağı vurgulanmaktadır (Ramli ve ark. 

2010). Müslüman toplumlarda sütannelik yeni doğmuş bebeklerin beslenmesinde iyi bilinen köklü bir yöntemdir. 

Sütanne genellikle bir akraba veya bebeğin ailesini tanıyan bir aile dostudur. Müslüman toplumlarda bebeğin 

ailesinin sütanneyi veya donörü tanıyor olması son derece önemli olarak görülmektedir. Çünkü dini inanca göre 

bebeği emziren sütanne artık bebeğin annesi, bebekte sütannenin çocuğu olarak düşünülmektedir. Bu nedenle 

sütanne tarafından emzirilen bebek ve sütannenin kendi çocukları aralarında kan bağı olmamasına rağmen, kardeş 

olarak düşünülmektedirler. Bu çocukların birbirleriyle evlenmeleri yasaklanmıştır. Bu nedenle dini uygulama 

olarak bağışçı sütü alan bebeğin bağışçıyı tanıması çok önemlidir (Ramli ve ark. 2010, Al-Naqeeb ve ark. 2000).  

 

Ailelerin süt paylaşım süreci ve çocukların evlenmelerinin yasaklanmış olduğu konusunda tam olarak 

farkındalıklarının olması nedeniyle, bu inanışın bireysel durumlarda uygulanması bir sorun oluşturmamasına 

rağmen, hastane düzeyinde süt paylaşımı, süreci daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu nedenle Müslüman 

toplumlarda anne sütü bankacılığı ile ilgili uygun görüş nerdeyse yok gibidir (Ramli ve ark. 2010).  

 

Diğer taraftan Mısır Fetva Kurulu (el-Fetâvâ’l-İslâmiyye min Dâri’l-İftâi’lMısriyye, 1998) ile Avrupa Fetva ve 

Araştırma Konseyi (Ghaly, 2010) anne sütü bankasından beslenen bebeğin akrabalık oluşmayacağı şeklindeki 

görüşünü yayınlamıştır. Burada savunulan görüşte bağışçı annenin beslenen bebekle evlenmesini yasaklayan ayete 

“rada” kelimesi kullanılmıştır, bu kelimenin tam anlamına bakıldığında annenin göğsünden sütün emilmesi ifade 

edilmektedir. Anne sütünün bankalardan sağlandığı bebekte rada olmadığı için akrabalık oluşmayacaktır şeklinde 

ifade edilmiştir. (Keylânî 2012, Gaddal 2011, Bağdânî 2010) 

 

Ülkemizde bebeklerin anneleri tarafından emzirilemediği ya da annelerinin sütlerini alamayacağı durumlarda 

farklı uygulamalar yapılmaktadır. Özellikle hazır mamalara erişmenin kolay olması, mama maliyetinin düşük 

olması, ailelerin yeterince bilgiye sahip olmaması, anne sütü bankalarının bulunmaması ve sağlık personeli 

tarafından bu konuda yeterince eğitim, danışmanlık, destek verilmemesi nedeniyle, bebeğini emziremediği ya da 

kendi sütü ile besleyemediği durumda anneler, tanıdıkları bir kadının sütünü (sütannelik) ya da hazır mama 

vermeyi tercih etmektedirler. Ülkemizde yapılan çalışmalarda dini inanç, ekonomik nedenler, donör annenin 
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tanınmaması, sütlerin karıştırılması, güvensizlik, bilgi eksikliği donörden elde edilen anne sütünün kabul 

edilmeme sebepleri olarak bildirilmiştir (Gürol ve ark. 2013).  

 

Ülkemizde anne sütü bankacılığı ile ilgili Gürol ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarında 15-49 yaşındaki evli 

kadınların çoğunluğunun anne sütü bankacılığı konusunda bilgi eksikliğinin olduğunu bildirmişlerdir (Gürol ve 

ark. 2013). Ekşioğlu ve arkadaşlarının anne sütü bankasına ilişkin kadınların görüşlerini değerlendirmek amacıyla 

gerçekleştirdiği çalışmaya göre; çalışmaya katılan kadınların %41,6’sı süt bankacılığını bilirken, %71,3’ü bu 

uygulamanın olmasını istemekte ve %68,8’i ise bankaya süt bağışlayabileceğini söylemektedir. Süt bankalarına 

bağışta bulunmak istemeyen anneler buna neden olarak en çok (%62,2) hastalık riskini ileri sürmüşlerdir. 

Çalışmaya katılan kadınların %8,2 gibi düşük bir oranı daha önce sütannelik yaptıklarını belirtmişlerdir (Ekşioğlu 

ve ark. 2015). Annelerin yaklaşık yarısının süt bankasını duymuş olması, azımsanmayacak oranda uygulamayı 

desteklemesi ve süt bankası açıldığında sütünü bağışlayabileceğini söylemesi süt bankacılığı uygulamasının 

gerçekleştirilmesi yönüyle olumludur. Ancak süt bağışlamada hastalık riskinin ortaya çıkma endişesinin yanında 

dini yönden çekincelerin olması, anne sütü bankacılığı sistemi kurulduğunda bu sistemin işlemesine engel 

oluşturacak faktörlerin varlığına işaret etmesi açısından önemlidir. 

 

 

5. SONUÇ 

Anne sütü mucizesi, uluslararası kuruluşlarda ve ülkemizde anne ve bebeğin sağlığında öncelikli olarak tercih 

edilmesini önemle vurgulamaktadırlar. Anne Sütü Bankaları preterm bebekler ya da anne sütünün yetersiz kaldığı 

anne kaynaklı durumlarda önemli bir uygulamadır. Ülkemizde henüz uygulanmamakla birlikte, bu konuda ki ön 

yargı ve tutumların önlenmesi için gerekli bilgilendirmeler yapılabilir. Böylece yenidoğan sağlığı için çok önemli 

olan anne sütü bankacığı uygulaması ülkemizde hizmet verebilir. Ayrıca anne sütü bankacılığı hakkında, başta 

hemşireler ve ebeler olmak üzere tüm sağlık çalışanları bilgilendirilmelidir.  
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ÖZET: 

Amaç: Gebe bilgilendirme eğitiminin, annelerin doğum memnuniyeti durumlarına etkisinin incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırma nitel tiptedir. Verileri; bir eğitim ve araştırma hastanesinin gebe bilgilendirme sınıfında, 25 

Haziran- 25 Temmuz 2018 tarihleri arasında, amaçlı örnekleme yöntemlerinden; benzeşik (homojen) ve ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen gönüllü, primipar, gebe bilgilendirme sınıfına katılmış ve şu anda 

postpartum dönemde olan toplam 13 anne ile ortalama 60 dk süren iki odak grup görüşmesi yapılarak toplanmıştır. 

Görüşmede sosyo demografik verilerin sorgulandığı 16 kapalı uçlu soru, üç açık uçlu ana soru ve dört sonda 

sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve görüşme ses kayıt cihazı ile kamera kullanılarak 

kayıt altına alınmıştır. Araştırmanın ses, görüntü ve yazılı kayıtları bilgisayar ortamında yazılı döküm haline 

getirilmiş, veriler kodlanıp temalarına göre sınıflandırılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırma için gerekli kurum izinleri ile katılımcılardan sözel ve yazılı onamlar alınmıştır.  

Bulgular: 

 Gebe eğitim sınıfına katılan annelerle yapılan odak grup görüşmesi sonucunda, gebe bilgilendirme sınıfı 

deneyimleri; olumlu, olumsuz etkileri ve beklentiler olmak üzere üç kategoride incelenmiştir. Olumlu etkiler 

kategorisinde; memnuniyet, davranış-tutum değişikliği, doğum deneyimi, sosyal destekten oluşan dört ana tema 

ve 14 alt tema belirlenmiştir. Olumsuz etkiler kategorisinde; dezavantajları, katılma nedenleri, çevrenin tutumu, 

olumsuz doğum deneyiminden oluşan dört ana tema ve 17 alt tema bulunmuştur. Beklentiler kategorisinde ise 

nitelikli eğitim ve nitelikli eğitmeden oluşan iki ana tema ve beş alt tema saptanmıştır. 

Sonuç: 

 Gebe eğitim sınıfına katılan annelerin genel olarak memnun olduğu ancak bu sınıflarda verilen eğitimin 

niteliğinin arttırılması ve postpartum dönemde de devam etmesi gerektiği, eğitimin güncel teknolojik uygulamalar 

ile daha kolay ulaşılabilir hale getirilerek ailenin tüm fertlerinin katılımının sağlanması gerektiği, eğitmenlerin 

eğitimli ve gerekli nitelikleri taşıması gerektiği ifade edilmiştir. Gebe bilgilendirme sınıfı eğitimine katılan 

kadınların tamamı doğumlarını özel hastanelerde gerçekleştirmiştir. Bunun nedeni olarak, bu eğitimi aldıkları 

hastanenin doğumhanesinin fiziki koşulları ve uygulamaları ile sağlık çalışanlarının doğuma yaklaşımlarının da 

eğitim içeriği ile tutarlı olması gerektiğini vurgulamışlardır.  

Anahtar Kelimeler: Doğum, Ebelik, Gebelik, Obstetrik, Hemşirelik  
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Investigation of the Childbirth Education Classes’ Effect on Childbirth Satisfaction by Focus Group 

Interview 

Abstract: 

Aim: To investigate the effects of childbirth education on mothers’ childbirth satisfaction. 

Methods: The qualitative study was conducted in childbirth education class of a research hospital by using 

homogeneous and purposive sampling method between June 25th - July 25th 2018. Two focus group interviews 

took average of 60 minutes were conducted with a total of 13 mothers who attended the childbirth education class, 

were volunteers, primipar and in postpartum period. In interview, a structured interview form consisting of 16 

closed-ended questions were used for socio-demographic data, three open-ended main and four probe questions, 

audio recorder and camera were used. The audio, camera and written records of research were transformed into a 

written document on computer, data were coded and classified according to themes and content analysis method 

was used. Institutional permissions and verbal and written approvals were obtained from participants. 

Results: Result of focus group interview, childbirth education class participation experiences of mothers were 

examined in three categories were positive, negative effects and expectations. In positive effects category, four 

main themes are satisfaction, behavior-attitude change, childbirth experience, and social support and fourteen sub-

themes were identified. In negative effects category four main themes are disadvantages, participation reasons, 

attitudes of relatives, negative childbirth experience and 17 sub-themes were identified. In expectations category, 

two main themes consisting of qualified education and qualified trainer and five sub-themes were identified. 

Conclusion: Mothers were generally satisfied from participating to childbirth education class but they stated that 

quality of given education in these classes should be increased, continue in postpartum period, be more accessible 

by using current technological applications so that all family members could participate and educators should be 

educated and qualified. All mothers participated childbirth education class, were delivered their babies in private 

hospitals. They emphasized this reason that physical conditions of delivery room and childbirth practices of health 

care professionals should be cohered with the educational content. 

Key Words: Childbirth, Midwifery, Pregnancy, Obstetric, Nursing. 

Giriş 

 Gebelik, fizyolojik ve psikolojik uyum gerektiren bir durum olması nedeniyle kadının yaşam dönemleri 

içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kadınların deneyimleri, gözlemleri ve çevrelerinden edindikleri bilgiler 

doğuma ilişkin algılarının oluşmasına katkı sağlamaktadır (Yenal, Okumuş ve Sevil, 2010). Aynı zamanda 

perinatal süreçte sağlık personeli tarafından yeterli bilgilendirmenin yapılması, gebelerin psikososyal destek 

almaları ve danışmanlık programlarına katılımının sağlanması gebelerin doğuma ilişkin algıları üzerine önemli 

etkiler yaratmaktadır. Bu bakımdan antenatal bakım hizmetleri kadınların gebeliğe ve postpartum döneme ilişkin 

uygulamalara uyumlarını kolaylaştırmada etkili olmaktadır (Onat ve Şahin, 2010; Onbaşı, 2009).  

Antenatal dönemde gebelere verilen eğitimler arasında; gebelikte fizyolojik değişiklikler, gebelik 

yakınmaları ve başetme yöntemleri, özbakım, izlem ve tetkikler, doğuma hazırlık, ağrı yönetimi, postpartum 
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bakım, yenidoğan bakımı, emzirme ve postpartum aile planlaması konuları yer almaktadır (Coşkun, Karakaya ve 

Yaşer, 2009; Mete, 2008). Hasta memnuniyeti bakım kalitesinin temel ölçütlerinden biridir. Sağlık alanındaki 

gelişmelerle birlikte anne ölümleri, bebek ölümleri, güvenli doğum kavramlarına doğum memnuniyeti kavramı 

eklenmiştir (Sawyer, Ayers, Abbott, Gyte, Rabe, Duley, 2013). Bu nedenle gebelik ve doğumun hem anne hem de 

bebek için mucizevi bir olay olduğu düşünüldüğünde kadınların, güvenli koşullarda ve memnuniyetle hizmet 

alması temel bir haktır (Göncü Serhatlıoğlu ve Karahan, 2018). Doğum memnuniyeti intrapartum ve postpartum 

dönemdeki hizmetlerden memnuniyeti kapsamaktadır.  

Doğum memnuniyeti kadın, bebek ve aile ilişkileri açısından önemli bir konudur. Olumsuz deneyimler 

anne bebek bağlanmasının yetersiz olmasına, emzirme sorunlarına, postpartum psikolojik sorunlara ve sezaryen 

isteğine neden olabilmektedir (Güngör, 2009; Göncü Serhatlıoğlu ve Karahan, 2018). Doğum 

memnuniyetsizliğinin oluşmasında etkili olan faktörlerden biri de uygulama ve tedaviler hakkında bilgi 

verilmemesidir (Naghizadeh et al., 2013:140). Ancak doğuma hazırlık eğitimlerinin doğum memnuniyeti üzerinde 

etkisini inceleyen meta analiz verilerine göre eğitimin olumlu etkisi konusunda net kanıt olmadığı, konu hakkında 

daha fazla çalışma yapılmasına gereksinim olduğu belirtilmektedir (Gangnon ve Sandall, 2007). Bu nedenle 

çalışmamızda gebe bilgilendirme eğitiminin gebelerin doğum memnuniyeti durumlarına etkisinin incelenmesi 

planlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırma nitel tipte olup verileri; bir eğitim ve araştırma hastanesinin gebe bilgilendirme sınıfında, 25 

Haziran- 25 Temmuz 2018 tarihleri arasında, amaçlı örnekleme yöntemlerinden; benzeşik (homojen) ve ölçüt 

örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenen gönüllü, primipar, gebe bilgilendirme sınıfına katılmış ve şu anda 

postpartum dönemde olup, whatsup grubunda yazışılarak uygun olan bir gün belirlenip hastaneye davet edilen, 

toplam 13 anne ile iki ortalama 60 dakika süren odak grup görüşmeleri yapılarak toplanmıştır.  

 Görüşmede araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan, sosyodemografik verilerin sorgulandığı 16 kapalı 

uçlu soru ile üç açık uçlu ana soru ve dört sonda sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve 

görüşme ses kayıt cihazı ve kamera kullanılarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca odak grup görüşmesi sırasında bir 

araştırmacı görüşmeyi gerçekleştirirken, diğer bir gözlemci raportör olarak yüz ifadelerini, duyguları vs. not 

almıştır. Araştırmacılardan biri gebe bilgilendirme sınıfını yürütmekte olup, diğer araştırmacılar nitel araştırma 

dersi almış ve nitel çalışmalar yürütmüştür. Görüşme sırasında katılımcılar U şeklinde oturtulmuş ve ikramda 

bulunulmuştur. Giriş kısmında araştırmanın amacı açıklanmış ve katılımcıların kısaca kendilerini tanıtmalarıyla 

görüşmeler başlamıştır. Araştırmanın ses, görüntü ve yazılı kayıtları bilgisayar ortamında yazılı döküm haline 

getirilmiş, veriler kodlanıp temalarına göre sınıflandırılmıştır (Kohlbacher, F, 2006). Verilerin analizinde içerik 

analizi yöntemi kullanılmıştır (Lambert & Lambert, 2012). Araştırma için gerekli kurum izinleri ile katılımcılardan 

sözel ve yazılı onamlar alınmıştır.  

Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu:  

1. Araştırmanın ana sorusu: Gebe bilgilendirme eğitimlerinin doğum memnuniyetinize etkileri nelerdir? 
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Alt sorular: 2. Gebe bilgilendirme eğitimi almak size neler kattı? 

3. Gebe bilgilendirme eğitimleri doğum deneyiminizi nasıl etkiledi? 

Sonda Görüşme soruları:   

1. Gebe bilgilendirme eğitimi doğum öncesi dönemde sizi nasıl etkiledi/ size katkıları nelerdi? 

2. Gebe bilgilendirme eğitiminin doğum sürecinize katkıları nasıl oldu/ sizi nasıl etkiledi? 

3. Gebe bilgilendirme eğitimi doğum sonrası dönemde bebeğinizin bakımına yönelik katkıları nelerdi? 

Bulgular 

 Gebe eğitim sınıfına katılan annelerin yaş ortalaması 28.07 ± 3.20, ortalama geliri 4918.18 ± 2196.27 ve 

doğum yaptığı hafta 39.25 ± 1.21’dir. Kadınların %92.3’ü yükseköğretim mezunuyken, eşlerin %76.9’u 

yükseköğretim mezunudur. Kadınların %46.2’sinin çalışmadığı, eşlerin %38.5’inin memur olduğu, %84.6’sının 

sosyal güvencesi bulunduğu saptanmıştır. Ayrıca annelerin %61.5’i müdahaleli doğum, %30.8’i ise sezaryen 

doğum yapmıştır. Gebe bilgilendirme eğitimine nasıl ulaştıkları incelendiğinde %46.2’sinin bu eğitim sınıfını 

hastaneden öğrendiği belirlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1. Gebe Eğitim Sınıfına Katılan Annelerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

Özellikler n % 

Eğitim durumu   

Lise 1 7.7 

Yükseköğretim 12 92.3 

Eşin eğitim durumu   

Okur yazar 1 7.7 

İlköğretim 1 7.7 

Lise 1 7.7 

Yükseköğretim 10 76.9 

Meslek   

Çalışmıyor 6 46.2 

Memur 3 23.1 

Serbest meslek 2 15.4 

Diğer 2 15.4 

Eşin mesleği   

İşçi 2 15.4 

Memur 5 38.5 

Serbest meslek 3 23.1 

Diğer 3 23.1 

Sosyal güvence   

Var  11 84.6 

Yok 2 15.4 

Doğum şekli   

Spontan vajinal doğum 1 7.7 

Vajinal müdahaleli doğum 8 61.5 

Sezaryen doğum 4 30.8 

Gebe eğitimini öğrendiği yer   

İnternet-medya 3 23.1 

Komşu-akraba-arkadaş 3 23.1 

Hastane 6 46.2 

Diğer 1 7.7 
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           Kadınların %76.9’u eğitim öncesinde doğum korkusu olduğunu belirtirken, %92.3’ü eğitimin doğum 

korkusunu azalttığını ifade etmiştir. Annelerin tamamı gebe bilgilendirme eğitiminden memnun olduklarını, 

%84.6’sı doğumunun iyi geçtiğini belirtmiştir (Tablo 2).  

 

Tablo 2. Gebe Eğitim sınıfına Katılan Annelerin Sosyo-demografik Özellikleri (devamı) 

 

Özellikler                                                                                                                            n                     % 

Eğitim öncesi doğum korkusu 

Var 10 76.9 

Yok 3 23.1 

Eğitimin doğum korkusunu azaltma durumu   

Evet 12 92.3 

Hayır 1 7.7 

Gebe eğitiminden memnuniyet durumu   

Memnun 13 100.0 

Doğumun nasıl geçtiği   

İyi 11 84.6 

Orta 1 7.7 

Kötü 1 7.7 

Toplam 13 100.0 

  

 Gebe eğitim sınıfına katılan annelerle yapılan odak grup görüşmesi sonucunda, gebe bilgilendirme sınıfı 

deneyimleri; olumlu, olumsuz etkileri ve beklentiler olmak üzere üç kategoride incelenmiştir. Olumlu etkiler 

kategorisinde; memnuniyet, davranış-tutum değişikliği, doğum deneyimi, sosyal destekten oluşan dört ana tema 

ve 14 alt tema (bilgilenme, grup desteği, eğitimci desteği, kilo kontrolü, tavsiye etme, vajinal doğum teşviği, eşi 

değerlendirme, özgüvende artma, hastaneye başvuruda doğru zamanlama, doğum ağrısıyla başetme, doğum 

korkusuyla başetme, olumlu doğum desteği) çıkarılmıştır. Olumsuz etkiler kategorisinde; dezavantajları, katılma 

nedenleri, çevrenin tutumu, olumsuz doğum deneyiminden oluşan dört ana tema ve 17 alt tema (eğitim zamanı, eş 

katılımı, yetersizlik, yalnızlık, edinilen bilgilerde tutarsızlık, gelin-kayınvalide çatışması, eş ile ilişkilerde 

bozulma, ailenin eğitime güveni, korku, ağrı, güçsüzlük, uygunsuz eş desteği, sezaryen olma zorunluluğu, 

postpartum dönem sorunları, doğum yeri tercihi, doğumhane fiziki ortamı, doğumhane uygulamaları) 

bulunmuştur. Beklentiler kategorisinde ise nitelikli eğitim ve nitelikli eğitmenden oluşan iki ana tema ve 5 alt tema 

(ulaşılabilir eğitim, güncel eğitim içeriği, eğitimde süreklilik, sınıf çeşitliliği, eğitmenin yeterliliği) saptanmıştır 

(Tablo 3). 

Olumlu etkiler kategorisinde yer almakta olan memnuniyet ana temasına yönelik çalışmaya katılan 

annelerden HM. memnuniyetini ”Ben çok memnun kaldım gebe okulundan. Adım adım neler yapmam gerektiğini 

öğrendim.” cümlesiyle ifade etmiştir. Davranış-tutum değişikliği ana temasına yönelik ise annelerden AŞ. 

“Bebek bakımı özellikle, ben hiç bebek almamıştım kucağıma daha önce hiç akrabamızın dahi… Burada gerçekten 

her şeyi öğrendiğime inanıyorum. Bir de normal doğum teşvik amaçlı o benim için çok işe yaradı.”cümlesini 

kurmuştur.  Doğum deneyimi ana temasına yönelik ise MK. kendi deneyimini “Çok korkuyordum doğumdan çok 

korkuyordum. Üniversitedeyken işte biz normal doğum sezaryen doğumun eğitimini almıştık.  Videolarını falan 

izletmişlerdi bize o zaman. Yani benim için gerçekten çok büyük bir korkuydu yani doğum. Böyle rüyalarımda 

falan doğum görüyordum. Çok korkunçtu yani. Ama hani bu kadar korkunç bir şey olmadığını, sonunda çok büyük 
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bir güzellik olduğunu yani güzel bir şekilde korkumu yenerek bende normal doğum yaptım. Yani güzel bir şey oldu. 

Atlatmam da korkumu yenmem de.” şeklinde ifade etmiştir. Sosyal destek ana temasına yönelik SD. “Bende biraz 

korkuyordum ama yani kendimi sakinleştirebiliyordum yani etrafta anlatmayın susun diyorum ama hala daha 

anlatıyorlar. O yüzden içimde biraz korku vardı. Buraya geldim baktım. Herkes benim gibi herkes benim gibi 

endişelere sahip. O yüzden hani garip olmadığını anladım. A. ablanın anlattıklarıyla arkadaşlarımın 

söyledikleriyle böyle kendimi sakinleştirdim. Çok şükür çokta güzel bir doğum oldu.” şeklinde belirtmiştir. 

Olumsuz etkiler kategorisinde yer almakta olan dezavantajlar ana temasına yönelik olarak MH. 

“Buraya gelseydi benimle birlikte aynı atmosferi alsaydı ben daha çok isterdim yani. Çalıştığı için mümkün olmadı 

ama insan böyle bu ortamın içinde olduğu zaman kendini daha iyi hissediyor. Yani hani o da olsaydı ben gerçekten 

isterdim.” ifade etmiştir. Katılma nedenleri ana temasına yönelik KA.’ın ifadesi; “Yani ben mesela bilmediğim 

konularda aydınlanırım, deneyimli bir ebe olduğu için A. abla onu düşünerek geldim.” şeklinde olmuştur. 

Çevrenin tutumu ana temasına yönelik SD. yaşadıklarını “Kayınvalidem sizi kıskandı mesela A. abla. Her şeyi 

de ona soruyorsun. Bize de sorabilirsin falan diyor böyle.”cümlesiyle ifade etmiştir. Olumsuz doğum deneyimi 

ana temasına yönelik ise ZK. deneyimlerini “Benimde korkularım vardı. Hep büyüklerimden duyduğum özellikle 

annemin bendeki doğumunun çok zor oluşu. Bu hep beni korkutuyordu. Acaba ben de mi öyle yapıcam? Çünkü 

ters bir doğum olmuş benim normal bir doğum. Onun zorluğunu anlata anlata bunca yıldır hep benim bilincime 

yerleşmiş. Her komşu toplantısında her gün toplantısında sürekli benim doğumum konuşulup her defasında ben 

neler çektim diyip söze başladığı için bende mi aynı acıları yaşıcam diye hep bir korkum vardı. Tabi buraya gelince 

korkuları acıları bir nebze de olsun yitirdim.”şeklinde belirtmiştir. 

Beklentiler kategorisinde ise nitelikli eğitmen ana temasına yönelik HG. düşüncelerini “Eğitimcilerin 

bence kesinlikle A. abla gibi tecrübeli, bilgili, deneyimli olması… Yani böyle birkaç senelik eğitim alıp da gelip 

eğitim veren biri olmamalı bence. Çok büyük güven verdi mesela A. ablanın tecrübeli olması.”cümlesi ile 

belirtmiştir. Nitelikli eğitim ana temasına yönelik ise ZK.  “...Ve aynı kalitede olmalı tabi her yerde.” söylemiştir. 

Tartışma 

 Gebe bilgilendirme eğitiminin, doğum memnuniyetine etkisinin incelendiği çalışmada kadınların yaş 

ortalamasının 28.07 ± 3.20 olduğu, %92.3’ünün yükseköğretim mezunu ve %53.8’nin çalıştığı bulunmuştur. 

Çalışmanın demografik sonuçları literatürle uyumlu olmakla birlikte, gebe eğitim sınıflarına eğitim düzeyi yüksek 

gebelerin katıldığını göstermektedir. (Serçekuş, 2010; Coşar ve Demirci, 2012; Mete, Çiçek ve ark., 2017; 

Esencan, Karabulut ve ark., 2018) 

 Kadınlar eğitimlerin sonunda aldıkları bilgilerden memnun kaldıklarını ve gebe okulunu çevrelerine 

tavsiye ettiklerini ifade etmişlerdir. Eğitim müdahaleleri sonrasında katılımcıların bilgi düzeylerinin artması 

beklenilen bir sonuçtur. Çalışma sonucuna benzer şekilde Altıparmak ve Coşkun (2016)’un çalışmasında da 

gebelerin doğum öncesi aldıkları eğitim programından memnuniyet durumları değerlendirildiğinde tümünün 

memnuniyetlerini belirttikleri, %68’inin çok memnun, %32’sinin ise memnun kaldıklarını ifade ettikleri 

görülmüştür. Lee ve Holroyd (2009) yaptıkları kalitatif çalışmada eğitim alan kadınların aldıkları eğitimin doğuma 

yönelik önemli bilgiler sağladığını ifade ettikleri bulunmuştur. Çalışmada katılımcılardan bazıları verilen 

eğitimlerin kilo kontrolünü sağlamada yararlı olduğunu belirtmiş, verilen eğitimlerden memnuniyet duyduklarını 
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ifade etmişlerdir. Benzer şekilde, Yenal ve arkadaşlarının (2010) çalışmasında, eğitimin kadınların yeterli ve 

dengeli beslenme konusunda olumlu yönde etkilerinin olduğu saptanmıştır. 

 Doğuma hazırlık sınıflarında verilen eğitimler kadının kendine, bedenine, bebeğine ve ekibine güvenmesi 

konusunda farkındalığını güçlendirip içgüdülerini nasıl izleyeceği konusunda yönlendirirken aynı zamanda kadına 

bedeninin doğurganlığına güven duymayı da öğretmektedir (Coşar ve Demirci, 2012). Literatür bilgisine paralel 

olarak, çalışmaya katılan kadınlar gebe sınıfında verilen eğitimlerin sonucunda özgüvenlerinin arttığını 

bildirmişler, çevrelerine vajinal doğumu ve gebe okulunu teşvik ettiklerini ifade etmişlerdir. 

 Prenatal dönemde gebe eğitiminin, eşler arasındaki ilişkide olumlu etkisinin olduğu, postpartum dönemde 

sosyal desteği arttırdığı ve gebelerde sağlık bilincini yükselttiği belirtilmektedir (Mete, 2008; Davis, 2004). 

Çalışma sonuçları literatür bulgularıyla örtüşmekte olup, kadınlar sorunlarını paylaşma, sorunlarla baş etme, bilgi 

paylaşımı, iletişimi sürdürme ve postpartum depresyonu atlatmada akran desteğinden yararlandıklarını ve eşlerin 

bebek bakımı konusunda kendilerine destek olduklarını belirtmişlerdir.  

 Çalışmaya katılan kadınlar, doğum ağrısı ve doğum korkusuyla baş etme, hastaneye başvuruda doğru 

zamanlama ve olumlu doğum desteği aldıklarını ifade etmişlerdir. Coşar ve Demirci’nin (2012) çalışmasında, 

doğum öncesi eğitim ve doğuma hazırlık sınıfına katılarak doğum desteği alan gebelerin doğuma uyum 

süreçlerinin daha iyi ve doğumu daha olumlu algıladıkları saptanmıştır. Serçekuş (2010) çalışmasında eğitim alan 

gebelerin doğumda ıkınma ve doğum belirtilerini tanıma bilgilerinin olumlu yönde etkilendiğini saptamıştır. Gebe 

bilgilendirme eğitimlerine katılan gebelerin doğum eylemlerine ilişkin tutum ve davranışlarının olumlu yönde 

değiştiğini ortaya koyan bu sonuçlar, çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

  Gebelikle birlikte anneliğe hazırlık yapan kadın hem gebelikte yapması gerekenler hem de doğum ve 

doğum sonu dönem ile ilgili bilgi almak istemektedir. Çalışmaya katılan kadınlar, gebelik ve doğum konusunda, 

sorunlarla baş etmede yetersizlik hissettikleri için gebe bilgilendirme eğitimlerine katılmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Çalışma sonucuna benzer şekilde Mete ve ark.’nın (2017) çalışmasında, katılımcıların çoğunluğu 

gebelikte ve postpartum dönemde yapılması gerekenleri öğrenme amacıyla doğuma hazırlık sınıflarına 

katıldıklarını belirtmişlerdir.  

 Çevresel faktörler, daha önceden kodlanan korku mesajları, destek mekanizmalarının eksikliği ve 

bilinmeyen bir sürecin içinde olmak gebenin korku ve anksiyete yaşamasını arttırdığı bilinmektedir. (Esencan, 

Karabulut ve ark., 2018) Çalışmaya katılan kadınların olumsuz doğum deneyimleri alt başlığında belirtikleri 

ifadeler (doğumla ilgili olumsuz hikayeler duyma, normal doğum korkusu yaşama, bilinmezlik korkusu vb.) 

literatürle benzerlik göstermektedir.  

 Doğum sırasında anne adayının yanında destek olmak amacıyla sevdiği birinin, arkadaş veya eş 

desteğinin anne ve bebek açısından olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir (Coşar ve Demirci, 2012). Çalışmaya 

katılan kadınlar, doğum sırasında yanlarına destek olacak kişiler istediklerini, devlet hastanelerinde buna izin 

verilmediğini ve doğum süresince yalnız olmak istemediklerini belirtmişlerdir. Kadınlar bu durumun, doğumu 

özel hastanede yapmak için tercih sebebi olduğunu ifade etmişlerdir.  

 Hastanelerde intrapartum dönemde farklı uygulama ve girişimlerin yapıldığı, bu konuda bir standardın 

olmadığı görülmektedir. Çalışmada kadınlara doğumhanede lavman, karına basınç (kristaller manevrası) ve suni 

sancı uygulamalarının yapıldığı, kadınların çoğunun bu uygulamalardan rahatsızlık duyduğu belirlenmiştir. Uzel 
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ve Yanıkkerem’in (2018) çalışmasında da, kadınlara intrapartum dönemde lavman, suni sancı ve karnına basınç 

uygulamalarının yapıldığı ve kadınların büyük çoğunluğunun bu girişimleri istemedikleri saptanmıştır. Literatürde 

ise, DSÖ doğumlarda rutin lavman uygulanmamasını, gerekli görüldüğü takdirde uygulanmasını ve sadece uzun 

süreli ve yetersiz kasılmaların olduğu doğumlarda oksitosin kullanımını önermektedir (WHO, 2014). Verheijen 

ve ark. (2009)’nın çalışmasında, doğum sırasında karına basınç uygulanan ve uygulanmayan gruplar arasında 

sezaryen oranlarında, maternal ve neonatal sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı saptanmıştır.  

 Doğum süreci kadar doğum sonu dönemde yaşanan sorunlar da doğum memnuniyetini etkilemektedir 

(Adıgüzel ve ark, 2013). Çalışmaya katılan kadınların çoğunlukla doğum sonu dönemde mastit, abse gibi meme 

problemi yaşadıkları belirlenmiştir. Pınar ve ark.’nın (2015), primipar ve multipar kadınlarla yaptıkları çalışmada, 

vajinal doğum yapanlarda meme sorunları olduğu saptanmıştır. Çalışma da annelerinde talep ettiği gibi bu 

sorunların doğum sonu dönemde yaşanabileceği ve çözüm yöntemleri ile ilgili eğitim sınıflarında bilgi verilmesi, 

postpartum dönemde de danışmanlığın devam ettirilmesi ve en önemlisi postpartum bakımın taburculuk öncesi ve 

sonrasında sağlık çalışanları tarafından çok özenli verilmesi gerekmektedir.  

 Çalışmaya katılan kadınların gebe sınıfına yönelik beklentileri incelendiğinde, kadınların nitelikli 

eğitmenlerden nitelikli eğitimler almak istedikleri saptanmıştır. Çünkü yetişkinler, aldıkları eğitimin kendi 

ihtiyaçlarına yönelik olmasını, eğitime etkin olarak katılmayı, uygulama fırsatlarının olmasını, eğitimin güvenli 

bir ortamda yapılmasını ve eğitimcinin beceri, deneyim ve motivasyon açısından yeterli donanıma sahip olmasını 

beklemektedirler (Gökkoca, 2001). Ayrıca kadınlar, eğitimlerin ihtiyaçlar doğrultusunda çeşitlendirilmesini ve 

eğitimlerin sürekliliğini önermektedir. Literatürde yetişkin eğitim ilkeleriyle örtüşmekte olan bu sonuçla, gebe 

sınıflarındaki eğitimin ve eğitmenlerin niteliğinin arttırılması gerekmekte olup kadınların daha bilgili ve bilinçli 

anneler olmayı istemeleri, sağlıklı nesiller için olumlu birer gelişme olarak kabul edilebilir. 

Tablo 3. Odak Grup Görüşmesi Kavram Analizi 

 Kategori Ana Temalar Alt temalar 

Gebe sınıfı A. Olumlu 

Etkileri 

A1. Memnuniyet 1. Bilgilenme  

2. Grup desteği 

3. Eğitimci desteği 

4. Kilo kontrolü  

A2. Davranış Tutum 

Değişikliği 

6. Tavsiye etme (Gebe okulunu) 

7. Vajinal doğum teşviği  

8. Eşi değerlendirme (doğum bilgisini) 

9. Özgüvende Artma 

A3. Doğum Deneyimi 9. Hastaneye başvuruda doğru 

zamanlama  

10. Doğum ağrısıyla başetme 

11. Doğum korkusuyla başetme 

12. Olumlu doğum desteği 

A4. Sosyal destek 13.Akran  

14. Eş 

B. Olumsuz 

Etkileri 

B1. Dezavantajları 1. Eğitim Zamanı 

2. Eş Katılımı 
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B2. Katılma nedenleri 3. Yetersizlik  

4. Yalnızlık 

5. Edinilen Bilgilerde Tutarsızlık 

B3. Çevrenin tutumu 6. Gelin-Kayınvalide çekişmesi 

7. Eş ile İlişkide Bozulma 

8. Ailenin Eğitime Güveni 

B4. Olumsuz Doğum 

Deneyimi 

9. Korku 

10. Ağrı 

11. Güçsüzlük 

12. Uygunsuz eş desteği  

13. Sezaryen olma zorunluluğu 

14. Postpartum dönem sorunlar 

15. Doğum yeri tercihi 

16. Doğumhane fiziki ortamı 

17. Doğumhane Uygulamaları 

C. 

Beklentiler 

 C1. Nitelikli Eğitim 

C2. Nitelikli Eğitmen 

1. Ulaşılabilir Eğitim  

2. Güncel Eğitim İçeriği  

3. Eğitimde Süreklilik 

4. Sınıf Çeşitliliği 

5. Eğitmenin yeterliliği 

 

Sonuçların uygulamada kullanımı 

 Gebe eğitim sınıfına katılmaktan annelerin genel olarak memnun olduğu ancak bu sınıflarda verilen 

eğitimin niteliğinin arttırılması ve postpartum dönemde de devam etmesi gerektiği, eğitimin güncel teknolojik 

uygulamalar ile daha kolay ulaşılabilir hale getirilerek ailenin tüm fertlerinin katılımının sağlanması gerektiği, 

eğitmenlerin eğitimli ve gerekli nitelikleri taşıması gerektiğini ifade etmişlerdir. Gebe bilgilendirme sınıfı 

eğitimine katılan kadınların tamamı doğumlarını özel hastanelerde gerçekleştirmiştir. Bunun nedeni olarak, bu 

eğitimi aldıkları hastanenin doğumhanesinin fiziki koşulları ve uygulamaları ile sağlık çalışanlarının doğuma 

yaklaşımlarının da eğitim içeriği ile tutarlı olması gerektiğini vurgulamışlardır.  
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S-159 - EGE BÖLGESİNDE BİR GEBE OKULU MODELİ;ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ 

 
SEVGÜL BAKICI1, SEVİL EMEK2, YELDA KARAERKEK2, NAZİFE YAMALI2, 

 
1ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ, 2ÖDEMİŞ DEVLET HASTANESİ, 

Okulumuz ,üreme ve cinsel sağlık eğitimi ve gebe okulu eğitici eğitimi alan iki personel tarafından 

yürütülmektedir.Eğitimlerimize 5 pilot bölgeden biri olarak başladık ve 2014 yılından bu yan Ödemiş halkının 

hassasiyetlerini de ön planda tutarak devam etmekteyiz.Hedefimiz;her anne adayına ulaşabilmek,eğitimli gebe, 

bilinçli anne portföyü oluşturmak. 

Okulumuza 22 haftadan itibaren kayıt yapılmakta olup;22 haftadan önce başvuran anne adaylarımızın 

egzersizlerden muaf tutularak eğitimlere katılımlarını sağlamaktayız.Eğitimlere katılmak için başvuru yapan anne 

adaylarımızın kayıtları gebe okulu eğitimcimiz tarafından yapılır ve program hakkında geniş bilgi 

verilir.Programın içeriği 6 haftalık süreyi kapsamaktadır fakat gebe okulu olarak bu standartların dışında da 

oluşabilecek ihtiyaçlara ve taleplere göre eğitim planları da yapmaktayız.Mesleki gelişimlerimizi bu hassasiyetle 

geliştirmeye devam ederken eğitimlerimizi görsel ve uygulamalı olarak yürütmekte ve teknolojik yöntemlerle de 

desteklemekteyiz. Gerekli olduğu takdirde küçük gruplarla drama performansı yaparak da okulumuzu kuşkusuz 

daha keyifli bir ortama dönüştürmekteyiz.Örneğin;programa dahil ettiğimiz ek bir haftamızı anne adaylarımızın 

belirlediği bir konu ile doğaçlama ve soru cevap şeklinde yürütmekteyiz.Eğitim süresince beklentilerini ve 

taleplerini kayıt altına almak adına,eğitime başlamadan önce gebe okulu ön değerlendirme formunu ve Tilburg 

gebelik distress ölçeği formunu anne adaylarımıza doldurtmaktayız.Kurs bitiminde,bir sonraki gebe sınıfımız için 

daha iyi bir program hazırlamak ve okulumuzu geliştirmek adına kursiyerlerimize değerlendirme formları 

doldurtup,almış olduğumuz geri bildirimleri değerlendirip kurslarımızı bu şekilde tamamlamaktayız. 

Verdiğimiz eğitimler sonucunda annelerin doğum öncesi,doğum anı ve doğum sonrası süreci değerlendirilmekte 

ve gebe okulu eğitimi almayan anneler ile karşılaştırılmaları yapılmaktadır.Hedefimiz;her anne adayına 

ulaşabilmek olduğu için ;hastanemiz yönetimi ile hafta içi çalışan annelerimizin de kursa katılımını sağlamak adına 

hafta sonu sınıfları açmak için planlamalar yapmaktayız.Gebelik eğitiminin,bilinçli gebelik ve annelik için 

gerekliliği bu anlamda hastanemizin en büyük motivasyonudur. 

ANAHTAR KELİMELER: GEBE OKULU,DRAMA,DOĞAÇLAMA 

 
SCHOOL OF PREGNANCY MODEL İN AEGEAN;ÖDEMİŞ PUBLİC HOSPİTAL 

 
SEVGÜL BAKICI1, SEVİL EMEK2, YELDA KARAERKEK2, NAZİFE YAMALI2 

 
1ÖDEMİŞ PUBLİC HOSPİTAL 

Our school;carried out by 2 person who is educated about reproductive and sexual health trainer education and 

pregnant school trainer education.We started to our education as one of the 5 pilot regions and we continue with 

keeping sensivity of the Ödemiş people on the foreground since 2014. Our goal is reaching every expectant 

mother,creating educated pregnant and conscious mother portfolio. 

In our school registration starts from 22nd week of pregnancy but we accept expectant mothers before 22nd week 

but they are exempt from exercises.Expectant mothers registration made by our trainer and also our trainers gives 

detailed information to mothers about our program.The content of the program includes 6 weeks of duration,but 

as a scholl of pregnancy ,we make plans to make new trainings except planned ones if there is a need or demand 

about it.While continuing to develop our Professional development with this sensitivity ,we conduct our trainings 

visually and practically and support them with technological methods.If necessary we can transform our school 

into mora enjoyable atmosphere by perform drama with small groups.For example,we are conducting an additional 

week in which we include to the program with impromptu event and question and answer with a topic determined 

by our expectant mothers.On behalf of recording expectations and demands during the education,before we start 

we let our expectant mothers to fil lup school of pregnancy preliminary review form and Tilburg pregnancy distress 

scale form .In the end of education,we let our participants fill another form for prepare better program for our next 
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pregnant class and improve our school.We make our feedback assessment we have received and complete our 

courses in this way. 

As a result of the trainings that we give,we evaluate the prenatal,maternal and postnatal periods of the mothers and 

compare them with the mothers who do not receive the school of pregnancy education.Our goal is to reach every 

mother we can;we are making plans with our hospital management to open weekend classes for mothers whose 

working in weekdays.For conscious pregnancy and motherhood,necessity of pregnancy education is the greatest 

motivation of our hospital. 

KEYWORDS: PREGNANCY SCHOOL,DRAMATİC,İMPROVİSATİON 

 
  



898 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

S-160 - DOĞUM ÖNCESİ EĞİTİM SINIFLARININ DOĞUM DENEYİMİ VE ŞEKLİNE 

ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME 

 
Gonca Buran1,  Zeliha Olgaç2, Zekiye Karaçam3 

1. Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

Ana Bilim Dalı, Bursa, Türkiye 

2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Muğla, Türkiye 

3. Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Aydın, Türkiye 

ÖZET 

Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, literatürde bildirilen doğum öncesi eğitim sınıflarının doğum deneyimi 

ve doğum şekline etkisini incelemekti.  

Materyal ve Metot: sistematik derleme niteliğinde olan bu çalışma ve Mart-Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkçe 

ve İngilizce literatür taranarak yapılmıştır. Taramalar MeSH’e uygun “prenatal education, antenatal education, 

childbirth education, childbirth education classes, mother education, preparation classes, childbirth preparation 

classes, preparatory classes, birthing classes anahtar kelimeleri ile PubMed (including MEDLINE), Cochrane ve 

EBSCOhost veri tabanlarından yapılmıştır. Ayrıca Türkçe makaleler için “gebe eğitimi, doğuma hazırlık sınıfları, 

doğum öncesi eğitim, doğuma hazırlık kursu, doğum kursu” anahtar kelimeleri ile google.akademik üzerinden 

tarama yapılmıştır. Çalışmaya 2002–2016 yıllarında yapılmış ve 2000–2018 yıllarında yayımlanmış, doğum 

öncesi eğitim sınıflarının doğum deneyimi ve doğum şekline etkisini bildiren ve tam metnine ulaşılabilen 19 

çalışma dâhil edilmiştir. Elde edilen bulgular tablolaştırılarak ve öyküsel (narrative) olarak sunulmuştur.  

Bulgular: Bu sistematik derlemeye alınan araştırmaların sekizi randomize kontrollü deneysel, beşi yarı deneysel, 

üçü ön-test son-test kontrollü, biri ön-test son-test kontrol gruplu ve ikisi kohort özellikte idi. Çalışmalar Türkiye 

(10), Amerika Birleşik Devletleri (2) İran (2), Avusturalya (2), Danimarka (1), Brezilya (1) ve İspanya (1)’da 

yapılmışlardı ve toplam örneklem hacmi 18575 (eğitim grupları: 7050, kontrol grupları: 11525) idi.  

Bu sistematik derlemede, doğum öncesi eğitim sınıflarının vajinal doğum oranı (4 araştırmada) ve tercihini 

artırdığı (1 araştırmada) saptanmıştır. Yine, bu çalışmada, doğum öncesi eğitim sınıflarının kadının öz-yeterlik, 

başarı, performans ve güven hissi, kontrol duygusu ve hazır oluşluk gibi olumlu doğum deneyimini artırdığı (13 

araştırma), doğum korkusu, endişe ve stresini azalttığı (9 araştırma) ve doğumda ağrı algısını azalttığı ya da ağrı 

yönetimini geliştirdiği (7 araştırma) bulunmuştur. Ancak, bazı çalışmalarda da doğum öncesi eğitim sınıflarına 
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katılan ve katılmayan grupların ağrı algısı (2 araştırma), doğum korkusu (1 araştırma) ve doğum şekli (1 araştırma) 

bakımlarından benzer oldukları görülmüştür.  

Sonuçlar: Bu çalışmada, sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların çoğuna dayalı olarak, doğum öncesi 

eğitim sınıflarının olumlu doğum deneyimi ve vajinal doğum oranlarını artırdığı ve doğuma ilişkin korku ve ağrı 

gibi olumsuz deneyimleri azalttığı sonuçları elde edilmiştir. Doğum öncesi eğitim sınıflarının kadınların bireysel 

ve kültürel özelliklerine göre hazırlanması ve yaygınlaştırılması ile anne-bebek sağlının geliştirilmesine katkı 

sağlanabilir.       

Anahtar Kelimeler: Prenatal Eğitim, Doğum Öncesi Eğitim Sınıfları, Doğum Deneyimi, Doğum Şekli 

THE EFFECT OF PRENATAL EDUCATION CLASSES ON THE BIRTHING EXPERIENCE AND 

DELIVERY METHOD: SYSTEMATIC REVIEW 

ABSTRACT 

Objective: The aim of this systematic review was to examine the effects of birth experience and birth pattern on 

prenatal education classes reported in the literature. 

Method: This study was conducted between March and May 2018 by scanning the Turkish and English literature. 

The scans were made to suitable for MeSH from PubMed, Cochrane and EBSCOhost databases by using with the 

keywords "prenatal education, antenatal education, childbirth education, childbirth education classes, preparation 

classes, childbirth preparation classes, preparatory classes, birthing classes. In addition, for Turkish articles, 

"pregnancy education, birth preparation classes, prenatal education, birth preparation course, birth course" 

keywords were screened through google academic. 19 studies, were published in 2008-2018, reported the birth 

experience and birth pattern of the prenatal education classes and the full text was available were included in the 

study. Findings, were obtained, are presented narratively. 

Findings: Eight of these studies in the systematic review were randomized controlled trials and the others were 

five quasi-experimental, three pre-test post-test control, one pre-test post-test control group and two cohort studies.  

Studies had been made Turkey (10), United States (2), Iran (2), Australia (2), Denmark (1), Brazil (1) and Spain 

(1)  and the total sample volume was 18575 (training groups:7050, control groups:11525). 

 In this systematic review, the vaginal birth rate of prenatal education classes (4) and the increase in 

preference (1) were determined. Again, in this study, it was found that prenatal education classes increased the 

positive birth experience of women (1), decreased fear of birth, anxiety and stress (9), and pain in childbirth 
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reduced pain, or improved pain management (7). However, in some studies, it was observed that groups that 

participated in and did not attend prenatal education classes were similar in terms of pain perception (2), fear of 

childbirth (1) and type of delivery (1). 

Conclusion: In this study, it was found that prenatal education classes increased the positive birth experience and 

vaginal birth rates and reduced negative experiences such as birth fear and pain based on a large number of studies 

included in systematic review. The preparation and dissemination of prenatal education classes according to the 

individual and cultural characteristics of women can contribute to the development of mother-infant health. 

Keywords: Prenatal Education, Childbirth Education Classes, Birth, Birth Experience, Mode of Delivery 

 

GİRİŞ 

Normal doğum eylemi, doğumun mümkün olan en az girişimle ve en sağlıklı şekilde gerçekleşmesidir. 

Giderek gelişen teknoloji ve tıbbi bakım doğumun doğallığı etkilemiştir. Diğer yandan, kadınlar doğum korkusu 

ve ağrı ile baş edemeyecekleri düşüncesi ile sezaryen doğumu tercih etmektedirler. Bu gelişmelerin sonucunda 

ülkemizde sezaryen doğum oranı giderek artmış ve çok ciddi boyutlara ulaşmıştır (TUİK, 2017). Sezaryen 

doğumlar, anne ve çocuk sağlığına yaptığı olumsuz etkileri ve ulusal maliyeti nedenleri ile sorun oluşturmaktadır. 

Kadınların normal doğum korkularının giderilmesi, ağrı ile baş etmelerinin geliştirilmesi ve artan sezaryen 

oranlarının azaltılmasında doğuma hazırlık sınıflarından yararlanılması gerekmektedir. Doğum öncesi hazırlık 

sınıfları gebelerin doğuma ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesinde, korkularıyla başa çıkmalarının sağlamasında 

ve vajinal doğum tercihlerinin artırmasında etkili olabilir (Buran, 2015). Bu nedenlerle doğuma hazırlık sınıfları 

ile ilgili daha fazla çalışma yapılması, gereken önemli bir konudur. 

Yüksek sezaryen oranları ve sezaryene bağlı olumsuzlukların azaltılmasında normal doğum ve normal 

doğum tercihi önemli rol oynamaktadır. Kadının kendi doğumu ile ilgili doğru tercihi yapmasını engelleyen ve 

sezaryen oranlarının artışına neden olan en büyük etkenlerden biri doğum korkularıdır. Bu korkunun temel 

nedenleri arasında doğum ağrısı olmakla birlikle, bilgi eksikliği, olumsuz deneyimler ve sosyal öğrenmeler yer 

almaktadır (Alehagen ve ark, 2006; Lally ve ark, 2008; Kashanian ve ark, 2010).  

Doğum öncesi hazırlık sınıflarının tarihsel süreci incelendiğinde; Dünyada 1930 yıllarında başladığı, 

farklı yöntemler ve felsefeler geliştirildiği görülmektedir (Esencan ve ark, 2018). Geliştirilen yöntemler ve 

felsefeler doğrultusunda hazırlanan eğitim programları bazı ülkelerde sistematik olarak yürütülürken, bazılarında 
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belirli bir program olmaksızın eşlerin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülmektedir. Ülkemizde de doğum öncesi 

hazırlık sınıfları ve kursları 1980’li yıllarda bazı özel kuruluşlarda ve üniversitelerde farklı isimlerle başlatılmıştır. 

Bu kurslar 2000’li yılların başlangıcından itibaren yaygınlaşmış ve 2007 yılından sonra gebe eğitim merkezlerinin 

sayısı özellikle büyük şehirlerde artmıştır (Dinç ve ark, 2014; Serçekuş, 2015 ).  Sağlık Bakanlığı hastanelerinde 

gebe eğitim sınıfları adı altında çalışmalara başlamış ve farklı illerdeki bazı kamu hastanelerinde hizmet verilmeye 

devam edilmektedir (Serçekuş, 2015). 

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yayınlanan 2014/28 Sayılı Gebe Bilgilendirme 

Sınıfı Genelgesi ile gebelere sunulan bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerinin tüm ülkede etkin ve standart 

biçimde  sunulması amaçlanmıştır. Bu  genelge ile birlikte doğuma hazırlık eğitimleri ilçe düzeyinde 

yaygınlaştırılmış, 834 adet toplum sağlığı merkezinde ve 333 adet 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarında ücretsiz 

olarak verilmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 2014 yılının son 3 ayında 128.589, 2015 yılında 163.912 ve 

2016 yılında 216.982 gebeye eğitim verilmiştir (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2017). Bu girişimlerle birlikte 

doğuma hazırlık sınıfları kurumsallaşarak kamu hastanelerinde de yaygınlaşmaya başlamıştır (Coşar ve Demirci, 

2012; Kızılkaya-Beji ve Dişsiz, 2015; Esencan ve ark, 2018 ).  

Kadın doğum hemşireleri ve ebelerin doğuma hazırlık sınıflarının planlanması ve yürütülmesinde önemli 

sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sağlık çalışanları gebelik süresince verdikleri eğitim yolu ile doğuma ilişkin 

korku ve stresi azaltabilirler. Ayrıca, hemşire ve ebeler, gebelerin vajinal doğum sırasında yararlanabilecekleri 

doğum ağrısı ile baş etme ve gevşeme tekniklerini öğreterek daha olumlu doğum deneyimi edinmelerini 

sağlayabilirler (Chen ve Wang 2006, Rathfisch 2012; Dinç ve arkd. 2014). Hemşire ve ebeler doğuma hazırlık 

sınıflarındaki eğitici ve destekleyici yaklaşımları ile doğum süresinin kısalmasına, analjezi ve anestezi, müdahaleli 

veya sezaryen doğum oranı ile oksitosin gereksinimini azalabilir ve emzirme başarısının artırabilirler (AWHONN, 

2011; Kashanian ve ark, 2010). 

Literatür incelendiğinde doğuma hazırlık sınıflarının etkinliği ile ilgili bazı çalışmalara rastlanmaktadır. 

Yapılan bir Cochrane sistematik derlemesinde, çoğu Kanada, USA, İngiltere ve Avusturalya yapılan çalışmalara 

dayalı olarak, doğuma hazırlık sınıflarının emzirme başarısını artırmadaki etkinliğini gösteren yeterli kanıtın 

bulunmadığı bildirilmiştir (Lumbiganon ve ark. 2016). Ayrıca bazı deneysel çalışmaların da yapıldığı 

görülmektedir (Coşar ve Demirci, 2012, Brixval ve ark, 2014). Ancak doğuma hazırlık sınıflarının emzirme 

başarısının yanında, doğum deneyimi ve sürecine ilişkin daha kapsamlı kanıtları ortaya koyabilecek kanıt düzeyi 
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yüksek çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışmada, daya önce yapılan çalışmalara dayalı olarak, doğuma 

hazırlık eğitim sınıflarının doğum memnuniyeti ve doğum şekline etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir.  

Amaç ve Araştırma Soruları 

Çalışmanın amacı, daya önce yapılan çalışmalara dayalı olarak, doğum öncesi eğitim sınıflarının doğum deneyimi 

ve doğum şekline etkisini incelemekti. Araştırmanın soruları; (1) doğum öncesi eğitim sınıflarının doğum 

deneyimine etkisi nasıldır? (2) doğum öncesi eğitim sınıflarının doğum şekline etkisi nasıldır? İdi. 

 YÖNTEM 

Bu çalışma sistematik derleme olarak gerçekleştirilmiştir. Bu sistematik derleme, PRISMA  kontrol listesine 

([Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Protocols (PRISMA) Checklist]) göre 

yapılmıştır (Moher et al., 2009). 

Tarama Stratejisi 

Bu sistematik derlemede olası yan tutma (bias) riskini azaltmak için, literatür tarama, makale seçimi ve veri çekme 

işlemleri birinci ve ikinci araştırmacılar tarafından bağımsız olarak yapılmıştır. Sistematik derlemeye dâhil edilen 

araştırmaların kalite değerlendirme işlemi de birinci ve ikinci araştırmacı tarafından yapılmıştır. Daha sonra tüm 

bu aşamalar üçüncü araştırmacı tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca tüm bu işlemlerin uygun biçim ve iyi kalitede 

gerçekleştirilebilmesi için üç araştırmacının da katıldığı bir oturumda, tarama yapma, makale seçme, veri çekme 

ve araştırma kalitesi değerlendirme işlemlerini kapsayacak biçimde pilot çalışma yapılmış, görüş ve bilgi 

farklılıkları tartışma yolu ile giderilmiştir. 

Bu çalışmada araştırmalar aşağıdaki dahil etme kriterlerine göre taranmıştır; 

(1) Çalışma grubu: Gebeler 

(2) Müdahale: Doğuma hazırlık sınıfına katılma 

(3) Karşılaştırma: Doğuma hazırlık sınıfına katılmama 

(4) Sonuçlar: Doğum korkusu, doğum memnuniyeti, doğum şekli 

(5) Çalışma deseni: Deneysel, yarı deneysel ve kohort çalışmalar 

Niteliksel ve sistematik derleme niteliğinde olan çalışmaları ile deseni bildirilmeyen çalışmalar derleme 

dışında bırakılmıştır.  

Araştırmaların Seçim Kriterleri ve Seçimi 
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Bu çalışmaya, tam metnine ulaşılabilen, doğuma hazırlık sınıflarına katılımın etkinliğini inceleyen deneysel, yarı 

deneysel ve kohort araştırmalar dâhil edilmiştir. Tarama, MeSH’e uygun “prenatal education, antenatal education, 

childbirth education, childbirth education classes, mother education, preparation classes, childbirth preparation 

classes, preparatory classes, birthing classes anahtar kelimeleri PubMed (including MEDLINE), Cochrane ve 

EBSCOhost veri tabanlarından arama yapılmıştır. Türkçe makaleleri taramak için “gebe eğitimi, doğuma hazırlık 

sınıfları, doğum öncesi eğitim, doğuma hazırlık kursu, doğum kursu” anahtar kelimeleri ile google.akademik 

üzerinden tarama yapılmıştır. Veri tabanlarından 2000-2018 yılları arasında yapılan araştırmalar taranmıştır. 

PubMed üzerinden yapılan tarama "prenatal education"[MeSH Terms] OR ("prenatal"[All Fields] AND 

"education"[All Fields]) OR "prenatal education"[All Fields]) AND ((Review[ptyp] OR Clinical Trial[ptyp]) AND 

"loattrfree full” şeklinde idi.  

Tarama sonucunda başlangıçta 5534 kayıta ulaşılmıştır. Tekrar eden kayıtlar çıkarıldıktan sonra, başlık 

ve özet göre yapılan inceleme sonucunda 78 makaleye ulaşılmıştır. Uygun olan 51 makale dâhil etme ve dışlama 

kriterlerine göre incelenmiş ve 19 çalışma analize alınmıştır. Makalelerin seçimi ile ilgili açıklamalar şekil 1’de 

gösterilmiştir.  

Çalışma Verilerinin Çekilmesi 

Araştırma verilerini elde etmek için araştırmacılar tarafından geliştirilen veri çekme aracı kullanılmıştır. Bu veri 

çekme aracı ile sistematik derlemeye dahil edilen araştırmaların yazar ve yayın yılı, yöntemi, veri toplama araçları, 

araştırmanın yapıldığı ülke, yapılan müdahale, çalışmanın yapıldığı alan, örneklem hacmi, yapıldığı yıl, 

katılımcıların yaşı, grup özellikleri, başlıca bulgulara ilişkin verilerin toplanması sağlanmıştır (Tablo 1).  

 Çalışmaların Metodolojik Kalitesinin Değerlendirilmesi  

Bu sistematik derlemeye dâhil edilenaraştırmanın kalitesi Joanna Briggs Institute tarafından yayınlanan IJB 

Critical Appraisal checklist for Checklist for Randomized Controlled Trials ile yapılmıştır (Moola et al. 2017).  

Verilerin analizi 

Sistematik derlemeye dâhil edilen araştırmaların metodolojisi, katılımcı özellikleri, ölçüm yöntemleri ve sonuç 

değişkenleri farklılık göstermekte idi. Bu nedenle çalışmamızda, meta-analiz yapılamamış ve elde edilen bulgular 

tablolaştırılarak ve öyküsel (narrative) biçimde sunulmuştur.  

BULGULAR ve TARTIŞMA  
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Bu sistematik derlemeye alınan araştırmaların sekizi randomize kontrollü deneysel, beşi yarı deneysel, üçü ön-test 

son-test kontrollü, biri ön-test son-test kontrol gruplu ve ikisi kohort özellikte idi. Çalışmalar Türkiye (10), 

Amerika Birleşik Devletleri (2) İran (2), Avusturalya (2), Danimarka (1), Brezilya (1) ve İspanya (1)’da 

yapılmışlardı ve toplam örneklem hacmi 18575 (eğitim grupları: 7050, kontrol grupları: 11525) idi (Tablo 1). 

Ülkemizde son yıllarda anne dostu hastane kapsamı ile birlikte yaygınlaştırılmaya çalışılan bir uygulama olarak, 

doğum öncesi eğitim sınıfları ile ilgili birçok bilimsel çalışmanın yapılmış ve ulusal verilerin ortaya konmuş olması 

önemdir.  

Bu çalışmada, doğum öncesi eğitim sınıflarının vajinal doğum oranı (4 araştırmada) ve tercihini artırdığı 

(1 araştırmada) saptanmıştır (Tablo 1). Bu konuda daha önce yapılan sistematik derlemelerde de benzer sonuçlar 

bildirilmiştir (Gagnon ve ark, 2007; Brixval ve ark, 2015) Bu sonuçlar sezaryen oranlarının azaltılmasında doğum 

öncesi eğitim sınıflarının önemini ortaya koyması bakımından önemlidir. Ancak, ülkemizde doğum öncesi 

eğitimin sınıflarının yaygın olmamasının yanında niteliğine ilişkin de önemli sorunlar bulunmaktadır. Bu durumun 

bir sonucu olarak da ülkemizde %53,7 ile sezaryen oranın (Sağlık İstatistiği Yıllığı, 2016), Finlandiya (%15,5), 

Hollanda (%15,9), Norveç (%16,1), Belçika (%20,8), Fransa (%20,8), Kanada (%26), Almanya (%30,2) ve 

Amerika (%32,2) gibi birçok gelişmiş ülkelere göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir (Organisation for 

Economic Cooperation and Development Health, 2017). Oysa Dünya Sağlık Örgütü (2014), anne, yenidoğan ve 

bebek ölüm sayılarının oranlarının azaltılmasında makul sezaryen oranının %10-15 olduğunu ve bu oranın 

üstündeki sezaryenlerin mortaliteyi azaltmada etkili olmadığını açıklamıştır. 

Yine, bu çalışmada, doğum öncesi eğitim sınıflarının kadının öz-yeterlik, başarı, performans ve güven 

hissi, kontrol duygusu ve hazır oluşluk gibi olumlu doğum deneyimini artırdığı (13 araştırma), doğum korkusu, 

endişe ve stresini azalttığı (9 araştırma) ve doğumda ağrı algısını azalttığı ya da ağrı yönetimini geliştirdiği (7 

araştırma) bulunmuştur. Ancak, bazı çalışmalarda da doğum öncesi eğitim sınıflarına katılan ve katılmayan 

grupların ağrı algısı (2 araştırma), doğum korkusu (1 araştırma) ve doğum şekli (1 araştırma) bakımlarından benzer 

oldukları görülmüştür (Tablo 1). Gagnon ve ark. (2007) ve Brixval ve ark. (2015)’nın yaptıkları sistematik 

derlemelerde de benzer sonuçlar bildirilmiştir. Yine benzer şekilde Ferguson ve ark. (2013) da doğum öncesi 

eğitim sınıflarının pozitif fizyolojik ve psikolojik etkilerinin olduğunu rapor etmişlerdir. Bu sonuçlara göre doğum 

öncesi eğitim sınıflarının olumlu doğum deneyimi oluşturmada etkili ve önemli olduğu söylenebilir.  

Bu sistematik derlemenin bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Birincisi, çalışmalarda doğum öncesi eğitim 

sınıfları kapsamında yürütülen programların isimleri ve kapsamları farklı olarak tanımlanmış ve yine sonuçları da 
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farklı kriterlere göre değerlendirilmişti. Bu nedenle meta analiz yapılamamış ve sonuçlar öyküsel olarak 

sunulmuştur. Ayrıca Sistematik derlemeye dâhil edilen bazı araştırmalar küçük örneklem hacimli, körelme 

yapılmamış, tez çalışması ve ön-test-son-test değerlendirme ile yapılmıştı. Bu durumlar bu çalışmaların ortaya 

koyduğu sonuçların kanıt gücünü azaltabilir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, sistematik derlemeye dâhil edilen çalışmaların çoğuna dayalı olarak, doğum öncesi eğitim 

sınıflarının olumlu doğum deneyimi ve vajinal doğum oranlarını artırdığı ve doğuma ilişkin korku ve ağrı gibi 

olumsuz deneyimleri azalttığı sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçlara dayalı olarak, doğum öncesi eğitim 

sınıflarının kadınların bireysel ve kültürel özelliklerine göre hazırlanması ve yaygınlaştırılması ile anne-bebek 

sağlının geliştirilmesine katkı sağlanması önerilebilir. Ayrıca kültürel verilerimize dayalı olarak geliştirilen 

standardize edilmiş doğum öncesi eğitim sınıflarının test edildiği daha fazla deneysel ve kadınlarımızın konuya 

ilişkin bireysel görüş ve deneyimlerini ortaya koyabilecek kalitatif çalışmaların yapılması önerilebilir.        
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Tablo 1. Sistematik derlemeye dâhil edilen deneysel araştırmaların ve vaka sunumlarının özellikleri ve sonuçları 

Yazarlar 

(yıl) 

Çalışma 

deseni 

Veri toplama aracı  Ülke Müdahale Çalışma 

alanı 

Örnekle

m hacmi 

Yapı

ldığı 

yıl 

Ortama 

yaşı, yıl (SS) 

Grup Özelliği  Başlıca Sonuçlar 

Abalı ve 

ark. 2015 

Ötest-son 

test kontrol 

gruplu 

deneysel 

Anket, VAS, Eğitim 

öncesi / sonrası soru 

formu, Gebe takip 

formu, Doğum eylemi 

ve doğum sonu 

döneme ilişkin bilgi 

Formu 

Türkiye 

(Tekirda

ğ) 

-İnteraktif nefes 

egzersizleri,  

-Non-

farmakolojik 

ağrı kontrol 

yöntemleri 

-Telefon ile 

destek 

Üniversite 

hastanesi 

Deney: 

16 

Kontrol: 

17 

2014 28.0±3.7 6 hafta eşli 

katılım 

-Bilgi puanı artırmış 

-Doğum şekli benzer 

-Travay süresi benzer 

- Ağrı puanı benzer 

 

Afshar ve 

ark. 2017 

Retrospekt

if kesitsel 

Elektronik tıbbi 

kayıtlar 

Amerika 

(Los 

Angeles) 

Doğum öncesi 

eğitim sınıfı 

Cedars-

Sinai 

Medical 

Center 

14,630 2011

-

2014 

Eğitim: 33.4 

Kontrol: 

32.6 

 Vajinal doğum oranı daha fazla 

Akın ve 

ark. 2018 

Ön-test son 

test yarı 

deneysel 

Wijma Doğum 

Beklentisi/Deneyimi 

Ölçeği (W-DEQ) 

Türkiye 

(Aydın) 

Doğum öncesi 

eğitim sınıfı 

Devlet 

hastanesi 

121 2016

-

2017 

23.73±3.33 8-10 kişiden 

oluşan gruplar 

-28-36 hafta 

arası 

Doğum korkusu azaltmada etkili 

Brixval 

ve ark, 

2016 

Randomize 

kontrollü 

deney 

Anket, Hastane 

kayıtları 

Edinburgh Postnatal 

Depression Skalası, 

Öz- yeterlilik 

Denmark Antenatal eğitim 

 

Hvidovre 

Hospital 

Deney: 

883 

Kontrol: 

883 

 

2012

-

2014 

Deney:  

30.7+4.1  

Kontrol:  

30.8 +4.1 

 

-18 yaş üstü 

primipar, 10-

20 haftalık 

gebeler 

-6–8 kişilik 

gruplar) 

 

- Epidural anezteziye etkisi yok 

- Eylemde kontrol grubuna göre öz-

yeterlilik daha yüksek 

-Doğum sürecini başarabilmede 

kendine güven daha fazla 

Buran, 

2015 

Yarı 

deneysel 

Ön test-son test  

 

Türkiye 

(Bursa) 

Doğum öncesi 

hazırlık kursu 

Üniversite 

 

86 çift 

 

2013

-

2015 

Gebe: 

33,6±3,4  

Baba: 

33,6±3,4  

6-12 çiftten 

oluşan gruplar, 

6 hafta 4 er 

saat eğitim) 

 -Normal doğum oranı daha fazla 

- Normal doğum yapanlarda  

doğum korkusu daha azdır 

Coşar ve 

Demirci, 

 2012 

Randomize 

kontrollü 

deneysel 

Doğum Eyleminde 

Duygusal Davranış 

Formu Annenin 

Türkiye 

(İstanbul

) 

 

Lamaze 

Doğuma hazırlık 

Zeynep 

Kamil 

Kadın ve 

Deney: 

35  

Kontrol: 

35  

2010

-

2011 

Deney: 

28.63±3.73 

Kontrol:  

22.86±3.21  

-Sınıflar en az 

dört en fazla 

yedi çiftten 

oluşmuştur.  

-Doğuma uyum süreçlerinin daha 

iyidir, 

-Olumlu doğum algısı daha yüksektir 

-Doğum anında kendine güveni arttırır 
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Doğumu Algılaması 

Ölçeği  

Çocuk 

Hastalıklar

ı Eğitim ve 

Araştırma 

Hastanesi 

-Eğitim süresi 

4 hafta ,  

-Toplam 14 

saat 

-105 çift  

-Rahatlığı sağlar, ağrı ve korkularının 

giderir   

-Farmakolojik yöntem kullanımını 

azaltır  

- Doğum şeklinden memnuniyeti 

arttırır. 

Demirci 

ve 

Şimşek, 

2017 

Yarı 

deneysel 

W-DEQ Türkiye 

(Manisa) 

 

Gebe eğitim 

sınıfı 

Kamu 

hastanesi 

Deney:76 

Kontrol:7

6 

2014

-

2015 

Deney: 

27.93±4.07  

Kontrol: 

27.07±4.07 

24 haftalık ve 

üzerindeki 

gebeler 

-Gebe eğitim sınıfları korkuyu 

azaltmada etkilidir 

Duncan 

ve ark, 

2017 

Randomize 

kontrollü 

deneysel 

VAS, Pain  

Catastrophizing Scale 

- Center for 

Epidemiologic 

Studies Depression 

Scale (CES-D) 

- The Five Facet 

Mindfulness 

Questionnaire 

(FFMQ) 

- W-DEQ 

USA 

Wisconsi

n 

 

Doğuma hazırlık 

kursu, yoga, 

hipnoz 

 

Bilgi yok Deney:15 

Kontrol:1

5 

2014 

de 

tama

mlam

ış 

Bilgi yok ilk gebelik 

3. trimester 

-Daha az doğum ağrısı algılanır 

- Doğum daha yüksek öz-yeterlik 

sağlar.  

- Beden farkındalığı sağlar 

- Kontrol grubuna göre doğum 

psikolojileri daha güçlüdür 

Gökçe 

İşbir ve 

ark, 2016 

Yarı 

deneysel  

-W-DEQ A,B 

Childbirth Self-

efficacy Inventory 

and Impact of Event 

Scale–Revised 

Türkiye 

(Niğde) 

Doğum öncesi 

eğitim 

Özel ve 

devlet 

hastanesi 

Deney: 

44 

Kontrol: 

46 

2013 

- 

2015 

Deney: 26.8 

± 2.6 

Kontrol: 

25.3 ± 4.6 

24-36.  

Gebelik hf 

6- 8. Postnatal 

dönemde ev 

ziyareti 

- Algılanan destek daha fazla 

- Doğum kontrolü daha iyi 

- Doğum korkusu daha az 

-Doğum sonrası post travmatik  stres 

bozukluğu belirtileri daha az 

Pınar ve 

ark, 2018 

Yarı 

deneysel 

 

-Prenatal Self-

Evaluation 

Questionnaire 

(PSEQ) 

-Birth Concerns Scale 

(BCS),  

-Labor Observation 

Form (LOF),  

-Postpartum Self-

Evaluation 

Questionnaire 

(PPSEQ) 

Türkiye 

(Ankara) 

 

Doğum öncesi 

eğitimi sınıfı 

 

Kadın 

Sağlığı 

Eğitim Ve 

Araştırma 

Hastanesi 

Deneyn:6

6 

Kontrol:6

6 

2013

- 

2014 

Kontrol: 

24.41+ 3.92  

Deney:23.68 

+  4.19 

20 – 32. 

Gebelik 

haftası 

-Deney grubunun doğuma ilişkin 

endişesi daha düşük 

-Bilgisi daha yüksek 

-Gebeliğe adaptasyonu daha yüksek 

-Doğum ağrısı ve eylem hakkında 

olumlu geribildirim verebilirler 
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Karabulu

t ve ark, 

2016, 

bakanlık 

Yarı 

deneysel 

çalışma 

 -W-DEQ A Türkiye 

(İstanbul

) 

 

Gebe okulu 

 

Kadın ve 

Çocuk 

Hastalıklar

ı Eğitim 

Araştırma 

Hastanesi 

Deney: 

100 

Kontrol: 

200 

2012 

- 

2013  

 

Deney: 

28,87 ± 4,54 

Kontrol: 

25,73 ± 5,35 

 

- 24-

28.Gebelik 

haftası  

- Eş ya da 

yakın ile 

birlikte, 6-10 

çift, haftada 

bir gün, beş 

hafta  

-Toplam 15 

saat 

 

- Doğuma psikolojik olarak hazırlar 

- Doğum korkusunu azaltır 

 

Karimi 

ve ark, 

2016 

Randomize 

kontrollü 

deney 

Gebelik ve doğum 

için hazırlık sınıfı 

 

Iran 

(Hamada

n) 

Gebe eğitimi Hamadan 

Hastanesi 

Deney: 

85 

Kontrol: 

85 

2015 

- 

2015 

verilmemiş -10 kişilik 

sınıflar 

-20- 36 gebelik 

haftasında  

8 hf eğitim 

-Kursa katılanların doğum 

performansı belirgin düzeyde farklıdır 

- Sezeryan oranını azdır 

-Vajinal doğum farklıdır 

 

 

Levett ve 

ark, 2015 

Randomize 

Kontrollü 

Deney 

Labour Agentry Scale 

(LAS) 

Australia 

(Sydney) 

Antenatal eğitim 

sınıfı 

- görselleştirme, 

nefes, masaj, 

yoga, Aküpresür 

Western 

Sydney 

University 

313 gebe 

randomiz

asyon 

yapılmış 

Deney: 

88 

Kontrol: 

83 

2012 

- 

2013 

176 nullipar 

gebe 

-Max 12 çift 

 

Deney ve kontrol grubuna göre; 

-Epidural analjezide anlamlı fark var 

-Sezeryan anlamlı derecede düşük 

-Doğum eyleminin kendiliğinden 

başlaması, perine travması ve 

resütasyon açısından gruplar arasında 

fark yok 

Mete ve 

ark, 2017 

Yarı 

deneysel 

 

Ön test son test Türkiye 

(İzmir) 

Lamaze  

Hipnoz  

Dick Read  

İzmir 

Dokuz 

Eylül 

Üniversites

i 

Hemşirelik 

Fakültesi 

38 gebe 

5 gebe 

eksik 

doldurmu

ş 

33 

2011

-

2015 

26±3,27 24. gebelik 

haftasını 

tamamlamış 

gebeler 

8 12 kişilik 

gruplar 

-Katılımcıların doğuma hazır oluş 

durumları eğitim öncesine göre 

artmıştır 

- DHS eğitimi, kadınların vajinal 

doğum tercihlerini ve doğuma hazır 

olmuşluklarını artırmakta etkili. 

-Ancak DHS eğitimi öncesi ve 

sonrasında doğum korkuları arasında 

fark yok 

Miquelut

ti ve ark, 

2013 

 

Randomize 

kontrollü 

çalışma 

 

Yarı yapılandırılmış 

görüşme 

 

Açık uçlu sorular 

Brazilya Doğum 

sırasında 

solunum 

teknikleri  

Campinas Deney: 

11 

Kontrol:1

0 

2009

- 

2011 

bildirmemiş 18 hf üzerinde 

primipar 

gebeler  

 

-Kadınlar doğumu kendi kendine 

kontrolü sürdürdüler 
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  Kalitatif 

çalışma 

 

Sorular doğum sonu  

24- 48 st içerisinde 

toplanmıştır 

kas eğitimi, 

nefes teknikleri 

ve gevşeme 

fiziksel 

egzersizler 

Germe ve 

kuvvetlendirme 

 -Ağrıyı kontrolünde ve doğumu 

kolaylaştırmak için farmakolojik 

olmayan teknikleri kullanırlar 

- Doğum deneyiminden duydukları 

memnuniyeti dile getirdiler.  

-Kadınların doğumunu kendi kendini 

kontrol etmesini sağlamasına 

yardımcı olur  

-Daha memnun doğum deneyimi 

yaşamasına katkıda bulur. 

Paz-

Pascual 

ve ark, 

2008 

kohort Anket 

Battery of Scales of 

Generalized 

Expectancies for 

Control 

ispanya  Osakidetza n= 616 

 

Eylül 

2005 

Mayı

s 

2006 

 

31.2+4.2 3 grup  

A: Eğitim 

almamış (45) 

B: 1-4 sezon 

eğitim almış ( 

62) 

C: 5 sezondan 

fazla eğitim 

almış (509) 

- 13 ay takip 

edilmiş 

-Eğitim durumu ve gelir durumu 

yüksek olan kadınlar daha uzun süre 

kursa katılır  

-Doğum öncesi eğitimin doğum 

korkusunu azaltır  

 

Rasouli 

ve 

ark,2017 

Randomize 

Kontrollü 

deney 

Anket  

21-22. gebelik haftası 

anket 

37.gebelik hf. 2. anket 

İran 

(Behshah

r) 

 

Antenatal eğitim 

Kurs kitapçığı  

 

Prenatal 

Clinic of 

the 

Gynaecolo

gy Hospital 

of 

Behshahr 

230 gebe 

randomiz

e edilmiş 

Deney:76 

Kontrol:7

7 

2015 Deney: 

24.3 + 40.12 

Kontrol: 

25.1 + 4.27 

8-10 grup 

Her seans 120 

dk 

21-22. gebelik 

haftası 

-Doğal doğum kontrol grubunda daha 

yüksek 

 

Serçekuş 

ve ark, 

2016 

Yarı 

deneysel 

-W-DEQ 

-Doğum Özyeterlilik 

Ölçeği,  

 

Türkiye Antenatal eğitim bildirilme

miş 

Deney:35 

Kontrol:3

7 

2012

- 

2014 

Deney: 

28.8+2.2 

Kontrol: 

27.7+0.9 

-26–28. 

Gebelik 

haftası 

-Deney:31 çift 

-Kontrol:32 

çift 

- 8 hf 

-Wijma Doğum Beklentisi / Deneyim 

ölçek puanları kontrol grubuna göre 

daha düşük 

-Deney grubundaki kadınların 

ortalama özyeterlilik skoru kontrol 

grubundaki kadınlardan daha yüksek 

Svensson 

ve ark, 

2017 

Randomize 

kontrollü 

deney 

-(The Cambridge 

Worry Scale ) 

Australia 

(Sydney) 

Antenatal eğitim 

programı  

Maternity 

Hospital 

228 gebe 

randomiz

e edilmiş 

2002  Toplam  

30.26+4.26 

 

-26–28hf gebe 

 8 hafta eğitim 

-Doğum sonuçları benzer 

- Doğumda nitrit oksit kullanımında 

fark var 
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Cambridge Endişe 

Ölçeği 

-Postnatal Parent 

Expectations Survey 

Anketi 

-W-DEQ 

 

Deney: 

91 

Kontrol: 

79 

Deney 

30.08+4.33 

Kontrol 

30.47 +4.19 

-7 sezon ders  

ve her sezon  2 

saat (7x2 saat) 

- İlaç yada medical destek ihtiyacı az 

-Doğumda kontrolü artar 

- Doğum süresini kısaltır 

-Anne ve babanın öz yeterliliği artar 
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Şekil 1. Çalışmaların seçimi ve dahil edilme süreci 

 

 

 

 

 

 
  

Veri tabanlarında belirlenen 

çalışma sayısı: 5534 

Tekrarlar çıkarıldıktan sonraki 

çalışmaların sayısı: 124 

Başlık ve özette ayrılan 

çalışmaların sayısı: 78 
Dışlanan kayıtların sayısı: 

19 

Se
çi

m
 y

ap
m

a 

ya
p

m
a 

ya
p

m
a 

Ta
n

ım
la

m
a 

A
yı

rm
a 

Seçim yapmak için 

değerlendirilen tam metin 

makalelerin sayısı: 51 

Nedenleri ile dışlanan tam 

metin makalelerin sayısı: 

32 

Analize dâhil edilen çalışmaların 

sayısı: 19 

D
âh

il 
et

m
e

 

Diğer kayıtlardan belirlenen 

çalışma sayısı: 1 

Dışlanan kayıtların sayısı: 

27 
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S-161 - BİR DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİM PROGRAMI “DOĞUMDA FARKINDALIK” 

 
Samiye METE1, Merve ERTUĞRUL ÇAMLIBEL2, Elif ULUDAĞ3, 

 
1Girne Üniversitesi, 2MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, 3Bozok Üniversitesi , 

Doğuma hazırlık eğitimlerinin önemi her geçen gün daha çok anlaşılmaktadır. Bu nedenle doğuma hazırlık 

eğitimlerinde birçok felsefe ve model kullanılmaktadır. Bir eğitimin niteliğini, temellendiği model ve felsefeler 

kadar eğitimin uygulandığı toplumun kültürüne ve sağlık sistemine uygunluğu da belirler. Bu nedenle doğuma 

hazırlık eğitimi uygulayacakların eğitim içeriklerini, kullanacakları yöntemleri ülke koşullarına uygun hale 

getirmeleri ve değişen gereksinimlere göre yeniden revize etmeleri başarılı bir eğitim için ön koşuldur. Bu 

makalede on beş yıllık bir deneyim sonrasında, 2013 yılında oluşturulmuş bir Doğuma Hazırlık Eğitim Programı 

paylaşılacaktır. Bu program Hypnobirthing, Lamaze ve Bradley yöntem ve felsefelerinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır. Ayrıca eğitim programının içerik ve yöntemi oluşturulurken sosyal bilişsel öğrenme kuramı ve 

yetişkin eğitim ilkeleri de kullanılmıştır. Her dersin amacına uygun isimler verilmiş ve uygun içerik hazırlanmıştır. 

Eğitim programı dört haftalık ve haftada iki saat olmak üzere toplam sekiz saatten oluşmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİMİ, PROGRAM, TEORİLER 

 
THE CHİLDBİRTH EDUCATİON PROGRAM “AWARENESS İN CHİLDBİRTH” 

 
Samiye METE1, Merve ERTUĞRUL ÇAMLIBEL2, Elif ULUDAĞ3 

 
1UNİVERSİTY OF KYRENİA, 2UNİVERSİTY OF MEHMET AKİF ERSOY, 3BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

The importance of childbirth education is understood much more every day. Therefore, many philosophies and 

models are used in childbirth education. Quality of childbirth preparation education is determined by 

appropriateness of education to the social culture and health system as well as its basic model and philosophy. 

Therefore, it is necessary for childbirth preparatory educators to adjust education content, their methods to the 

local conditions and revising them into changing requirements are prerequisite for successful education. In this 

article, after fifteen years of experience, which was created in 2013, the program will be shared. Program is 

prepared using the Dick Read, HypnoBirthing, Lamaze, Bradley, Social Cognitive Learning Theory and Adult 

Education methods and philosophy. Each course have a name according to aim and the content. The education 

program consists of four weeks and a total of eight hours a week for two hours. 

KEYWORDS: CHİLDBİRTH EDUCATİON, PROGRAM, THEORY 
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S-162 - ENGELLİ KADINLARIN YAŞADIĞI ÜREME SAĞLIĞI SORUNLARI 

 
Özlem Yalçınkaya 

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi 

Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı 

Jinekoloji Servis Hemşiresi 

                  

                                                                     ÖZET 

Bu derlemenin amacı; engelli kadınların yaşadığı üreme sağlığı sorunlarına dikkat çekerek literatür doğrultusunda 

tartışmaktır 

Doğuştan engelli ya da bir olay sonucunda engelli olan bireyler hayatlarında birçok sorunla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Toplumda birçok olayda yeterli anlayışa ve haklarına hala sahip değillerdir. Bunların en çok göz 

ardı edilenlerinden biri engelli bireylerin cinsel hayatları ve doğum olaylarıdır. 

Engelli bireylerin cinsel hayatları yok sayılarak aseksüel oldukları bile düşünülebilmektedir. Doğum olayı ise 

imkânsız olarak düşünülebilmektedir. Oysaki engelli kadınlar da, bütün kadınlar gibi sağlıklı bir gebelik yaşamak, 

sorunsuz bir doğum yapmak ve bebeğine kavuşup anne olmak isterler. 

Bu nedenle iyi bir gebelik takibi yapılmalı, annenin sorunları ve gereksinimleri belirlenmeli ve anne kendini 

güvende hissetmelidir. Doğum eylemi başladığında annenin vücut engeline uygun olarak doğum odasının şartları 

hazırlanmalıdır. Kendine yakın hissettiği biri refakat edebilir. Doğum pozisyonları ve evreleri anlatılmalı, güven 

kazanılmalı, ihtiyaclar sağlanmalıdır. Çünkü anne olmak engelsiz kadınlar kadar engelli kadınların da hakkıdır 

                                                           ABSTRACT 

The purpose of this compilation is; to draw attention to the reproductive health problems experienced by disabled 

women and to discuss them in the light of the literature. 

Individuals who are disabled by nature or disabled as a result are faced with many problems in their lives. In many 

cases in society, they still do not have enough understanding and rights. One of the most overlooked of these is 

the sexual lives and births of disabled people. 

Even if the sexual lives of disabled people are ignored, they can even be considered asexual. Birth is thought to be 

impossible. Women with disabilities, like all women, want to have a healthy pregnancy, give birth without 

problems, and have a baby and become a mother. 

For this reason, a good pregnancy follow-up should be done, the problems and needs of the mother should be 

determined and the mother should feel safe. When the birth action begins, the conditions of the birth room must 

be prepared in accordance with the body's engined mood. A person who feels close to himself may be escorted. 

Birth positions and stages should be explained, confidence must be gained, and needs should be provided. Because 

being a mother is also the right of disabled women as well as unhindered women.  

 

                                                               GİRİŞ 

    Tarihin her döneminde engelliler, toplum içerisinde çok çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlardır. Kökleri toplumun 

derinliklerinde yer alan “normal ve normal olmayan” anlayışı, engellilerin dışlanma sürecinde önde gelen 
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nedenlerden biridir. Bir başka deyişle engellilere yönelik ayrımcılığın temelinde “biz ve ötekiler anlayışı” 

yatmaktadır. Kadın engellilerin, sosyal dışlama ve ayrımcılığı daha ağır koşullarda yaşadıkları bilinmektedir. 

2011 Nüfus ve Konut Araştırması sonuçlarına göre, en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı 

%6,9 (4.876.000 kişi)’dur. Erkeklerde %5,9 olan bu oran kadınlarda %7,9’dur McKenzie JA (2012) tarafından 

yapılan bir çalışmada, cinsellik mitleri ve engellilere karşı ayrımcılığın engellilerin hayatını zorlaştırdığı sonucuna 

varılmıştır  Engelli bireylerin cinselliğine yönelik yanlış mitler bulunmaktadır.  

Bu mitler  

- Engelli kadınların seks ihtiyacı yoktur 

- Engelli kadınlar cinsel olarak çekici değildir 

- Engelli kadınların aşırı cinsel isteği vardır 

- Engelli kadınların seksten daha önemli ihtiyaçları vardır 

- Engelli genç kızların cinsel eğitimine gerek yoktur 

- Engelli kadınlar tam olarak seks yapamaz 

- Engelli kadınlar çocuk sahibi olmamalıdır. 

   Zihinsel ve gelişimsel engelliliğe bakılmaksızın tüm kadınların cinsellik yaşamaya, cinsellik ve üreme sağlığı 

konusunda gerekli hizmetleri almaya hakkı vardır. Ne yazık ki bu hak, konu engelliler olunca ihmal edilen ve 

gözden kaçan bir konu olmaktadır. Çünkü engelli kadınlar toplumdaki çoğu kimse ve hatta çoğu sağlık hizmeti 

sunanlar tarafından ‘aseksüel’ olarak görülmektedir. Ancak unutulmamalı ki engelli nüfusu tüm dünya nüfusunun 

yaklaşık %12,5’ini oluşturmakta ve ülkemizde de yaklaşık 8 milyon civarında engelli insan bulunmaktadır  

Artan farkındalık da ilk ve en büyük adım.  3 Mayıs 2008 tarihinde Engelli Kişilerin Haklarına Dair Sözleşme 

Yürürlüğe girdi. (uluslararası ilk yasal antlaşma) 

“ Engellilerin, herkes gibi Cinsel ve Üreme Sağlığı hizmetlerine ihtiyaçları var” 

  “Engellilerin de engellilikleri kapsamında ev ve aile kurma hakkı  Tüm çiftler ve bireylerin zorlama ve şiddet 

olmaksızın özgürce cinselliklerini yaşama, çocuk sahibi olma (sayısına, aralığına, zamanlamasına karar verme) 

hakkı” 

 

                                                    GELİŞME  

 

-Fiziksel Engellilik 

-Ortopedik Engelliler  

-Görme Engelliler 

-İşitme Engelliler 

-Konuşma Engelliler  
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-Zihinsel Engellilik  

-Sürekli Bakıma İhtiyaç Duyan Kalıcı Rahatsızlıkları Olanlar  olarak sınıflanmıştır 

Fiziksel Engellilik ve Cinsel Sağlık  

  Fiziksek(bedensel) engel, insan yapı ve biçiminde fiziksel yönden herhangi bir bozukluk veya eksiklik 

oluşturarak yine onun bedensel yeteneklerini engelleyen veya bütünüyle kaldıran bozukluktur. 

  Fiziksel engelli olan kişiler, fiziksel bozulmayla ilişkili olarak birçok cinsel ve sosyal engelle mücadele 

etmektedir. Bu durumlar ise bu kişilerde cinsel değerliliğin azalmasına neden olabilmektedir. Benlik saygısı ve 

özgüven cinsel yaşamdan memnuniyetle orantılı olarak artmaktadır. 

Fiziksel engellilerin cinsel yönden yaşadıkları güçlükler şunlardır; 

- Cinsel ilişki kurmada ve sürdürmedeki fiziksel güçlükler 

- Bakım için başkalarına muhtaç olma, 

- Cinsel uyarı oluşumundaki güçlükler 

- Ruhsal sorunlar 

- Fertilite sorunları 

- Cinsel istismar 

- Aşırı koruyucu aile ve buluşma mekanlarının yokluğu 

- Toplumun tutumu ve yanlış genellemeleri 

- Cinsel bilgi eksikliği 

-Yalnız kalamama 

- Bilgi edinmedeki engeller 

Görme, İşitme ve Konuşma Engellilerde Cinsellik  

  Görme, işitme ve konuşma engellilerle ilgili sorunlar ise çok başka bir yöndedir. Sorun daha çok kişisel iletişimin 

olanaksızlığında yatmaktadır. İşitme engelliler için başkalarıyla anlaşmak hayli güçtür. Kullandıkları işaret dilinde 

ise henüz cinsellikle ilgili kavramlar için resmen belirlenmiş işaretler de yoktur.  

  Görme engelliler dış dünya ile iletişimlerinde genellikle aracılık eden kimselere ihtiyaç duyarlar. Ayrıca 

karşısındaki kişinin yüz ifadesini görememek, bu gibi özürlülerde cinsel iletişim açısından büyük eksiklik yaratır 

  Görme engelli kadınlar ile yapılan bir çalışmada, kadınların cinsel problemlerinin daha çok cinselliğe olan bakış 

açılarının değişmesinden kaynaklandığı, bu grupta cinsel ilişki yaşı, sıklığı ve biyolojik yapıda herhangi bir 

değişiklik olmadığı tespit edilmiştir. 

Zihinsel Engellilik ve Cinsel Sağlık  

  Gelişim süreci içerisinde genel zihinsel işlevlerde normal bireylere göre, önemli derecede gerilik, bunun yanında 

davranışlarda uyumsal yetersizlik gösterme durumudur. 

  Zihinsel işlevlerinin önemli derecede ortalamanın altında olması; bireylerin iletişim, öz bakım, ev hayatı, sosyal 

beceriler, toplumsal hayata katılım, inisiyatif  kullanma, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik beceri, boş zamanı 

değerlendirme ve iş alanlarında sınırlılık göstermesine neden olur.  
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  Zihinsel engelli çocuklarda yaşam kalitesi, yanlış yönlendirme, cinsel istismar, iş sahibi olamama, duygularını 

ifade edemememe ve bu nedenle yardım alamama sonucunda cinsel sapmaların daha sık görüldüğü belirlenmiştir. 

Yapılan araştırmalara göre erkek zihinsel engelli çocukların kız çocuklarına göre cinselliğe ilgilerinin daha fazla 

olduğu bildirilmektedir. 

Nancy A ve arkadaşları (2006) yaptıkları çalışmada, zihinsel engellilerin bakıcı, anne-baba, eğitmen veya 

öğretmenlerinin bireyin cinsel davranışlarını baskılamaya çalıştığı saptanmıştır. Ayrıca bu çalışmada zihinsel 

engelli bireylerin, cinsel istismara uğradıkları, evlilikte sorunlarının olduğu, kısırlaştırma müdahalelerine maruz 

kaldıkları ve gebelik bakımı ve doğum yardımı alma gereksinimleri olduğu sonucuna varılmıştır. Bu çalışmada 

jinekolojik kontroller, cinsel eğitim, ruhsal değerlendirme ve izlem, grup ve/veya bireysel cinsel 

danışmanlıklarının önemi de vurgulanmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki; zihinsel engelliler, cinsel olarak aktiftir, 

düzenli takip ve eğitimle hem ruhsal hem de sosyal olarak gelişim gösterebilmekte ve topluma uyumu mümkün 

olabilmektedir. 

 

Engelli Bireylerde Kontrasepsiyon  

Engelli bireylerde doğurganlık riskli olabilmektedir. Bu bireylerde kontrasepsiyon gerektiği durumlarda uygun 

yöntemin seçilmesi son derece önem taşımaktadır. Seçilen yöntemin engelli bireyin yaşam tarzına, kişisel tercihine 

ve fiziksel ve zihinsel engel durumuna uygun olmalıdır 

Engelli kadınların üreme sağlığına etki edebilecek faktörler;  

a) Çevresel-Fiziksel kısıtlılıklar: Çevrede mevcut olan imkanların uygun şekilde düzenlenmemesi engelliler için 

sağlık hizmetlerine ulaşımı zorlaştırır. Örneğin görme engelli olan kişiler için uygun olmayan broşür varlığı bu tür 

kişilerin yeteri kadar bilgilenmesini önleyebilir.  

b) Ekonomik zorluklar: Toplumlarda engelli insanların çalışabilme potansiyelleri sorgulanmakta ve çoğu yerde 

de sınırlamalara maruz kalmaktadır. Bu durum da beraberinde engelliler için ekonomik kısıtlılık getirebilmektedir. 

Dolayısıyla sağlık hizmetlerine ulaşma imkanları azalmaktadır. 

 c) Eğitim yetersizliği: Engelli kadınların eğitim ihtiyaçlarına karşı toplumda var olan gereksiz olma düşüncesi 

engellilerin yeteri şekilde eğitim almalarını olumsuz etkilemektedir. Tabi ki iyi bir eğitim düzeyine sahip olmayan 

bir bireyin de sağlık hizmetine ulaşması ve ulaştığında da en doğru şekilde kullanması mümkün değildir. 

 d) Psikolojik destek eksikliği: Engelli kadınlar daha fazla istismara açık ve daha kırılgan kişilerdir. Bunlar diğer 

kadınlara göre daha fazla psikolojik desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu tür desteğin göz ardı edilmesi engelli kadının 

kendisine olan sevgisini zedeleyebilir ve ilave sağlık sorunlarına neden olabilir. Tüm bu faktörler dışında engelli 

bir kadına karşı olan tutum ve davranışlar da engelli kadının sağlık sisteminden faydalanmasını etkilemektedir. 

Sağlık personelinin engelli bir kadına uygun olmayan yaklaşımda bulunması (sağlık problemlerini 

görmemezlikten gelmesi gibi) bu konuda yetersiz kalabilmesi (işaret dilini bilememesi gibi) engelli insanların 

sağlık hizmetlerinden faydalanmasını olumsuz etkilemektedir. 

 Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Alanında En Sık Karşılaştığı Sorunlar 

Doğumsal, edinilmiş, duysal bileşenli (işitme, görme, vs) ya da fiziksel engeli bulunan kadınların üreme sağlığı 

ile ilgili yaşadığı sorunların temelinde hizmete ulaşım bulunmaktadır. Bu duruma neden olan sebepler ise; 

-Fiziksel olarak ulaşamama (Taşıma, kliniklerin mesafesi, rampa olmayışı, uygun muayene masalarının olmayışı)  

-Bilgi ve iletişim materyallerinin yokluğu (Braille alfabesinde materyal yokluğu, basit resimli broşürlerin 

olmayışı) 

-Sağlık hizmeti sunanların negatif davranışları 
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-Sağlık hizmeti sunanların beceri ve bilgi eksikliği 

-Sağlık hizmeti sunanlar arasında koordinasyon eksikliği 

-Kaynak yokluğu  

Engelli Kadınların Üreme Sağlığı Konusundaki Problemlerinin Çözüm Yolları: 

-Engelli vatandaşlarımızın dernekleriyle işbirliği kurulması  

-Farkındalığı arttırmak (Sorunlara duyarlılık ve farkındalık geliştirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları (medya, 

eğitim kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin kullanılması yoluyla) yapılmalıdır.) 

-Tüm üreme sağlığı programlarının engelli vatandaşlara ulaşmasını sağlamak ve hizmet sunmak. 

-Ulusal üreme sağlığı politikaları, kanunları ve bütçelerinde engellileri vurgulamak. 

-Engelli kadınların üreme sağlığı üzerinde araştırmaları başlatmak 

-Sağlık personeli engelli kadınların üreme sağlığı sorunları hakkında eğitilmelidir. 

-Üreme sağlığı programları engelli kadınların gereksinimlerini karşılamaya yönelik olmalı ve bu programlara 

engelli kadınların katılımı sağlanmalıdır. 

-Üreme sağlığı programlarında engelli kadınların ihtiyaçlarına yönelik (görsel, işitsel) eğitim materyalleri 

oluşturulmalı ve fiziksel sınırlılıklar dikkate alınmalıdır. 

-Engelli kadınların eğitimlerine, eşlerinin de katılımı sağlanmalıdır. 

-Engelli kadınların üreme sağlığı sorunlarına yönelik klinik ortam düzenlenmelidir. (klinik muayene sırasında, 

hemşirenin engelli kadının giyinmesinde, pozisyonunu almasında yardımcı olmak ve bireye daha fazla zaman 

tanımak vb.)  

-Engelli bireylerle olan iletişimde; hastanın bireyselliğine önem verilmelidir (hastanın kendisini ifade etmesine 

olanak sağlama, kadının sandalye, protez veya vücudunun herhangi-bir bölümüne izinsiz dokunmamak, göz göze 

iletişim gibi). 

-Engellilere önyargısız ve olumsuz davranışlardan arınmış bir bakış açısıyla yaklaşılmalıdır. 

-Engelliler ile ilgili bütün program ve projelerin bütün engellilere ulaştığından emin olunmalıdır. 

-Engellilere özel eğitim programları hazırlanmalıdır. 

-Engelliler ve aileleri danışmanlık alabileceği kişiler ve yerler hakkında bilgilendirilmelidir. 

-Eğitim müfredatlarına ve hizmet içi eğitimlere engelli kadına bakım konusu eklenmelidir. 

-Sağlık personeline engellilere özel doğum öncesi bakım ve doğuma hazırlık eğitimi verilmelidir. 

-Gerek obstetrik gerek jinekolojik konularda engelli kadınlara standart modellerin uygulanmasından öte engelliliğe 

yönelik kişisel hizmetler geliştirilmeli ve bu konuda yeterli personelin yetişmesi sağlanmalıdır. 

-Engellilere yönelik hizmet veren jinekoloji ve doğum kliniklerinin fiziksel koşulları engellilere uygun olarak 

düzenlenmelidir.  

a) Tekerlekli sandalyelere uygun giriş ve çıkışlar olmalıdır. 

b) Engellilere uygun geniş banyolar bulunmalıdır.  
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c) Daha alçak muayene masaları kullanılmalıdır.  

d) İşaret dili ya da Braille alfabesi bilen sağlık personeli bulunmalıdır. 

e) Bilgi verilecek cd, teyp, kaset çalar gibi bilgilendirmede kullanılacak ekipmanlar bulundurulmalıdır. 

f) Her zamankinden daha yavaş, zaman zaman durarak anlatım yapılmalıdır. 

-Ebeler tarafından engellilere özel doğum öncesi bakım ve doğuma hazırlık eğitimi verilmesi  Doğum öncesi 

bakımda standart modellerin uygulanmasından öte engelliliğe yönelik modellerin geliştirilmesi 

-Engelli kadınların ihtiyaçları ile başa çıkmak için sağlık iş gücünün kapasitesini (bilgi, beceri, bakım) ve sosyal 

destek sistemlerini artırmak  Engelli kadınların ÜS, doğuma hazırlık vb. eğitimlerinde işaret dili, Braille alfabesi 

ile yazılmış materyaller, resimli materyallerin kullanılması 

Engelli Kadınların Gebelik Ve Doğum Da Oluşabilecek Sorunlar  

Engelli kadında gebelik ve üreme sağlığı hizmetleri uygun şekilde alındığında kendilerini engelsiz hissetmeleri 

söz konusu  Engeli olmayan kadınla aynı biyolojik ve üreme sürecinde olduğunu hissetmesi toplumsal ve sosyal 

açıdan kendini iyi hissetmesinde önemli 

    Doğum öncesi çeşitli zorluklarla karşılaşan fiziksel engelli kadının, engelinden çok, yeteneklerine 

odaklanılması; kendisiyle etkin iletişim kurulması, açıklayıcı bilgi verilmesi, kadının kendini güçlü hissetmesine, 

özgüveninin ve benlik saygısının artmasına katkı sağlayacaktır 

Engelli Kadınların Gebelik/ Lohusalık Döneminde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Sorunlara Yönelik 

Girişimler 

Derin ven trombozu: Büyüyen fetüs, venöz dönüşü engelleyerek derin ven tromboz riskini arttırır. 

- Alt ekstremite; sıcaklık, kızarıklık, ödem, asimetri açısından değerlendirilir. 

- Bacakların elevasyonu sağlanır. 

 - Varis çorabı giyilmesi önerilir. 

İdrar yolu enfeksiyonu Gebelikte artan idrar yolu enfeksiyon riski, özellikle nörojenik mesane problemi olan 

engelli kadınlarda daha fazla artmaktadır. İlerlemiş durumda böbrekleri etkilemesi ve piyelonefrite neden olması, 

prematüre doğumlara ve fetal mortaliteye neden olabilmektedir.  

- Sıvı alımının arttırılması, C vitamini tüketimi önerilir.  

- Kızılcık suyu ve kızılcık tabletleri, idrar pH’ını düşürüp bakterilerin üroepitel fl oraya yapışmasını engellediği 

için önerilir.  

- Probiyotik tedavi vajinal floranın onarımını sağlayarak, idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesinde önerilir. 

Üriner inkontinans Büyüyen fetüsün basıncı ve mesane disfonksiyonları üriner inkontinans riskini arttırır.  

- Mesane eğitim programları düzenlenmelidir. 

Basınç yarası riski: Gebelikte artan kilo ve bedene bağlı basınç noktaları değişebilir. Anemisi olan kadınlarda bu 

risk daha da fazladır  

- Hissetme duyusu azalan kadınlarda kemik çıkıntıları kontrol edilmeli, deri bütünlüğü sağlanmalıdır. 
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- Pozisyon değiştirilmeli, basınçlı bölgeler yastıklar ile desteklenmelidir. - Demir desteği ile anemi tedavi 

edilmelidir.  

Konstipasyon Demir alımı ve hareketsizlik konstipasyon riskini arttırmaktadır. Nörojenik bağırsak sorunları olan 

kadınlarda bu risk daha da artmaktadır. 

 - Sıvı alımının arttırılması, - Beslenmenin düzenlenmesi, - Demir ilacının dikkatli kullanılması, - Dışkı 

yumuşatıcıların kullanılması önerilir. 

Düşme/Travma Gebelik nedeniyle büyüyen abdomen, kadının ağırlık merkezinin değişmesine ve denge 

bozukluğuna neden olmaktadır. 

 - Düşme riski altında bulunan kadınlara, yardımcı cihazları (baston, walker, tekerlikli sandalye gibi) kullanması 

önerilir. 

Doğum Eylemi 

Fiziksel engelli kadınların, doğuma ilişkin diğer kadınlarla benzer korku ve endişelerinin yanı sıra engellerinden 

kaynaklanan farklı kaygıları da vardır. Yapılan araştırmalarda kadınlar doğum şeklinin kararı konusunda 

kendilerine danışılmadığını ve vajinal doğum olasılığının değerlendirilmediğini belirtmişlerdir. Genellikle 

engellerinden dolayı sezaryen doğuma zorlanacaklarından da kaygı duyarlar. Kadınların engelli durumlarının 

yanında obstetrik endikasyonları değerlendirilerek, sezaryen doğumun anne ve bebek sağlığı açısından yararlı 

olduğu durumlar da açıklanarak kadınların endişeleri giderilmelidir (Lipson ve Rogers 2000; Smeltzer 2007). 

Postpartum Dönem: Fiziksel engelli kadınlar, doğum sonu dönemde diğer kadınlara göre daha fazla süre 

hastanede kalabilirler. Onlar için hastane odalarına, banyolara ve yeni doğan bebeklerine fiziksel erişilebilirlik 

önemlidir. 

 Gebeliğe bağlı gelişen fiziksel değişikliklerin gebelik öncesi durumuna geri dönmesi amacıyla fizik tedavi 

uzmanından egzersiz programı için konsültasyon alınması yararlı olacaktır.  

Emzirme, diğer kadınlarda olduğu gibi engelli kadınlara da teşvik edilmelidir. Özellikle üst ekstremitesi etkilenen 

fiziksel engelli kadınlara başlangıçta uygun emzirme pozisyonu konusunda danışmanlık verilmeli, rahat emzirmesi 

ve bebeğini rahat tutabilmesi için farklı stratejiler (yastıkla destek gibi) belirlenmelidir.  

Yandan açılabilen beşikler, alçak dolaplar, tekerlekli sandalyenin yanına eklenebilen bebek arabası, annenin bebek 

bakımı konusunda bağımsız olmasına yardımcı olacaktır.  

Bebek bakımı ve öz bakım konusunda kullanılabilecek yardımcı cihazların değerlendirilmesi, evde yapılabilecek 

değişiklikler annenin bebeğine kolayca bakım vermesinde yararlı olabilir. 

Sağlık bakım personelinin alabileceği önlemler 

Çevre ve Malzeme 

- Klinik/ hastanede rampaların varlığı, geniş ve otomatik kapılar, kaymaz ve dokunsal tabanlar, ulaşılabilir 

banyolar, asansörler değerlendirilmeli - Asansörlerde seslendirme ve dokunsal butonlar uygun yükseklikte olmalı 

- Gündüz ve gece yeterli aydınlanma sağlanmalı - Tekerlekli sandalyeden hasta transferinin kolayca 

sağlanabilmesi için muayene masaları değiştirilmeli - Muayene ve yapılan testler sırasında sağlık personeli 

deneyimli ve yeterli sayıda olmalı, kadının mahremiyetine ve benliğine dikkat edilmeli - Hemşire bankosuna en 

yakın odada kalmaları sağlanarak, istedikleri ziyaretçi yanlarında bulundurulmalıdır. 

Bilgilendirme 
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 - Her engelli kadının durumuna uygun sözel ve yazılı açıklama yapılmalı - Kadının, eşinin ve kendisine bakım 

veren kişinin anlayabileceği düzeyde bilgilendirme yapılmalı - Kadının ve bebeğinin, şuan ki ve gelecekteki 

ihtiyaçları belirlenmeli ve giderilmeli 

Yaklaşımlar ve Tutumlar  

-Engelli kadınların cinsel yaşam ve gebelik konusunda ilgi ve istekleri göz ardı edilmemeli, cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar açısından risk altında oldukları kabul edilmeli - Engelli olmayan kadınlara sağlanan temel sağlık 

hizmetleri ve tarama programlarından engelli kadınlar da hizmet almalı, özellikle cinsellik, fiziksel ve duygusal 

istismar açısından değerlendirilmeli - Saygı görme ve dinlenme ihtiyacı olan kadınların, engelleri yerine kişisel 

yeteneklerine odaklanılmalı ve güçlendirilmelidir. 

 

                                                         

                                                       SONUÇ 

Engelli kadınların, toplumsal dengesizlikler ve kaynak yetersizlikleri nedeni ile eve kapanması ve kendini 

toplumdan soyutlaması sonucunda ortaya çıkabilecek sosyal, psikolojik sorunlarla baş edebilmesi amacı ile onların 

desteklenmesi, güçsüzlüklerinin tespit edilip toplumsal kaynakların zenginleştirilmesi gerekmektedir.  

Toplumun ön yargılarının ortadan kaldırılması konusunda sürekli bir eğitime gereksinim vardır. Bunun 

sağlanabilmesi için de genelde engelli bireylerin özelde de engelli kadınların toplum içine çıkması ve kendini 

göstermesi, “görünür kılınması” gerekir  

Cinsellik yaş, cinsiyet veya gelişim düzeyi ne olursa olsun önemli bir insan hakkı olmakla birlikte, cinsellik sadece 

cinsel ilişkiden oluşmamaktadır. Engelli olan her bireyin cinsellik yaşaması en temel haklarından biridir. Genel 

olarak engelli bireylerin cinselliğine ön yargı ile yaklaşılmakta ve engelli bireylerin cinsel ilişki yaşamadığı 

varsayılmaktadır. Oysaki engelli bireylerin de cinsel gereksinimleri vardır ve cinsellik engelli bireylerin yaşam 

kalitesi için önemli bir faktör oluşturmaktadır.  

Engelli bireylerin cinsel olarak yaşadıkları zorluklara rağmen, cinsel yaşamı ve çocuk sahibi olmayı engeli 

olmayan insanlar kadar hak ettikleri unutulmadan destek olunmalı ve yaşam kalitelerinin artırılması 

hedeflenmelidir. Engelli birey ve aileleri, toplum içinde yaşadıkları farklı sorunlar nedeniyle özel bakım ve desteğe 

gereksinim duyan özel bir grup olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının, toplum sağlığını 

koruma, geliştirme görev ve sorumlulukları hususunda engelli birey ve ailesinin sağlığını koruma ve geliştirmede 

de önemli rolleri bulunmaktadır.  

Engelli bireylerin cinsel ihtiyaçlarının, ayrımcılık ve ihmalden uzaklaştırılarak, bireylerde özgüven 

oluşturulabilmesi amacıyla sağlık çalışanlarının, engellilerde cinsel sağlığı holistik bakış açısıyla değerlendirerek, 

topluma liderlik etme ve sağlık eğitimcisi rolleri ile farkındalık uyandırmalıdırlar. 
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Gebelik boyunca yapılan egzersizin, kondüsyonun sürdürülmesi ya da artırılması, gestasyonel diabet 

ve preeklampsi riskini azaltması ve kilo kontrolünü sağlaması şeklinde etkileri görülmüştür. 

Pilates egzersizlerinin amacı; karın ve sırt bölgelerini eşit oranda güçlendirip, vücudun üst kısmında 

sağlam bir iskelet oluşturmaktır. Gebelikte kadının vücudundaki fiziksel değişimler çok yönlüdür. Bel 

ağrısı daha sık olmakla birlikte kısa süre içinde pelvik ağrı ve üriner inkontinans rahatsızlıkları daha yaygın 

görülmektedir. Pilates, spinal stabilizasyonu, pelvik taban kontrolünü, nefesi ve postürü vurgulayan bir 

teknik ve anne adayları için gebeliğin ilk aylarından son aylarına kadar kadını doğuma hazırlayan, kadını 

hem psikolojik hem de fizyolojik açıdan güçlendiren, doğum sonrasında da tekrar eski formuna hızla 

dönebilmesini sağlayan mükemmel bir egzersiz sistemidir.  

Pilates egzersizlerinin gebelikte düzenli yapılması; vücut farkındalığı oluşturur, duruşun 

düzelmesini sağlar, kas iskelet sistemi sorunlarından korur, vücudun daha esnek olmasına destek olur, 

denge ile beraber koordinasyonu arttırır, daha az kilo almayı ve bebeğin daha sağlıklı olmasını sağlar, 

prematüre doğum riskini azaltır,  bağışıklık sistemini geliştirerek gebelikte daha az hasta olmayı sağlar.  

 Bu derleme pilatesin perinatal dönemde fiziksel ve ruhsal etkilerini değerlendirmek amacıyla 

yazılmıştır. 

 

 

Anahtar Kelimeler: gebelik, pilates, doğum, kadın, pilatesin faydası 

 

EFFECTS OF PILATES IN PERINATAL PERİOD 

ABSTRACT 

It has been shown that exercise during pregnancy, continuation or increase of condition, reduction of 

gestational diabetes and preeclampsia risk, and provide a weight control. 

The purpose of pilates exercises; strengthening the abdomen and back regions equally and creating a solid 

skeleton on the upper part of the body. In pregnancy the physical changes in the woman's body are versatile. With 

back pain being more common, pelvic pain and urinary incontinence disorders are more common in a short period 

of time. Pilates is a technique that emphasizes spinal stabilization, pelvic floor control, breathing and posture, and 

for mother candidates as last month of first month of pregnancy to prepare women for childbirth,women 

strengthened in terms of both psychological and physiological,is an excellent exercise system which allows you to 

return quickly to the back to the old form after birth. 

Furthermore pilates exercises done regularly during pregnancy; Creates body awareness, provides 

the posture correction, protects the musculoskeletal system problems, increases flexibility of body, increase 
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coordination with balance, allows to get less weight, baby ensures more healthy, reducing risk of premature 

birth, improving immune system in pregnancy provides that less patient. 

This review is able to assess the physical and mental effects of perinatal meaning of pilates. 

 

Giriş 

“Fiziksel aktivitenin, kontrollü yapıldığında çoğu kronik hastalıkta sağlığı artırdığı, kardiyovasküler 

hastalıklar, diyabet, obezite, belli kanserler ve hipertansiyon riskini azalttığı ve ruh sağlığını iyileştirdiği 

görülmüştür.” (Aktan, 2015, s.2)  Hamileliğinde dahil olduğu,  hayatın tüm evrelerinde, düzenli fiziksel aktivite 

yapmak sağlık yararlarını arttırmaktadır. (ACOG, 2015) Hamilelerin düzenli fiziksel aktivite yapmaları, fiziksel 

uygunluğu koruyup ve geliştirir, kilo kontrolüne yardım eder, obez kadınlarda gestasyonel diabet riskini azaltır ve 

psikolojik iyilik halinin oluşmasını sağlar. (Çeliker Tosun ve Okyay, 2018) 

Hamilelik sürecinde fiziksel aktivite, meydana gelebilecek komplikasyonları azaltabileceği gibi,  anne ve 

bebek sağlığı için de önemlidir. (Çeliker Tosun ve Okyay, 2018) Fiziksel kondüsyonun bir ya da daha fazla 

bileşenini geliştirmek için yapılan planlı, yapılandırılmış ve tekrarlayan bedensel hareketlerden oluşan fiziksel 

aktivite olarak tanımlanan egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzının vazgeçilmez bir unsurudur. Obstetrisyen-

jinekologlar ve diğer obstetrik bakım vericiler, hastalarını egzersize devam etmeleri ya da optimal sağlığın önemli 

bir bileşeni olarak egzersiz yapmaya başlamaları konusunda teşvik etmelilerdir. (ACOG, 2015)  

Gebelik sırasında yapılan egzersizler; bulantı-kusmayı, eklem ve kas ağrılarını, nefes darlığını, stres ve 

gerginliği, doğum sürecini ve epizyotomi ihtiyacını azaltır; varis oluşumunu, duruş bozukluklarını, kabızlığı ve 

ilerde karşılaşılabilecek sorunları ( idrar kaçırma, cinsel tatminsizlik) önler; beden imgesini yükseltir, annenin 

rahat uyku uyumasını, kendini iyi hissetmesini, doğumun rahat ve kontrollü geçmesini sağlar. (Okumuş ve Mete, 

2014, s.62) Gebeliğinin ilk üç aylık dönemini inaktif geçiren gebelerde gestasyonel diyabet gelişim riski artarken, 

bu dönemde fiziksel aktivitenin arttırılması ile preeklemsi görülme olasılığı azalmaktadır. (Çeliker Tosun ve 

Okyay, 2018) 

Gelişme 

“Pilates koordinasyon, denge, esneklik, kassal dayanıklılığı geliştirebilen ender egzersizlerden 

biridir. Pilates metodu, her yaştaki birey icin uygun bir egzersiz çeşididir (Cozen, 2000)”. (Gültekin ve 

Babayiğit İrez, 2016, s.142) “Temel olarak pilates, vücudun spesifik bir kısmını güçlendirmek ve daha sonra 

da germek üzere planlanan bir dizi egzersizdir ve prensiplerini anlamak da yeterince kolaydır.” (Aktan, 

2015, s.41)    

 

 

Pilates egzersizi 1920'lerde Joseph Pilates tarafından ortaya çıkarılmış ve özgün adı olan “ 

Kontroloji” de de bahsedildiği gibi, vücut pozisyonu ve hareketinin kontrolü üstünde durulmuştur. 

Egzersizler, zemin üzerinde  veya ayarlanabilir yay direnci sağlayan özel aletleri kullanarak uygulanır. 

Pilates uygulamasının geleneksel prensipleri, merkezleme, konsantrasyon, kontrol, hassasiyet, akıcılık ve 

nefes almayı içerir. (Wells, Kolt ve Bialocerkowski, 2012 ) Başka bir ifadeyle beden bütünlüğü öngören 

denge, nefes ve hareket sistemlerinin bir sentezidir (Şavkın, 2014, s.2).   
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“Modern Pilates uygulayıcıları, karında, alt sırtta, kalça ekleminde, uylukta ve kalçada kas gücü 

zorlamasıyla yaklaşık 25–50 basit, tekrarlayıcı, düşük etkili esneklik ve kas dayanıklılık egzersizleri 

gerçekleştirirler. Pilates gibi bir çekirdek stabilizasyon programının kullanılması, kasın dayanıklılığını ve 

karın, bel ve kalçaların esnekliğini arttırmak ve bel-sırt-kalça kompleksi etrafında dinamik postüral 

kontrol, denge ve eklem hareketini iyileştirmek için hipotezlenmiştir.”(Kloubec, 2010, s. 661) 

Sekendiz ve ark (2007) , Kloubec’in  (2010) çalışmasında pilatesin kas gücünün arttırılmasında, 

Emery ve ark (2010), Johnson ve ark (2007)  çalışmasında duruşun düzelmesinde etkin olduğu ve  dinamik 

balansı geliştirdiği, (Şavkın, 2014) Morkved ve ark. (2003) çalışmasında gebelik ve postpartum sürecinde 

nullipar kadınlarda iyi programlanmış pelvik taban egzersizlerinin inkontinansın azalması açısından 

olumlu etki ile sonuçlandığı belirlenmiştir. (Britnell ve ark. , 2005) 

Gebelik süresince pilates yapmak için birçok  sebep vardır. (Aktan, 2015) “Gebelik ve doğum 

fizyolojik bir olay olmakla beraber kadın vücudu için önemli bir yük ve stres oluşturur.”(Coşkun, 2012, 

s.132) “Hamilelik sırasında kadınların maruz kaldığı endokrin, kas-iskelet sistemi, dolaşım, solunum ve 

metabolik değişikliklere çok sayıda postüral ve fizyolojik adaptasyonlar vardır.” (Britnell ve ark., 2005, 

s.495) Gebelik boyunca anne organ faaliyetleri fetüs emrine girer ve bütün kaynaklar fetüs için mobilize 

edilir (Coşkun, 2012, s.132). “Fizyolojik adaptasyonlar vücut kütlesinde derin bir artış, sıvı tutma ve destek 

yapılarında gevşeklik içerir.” (Britnell ve ark., 2005, s.495)  “Gebelikte hormonların etkisi, fetüsün 

büyümesi ve annenin kilo alması sonucu kas-iskelet sisteminde ilerleyici değişiklikler görülür.” (Kızılkaya 

Beji, 2016, s.291).  “Pilates egzersizleri ile doğuma kadar gebenin vücudu ideal bir şekilde hazırlanır ve 

doğum sonrasında annenin vücudunun toparlanmasında önemli rol oynar.” (Aktan, 2015, s.2)   

“Gebeliğin ikinci trimestırından itibaren progesteron ve relaksin hormonları pelvik ligamentleri ve 

eklemleri tedrici olarak yumuşatmaya başlar.” (Taşkın, 2016, s.89) “Eklemler arası boşluk daha fazla 

genişler bununla birlikte eklemler daha hareketli olur. Eklemlerdeki gevşeme üçüncü trimesterın başına 

kadar en yüksek seviyesine ulaşır. Bu değişiklerin amacı pelvik kavitenin boyutunda artmayı sağlamak ve 

doğumu kolaylaştırabilmektir.” (Kızılkaya Beji, 2016, s.291) 

Hamilelikte sakroiliak, sakrokoksigeal ve pubis eklemlerindeki gevşeme pelvis hareketliliğini 

arttırarak gebenin yürüyüşünü değiştirir. (Kızılkaya Beji, 2016) Gebenin salınarak yürümesine sebep olur. 

(Taşkın, 2016)  “Büyüyen uterusun öne doğru çıkması ile lumbosakral bölgede lordosis artar, bu da 

sakroiliak eklemin yükünün arttırarak bel ağrılarına neden olur.” (Taşkın, 2016, s.90)  Bu fizyolojik 

değişikliklere karşı postüral adaptasyonlar, çoğunlukla omurga boyunca ve ağırlık taşıyan eklemlerde, 

kasların ve kas kuvvetlerinin yüklenmesi ve hizalanmasında bir değişiklik ortaya çıkarır. (Britnell ve ark., 

2005) “Lumbodorsal lordosise uyum sağlamak için boynun öne doğru fleksiyon yapması ve omuzların 

düşmesi üst ekstremitelerde sızıya sebep olur.” (Kızılkaya Beji, 2016, s.292) “Ayrıca gebeliğin geç 

dönemlerinde periferal sinirlere baskı sonucu ekstremitelerde parastezi ortaya çıkabilir.” (Taşkın, 2016, 

s.90)   Pilates egzersizleriyle, denge gelişir, merkezleme ile eklemler üzerinde kilo yerleşimi dengeli olur, 

düzgün vücut duruşu gelişir, bel ve karın kaslarının güçlendirilmesine ek olarak diyafragma kası iyi çalışır. 

(Aktan, 2015) 

 Pilates doğru nefes ile diğer bütün tedavilerinden daha çok maksimum sağlık standartlarına daha 

fazla ulaşmak ve sürdürmek için başarılı olabilmeyi gerektirir. Gebe kadınların birçoğu özellikle ikinci ve 

üçüncü trimesterde nefes almada zorluk çekerler. Bazı kadınlarda nefes darlığı görülürken, bazılarında da 
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bebek hareketleri hissedilir ve bu hareketler akciğerleri daraltır. Pilates akciğerlerin kapasitesini 

arttırarak, nefes darlığı hissiyatını azaltır, rahatlatır, aynı zamanda bebek için daha geniş bir alan 

oluşmasını sağlar. (Aktan, 2015) “Özellikle, egzersizlerin birçoğu yan pozisyonda veya oturma sırasında 

gerçekleştirilebilir ve bu nedenle supine pozisyonunun kontrendike olduğu ikinci ve üçüncü trimester 

sırasında güvenlidir.” ( Balogh, 2005, Pilates in Pregnancy, para. 2 ) “Doğru nefes almayı öğrenmek, bebek 

hareketlerinin neden olduğu rahatsızlıklarda, annenin kas spazmlarında ve kramplarında, kasılmalar 

olduğunda ve doğumda kadını rahatlatır, gevşetir. Bu gevşeme de, vücudun normal hareketlerine izin verir, 

doğum sırasındaki hiperventilasyon ve yaralanma olasılığını azaltır.” (Aktan, 2015, s. 41-42) 

Pilates egzersizleri itme, yumruk, tekme, zıplama, sallanma, koşma gibi ekstremitelere odaklanan 

diğer egzersiz türlerinden farklı olarak ne kadar fazla, ne kadar kuvvetli veya ne kadar çok yapıldığı ile 

ilgilenmez, tüm vücudun uyum içinde çalışmasını hedefler. (Şavkın, 2014; Aktan, 2015) “Pilates sistemi 

birbiri içine geçmiş yüzlerce egzersiz formundan oluşur. Hareketler merkezden başlayarak yapılırsa germe 

ve uzanma hareketleri sırasında omurga harekete hazırlanarak kendini korur (Brignell 2009).” (Şavkın, 

2014, s.10-11) Egzersizler yerçekiminin etkisi ile değil, bilinçli ve  yavaş bir şekilde sonlandırılır. Bunun 

sonucunda  yaralanma ihtimali minimalize edilir. (Aktan, 2015)  “Pilates egzersizlerinin birçoğu yogaya 

benzer. Fakat yoganın aksine pilateste bir pozisyonda durulmaz, hareketten harekete doğru bir akış, geçiş 

vardır (Herman 2002). Yoga ve germeden farklı olarak, birçok pilates egzersizinde durma noktası yoktur. 

Yavaş ve devamlı bir hareket söz konusudur.” (Şavkın, 2014, s.12) “Pilates eğitimi, nötr bir omurga 

pozisyonu ve çekirdek stabilizasyonu sağlayarak gereksiz kas güçlenmesini en aza indirir.” (Akbaş ve 

Ünver, 2018, s.66)  Fiziksel gücü, elastikiyeti ve koordinasyonu çoğaltırken stresi düşüren,  esenlik halini ve 

mental odaklanmayı arttıran fiziksel ve zihinsel eğitimdir. (Isacowitz ve Clippinger 2011). (Şavkın, 2014) 

“Pilates, bebek ve anne için egzersizin en güvenilir formlarından biridir ve düzenli pilates yaparak 

kadınlar bebekleri ve kendileri için en iyi fiziksel ve duygusal ortamı sağlamış olurlar.” (Aktan, 2015, s.40 

)  “Pilates egzersizleri, kuvvet, duruş ve hareketlerin koordinasyonunu geliştirerek genel vücut esnekliğini 

ve sağlığını iyileştirir.” (Akbaş ve Ünver, 2018, s.66)  “Pilates ayrıca abdominal kaslara odaklanır ve bu 

kaslara pek çok yoldan fizyolojik olarak etki eder. Gebelik süresince Pilates yapan kadınların hem çok iyi 

kas tonusu olur, hem de doğum sırasında diastasis recti gibi bir problemle karşılaşma riski çok azalır. 

Abdomende bu kas gelişimi, daha iyi destek ve omurganın uzamasını sağlar. Omurga uzadıkça, göğüs de 

yükselir ve fetüse daha geniş bir alan sağlanmış olur. Bu durum ayrıca annenin de daha rahat olmasını ve 

bel ağrısına daha az hassas olmasını sağlar. Pilates metodu, rahat vücut uyumunun elde edilmesine, iyi 

postür ve fiziksel uygunluğun (fitnes) oluşmasına yardımcı olur.” (Aktan, 2015, s.38-40 )   

Pilates ile kaslarda şişme meydana gelmez. Pilatesle, hareketin açıklık derecesi, bununla birliktede 

esneklik artar ve sonuç olarak kuvvette gelişmiş olur. Güçlenen kaslar ile kadınlar daha aktif hale gelir, 

koordinasyon ve denge olumlu yönde etkilenir. Gebelik dönemindeki denge olayı en mühim konulardan 

biri . Vücuttaki ‘kusursuz farkındalık’ dengeyi sağlar. 9 aylık hamileliğinde kadın, toplam vücut ağırlığının 

%25-30’u kadar kilo alır, bu nedenle ağırlık merkezi yer değiştirir. Bu değişikliğe 2 durum sebep olur; 

değişen hormonal düzen ve hormonal dengesizliğin mental duruma etkisi. Gebe kadınlarda  östrojene 

kıyasla daha az testesteron bulunur. Testesteron hormonu denge, uzaysal algı ve el-göz koordinasyonunda 

önemlidir. Testesteron seviyesinin artması ve buna bağlı olarakta dengenin iyileşmesi, pilates yapılması 

sonucu meydana gelir. (Aktan, 2015) 
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“Vajinal doğum, pelvik zemine zarar verebileceği ve buna bağlı olarak pelvisteki destekleyici yapıları 

zayıflatabileceği veya değiştirebileceği gerçeğinden dolayı üriner inkontinansın oluşumunda önemli bir 

faktör olarak kabul edilmiştir. Bu bağlamda, pelvik taban kas eğitimi (PFMT), gebelik sırasında gözlenen 

kas-iskelet değişiklikleri ve üriner inkontinans ile ilişkili olan puerperal dönemde rahatlama için yardımcı 

bir araç olabilir.” (Oliveira ve ark., 2007, s.439) Postpartum dönemde her 3 kadından 1’i  güçsüz ve yetersiz 

pelvik taban kaslarının neden olduğu inkontinans sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Pelvik taban kas 

kuvveti üzerine pilates egzersizlerinin etkileri araştırılmış ve bu egzersizlerin pelvik taban disfonksiyonunu 

düzeltmede kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. (Culligan ve ark. 2010) PFMT egzersizlerinin 

gebelikte yapıldığında, pelvik taban kas kuvvetini geri kazandırabilecek veya geliştirebilecek güvenli ve 

güçlü bir tekniktir ve kadınların gebelikte ve doğumda bebeğin çıkım döneminde pelvik kaslarını kontrol 

etmelerine yardımcı olur. Uterin kontraksiyonları, hastanın perinesini korku nedeniyle kasmasına neden 

olur ve bu hareketin farkında olmayışı fetüsün çıkmasına zarar verecektir.  PFMT tekniği, hastalara 

kasların nasıl kasılıp ve gevşeyeceğini öğretir. PFMT'nin yararlı etkileri bu nedenle büyük önem taşıyabilir. 

(Oliveira ve ark., 2007) Oliveira ve ark. (2007) yaptığı çalışmada pelvik taban kas egzersizlerinin gebelik 

sırasında pelvik taban kas gücünde anlamlı bir artışa neden olduğu gösterilmiştir. 

Sonuç 

“Pilates yöntemi, özellikle fiziksel işlevsellik, genel sağlık ve zihinsel sağlık boyutlarında daha iyi 

yaşam kalitesi değerleri ile ilişkilidir.”  (Akbaş ve Erdem, 2016, s.1) “Ayrıca, kadının güzellik hissini, 

zerafetini ve içsel dinginliğini artırır. Pilates, davranış eğitimi etkisiyle, kadınların hayatının fiziksel, 

fizyolojik ve duygusal açıdan da dengelenmesini sağlar.” (Aktan, 2015, s.40 )   

Klinik Pilates egzersizleri, gebelere uygun haftalar içinde uygulandığında, gebe ve bebek üzerine 

olumlu etkileri oluşturulacağından dolayı uygun bir egzersiz modelidir. Belirtilen bu egzersiz modelinin 

ülkemizde fizyoterapist ve kadın doğum doktorları tarafından daha çok önemsenmesi ve bu hizmetin daha 

çok gebeye ulaştırılması önem taşımaktadır. 
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Giriş: Doğuma hazırlık eğitimleri, aynı dönemde aynı durumu yaşayan gebelerin bir arada olmalarına olanak 

sağlayarak gebelerin yaşadıkları süreci daha kolay ve keyifli hale getirmektedir. Verilen bilimsel temelli 

eğitimlerin yanı sıra sosyal paylaşım alanı oluşturması adına da doğum korkusu ile başetmede etkili olduğu 

çalışmalarla desteklenmektedir.  

Amaç: Bu çalışma, doğum öncesi eğitimin doğum korkusu’na etkisini değerlendirmek amacı ile 

gerçekleştirilmiştir.  

Metod: Araştırma, Nisan 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Kocaeli’de bir eğitim araştırma hastanesine doğum 

öncesi eğitim için başvuran gebeler üzerinde yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında, sosyodemografik soru formu 

ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A versiyonu kullanılmıştır. Veriler öz bildirime dayalı 

olarak toplanmıştır. Analizler, altı haftalık eğitimi tamamlayan, eğitim öncesi ve sonrası veri toplama araçlarını 

eksiksiz dolduran 128 gebenin verileri üzerinden yapılmıştr. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, yüzde, 

korelasyon ve t testi kullanılmıştır. Çalışmanın etik kurul izni alınmış olup, tüm gebelerden yazılı ve sözlü onam 

alınmıştır.  

Bulgular: Araştırma kapsamında doğuma hazırlık sınıfına katılan kadınların  yaş ortalaması 27,4±4,43 (20-

39)’dur. Eğitim öncesi W-DEQ A puan  ortalaması 78,49±7,06 iken, eğitim sonrası Wijma A puan ortalaması 

60,57±9,62 olarak tespit edilmiş olup bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05).  

Sonuç: Doğuma hazırlık eğitimi, doğum korkusu ile başetmede etkilidir.  

Anahtar Kelimeler: Doğum, korku,  
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Introduction: Childbirth education makes it easier and more enjoyable for the pregnant living in the same period 

to live together in the same situation. In addition to the given scientific-based education and in order to create a 

social sharing area, it is also supported by studies that it is effective in coping with fear of childbirth. 

Objective: This study was conducted with the aim of evaluating the effect of childbirth education on the fear of 

birth. 

Method: The research was carried out on pregnancies that applied for prenatal education to an educational research 

hospital in Kocaeli between April 2017 and April 2018. Sociodemographic questionnaire and Wijma Birth 

Expectancy / Experience Scale (W-DEQ) A version were used to collect data. The data were collected based on 

the self-declaration. Analyzes were based on data from 128 pregnant women who completed six weeks of training 

and completed pre- and post-training data collection tools. Frequency, percentage, coralation and t test were used 

in the evaluation of the data. The working ethics committee has been granted and written and verbal approvals 

have been obtained from all the pregnant. 

Findings: The average age of the women participating in the birth preparation class was 27,4 ± 4,43 (20-39). The 

pre-training W-DEQ A average score was 78,49±7,06, while the post-training Wijma A average score was 

60,57±9,62, which is statistically significant (p <0.05). 

Conclusion: Birth preparation training is effective in coping with fear of childbirth. 

Key words: Birth, Fear 

 

Giriş 

Gebelik, kadın  yaşamında  fizyolojik,  psikolojik  ve  sosyal  değişimlere  uyumu  gerektiren  önemli  bir dönemdir 

(Taşkın, 2015). Birçok kadın bu dönemle ve sonrasında olabileceklerle ilgili korku yaşamaktadır. Kabul edilebilir 

düzeydeki korkunun doğuma hazırlanmakta yardımcı olabileceği belirtilmektedir (Rouhe et al., 2013). Ancak bu 

korku şiddetli boyutlara ulaşırsa tokofobi adını alır ve primer, sekonder, prenatal depresyon belirtisi şeklindeki 

tokofobi olarak üç grupta sınıflandırılır (Hofberg & Brockington, 2000). Doğum korkusunun gebelik, doğum ve 

doğum sonuçlarına olumsuz etkileri olabilir bu nedenle korku ile başetmede birçok yöntem, teknik 

kullanılmaktadır (Demirsoy & Aksu, 2015; Serçekuş, 2011; Ucar & Golbasi, 2016). Etkili yöntemlerden biri de 

doğum öncesi eğitim sınıflarında verilen eğitimdir (Akın, Yeşil, Yücel, & Boyacı, 2018; Demirsoy & Aksu, 2015; 

Gökçe İsbir, İnci, Önal, & Yıldız, 2016; Karabulut, Coşkuner Potur, Doğan Merih, Cebeci Mutlu, & Demirci, 

2016; Kızılırmak & Başer, 2016; Sarpkaya-Güder, 2018; Sarpkaya Güder, Yalvaç, & Vural, 2018; Serçekuş & 

Okumuş, 2009).  

Doğum öncesi eğitimde amaç; doğum sırasında dönemde olacaklar, sağlık ekibinin yapacağı işlemler hakkında 

anne adaylarını eğitmek ve ekibin bir parçası olan gebeyi kendine düşenler konusunda bilgilendirip, bunları 

uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır. Özellikle anneyi, bilgilendirerek ve gevşeme egzersizlerini öğreterek 

normal doğum eylemi için ruhsal ve fiziksel olarak hazırlamaktır. Ayrıca doğum sonu dönemde anneye, kendisinin 

ve bebeğinin ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi ve beceriyi kazandırıp, ebeveynliğe geçişi kolaylaştırmaktır.  

(Kömürcü & Berkiten Ergin, 2008; Onat Bayram & Hotun Şahin, 2010; Ringler & Pavelka, 1982; Spiby, 

Henderson, Slade, Escott, & Fraser, 1999).  

Amaç: Yarı deneysel nitelikte olan bu çalışma, doğum öncesi eğitimin doğum korkusuna etkisini değerlendirmek 

amacı ile yürütülmüştür.  
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Araştırmanın Hipotezleri: 

H0: Doğum öncesi eğitim sınıflarında verilen eğitim öncesi ve sonrası Wijma Doğum Beklentisi Ölçeği A 

versiyonu puan ortalamaları arasında fark yoktur.  

H1: Doğum öncesi eğitim sınıflarında verilen eğitimin öncesi ve sonrası Wijma Doğum Beklentisi Ölçeği A 

versiyonu puan ortalamaları arasında fark vardır. 

 

Yöntem 

Araştırmanın tipi: Doğum öncesi eğitimin, doğum korkusuna etkisinin değerlendirilmesi için planlanan bu 

çalışma, yarı deneysel niteliktedir.    

Araştırmanın yeri ve zamanı: Araştırma, Nisan 2017- Nisan 2018 tarihleri arasında, Kocaeli ilinde hizmet veren 

bir eğitim araştırma hastanesinin gebe bilgilendirme biriminde yürütülmüştür.  

Araştırmanın evreni: Adı geçen birime, ilgili tarihler arasında başvuran gebeler araştırmanın evrenini 

oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemi: Örneklem grubunu, gebe eğitim birimine başvuran, çalışmaya katılmaya gönüllü, altı 

haftalık eğitimi tamamlayan, 128 gebe oluşturmuştur.  

Veri toplama araçları: Veriler; tanıtıcı bilgi formu ve Wijma Doğum Beklentisi Ölçeği A versiyonu ile 

toplanmıtşıtr.  

Tanıtıcı bilgi formu: Gebelerin yaş, eğitim, çalışma, gelir gider durumu, alışkanlıkları, sağlık sorunları, 

boy-kilo ve obstetrik öyküsü ile ilgili soruları içeren bir soru kağıdıdır.  

Wijma Doğum Beklentisi Ölçeği A versiyonu (W-DEQ-A): Bu ölçek, Wijma ve arkadaşları tarafından 

(1998) geliştirilmiştir. Doğum korkusu ile ilgili olarak dünyada en çok kullanılan ölçek, likert tipi olup yanıtlar 

0’dan 5’e kadar numaralandırılır. Ölçekte minimum puan 0 iken, maksimum puan 165’dir. Puan arttıkça kadınların 

yaşadığı doğum korkusu artmaktadır. Ölçekte bulunan negatif yüklü sorular (2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 24, 

25, 27, 31) ölçümde uyum sağlamak amacı ile ters yönde çevrilerek hesaplanmaktadır (Wijma, Wijma, & Zar, 

1998). W-DEQ-A puanları dört alt grupta toplanmıştır. Bunlar; düşük derecede doğum korkusu (W-DEQ puanı ≤ 

37), orta derecede doğum korkusu (W-DEQ puanı 38-65 arasında olanlar), ağır derecede doğum korkusu (W-DEQ 

puanı 66-84) ve klinik derecede doğum korkusudur (W-DEQ puanı ≥ 85) (Körükcü, 2009; Wijma et al., 1998). 

Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Körükçü ve Kukulu (2009) tarafından yapılmış olup, Cronbach alfa değeri 0.89 

olarak bulunmuştur (Körükçü, 2009). 

Çalışmanın Uygulanması: Araştırmanın yürütüldüğü hastanede gebeler rutin olarak, doğum öncesi eğitim 

hizmetlerinden faydalanabilmeleri için tüm kadın doğum polikliniklerinden gebe (eğitim) polikliniğine 

yönlendirilmektedirler. Burada genel olarak muayene ve kontrolleri yapılan gebeler eğer gebe eğitim sınıflarına 

katılmak isterlerse gerekli kayıtları alınarak, uygun oldukları gruplara dahil edilirler. Gebe eğitimlerinin 

başlamasına kısa bir süre kala gebeler kurs tarihi ve içeriğinin hatırlatılması için aranır ve kayıtları teyit edilir. 

Gebelik haftası 20’den büyük olan gebelerden oluşturulan en fazla on kişilik gruplarla altı haftalık eğitime başlanır. 

Araştırmanın yürütüldüğü tarihlerde yine rutin işlemler yapılmış ancak eğitim öncesi tanıtıcı bilgi formu ve W-

DEQ-A doldurulmuş. Eğitim sonrası W-DEQ-A tekrarlanmıştır.  

Araştırmanın etik yönü: Araştırma için Kocaeli Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul’dan ve araştırmanını 

yürütüleceği hastaneden, birim sorumlusundan ve tüm gebelerden yazılı izin alınmıştır.  
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Verilerin değerlendirilmesi: Veriler bilgisayarda paket istatistik programı ile değerlendirilmiştir. Analizlerde, 

tanımlayıcı istatistikler, değişkenler arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi için ise korelasyon, ölçek puan 

ortalamaları arasındaki farkın değerlendirilmesi için Paired Samples t test kullanılmıştır.  

 

 

Bulgular 

 

 

Tablo 1. Katılımcıların Tanıtıcı Özellikleri 

    n % 

Yaş 

(x =27,4±4,43) 

20-24 Yaş 33 25,8 

25- 29 Yaş 57 44,5 

≥30 yaş 38 29,7 

Eğitim Durumu 

≤Ortaokul mezunu 31 23,4 

Lise mezunu 31 24,2 

Üniversite mezunu 66 51,6 

Çalışma Durumu 
Evet 30 23,4 

Hayır 98 76,6 

Ekonomik Durum 

Gelir giderden az 11 8,6 

Gelir gidere denk 103 80,5 

Gelir giderden fazla 14 10,9 

Sigara Kullanma Alışkanlığı 
Var 7 5,5 

Yok 121 95,5 

Kronik Sağlık Sorunu 
Var 12 9,4 

Yok 116 90,6 

Gebelik Sayısı 

1 101 78,9 

2 12 9,4 

≥3 15 18,9 

Total   128 100,0 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27,4±4,43 (20-39)’dur ve % 44,5’i 25-29 yaş grubundadır. 

Katılımcıların %51,6’sının üniversite mezunu, %76,6’sı çalışmamakta, %80,5’nin gelirinin giderine denk, 

%78,9’unun ilk gebeliği olduğu , %90,6’sının kronik sağlık sorunu olmadığı ve %95,5’nin sigara kullanmadığı 

tespit edilmiştir (Tablo 1).  

 

Tablo 2. Eğitim Öncesi ve Sonrası W-DEQ-A* Puanlarının Dağılımı ve Ortalamalar Arasındaki Farkın 

Değerlendirilmesi 

W-DEQ-A* Puanı Eğitim öncesi Eğitim sonrası 

Puan ortalaması±ss 78,49±7,06 60,57±9,62 

(Min-Max) (56-84) (36-79) 

İstatistiksel analiz t=45,67** p=0,000 

  n % n % 

Düşük  
- - 3 2,3 

(W-DEQ-A≤37) 
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Orta   
9 7,0 87 68,0 

(W-DEQ-A 38-65) 

Ağır  
119 93,0 38 29,7 

(W-DEQ-A 66-84) 

Klinik derecede 
 -  -  -  - 

(W-DEQ-A ≥85) 

Total 128 100,0 128 100,0 

*W-DEQ-A= Wijma Doğum Deneyimi Ölçeği A versiyonu, **Paired Samples t test değeridir.  

Eğitim öncesi W-DEQ-A puan ortalaması 78,49±7,06, eğitim sonrası 60,57±9,62 olarak hesaplanmış olup 

ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,000) (H1 kabul edilir).  Ölçek puanlarının dağılımına 

bakıldığında eğitim öncesinde gebelerin %93’ü 66-84 arasında puan (ağır doğum korkusu) alırken, eğitim 

sonrasında %29’u bu aralıkta puan almıştır. Eğitim öncesinde gebelerin %7’si 38-65 puan alırken (orta derecede 

doğum korkusu), eğitim sonrasında ise %68’si aynı aralıkta puan almıştır (Tablo 2).  

Tanıtıcı özelliklerle eğitim öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında ilişki tespit edilememiştir (p>,05).  

Tartışma 

Türkiye’de son yıllarda yapılan, antenatal eğitim sınıflarında verilen eğitimin doğum korkusuna etksini inceleyen 

çalışmalarda eğitim öncesi WDEQ-A puan ortalamaları 53-66,4 arasında değişmektedir. Bu puanlara göre  

çalışmalara dahil olan kadınların büyük çoğunluğu ağır düzeyde doğum korkusu yaşamaktadır (Gökçe İsbir et al., 

2016; Karabulut et al., 2016; Kızılırmak & Başer, 2016; Serçekuş & Başkale, 2016; Subaşı et al., 2013). 

Çalışmamızda eğitim öncesi ölçek puan ortalaması benzer çalışmalardan biraz daha yüksek olmakla birlikte 

(78,49±7,06) ağır doğum korkusu puan aralığında yer almaktadır (Tablo 2). Bu yönüyle çalışmamız literatür ile 

benzerlik göstermektedir. Puan ortalamasının yüksek olmasının, eğitim seviyesi yüksek olan gebe oranının yüksek 

olması ile ilişkisi olabileceği düşünülmektedir.  

Aynı çalışmalarda eğitim sonrası WDEQ-A puan ortalamaları 10-30 puan düşüş göstererek 30-50,8 arasında 

kalmıştır. Bu bulgular eğitim sonrasında gebelerin düşük ve orta düzeyde doğum korkusu yaşadıklarını ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte çalışmalarda eğitim öncesi ve sonrası WDEQ-A ölçek puan ortalamaları arasındaki 

fark anlamlı olarak tespit edilmiş olup, doğum korkusunun giderilmesinde antenatal eğitim sınıflarının etkili 

olduğunu ortaya koymaktadır.  (Gökçe İsbir et al., 2016; Karabulut et al., 2016; Kızılırmak & Başer, 2016; 

Serçekuş & Başkale, 2016; Subaşı et al., 2013). Çalışmamızda eğitim sonrası ölçek puan ortalaması yaklaşık 18 

puan düşüş göstermiş olup 60,57±9,62 olarak hesaplanmıştır ve bu puan kadınların eğitim sonrasında da orta 

düzeyde doğum korkusu yaşadıklarını ortaya koymaktadır ve eğitim öncesi sonrası ölçek puan ortalamalar 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (Tablo 2). Çalışmamız bu yönü ile literatür ile benzerlik 

göstermektedir.  

Sonuçlar ve Öneriler 

Bir eğitim araştırma hastanesinin gebe eğitim biriminde yürütülen bu çalışmanın sonuçlarına göre, antenatal eğitim 

sınıflarında verilen eğitim doğum korkusunun giderilmesinde etkilidir. Çalışmada bu hizmete eğitim seviyesi 

yüksek olan kadınların daha çok ulaştığı görülmektedir (Tablo 1). Bilindiği gibi eğitim seviyesinin artması sağlık 

hizmetlerine ulaşma oranlarını da artırmaktadır. Kadınların bu hizmete ulaşmasındaki güçlükleri konu alan 
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araştırmaların yapılması önemli sonuçlar ortaya koyabilir. Ayrıca tüm gebelerin kolayca bu hizmete ulaşabilmesi 

için antenatal eğitim sınıflarının yaygınlaştırılması ve özellikle birinci basamak hizmetlerinde rutin hale gelmesine 

ihtiyaç vardır. Bunun için doğuma hazırlık eğitici eğitimlerinin ve ilgili programların yaygınlaşarak eğitimli sağlık 

çalışanı sayısının artırılması problemin çözümünün bir parçası olabilir.  
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Özet: 

Amaç: Bu çalışmada, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin (KSHHD) hemşirelik öğrencilerinin 

doğum korkusu algısına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. Bir hemşirelik fakültesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı 

bahar döneminde KSHHD almış, uygulamasını bitirmiş toplam 620 üçüncü sınıf ve intörn öğrencisinin çalışmaya 

dahil edilmesi planlanmış, ancak devamsızlık ve çalışmaya katılmak istenmemesi nedeniyle 306 öğrenciye 

ulaşılabilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul edenlere “Öğrenci Tanılama Formu” ve “Öğrencilerin Doğum Korkusu 

Algısına Yönelik Soru Formu” 28 Mayıs- 11 Haziran 2018 tarihleri arasında uygulanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve ki kare analizi kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22.02±1.19, %80.4’ü kız, %19.6’sı erkek olup, %65.4’ü üçüncü sınıf 

öğrencisi ve %34.6’sı intörndür. Öğrencilerin %54.1’i bu dersin uygulamasında doğum görmüştür. Doğum gören 

grubun %54.2’si heyecanlanmış ve güzel bir tecrübe yaşadığını, %15.8’i endişe ve korku yaşadığını ifade etmiş, 

%9.9’u doğum sırasında fenalaşmış ve %26.1’i doğumu istemsiz bir şekilde pelvik kaslarını sıkıp ıkınarak 

izlemiştir. Uygulamalarını %83.7’si üniversite, %13.7’si devlet ve %2.6’sı özel hastanede yapmıştır. Dersi 

almadan önce %63.4’ü doğumdan korkarken, aldıktan sonra %42.8’inin korkusu azalmıştır. Doğumdan korkma 

nedenlerini %69.3 oranında doğumda aşırı ağrı ve acı çekmek, %55.4 bebeğe ve %24.1 kendisine zarar gelmesi 

korkusu olarak belirtmiştir. Dersi almadan önceki doğum tercihleri %62.2 vajinal iken dersi aldıktan sonra bu oran 

%74.1’e yükselmiştir. Dersin doğum algıları üzerine etkisi %68.6 daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmalarıdır. 

Klinikte sağlık çalışanlarının gebelere karşı tutumunu öğrencilerin %50’si sert ve ilgisiz bulmuş, %40.7’sini bu 

durum rahatsız etmiştir. Öğrencilerin %62’sini doğumhanede gebelere bağırılması, %8.5’ini ağrının görmezden 

gelinmesi ve %7’sini ise işlem öncesi gebelerin bilgilendirmemesi rahatsız etmiştir. Ayrıca klinikte öğrencilerin 

%36.5’i yenidoğan gördüğü ve muayene ettiği için olumlu etkilenirken, %32.1’i gebelik kaybı olan kadınların 

emosyonel durumundan olumsuz etkilenmiştir. 

Sonuç: KSHHD öğrencilerin doğum korkusunu azaltıp vajinal doğumu tercih etmelerini arttırmış ve daha gerçekçi 

bir bakış açısı kazanmalarını sağlamıştır. Dersin uygulama yerinin doğum korkusuna etkisi saptanmamıştır.   

mailto:hande.yagcan@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Doğum, Hemşirelik Eğitimi, Korku, Lisans, Obstetrik 

  The Effect of Obstetric and Gynecologic Nursing Lesson on Childbirth Fear Perception of Nursing 

Students 

 

Aim: To investigate effect of Obstetric and Gynecologic Nursing Lesson (OGNL) on nursing students' perception 

of childbirth fear (CF). 

Method:  

The research is cross-sectional and descriptive. A total of 620 third-year students and interns had completed the 

OGNL and practice in spring semester of 2017-2018 in a Faculty of Nursing, were planned to be include the study, 

but 306 students could reached due to no volunteering and absenteeism. "Student Information Form" and 

"Questionnaire for Students Perception of CF" were applied between May 28 and June 11, 2018. Descriptive 

statistics and chi square analysis were used in data.  

Results: The average age of the students was 22.02±1.19, 80.4% were female, 19.6% were male, 65.4% were third 

year and 34.6% were intern. Their 54.1% observed a childbirth in practice of OGNL. This students 54.2% were 

excited and had a good experience, 15.8% felt anxiety and fear, 9.9% lost their consciousness and 26.1% were 

watched the childbirth by squeezing the pelvic muscles and pushing involuntarily. They made practice in 83.7% 

university, 13.7% state and 2.6% private hospital. Before taking OGNL, 63.4% were afraid of childbirth, 42.8% 

had decreased their fear after OGNL. The causes of students’ CF were 69.3% excessive pain and suffering, and 

fear of harming 55.4% to babies and 24.1% to themselves. 

 Before taking OGNL, childbirth preference of them was 62.2% vaginal, and after OGNL this rate 

increased to 74.1%. Students’ 68.6% gained a more realistic childbirth perspective by the effect of OGNL. 

Students’ 50% were found health workers' attitudes towards pregnant women hard and careless in the clinic, and 

40.7% felt uncomfortable because of this. Students found annoying 62% shouting to, 8.5% ignorance and 7% not 

informing of pregnant women at childbirth. Also, 36.5% were affected positively in clinic because they had seen 

and examined newborns and 32.1% were negatively affected due to emotional status of women who had loss of 

pregnancy. 

Conclusion: OGNL has reduced CF and increased their preference for vaginal birth, and has enabled them to gain 

a more realistic perspective. The practice hospital of OGNL didn’t have any effect on the students’ CF. 

Key Words:  Delivery, Nursing Education, Fear, Undergraduate, Obstetric 

 

 

Giriş 
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 Doğum biyolojik, psikolojik ve kültürel süreçleri içinde barındıran doğal bir süreç olmakla beraber kadına 

heyecan, mutluluk ve aynı zamanda korku veren bir deneyimdir. Doğum olayının algılanması, kişiden kişiye göre 

değişmektedir. Farklı algılanmasında ağrı, bebeğin doğum sırasında fiziksel olarak zarar görmesi ya da ölmesi, 

konjenital anomaliye sahip bebeğin doğması, doğumda meydana gelebilecek yaralanmalar, ölüm, acil sezaryen, 

rüptür, epizyotomi olma durumu, doğumda çaresiz kalma, doğum yapabilecek yetenekte olmadığını düşünme, 

doğumda panik yaşama, kontrolsüz çığlık atma, kontrol kaybı yaşama, personele güvenmeme, sağlık 

personelinden sözel şiddet görme, hastanede sağlık ekibinden alacakları bakım, doğumun nasıl olacağını bilmeme, 

doğum boyunca yalnız olma ve cinselliğe ilişkin korkular gibi birçok neden bulunmaktadır (Çiçek & Mete, 2015; 

Sen, Alp, Dağ ve ark., 2015; Serçekuş, 2005; Sercekus & Okumus, 2009; Storksen et al., 2012)..  

 Yapılan çalışmalarda doğuma yönelik korkuların en temel nedenlerinin; önceden doğum deneyiminin 

olmaması, doğuma ilişkin olumsuz hikâyeler duyma, olumsuz doğum deneyimi olan bir kişiyi tanıma, olumsuz 

doğum deneyimini izleme, doğuma ilişkin medyadan alınan bilgiler, bilgi eksikliği, fazla bilgi almak, sahip olunan 

inançlar, hastalıklar, doğuma yönelik yaşanan belirsizlik, ağrı eşiğinin düşük olması, olumsuz hastane ortamı, 

sağlık personeline güvenmeme ve önceden sağlık personeliyle olumsuz deneyimler olduğu tespit edilmiştir (Çiçek 

& Mete, 2015; Sen, Alp, Dağ ve ark., 2015; Serçekuş, 2005; Zar et al., 2010). 

 Hemşirelik mesleğine adım atmamış ve daha yolun başında olan öğrencilerin, Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği dersini almadan önce doğuma ilişkin algılarının toplumdaki bireylerle benzerlik 

gösterdiği tahmin edilmektedir. Şirin ve arkadaşlarının (2003) çalışmasında ilk kez doğumhane stajına çıkacak 

olan öğrencilerin %75’inin korkulu ve heyecanlı olduklarını ifade ettikleri belirtilmiştir (Şirin, Kavlak & Ertem, 

2003). Kapısız ve arkadaşlarının hemşirelik öğrencilerin doğum algısı ve bu algıyı etkileyen faktörlere ilişkin 

kalitatif çalışmalarında öğrencilerin doğum ile ilgili korkularının da olduğu görülmüştür. Öğrencilerin doğumda 

aşırı ağrı/acı çekme, yalnız ve çaresiz kalma, bebeğe zarar geleceği, anneye zarar geleceği, ben yapamam, 

beceremem korkusu ve bedensel değişimlerden korkma ile ölme, hayattan kopma korkuları olduğu saptanmıştır 

(Kapısız ve ark., 2017). Başka bir çalışmada hemşirelik öğrencileri doğumu acı, ıstırap, korku ve endişenin bir 

simgesi olarak algılamış, kadınların duygusal ve fiziksel acılarına tanık olmak olarak tanımlamışlardır (Carvalho 

et al., 2009). 

 Dersi aldıktan sonra üniversite, devlet ve özel hastanelerde uygulamaya çıkan bu öğrencilerin doğuma 

ilişkin algılarının nasıl değiştiğinin belirlenmesi, profesyonel hemşirelik yaşantısında hastalarına verecekleri 

danışmanlık açısından çok önemlidir. Öğrencilerin uygulamaya çıktıkları hastanelerin sahip olduğu hasta 

profilinin ve çalıştırdıkları sağlık personelinin tutumlarının da öğrencilerin doğum algısını farklı şekillerde 

etkilemiş olduğu düşünülmektedir. Olumlu bir doğum algısı olan hemşirelerin doğum sürecinde gebenin 

kaygılarını azaltma ve cesaretlendirme konusunda daha etkili müdahaleler geliştirebileceği düşünülmektedir. 

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireleri ile ebeler doğum süreci boyunca kadınlarla en fazla vakit geçiren ve 

süreçte yanlarında olan sağlık personelleridir. Sağlık çalışanları tarafından gebe kadınların ve ailelerinin yeterli 

düzeyde ve doğru bilgilendirilmesi ve danışmanlık yapılması durumunda gebelerin doğum sürecinde daha uyumlu 

ve daha az stresli oldukları görülmüştür. Hemşirenin bu desteği verebilmesi için önce doğuma ilişkin kendi 

algılarını bilmesi ve duygularını tanıması gerekmektedir (Kapısız ve ark., 2017). 
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Bu çalışmada, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum korkusu 

algısına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

H0: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum korkusu algısına etkisi 

yoktur.  

H1: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum korkusu algısına olumlu 

etkisi vardır.  

H2: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin hemşirelik öğrencilerinin doğum korkusu algısına olumsuz 

etkisi vardır. 

Yöntem 

 Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı tiptedir. Bir hemşirelik fakültesinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar 

döneminde KSHHD almış, uygulamasını bitirmiş toplam 620 üçüncü sınıf ve intörn öğrencisinin çalışmaya dahil 

edilmesi planlanmış, ancak devamsızlık ve çalışmaya katılmak istenmemesi nedeniyle 306 öğrenciye 

ulaşılabilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul edenlere “Öğrenci Tanılama Formu” ve “Öğrencilerin Doğum Korkusu 

Algısına Yönelik Soru Formu” 28 Mayıs- 11 Haziran 2018 tarihleri arasında uygulanmıştır.  

Öğrenci Tanılama Formu (EK I): Bu form öğrencilerin sosyo-demografik verilerinden; “yaş, sınıf, cinsiyeti, 

gelir durumu, en uzun süre yaşanılan yer, daha önce sağlık eğitimi almış olma ve doğum görmüş olma durumu ile 

uygulamaya çıktığı hastane türüne” ilişkin soruları içermektedir.  

Öğrencilerin Doğum Korkusu Algısına Yönelik Soru Formu (EK II): Literatür doğrultusunda araştırmacılar 

tarafından geliştirilmiştir. 21 maddeden oluşmaktadır. Maddelerin içeriğinde; öğrencilerin Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Dersinin teorik ve uygulaması öncesinde ve sonrasındaki doğum algısı, gözlemledikleri 

doğumun ve sağlık personelinin gebelere olan tutum ve davranışlarının onlar üzerinde yarattığı etkiler, doğum 

korkusu yaşama durumları ve geleceğe yönelik kendilerinin ya da yakınlarının doğum tercihlerine olabilecek 

etkileri sorgulanmaktadır (Carvalho et al., 2009; Kapısız ve ark., 2017; Sen, Alp, Dağ ve ark., 2015; Şirin, Kavlak 

& Ertem, 2003). 

Araştırmanın bağımlı değişkeni; hemşirelik üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin doğum korkusu algılarıdır. 

Bağımsız değişkenleri ise sosyo-demografik özellikler ve Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersinin teorik 

ve uygulamasıdır.  

  Demografik verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve ki kare testi kullanılmıştır. Anlamlılık 

düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir. 

 Araştırmanın uygulanabilmesi için gerekli kurum ve öğrencilerden sözel ve aydınlatılmış onam izinleri 

alınmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul etmeyen öğrenciler araştırma dışı bırakılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi 

için gerekli kurum izni alınmıştır. 

Bulgular 
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 Öğrencilerin yaş ortalaması 22.02±1.19, %80.4’ü kız, %19.6’sı erkek olup, %65.4’ü üçüncü sınıf 

öğrencisi ve %34.6’sı intörndür. Öğrencilerin %15.7’sinin önceden sağlık eğitimleri olup bu dersin uygulamasında 

%54.1’i doğum görmüştür. Doğum gören grubun %54.2’si heyecanlanmış ve güzel bir tecrübe yaşadığını, %15.8’i 

endişe ve korku yaşadığını ifade etmiş, %9.9’u doğum sırasında fenalaşmış ve %26.1’i doğumu istemsiz bir şekilde 

pelvik kaslarını sıkıp ıkınarak izlemiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. KSHHD Alan Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri 

 n % 

Cinsiyet 

Kız  

Erkek 

 

246 

60 

 

 

80.4 

19.6 

Sınıf 

3. sınıf 

İntörn 

 

200 

106 

 

65.4 

34.6 

Uzun Süre Yaşadığı Yer 

İl 

İlçe 

Köy-Kasaba 

 

172 

83 

51 

 

56.2 

27.1 

16.7 

Gelir Durumu 

Gelir Giderden Az 

Gelir Giderden Eşit 

Gelir Giderden Fazla 

 

69 

217 

20 

 

22.5 

70.9 

6.5 

Daha Önce Sağlık Eğitimi alma Durumu 

Alan  

Almayan 

 

48 

258 

 

15.7 

84.3 

Daha Önce Doğum Görme Durumu 

Gören  

Görmeyen 

 

133 

173 

 

43.5 

56.5 

TOPLAM 306 100 

 Uygulamalarını öğrencilerin %83.7’si üniversite, %13.7’si devlet ve %2.6’sı özel hastanede yapmıştır. 

Dersi almadan önce %63.4’ü doğumdan korkarken, aldıktan sonra %42.8’inin korkusu azalırken, %37.6’sının 

değişmemiş, %19.6’sının artmıştır. Doğumun kendileri için anlamını %68.6’sı mucize olarak ifade ederken, 

%19.4’ü ağrı, acı ve ızdırap çekmek olarak belirtmiştir. Doğumdan korkma nedenlerini %69.3 oranında doğumda 

aşırı ağrı ve acı çekmek, %55.4 bebeğe ve %24.1 kendisine zarar gelmesi korkusu olarak belirtmiştir (Tablo 2).  
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Tablo 2. KSHHD Öncesi ve Sonrasında Öğrencilerin Doğum Görme-Korkusu ve Tercihi 

 n % 

Uygulama Yeri 

Devlet hastanesi 

Üniversite Hastanesi 

Özel Hastane 

 

42 

256 

8 

 

13.7 

83.7 

2.6 

Uygulamada Doğum Görme Durumu 

Gören 

Görmeyen 

 

112 

194 

 

36,6 

63,4 

Ders Öncesinde Doğum Korkusu 

Olan 

Olmayan 

 

194 

112 

 

63.4 

36.6 

Dersin Doğum Korkusuna Etkisi 

Arttı 

Azaldı 

Değişmedi 

 

60 

131 

115 

 

19.6 

42.8 

37.6 

Ders Öncesi Doğum Tercihi 

Vajinal Doğum 

Sezaryen Doğum 

Epiduralli Vajinal Doğum 

Suda Doğum 

 

191 

50 

19 

46 

 

62.5 

16.3 

6.2 

15.0 

Ders Sonrası Doğum Tercihi 

Vajinal Doğum 

Sezaryen Doğum 

Epiduralli Vajinal Doğum 

Suda Doğum 

 

225 

24 

18 

39 

 

73.5 

7.8 

5.9 

12.7 

Şuan ki Doğum Korkusu 

Olan  

Olmayan 

 

158 

148 

 

51.6 

48.3 

 Dersi almadan önceki doğum tercihleri %62.2 vajinal iken dersi aldıktan sonra bu oran %74.1’e 

yükselmiştir. Doğum tercihi nedeni ise %53 sağlıklı ve doğal olmasıdır. Dersin doğum algıları üzerine etkisi %68.6 

daha gerçekçi bir bakış açısı kazanmalarıdır. Dersin uygulamasında doğum gören öğrenciler ile doğum korkusu 

yaşamaları arasında da anlamlı bir fark bulunmuştur (p=0.03, X2= 14.666) (Tablo 3). Derste doğum gören 

öğrencilerin ders sonrasında görmeyen gruba göre daha az doğum korkusu yaşadığı saptamıştır. Dersten önce 

doğum korkusu olan öğrencilerin dersten sonraki doğum tercihleri vajinal doğum lehine farklılık göstermiştir 

(p=0.015, X2= 11.304) (Tablo 4). 

Tablo 3. Öğrencilerin KSHHD Uygulamasında Doğum Görmesi ve Doğum Korkusu Yaşama Durumu 

Arasındaki İlişki 
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 Şuan Doğum 

Korkusu Olan 

 

Şuan Doğum Korkusu 

Olmayan 

p X2 

n % n % 

Uygulamada Doğum Görme 

Durumu 

Gören 

Görmeyen 

 

53 

105 

 

33.5 

66.5 

 

61 

174 

 

45.1 

54.9 
0.03* 14.666 

TOPLAM 158 
100.0 

235 100.0 

  
 

  
  

* p<0.05 

Tablo 4. KSHHD’ın Öncesi ve Sonrasında Öğrencilerin Doğum Tercihi Değişimi 

 Ders Öncesinde 

Doğum Korkusu 

Olan 

 

Ders Öncesinde Doğum 

Korkusu Olmayan 

p X2 

n % n % 

Ders Öncesi Doğum Tercihi 

Vajinal Doğum 

Sezaryen Doğum 

Epiduralli Vajinal Doğum 

Suda Doğum 

 

111 

36 

18 

29 

 

57.2 

18.6 

9.3 

14.9 

 

80 

14 

1 

17 

 

71.4 

12.5 

0.9 

15.2 

 

 

0.06* 

 

 

13.431 

Ders Sonrası Doğum Tercihi 

Vajinal Doğum 

Sezaryen Doğum 

Epiduralli Vajinal Doğum 

Suda Doğum 

 

135 

16 

17 

26 

 

69.6 

8.2 

8.8 

13.4 

 

90 

8 

1 

13 

 

80.4 

7.1 

0.9 

11.6 

 

 

0.01* 

 

 

11.304 

TOPLAM 194 
100.0 

112 100.0 

* p<0.05 

 Klinikte sağlık çalışanlarının gebelere karşı tutumunu öğrencilerin %50’si sert ve ilgisiz bulmuş, 

%40.7’sini bu durum rahatsız etmiştir. Öğrencilerin %62’sini doğumhanede gebelere bağırılması, %8.5’ini ağrının 

görmezden gelinmesi ve %7’sini ise işlem öncesi gebelerin bilgilendirmemesi rahatsız etmiştir. Ayrıca klinikte 

öğrencilerin %36.5’i yenidoğan gördüğü ve muayene ettiği için olumlu etkilenirken, %32.1’i gebelik kaybı olan 

kadınların emosyonel durumundan olumsuz etkilenmiştir. 

Tartışma 
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 Literatürde ilk kez doğumhane stajına çıkacak olan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun doğuma ilişkin 

korkuları, ön yargıları olduğu ve heyecanlı oldukları belirtilmiştir (Akpınar ve ark., 2016; Carvalho et al., 2009; 

Kapısız ve ark., 2017; Stoll et al., 2014; Şirin, Kavlak & Ertem, 2003; Utkualp & Ogur, 2010). Çalışmada da 

öğrencilerin dersi almadan önce yarıdan fazlasının doğumdan korktuğu saptanmıştır. Ancak dersi aldıktan sonra 

yaklaşık yarısının doğum korkusu azalmıştır.  

 Hemşirelik öğrencilerin doğum algısı ve bu algıyı etkileyen faktörlere ilişkin yapılan kalitatif 

çalışmalarda öğrencilerin doğumda aşırı ağrı/acı çekme, yalnız ve çaresiz kalma, bebeğe zarar geleceği, anneye 

zarar geleceği, ben yapamam, beceremem korkusu ve bedensel değişimlerden korkma ile ölme, hayattan kopma 

korkuları olduğu saptanmıştır (Carvalho et al., 2009; Kapısız ve ark., 2017). Çalışmada da literatürle benzer şekilde 

öğrenciler doğumdan korkma nedenlerini, doğumda aşırı ağrı ve acı çekmek, bebeğe ve kendisine zarar gelmesi 

korkusu olarak belirtmiştir.  

 Başka bir çalışmada hemşirelik öğrencileri doğumu acı, ıstırap, korku ve endişenin bir simgesi olarak 

algılamış, kadınların duygusal ve fiziksel acılarına tanık olmak olarak tanımlamışlardır (Carvalho et al., 2009). 

Çalışmada benzer şekilde öğrencilerin az bir kısmı doğum algılarını ağrı, acı ve ızdırap çekmek olarak belirtirken, 

diğer çalışmalardan farklı olarak büyük bir çoğunluğu mucize olarak ifade etmiştir. 

 Literatürde çalışma ile benzer şekilde öğrencilerin KSHHD ile birlikte doğuma daha gerçekçi bir bakış 

açısı geliştirdikleri saptanmıştır (Kapısız ve ark., 2017). Yapılan çalışmalarda öğrencilerin bir kısmı ders ile 

birlikte doğum tercihlerinin değiştiğini bildirirken, çalışma da doğum korkusu olan öğrencilerin ders sonrasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir oranla vajinal doğumu daha çok tercih ettikleri saptanmıştır (Kapısız ve ark., 2017; 

Utkualp & Ogur, 2010).  

 Öğrencilerin yarısından fazlası dersin stajında olumsuz yönde etkilendiğini ve doğum ile korkularının 

tetiklendiğini belirtmişlerdir (Kapısız ve ark., 2017). Çalışmada öğrencilerin çok az bir kısmında doğum 

korkusunun arttığı saptanmıştır. Öğrencilerin olumsuz yönde etkilenmesinin klinikte sağlık çalışanlarının gebelere 

karşı tutumundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmada öğrencilerin yarısı klinikte sağlık çalışanlarının 

gebelere karşı tutumunu sert ve ilgisiz bulmuş ve bu durumun onları rahatsız ettiğini belirtmiştir. Benzer şekilde 

Utkualp & Ogur’un çalışmasında da (2010) öğrencilerin, doğumhane personelinin hastaya yaklaşımını olumsuz 

değerlendirdiği; hastalara psikolojik olarak destek olmadıklarını, uygulamalarla ilgili bilgi vermediğini, 

hoşgörüsüz davranıldığını belirtmişlerdir.  

 Çalışma ile benzer şekilde ülkemizde yapılan çalışmalarda da hemşirelik öğrencilerinin çoğunun doğal 

ve sağlıklı olduğunu düşündükleri için vajinal doğumu tercih ettikleri belirlenmiştir (Doğaner ve ark., 2013; 

Fenwick et al., 2015; Kapısız ve ark., 2017; Utkualp & Ogur, 2010). Duran ve ark. (2011) ise araştırmalarında 

ebelik ya da hemşirelik bölümünde okumanın kız öğrencilerin doğum şekli tercihlerini doğum şekli tercihini 

etkilemediğini saptamıştır. 

 Dersin uygulama yerinin doğum korkusuna etkisi saptanmamıştır. Ancak derste doğum görmenin 

öğrencilerin doğum korkusunu azalttığı saptanmıştır. Bu da öğrencilerin geçmiş deneyimleri ve çevreden 

etkilendiklerini, dersin uygulaması sırasında öğretim elemanlarının desteğinin etkili olduğunu düşündürmektedir. 

Yanıkkerem ve Çimen’in (2017) çalışmalarında hemşirelerde sezaryen ile doğum yapma oranı %80,3 ve 
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hemşirelerin %57,9’u isteğe bağlı sezaryenin vajinal doğumdan daha güvenli olduğunu düşündüğü bulunmuştur. 

Hemşirelerin yaşadıkları deneyimlere ya da bilgi eksikliklerine bağlı yaşadıkları korkuları neticesinde sezaryen 

doğuma yöneldikleri ve büyük olasılıkla gebeleri de bu şekilde yönlendirecekleri düşünülmektedir. Bu nedenle 

hemşirelik öğrencilerinin KSHH dersinde veya uygulamasında doğumu gözlemlediğinde ya da medyadan 

etkilenmesi nedeniyle yaşayabileceği korku ile başetmesinin sağlanması, doğum yöntemleri, vajinal doğuma 

yönelik bakış açıları ve doğum yöntemleri riskleri hakkındaki yanlış inançlarının giderilmesi vajinal doğumu 

yaygınlaştırmak için önemlidir (Stoll et al., 2014; Yanıkkerem & Çimen, 2017).  

 

Sonuçların Uygulamada Kullanımı 

 KSHHD öğrencilerin doğum korkusunu azaltıp vajinal doğumu tercih etmelerini arttırmış ve daha 

gerçekçi bir bakış açısı kazanmalarını sağlamıştır. Dersin uygulama yerinin doğum korkusuna etkisi 

saptanmamıştır. Ancak derste doğum görmenin öğrencilerin doğum korkusunu azalttığı ve doğum korkusu olan 

öğrencilerin ders sonrasında vajinal doğumu daha çok tercih ettikleri belirlenmiştir.  

 Öğrencilerin olumlu bir doğum algısı geliştirmeleri için klinik ortamda yaşadıkları güçlükleri 

paylaşabilmeleri ve başetme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak okul-hastane işbirliği ile birlikte 

klinik değerlendirme toplantıları yapılması önerilebilir. 
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S-166 - POSTPARTUM DEPRESYON ANNE BEBEK SAĞLIĞINA ETKİSİ 
 

 
Demet IŞIK1, Ayseren ÇEVİK1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Meltem AKBAŞ1, Melike ÖZTÜRK1, 

 
1Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, 

Bu çalışma günümüzde yaşanan postpartum depresyonunun anne-bebek sağlığına olan etkisini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. 

Postpartum depresyon; genellikle doğum sonu ilk altı haftalık dönemde meydana gelen, annenin, bebeğin ve 

ailenin sağlığını önemli derecede etkileyen ve yaygın olarak görülen ciddi duygusal bozukluktur. 

Yapılan literatür taraması sonucunda; postpartum depresyon oranın gün geçtikçe arttığı ve gebelik öncesi yaşanan 

psikolojik bozuklukların temel etken olabileceği belirtilmektedir. Postpartum depresyon semptomları; depresyon 

semptomlarından çok farklı değildir. Ancak normal involüsyonel fenomenden (kilo kaybı, uykusuzluk vb.) ya da 

doğum sonrasındaki ilk günlerde %50-70 sıklıkla görülen annelik hüznünden ayırt edilmesi bazen güç 

olabilmektedir. Postpartum depresyonda, ailesine karşı sevgisizlik ve bebeğine karşı zıt duygular daha fazla ön 

plana çıkmaktadır. Bunun yanı sıra; duygu durumunun deprese olması, aktivitelere ilginin azlığı, iştah değişikliği, 

yorgunluk, uyku bozuklukları, çocuğun bakımında güçlükler, suçluluk hissi, kendine güven azlığı konsantrasyon 

güçlüğü ve intihar düşünceleri gibi semptomlarda eşlik etmektedir. 

Postpartum depresyonun, anne-bebek sağlığını olumsuz etkilediği görülmektedir. Özellikle doğum sonu süreçte 

annelerin etkin emzirmeye devam etmedikleri, bebekleriyle yakın iletişim kurmaktan kaçındıkları ve bakımları ile 

ilgilenmedikleri görülmektedir. Anne ve bebek sağlığının en çok korunması gereken bu dönemde, tüm sağlık 

çalışanları başta olmak üzere öncelikle birinci basamakta çalışan ebe ve hemşirelere önemli görevler düşmektedir. 

Öncelikli olarak, anne gebelik öncesi dönemden itibaren ruhsal yönden düzenli takipleri yapılmalıdır. Postpartum 

depresyon yaşadığı belirlenen anneler; evde bakım ebe ve hemşireleri tarafından izlenmeli, anne etkin emzirmeyi 

sürdürme ve öz bakım davranışları açısından desteklenmelidir. Gebelik sırasında yeterli sosyal desteğin alınması 

sağlanmalı, sosyal destek yönünden eksik kalan anneler için postpartum dönem destek grupları oluşturulmalı ve 

bu gruplara katılımları sağlanmalıdır. Hastalığın tanılanması, tedavisi ve izlenmesinde önemli rolü olan ebe ve 

hemşirelerin bu konu ile daha fazla eğitim almaları ve çalışma yapmaları yönünden desteklenmeleri 

önerilmektedir. 

ANAHTAR KELİMELER: POSTPARTUM DEPRESYON, ANNE, BEBEK, SAĞLIK 

 
POSTPARTUM DEPRESSION MOTHER EFFECT ON BABY HEALTH 

 
Demet IŞIK1, Ayseren ÇEVİK1, Cemile ONAT KÖROĞLU1, Meltem AKBAŞ1, Melike ÖZTÜRK1 

 
1CUKUROVA UNİVERSİTY, FACULTY OF HEALTH SCİENCES, DEPARTMENT OF MİDWİFERY 

This study was conducted to determine the effect of current postpartum depression on mother-infant health 

Postpartum depression; is a serious emotional disorder that affects the health of the mother, baby and family, which 

usually occurs during the first six weeks of the postpartum period, which is a widespread affect. 

As a result of literature review; postpartum depression rate is increasing day by day and pre-pregnancy 

psychological disorders may be the main factor. Symptoms of postpartum depression; are not very different from 

the symptoms of depression. However, it is sometimes difficult to distinguish between normal involutional 

phenomenden (weight loss, insomnia,etc.) or maternal sickness which is common in 50-70% of the first days 

postpartum. In the postpartum depression, lovelessness towards the family and opposite feelings towards the baby 

are more foreground. And also; sleep deprivation, difficulties in care of the child, feelings of guilt, lack of self-

esteem, concentration difficulty, and suicidal thoughts are accompanied by symptoms such as depression of the 

emotional state, lack of interest in activities, change in appetite, fatigue, sleep disorders. 
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Postpartum depression affects mother-infant health negatively. Particularly in the postpartum period, it is seen that 

the mothers do not continue to have effective breastfeeding, they do not get close communication with their babies 

and do not care about their care. In this period, where maternal and infant health should be the most protected, 

important duties are primarily for midwives and nurses working in primary care, especially all health care workers. 

Primarily, mothers should follow regular follow-ups from the pre-pregnancy period. Postpartum depressed 

mothers; home care should be monitored by midwives and nurses, the mother should be supported in terms of 

maintaining effective breastfeeding and self-care behaviors. Adequate social support should be provided during 

pregnancy and postpartum period support groups should be established and their participation should be provided 

for mothers who are missing due to social support . It is recommended that midwives and nurses who have an 

important role in diagnosis, treatment and follow-up of the disease should be encouraged to receive further 

education and work on this issue. 

KEYWORDS: POSTPARTUM DEPRESSİON, MOTHER, BABY,HEALTH 
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S-167 - GÖÇMEN KADINLARDA GEBELİKTEN ANNELİĞE GEÇİŞ: 

KARŞILAŞILANSORUNLAR 

 
GİZEM DURKAYA1, ÖZGE ŞİİR TEMUR2, Zehra KAYA2, İlkay GÜNGÖR2, 34403 1, 

 
1İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesİ, 2İstanbul Üniversitesi- 

CERRAHPAŞA Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 

Gebelik ve anne olma, kadınlarda tarifi mümkün olmayan güzellikte bir duygu iken bazı koşullarda kadınlar için 

üzücü olabilmektedir. Göç, bu koşullardan biridir. Göçmen kadınlar yaşamlarında bu ikili süreç ile başa çıkmak 

zorunda kalırlar. Gebelik sonuçlarını etkileyen bu durumun anlaşılması alınabilecek önlemler açısından önemlidir. 

Gebelik, kadınlar için tek başına zorlu bir süreç iken göç de kadınlarda dil engeli, ırkçılık, ekonomik ve sosyal 

yetersizlikler, sağlık hizmetlerine erişememe, bilgi eksikliği gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar, 

antenatal dönemde yeterli bakım ve tedavinin alınmasını engelleyerek düşük doğum ağırlığı, preterm doğumlar, 

operatif doğumlar, perinatal mortalite ve konjenital anomalilere sebep olabilmektedir. Ülkemizde Suriyeli göçmen 

kadınlar üzerinde yapılan retrospektif araştırmada, doğumların %26’sının preterm eylem, annelerden %50'sinin 

bebeğinin yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındığı, bu bebeklerin 14’ünün düşük doğum ağırlığına sahip olduğu 

bulunmuştur. Yapılan farklı çalışmalarda antenatal bakım alma sıklığı göçmen kadınlarda göçmen olmayanlara 

göre daha düşük bulunmuştur. Ailesini ve kültürünü geride bırakan göçmen anneler gebelik, doğum ve postpartum 

dönemde destek alamadıkları için depresyon, stres, anksiyete gibi psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Göçmen 

kadının kültürel değerleri dikkate alınmadan verilen bakım hizmeti, kadının sunulan hizmeti kabul etmemesine 

yol açabilir. Bu nedenle bireylere ait olduğu kültür grubuna uygun şekilde yaklaşılmalıdır. Sağlık hizmetleri 

prenatal ve postpartum bakım sırasında potansiyel ve gerçek sağlık risklerinin değerlendirilmesinde daha özverili 

olmalıdır. Göçmen kadınlar ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki karşılıklı güven, bakım kalitesini sağlamak 

için önemlidir. Göçmen kadınlara sağlık sistemlerinden nasıl yararlanacağı konusunda bilgilendirme yapılması 

sağlık hizmeti arayışını ve uygun tedavinin gecikmesini azaltabilir. 

ANAHTAR KELİMELER: GÖÇMEN KADINLAR, GEBELİK, ANNELİK 

TRANSITION FROM PREGNANCY TO MOTHERHOOD IN MIGRANT WOMEN: 

PROBLEMS ENCOUNTERED 

 
GİZEM DURKAYA1, ÖZGE ŞİİR TEMUR2, Zehra KAYA2, İlkay GÜNGÖR2, 34403 1 

 
1ISTANBUL UNİVERSİTY-CERRAHPAŞA FLORENCE NİGHTİNGALE NURSİNG 

Although pregnancy and being a mother is a beautiful feeling that women cannot describe, it can be tough for them 

on some occasions. Migration is one of these occasions. Immigrant women have to cope with this dual process in 

their lives. It is important to fully understand this situation which affects pregnancy outcome and takes necessary 

precautions. While pregnancy is a tough process for women alone, immigration brings problems such as language 

barrier, racism, economic and social inadequacies, unable to access proper health services and lack of knowledge 

of women. These problems can cause low birth weight, preterm births, operative births, perinatal mortality and 

congenital anomalies by preventing adequate care and treatment in the antenatal period. A retrospective study of 

Syrian immigrant women in our country found that 26% of births had preterm labor, 50% of their mothers received 

newborn intensive care unit, and 14 of these babies had low birth weight. The frequency of receiving antenatal 

care was lower in migrant women than in non-migrant women in different studies. Immigrant mothers who leave 

their family and culture behind can experience psychological problems such as depression, stress, and anxiety 

because they couldn’ t get the help that to need during pregnancy, childbirth and postpartum period. Providing 

care services without consideration of the cultural values of the migrant woman may lead the woman to not 

accepting the services offered. For this reason, the cultural group in which the individual belongs should be 

approached appropriately. Health services should be more self-sacrificing in assessing potential and actual health 

risks during prenatal and postpartum care. Mutual trust between migrant women and health care providers is 

important to ensure the quality of care. Informing migrant women about how they will benefit from their health 

care system can reduce the delay in seeking appropriate health care and treatment. 

KEYWORDS: MİGRANT WOMEN, PREGNANCY, MOTHERHOOD 
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S-168 - BABA İLE TEN-TENE TEMASIN YENİDOĞAN VE BABA ÜZERİNE ETKİLERİ 

 
Serap TEKBAŞ1, 

 
1Yakın Doğu Üniversitesi, 

Doğum sonrası ilk saatler bağlanmanın ve etkileşimin en yoğun yaşandığı dönem olması nedeniyle ebeveyn-bebek 

ilişkisinin başlatılması, yenidoğanın uterus dışı ortama uyumunu ve ebeveynlerin yeni rollerine alışmalarını 

kolaylaştırmak açısından önemlidir. Bu nedenle, derleme çalışmamızın amacı baba ve bebek arasındaki ten-tene 

temasın bebeğin fizyolojik ve psikolojik gelişimi, babanın ebeveyn olma rolü üzerine etkilerini açıklamak ve bu 

konudaki farkındalığa katkı sağlamaktır. 

Yıl sınırlaması yapılmaksızın, Türkçe ve İngilizce olarak, “ten-tene temas, yenidoğan-baba ten-tene temas, 

yenidoğanda bağlanma, baba-bebek bağlanması” anahtar kelimeleri ile PubMed, Ebsco, Ovid, Scopus, Medline 

arama motorlarından tarama yapılmış, konuyla ilgili deneysel çalışmalar, tanımlayıcı araştırmalar ve sistematik 

derlemeler incelenmiştir. 

Çalışmalarda ten-tene temasın ebeveyn ve bebek arasındaki bağlanmayı olumlu yönde etkilediği ve bağlanma 

sürecinin daha erken başlamasını sağladığı görülmüştür. Bağlanmanın erken dönemde başlaması bebeğin güven 

duygusunu kazanabilmesinde önemli rol oynamaktadır. Araştırmalarda, bebekler için dokunmanın, sevgi 

göstergesinin fiziksel bir kanıtı olduğu bebeklerin fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimine katkı sağladığı ortaya 

konmuştur. Farklı çalışmalarda baba ile ten-tene temas kurulan yenidoğanların vücut ısılarını korudukları, daha az 

ağladıkları, daha çabuk uykuya geçtikleri, daha sakin oldukları, ağlama ve huzursuzluk sürelerinin kısaldığı 

saptanmıştır. Araştırmalarda doğum sonrası dönemde baba ile ten-tene temasın baba-bebek etkileşimini kısa 

sürede başlamasını sağladığı, babalarda bakım veren duyarlılığını daha fazla geliştirebildiği saptanmıştır. Ayrıca 

babaların temel beceriler kazanmasına ve ebeveynlik rolüne daha kolay adapte olmalarını sağladığı, bebekleri ile 

ilgili konularda daha kontrollü davrandıkları ve beklenmedik durumlara daha doğru tepki verdikleri görülmüştür. 

Doğumdan sonra babanın bebeğiyle duygusal ilişki kurabilmesinde fiziksel temasın rolü önemlidir. Baba ile ten-

tene temas, özellikle tıbbi acil durumlar veya sezaryen nedeniyle annelerin doğum sonrasında yenidoğanın yanında 

bulunamaması durumunda değerli bir alternatif olarak düşünülmelidir. Hemşireler bağlanmanın çok faktörlü bir 

süreç olduğu gerçeğini göz önüne alarak, aile-bebek etkileşimi ve kalitesini arttırmaya yönelik aileyi desteklemeli 

ve cesaretlendirmelidir. Baba-bebek arasında ten-tene temasın önemi konusunda bilgi vermeli ve bunun için 

gerekli ortamı sağlamalıdır. 

ANAHTAR KELİMELER: YENİDOĞAN, BABA, TEN-TENE TEMAS, BABA-BEBEK ETKİLEŞİMİ 

 
THE EFFECTS OF THE SKIN TO SKIN BETWEEN FATHER AND NEWBORN 

 
Serap TEKBAŞ1 

 
1NEAR EAST UNİVERSİTY 

Aim of compilation is to explain the effects of the skin-to-skin between the father-newborn on the newborn’s 

physiological, psychological development also the affects of the father’s role as parent and to provide contribution 

of the awareness of this subject. 

Without year limitation, PubMed,Ebsco,Ovid,Scopus,Medline search engines have been used for scanning these 

keywords“skin-contact, skin-to-skin between father and newborn, sense of attachment on newborn,the sense of 

attachment between father and newborn”Experimental studies,descriptive reseaches and systematic compilations 

have been examined related to the subject. 

The studies show that skin-to-skin between parent and infant affects the sense of attachment in a positive way this 

provides to start the sense of attachment earlier.It has been stated that to have an early sense of attechment plays 

an important role as for that the infant can be gained sense of confidence. Touching is the physical proof of the 

sign of love for infants and it has been indicated that touching contributes the infant's physical,mental emotional 
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development. It has been stated in different studies that the newborns who had skin-to-skin with the father,can 

protect their body heat,less crying,going to sleeep more quickly,more calm,shortening of crying and restlessness. 

The investigations have been stated that skin-to-skin between father and infant in postpartum period allows father-

infant interaction to start in a short time,can improve the sensivitiy of the caregiver of the father. Provides to seen 

that the fathers gained basic skills and made it easier to adapt to the role of parenting.It has been stated that the 

fathers behaved more controlled about to their infants and reacted better to unexpected situations 

Physical contant is important in order to get in emotional contact between father-infant in postpartum.Skin-to-skin 

with the father can be considered as a valuable alternative,especially if the mother is unable to be found next to 

the newborn due to medical emergency circumstances or cesarean section in postpartum.Considering the fact that 

sense of attachment is a multi-factor process,nurses should suport, encourage the family due to family-infant 

interaction and increase the quality of interaction.Nurses should provide information about the importance of skin-

to-skin between the father-the infant. 

KEYWORDS: NEWBORN, SKIN TO SKIN WITH THE FATHER,THE INTERACTION OF FATHER-

INFANT 
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S-169 - KONJENİTAL ANOMALİ TANISI ALMAK VE PERİNATAL PALYATİF BAKIM 

 
   Meltem Özkaya1  , Öznur Körükcü1   

1Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.                                                                                                                        

mozkaya@akdeniz.edu.tr           

                                                                                               

Özet 

Bu çalışma perinatal dönemde kayıp yaşayan ailelere ve bebeklerine rutin bakım dışında verilen palyatif bakımın 

etkinliğine dikkat çekmek amacıyla yapılmıştır. Perinatal palyatif bakım ile ilgili PubMed, Proquest, CHINAL, 

ScienceDirect, MEDLINE veri tabanları kullanılarak "palliative care", "perinatal palliative care ","pediatric 

palliative care" anahtar kelimeleriyle literatür incelemesi yapılmıştır.  Günümüzde prenatal tanıda meydana gelen 

olumlu gelişmeler sayesinde, gebelik sırasında fetüste oluşan anomalilerin çoğu tespit edilmektedir. Prenatal tanı 

alan aileler beklenmeyen bir anda bu durum ile karşılaştıkları için şok ve keder duygularını yaşamaktadırlar. 

Prenatal tanıların  aileler üzerindeki etkisini inceleyen kalitatif araştırmalar, tanının sıklıkla ailenin ebeveynlik 

rolünü ve algısını değiştirdiğini, çok fazla keder ve kayıp deneyimine yol açtığını ve aile-destek sistemleri 

arasındaki dinamikleri değiştirdiğini bulmuştur. Bakım, intrauterin hayatta prenatal teşhisin konulması ve ailenin 

vereceği karar ile başlamaktadır. Bu ailelere genel olarak iki seçenek sunulmaktadır. Bunlardan ilki gebeliğin 

sonlandırılması, ikincisi ise gebeliğin doğal seyrinde devam etmesidir. Breeze ve arkadaşlarının yaptığı bir 

çalışmada (2007) çiftlerin % 40'ının perinatal palyatif bakıma devam etmeyi tercih ederek gebeliği sonlandırmama 

yönünde olumlu bir karar verdiklerini belirtmişlerdir. Perinatal palyatif bakım hem aileye hem de fetüse en üstün 

bakımın verilmesini sağlayarak yaşam kalitesini artırmaktadır. Sağlık personeli bakım almaya karar veren ailelere 

doğumda ve doğumdan sonra olabilecek kayıpların yasını tutmaları için destek olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Palyatif bakım, Perinatal Bakım , Prenatal Tanı  

Diagnosis of Congenital Anomaly and Perinatal Palliative Care 

Abstract 

This study was carried out in order to draw attention to the effectiveness of palliative care given to parents and 

infants during routine perinatal period except routine care. 

Literature review was conducted with the keywords "palliative care", "perinatal palliative care", and "pediatric 

palliative care" using the PubMed, Proquest, CHINAL, ScienceDirect and MEDLINE databases on perinatal 

palliative care. Thanks to the positive developments in prenatal diagnosis today, most anomalies in the fetus are 

detected during pregnancy. Prenatal diagnosed families experience shock and grief because they meet with an 

unexpected state. Qualitative research that examines the effects of prenatal diagnoses on families has found that 

the diagnosis often changes the parenting role and perception of the family, leads to too much grief and loss 

experience, and changes the dynamics between family support systems. There are generally two options for these 

families. The first is to terminate the pregnancy, and the second is that the pregnancy continues in its natural course. 

In a study conducted by Breeze et al. (2007), 40% of the couples prefered to continue perinatal palliative care and 

stated that they made a positive decision not to terminate the pregnancy. The main purpose of care is to meet the 

basic needs of the baby and achieve a standard comfort condition. Care begins with the decision to prenatal 

diagnose and give the family a chance in intrauterine life. In a study conducted in Poland (2013), 77.27% of doctors 

and 65% of nurses opted to inform the mothers, and also informed about the possibility of home care after delivery 

and continued pregnancy. Standley (2003) has argued that the newborns masked the unpleasant sounds of music 

played in intensive care units, thereby facilitating the homeostasis that enhances the neurological development of 

the baby.Perinatal palliative care improves quality of life by providing the best care for both the family and the 

fetus. Healthcare personnel should support families who decide to take care of their child to keep pace with births 

and losses that may occur after childbirth. 

 

Key Words: Palliative care, Perinatal care, Prenatal diagnosis 
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Giriş 

Palyatif bakım, “aktif, tedaviye yönelik yaklaşım, fiziksel, duygusal, sosyal ve manevi unsurları kapsayan bakım 

” olarak tanımlanmaktadır (Leuthner, 2004b). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1986’da palyatif bakımı “Tedaviye 

yanıt vermeyen hastalığı olan bireylerin tüm bakımı” olarak tanımlamıştır. Palyatif bakımın amacının, hasta ve 

ailesinin olabilecek en iyi yaşam kalitesini sağlamak olduğunu, ağrı ve diğer semptomların yanı sıra, sosyal, 

psikolojik ve manevi problemlerin kontrolünü içerdiğini bildirmiştir (Ünal & Zenciroğlu, 2016). Palyatif bakım, 

üçüncü basamak sağlık tesislerinde, toplum sağlık merkezlerinde ve hatta ailelerin evlerinde sağlanabilmektedir 

(DSÖ,2013).  

Günümüzde prenatal tanıda meydana gelen gelişmeler sayesinde, gebelik sırasında fetüste oluşan anomalilerin 

çoğu tespit edilmektedir (Parravicini, 2017). Bebeğin hayatı için önemli olan fetal anomalilerin belirlenmesinden 

sonra, gebelerin bir kısmı gebeliğin devamını tercih edebilmekte, bu durumda perinatal palyatif bakım gereksinimi 

ortaya çıkarmaktadır (Madeuf, Roman, & Verspyck, 2016). Ancak , kesin olmayan tanılar ikincil bir travmaya 

neden olabilir (Lemmon, Donohue, Parkinson, Northington, & Boss, 2016). Kötü haberleri duymaktan duyulan bu 

beklenmedik deneyim, ebeveynlerin bebeklerinin ölebileceği durumuyla, şok ve keder duygularını ortaya 

çıkarmaktadır (Howard, 2006). Konjenital malformasyonlar düşük, ölü doğum veya yaşam süresinin kısalmasına 

yol açabilir(Herbert, 2016). Bebek ölümlerinin çoğu konjenital anomaliler nedeniyle meydana gelmektedir ve 

ölümlerin yaklaşık % 20'sini oluşturmaktadır (Mathews, MacDorman, & Thoma, 2015).  

Perinatal palyatif bakım (PPB) ise yaşamı sınırlayan bir fetal tanı alan ve gebeliğe devam etmeyi tercih eden  

ebeveynlere  yönelik kapsamlı ve bütüncül hizmetleri sağlayan bakımı ifade etmektedir (Limbo & Wool, 2016). 

Gebelik süresince fetüsün yaşamını kısıtlayan bir tanı aldığında, ailenin gebelik sonlandırmasına olumlu bir 

alternatif sunar ve gebelik sürecinin nasıl devam edeceğini planlarken rutin antenatal bakımlarına devam 

edebilmektedirler (Herbert, 2016). PPB felsefesi medikal, psikososyal, duygusal ve ruhsal bakımı, çocuğa olduğu 

kadar aileleri için de gelişimsel olarak uygun bir şekilde sağlamaktır (Gilmour, Davies, & Herbert, 2017). PPB 

sunan sağlık personeli gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde bireysel olarak uyarlanmış duygusal, 

psikososyal ve manevi destek ile birlikte standart tıbbi bakım sağlamaktadır (Limbo & Wool, 2016). Fetüse 

yapılacak olan müdahaleler, postnatal tedavi, palyatif bakım veya gebelik sonlandırması dahil olmak üzere tüm 

seçenekler tartışılmalıdır (American College of & Gynecologists, 2011).  Bakım, fetüste oluşan anomaliden ziyade 

fetüse ve aileye odaklanır ve aileyi bakımın merkezine yerleştirir. Perinatal palyatif bakımdaki temel 

amaç, ailelere gebelik yönetimi ve doğum sonrası bakım konusunda kişisel ve dini inançlarını içeren ve 

bebeklerinin yaşamına ait en iyi seçimleri yapmaları sürecinde onlara destek vererek yardımcı olmaktır (Nathan J 

Hoeldtke & Byron C Calhoun, 2001). PPB, maternal nedenlere bağlı fetüsün hayatını kısıtlayan ya da doğumdan 

sonra uzun yaşama şansı olmayan durumlara sahip ailelere verilmektedir (Leuthner, 2004a)  

Genellikle aşağıdaki durumları içerir : 

• Beyinde majör yapısal anormallikler (Anensefali,hidrosefali ), 

• Kromozal anormallikler (Trizomi 13 ve 18), 

• Konjenital kalp anomalileri  

• Ciddi nöromüsküler durumlar 

• Böbrek anomalileri  

• İskelet displazisi (Herbert, 2016)  

• Bu tanıların en sık görülenleri anensefali, trizomi 13 ve trizomi 18'dir(Leuthner, 2004b). 

 

Perinatal Palyatif Bakım Modeli  
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“Aile merkezli bakım” kavramını desteklemek için, çocuk ve aile bu modelde odak noktasıdır. Model ayrıca 

holistik bir bakım modelidir ve süreç bittikten sonra da devam edebilmektedir (Pediatrics, 2010).  Aile merkezli 

bakım, iletişim, ağrı değerlendirmesi ve yönetimi ve yas tutmayla ilgili iyileştirmeler gerçekleşmiştir (Carter, 

2018). Palyatif bakımda oluşturulan disiplinler arası ekip, çocuk ve aileyi bir bütün olarak ele alan, ailenin 

tercihleri, değerleri ve kültürel inançlarına saygı gösteren aile merkezli bakım sağlar . Çocuğun ve ailenin amaçları 

, sağlanan tüm hizmetlerin merkezinde yer almaktadır. Perinatal palyatif bakım ekibi üyeleri, perinatal palyatif 

bakımın tüm aşamalarında hasta, aile ve çalışanların ihtiyaçlarını öngörmelidir. Disiplinlerarası ekip, bakım 

planını gözden geçirmek ve birlikte hedefler geliştirmek için mevcut olan akut bakımı veya birinci basamak sağlık 

hizmeti sunan bir hastayla çocuğu ve aileyi bir araya getirir (Pediatrics, 2010).  

 

Perinatal Palyatif Bakım Modelinin Basamakları  

Bakımın tüm yönleri içinde fetüsün gelişim aşaması, fetüsün ve ailenin kişisel, kültürel ve spiritüel inançları ve 

uygulamaları ön planda tutularak doğum sonu döneme yönelik yapılan planlamalar ailenin yaşam kalitesini 

arttırmaktadır. Gebelik sürecinde yapılan plana göre PPB doğum sonuna kadar devam etmektedir ve dört aşamadan 

oluşmaktadır. Bunlar ; 

1) Tanı ve karar verme 

2) Gebelik Süreci 

3) Doğum 

4) Bebeğin yaşaması ya da  ölmesidir (Kobler & Limbo, 2011). 

 

 

Şekil 1. Perinatal Palyatif Bakım Modeli  

Kaynak : Hospice, N., Organization, P. C., & Friebert, S. (2009). Standards of Practice for Pediatric Palliative 

Care and Hospice: National Hospice and Palliative Care Organization. 
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Tanı ve Karar Verme Sürecinde Perinatal Palyatif Bakım  

Yaşamı sınırlayan bir fetal tanı ile ortaya konan kararlar, ebeveynler için bilişsel ve duygusal olarak zorlayıcıdır 

ve genellikle bu süreçte bir takım kararlar vermek zorunda kalmaktadırlar (Howard, 2006). Prenatal bakımda 

rutin hale gelen ultrasonla birlikte kullanılan manyetik rezonans ve  ileri görüntüleme yöntemleri sayesinde fetal 

anatomi daha anlaşılır hale gelmeye başlamıştır (Marty & Carter, 2018).  Genellikle, fetüste bir anomali tespit 

edildiğinde, aileler 2 seçenekle karşılaşmaktadırlar. Bunlar ; 

1) gebeliğin sona erdirilmesi  

2) gebeliğin doğal seyrinde devam ettirilmesidir (N. J. Hoeldtke & B. C. Calhoun, 2001).   

Prenatal tanıların aileler üzerindeki etkisini inceleyen kalitatif araştırmalar , tanının sıklıkla ailenin ebeveynlik 

rolünü ve algısını değiştirdiğini, çok fazla keder ve kayıp deneyimine yol açtığını ve aile ve destek sistemleri 

arasındaki dinamikleri değiştirdiğini bulmuştur (Wool, 2013). Sağlık personeli, ailelerin baş etme yöntemlerindeki 

kültürel, etnik ve dini farklılığa karşı duyarlı olmalıdır (Leuthner, 2004b).Bu gebelikler diğer gebelikler gibi 

yönetilememektedir, çünkü onları çevreleyen psikososyal dinamikler sağlıklı bir fetüsün doğumuyla beklenen 

durumdan oldukça farklıdır (N. J. Hoeldtke & B. C. Calhoun, 2001). Bütün sağlık personeli, kötü haberleri 

ebeveynlere sessiz ve özel bir ortamda ve ailenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve duygusal ve fiziksel 

durumlarını göz önünde bulundurarak hassas bir şekilde iletmelidir. PPB, fetüsün ve ailenin yaşam kalitesini 

arttırır, ailelere bilgi vererek seçenekler sunar ve bilinçli ve düşünceli kararlar vermek için zaman vererek açık 

iletişimi güçlendirir (Sumner, Kavanaugh, & Moro, 2006). Sadece fetüsün ve annenin tıbbi tedavisine değil, aynı 

zamanda tüm ailenin psikolojik, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarına göre aileye özel bakım verilmektedir (Balaguer, 

Martín-Ancel, Ortigoza-Escobar, Escribano, & Argemi, 2012).   

Breeze ve arkadaşlarının (2007) yaptığı bir çalışmada çiftlerin % 40'ının perinatal palyatif bakıma devam etmeyi 

tercih ederek  gebeliği sonlandırmama yönünde olumlu bir karar verdiklerini belirtmişlerdir (Breeze, Lees, Kumar, 

Missfelder-Lobos, & Murdoch, 2007). İhtiyaç duyulduğunda özel danışmanlık palyatif bakım hizmetlerinin 

mevcut olduğu entegre bir palyatif yaklaşım tüm bebeklere ve onların ailelerine fayda sağlayacaktır (Pierucci, 

Kirby, & Leuthner, 2001). Bu dönemde ebeveynlere bebekleri için bir isim düşünüp düşünmedikleri, doğum 

öncesi eğitim almak için rehberlik hizmetinden yararlanmak isteyip istemedikleri ve doğumun nerede 

gerçekleştirilmesini istedikleri sorularak duyguları, deneyimleri, beklentileri ve korkularının dile getirilmesi için 

desteklenir (Kadıoğlu & Yeşiltepe Oskay, 2016). Net, doğru ve zamanında bilgi alışverişi sağlamak, 

ebeveynlerin durumlarını kavramasına yardımcı olmaktadır ve karar verme sürecine dahil olduğunu hissettirir 

(Wocial, 2000).   

 

Doğum Süreci ve Doğumda Perinatal Palyatif Bakım  

Doğum öncesi danışmanlık, her bir aile için bakım hedeflerinin belirlenmesinde önemli olan belirli kültürel, 

sosyal, manevi ve hatta etik ve değer perspektiflerine katılma fırsatı sunmaktadır (Carter, 2017). Doğum planı, 

anne-babanın doğum sırasında ve doğum sonrası bakımda yapılacak müdahalelerin listelenmesiyle birlikte, doğum 

öncesi zamandan doğum anına kadar bebek için yapılacak tıbbi müdahaleleri ve sınırlamaları içiren bir belgedir 

(Kobler & Limbo, 2011). Bu plan içerisinde ele alınabilecek konular; doğumun planlanması ve yönetilmesi, 

doğum sırasında izleme, doğumdan sonra resüstasyon  ve semptom yönetimine karar verilmesidir (Sidgwick, 

Harrop, Kelly, Todorovic, & Wilkinson, 2017). Perinatal palyatif bakımın bu aşaması , bebek için belirsiz bir 

sonuç hazırlarken anne için her zamanki doğum öncesi bakımın sağlanmasını da içerir. Doğumda, tanı doğrulanır 

ve ebeveynlerin bebekle birlikte geçirdikleri zamanı en üst düzeye çıkarmaya çalışılır (N. J. Hoeldtke & B. C. 

Calhoun, 2001). Doğum sırasında tanıyı doğrulamak için bir neonatoloğun bulunması yararlı olacaktır. Doğum 

sonrasında bebeğin durumuna göre bebeğin nerede kalacağı, (annenin odası, yenidoğan yoğun bakım ünitesi), 

doğum sonrası hangi testlerin ve müdahalelerin yapılacağı, sıvı tedavisi ve beslenmenin başlaması bakımın içinde 

yer alan konulardır (Kobler & Limbo, 2011).  
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Aileler doğum sonrası bebeklerine isim verebilir, fotoğraflarını ve videolarını çekebilir, el ve ayak izlerini ve saç 

tellerini toplayarak anı olarak saklayabilmektedirler (Leuthner, 2004b). Hemşireler, bu tür palyatif hizmetlerde 

anahtar liderlik rolünü üstlenebilmektedirler. Perinatal palyatif bakım ekibinin ele alması gereken kilit unsurlar 

arasında uygun doğum eğitimi ve okuma materyalinin sağlanması, uzmanlara zamanında sevk edilmesinin 

kolaylaştırılması ve ebeveynler ile ekibin geri kalanı arasında yer almak üzere bir ekip üyesinin belirlenmesi yer 

almaktadır (Kobler & Limbo, 2011). 

 

Bebeğin Yaşaması/Ölümü Durumunda Perinatal Palyatif Bakım  

Bebeğin beklenen zamanda doğumuyla hissedilen sevinç duygusu, bebeğin ölümüyle yerini kedere bırakmaktadır 

(Ünal & Zenciroğlu, 2016). Derin hüzün, depresif duygu durum, sinirlilik, endişe ve yeme ve uyku düzenindeki 

değişimlerin normal bir kederli yanıtın parçası olduğu düşünülmektedir (Koopmans, Wilson, Cacciatore, & 

Flenady, 2013). Sağlık personeli kayıp yaşayan aileleri ve yakınlarına daha duyarlı ve dikkatli davranmaya ve 

aileyi anlamaya çalışmalıdır. Çünkü gebelik kaybı aileler için bir kriz sürecidir ve olumsuz tutum ve davranışları 

da beraberinde getirebilmektedir. Gebelik kaybı yaşayan ailelere verilecek en iyi bakımı iyileştirici iletişim 

oluşturmaktadır . 

PPB, doğum sonunda yaşam kalitesini etkileyebilen yaygın semptomlara odaklanır. Bunlar arasında ağrı, nefes 

darlığı, bulantı, kusma, kabızlık, ishal ve uyku bozukluğu yer almaktadır (Marc-Aurele & English, 2017). Bakımın 

amacı bebeğin temel ihtiyaçlarını yerine getirerek rahatını sağlamaktır (Parravicini, 2017).  Ağrının yönetiminde 

oral sükroz veya glukoz kullanımı, non-farmakolojikler yöntemlerden ten tene temas, kundaklama, emzik 

kullanımı, biberonla besleme yöntemlerinin kullanılmasının yanı sıra müzik terapisi ve iyileştirici ya da terapötik 

dokunma gibi tamamlayıcı terapilerde  de semptom yönetiminde rol oynayabilmektedir (Marc-Aurele & English, 

2017). 32 haftalık 272 fetüsle yapılan randomize kontrollü bir çalışmada müzik terapisi fetüslerin gestasyonel 

yaşında ve uyku düzeninde önemli bir artışa ve ailelerin stres düzeyinde azalma sağladığını belirtmişlerdir (Loewy, 

Stewart, Dassler, Telsey, & Homel, 2013). Postnatal dönemde bebeklerin rahatını en üst düzeye çıkarmaya yönelik 

palyatif bakım uygulamaları arasında oksijen ve  intravenöz sıvı tedavisi , monitörizasyon ve diğer önlemler yer 

almaktadır (Janvier, Farlow, & Barrington, 2016).  Feudtner ve arkadaşları , hastaların ve aile fertlerinin umudunun 

önemli olduğunu ve bu nedenle klinisyenlerin, çocuğun tanı ve muhtemel ölümü boyunca değişen boyutlarında 

umutlarını düşünmeleri, geliştirmeleri, sormaları ve umutlu olduklarını belirtmektedirler (Feudtner et al., 2007). 

Ebeveynler kayıp döneminde birçok önemli karar vermek zorundadırlar. Bunlar:  

• Bebek yaşarken ve öldükten sonra onu görmek ve tutmak isteyip istemediklerine,  

• Bebeğe ait hatıra (ayak izi, isim bilekliği vs.) alıp almamaya,  

• Bebeğe otopsi yapılıp yapılamayacağına,  

• Cenaze ve gömme törenlerine,  

• Sünnet veya vaftiz törenlerine,  

• Bebeğe isim vermek konularında karar vermektir (Dikencik, Akın, Yavan, & Coşkun, 1999).  

Ebeveynler bu dönemde karar vermeye karşı farklı tepkiler verebilmektedirler. Çoğu zaman aileler bebeklerini 

görmek ve onlara dokunmak isterler ancak çaresizlik nedeniyle karar vermekte zorlanabilmektedirler. PPB ekibi, 

ebeveynlerin cenaze ya da anma töreni düzenlemelerine ve törene katılmaları için destek olmalıdırlar (N. J. 

Hoeldtke & B. C. Calhoun, 2001). Bu ailelerin bakımı, ölüm anında değil, tanı anında başlamalı ve doğum sonrası 

1 yıla kadar devam etmelidir. Hemşireler, ebeveynlerin “hiçbir pişmanlığa sahip olmamalarını” sağlayan ve onlara 

huzur veren süreçleri iyileştirmeye ve aileleri için en iyilerini diğerlerinden anlamlı şekilde destekledikleri 

bilgisine kavuşturacak şekilde kayıplara cevap vermek için benzersiz bir şekilde konumlandırılmıştır (Limbo & 

Wool, 2016). 
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Sonuç 

Perinatal palyatif bakım konjenital anomali tanısı alan ailelere tanı anından itibaren başlayan bebeğin doğumuna 

ve sonrasına kadar sürekliliği devam eden bütüncül bir yaklaşımdır. Disiplinlerarası ekip üyeleri arasında iş birliği 

için eşsiz bir fırsat sunan, gelişmekte olan bir alandır. Bu yaklaşımda aile bakımın merkezinde yer almaktadır. 

Bakıma tanı konar konmaz başlanmalıdır ve kültürel farklılıklar göz önünde bulundurularak uygulanmalıdır. 

Aileler bakım almaya karar verdiklerinde hedeflenen amaç, hem doğum yapmaya hem de fetüsün kaybıyla 

karşılaştıklarında umutlarını kaybetmemeleri için destek olmaktır. Hemşireler, bu tür palyatif hizmetlerde anahtar 

liderlik rolünü üstlenebilir, ebeveynleri ve disiplinlerarası ekip üyelerini ortak olarak kullanan aile merkezli bakımı 

sağlar. 
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S-170 - RİSKLİ GEBELİKLER DOĞUMA NASIL HAZIRLANMALI? 

 
İlkay ÜNAL1, Halime AYDEMİR1, Esma YÜKSEL1, Serpil GÜROL1, Ahdiye SAADAT1, Hafize ÖZTÜRK 

CAN1, Birsen KARACA SAYDAM1, Neriman SOĞUKPINAR1, 

 
1EGE ÜNİVERSİTESİ , 

ÖZET 

Kadın yaşamının en önemli ve iz bırakan yaşam olayı olan gebelik, her ne kadar fizyolojik bir dönem 

olarak tanımlansa da, bedende yarattığı önemli fizyolojik değişiklikler nedeni ile %15 kadarını riskli duruma 

getirebilmektedir. Gebeliği riskli hale getiren durumlar; bireysel faktörler, gebelik öncesi tıbbi sorunlar olabileceği 

gibi direk olarak gebelikte ortaya çıkan sorunlar olarak da ele alınabilir. Diğer yandan risk grubuna dahil olan ya 

da olmayan her gebenin gebelik, doğum, doğum sonu döneme ait eğitim ve egzersiz hakkında yeterli bilgi alma 

hakkı vardır. Bu eğitimlerde amaç, gebeye sağlıklı bir gebelik dönemi ve doğum için gerekli bilgilendirmenin 

yapılması, tüm süreçlerde sağlık ekibinin yapacağı işlemler hakkında bilgi verilmesi ve ekibin bir parçası olarak 

kendisinden beklenenler konusunda açıklamalar yapmak ve bunları uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır. 

Ancak, günümüz literatür bilgisi doğrultusunda; riskli gebeleri doğuma hazırlarken ve mevcut riskleri göz önünde 

bulundurarak nasıl bir doğuma hazırlık süreci ya da planı yapılacağı belirsizdir. Bu düşüncelerden hareketle bu 

derlemede, riskli gebelerin doğuma hazırlık sınıflarına katılıp katılmamaları konusunda fikir vermek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Anahtar kelimeler; Gebelik, Riskli Gebelik, Antenatal Sınıf, Eğitim, Egzersiz 

 

GİRİŞ 

Gebelik süresi son menstruasyonun ilk gününden itibaren 280 gün veya 40 haftadır (Taşkın,  2011). 

Gebelik, kadın yaşamında fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere uyumu gerektiren önemli bir dönemdir 

(Yenal ve ark., 2010; Işık, 2010; Koyun ve ark., 2011).  Sağlıklı bir gebelik; tahmin edilebilir bir risk 

bulunmaksızın şuan veya geçmişte gebelik komplikasyonlarının bulunmaması, önemli bir maternal tıbbi hastalığın 

olmaması, öncesinde maternal morbidite veya mortalite öyküsünün olmaması ve yeterli fetal büyümenin olması 

şeklinde tanımlanmaktadır (Yates, 2010). Riskli gebelik ise “Laboratuvar testleri normal” olan, ancak “testlerinin 

tekrar edilmesi” ve “daha yakından gözlenmesi” gereken gebelikler olarak tanımlanmaktadır (Qeenan, 1998; 

Oskay, 2001;Yates, 2010). Yanısıra her gebeliğin riskli olarak kabul edilmesi gerekli iken bazı literatürde yüksek 

riskli gebelik kavramı da yer almaktadır. Genel olarak; gebe, fetüs ve yenidoğan sağlığının kısmen ya da 

tamamen tehlikede olması olarak tanımlanan  (Youngblut, 2000; Saka, 2001) bu riskli durumlar; gebenin bireysel 

faktörleri (yaş, kilo, alışkanlıkları gibi), gebe kalmadan önce var olan sorunlar (kalp hastalığı, diyabet, 

hipertansiyon gibi) olabileceği gibi direk olarak gebelikte ortaya çıkan sorunlar da  (preeklampsi, eklampsi, 

kanama, hipertansiyon gibi) olabilir. 

Kadınlar için çok özel bir yaşam deneyimi olan gebelik süresince, temel amaç sağlıklı bir gebelik dönemi 

sonunda sağlıklı fetüslerin doğmasını sağlamaktır. Bu amaçla tüm gebelerin doğum öncesi bakım alması bir 

zorunluluktur. Doğum öncesi bakım, gebenin ve fetüsün gebelik süresince, düzenli aralıklarla ve acil durumlarda 

hemen, gerekli muayenenin yapılarak uygun bakım ve eğitimlerin ebe, hemşire ve hekim tarafından verilerek 

izlenmesidir. Gebe ve fetüsün taşıdıkları riskler nedeniyle sağlık hizmetlerinden öncelikli ve özellikli hizmet 
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almaları gereklidir. “Barselona Anne Hakları Bildirgesi”ne göre, her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve 

yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı vardır. (Atasay, 2001; Sağlık Bakanlığı Doğum 

Öncesi Bakım Yönetim Rehberi Genelgesi, 2013; Sağlık Bakanlığı Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimci Kitabı, 

2013). Doğum öncesi bakımda verilen eğitimler ile amaç, gebeye doğum sırasında neler olacağı, sağlık ekibinin 

yapacağı işlemler hakkında bilgi ve ekibin bir parçası olarak kendisine düşenler konusunda bilgilendirip, bunları 

uygulayabilecek becerileri kazandırmaktır (Enkin, 2000; Kömürcü, 2008).  

Doğum öncesi eğitimin, eşler arasındaki ilişki ve annelik rolüne bağlanma üzerine olumlu etkisinin 

olduğu, postpartum dönemde sosyal desteği arttırdığı, sağlık bilincini yükselttiği, annenin gebelik ve doğum 

eylemi sorunlarıyla baş etme gücünü, doğum esnasında kendine güvenini sağladığı ve anksiyeteyi azalttığı ve 

normal doğuma eğilimi arttırdığı bildirilmektedir (Kömürcü, 2008). 

Doğum öncesi yapılan ziyaretlerde;  gebelikten önce var olan hastalıklar ve riskli gebelikler saptanır, 

gebelik komplikasyonları olarak ortaya çıkabilecek hastalıkların erken tanı ve tedavisi, gerekirse sevki sağlanır. 

Gebeye beslenme, gebelik hijyeni, egzersizler, doğum, doğum sonu bakım, emzirme, bebek bakımı ve doğum sonu 

kullanabileceği aile planlaması yöntemleri konusunda eğitim verilir (Sönmez, 2007).   

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı 2014/28 No’lu genelgeye göre; Gebe Bilgilendirme Sınıfı Programı ile; 

tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmalarını ve bilinçli 

doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yöntemi ve yeni rollerini 

benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı, Genelge: 

2014/28). Sağlık Bakanlığı’nın tüm gebeleri kapsayan eğitim kitabında gebe eğitimi şu konuları içermektedir: 

sağlık personeli ile iletişim, üreme organları ve gebeliğin oluşumu, gebelikte anneden meydana gelen fizyolojik 

ve psikolojik değişiklikler, gebelikte günlük yaşam, gebelikte beslenme ve nutrisyonel destek, gebelik izlemleri, 

rutin yapılan tetkikler ve bağışıklama, gebelikte sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, gebelikte tehlike 

belirtileri ve yapılması gerekenler, doğum süreci, doğum ağrısıyla baş etmede ilaçsız yöntemler, doğum sonu 

dönem ve özellikleri, doğum sonu dönemde yenidoğanın bakımı ve doğum sonrası gebelikten korunma (T.C. 

Sağlık Bakanlığı, 2014).  

 Sistemli ve etkin doğum öncesi bakımın verildiği gelişmiş ülkelerde, ailelerin doğum öncesi dönemde 

bakım ihtiyaçlarının çeşitli boyutlarıyla ele alındığı doğuma hazırlık eğitim sınıfları etkin rol oynamaktadır. 

Doğuma hazırlık eğitim sınıfları, aile merkezli bakım çerçevesinde kadın ve ailesini fiziksel, psikolojik, sosyal ve 

kültürel boyutları ile ele alarak, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde ortaya çıkabilecek değişimlere 

uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır (Taşkın, 2016).Ülkemizde doğum öncesi bakım içerisinde  özellikle  doğum 

ağrısının azaltılmasına veya yönetilmesine ilişkin Dick-Read, Bradley, Lamaze, Hipnoz gibi yöntemlerin  (Dinç, 

2014) yer aldığı sınırlı sayıda doğuma hazırlık okulları bulunmaktadır. Dünyanın her tarafında yürütülen antenatal 

eğitimler birbirinden çok farklı özelliklere sahiptir. Bazı ülkelerde eğitim programları çok sistematik, programlı 

olarak yürütülürken bazılarında belirli bir program dâhilinde olmaksızın yürütülmektedir. Ancak farklı ülkelerde 

yapılan çalışmalarda eğitimin etkili olduğu gösterilmiştir. Ayrıca bu eğitim programları gebelikte fiziksel 

rahatsızlıkları ve anksiyeteyi büyük ölçüde engellemektedir (Miquelutti, 2013).   

Bu sahip olunan eğitim ve bilgi alma hakkı gözönünde bulundurularak sağlıklı gebeler doğuma hazırlık 

sınıfına katılırken, riskli gebelerin bu sınıflara katılması kontrendikedir. Bunun nedeninin riskli gebeliklerin vajinal 

doğum yapamayacakları varsayımı olduğu düşünülmektedir. Oysa doğuma hazırlık sınıfları sadece ağrısız doğum 

için değil, sağlıklı bir gebelik süreci ile postpartum dönem için tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır.  
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Bu düşüncelerden hareketle planlanan bu derleme, gebelik, doğum ve doğum sonrası hizmetlerden sorumlu 

olan ebelere, doğum öncesi izlemler sırasında normalden sapmanın olduğu gebelerin doğuma hazırlık sınıfına 

katılıp, katılmamaları konusunda fikir vermek amacıyla hazırlanmıştır. 

1. Gebelik Öncesi Bireysel Faktörler Nedeni İle Riskli Olan Grup 

Adölesan Gebeler; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre adölesan dönemi; ‘bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal 

değişimlerle birlikte çocukluktan erişkinliğe geçiş’in olduğu 10-19 yaşlar arasını kapsamaktadır (WHO, 

1998).Yüksek riskli gebelikler arasında olan adölesan gebelikler, ana çocuk sağlığı açısından önemli sosyal ve 

sağlık problemlere sebep olmaktadır (Kütük, 2012). 

 Adölesan gebelerde; sosyo-ekonomik düzeyin düşük olması, sigara tüketimi, gebelik öncesi beden kitle 

indeksinin düşük olması, gebelikte yetersiz kilo alınması, anemi, ilk gebelik olması ve yetersiz doğum öncesi 

bakım gibi risk faktörlerinden dolayı preterm eylem riski daha fazladır. Adölesan gebelerde oluşabilecek 

komplikasyonlarla yetersiz doğum öncesi bakım alma arasında güçlü bir ilişki olduğu ve bunun obstetrik 

komplikasyonlarla karşılaşma riskini arttırdığı düşünülmektedir (Melekoğlu, 2012).Doğum öncesi bakım 

sınıflarında eğitim verilecek grubun yetişkinlerden oluşması gerektiğinin belirten çalışmalar bulunmaktadır. 

Ayrıca, eğitim sınıflarının katılımcılar açısından özelliğinin bilinmesi, eğitim içeriğinin, kullanılacak dili, eğitim 

yöntemini belirleme açısından önemlidir (Mete, 2008) 

İleri Yaş Gebeler; İleri yaş gebelik 35 yaş ve üzeri gebelikler için kullanılmaktadır. Son yıllarda ileri yaş 

gebelerde artış olmaktadır. Eğitim süresindeki uzama, kariyer önceliği, kontraseptif yöntemlerle fertilite kontrolü, 

ekonomik sorunlar ve yardımla üreme tekniklerindeki gelişmeler, genç yaşta yetersiz ekonomik bütçe, esnek 

olmayan çalışma saatleri, bakıcı sıkıntısı gibi nedenlerden dolayı 35 yaş ve üzerine gebeliklerin artışına neden 

olmaktadır (Çetin, 2017; Sak, 2017). İleri yaş gebeliklerin sonucunda; gestasyonel diyabet, hipertansiyon, operatif 

müdahaleler, postpartum kanama, preterm doğum olabilmektedir (Çetin, 2017; Sak, 2017). Bu gebeler de yaşa 

bağlı medikal sorunlar ve kronik hastalıklar daha fazla görüldüğü için riskli gebelikler içerisinde yer almaktadır. 

Obez Gebeler; Obezite; vücut ağırlığının aşırı yağ sebebiyle ideal ağırlığın %20'sinden daha fazla olması; 

yani vücutta aşırı miktarda yağ birikmesi olarak tanımlanmaktadır (Apay, 2009). Dünyada obezite en sık görülen 

beslenme kaynaklı hastalıklardan biri olup, prevelansı her geçen gün artış göstermektedir (Yanıkkerem, 2017). 

Obez kadınlar gebe kaldıklarında; üriner sistem enfeksiyonları, gebelik sırasında yetersiz kilo alımı, trombo 

embolizim, gebelik hipertansiyonu, gestasyonel diyabetus mellitus, preterm doğum, doğum eyleminin uzaması, 

fetalmakrozomi, fetal anomaliler, doğum travması, kanama, sezeryan gibi komplikasyonlara neden olmaktadır 

(Apay, 2009;Yanıkkerem, 2017).Gebeleri sağlıklı tutmak ve gebelikte aşırı kilo alımını önlemek amacıyla 

Amerikan Obstetrisyenler ve Jinekologlar Birliği (ACOG) tarafından gebelikte fiziksel egzersiz uygulaması 

tavsiye edilmekte ve doğum öncesi programa dahil edilmesi önerilmektedir (Miqueluttivd.2013). Amerikan 

Obstetrisyen ve Jinekologlar Birliği (ACOG), komplikasyonu olmayan gebelerin aerobik ve dayanıklılık 

egzersizleri yapmaya teşvik edilmelerini önermektedir. Eğer gebelik riskli ise, gebelik sırasında fiziksel aktiviteyi 

önermeden önce dikkatle değerlendirmelidir. Bu gebelerde yatak istirahati nadiren gereklidir, özellikle gebelik 

öncesinde var olan obezite durumunda, fiziksel aktivitenin kilo kontrolünü sağladığı buna bağlı olarak da 

gestasyonel diabet riskini azalttığı  bildirilmiştir. Fazla kilolu ve obez kadınlarda gebelik süresince gözlem altında 

egzersiz yapılmasının gestasyonel kilo alımını sınırladığı ve postpartum vücut ağırlığını azalttığı gösterilmiştir 

(Choi vd.,2013). Egzersiz ve beslenme düzenlenmesini içeren kombine yaklaşımların sadece egzersiz 
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yapılmasından daha etkili olduğu genel kabul görmektedir. Fazla kilo alımı ile ilişkisi nedeniyle gestasyonel 

diyabetin de düzenli egzersiz ile önlenebileceği araştırmacılar tarafından öne sürülmüştür (Yargıçve ark., 2014). 

Sigara, Alkol Alışkanlığı Olan Gebeler; Maternal sigara kullanımı veya sigara dumanına maruz kalmak; 

fetüste büyüme ve gelişme geriliğine neden olmaktadır. Sigarada bulunan zararlı maddeler, anne kanı ile taşınarak 

fetüse kadar ulaşabilmekte ve fetüs bu maddelerden zarar görebilmektedir (Kubilay,2008;  Mutlu, 2014; Çınar, 

2015).Gebelikte sigara içiminin majör etkileri; ektopik gebelik, erken membran rüptürü, plasenta previa, dekolman 

plasenta, hipertansiyon, preeklampsi, prematüre doğum,  nörotoksitite, intrauterin gelişme geriliği, düşük doğum 

ağırlığı,  ölü doğum, ani bebek ölümü sendromu, doğum ağırlığı, boy uzunluğu ve kafa çevresi ölçümlerinde 

azalma olarak gösterilmektedir (Aktaş, 2007; Genç, 2014; Aydın, 2015). 

Gebelik sırasında alkol kullanımı, spontan abortus ve ölü doğum riskini yükseltmektedir.  Alkol, plazma 

proteinlerindeki bağlanma alanlarının sayısını değiştirerek ya da albümin konsantrasyonunu azaltarak, ilaçların 

proteinlere bağlanmasını değiştirebilmektedir. Bu da; gebelik sırasında kronik alkol kullanımının gebeliğin 

abortusla sonuçlanmasına neden olmaktadır (Genç, 2014; İzci, 2015). 

Gebelik öncesi bireysel faktörler arasında adölesan, ileri yaş, obez, sigara ve alkol kullanan gebeler; 

gebeliğe riskli olarak başlamaktadır. Gebelik, doğum ve doğum sonu süreçte de ciddi riskleri ve komplikasyonları 

devam etmektedir.  Elde edilen literatür çalışmalarında bireysel risklere sahip gebelere için nasıl bir doğuma 

hazırlık sınıfının gerekli olduğuna ilişkin kanıtlar yetersizdir(Genç ve Mihmanlı,  2014; İzci ve Bilici, 2015). 

2. Gebelik Öncesi Mevcut Tıbbi Problemler Nedeni ile Riskli Olan Grup 

Riskli gebeliklerde de gebelik öncesinde kadında var olan hastalıkları, gebelikten önce veya gebeliğin 

başlangıcında saptayarak uygun şekilde yönlendirmek için antenatal sınıflardan yararlanmak önemli bir seçenektir 

(Balsoy, 2012). Kadınların gebeliği riskli hale getirecek lokal veya sistemik sağlık sorunlarına veya gebeliklerinde 

yüksek riskli bir davranışa ya da yüksek riskli yaşam biçimine sahip olması anne ve bebeklerin (bebek) ölüm 

oranını artırmaktadır (Balkaya, 2014).  Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 yılı verilerine göre, 

Türkiye’de meydana gelen doğumların %63’ünün herhangi bir yüksek risk kategorisinde olduğu bildirilmiştir 

(Soğukpınar, 2018; TNSA, 2013). Bu riskler; kalp hastalığı, diyabet, kan hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, 

cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Rh uyuşmazlığı, genital sistem anomalileri (uterin leimyomlar, servikal 

lezyonlar, over kitleleri) gibi tıbbi problemlerdir (Aydemir, 2014; Balkaya, 2014). 

Yüksek riskli gebeliklerde anneye veya bebeğe ait sorunlar nedeniyle yaşanan stres normal gebeliklere göre 

daha fazladır. Yüksek riskli gebelikte stresörlerin farkında olunması uygun stresle baş etme yöntemlerinin 

kullanılması anne ve bebeğin sağlık sonuçlarının daha iyi olmasını sağlayabilir. Gebeliği riskli geçen kadın, 

doğumla baş etmede ve beklentilere karşılık verme konusunda sorunlar yaşayabilir. Doğumda ne olacağına dair 

belirsizlik, doğumun uzamasından korkma, fetal travma, sezaryen olasılığı ve doğum ağrısıyla ilişkili stres 

yaşayabilir. Eğer gebe vajinal doğum yapmak istiyorsa ve tek güvenli yol olarak da sezaryen öneriliyorsa bu 

konuda çatışma yaşayabilir. Yüksek riskli gebenin ailesi de bebeğin sağlığı ile ilgili endişelenebilir, partneri eşini 

desteklemek ve yenidoğanın ihtiyaçlarını karşılamak konusunda sıkıntı yaşayabilir. Tüm bu belirsizliklerin 

giderilmesinde antenatal dönemde verilen eğitim yol göstericidir (Ölçer, 2015).  

Amerikan Obstetrisyen ve Jinekologlar Birliği’ne göre, gebelik öncesi hemodinamik kalp hastalığı, 

restriktif akciğer hastalığı, şiddetli anemisi olan gebeler için aerobik egzersiz kesin olarak kontrendikedir. Relatif 

kontrendikasyonlar arasında yer alan durumlar ise  şöyledir: anemi, değerlendirilememiş maternal aritmi, kronik 

bronşit, kötü kontrollü tip 1 diabet, ortopedik sınırlamalar, ağır hipertroidi vb. (ACOG, 2012; Duran vd., 2013). 
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3.Gebelik Komplikasyonları Nedeni ile Riskli Olan Grup 

Gebelik ile birlikte başlayan yani gebelik komplikasyonları olarak da ifade edilen durumlar; Dış gebelik,  gebelik 

hipertansiyonu (pregnancy induced hypertension PIH), eklampsi, gestasyonel diyabet,enfeksiyonlar, 

anemi,plasental anomaliler, erken doğum  gibi gebeliğin başlaması ile görülebilen  risklerdir.Burada özellikle 

belirtilmesi gerekli olan durum; hangi trimestrde olursa olsun, düşük ya da plasenta previa v.b. kanamalı birr  

obstetrik acil olasılığı sözkonusu ise egzersiz kontrendikedir (Tablo:1) 

Gebe olmayan hipertansif hastalarda yoga gibi aerobik olmayan egzersizlerin kan basıncını düşürdüğü 

saptandığı için prekonsepsiyonal dönemde yapılacak aerobik egzersiz gestasyonel hipertansiyon gelişme riskini 

azaltabileceği bildirilmektedir Bu nedenle gebe kadınlarda, yoga ve antenatal egzersizlerin kan basıncına etkileri 

üzerine daha fazla araştırma yapılması çok önemlidir. Cooper ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada gebelik 

sırasında sedanter bir yaşam tarzı, anne ve bebeğin hayatını tehdit eden derin ventrombozu riskiyle 

ilişkilidir. Hareketsiz bir yaşam tarzı aynı zamanda obeziteye yol açabilir (Cooper vd., 2018).  

Daha önce hareketsiz olan bir bireye de   gebeliğin başlarında bir egzersiz programına  başlatılması teşvik 

edilmelidir. Egzersiz kronik hipertansiyon ve gestasyonel diyabet gibi bazı yüksek riskli gebeliklerde de güvenli 

kabul edilir. Randomize kontrollü bir çalışmada yürüme egzersizi ve germe egzersizi yapan sedanter gebeler 

karşılaştırılmış, germe egzersizi yapan gebelerde kalp hızı ve kan basıncının daha düşük olduğu bulunurken, kilo 

alımında her iki grup arasında hiçbir farklılık bulunamamıştır. Böylece sedanter gebe kadınlar için germe 

egzersizi, yürümeye göre daha etkili bulunmuştur. Çünkü preeklampsi risklerini azaltma etkisi ve 

kardiyovasküler sistem için olumlu etkisi vardır (Yeo, 2009). Danimarka'da 1996 ve 2002 arasında, 79. 692 

hamile kadında ve 2000-2006 yılları arasında Norveç'te 61.098 gebe kadında yapılan iki popülasyona dayalı 

kohort çalışması da, gebelikteki fiziksel aktivite ve prematürite doğumlar arasında arasında hiçbir pozitif ilişki 

göstermemiştir. Bunun tersine ikinci ve üçüncü trimesterde egzersiz uygulayan kadınlar arasında preterm doğum 

oranının azaldığını göstermiştir. Norveç de yapılan bir çalışmada haftada 3 ila 5 kez egzersiz yapan kadınlarda 

prematüriteye karşı koruyucu bir etki olduğu görülmüştür (Rêgo vd.,2016:32). 

Spracklen ve ark. (2016)’nın yaptıkları bir çalışmada gebelik sırasında fiziksel aktivitenin artmasının 

preeklampsi riskini azaltabileceğini ve hareketsiz kalma düzeylerinin artmasının hastalık riskini artırabileceğini 

saptamıştır (s.1193-202). Hipertansiyon ve damar sağlığı üzerine olumlu etkileri nedeniyle gebelik öncesinde ve 

özellikle erken aylarında yapılan egzersizin preeklampsi riskini düşürdüğü bilinmektedir (Rudra vd., 2008:1581-

8). Egzersizin bu koruyucu etkisinin hangi mekanizma üzerinden olabileceğine dair çeşitli hipotezler öne 

sürülmüştür. Egzersizin oksidatif stres, damar ve plasenta gelişimi, immünite ve enflamasyon üzerindeki 

etkilerinin preeklampsi riskinin azalmasıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir (Genest vd., 2012).  

Gestasyonel diyabetli gebe için; diyabet türü doğru bir şekilde değerlendirildikten sonra, (kötü kontrollü 

Tip 1 diyabeti olmayan bir gebe) gebenin diyabetini iyi bir şekilde tolere etmesi ve rutin kontrollerin normal 

seyretmesi ile antenatal programlarında yapılan rutin egzersizlere katılımı sağlanabilmektedir (Ural, 2016). 

4.Genel Olarak Riskli Gebelerde Egzersiz Programı 

Gebelikle beraber gelişen birçok anatomik, fizyolojik ve psikolojik değişiklere rağmen, egzersizin 

yararları gebelikte ve gebe olmayan kadınlardan farklı değildir. Kanıtların yeterli olmamasına rağmen, gebelikte 

yapılan egzersizlerin gebeliğin maternal ve fetal sonuçları açısından birçok yararı ortaya koyulmuştur ve 

kontraendike olmadığı durumlarda da zararını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Düzenli, etkili ve kontraendike 



966 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

durumları değerlendirilmiş bir gebelikte; egzersizin zararından çok faydası olacağı düşünülmekte ve gebelikte 

egzersiz yapılmasının antenatal bakım programına dâhil edilmesi önerilmektedir (ACOG, 2015). 

Bu bağlamda, egzersiz açısından kontraendike durumu olmayan gebelerin; gebelik öncesinde, sırasında 

ve sonrasında egzersizleri yapması açısından teşvik edilmesinde kadın doğum uzmanları ebeler gibi sağlık 

profesyonellerine büyük sorumluluk düşmektedir. Antenatal bakım programlarında; gebe kadınların güvenli ve 

düzenli orta yoğunluktaki egzersize (15 dakikayı aşmayacak ve kalp hızı 140 atım/dk’yı geçmeyecek şekilde 

aerobik egzersizler) başlaması ve egzersize devam etmesi sağlanmalıdır. Ancak obstetrik veya tıbbi sorunları olan 

ama egzersiz açısından kontraendike olmayan gebelerde egzersiz programı bireysel uygulanmalıdır. Bu durumda 

sağlık profesyonellerinin gebelikte egzersiz programına başlamadan önce tıbbi ve obstetrik rahatsızlıkları olan 

kadınları dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Tablo 1’de verilen gebelikte egzersizin kontraendike olduğu 

durumlarında dışında egzersiz programı düzenlenebilmektedir.  

Tablo 1. Gebelik Döneminde Egzersiz Programı Açısından Kesin ve Relatif Kontraendikasyonlar 

Kesin Kontraendikasyonlar Relatif Kontraendikasyonlar 

• Hemodinamik olarak önemli kalp hastalığı 

• Restriktif akciğer hastalığı 

• Servikal yetmezlik veya serklaj 

• Prematüre doğum riski olan çoğul gebelik 

• Kalıcı ikinci ya da üçüncü trimester kanama 

• Gebeliğin 26. haftasından sonra plasenta previa 

• Mevcut gebelik sırasında preterm eylem 

• Rüptüremembranlar 

• Preeklampsi veya gebeliğe bağlı hipertansiyon 

• Şiddetli anemi 

 

• Anemi 

• Değerlendirilmemiş maternal kardiyak aritmi 

• Kronik bronşit 

• Kötü kontrollü tip 1 diyabet 

• Aşırı morbidobezite 

• Aşırı düşük kilo (BMI < 12) 

• Son derece sedanter yaşam tarzı öyküsü 

• Geçerli gebelikte intrauterin gelişme geriliği 

• Kötü kontrollü hipertansiyon 

• Ortopedik sınırlamalar 

• Kötü kontrollü nöbet bozukluğu 

• Kötü kontrollü hipertiroidi 

• Ağır sigara içiciliği 

 

Literatüre bakıldığında; riskli gebeliklerde egzersiz yapılması yönünde çalışmalar sınırlı düzeydedir. 

Günümüzde de antenatal programlarında çoğunlukla egzersiz eğitimine sadece hiçbir komplikasyonu olmayan 

gebeler dahil edilmektedir. Ancak riskli gebeliklerde de egzersiz uygulaması yapılabilmekte ve olumlu etkileri 

gözlemlenmektedir. Örneğin; gestasyonel diyabetli gebelerde, uygun egzersiz programı ile kan glikoz seviyesinin 

azaldığı ve gestasyonel diyabetin getirdiği komplikasyonları önlediği ifade edilmiştir (Metzger, 2007;Tobias, 

2011). Bu açıdan bakıldığında; gebelikte yaşanan sorunların erken teşhisi önem kazanmakta, verilecek egzersiz 

eğitiminde bu sorunlar ışığında planlanması vurgulanmaktadır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Doğuma hazırlık sınıfları gebelik, doğum, doğum sonu döneme ait eğitim ve egzersizlerden oluşmaktadır. 

Eğitim tüm gebeler için uygun görülürken, bireyselleştirilmiş egzersiz programları ile egzersizin kişiye özel 

hazırlanmış olması gerekmektedir. Herhangi bir kontraendikasyonu olmayan ama risk grubu içerisinde olan 

gebelerin egzersiz programı açısından tüm değerlendirmelerin sonucu ile birlikte sağlık profesyonellerinin, 

diyetisyenlerin ve spor uzmanlarının beraber hazırladıkları bir egzersiz programına katılımları sağlanması 

önerilmektedir. 
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S-171 - SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM İÇİN BAŞVURAN MİYADINDA 

GEBELERE UYGULANAN MEMBRAN STRİPPİNG YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ: 

ANTALYA MEDİKAL PARK HASTANESİ ÖRNEĞİ 

 
Mine ERDOĞAN YILMAZ1, Ayhan YILMAZ1, Gülçin ÇINAROĞLU1, Öznur KÖRÜKCÜ2, 

 
1Antalya Medikal Park, 2Akdeniz Üniversitesi, 

 

Amaç: Sezaryen sonrası vajinal doğum yapmak isteyen gebelere uygulanan membran stripping yönteminin doğum 

sonuçlarına etkisini belirlemektir.  

Yöntem: Araştırma, Antalya Medikal Park Hastanesinde gebelik takibi yapılan ve membran stripping yöntemi 

uygulanan 38 kadın ile yürütülmüştür. Araştırma verileri Mayıs/Temmuz tarihleri arasında membran stripping 

uygulanan ve sezeryan sonrası vajinal doğum yapmak isteyen gebeleri kapsamaktadır. Membran stripping yöntemi 

fetal verteks servikse ulaşan ve serviks parmağın girebileceği kadar açık olan gebelerde uygulanmıştır.  

Katılımcıların sosyodemografik ve obstetrik özelliklerini belirlemek için ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Tamamı multiparlardan oluşan gebelerin yaş ortalaması 31.8±4.3, doğumdaki gebelik haftası 39.6±1.8 

ve geçmiş sezaryenin üzerinden geçen süre ortalama 3.2±1.6 yıl olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %92.1’inin 

paritesi bir iken ve %81.6’sının abortus öyküsü yoktur. Katılımcıların %31.6’sı geçmiş sezaryen doğumlarında 

servikal açıklıklarının olmadığını, %44.3’ü 1-3 cm olduğunu, %2.6’sı ise tam açıklık olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcıların %47.3’ü baş-pelvis uygunsuzluğu, %28.9’u ilerlemeyen doğum eylemi, %8.0’i makat geliş, %5.3’ü 

vajinismus, %5.3’ü ikiz gebelik, %2.6’sı dekolman plasenta, %2.6’sı fetal distres nedeniyle sezaryen doğum 

olmuştur. Membran stripping işlemi uygulanan gebelerin doğum şekli incelendiğinde, %78.9’unun sezaryen 

sonrası spontan vajinal doğum yaptığı, %21.1’inin gebeliğinin yeniden sezaryen doğum ile sonuçlandığı 

görülmüştür. Gebeliği sezaryen ile sonuçlanan sekiz gebeden birinin kendi isteğiyle, yedisinin ise membran 

stripping işlemine rağmen ilerlemeyen doğum eylemi nedeni ile sezaryen doğuma gittiği görülmüştür.   

Sonuç: Membran stripping yönteminin sezaryen sonrası vajinal doğum uygulanan gebelerde doğum eyleminin 

ilerlemesi için etkin bir yöntem olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Sezaryen sonrası vajinal doğum, normal doğum 

 

Abstract 

Aim: The aim of this study is to determine the effect of membrane stripping method on the delivery results of the 

pregnant women who want to give vaginal delivery after cesarean. 

Methods: The study was carried out with 38 women who were followed-up with membrane stripping method in 

Antaya Medical Park Hospital. The research data consisted of pregnant women who underwent membrane 

stripping between May / July and who wanted to perform vaginal delivery after cesarean section. The membrane 

stripping method has been applied in pregnant women who reach the fetal vertex cervix and the cervix is open to 

the finger. Mean, standard deviation, number and percentage were used to determine the sociodemographic and 

obstetric characteristics of the participants. 

Results: The mean age of all pregnant women was 31.8 ± 4.3, the mean gestational age at birth was 39.6 ± 1.8 

and the mean duration of previous cesarean section was 3.2 ± 1.6 years. While 92.1% of the participants had parity, 

94.7% had a living child and 81.6% had no history of abortion. 31.6% of the participants stated that there were no 

cervical openings in previous cesarean deliveries, 44.3% were in 1-3 cm, and 2.6% in full openness. 47.3% of the 

participants had head-pelvis incompatibility, 28.9% had no progressed labor, 8.0% had breech presentation, 5.3% 

had vaginismus, 5.3% had twin pregnancy, 2.6% had abruptio placentae, 2.6% had fetal Caesarean delivery was 
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caused by distress. It was observed that 78.9% had spontaneous vaginal delivery after cesarean section and 21.1% 

of the pregnancies resulted in cesarean delivery. One out of eight pregnant women who resulted in caesarean 

section had cesarean delivery because of unsuccessful labor. 

Results: It was determined that membrane stripping method was an effective method for the progression of labor 

in pregnant women who underwent vaginal delivery after cesarean. 

Keywords: Vaginal birth after cesarean section, normal birth, membran stripping 

 

Giriş 

İlk olarak 1810 yılında İngiltere'de Hamilton tarafından uygulanan sweeping ya da stripping yöntemi; 

koryoamniyotik membranın alt uterin segment duvarından parmak yoluyla ayırma işlemidir (Myles ve Santolaya, 

2003; Liu ve ark., 2018). Nonfarmakolojik yöntemlerden biri olan bu yöntemde, vajinal muayene boyunca 

klinisyen işaret parmağını internal servikal açıklığa yerleştirir ve parmağın sirküler hareketleri ile fetal 

membranların alt uterin segmentten ayrılması sağlanır (Peng ve ark., 2006; Saichandran ve ark., 2017). 

Membranlara ulaşılamadığı durumda serviksi aşağı doğru gererek ulaşılmaya çalışılır (Saichandran ve ark., 2017). 

Servikal açıklığın olmadığı durumlarda ise, alternatif olarak servikal masajın uygulanabileceği bildirilmiştir 

(Micah ve ark., 2008; Liu ve ark., 2018). Termde yapılan membran stripping işlemi ile ilgili 1377 gebe ile yapılan 

bir meta-analiz çalışmasında, uygulamanın özellikle nulliparlarda spontan vajinal doğum oranını artırdığı,  gebeler 

üzerinde hiçbir yan etkisinin bulunmadığı, spontan doğum eylemine girme süresini 3 gün azalttığı, 41-42. haftaya 

uzamış gebelikleri ve indüksiyon sıklığını azalttığı bildirilmiştir (Liu ve ark., 2018).  

Yöntem 

Araştırmanın yeri ve zamanı 

Araştırma verileri Mayıs/Temmuz 2018 tarihleri arasında Antalya Medikal Park Hastanesi'nde doğum yapan 

gebelerden toplanmıştır. 

Katılımcıların özellikleri 

Araştırma, Antalya Medikal Park Hastanesinde gebelik takibi yapılan ve membran stripping yöntemi uygulanan 

ve sezeryan sonrası vajinal doğum yapmak isteyen 38 kadın ile yürütülmüştür. Membran stripping yöntemi fetal 

verteks servikse ulaşan ve serviks parmağın girebileceği kadar açık olan gebelerde uygulanmıştır 

Verilerin değerlendirilmesi 

Katılımcıların sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerini belirlemek için ortalama, standart sapma, sayı ve yüzde 

kullanılmıştır. 

Bulgular 

Katılımcıların demografik özellikleri 

Gebelerin yaş ortalamaları 31.8±4.3, gebelik haftası ise 39.6±1.8 olarak belirlenmiştir. Bir önceki sezaryen ile 

geçen süre 3.2±1.6'dır. Gebelerin çoğu (%76.3) şu anda ikinci gebeliğini yaşamaktadır, %94.7'sinin yaşayan bir 

çocuğu bulunmaktadır (Tablo 1).  

Katılımcıların obstetrik özellikleri 

Geçmişteki doğumunda servikal açıklık düzeyine bakıldığında; katılımcıların %31.6'sı açıklık olmadan, %44.7'si 

1-3 cm açıklıkla latent fazda, %21.1'i 4-6cm açıklıkla, %2.6'sı tam açıklıkla sezaryen doğuma alınmıştır. Geçmiş 

sezaryen nedenleri incelendiğinde, %47.3'ü baş-pelvis uygunsuzluğu, %28.9'u ilerlemeyen doğum eylemi, %8.0'i 

makat geliş, %5.3'ü vajinismus, %2.6'sı dekolman plasenta, %5.3'ü ikiz gebelik, %2.6'sı fetal distres nedeniyle 

sezaryene alınmıştır (Tablo 1).  

 Son gebeliğinde, Antalya Medikal Park hastanesine membran stripping uygulanan gebelerin %78.9'unun 

(n=30) gebeliği spontan vajinal doğum ile, %21.1'i (n=8) sezaryen ile sonuçlanmıştır. Membran stripping 
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uygulanmasına rağmen sezaryen doğum olan sekiz annenin biri kendi isteğiyle, dördü ilerlemeyen doğum eylemi 

nedeniyle, üçü de fetal distres nedeniyle sezaryene alınmıştır (Tablo 1).     

 Tablo 1. Katılımcıların sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri 

 M±SS 

Yaş 31.8±4.3 

Doğumda gebelik haftası 39.6±1.8 

Geçmiş sezaryen ile geçen süre (yıl) 3.2±1.6 

 n % 

Gravida 

   2 gebelik 

   3 gebelik 

   4 gebelik 

 

29 

8 

1 

 

76.3 

21.1 

2.6 

Parite 

   1 

   2 

 

35 

3 

 

92.1 

7.9 

Yaşayan çocuk 

   1 çocuk 

   2 çocuk 

 

36 

2 

 

94.7 

5.3 

Abortus 

   Hiç 

   1 

   2 

 

31 

6 

1 

 

81.6 

15.8 

2.6 

Geçmiş servikal açıklık 

   Açıklık olmayan 

   1-3 cm 

   4-6 cm 

   Tam açıklık 

 

12 

17 

8 

1 

 

31.6 

44.7 

21.1 

2.6 

Geçmiş sezaryenin nedeni 

   Baş-pelvis uygunsuzluğu 

   İlerlemeyen doğum eylemi 

   Makat geliş 

   Vajinismus 

   Dekolman plasenta 

   İkiz gebelik 

   Fetal distres 

 

18 

11 

3 

2 

1 

2 

1 

 

47.3 

28.9 

8.0 

5.3 

2.6 

5.3 

2.6 

Membran stripping işlemi sonrası doğum şekli 

   Spontan vajinal doğum 

   Sezaryen 

 

30 

8 

 

78.9 

21.1 

Sezaryen doğum nedeni 

   Anne isteği 

   İlerlemeyen eylem  

   Fetal distres 

 

1 

4 

3 

 

12.5 

50.0 

15.5 

 

 

Tartışma 

 Vajinal muayene boyunca jinekoloğun işaret parmağını internal servikal açıklığa yerleştirmesi ve 

parmağının sirküler hareketleri ile fetal membranların alt uterin segmentten ayrılmasını sağlaması ile 

gerçekleştirilen membran stripping yöntemi doğum eylemini hızlandırmak amacıyla uygulanan non-farmakolojik 

yöntemlerden birisidir (Myles ve Santolaya, 2003; Liu ve ark., 2018). Doğumu başlatma,gebelik süresini azaltma, 

postterm gebelik oranını ve indüksiyon ihtiyacını azaltma etkilerinin olduğu bildirilmektedir (Liu ve ark., 2018). 

Bizim çalışmamızdaki amacımız da Antalya Medikal Park hastanesinde travay takibi yapılan ve geçmişte sezaryen 

öyküsü olan ve membran stripping uygulanan gebelerin geçmiş obsteterik öykülerini tanımlamak ve membran 

strippingin normal doğum oranları üzerine etkisini ortaya koymaktır.  
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 Tannirandorn ve arkadaşları (1999) 96 olgu üzerinde yaptıkları çalışmada olguları çalışma ve kontrol 

grubu olarak ayırmış çalışma grubuna membran stripping yöntemini uygulamışlardır. Çalışma grubunun % 

85.4’ünün kotrol grubunun ise % 56.4’ü bir hafta içinde doğum yapmıştır (p=0.004). Çalışmamız 38-40 hafta 

gebeliği olan vajinal doğuma engel eden bir problemi olmayan toplam 38 gebe ile yapıldı. Membran stripping 

uygulanan gebelerden 30'u spontan vajinal doğum ile, sekizi sezaryen ile doğumlarını yapmıştır.  

Sonuç ve uygulama için öneriler 

 Membran stripping yönteminin sezaryen sonrası vajinal doğum uygulanan gebelerde doğum eyleminin 

ilerlemesi için etkin bir yöntem olduğu belirlenmiştir. Membran stripping  yönteminin komplike olmayan, 38-40 

hafta arasındaki term gebelerde maternal-fetal sonuçları değiştirmeden postterm gebeliği önleme, indüksiyon 

gereksinimini azaltma açısından etkili ve güvenilir bir yöntem olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  
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S-172 - ZUMBA DESTEKLİ DOĞUMA HAZIRLIK PROGRAMININ GEBELERİN DOĞUM 

KORKUSU DÜZEYİNE ETKİSİ 

 
Öznur Körükcü, Mine Erdoğan Yılmaz, Ayhan Yılmaz, Burcu Şahin, Gülçin Çınaroğlu, Kamile Kabukcuoğlu 

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelik döneminde zumba destekli doğuma hazırlık programının gebelerin doğum 

korkusu düzeyine etkisini belirlemektir.  

Yöntem: Araştırma verileri, Antalya Medikal Park Hastanesinde takibi yapılan primipar gebelerden Haziran-

Temmuz 2018 tarihleri arasında toplanmıştır.  Antalya Medikal Park Hastanesinde dört haftalık standart gebe 

eğitim programına alternatif olarak, zumba destekli doğuma hazırlık programı geliştirilmiştir. Zumba latin dans 

stilerinin çeşitliliğine  (salsa, reggaeton, cumbia, merenque)  dayanan  aerobik etkili  bir dans aktivitesidir ve çok 

yönlü adımları içermektedir. Şarkılarda, kadın doğum ve fizik tedavi uzmanlarının gözetiminde, zumba sertifikası 

olan ve deneyimli zumba eğitmeni tarafından, Cumbia ve Salsa ritimleri uygulanmıştır. Antalya Medikal Park 

Hastanesinde gebe eğitim programları dörder haftalık periodlar şeklinde verilmekte, her ayın başında grup 

yenilenmektedir. Zumba destekli gebe eğitim programına katılan gebeler deney grubunu oluştururken, standart 

doğuma hazırlık eğitimine katılan gebeler kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu 20 gebeden oluşurken, 

kontrol grubu 29 gebeden oluşmaktadır. Çalışmaya başlamadan önce Medikal Park Hastanesi etik kurulundan 

onay alınmıştır (karar no: 2018/07). Araştırma verileri kişisel bilgi formu ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi 

ölçeği A (W-DEQ A) versiyonu kullanılarak toplanmıştır. W-DEQ A versiyonu 33 maddeden oluşmaktadır ve 

ölçekten alınan toplam puan 0-165 arasında değişmektedir. Ölçekden alınan toplam puan arttıkça, gebenin doğum 

korkusu düzeyi artmaktadır. Verilerin öntest-sontest deseninde toplandığı çalışmada, gebelere W-DEQ ölçeği 

eğitim programına başlamadan önce ve eğitim programının dördüncü haftasında uygulanmıştır. Çalışmada 

örneklem sınırlaması yapılmamış olup, Haziran-Temmuz arasında düzenlenen eğitim programlarına dahil olan ve 

çalışmaya katılmaya gönüllü olan gebeler çalışma kapsamına alınmıştır. Deney ve kontrol grubunun demografik 

özelliklerini belirlemek için sayı, yüzde; doğum korkusu düzeyini belirlemek için ise Wilcoxon ve Mann Whitney 

U testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan deney grubundaki gebelerin yaş ortalaması 31.25±4.1 olarak belirlenirken, 

kontrol grubunun ise 30.62±3.6 olduğu görülmüştür. Deney grubundaki gebelerin gebelik haftası ortalaması 

31.20±3.6, kontrol grubundaki gebelerin ise 32.79±2.7’dir. Hem deney, hem de kontrol grubundaki gebelerin 

%80’ninden fazlası üniversite mezunudur. Her iki gruptaki katılmıcılarının %90’nından fazlası eşlerinin gelecekte 

iyi bir baba olacağı konusunda endişe yaşamadıklarını belirtmiştir. Dört haftalık zumba destekli gebe eğitim 

programına katılan gebelerin eğitim öncesi W-DEQ A versiyonu madde toplam puan ortalaması 50.25±23.37 iken, 

eğitim sonrası 43.95±21.69 olarak belirlenmiştir (p>0.05). Buna karşın standart gebe eğitimi alan kontrol 

grubundaki gebelerin doğum korkusu düzeyinin 51.06±21.09, dört haftanın sonunda yaklaşık iki puan arttığı 

görülmüştür (53.37±22.44) (p>0.05).  

Sonuç: Çalışma kapsamında hem zumba destekli gebe eğitim programına katılan gebelerin, hem de standart gebe 

eğitim programına katılanların doğum korkusunun hafif düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, aralarındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı olmasa bile, zumba destekli gebe eğitim programına katılan gebelerin doğum 

korkusu puanı dördüncü hafta sonunda 7 puan azalırken, standart eğitime katılan gebelerin eğitim sonrasında 
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doğum korkusu puanı 2 puan artmıştır. Zumbanın gebelerin doğum korkusu üzerine olumlu etkisi olduğu 

söylenebilir.  

Anahtar kelimeler: Doğum korkusu, zumba, doğuma hazırlık eğitimi 

 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to determine the effect of the zumba-assisted birth preparation program on the 

fear of birth of pregnant women during pregnancy. 

Method: Research data were collected from the primiparous pregnant women who were followed up in Antalya 

Medical Park Hospital between June and July 2018. As an alternative to the four-week standard pregnant education 

program at Antalya Medical Park Hospital, zumba-assisted birth preparation program was developed. Zumba is 

an aerobic effective dance activity based on the variety of latin dance styles (salsa, reggaeton, cumbia, merenque) 

and includes multiple steps. In the songs, Cumbia and Salsa rhythms are applied by trained and experienced zumba 

instructor under the supervision of obstetricians and physical therapists. Childbirth preparation programs are given 

in four weekly periods in Antalya Medical Park Hospital and the group is renewed at the beginning of each month. 

The pregnant women who participated in the Zumba-supported pregnant education program formed the 

experimental group and the pregnant women who participated in the standard birth preparation training form the 

control group. The experimental group consisted of 20 pregnant women and the control group consisted of 29 

pregnant women. Before starting the study, approval was obtained from the ethics committee of Medical Park 

Hospital (decision no: 2018/07). The data were collected using the personal information form and the Wijma 

Expectation / Experience scale A (W-DEQ A). The W-DEQ A version consists of 33 items and the total score 

from the scale varies between 0-165. As the total score of the scale increases, the fear of birth of the pregnant 

woman increases. The data were collected in the pre-test and posttest pattern, and were applied to pregnant women 

before the W-DEQ scale training program and in the fourth week of the training program. No sample limitation 

was made in the study and the pregnant women included in the training programs organized between June and 

July and volunteered to participate in the study were included in the study. In order to determine the demographic 

characteristics of the experimental and control groups; Wilcoxon and Mann Whitney U tests were used to 

determine the level of fear of birth. 

Results: The mean age of the pregnant women in the study group was found as 31.25 ± 4.1 and the control group 

was 30.62 ± 3.6. The mean gestational age of the pregnant women in the experimental group was 31.20 ± 3.6 and 

the control group was 32.79 ± 2.7. More than 80% of the pregnant women in the experimental and control groups 

were university graduates. More than 90% of the participants in both groups stated that their spouses were not 

concerned that they would be a good father in the future. The mean total score of W-DEQ A version of the pregnant 

women participating in a four-week zumba-supported pregnant education program was 50.25 ± 23.37 before the 

training and 43.95 ± 21.69 after the training (p>0.05). On the other hand, the level of fear of birth of pregnant 

women in the control group who received standard pregnant education increased by 51.06 ± 21.09, and by the end 

of four weeks it was found to be approximately two points (53.37 ± 22.44) (p> 0.05). 

Conclusion: It has been determined that both the pregnant women who participated in the zumba-supported 

pregnant education program and the ones who participated in the standard pregnant education program were mildly 
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scared. On the other hand, even though the difference between them was not statistically significant, the fear of 

birth of pregnant women who participated in the zumba-supported pregnant education program decreased by 7 

points at the end of the fourth week, while the postpartum fear of postpartum education increased by 2 points. It 

can be said that zumba has a positive effect on the fear of birth of pregnant women. 

Keywords: Fear of childbirth, zumba, childbirth preparation education 

GİRİŞ 

Gebelik; vücutta yaptığı değişiklikler ve bebeğin yaşamına katacağı yenilikler yönünden, anne adayı için 

karmaşık bir dönemdir (Prather ve ark., 2012). Gebelik dönemi, karyo-respiratuar kapazitede artışın yanı sıra, kas-

iskelet sistemi ve hormonlarda değişim ile karakterize bir dizi fizyolojik değişiklikleri beraberinde getirmektedir 

(Kader ve Naim-Shuchana, 2014). Ayrıca, kan volümünde, kalp hızında ve stroke volümde artış olduğu kadar, 

kardiyak outputta artma ve sistemik vasküler dirençte azalma da olabilmektedir (Magro‐Malosso et al., 2017). 

Gebe bir kadın fiziksel değişimlere ek olarak, psikolojik ve emosyonel değşimleri de yaşayabilmektedir. Kadınlar 

artık kendi bedenine ve bebeğine güvenmek yerine sorumluluğu sağlık personeline vermeyi tercih edebilmektedir 

(Serçekuş, 2011). Gebelerin psikososyal olarak desteklenemsi gereken konuların başında da doğum korkusu 

gelmektedir (Çiçek ve Mete, 2015).   

Gebelik süresince erken dönemlerden itibaren yapılan egzersizin faydaları ile ilgili kanıtlar mevcuttur 

(Bain ve ark., 2015). Dokuz randomize kontrollü çalışmanın inelenmesi ile 2059 komplikasyonsuz, tekil gebeliği 

olan ve beden kitle indeksi normal olan gebelerle hazırlanan bir metaanalizde aerobik egzersizler yapan gebelerde 

gestasyonel diyabet, preterm eylem ve gestasyonel hipertansiyon görülme oranlarının dah az, normal doğum 

oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Olson et al., 2009; Magro‐Malosso et al., 2017; Wang et al., 2017).  

Gebelik döneminde yürüyüş, yüzme, koşma, pilates, yoga, sabit bisiklet, aerobik egzersizler, dans, esneme 

egzersizleri, hidroterapi/su egzersizlerin güvenilir ve sağlıklı olduğu bulunmuştur (Prather ve ark., 2012).  

Amerikan Jinekoloji ve Obstetrik Akademisi (ACOG), hamilelik sırasında kadınların hafta içi günlerin 

çoğunda haftada en fazla 30 dakika veya daha fazla orta yoğunlukta egzersiz yapmaları gerektiğini önermektedir 

(ACOG, 2002). Buna rağmen pek çok gebe ya ACOG’un tavsiyelerinden haberdar olamamakta, ya da gebelikte 

egzersiz yapmayı tercih etmemektedir (Prather ve ark., 2012). Charlesworth ve arkadaşları (2011) gebelikte 

fiziksel aktivite programına katılan kadınların maternal ya da fetal olumsuzluklarla karşılaşma riskinin daha az 

olduğunu belirlemişlerdir. Ancaki gebeler gebelik döneminde fiziksel aktivitelerini azaltma eğilimindedirler 

(Prather ve ark., 2012). Gebelerin egzersiz yapmasındaki bariyerler motivasyon eksikliği, aile ve işi ile ilgili 

meseleler yüzünden kendine zaman ayıramama, alınan fazla kilolorı doğumdan sonra verme planı, bebeğin zarar 

göreceği endişesi ve harekle ağrının başlayacağı korkusu olarak sıralanmıştır (Doran & Davis, 2011). Bu nedenle 

kadınları gebelik döneminde egzersiz yapma konusunda motive edecek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (Ribeiro 

ve Milanez, 2011). Hem fiziksel egzersiz, hem de dansı içeren zumbanın gebelik döneminde kadınları egzersiz 

yapmaya motive edecek araçlardan biri olduğu düşünülmektedir.  

Kırk beş dakika süren tek bir dersi ile yaklaşık 350 kalorinin yakıldığı belirtilen ve dünyanın en popüler 

grup tabanlı egzersiz sınıflarından birisi olan Zumba gençlere yönelik geliştirilmiş bir egzersiz programıdır 

(Dalleck ve ark., 2015). Zumba Gold ise, özellikle ileri yaş grubundaki yetişkinlerin anatomik, fizyolojik ve 
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psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için modifiye edilmiş bir Zumba türüdür (Ljubojević ve ark., 2014). Fiziksel 

engeli olan bireyler için bile uygulanabilir olması Zumba Gold'u önemli kılmıştır (Sanders ve Prouty, 2012). 

Örneğin, tekerli sandalye kullanan bir birey de oturduğu yerden üst ekstremiteleri ile egzersize katılarak Zumba 

Gold yapabilir (Dalleck ve ark., 2015). Yaşlı bir birey oturarak, küçük adımlarla ve yavaş hareketlerle Zumba 

Gold'a katılabilir (Sanders ve Prouty, 2012). Bu nedenle gebelik döneminde de uygulanabilir olduğu 

düşünülmüştür. Bu düşünce mevcut çalışmanın planlanmasındaki çıkış noktası olmuştur. Gebelikte egzersizin 

önemi ile ilgili çok sayıda çalışma varken, zumba ile ilgili bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı gebelik döneminde zumba destekli doğuma hazırlık programının gebelerin doğum korkusu 

düzeyine etkisini belirlemektir.  

Yöntem 

Araştırmanın deseni 

Antalya Medikal Park Hastanesinde standart gebe eğitim programına alternatif olan zumba destekli doğuma 

hazırlık programının doğum korkusuna etkisini inceleyen bu çalışma yarı deneysel bir araştırmadır.  

Araştırmanın yeri ve katılımcıların özellikleri  

Araştırma verileri, Antalya Medikal Park Hastanesinde takibi yapılan gebelerden Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri 

arasında toplanmıştır.  Antalya Medikal Park Hastanesinde dört haftalık standart gebe eğitim programına alternatif 

olarak, zumba destekli doğuma hazırlık programı geliştirilmiştir. Zumba latin dans stilerinin çeşitliliğine  (salsa, 

reggaeton, cumbia, merenque)  dayanan  aerobik etkili  bir dans aktivitesidir ve çok yönlü adımları içermektedir. 

Şarkılarda, kadın doğum ve fizik tedavi uzmanlarının gözetiminde, eğitimli ve deneyimli zumba eğitmeni 

tarafından, Cumbia ve Salsa ritimleri uygulanmaktadır. Antalya Medikal Park Hastanesinde gebe eğitim 

programları dörder haftalık periodlar şeklinde verilmekte, her ayın başında grup yenilenmektedir. Zumba destekli 

gebe eğitim programına katılan gebeler deney grubunu oluştururken, standart doğuma hazırlık eğitimine katılan 

gebeler kontrol grubunu oluşturmuştur. Deney grubu 20 gebeden oluşurken, kontrol grubu 29 gebeden 

oluşmaktadır. Çalışmaya katılmayı gönüllü kabul eden, primipar, 18 yaşın üzerinde, okuma-yazma bilen, yüksek 

riskli gebe grubunda olmayan, fetüste gelişimsel bir problem olmayan ve kronik hastalığı olmayan gebeler 

çalışmaya dahil edilmiştir. Örneklemin özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların tanıtıcı özellikleri 
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Araştırma Kapsamında Yapılan Uygulamalar  

Deney grubu: Dört haftalık zumba destekli doğuma hazırlık programına katılacak olan gebelere programın birinci 

günü dansa başlamadan önce kişisel bilgi formu ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu 

uygulanmıştır. Böylece gebelerin dans programına katılmadan önce ve sonra doğum korkusu düzeyinde herhangi 

bir değişim olup olmadığı belirlenmiştir.   

Kontrol grubu: Antalya Medikal Park Hastanesi bünyesinde verilen dört haftalık standart gebe eğitim programına 

katılan gebeler ise kontrol grubu için dans programına katılmayan u oluşturmuştur. Gebelere eğitimin birinci günü 

kişisel bilgi formu ve Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği A Versiyonu uygulanmıştır. Dördüncü haftanın 

sonunda ise doğum korkusu düzeyindeki değişimi belirlemek için tekrar testi yapılmıştır. Böylece standart doğuma 

 

 Deney (n=34) Kontrol  (n=35) 

M±SS M±SS 

Yaş 31.25±4.1 30.62±3.6 

Gebelik hafta 31.20±3.6 32.79±2.7 

Eş yaş 33.60±5.9 33.20±4.4 

Gelir 4540.00±1617.1 4913.7±1609.5 

 n % n % 

Eğitim 

  Lise   

  Üniversite 

  Lisansüstü 

 

- 

17 

3 

 

- 

85.0 

15.0 

 

4 

24 

1 

 

13.7 

82.8 

3.4 

Gelir getiren bir işte çalışma 

   Tam zamanlı 

   Kısmi zmanlı 

   Çalışmıyor 

 

9 

4 

7 

 

45.0 

20.0 

35.0 

 

19 

7 

3 

 

65.5 

24.1 

10.3 

Eş eğitim 

  Lise 

  Üniversite 

   Lisansüstü 

 

3 

13 

4 

 

15.0 

65.0 

20.0 

 

6 

22 

1 

 

20.6 

75.9 

3.4 

Eşin iyi bir baba olacağı ile ilgili endişe 
   Evet 

   Hayır 

 

18 

2 

 

90.0 

10.0 

 

28 

1 

 

96.6 

3.4 

Gebeliğin planlı olma durumu   

   Evet  

   Hayır 

 

18 

2 

 

90.0 

10.0 

 

28 

1 

 

96.6 

3.4 

Gebe aklma yolu 

   Spontan  

   Yardımcı üreme teknikleri ile 

 

16 

4 

 

80.0 

20.0 

 

26 

3 

 

89.7 

10.3 

Planlanan doğum şekli  

   Normal doğum 

   Sezaryen doğum 

 

19 

1 

 

95.0 

5.0 

 

28 

1 

 

96.6 

3.4 

Doğum şekline kararın kimin verdiği  

  Kendisi 

  Eş ile beraber 

  Hekim 

 

10 

8 

2 

 

50.0 

40.0 

10.0 

 

20 

8 

1 

 

69.0 

27.6 

3.4 

Depresyon öyküsü 

   Evet 

   Hayır 

   Bilmiyor 

 

2 

16 

2 

 

10.0 

80.0 

10.0 

 

5 

21 

3 

 

17.2 

72.4 

3.4 

Gebede stres yaratan faktörler 

   Şu anda hiçbir şey 

   Gebe olmak 

   Maddi sorunlar 

   Politik sorunlar 

 

11 

7 

1 

1 

 

55.0 

35.0 

5.0 

5.0 

 

22 

3 

1 

3 

 

75.9 

10.3 

3.4 

10.3 

Sosyal destek varlığı 

   Evet 

   Hayır 

 

13 

7 

 

65.0 

35.0 

 

27 

2 

 

93.1 

6.9 

Stresle başetme yolu 

   Ağlayarak 

   Dua ederek 

   Konuşarak 

   Stresle başedememe 

 

6 

7 

6 

1 

 

30.0 

35.0 

30.0 

5.0 

 

9 

9 

10 

1 

 

31.0 

31.0 

34.5 

3.4 
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hazırlık programına zumba eklenmesinin gebelerin yaşayabileceği doğum korkusu düzeylerine bir etkisinin olup 

olmadığı belirlenmiştir.  

Veri toplama araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu gebe ile ilk karşılaşmada 

uygulanmıştır. Bu formda gebenin iletişim bilgilerinin yanı sıra, yaşı, mesleği, sosyoekonomik durumu, eğitim 

düzeyi gibi demografik sorular yer almaktadır. 

 

Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği: Wijma Doğum Beklentisi/ Deneyimi Ölçeği (W-DEQ), kadınların 

yaşadığı doğum korkusunu ölçmek amacı ile Klaas ve Barbro Wijma tarafından geliştirilmiştir. Ölçek 33 

maddeden oluşmaktır. Ölçekteki yanıtlar 0’dan 5’e kadar numaralandırılmış olup, altılı likert tiptedir. 0 

“tamamen”, 5 ise “hiç” şeklinde ifade edilmektedir. Ölçekte minimum puan 0 iken, maksimum puan 165’dir.  Puan 

arttıkça kadınların yaşadığı doğum korkusu artmaktadır. 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 27, 31 numaralı 

sorular ters yönde çevrilerek hesaplanmaktadır. Körükcü ve Kukulu (2012) tarafından Türkçeye uyarlanarak, 

geçerlik ve güvenilirliği yapılan ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.89, Split-half güvenirliği 0.91’dir. 

Verilerin değerlendirilmesi ve çalışmanın etik boyutu 

Çalışmaya başlamadan önce Medikal Park Hastanesi etik kurulundan onay alınmıştır (karar no: 2018/07). Deney 

ve kontrol grubunun demografik özelliklerini belirlemek için sayı, yüzde; doğum korkusu düzeyini belirlemek için 

ise Wilcoxon ve Mann Whitney U testleri kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Katılımcıların çoğunun (%65) dans deneyimi bulunmamaktadır. Gebe eğitim programına katılan katılımcıların 

%95’i gebelikte zumbanın hem kendi sağlıkları, hem de bebeklerinin sağlığı için faydalı olduğunu düşünmektedir. 

Buna karşın gebelerin yalnızca %20'si zumba yaparak doğum yapmak isteyebileceklerini belirtmiştir (Tablo 2). 

 

 

Tablo 2. Zumba destekli gebe eğitim programına katılanların dansla ilgili algıları 

 N % 

Dans geçmişi 

   Evet 

   Hayır 

 

7 

13 

 

35.0 

65.0 

Gebelikte zumbanın sağlığı için faydalı olma düşüncesi 

   Evet 

   Hayır 

 

19 

1 

 

95.0 

5.0 

Gebelikte zumbanın bebeğin sağlığı için faydalı olma düşüncesi 

   Evet 

   Hayır  

 

19 

1 

 

95.0 

5.0 

Zumba yaparak doğum yapmak ister misiniz? 

   Evet 

   Hayır 

 

4 

16 

 

20.0 

80.0 

  

Dört haftalık zumba destekli gebe eğitim programına katılan gebelerin eğitim öncesi W-DEQ A versiyonu madde 

toplam puan ortalaması 50.25±23.37 iken, eğitim sonrası 43.95±21.69 olarak belirlenmiştir (p>0.05). Buna karşın 

standart gebe eğitimi alan kontrol grubundaki gebelerin doğum korkusu düzeyinin 51.06±21.09, dört haftanın 

sonunda yaklaşık iki puan arttığı görülmüştür (53.37±22.44) (p>0.05) (Tablo 3).  
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Tablo 3. Doğum korkusu düzeyleri 

 Deney Kontrol Öntest Sontest 

Öntest Sontest Öntest Sontest p        Z p        Z 

M±SS M±SS M±SS M±SS 

W-DEQ 50.25±23.37 43.95±21.69 51.06±21.09 53.37±22.44 .25        -1.12 .20       -1.26 

p= .12           Z= -1.58 p= .07                Z=-1.85  

 

Tartışma 

Günümüzde doğum alanında gerçekleşen birçok değişime paralel olarak kadınlar artık gebelik sürecinde doğumun 

merkezinde olmayı istemekte, doğum stresiyle ilaçlar dışında, kendi becerileri ve öğrendikleriyle doğumu güzel 

bir deneyim olarak yaşayıp bu deneyimi eşleri ile paylaşmayı istemektedirler (Esencan ve ark, 2018). Gebe eğitim 

sınıflara kadınlara bu konuda sunulan en değerli hizmettir. Antalya Medikal Park Hastanesinde dört haftalık 

standart gebe eğitim programına alternatif olarak, zumba destekli doğuma hazırlık programı geliştirilmiştir. 

 Gebelik haftası arttıkça doğum korkusunun da arttığı belirtilmektedir (Körükcü ve ark., 2017); ancak 

bizim çalışmamızda deney grubunda W-DEQ ilk uygulandığında doğum korkusu 50.25±23.37 iken, dört hafta 

sonra 43.95±21.69'a düşmüştür. Kontrol grubunda ise W-DEQ ilk uygulandığında ölçek puanı 51.06±21.09 iken, 

dört hafta sonra 53.37±22.44 olarak belirlenmiştir. Bu bulgu zumba destekli doğuma hazırlık eğitiminin doğum 

korkusu düzeyini azalttığını göstermektedir.  

Sonuç 

Çalışma kapsamında hem zumba destekli gebe eğitim programına katılan gebelerin, hem de standart gebe eğitim 

programına katılanların doğum korkusunun hafif düzeyde olduğu belirlenmiştir. Buna karşın, aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı olmasa bile, zumba destekli gebe eğitim programına katılan gebelerin doğum korkusu 

puanı dördüncü hafta sonunda 7 puan azalırken, standart eğitime katılan gebelerin eğitim sonrasında doğum 

korkusu puanı 2 puan artmıştır. Zumbanın gebelerin doğum korkusu üzerine olumlu etkisi olduğu söylenebilir. 
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S-173 - BABA-BEBEK TEN TENE TEMASIN PATERNAL BAĞLANMA ÜZERİNE ETKİSİ 
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ÇINAROĞLU2, Ayten ÇELİK2, Kamile KABUKCUOĞLU1, 

 
1Akdeniz Üniversitesi, 2Antalya Medikal Park, 

Özet 

Amaç: Doğumu takip eden ilk üç saat içinde sağlanan baba-bebek ten tene temasın paternal bağlanma düzeyine 

etkisini belirlemektir. 

Yöntem: Araştırma, Antalya Medikal Park Hastanesinde, baba-bebek ten tene temasın kurulduğu katılımcılar 

üzerinden retrospektif olarak yürütülmüştür. Veriler Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Çalışmaya başlamadan önce Medikal Park Hastanesi etik kurulundan onay alınmıştır. Araştırma verileri kişisel 

bilgi formu ve Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği kullanılarak, bebeği 6-12 ay arasında olan babalardan toplanmıştır. 

Doğumdan sonra bebekleri ile ten tene temas sağlanan 34 baba deney grubunu oluştururken, ten teması 

sağlanmayan 35 baba kontrol grubunu oluşturmuştur. Ten teması doğumu takip eden ilk üç saat içinde, kadın 

doğum servisinde, en az bir saat süreyle yapılmıştır. Babanın el hijyeni sağlandıktan sonra üst kıyafetleri 

çıkarılarak uygulamaya başlanmıştır. Ardından, oda karartılmış, sessizlik ve mahremiyet sağlanmış, baba-bebek 

göz teması kurulacak pozisyonda bebek konumlandırılmıştır. Oda sıcaklığı 19-24 derece arasında olacak şekilde 

ayarlanmıştır. Bebeğin üzerine sadece müslin bezi örtülmüştür.  Deney ve kontrol grubunun demografik 

özelliklerini belirlemek için sayı, yüzde; baba-bebek bağlanma ölçeği ve alt ölçeklerin madde toplam puanını 

belirlemek için ise bağımsız gruplarda t test, Mann Whitney U ve One-Way Anova testleri kullanılmıştır.  

Bulgular: Çalışma kapsamına alınan deney grubundaki babaların yaş ortalaması 35.7±4.3 olarak belirlenirken, 

kontrol grubunun ise 37.9±3.7 olduğu görülmüştür. Ten tene temas kurulan babaların baba-bebek bağlanma ölçeği 

toplam puanı 82.34±7.76, kontrol grubunun ise 66.07±18.2 olarak saptanmış ve aralarındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlı bulunmuştur. Baba bebek bağlanma ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde deney grubunun sevgi 

ve hoşgörü (33.4±3.3, 26.13±7.1), etkileşimde zevk (29.3±3.6, 23.7±7.3), sevgi-gurur (14.1±1.8, 11.8±2.9) alt 

boyut madde toplam puanlarının kontrol grubundan yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmüştür. Bebeğin cinsiyetinin her iki grupta da baba-bebek bağlanma düzeyinin etkilenmediği; 

ancak her iki grupta da ten tene temas uygulanan babaların bebeklerine bağlanma düzeyinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca, ilk kez baba olan deney grubundaki babaların baba-bebek bağlanma düzeyinin (86.0±5.3), 

kontrol grubundan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (67.1±16.8).  

Sonuç: Doğum eyleminden sonra ilk üç saat içerisinde baba-bebek ten tene temasın sağlanması babaların bebeğe 

bağlanma düzeyini artırmakla kalmamakta; sevgi ve hoşgörülerini, bebek ile etkileşimden zevk alma düzeylerini 

ve bebekleri ile gurur duyma düzeylerini de olumlu yönde etkilemektedir. Doğum eylemi sırasında baba-bebek 

ten tene temasın babalığa geçişte etkin bir uygulama olduğu belirlenmiştir.    

Anahtar kelimeler: Baba-bebek bağlanma, ten tene temas 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to determine the effect of skin-to-skin contact in the first three hours following 

birth on the paternal bonding level. 

Method: The study was carried out in Antalya Medical Park Hospital retrospectively on the subjects where father-

infant skin contact was established. The data were collected between May and July 2018. Medical Park Hospital 

ethics committee approval was obtained prior to the study. The research data were collected from the fathers who 

had a baby between 6-12 months using the personal information form and the Father-Infant Attachment Scale. 

After the birth, 34 fathers were contacted with their babies skin to skin were included the experimental group and 

35 fathers were included to control group. Skin contact was performed for at least one hour in the first three hours 

following delivery. After the father's hand hygiene was provided, the upper clothes were removed and started to 
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be applied. Then, the room is obscured, silence and privacy are provided, and the baby is positioned in the father-

baby eye contact position. Room temperature was between 19-24 degrees. Only the muslin cloth is covered on the 

baby. In order to determine the demographic characteristics of the experimental and control groups; t-test, Mann 

Whitney U and One-Way Anova tests were used to determine the item total score of father-infant attachment scale 

and subscales. 

Results: The mean age of the fathers in the study group was found to be 35.7 ± 4.3 and the control group was 37.9 

± 3.7. The father-infant attachment scale total score was found to be 82.34 ± 7.76 and the control group was 66.07 

± 18.2 and the difference between them was found to be statistically significant. When the sub-dimensions of the 

father-infant attachment scale were examined, the love and tolerance of the experimental group (33.4 ± 3.3, 26.13 

± 7.1), pleasure in interaction (29.3 ± 3.6, 23.7 ± 7.3), love-pride (14.1 ± 1.8, 11.8 ± 2.9) the scores were higher 

than the control group and the difference between them was statistically significant. The gender of the baby was 

not affected by the level of father-infant attachment in both groups; however, it was found that the level of 

attachment of the fathers to the babies was higher in both groups. In addition, the father-infant attachment level 

(86.0 ± 5.3) of fathers in the experimental group was found to be higher than the control group (67.1 ± 16.8).  

Conclusion: In the first three hours after birth, contact with the father-infant skin does not increase the level of 

attachment of fathers to the baby; they also affect their love and tolerance, their level of enjoyment from interacting 

with the baby and their pride levels with their babies. It was determined that contact with the father-infant skin 

during birth was an effective intervention in the transition to fatherhood.  

Keywords: Father-baby attachment, skin to skin contact 

Giriş 

Bağlanma, insanın gelişim süreci içerisinde önemli bir yeri olan kavramdır (Kavlak, 2013). Bebek, henüz 

becerilerinin yeterli derecede gelişmemiş olmasına bağlı olarak, kendisine bakım veren kişiye bağımlı olur, bu 

bağımlılık sürecinde bakım verenle kurduğu birebir ilişki ise, onun zihinsel ve duygusal gelişimi için son derece 

önemlidir. Anne-bebek bağlanmasının yanı sıra, antenatal dönemde baba-bebek bağlanmasının babanın duygusal 

iyiliğini artıracağı, aile ilişkilerini güçlendirileceği belirtilmiştir (Condon ve ark., 2013). Ayrıca, baba-bebek 

bağlanmasının çocukların ilerideki akademik başarısı, sosyal ve duygusal gelişiminde önemli olduğu saptanmıştır 

(Howard, 2010; Soysal, 1999).  

 

Babalığa geçiş süreç hem sağlık, hem de sosyolojik açıdan ele alınan önemli bir konudur öğrenilmelidir (Condon 

ve ark., 2013). Erkeklerin erkeklik rolleri ile ilgili davranışları babalık davranışlarının nasıl şekilleneceğini 

yansıtacaktır (Habib ve Lancaster, 2010). Annelik sürecinde olduğu gibi, babalık sürecinde de rolü öğrenme ve 

prova etme adımları ile babalık davranışları öğrenilmelidir (Condon ve ark., 2013). Gebelik döneminden 

başlayarak babalık davranışlarının öğrenilmesinin baba-bebek bağlanması güçlendirici bir aktivite olduğu 

belirlenmiştir (Paquette ve Bigras, 2010). Bir erkeğin bebeğiyle olan duygusal ya da psikolojik bağının bebeğe 

olan davranışsal ilgisi ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Habib ve Lancaster, 2010).  

Yine, kadınlardan farklı olarak Kunkel ve McKinnon-Doan (2003), depresyon düzeyinin, beklenen babaların 

bağlanma puanları üzerindeki herhangi bir etkisini gösterememiştir. Ramchandani, Stein, Evans, and O’Connor 

(2005) tarafından yapılan bir araştırmada babaları postpartum 6. haftada depresyon yaşayan çocukların, 3.5 yaş 

civarında babalarında depresyon olmayan çocuklara göre daha fazla hiperaktivite problemi yaşadıklarını 

belirlemiştir. Paulson, Dauber ve Leiferman (2006) depresif babaların 9 aylık bebekleri ile daha az pozitif 

etkileşimde bulunduğunu tespit etmişlerdir.  

Anne-bebek bağlanmasında en etkili yöntemlerden birinin ten tene temas olduğu kanıtlanmış bir gerçektir 

(Brimdyr ve ark., 2018). Bebek ya da annede tıbbi olarak bir engel olmadığı sürece bebek doğar doğmaz hızlı, 

sürekli ve bölünmeyen bir anne-bebek ten tene temasın başlaması ve bebeğin emzirilmesi gerektiği, bunun bebeğin 

en önemli yaşam hakkı olduğu vurgulanmaktadır (Blomqvist ve ark., 2012; Brimdyr ve ark., 2018). Doğumun ilk 

saatlerinden itibaren anne-bebek ten tene temasın yanı sıra, baba-bebek ten tene temasın da kurulması sağlıklı bir 

ebeveynlik sürecinin başlaması için önerilmektedir (Mörelius ve ark., 2012). Anne-bebek ten tene temasının anne-

bebek bağlanması üzerine etkisini belirleyen çok sayıda çalışma olmasına karşın, baba-bebek ten temasının etkileri 

ile ilgili çalışmalar sınırlıdır (Kunkel ve McKinnon-Doan, 2003; Righetti ve ark., 2005; Paquette ve Bigras, 2010; 

Habib ve Lancaster, 2010; Olsson ve ark., 2017). 
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Amaç 

Doğumu takip eden ilk üç saat içinde sağlanan baba-bebek ten tene temasın paternal bağlanma düzeyine etkisini 

belirlemektir. 

Yöntem 

Araştırmanın tipi 

Baba-bebek ten tene temasın paternal bağlanma üzerine etkisini belirleyen bu çalışma yarı deneysel bir 

araştırmadır.  

Araştırmanın yeri ve katılımcıların özellikleri 

Araştırma, Antalya Medikal Park Hastanesinde, baba-bebek ten tene temasın kurulduğu katılımcılar üzerinden 

retrospektif olarak yürütülmüştür. Veriler Mayıs-Temmuz 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Doğumdan sonra 

ilk üç saatte baba-bebek ten tene temasın sağlandığı, bebeği 6-12 ay arasında olan, psikolojik tedavi görmeyen ve 

çalışmaya katılmaya gönüllü olan babalar deney grubunu oluştururken, ten tene temas kurdurulmayan ve bebeği 

6-12 ay arasında olan babalar kontrol grubunu oluşturmuştur. İletişim engeli bulunan, bebeğinde herhangi bir 

konjenital anomali bulunan ve bebeği yenidoğan yoğun bakımda yatan babalar çalışma dışına alınmıştır.  

Tablo 1. Katılımcıların genel özellikleri  

 
 

 

 Deney (n=34) Kontrol  (n=35) 

M±SS M±SS 

Yaş 35.7±4.3 37.9±3.7 

Gelir 11852.9±4129.5 9572.8±4995.5 

Eş yaş 31.6±4.0 33.4±3.2 

Evlilik yıl 6.5±2.3 5.0±2.2 

Bebek ay 8.1±0.9 7.97±0.7 

 n % n % 

Eğitim 

   Üniversite 

   Lisansüstü 

 

29 

5 

 

85.3 

14.7 

 

31 

4 

 

88.6 

11.4 

Meslek 

   Memur 

   Sertbest 

 

16 

18 

 

47.1 

52.9 

 

14 

21 

 

40.0 

60.0 

Eş eğitim 

   Üniversite 

   Lisansüstü 

 

26 

8 

 

76.5 

23.5 

 

34 

1 

 

97.1 

2.9 

Eş meslek 

   Ev hanımı 

   Memur 

   Serbest 

 

8 

14 

12 

 

23.5 

41.2 

35.3 

 

5 

23 

7 

 

14.3 

65.7 

20.0 

Çocuk  

   Var 

   Yok 

 

7 

27 

 

20.6 

79.4 

 

26 

9 

 

74.3 

25.7 

Babalığa hazırlık 

   Evet 

   Hayır 

   Kısmen 

 

21 

5 

8 

 

61.8 

14.7 

23.5 

 

23 

4 

8 

 

65.7 

11.4 

22.9 

Bebek cinsiyet 

   Kız 

   Erkek 

 

18 

16 

 

52.9 

47.1 

 

16 

19 

 

45.7 

54.3 

Hazırlık 

Babalığa hazır değilim ama bebeğin bakımını yapmaya 

çalışarak eşime destek oluyorum. 

Bebeğimin bakımını isteyerek yapıyorum ve eşime bu 

konuda destek oluyorum. 

Babalığa her zaman hazırım, ama işlerim nedeniyle eşime 

çok fazla yardımcı olamıyorum 

 

- 

 

20 

 

14 

 

- 

 

58.8 

 

41.2 

 

5 

 

25 

 

5 

 

14.3 

 

71.4 

 

14.3 
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Çalışma kapsamına alınan deney grubundaki babaların yaş ortalaması 35.7±4.3 olarak belirlenirken, kontrol 

grubunun ise 37.9±3.7 olduğu görülmüştür. Katılımcıların tamamı en az üniversite mezunu iken, deney grubundaki 

katılımcıların %79.4’ü, kontrol grubundakilerin ise %20’si ilk kez baba olmuştur. Hem deney, hem de kontrol 

grubundaki babaların %60’ından fazlası babalığa hazır olduklarını belirtmiştir (Tablo 1).   

Deney grubun uygulanan girişimler 

Ten teması doğumu takip eden ilk üç saat içinde, kadın doğum servisinde, en az bir saat süreyle yapılmıştır. 

Babanın el hijyeni sağlandıktan sonra üst kıyafetleri çıkarılarak uygulamaya başlanmıştır. Ardından, oda 

karartılmış, sessizlik ve mahremiyet sağlanmış, baba-bebek göz teması kurulacak pozisyonda bebek 

konumlandırılmıştır. Oda sıcaklığı 19-24 derece arasında olacak şekilde ayarlanmıştır. Bebeğin üzerine sadece 

müslin bezi örtülmüştür.   

Araştırmada kullanılan ölçüm araçları 

Araştırma verileri kişisel bilgi formu ve Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmacılar 

tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu babaların yaşı, eğitim durumu, mesleği, evlilik yılı, sahip olduğu çocuk 

sayısı, bebeklerin cinsiyeti, yaşı vb. sorulardan oluşmaktadır. 

 Condon ve ark. (2008) tarafından doğum sonrası baba- bebek bağlanmasını değerlendirmek amacıyla 

geliştirilen Baba-Bebek Bağlanma Ölçeği, 19 maddelik bir ölçektir. Ölçek; ‘sabır ve hoşgörü’, ‘etkileşimde zevk’ 

ve ‘sevgi ve gurur’ olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin her bir maddesi bir ve beş puan arasında 

puanlandırılmaktadır. Ölçekteki 12 madde ters yönlü maddelerdir. Ölçekteki ters yönlü maddelerin numaraları şu 

şekildedir; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ters maddelerde puanlama tam tersi olacak şekilde yapılmaktadır. 

Yüksek puanlar bağlanmanın yüksek olduğunu ifade etmektedir. Condon tarafından 2008 yılında baba bebek 

bağlanmasını değerlendirmek amacıyla geliştirilen ölçeğin cronbach alfa katsayısı 6. ayda 0.81; 12. ayda 0.78 

bulunmuştur (Condon ve ark. 2008). 

Verilerin değerlendirilmesi ve etik boyut  

Çalışmaya başlamadan önce Medikal Park Hastanesi Etik Kurulundan çalışma için etik onam alınmıştır. Deney ve 

kontrol grubunun demografik özelliklerini belirlemek için sayı, yüzde; baba-bebek bağlanma ölçeği ve alt 

ölçeklerin madde toplam puanını belirlemek için ise bağımsız gruplarda t test, Mann Whitney U ve One-Way 

Anova testleri kullanılmıştır. 

 

Bulgular 

Doğumdan sonra bir saat içinde ten tene temas uygulanan babaların bebeğe bağlanma düzeyleri ten teması 

uygulanmayanlara göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0.01). Deney ve kontrol grubunun sevgi ve 

hoşgörü altboyutu madde toplam puanları incelendiğinde ten tene temas uygulanan deney grubundaki babaların 

sevgi ve hoşgörü düzeyleri (33.4±3.3), kontrol grubundan (26.13±7.1) fazla bulunmuştur ve aralarındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.01). Ten tene temas uygulanan babaların bebekleri ile etkileşimden aldıkları 

zevk düzeyleri (29.3±3.6), kontrol grubuna göre (23.7±7.3) daha fazladır (p=0.01). Ayrıca, deney grubundaki 

babaların sevgi-şevkat düzeylerinin (14.1±1.8), kontrol grubundan fazla olduğu görülmüştür (11.8±2.9) (p<0.02) 

(Tablo 2).  

Tablo 2. Baba-bebek bağlanma ölçeği ve alt boyutları madde toplam puanları 

 Deney Kontrol p 

Sevgi ve hoşgörü 33.4±3.3 26.13±7.1 .01 

Etkileşimde zevk 29.3±3.6 23.7±7.3 .01 

Sevgi-gurur 14.1±1.8 11.8±2.9 .02 

Baba-bebek bağlanma 82.34±7.76 66.07±18.2 .01 

 

Bebeğin cinsiyetinin her iki grupta baba-bebek bağlanma düzeyini etkilenmediği; ancak her iki cinsiyet için de ten 

tene temas uygulanan babaların bebeklerine bağlanma düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Benzer bir 

şekilde, ten tene temas uygulanan kız ya da erkek bebek babalarının sevgi ve hoşgörü, bebek ile etkileşimden zevk 

alma, sevgi gurur alt ölçek madde toplam puanlarının kontrol grubundan yüksek olduğu görülmüştür (Tablo 3).   
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Tablo 3. Bebeğin cinsiyetinin baba-bebek bağlanma düzeyine etkisi 

 Deney Kontrol Kız bebeği 

olanlar 

Erkek bebeği 

olanlar Bebek cinsiyet Bebek cinsiyet 

Kız Erkek Kız Erkek Z p Z p 

Sevgi ve hoşgörü 33.9±3.8 32.8±2.6 27.9±6.6 24.6±7.3 -3.2 .01 -3.34 .00 

t: 0.79       p: .31 t: 1:37 p: .17 

Etkileşimde zevk 29.8±4.1 28.1±3.0 25.5±6.4 22.2±7.8 -2.4 .01 -3.76 .00 

t: -.23   p: .33 Z: -1.27 p: .18 

Sevgi-gurur 14.0±1.2 14.1±1.1 12.2±2.5 11.5±3.3 -2.7 .01 -2.87 .01 

t: 0.93    p: .81 t: 0.66 p: .18 

Baba-bebek 

bağlanma 

83.4±8.8 81.0±6.4 70.5±16.3 62.3±19.3 -3.1 .02 -3.20 .01 

t: 0.88    p: .80 t: 1.34 p: .18 

 

 

Çalışmada deney ve kontrol grubundaki babalardan ilk kez baba olanların baba-bebek bağlanma ölçeği madde 

toplam puanı daha önceden çocuk sahibi olan babalara göre daha yüksek bulunmuştur.  İlk kez baba olan deney 

grubundaki babaların baba- bebek bağlanma puanı 86.0±5.3, daha önce çocuğu olanların 81.3±8.0 ise olduğu 

görülmüştür. İlk kez baba olanların baba-bebek bağlanma düzeyi yaklaşık beş puan fazla olsa da aralarındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Buna karşın, ten tene temes uygulanan deney grubundaki ilk 

kez baba olanların ölçek madde toplan puanı 86.0±5.3, kontrol grubunun ise 67.1±16.8; daha önce çocuğu olan 

deney grubundaki babaların ise 81.3±8.0, kontrol grubunun 62.9±22.7 olarak belirlenmiş ve aralarındaki yaklaşık 

20 puanlık farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür (p<0.05).  Buna ek olarak hem ilk kez baba 

olanlarda, hem de daha önce çocuk sahibi olanlarda, deney grubundaki babaların sevgi-hoşgörü, etkileşimde zevk, 

sevgi-gurur alt boyutları madde toplam puanının kontrol grubundan anlamlı bir şekilde daha fazla olduğu 

belirlenmiştir (p<0.05) (Tablo 4).  

Tablo 4. Daha önce çocuk sahibi olmanın baba-bebek bağlanma düzeyine etkisi 

 Deney Kontrol Çocuğu olanlar 

 

 

t              p 

İlk kez baba 

olanlar  

 

t            p 

Yaşayan çocuk Yaşayan çocuk 

Var Yok Var Yok 

Sevgi ve hoşgörü 32.8±3.3 35.5±2.3 26.0±8.7 26.1±6.6 -4.6          .02 -3.1         0.1 

t: 0.91  p:0 .71              t: -1.95  p:0.20 

Etkileşimde zevk 29.1±3.8 30.0±2.6 21.8±9.1 24.4±6.6 -3.6           .05 -2.5        .02 

t: 0.89    p:.35 t: -1.88    p:.07 

Sevgi-gurur 13.9±1.2 14.8.0.3 11.1±3.4 12.1±2.8 -3.2           .04 -3.1         .01 

t: 0.04   p:0.05 t: -0.55 p:.11 

Baba-bebek 

bağlanma 

81.3±8.0 86.0±5.3 62.9±22.7 67.1±16.8 -3.9           .00 -2.95       .16 

     t: 0.58  p:.32 t: -1.43  p:.10 

 

Tartışma 

Bir erkeğin bebeğiyle olan duygusal ya da psikolojik bağının bebeğe olan davranışlarını ve ilgisini etkileyeceği 

düşünülmektedir (Habib ve Lancaster, 2010). Baba-bebek bağlanmasının en önemli göstergelerinden bir tanesi 

bebeğe duyulan koşulsuz sevgi iken, diğeri de koruma duygusudur (Condon ve ark., 2013).  Righetti, Dell’avanzo, 

Grigio ve Nicolini (2005), kadınlardan farklı olarak, erkeklerin perinatal bağlanmasının, ultrason muayenesi 

sonrasında pek gelişmediğini bulmuşlardır. Ayrıca, Seimyr, Sjogren, Wells-Nystrom ve Nissen (2009), antenatal 

bağlanmada erkeklerin kadınlara göre farklılık gösterdiğini, anne karnındaki fetüs yerine gelecekteki bebekleri ile 

daha fazla ilgilendiklerini, bebeklerinin geleceği ile ilgili planlamalar ve hayaller kurduklarını belirlemiştir. Baba 

bebek ten tene temasın babalığa geçiş sürecinde kolaylaştırıcı bir faktör olduğu ve paternal bağlanma düzeyini 

arttırdığı düşünülmektedir. Bu çalışmada ten tene temas kurulan babaların baba-bebek bağlanma ölçeği toplam 
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puanı 82.34±7.76, kontrol grubunun ise 66.07±18.2 olarak saptanmış ve aralarındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur. 

 

Habib ve Lancaster (2006) tarafından doğum sonu dönemde babalık kimliği ölçek puanlarının, gebelik 

döneminden fazla olduğu belirlenmiştir. Son trimeserde kurulabilen baba-bebek bağlanmasının gelecekte de baba-

bebek ilişkisini etkileyeceği belirlenmiştir. Bir babanın bebeğine olan bağlılığı, eşinin emzirmesine karşı olan 

tavrını da etkileyebilir (Condon ve ark., 2013). Bir erkeğin bebeğe karşı tutumunun emzirmenin süresini ve 

etkinliği etkilediğini belirleyen kanıt bulunmaktadır (Scott, Landers, Hughes, & Binns, 2001). Çalışmamızda baba 

bebek bağlanma ölçeğinin alt boyutları incelendiğinde deney grubunun sevgi ve hoşgörü (33.4±3.3, 26.13±7.1), 

etkileşimde zevk (29.3±3.6, 23.7±7.3), sevgi-gurur (14.1±1.8, 11.8±2.9) alt boyut madde toplam puanlarının 

kontrol grubundan yüksek olduğu ve aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Bebeğin 

cinsiyetinin her iki grupta da baba-bebek bağlanma düzeyinin etkilenmediği; ancak her iki grupta da ten tene temas 

uygulanan babaların bebeklerine bağlanma düzeyinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, ilk kez baba olan 

deney grubundaki babaların baba-bebek bağlanma düzeyinin (86.0±5.3), kontrol grubundan daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (67.1±16.8). 

 

Sonuçların uygulamada kullanımı 

Bağlanmanın sağlanmasında, anne ve babaların bebeği ile ten teması (kanguru bakımı) desteklenmelidir. Doğum 

eyleminden sonra ilk üç saat içerisinde baba-bebek ten tene temasının sağlanması babaların bebeğe bağlanma 

düzeyini artırmakla kalmamakta; sevgi ve hoşgörülerini, bebek ile etkileşimden zevk alma düzeylerini ve bebekleri 

ile gurur duyma düzeylerini de olumlu yönde etkilemektedir. Doğum eylemi sırasında baba-bebek ten tene temasın 

babalığa geçişte etkin bir uygulama olduğu belirlenmiştir.    
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Problem Tanımı: Anne sütü ile beslenme, çocuğun sağlığı ve gelişmesi için ana koşuldur. Doğum sonu süreçte 

annelerin sıklıkla yaşadığı sorunlar arasında emzirme ve emzirmeye ilişkin sorunlar yer almaktadır. Bu süreçte 

doğum yapan annelere yeterli ve etkili eğitimler vermek önemlidir.  

Amaç: Bu araştırma hemşirelik bölümü öğrencileri tarafından doğum yapan annelere verilen emzirme eğitiminin 

yeterli ve doğru bir biçimde verilip verilmediğini ve hangi noktalar üzerinde durulduğunu ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmıştır.  

Materyal-Metod: Araştırmada veriler nitel veri toplama  yöntemlerinden  görüşme  yöntemi kullanılarak 

toplanmış ve görüşmelerden elde edilen  nitel  verilerin  analizinde  içerik  analizi ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. 

Çalışmaya 1. ve 2. öğretim öğrencilerinden 3 kız, 3 erkek  öğrenci olmak üzere toplam 6 öğrenci alınmıştır. 

Çalışmaya katılmaya gönüllü öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. 

Bulgular: Araştırmada öğrencilerin yaşları 20-24 arasında değişmektedir. Öğrencilerin etkin emzirme eğitiminin 

ne zaman başlayacağı ve nasıl olmasına yönelik bilgi düzeylerine bakıldığında öğrencilerin 2’si doğumdan bir ay 

önce başlamalıdır yanıtını vermiştir. Öğrencilerin fazla gelen sütün sağılma, saklanma ve saklanan sütün tekrardan 

kullanılmasına ilişkin bilgi düzeyleri 3 alt temadan oluşmaktadır. Öğrencilerin araştırma soruları içinde yer alan; 

emzirme eğitiminin ne zaman ve nasıl başlayacağı; başarılı emzirmenin ne anlama geldiği, fazla gelen sütün 

sağılması, saklanması ve saklanan sütün tekrardan kullanılmasında neye dikkat edeceğine ilişkin sorulara bazı 

öğrencilerin doğru, bazı öğrencilerin yanlış, bazı öğrencilerin ise eksik yanıtlar verdiği bulunmuştur. Emzirmenin 

süresine ilişkin bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde 2 öğrenci ortalama 20 dakika yanıtını verirken; 4 öğrenci ise 

emzirmenin süresine ilişkin hiç görüş bildirmemiştir.  

Sonuç: Öğrencilerin doğum sonundaki emzirme eğitime ilişkin bilgilerinin yetersiz, eksik ve hatalı  olduğu 

görülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilere verilen emzirme eğitimleri artırılmalıdır. Bu doğrultuda öğrencilere 

hasta başı uygulama fırsatlarının daha çok tanınmalı, öğrencilerin bilgilerini sürekli tekrarlayıp geliştirmeleri ve 

hastalara daha faydalı hizmetler sunmaları odak noktası haline getirilmelidir. 
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ABSTRACT 

 

Problem definition: Breastfeeding is the main condition for the health and development of the children. Problems 

that mothers often experience during postpartum period include problems related to breastfeeding and 

breastfeeding. In this process it is important to give sufficient and effective training to the mothers who give birth. 

Aim: This research was carried out in order to find out whether breastfeeding education given to mothers who are 

given by nursing students is given adequately and correctly and which points are emphasized. 

Material and Metod: Data were collected by interview method which is one of the qualitative data collection 

methods and content analysis method was used for analyzing qualitative data. Six students were included in this 

study from formal education and evening education. Volunteer students to participate in the study were included 

in the study. 

Results: The age of the students in the study ranged from 20 to 24. Given the level of knowledge about when and 

how effective breastfeeding training will start, 2 of the students should start a month before birth.  

The level of knowledge regarding the use of excessively smoking, hiding and hiding the students from overburden 

is composed of 3 sub-themes.  

In the research questions of the students; when and how to start breastfeeding; it was found that some students 

were wrong, and were giving incomplete answers to questions about what succesful breastfeeding means, 

overflowing, hiding, and hiding. When the level of knowledge about the duration of the breastfeeding was 

evaluated, 2 students answered an average of 20 minutes; 4 students did not give any opinion about the duration 

of the breastfeeding.  

Conclusion: It is seen that the knowledge of the students about the education of breastfeeding at the end of the 

birth is inadequate, incomplete and inaccurate. As a result, the training of breastfeeding given to the students 

should be increased.  

In this direction, students should be more aware of opportunities to practice on a patient-by-patient basis, 

constantly re-developing and improving their knowledge, and providing more useful services to their patients. 

 

1.Giriş 

 Doğumdan sonra meme dokusundan süt gelmesiyle başlayan döneme “laktasyon” denir. Anne sütünün 

yeni doğanın gelişimini tam olarak destekleyecek özelliklere sahip bir besin maddesi olduğu bilinmektedir.Son 

yıllarda özellikle WHO/UNICEF yayınlarında bu konunun önemi vurgulanmakta ve bebeklerin ilk 4-6 ay içinde 

yalnızca anne sütüyle beslenmelerinin sağlanması gerektiği bildirilmektedir (Taşkın(2016); Sevil,Ertem, (2017)) 

 Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için en uygun, eşsiz bir beslenme yöntemidir. Aynı 

zamanda anne ile bebeğin sağlığı üzerinde olumlu biyolojik ve duygusal etkiye sahip bir etkileşim aracıdır. Bebek 

ister prematüre ister hasta doğmuş olsun tüm yenidoğanlarda anne sütü tercih edilmelidir. Anne sütü, bebeklere 

gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına ilk altı ay sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü bebek için çok 

önemlidir çünkü bebeği hastalıklara karşı korur (Amir, 2014). Anne sütü bebekler için yaşamsal öneme sahiptir. 

Anne ile bebeğin sevgi bağı kurabilmesi için en iyi iletişim yolu emzirmedir. Anne sütü alan bebeklerin, diğer 
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besinlerle beslenen bebeklere göre daha zeki oldukları ifade edilmektedir. Anne sütünün bileşiminden de 

anlaşılacağı gibi hayvan sütü ve formül sütlere göre büyük üstünlükleri vardır. Yapılan bütün araştırmalar anne 

sütünün bebeklere en az 12 ay verilmesi, bu süreden sonra isteğe bağlı olarak verilmeye devam edilmesi 

önerilmektedir. Özellikle doğumdan sonra ilk 6 ayda, bebekler anne sütü dışında hiç bir ek gıdaya gereksinim 

duymaz. Anne sütü bebek için mükemmel bir besin kaynağıdır (Coşkun,2012;Yeşilçiçekçalık, Coşar Çetin, Erkaya 

(2017)) 

 Emzirme sırasındaki psikofizyolojik reaksiyonlar anne-bebek arasındaki bağın güçlenmesini ve annenin 

kendini iyi hissetmesini sağlar. Emzirme anne bebek arasında deri temasını sağlayarak, bağın güçlenmesine  neden 

olur. Yeni doğanın iletişiminde, dokunma duyusu temel faktördür. Dokunma (deri teması) ve göz göze iletişim, 

anne ve bebeğin birbirlerinin davranışsal ifadelerini ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olur (Taşkın, 2016) 

 Bağlanma yenidoğanla ebeveyn arasında duygusal olarak olumlu ve karşılıklı yardım edici bir ilişkinin 

kurulması anlamına gelen bir kavramdır.  Bebeğin beslenme ihtiyacını ve rahatını sağlayan anne, başarı duygusu 

yaşar. Bu duygu annenin bebeğini daha sakin-rahat bir biçimde tutmasına neden olur (Forster, (2015), Yılmaz v.d 

(2017)) 

 Annelerin ilk 6 ay anne sütü vermesinin incelendiği bir çalışmada ilk 6 ay anne sütü verilmemesinin 

nedenleri arasında işe başlamama görülmemiştir.Annelere neden emzirmedikleri sorulduğunda; bebekle bağlanma 

zorluklarının olduğu, bebeğin uyuduğu, sütünün yeterli gelmediği, anne sütüyle  beslediğinde bebeğin kan 

şekerinin düştüğü ve kilo kaybının olduğunu ve meme ucunun ağrıması nedeniyle emzirmediklerini ifade 

etmişlerdir (Cidro,2015) 

 Anne sütünün meme kanseri ve diğer jinekolojik kanser türlerine ilişkin koruyuculuğu bulunmaktadır. 

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir ve akciğer kanserinden sonra ölüm oranı 

olarak 2. sırada sıralanabilir.Ağustos 2014 te yapılan bir çalışmada emzirmenin meme kanseri yönünden önemli 

olduğu bulunmuştur. Emziren kadınların %70 ‘inde meme kanseri görülme sıklığı daha düşüktür (Emzirme 

Danışmanlığı Kitabı,2015) 

Anne ve çocuk sağlığı ve beslenme alanlarında dünya genelinde çalışmalar yürüten UNICEF ve WHO, çocuk 

beslenmesine ilişkin uygulamaların düzeltilmesi gereğinin de bilinciyle, 1991 de Bebek Dostu Hastaneler 

programını gündeme getirdiler. Bu program “10 adımda başarılı emzirme” ilkelerinin uygulanması ile bebeğin 

anne sütü ile beslenmesini sağlamak, emzirmeyi özendirmek ve desteklemek için doğum kliniklerinin 

düzeltilmesini amaçlamaktaydı. Günümüzde de dünyadaki bir çok doğum kliniği “Bebek Dostu” statüsüne 

erişebilmek için çaba göstermektedir. (Rehber,2014) 

 Araştırmanın amacı, doğum yapmış kadınlara verilen emzirme eğitiminin yeterli ve doğru bir biçimde 

verilip verilmediğini ve hangi noktalar üzerinde durulduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu genel amaç çerçevesinde 

aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir. 

 Alt amaçlar 

• Öğrencilerin eğitim verirken iletişim sırasında dikkat edilmesi gereken unsurları belirlemek, 
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• Öğrencilerin etkin emzirme yöntemi kavramına ilişkin bilgilerini ortaya çıkarmak, 

• Öğrencilerin anne sütünün faydalarına ilişkin bilgi düzeylerini belirlemek, 

• Başarılı bir emzirme için nelere dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin verdikleri eğitimleri belirlemek, 

• Emzirme döneminde yaşanılan meme sorunları ve çözümüne ilişkin yaklaşımları bilip bilmediklerini 

değerlendirmek. 

• Öğrencilere göre doğum sonu kliniklerinde hastalara verilen emzirme eğitiminin etkili olup olmadıklarına 

yönelik görüşlerini ortaya çıkarmaktır. 

2.Yöntem 

 2.1. Araştırma Modeli 

Bu çalışma doğum yapmış kadınlara öğrenciler tarafından verilen emzirme eğitiminin yeterli ve doğru bir biçimde 

verilip verilmediğini ve öğrencinin eğitim bilgilerine yönelik eksikliklerini, hangi kavramları daha iyi bildiğini, 

hangilerini karıştırdığını daha net bir şekilde ortaya çıkarmak için nitel araştırma modeli kullanılmıştır. 

 2.2.Katılımcılar  

Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada derinlemesine bilgi 

toplamak amaçlandığından olasılık temelli olmayan amaçlı örnekleme tekniklerinden uygun örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. 

        Araştırmanın katılımcıları, görüşme yapmayı kabul eden ve katılmaya istekli olan 2. sınıf hemşirelik 

öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırma kapsamında, Ç.Ü.T.F. Balcalı Hastanesinde Kadın Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği stajında olan ve yaşları 20-24 arasında değişen, 6 öğrenci ile görüşme yapılmıştır. 

Katılımcılar görüşme öncesinde araştırmanın amacı hakkında bilgilendirilmiş ve sözlü onamları alınmıştır.  

 2.3.Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Bu araştırmanın verileri nitel veri toplama yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Veriler yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak yapılmış olup görüşmeler 5-9 dk 

sürmüştür. 

Veri toplama amacıyla araştırmanın amaç ve kapsamına uygun hazırlanan görüşme formu; önceden belirlenen 

başlıklara ilişkin açık uçlu sorudan oluşmuştur. 

Öğrenci katılımcılar ile yapılan tüm görüşmeler doğum sonu kliniğinde bulunan bir seminer odasında yapılmıştır. 

Görüşmelerin tamamı ses kaydı ile alınmıştır. Daha sonra bu kayıtlar bilgisayar ortamında yazılı metin haline 

getirilmiştir 

 2.4. Verilerin Analizi 

 Görüşmelerden elde edilen nitel verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmacı ilk 

olarak yazılı metni okumuş ve bu okuma sırasında olası kodlar metnin kenarına yazılmıştır. Bir sonraki aşamada 

ana temalar düşünülmüştür ve elde edilen bu temaların listesi oluşturulmuştur. Böylece bulgular betimlemeye hazır 
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hale getirilmiştir. Bulguların sunumunda katılımcıların görüşlerini yansıtmak için doğrudan alıntılara yer 

verilmiştir. Katılımcılardan alıntı yaparken “Öğrenci” olarak belirtilmiş ve katılımcılara verilen numaralar 

(örneğin Öğrenci 1) alıntıların sonuna eklenmiştir. Araştırmacının ilaveten yönelttiği sorularda araştırmacı A 

harfiyle belirlenmiştir. 

3.Bulgular 

 Araştırmaya 3’ü kadın, 3’ü erkek olmak üzere 6 öğrenci katılmış olup öğrencilerin yaşları 20-24 arasında 

değişmektedir. 

 Öğrencilerin etkin emzirme yöntemi sorusuna yönelik bilgi düzeyleri değerlendirildiğinde, öğrencilerin 

etkin emzirme denilince 5 öğrencinin bebeğin beslenmesi ve 2 öğrencinin de annenin uygun pozisyonda olmasını 

ifade ettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerden bazılarının etkin emzirmeye ilişkin bilgi düzeyleri aşağıdaki alıntılarda 

görülmektedir. 

‘Annenin gerekli sütü bebeğe sağlaması ve bebeğin de bu sütü kullanması’ (Ö1). 

‘Doğru bir şekilde annenin bebeğini beslemesi’ (Ö3). 

‘Bebeğin alabileceği kadar doyabileceği kadar sütü alması’ (Ö6). 

 Öğrencilerin etkin emzirme eğitiminin ne zaman başlayacağı ve nasıl olmasına yönelik bilgi düzeylerine 

bakıldığında öğrencilerin 2’si doğumdan bir ay once başlamalıdır yanıtını vermiştir. Diğer öğrenciler ise 4’ü 

doğumdan sonraki bir  zaman dilimlerini (yarım saat, 1 saat, 2 yıl boyunca gibi) söylemiştir. Bu doğrultuda 

öğrencilerin bu konuyla ilgili eksik bilgilere sahip oldukları  belirlenmiştir. Nasıl yapıldığına ilişkin soruya ise 

öğrenciler memeye doğru yerleşme, annenin rahatı, kuvvetli emme ve tam doyma gibi yanlış bilgiler vererek bu 

konuya ilişkin doğru bilgiye sahip olmadıkları belirlenmiştir. 

 Öğrencilerden bazılarının etkin emzirme eğitimi zamanı ve nasıl yapılmalıdır sorusuna ilişkinler  bilgi 

düzey aşağıdaki alıntılarda görülmektedir. 

‘Doğumdan sonra başlamalıdır. Anneye 24-40 saat içinde ilk günde verilmeli diye biliyorum. Bebeğin altına  anne 

destek verilebilir. Memeyi tutarak anne verebilir’ (Ö2). 

‘Bebek doğduğundan itibaren başlanmalı ve eğitimler 2 yıl tekrar edilmelidir’ (Ö4) 

‘Doğumdan önce alınması gerekiyor. Doğum olduktan sonra yarım saat içinde emzirmesi gerekiyor’ (Ö6). 

 Öğrencilerin başarılı emzirme için dikkat edilmesine yönelik bilgi düzeyleri emzirmenin süresi, sıklığı ve 

emzirilen meme olmak üzere 3 alt temadan oluşmaktadır.  Öğrencilerin emzirme sıklığına ilişkin bilgi düzeylerine 

bakıldığında öğrencilerden 4’ü her istediğinde, 1’i acıktığında, 1’i 4-5 saatte bir ve 1’i ise 3 saate bir emzirmelidir 

yanıtını vermiştir. Emzirmenin süresi değerlendirildiğinde 2 öğrenci ortalama 20 dakika yanıtını verirken; 4 

öğrenci ise emzirmenin süresine ilişkin hiç görüş bildirmemiştir. Emzirilen memeye ilişkin soruya ise 2 öğrenci 

sağ ve sol meme dönüşümlü olarak yanıtını verirken ; 4 öğrenci ise emzirilen memeye ilişkin hiç görüş 

bildirmemiştir. Bu soruya ilişkin öğrencilerin yanlış bilgileri bulunmaktadır. Öğrencilerden 1’i anneden geri 
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bildirim alma, 2’si anneye eğitim verme, 1’i memenin hijyeni, 2’si bebeğin memeye tam tutması, 2’si bebeğin 

tutuş pozisyonu, 2’si ilk 6 ay anne sütü ve 6 aydan sonra ek gıdaya başlaması gerektiği yanıtını vermişlerdir. 

 Öğrencilerden bazılarının başarılı emzirme için dikkat edilmesine yönelik bilgi düzeyleri aşağıdaki 

alıntılarda görülmektedir. 

‘Bebeğe her ağladığında acıktığında verilmeli ve memeler boşaltılmalıdır. Önce bir memeden başlıyoruz sonra o 

boşaldığında diğerine geçiyor diye biliyorum. Sıklığı da bebek her istediğinde verilmesi gerekiyor 2,3 kere diye 

bir kısıtlama yok. Bebek acıktıkça verilir’ (Ö2). 

‘Ya şimde ilk 6 ay anne sütüyle besliyoruz. Sonra da ek gıdalara başlıyoruz böyle’ (Ö4) 

‘İlk başta annenin emzirme eğitimi ve hijyen önemli. Başka memeler 3 saatte bir boşaltmak için emzirmeli. Sağ 

memeden başladıysa o bitene kadar devam etmeli sonra diğer memeye geçmeli devamlılığını sağlamak açısından. 

Sonuçta biri boşalırken diğeri dolmalı. Hem anne açısından hem bebek açısından. 25-30 dakika olmalı. Bu sağ 

meme ve sol meme olmak üzere dönüşümlü olarak yapılmalı’ (Ö5). 

 Öğrencilerin fazla gelen sütün sağılma, saklanma ve saklanan sütün tekrardan kullanılmasına ilişkin bilgi 

düzeyleri 3 alt temadan oluşmaktadır. Öğrenciler 5’i anne sütünün sağılma nedenlerinden bahsederken, 2’si ise süt 

sağmak için gerekli olan süt sağma pompalarından bahsetmiştir. Öğrencilerden 3’ü sütün saklama koşullarından 3 

gün kuralına değinmiştir.  Öğrencilerden 4’ü ise sütün saklanması gereken yerleri (oda sıcaklığı, buzdolabı, derin 

dondurucu) ve saklanma sürelerini vurgulamıştır. Öğrencilerden 3’ü doğru yanıt olan derin dondurucu da 3 ay 

yanıtını verirken, 1 öğrenci derin dondurucuda 6 ay yanıtını, 1 öğrenci ise derin dondurucuda 3 yıl yanıtını 

vermiştir. Bu durumda öğrencilerin belirtilen alt kümeye ilişkin yanlış bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. 

Öğrencilerin 4’ü sütün tekrar kullanılmasına ilişkin sütün bekletildiği ortamın özelliği üzerinde durmuştur. 

Öğrencilerden 3’ü sütü kullanırken yapılması gereken işleme değinirken, 4’sü ise sütün çözünme işleminden sonra 

sütün kullanılma koşulları ile ilgili görüş bildirmiştir. 

 Öğrencilerden bazılarının fazla gelen sütün sağılma, saklanma ve saklanan sütün tekradan kullanılmasına 

ilişkin bilgi düzeyleri aşağıdaki alıntılarda görülmektedir. 

‘Bunun için aspire eden çeken makinalar var. Sütleri oda sıcaklığında 3 saat bekletiyoruz. Buzdolabında 3 gün 

derin dondurucuda da 3 ay. Tekrar buzluktan çıkarttığımızda ısıtmamız gerekiyor.Oda sıcaklığında ılımasını 

bekleyebiliriz’ (Ö1) 

‘Memesini boşaltmalı zaten. Bunu süt pompalarıyla yapabilir. Bunu yaparsa dışarda 3 saat, buzdolabına koyarsa 

3 güne kadar kalabilir’ (Ö2) 

‘Mesela bebeği yeteri kadar besleyemiyorsak , süt çok oluyorsa bitirme hızına bebek yetişemiyorsa sütler 

saklanmalıdır Süt sağıldıktan 3 saat sonra bebeğe verilebilir, 30 saat sonra saklanıp bebek tekrar beslenebilir ve 3 

yılda buzlukta saklanabilir öyle diye okumuştum. Süt dondurulduktan sonra ılık suyun altında tekrar sıvı hale 

getirilmeli ve öyle beslenmelidir’ (Ö3). 
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‘Bunu sağıp da biberonda saklayabilir. Oda ısısında 3 saat, dolapta 3 gün ve buzlukta da yanlış hatırlamıyorsam 6 

ay diye biliyorum. Bu anne açısından daha iyi. Hem annenin de vücudu düzene giriyor’ (Ö5) 

4. Tartışma ve  Sonuç 

 Bu araştırmada doğum sonu kliniklerde çalışan öğrencilerin hastalara verdikleri emzirme eğitiminin 

değerlendirilmiştir. Bu araştırmada öğrencilerin etkin emzirmeye yönelik bilgi düzeylerine bakıldığında hastalara 

eğitim verilirken en çok bebeğin beslenmesi üzerinde durdukları görülmüştür. Bunun nedeni bebeği anne sütü 

verilmesinin  asıl amacının bebeği doyurmak olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir.Öğrencilerin etkin 

emzirme yöntemiyle ilgili olarak iletişim becerilerinin kurulması, hastaya bilgilendirme gibi hemşireliğin 

rollerinden hiç bahsetmemeleri bu konuda tüm öğrencilerin eksik olduğu saptanmıştır. Etkin emzirmenin ne zaman 

verildiği sorusunda ise öğrencilerin farklı yanıtları dikkati çekmektedir. Öğrenciler doğum öncesi zamanda ya da 

doğumdan sonraki farklı zaman dilimlerini ifade ederek bu konuyla ilgili bilgi düzeylerinde eksiklikler olduğu 

görülmektedir.  Öğrencilerin emzirmenin anneye ve bebeğe yönelik faydalarına ilişkin en çok tekrar ettikleri 

annenin vücudunun toparlanması ve bebeğin de hastalıklardan korunmasının ön plana çıkardıkları saptanmıştır. 

Bu bilgi düzeyiyle ilgili olarak öğrencilerin hatalı bilgileri yoktur. Ancak her öğrenciden de beklenen tüm yanıtlar 

alınamamıştır. 

 Çalışmayla ilgili olarak özellikle hastalara verilen emzirme eğitiminin etkili olup olmadığı sorusuna 

öğrencilerin etkili ama yetersiz ifadesi üzerinde sıklıkla odaklandığı görülmektedir. Bu doğrultuda aslında çalışan 

hemşirelerin de eğitim vermeleri konusunda sorunlar olduğu ipucunu ortaya koymaktadır. Bilgi değişen ve 

geliştirilmesi gereken bir kavramdır. Bu nedenle eğitimi verip öğrenci yetiştiren öğretim elemanlarının, uygulama 

alanlarında hastalara hizmet sunan hemşirelerin ve öğrencilerin bilgilerinin sürekli tekrarlanıp geliştirilerek 

hastalara daha faydalı hizmetler sunmak odak noktası haline getirilmelidir. 
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S-175 - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUMA HAZIRLIK SINIFI İLE İLGİLİ 

BİLGİ DÜZEYLERİ VE GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Elif Uludağ*, Rukiye Höbek Akarsu* 

*Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Özet 

Amaç: Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersi almış hemşirelik öğrencilerinin Doğuma Hazırlık Sınıfları 

(DHS) ile ilgili bilgi düzeylerinin ve görüşlerinin belirlenmesidir.  

Yöntem: Tanımlayıcı türde bir çalışmadır.  Çalışmanın örneklemini Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

2017-2018 ders dönemi yaz okulunda ders alan, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini almış 20 farklı 

üniversiteden gelen 106 öğrenci oluşturmuştur. Veriler öğrencilerin DHS ile ilgili bilgi düzeylerinin ve görüşlerini 

sorgulayan anket formu ile toplanmıştır. Anket formu araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve beş uzman görüşüne 

sunulmuştur. Uzman görüşleri sonrasında ankete son şekli verilerek çalışmaya katılmaya kabul eden öğrencilerden 

bilgilendirilmiş yazılı onam alınarak veriler toplanmıştır.  Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik 

kullanılmıştır.  

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 22.61±1.54 olup, çalışmaya 54 kadın ve 52 erkek öğrenci katılmış olup 

veriler cinsiyete göre normal dağılım göstermiştir. Öğrencilerin %57,5’i DHS’yi daha önce duyduğunu, %34’ü 

okulda hocasından duyduğunu belirtmiştir. DHS ile ilgili öğrencilerin %48,1’i bilgi almadığını belirtmiştir. 

Öğrencilerin %34,9’u DHS’lerin nerde yapılması gerektiğini bilmediğini, %34,9’u DHS’leri kimin yapması 

gerektiğini bilmediğini ifade etmiştir. Öğrencilerin %21,7’si DHS’ye ilk trimesterda katılması gerektiğini 

düşündüğünü ifade etmiştir.  Öğrencilerin %32,1’nin DHS’nin işleyişinin nasıl olması gerektiğini bilmediğini, 

%44,3’ü DHS ile ilgi felsefeleri duymadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %91,5’i DHS’nin gerekli olduğunu 

düşündüğünü, %68,9’u ilerde DHS’ye katılımcı olarak katılmak istediğini %60,4’ü DHS yürütücüsü olmak 

istemediğini, %96,2’si DHS için ek eğitim gerektiğini, %53,8’i ise DHS ile kurs almak istediğini belirtmiştir.  

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda öğrencilerin DHS ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve öğrencilerin 

çoğunluğunun lisans döneminde DHS ile ilgili eğitim almadıkları görülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğunun DHS 

ile ilgili yeterli bilgi sahibi olmamalarına rağmen DHS’lerin gerekli olduğunu ve DHS için ek eğitim gerektiğinin 

farkında oldukları görülmektedir. DHS’lerin önemi düşünüldüğünde lisans öğrencilerine bu alanda daha fazla bilgi 

verilmesi gerektiği düşünülmektedir ve bu çalışmanın daha büyük örneklemle yapılması önerilmektedir.  

Anahtar Kelimler: Doğuma Hazırlık Sınıfı, Hemşirelik Öğrencileri, Bilgi Düzeyi 

Determination of Knowledge Level and Opinions of Nursing Students about Childbirth Preparation Class 

Abstract 

Aim: To determine the level of knowledge and opinions of nursing students who have received Obstetrics and 

Gynecology Nursing courses on Childbirth Preparation Classes (CPC). 
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Methods: It is a descriptive study. The sample of the study is composed of 106 students. The data were collected 

through questionnaire form which questioned students' knowledge level and opinions about CPC. The 

questionnaire was prepared by researchers and presented to five experts. After the expert opinions, the final form 

of the questionnaire was given and written consent was obtained from the students and the data were collected. 

Descriptive statistics were used in the evaluation of the data. 

Results: The average age of the students was 22.61 ± 1.54, and 54 female and 52 male students participated in the 

study and data show normal distribution in accordance with gender. 57.5% of the students stated that they heard 

CPC before and 34% heard it from the school. 48.1% of the students stated did not receive any information about 

CPC. 34.9% of the students stated that CPC did not know where to do it, 34.9% said CPC did not know who should 

do it. 21.7% of the students said CPC should participate in the first trimester. Of the students, 32.1% said they did 

not know how to process CPC, and 44.3% said they did not hear the philosophy of CPC. Of the students, 91.5% 

thought that CPC was necessary, 68.9% wanted to participate in CPC in the future, 60.4% did not want to be a 

CPC instructer, 96.2% needed additional training for CPC, While 53.8% stated that they would like to take courses 

with CPC. 

Conclusion: It is seen that the students' knowledge level about CPC is low and most of the students are not trained 

in CPC during the undergraduate period. Although most students do not have enough information about CPC, they 

seem to be aware that CPC is necessary and that additional training is required for CPC. It is considered that CPC 

should give more information to undergraduates when considering the importance of this area, and it is suggested 

that this study should be done with a larger sample. 

Key Words:  Childbirth Preparation Class, Nursing Students, Level of Knowledge 

Giriş 

Doğum süreci kadınların yaşamını hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkileyen, kadınlar için üstesinden 

gelinmesi gereken önemli bir yaşamsal olay olarak tanımlanmaktadır. (Littleton ve Engebretson, 2002). Bu 

nedenle doğum sürecinde kadınların algıları ve deneyimleri önemli olmaktadır ( Boverly, 2002). Doğum sürecinde 

kadınların deneyimlerini doğum ağrısı, doğum korkusu, aldığı bakım, daha önceki doğum deneyimleri, kadınların 

doğuma hazır olması gibi pek çok faktör etkilemektedir (Hodnett, Gates, Hofmeyr ve Sakala, 2011).  

Doğum sürecinde yaşayacaklarını düşündükleri ağrı birçok kadını olumsuz etkilemekte ve doğum 

korkusunun artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle kadınların çoğu sezaryenle doğumu tercih etmektedir (Hutton 

ve Hall, 2013; Karabulutlu, 2012; Gözükara ve Eroğlu, 2008; Kitapçıoğlu, Yanıkkerem, Sevil ve Yüksel, 2008). 

Kadınların doğum korkusu ve ağrısının azaltılmasında ve normal doğum oranlarının arttırılmasında antenatal 

eğitimin önemli olduğu belirtilmektedir (Smyth, Spence ve Murray, 2015). Sağlık personelinin çoğu anne baba 

adaylarını antenatal eğitim sınıflarına katılmalarını önermektedir (Littleton ve Engebretson, 2002). 

Gelişmiş ülkelerde doğuma hazırlık sınıfları (DHS) sık duyulan bir kavram olup gebelik sürecinde rutin 

uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. (Jaddoe, 2009; Jordaan, 2009).  DHS’de amaç doğum süreci hakkında 

kadına bilgi vermek ve uyumunu arttırmak, kadının doğum sürecinde kendisinin uygulayabileceği uygulamalar 

konusunda bilgi vermek ve bu uygulamaları öğretmek (Kömürcü ve Ergin, 2008; Mongan, 2012; Ratfisch, 2012) 

ve kadınların doğuma hazır oluşluklarını arttırmak olduğu belirtilmektedir (Okumuş, Mete,  Aytur, Yenal ve 

Demir, 2002; Mongan, 2012; Ratfisch, 2012). 
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Ülkemizde ise DHS’lerin gebelik sürecindeki yeri oldukça yenidir. Ancak Türkiye’nin yeni sağlık 

politikalarında DHS’ler önemli yer tutmaktadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı doğuma hazırlık sınıflarının 

standartlaşması için planlamalarını hızlandırmıştır. DHS’nin yürütülmesinde ebe ve hemşirelerin sorumlulukları 

büyüktür. Çoğu sağlık kuruluşunda DHS’ler ebe ve hemşireler tarafından yürütülmektedir. Ancak sağlık bakanlığı 

doğuma hazırlık sınıflarının yaygınlaşmasını isterken ve beklerken lisans mezunu hemşirelerin bu konuyla ilgili 

bilgi düzeyleri ve görüşlerinin ne olduğu tam bilinmemektedir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı Doğum ve Kadın 

Hastalıkları Hemşireliği dersini almış hemşirelik öğrencilerinin doğuma hazırlık sınıfları ile ilgili bilgi 

düzeylerinin ve görüşlerinin belirlenmesidir. 

Yöntem 

Araştırmanın Tipi: Araştırma tanımlayıcı türde bir çalışmadır. 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı: Araştırma Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 2017-2018 yaz okulu 

kapsamında ders alan öğrencilerle yapılmıştır. 

Araştırmanın Örneklemi: Araştırmanın örneklemini Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde yaz 

okuluna gelen Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği dersini almış 20 farklı üniversiteden gelen 136 öğrenci 

oluşturmuştur. Çalışma araştırmaya katılmayı kabul eden 106 öğrenci ile yapılmıştır.  

Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması:  Veri Toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan 

öğrencilerin tanımlayıcı özelliklerini belirleyen Sosyodemografik veri toplama formu ile öğrencilerin doğuma 

hazırlık sınıflarına ilişkin bilgi düzeyleri ile görüşlerini belirlemeye yönelik anket formu ile toplanmıştır. 

Araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama formları uzman görüşüne gönderilmiş, beş farklı uzmandan 

görüş alınmıştır. Uzmanların önerileri doğrultusunda veri toplama formları yeniden düzenlenmiştir. Veriler 

araştırmacılar tarafından öğrencilerden yazılı ve sözlü onam alınarak toplanmıştır.  

Verilerin Analizi: Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik kullanılmış, ortalama, sayı ve yüzde 

verilmiştir.  

Bulgular 

Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri 

 Öğrencilerin yaş ortalaması 22,61 olup %50,9’u kadın %49,1’i erkektir. Öğrencilerin %57,5’ğu daha önce 

DHS’yi duyduğunu, %86,8’i DHS yapan bir tanıdığı olmadığını , %97,2’si ise DHS yürütüp örnek aldığı kimse 

olmadığını belirtmiştir (Tablo 1).  

Öğrencilerin Doğuma Hazırlık Sınıfları İle İlgili Bilgi Düzeyleri 

 Öğrencilerin %48,1’i DHS ile ilgili bilgi almadığını, %20,8’i Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği 

dersinde DHS ile ilgili bilgi aldığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %51,9’u DHS’de amacın ne olduğunu, %35,8’i 

DHS’nin nerde yapıldığını, %34,9’u DHS’yi kimin yapması gerektiğini bilmediğini, %26,4’ü hemşirenin yapması 

gerektiğini düşündüğünü belirtmiştir. Öğrencilerin %40,6’sı DHS’nin işleyişinin nasıl olması gerektiğini 

bilmediğini, %44,3’ü DHS’de kullanılan felsefelerin ve yöntemlerin neler olduğunu bilmediğini belirtmişlerdir. 

Öğrencilerin en çok bildiği DHS yönteminin gebelik yogası olduğu (29,2) belirlenmiştir (Tablo 2). 

Öğrencilerin Doğuma Hazırlık Sınıfları İle İlgili Görüşleri 

 Öğrencilerin 91,5’ğu DHS’nin gerekli olduğunu düşündüğünü, %60,4’ü DHS yürütücüsü olmak 

istemediğini belirtmiştir. Öğrencilerin %68,9’u ilerde DHS’ye katılmayı düşündüğünü ifade etmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 1. Öğrencilerin Tanımlayıcı Özellikleri (n:106) 

Tanıtıcı Özellikler Χ  ±   SS 

Yaş 22,61     ±         1,54 

Cinsiyet n % 

Kadın 54 50,9 

Erkek 52 49,1 

DHS duyma durumu N % 

Evet 61 57,5 

Hayır 45 42,5 

DHS yürüten bir tanıdık var mı? N % 

Yok 92 86,8 

Hemşire tanıyorum 7 7,6 

Ebe tanıyorum 2 1,9 

Hekim tanıyorum 2 1,9 

Üniversite hocamı tanıyorum 1 0,9 

Doula, psikolog, fizyoterapist tanıyorum 1 0,9 

DHS yürütüp örnek aldığınız kimse 

var mı? 

n % 

Evet  3 2,8 

Hayır 103 97,2 

 

Tablo 2. Öğrencilerin Doğuma Hazırlık Sınıfına İlişkin Bilgi Düzeyleri (n:106) 

Bilgi Düzeyleri 

DHS Nerden Bilgi Aldı n % 

Bilgi Almadı 51 48.1 

Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 

Dersinden  

22 20,8 

Seçmeli Ders aldım 8 7,5 

Dergi, İnternet veya Televizyondan 20 18,9 

Hastanede ebe, hekim ya da hemşireden 4 3,8 

DHS ile ilgili kurs aldım  1 0,9 

DHS’de amaç nedir n  

Bilmiyorum 55 51,9 

Gebeyi doğuma hazırlamak 17 16,1 

Gebenin bilgi düzeyini arttırmak 13 12,3 

Normal doğuma teşvik etmek 3 2,8 

Gebelik sürecinin iyi geçmesini 

sağlamak 

1 0,9 

Korkuyu azaltmak 3 2,8 

Gebeyi doğru yönlendirmek 2 1,9 

Sağlıklı bir doğum gerçekleştirmek 12 11,3 

DHS nerde yapılmalı n % 

Bilmiyorum 38 35,8 

Hastane 31 29,2 

ASM 18 17 

Üniversite Bünyesinde 10 9,4 

Özel Merkezler 8 7,5 

Web Ortamı 1 0,9 

DHS kimler yapmalı n % 
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Bilmiyorum 37 34,9 

Hemşireler 28 26,4 

Hekimler 7 6,6 

Ebeler 26 24,5 

Doulalar 2 1,9 

Psikolog  1 0,9 

Herkes 5 4,7 

DHS’nin işleyişi nasıl olmalı n % 

Bilmiyorum 43 40,6 

Yalnızca teorik 8 7,5 

İnteraktif yöntemlerle 25 23,6 

Egzersiz  12 11,3 

Gevşeme  18 17,00 

DHS’de kullanılan felsefelerden 

bildikleriniz 

n % 

Bilmiyorum 47 44,3 

Gebelik yogası 31 29,2 

Hypnobirting 4 3,8 

Dick-Read 3 2,8 

Lamaze 7 6,6 

Bradley 9 8,5 

Psikodrama 1 0,9 

Aktif doğum 3 2,8 

İçsel doğum 1 0,9 

 

 

Tablo 3. Öğrencilerin Doğuma Hazırlık Sınıflarına İlişkin Görüşleri (n:106) 

Öğrencilerin Görüşleri  

DHS gerekli mi? n % 

Evet  97 91,5 

Hayır  9 8,5 

DHS yürütücüsü olmak ister misin? n % 

Evet 42 39,6 

Hayır 64 60,4 

DHS ile ilgili kurs ister misin? n % 

Evet  57 53,8 

Hayır  48 45,3 

Kararsızım 1 0,9 

İlerde DHS’ye katılmayı düşünür 

müsünüz? 

n % 

Evet 73 68,9 

Hayır 28 26,4 

Kararsızım 5 4,7 

 

Tartışma ve Sonuç 

 Yapılan çalışmalar Doğuma Hazırlık Sınıflarının kadınların doğum sürecine hazırlanmalarında çok önemli 

bir süreç olduğunu ve kadınların doğum deneyimlerini etkilediğini göstermektedir (Hutton ve Hall, 2013; 

Karabulutlu, 2012; Gözükara ve Eroğlu, 2008). Kadınların olumlu bir gebelik ve doğum süreci yaşama istekleri 

ve daha bilinçli olma istekleri DHS’lere olan ilgiyi arttırmıştır. Ayrıca sezaryen oranlarındaki artış ve DHS’lerin 

sezaryen oranlarını azaltması üzerine etkisi nedeniyle (Smyth, Spence ve Murray, 2015) DHS’ler ülkemizin sağlık 
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politikalarında da önemli yer tutmaya başlamıştır. Anne dostu hastane kavramı ile sağlık kuruluşlarında rutin DHS 

eğitimlerinin verilmesi amaçlanmıştır. Bu anlamda DHS’lerde büyük oranda rol alacak ekibin ebe ve hemşirelerin 

olması planlanmıştır. Bu nedenle bu konuda rol alacak ebe ve hemşire adaylarının DHS ler ile ilgili bilgi düzeyleri 

ve görüşleri önemli olmaktadır.  

 Bizim çalışmamızda öğrencilerin %42,5’ğu daha önce DHS’yi hiç duymadığını %48,1’i ise DHS ile ilgili 

bilgi almadığını belirtmiştir. Bu oranların araştırmanın yapıldığı popülasyonun kadın doğum hemşireliği dersini 

almış öğrencilerden seçildiği düşünüldüğünde fazla olduğu düşünülmektedir.  Öğrencilerden sadece %20,8’nin 

kadın doğum dersinde DHS ile ilgili bilgi aldığı ve sadece bir öğrencinin DHS ile ilgili kursa katıldığı 

belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin çoğunun DHS’de amacın ne olduğunu, DHS’nin nerde ve kim tarafından 

yapılması gerektiğini bilmediği görülmüştür. Mezun olduğunda böyle bir sorumlulukla karşılaşması muhtemel 

olan bir grup için DHS eğitimlerinin lisans eğitimi içerisinde belli oranda verilmesi gerektiği ve öğrencilerin 

kurslara yönlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

 DHS ile ilgili bilgi düzeylerinin az olmasına rağmen öğrencilerin çoğunluğu DHS’nin gerekli olduğunu 

düşündüğü ve ileride DHS’ye katılabileceğini belirtmiştir. Yapılan başka bir çalışmada da ebelik öğrencilerinin 

doğum öncesi dönemde eğitim alması gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir (Karabulutlu ve Yavuz, 2018).  

Ancak öğrencilerden sadece 39,6’sı DHS yürütücüsü olmak istediğini, %53,8’ise DHS ile ilgili kurs almak 

istediğini belirtmiştir (Tablo 3). Bu oranların düşük olmasının sebebi olarak DHS ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük 

olmasının etkili olduğu düşülmektedir. Ayrıca öğrencilerin DHS ile ilgili kursa nasıl ulaşacaklarını bilmemelerinin 

de bu oranların düşük olmasını etkilediği düşünülmektedir.  

Sonuç olarak öğrencilerin DHS ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük olduğu ve öğrencilerin çoğunluğunun 

lisans döneminde DHS ile ilgili eğitim almadıkları görülmektedir. Öğrencilerin çoğunluğunun DHS ile ilgili yeterli 

bilgi sahibi olmamalarına rağmen DHS’lerin gerekli olduğunu ve DHS için ek eğitim gerektiğinin farkında 

oldukları görülmektedir. DHS’lerin önemi düşünüldüğünde lisans öğrencilerine bu alanda daha fazla bilgi 

verilmesi gerektiği, öğrencilerin eğer bu alanda rol alacaklarsa DHS ile ilgili kurslara yönlendirilmesi gerektiği 

düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın daha büyük örneklemle yapılması ve mezuniyet öncesi öğrencilerin bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi önerilmektedir.  
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EXPERIENCE AND CARE NEEDS OF WOMEN IN HOSPITAL WITH MISCARRIAGE 

THREAT 
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ÖZ 

Amaç: Çalışma düşük tehdidi ile hastanede yatan kadınların deneyim ve gereksinimlerini belirlemek amacıyla 

kalitatif olarak yapılmıştır. 

Yöntem: Bu çalışma Eylül 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında Aydın İli Söke İlçesi’nde bulunan Fehime Faik 

Kocagöz Devlet Hastanesine ve Aydın Kadın Doğum Çocuk Hastanesine başvuran 18 düşük tehdidi yaşayan kadın 

ile yapılmıştır. Veriler toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Yarı Yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır 

Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. 

Bulgular: Düşük tehdidi olan kadınların daha çok ağrı (n=16/18), kanama (n=5/18), endişe (n=3/18) korku 

(n=4/18), panik (n=3/18), üzüntü (n=7/18), kayıp korkusu (n=3/18), şaşkınlık (n=2/18), duygu durum değişikliği 

(n=2/18), hastaneye başvurma (n=6/18), ilgi görme (n=4/18), muayene olma (n=5/18) ve hastaneye yatış isteği 

(n=2/18) ve hastaneye yatmayı istememe (n=1/18) deneyimlerini yaşadıkları saptanmıştır. Bu gebelerin 

gereksinimlerinin ise yatak istirahati (n=3/18) beslenme (n=2/18), ilgi görme (n=6/18), eş ve anne desteği 

(n=5/18), doktor ile görüşme (n=4/18), tıbbi yardım (n=3/18), durumuna ve tedaviye ilişkin bilgi (n=5/18) ve 

duygusal destek (n=4/18) olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Çalışmada, düşük tehdidi ile hastanede yatan gebelerin fizyolojik ve psikososyal nitelikli birçok deneyim 

yaşadıkları ve bakım gereksinimlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bakım hizmetlerinin planlanması ve 

sunumunda kadınların gebelikleri ile ilgili problemi fark ettiklerinde, tanılama ve tedavi süreçlerinde yaşadıkları 

deneyim ve bakım gereksinimlerinin dikkate alınması ile bakım kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, düşük tehdidi, deneyim, gereksinim, ebelik, bakım 

 

                                                    ABSTRACT 

Aim: The study was conducted qualitatively to determine the experience and needs of hospitalized women with 

miscarriage risk. 
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Method: This study was carried out with 18 miscarriage risk women who applied to Fehime Faik Kocagöz State 

Hospital in Aydın Province Söke District between and Aydın Gynecology and Children's Hospital September 2017 

and October 2018. A descriptive information form and a semi-structured interview form were used for data 

collection. Content analysis method was used for the analysis of the obtained data. 

Evidences: It was seem women with miscarriage threat were more likely to have pain (n = 16/18) bleeding (n 

=5/18), anxiety (n = 3/18) fear (n = 4/18), panic (n = 3/18), sadness (n = 7/18), fear of loss (n = 3/18), confusion 

(n = 2/18), emotional state change (n = 2/18), admission to the hospital (n = 6/18), interest (n = 4/18),examination 

(n = 5/18) and hospital admission (n = 2/18) and (n = 1/18) who did not want to go to the hospital. It was determined 

the requirements of these beds were bed rest (n = 3/18) nutrition (n = 2/18), interest (n = 6/18), spouse and mother 

support (n = 5/18), interview with doctor (n = 4/18), medical assistance (n = 3/18), (n = 5/18) and the information 

about the emotional support (n = 4/18). 

Conclusion: In the study, pregnant livings in hospital with miscarriage threat have experienced many 

physiological and psychosocial experiences and have reached to the maintenance needs. When they are aware of 

the problem of women's pregnancy in the planning and presentation of care services, they may contribute to the 

improvement of care quality by taking into account the experience and care needs of the diagnosis and treatment 

process.  

Key Words:  Pregnancy, threat, experience, requirement, midwifery, care 

 

GİRİŞ 

 

Düşük tehdidi, gebeliğin erken döneminde karşılaşılan en yaygın komplikasyonlardan birisidir ve 

yaklaşık her beş kadından birinde görülmektedir (Terzioğlu ve ark, 2010). Bu durum erken gebelik haftalarında 

lekelenme şeklinde ya da daha belirgin vajinal kanama bulgusu ile tanılanabilir (Beyazıt ve Güngör, 2016). 

Epidemiyolojik araştırmalarda gebeliklerin %15-25’inin düşük tehdidi ile karşılaştığı (Beyazıt ve Güngör, 2016) 

ve bu gebeliklerin  %11-16’ının düşük ile sonuçlandığı rapor edilmektedir (Michale ve ark, 2016). Düşük tehdidi, 

kadının istediği bir gebeliği kaybetme riski ile karşı karşıya kaldığı travmatik bir durumdur. Bu süreçte kadınlar 

hastanede yatma ve bebeğini kaybetme endişesi ile ilgili karmaşık deneyimler yaşamaktadırlar. Düşük tehdidi 

gebenin yaşam kalitesini, ruhsal durumunu, çevre ile olan ilişkilerini etkilemektedir. Bu süreçte kadının 

bireyselleştirilmiş ve kapsamlı bir bakıma gereksinimi bulunmaktadır (Ditzhuijzen, 2013). Adolfsson (2013)’un 

yaptığı bir çalışmada, kadınların sosyal çevre ve eş desteği ile birlikte profesyonel danışmanlığın düşük kaybını 
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azaltabileceği bildirilmiştir. Ayrıca ebe ve hemşireler tarafından gebeye durumuna uygun verilen bilgi, bakım ve 

desteğin, bu stresli dönemin daha kolay geçirilmesine katkı sağlayabilir (Taşkın ve ark, 2012). Bu nedenlerle, bu 

konu bireyselleştirilmiş ve kapsamlı bakım hizmetlerinin sunulması ve gebeliğin olumlu sonuçlanmasına katkı 

oluşturabileceğinden önemlidir. 

Düşükler, fetüsün uterus dışında yaşama yeteneği kazanmadan herhangi bir nedenle gebeliğin (Dünya 

Sağlık Örgütü, 2012) ya da gebeliğin 20. haftasından önce ve fetal ağırlık 500 gr’ın altında iken sonlanmasıdır 

(Cunningham ve ark, 2014). Düşükler oluş zamanlarına, şekillerine, tamamlanma durumu ve klinik seyirlerine 

göre farklı biçimlerde sınıflandırılmaktadır (Tekin ve Uysal, 2014). Düşükler oluş zamanlarına göre erken 

(gebeliğin ilk 12. haftasına kadar) ve geç (gebeliğin 12 hafta ve 20. haftalar arasında) olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Düşükler oluş şekillerine göre ise kendiliğinden, tekrarlayan, septik abortus, indüklenen (zorlanan), isteyerek ve 

terapötik abortuslar biçiminde sınıflandırılmaktadır. Kendiliğinden oluşan düşükler, klinik seyirlerine göre 

durdurulabilir, durdurulamayan, tam, tam olmayan ve kaçırılmış düşükler şeklinde tanımlanmaktadır (Akdağ, 

2014). 

Düşük tehdidi ve bunu izleyen süreçte kadınlar çok sayıda fizyolojik ve psikolojik sorun 

yaşayabilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların daha çok düşük sonrası döneme odaklandığı görülmektedir. 

Bu araştırmalardan birinde, kadınların düşük sonrası ağrı, enfeksiyon, cinsel yaşamın etkilenmesi gibi fiziksel 

problemler yaşadığı belirtilmiştir (Aba ve Ergül, 2016). Bir diğer çalışmalarda gebelikleri düşük ile sonuçlanan 

kadınların kayıp, stres, üzüntü ve suçluluk duyguları yaşadıklarını ifade ettikleri belirtilmiştir (Adolfsson, 2013; 

Smith ve ark, 2010). Bazı çalışmalarda ise düşük sonrası kadınların aile ilişkilerinde bozulma, stres, kaygı, 

depresyon ve intihar girişimi gibi ciddi psikiyatrik morbidite oranlarında artış olduğunu rapor edilmektedir 

(Michale ve ark, 2016; Smith ve ark, 2010). Ayrıca kadınların düşük öncesi yaşadıkları anksiyete düzeyinin 

abortus sonrasına göre daha fazla olduğu belirtilmektedir (Beyazıt ve Güngör, 2016). 

Düşük riski ve gebelik kaybı yaşayan kadınlara fiziksel bakım verilmesi, psikolojik ve sosyal destek 

sağlanması hayati önem taşımaktadır (Keten ve ark, 2015). T.C. Sağlık Bakanlığı Düşük Yönetimi Rehberi 

(2015)’inde profesyonel bakım verici ve destek sağlayıcı olarak ebe ve hemşirenin sorumlulukları üzerinde 

durulmaktadır. Bu bakım, kadının psikolojik durumunu gözlemleme, mahremiyetini koruma, açık bir dil, nazik ve 

güven verici bir tutum ile destek sağlamayı kapsamaktadır. Kadının gebelik kaybı riski ile ilgili yaşayacağı üzüntü, 

suçluluk, pişmanlık, korku ve gelecek doğurganlık korkuları dikkate alınarak profesyonel danışmalık verilmelidir. 

Bu dönemde verilen danışmanlığın, olası düşük sonrasında bebeğin kaybından dolayı yaşanabilecek üzüntü, 
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pişmanlık gibi duyguları azaltabileceği vurgulanmaktadır. Yine düşük tehdidi ile hastanede yatan gebelerde etkili 

ebelik ve hemşirelik bakımı ve danışmanlığın gebenin fiziksel ve psikolojik sorunlarını anlamlı bir şekilde azalttığı 

rapor edilmiştir (Pamuk ve Aslan, 2009). Ayrıca bu süreçte aile desteği de önemlidir ve düşük sonrası aile desteği 

olmadan sadece tıbbi yardım ve bakımın yetersiz olacağı vurgulanmaktadır (Smith ve ark, 2010).  

Literatür incelendiğinde düşük sonrası kadınların deneyimleri ve gereksinimleri ile ilgili bazı çalışmaların 

yapıldığı görülmektedir (Cunningham ve ark, 2014; Meredith ve ark, 2017; Gender, 2017; Nomura, 2011). Ancak 

düşük tehdidi yaşayan kadınların deneyim ve gereksinimleri ile ilgili ülkemizde yapılmış herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamış ve bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir. Elde edilen bilgilerin düşük tehdidi yaşayan 

kadınların deneyimlerinin anlaşılması ve gereksinimlerinin belirlenmesi ile bireye özgü ve kapsamlı bakımın 

sunumuna katkı sağlaması beklenmektedir.                        

Araştırmanın Amacı ve Araştırmanın Soruları 

Araştırmanın amacı Düşük tehdidi ile hastanede yatan kadınların deneyimleri ve bakım gereksinimlerini 

belirlemektir. Araştırmanın Soruları; (1) Düşük tehdidi ile hastanede yatan kadınların deneyimleri nelerdir? (2) 

Düşük tehdidi ile hastanede yatan kadınların bakım gereksinimleri nelerdir? 

 

GEREÇ VE YÖNTEM 

          Araştırma betimsel tarama modelinde kalitatif bir araştırma olarak Haziran 2017-Haziran -2018 tarihleri 

arasında Aydın ilinin Kadın Doğum Çocuk Hastanesinde ve Aydının Söke ilçesinde bulunan Fehime Faik Kocagöz 

Devlet Hastanesinde düşük tehdidi ile hastaneye yatış yapılan kadınlar ile gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemine gelişigüzel (uygunluk) örnekleme yöntemi ile belirlenen 18 düşük tehdidi 

yaşayan kadın alınmıştır. Veri doyumu hissedildi ve görüşmelere son verildi. Literatürde, niteliksel araştırmaların, 

örneklem hacminin, araştırma sorularına verilen yanıtların dolgunluk noktasına ulaşmasına (tekrarlanmasına) göre 

belirleneceği (Aksayan ve Eminoğlu, 2002) ve genellikle 5-25 kişinin yeterli olduğu (Güler ve ark, 2013) 

belirtilmektedir. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri Tanıtıcı bilgi formu ve Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile toplanmıştır.  

Araştırmacı tarafından hazırlanan Tanıtıcı Bilgi Formu, gebenin sosyo-demografik özellikleri (yaş, eğitim düzeyi, 
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medeni durumu, sağlık güvencesi, eş eğitim durumu, eş mesleği) ve obstetrik özelliklerini (gebelik sayısı, canlı 

doğum sayısı, yaşayan çocuk sayısı, küretaj sayısı, düşük sayısı, ölü doğum sayısı) sorgulayan 14 sorudan 

oluşmaktadır. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formunda ise, gebelerin düşük tehdidi ile ilgili deneyimleri ve 

gereksinimlerini sorgulayan 9 soru bulunmakta idi. Bu formların kapsam ve görünüm geçerliğini sağlamak için 

kadın doğum hemşireliği alanında uzman tamamlamış altı öğretim üyesinin görüşleri alınmıştır. Alınan uzman 

görüşlerine dayalı olarak bu formlara son şekli verilmiştir. 

Ön Uygulama 

Veri toplama formlarının anlaşılabilirliği, uygulanabilirliği ve araştırma sorularına uygun verileri elde 

edebilirliğini geliştirmek ve araştırmacının görüşme becerilerini geliştirmek ve standardize etmek için düşük 

tehdidi olan 3 kadın ile ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonucu sorularda her hangi bir değişiklik 

yapılmasına gereksinim olmamıştır. Ancak görüşmenin standardizasyonu nedeni ile ön uygulamaya alınan 

kadınlar analiz kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında öncelikle gebeler ile tanışılmış ve onlara araştırma hakkında bilgi verilmiştir. 

Ardından, araştırmaya katılmayı kabul eden gebelerin yazılı onamları alınmıştır. Daha sonra Tanıtıcı Bilgi Formu 

yüz yüze görüşme araştırmacı tarafından yapılarak dolduruldu. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile 

derinlemesine görüşme yapıldı. Ve bu gebelerin deneyim ve gereksinimleri hakkında veriler toplandı. Görüşme 

sırasında gebelerin mahremiyetleri dikkate alınmıştır. Görüşmeler hasta odasında, gebelerin uygun olduğu 

zamanda ve yalnız kalmaları sağlanarak yapılmış ve ses kayıt cihazı ile kayıt edilmiştir. Görüşmeler yaklaşık her 

görüşme için 10-20 dk sürmüştür ve 2 ay sürede tamamlanmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizi tümevarım içerik analizi tekniği ile yapılmıştır. Gebelerin 

deneyim ve gereksinimlerinin dökümleri sorulara göre yapılmıştır. Önce görüşme sorularına verilen yanıtlar 

kelime kelime Microsoft Word belgesine yazılmıştır. Her bir gebe ile görüşme süresi 10-20 dk sürmüş ve toplam 

ham veriler 29 word sayfasından oluşmuştur. Görüşme kayıtları ve kodları Ek 8’de verilmiştir. Açık uçlu sorular 

ve yarı yapılandırılmış soru aracılığıyla yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelere ait veriler içerik analizi ve betimsel 

analiz yoluyla çözümlenmiştir. Gebelerin sorulara verdiği yanıtlar tek tek okunarak kodlar oluşturulmuştur. Ortak 

yönleri olan başlangıç kodları alt tema ve temalar biçimde bir üst temada birleştirilmiştir. Elde edilen tema 

çeşitliliği ve yoğunluğu yorumlanarak örneklerle birlikte raporlanmıştır.  
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Araştırmada Etik 

Araştırma protokolü ile ilgili Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Girişimsel 

Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 23.08.2017 tarihinde ön (Protokol No: 2017/676) ve son onay 

verilmiştir. Araştırmanın Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesinde yer alan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde gerçekleşebilmesi için Aydın İli Kamu Hastaneler 

Birliği Genel Sekreterliğinden 18.09.2017 tarihinde yazılı izin alınmış ve karşılıklı protokol imzalanmıştır. 

Araştırmaya dâhil edilen gebelere araştırma ile ilgili bilgi verilmiş, çalışmaya katılmaya davet edilmiş, sözlü ve 

yazılı onamları alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan düşük tehdidi tanısı alan kadınların yaş ortalaması 28,33 ± 5,27 (min-max: 18-42) 

idi. Kadınların çoğunun ilkokul (n= 6 / 18) ve lise (n= 7 / 18) eğitim düzeyinde oldukları, eşlerinin ise daha çok 

lise (n= 11 /18) eğitim düzeyinde oldukları bulunmuştur. Kadınların ikametgâh ettikleri yer incelendiğinde 

çoğunun ilçe (n= 12 / 18) ve köy (n= 4 / 18) oturdukları bulunmuştur. Kadınların 6’sının (n= 6 / 18) gelir getiren 

işte çalıştıkları, (n= 12 / 18) gelirlerini “gelir gider eşit” olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Kadınların 17’sinin 

evli resmi nikâh ile evli (n= 17 / 18) olduğu saptanmıştır. Ne kadar zamandır evlilik duruma bakıldığında, 8 

gebenin 1-3 yıl (n = 8 / 18), 7 gebenin ise 3 yıl üzeri (n= 7 / 18) olarak dağılım göstermektedir. Kadınların 6’sının 

(n= 6 / 18) çekirdek ailede ve 8 (n= 8 / 18) geniş aile de yaşadıkları belirlenmiştir. 

Düşük tehdidi tanısı alan kadınların 12’si planlı (n= 12 / 18) gebelik olduğu 6’sı (n= 6 / 18) plansız gebelik 

yaşadıkları tespit edilmiştir. Gebelik haftalığının belirleme bakıldığında, çoğunluğunun 6 haftalık gebe (n= 6 / 18) 

olduğu belirlenmiştir. Doğum öncesi bakım hizmeti alma durumu bakıldığında (n= 10 / 18) hizmeti almadıkları, 

doğum öncesi bakım alan sağlık personeli 4 kişinin ebe, hemşireden (n= 4 / 18) eğitim aldıkları belirlenmiştir.  

Önceki doğum şekli bakıldığında, 8’i (n= 8 / 18) doğum yapmadım,  6’sı (n= 6 / 18) normal doğum olarak 

dağılmaktadır. Daha önce düşük yapma durumuna bakıldığında; 17’sinin ( n= 17 / 18) düşük ile sonuçlanan 

gebelikleri olmadığı bulunmuştur. Önceki kürtaj sayısı incelendiğinde; çoğunun daha önce kürtaj olmadıkları  (n= 

17 / 18) saptanmıştır.  Ölü doğumdaki gebelik haftası verilerine bakıldığında, 16’sının, (n= 16 / 18) ölü doğum ile 

sonuçlanan doğumun olmadığı belirlenmiştir. 
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Kadınların daha önce düşük tehdidi deneyimine bakıldığında, 16’sının (n= 16 / 18) düşük tehdidi 

yaşamadıkları belirlenmiştir. Gebelikte fiziksel ya da ruhsal rahatsızlık yaşama durumuna göre çoğunun (n= 16 / 

18) yaşamadıkları saptanmıştır. Ne kadar süredir hastanede yattıkları belirlemek amacıyla gebelerin hastanede 

yatma süreleri 1 gün ve altı (n= 9 / 18), 2 gün (n= 6 / 18) olarak dağıldığı saptanmıştır.  

Kadınların Düşük Tehdidi ile ilgili Deneyimleri   

       Düşük tehdidi yaşayan kadınların deneyimler ve hissettikleri aşağıda sunulmuştur.   

Tablo1: Kadınların gebeliği ile ilgili problem olduğunu fark ettiğindeki deneyimleri (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

deneyimler 
Fiziksel belirtiler 

Düşük hissi (n=2), titreme (n=1), el-ayak titremesi (n=2), 

halsizlik (n=1), baş dönmesi (n=1), el ayak boşalması 

(n=1), aşırı kanama (n=2), hafif kanama (n=1), kanama 

(n=5), pembe akıntı (n=1), sancı (n=2), kasık ağrısı (n=2), 

karın ağrısı (n=2), bel ağrısı (n=2) 

Duygusal 

deneyimler 

Bebeğe ilişkin endişe 

Bebeğin zarar görme 

korkusu 

Kayıp korkusu (n=4), endişe (n=1), korku (n=1), 

panikleme (n=11), telaşlanmak (n=3), aşırı bebek isteği 

(n=1), ağlama (n=1), üzüntü (n=4), duygulanma (n=1), 

kötü olma (n=1) 

Kendine bakım 

deneyimler 

Bilgi arama 

Rahatlatıcı 

uygulamalar 

İnternetten araştırma yapma (n=11), hastaneye başvurma 

(n=2), arkadaşlarına sorma (n=2), kayınvalide / anneye 

sorma (n=1), ebeye sorma (n=1), eşe haber verme (n=4), 

tuvalete gitme (n=1), yatma (n=1), sırt üstü uzanma (n=1), 

ayakları yukarı kaldırma (n=1) 

Kadınların gebelik ile ilgili problem olduğunu fark ettiklerindeki deneyimleri “fiziksel, duygusal ve kendine 

bakım deneyimleri” olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel deneyimler teması altında “fiziksel 

belirtiler” alt temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal deneyimler temaları atında “bebeğe ilişkin endişe, 

bebeğin zarar görme korkusu” alt temalarını, kendine bakım deneyimi teması altında ise “bilgi arama ve rahatlatıcı 

uygulamalar” alt temalarının yer aldığı saptanmıştır (Tablo 1). Kadınların gebeliklerine ilişkin problem olduğu fark 

etiklerindeki deneyimleri ile ilgili kodları Tablo 1’de verilmiştir. 

Kadınların gebelikle ile ilgili problem olduğunu fark edildiğindeki deneyimler ile ilgili bazı ifadeleri 

aşağıda verilmiştir. Bunlar; 

“Aşırı korktum bide titreme oldu vücudumda sancım aşırı vardı bilmiyordum öyle bir şey kanamam 

oldu”(G6). 

“Çok üzüldüm. Bebeğimi kaybedicem zannettim, duygusal olarak çok kötü oldum” (G1). 
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“Korktum ilk gebelik olduğu için karın ağrısı ve bel ağrısı olduğunda düşük olabilir diye söylediler bana 

ben de korktum hemen eşime söyledim”(G12). 

“Duygusal olarak bir anda telaş yaptım bebeğimi kayıp edicem diye sonra kayınvalideme haber verdim 

hemen hastaneye geldik onunla birlikte” (G11). 

“Sırt üstü uzandım ayaklarımı yukarı kaldırdım ve çok korktum”(G17). 

Tablo 2: Kadınların hastaneye geldiğinde ve doktoru ile görüşme sürecinde sırasında yaşadığı deneyimler (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

deneyimler 

Ağrı 

Kanama 
Sancı (n=1), Kanama (n=1) 

Duygusal 

deneyimler 

Üzüntü 

Bebek ile ilgili 

endişe 

Suçluluk 

Rahatlama 

Üzüntü (n=4), yıkılma (n=2), başından aşağıya kaynar sular döküldü 

(n=1), suçluluk (n=1), kayıp korkusu (n=1), korku (n=8), endişe (n=1), 

panik (n=4), rahatlama (n=1), heyecan (n=1), sevgi (n=1), kalp sesini 

duymaya bağlı iyi hissetme (n=1), kendini gebe olarak düşünme (n=1), 

ağlamak (n=3) 

Tanılama Tanı işlemleri 

Hastaneye başvurma (n=10), ebe ile görüşme (n=2), doktor ile görüşme 

(n=4), muayene olmak (n=5), tahlil (n=2), ultrason ile bakılma (n=1), 

hastaneye yatış (n=1) 

Kadınların hastaneye geldiğinizde ve doktoru ile görüşme süreci sırasında yaşadığı deneyimleri ile ilgili 

temaları ve alt temaları Tablo 2’de verilmiştir. Kadınların hastaneye geldiğinde ve doktorları ile görüşme süreci 

sırasında yaşadıkları deneyimlerin “fiziksel, duygusal deneyimler ve tanılama” olmak üzere üç tema altında 

toplandığı görülmüştür. Fiziksel deneyimler teması altında “ kanama ve ağrı” alt temalarının yer aldığı 

bulunmuştur. Duygusal deneyimler temaları atında “korku, endişe, üzüntü, suçluluk, rahatlama” alt temalarının, 

tanılama teması altında ise “tanı işlemleri” alt temalarının yer aldığı saptanmıştır.  

Kadınların hastaneye geldiğinizde ve doktoru ile görüşme süreci sırasında yaşadığı deneyimler ile ilgili 

bazı ifadeleri aşağıda verilmektedir. Bunlar;  

“Hemen hastaneye geldim. Acilden sonra kadın doğuma aldılar alttan baktılar bana bir şey oldu sandım 

korktum”(G13). 

“Korku içerisindeydim. Daha öncede bu şekilde düşük tehlikem vardı aynı şeyleri yaşayacam diye çok 

korktum”(G17). 
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“Doktor ile görüştükten sonra çok üzüldüm düşük riski diye söyledi bana düşük kelimesini duymak zaten 

beni tamamen başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Böyle şeyler niye olur diye düşündüm. Ben miyim sebep 

diye düşündü”(G2). 

“Doktor ile görüştüğümde tahlil sonuçlarının iyi sonuç olmadığını her şeye hazırlıklı olmamı söyledi. O 

anki duygum çok yıkıldım. Daha çok kaybetme duygusu yaşadım. Kanamam vardı. Kanamam daha da artmaya 

başladı. Tahlil sonuçlarımda değişiklikler olmaya başladı”(G3). 

“Bu sürede yani hamile anneler geliyordu oraya karnı büyük acaba bende böyle gelicem mi diye 

düşündüm onları görünce. Doktor bana ultrason ile baktı kendimi değişik hissettim ama bebeğin kalp atışlarını 

dinletti bana doktor o zaman biraz daha rahatladım ama doktor yatış yapalım sizi gözlemleyelim dedi” (G11). 

Tablo 3: Düşük tehdidi teşhis edildiğinde kadınların yaşadıkları ve hissettikleri deneyimler (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

deneyimler 
Fiziksel belirtiler Kanama (n=1), ağrı (n=3), halsiz (n=1) 

Duygusal 

deneyimler 

Duygusal tepki 

gösterme 

Bebeğe ilişkin 

endişeler 

Kendini iyi hissetme 

Elimin ayağımın canı gitmesi (n=2), kaynar su dökülmesi (n=1), 

ağlama (n=1), üzüntü (n=2), endişe (n=4), korku (n=8), kayıp 

korkusu (n=2), kabullenme (n=1), mutlu (n=1), rahatlama (n=1), 

sağlıklı ise devam eder (n=1) 

Kendine bakım 

deneyimleri 

Bilgi arayışı 

Rahatlatıcı 

uygulamalar 

Hastaneye başvurma (n=3), doktor ile görüşme (n=1), hemşire ile 

görüşme (n=1), muayene olmak (n=3), hastaneye yatış (n=3), 

hareket kısıtlılığı (n=3) 

Düşük tehdidi teşhis edilen kadınların yaşadıkları deneyimler “fiziksel, duygusal ve kendine bakım 

deneyimleri” olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel deneyimler teması altında “fiziksel 

belirtiler” alt temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal deneyimler temaları atında “duygusal tepki gösterme, 

bebeğe ilişkin endişeler, kendini iyi hissetme” alt temalarını, kendine bakım deneyimleri teması altında ise “bilgi 

arayışı ve rahatlatıcı uygulamalar” alt temalarının yer aldığı saptanmıştır (Tablo 3). Düşük tehdidi teşhis edilen 

kadınların yaşadıkları deneyimler kodları Tablo 3’de verilmiştir. 

Düşük tehdidi teşhis edilen kadınların yaşadıkları deneyimler ile ilgili bazı ifadeleri aşağıda 

verilmektedir. Bunlar; /şunlardır; 

“Çok üzüldüm 5 yıldan sonra ilk gebeliğim bir şey olursa toparlanabilir miyim yoksa toparlanamaz mıyım 

diye çok korktum”(G14). 
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“Doktor sağlıklı bir gebelik olmayabilir değince ben korktum çocuk acaba hastalıklı mı olacak hemen o 

düşünce oldu. Allah korusun bir sakatlığı olur mu gibisinden o esnada onu düşündüm hemen, Düşük tehlikesi var 

dedi doktor düşük olabilir dedi”(G6). 

“Kanamam çok fazla vardı. Ağrım kasıklarımda çok şiddetli vardı halsiz hissediyordum kendimi tamamen 

elimin ayağımın canı gitmişti”(G2). 

“Ben dedim korkuyorum şimdi bir şey olur mu diye sordum doktor kalp atışları var. Birkaç gün burada 

kalacaksın dinleneceksin durumuna bakılacak kendini üzme dedi.  Bu kadar” (G7). 

“Dedik eğer bebek sağlıklıysa devam eder gebeliğin ilk 3 ayında düşük olabilir ama daha profesyonel 

baktık eğer bebek sağlıklıysa devam eder değilse düşer diye düşündük”  (G15). 

Tablo 4: Kadınların hastanede yattığı sürede yaşadıkları ve hissettikleri deneyimler (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

deneyimleri 
Fiziksel belirtiler Ağrı (n=1), yorgunluk (n=1), kanama (n=2), sancı (n=1) 

Duygusal 

deneyimleri 

Üzüntü 

Korku 

Sevinç  

Rahatlama 

Umutsuzluk 

Suçluluk (n=1), yalnız kalma (n=1), duygu durumu değişikliği (n=4, 

ilgi görme (n=3), teselli görme (n=2), hastaneye yatmak istememe 

(n=4), bilinmezlik (n=1), hastaneden sıkılma (n=1), üzüntü (n=2), 

ağlama (n=1), korku (n=5), kayıp etme (n=1), tekrarlayan acı (n=1), 

sevinç (n=1), şaşkınlık (n=5), rahatlama (n=1), özlem duygusu (n=1), 

kabullenme (n=1), umutsuzluk (n=1) 

Tıbbi yardım 
Tedavi, İzlem 

Bakım  

Hareket kısıtlılığı (n=2), dua etmek (n=1), tedavi olmak (n=3), ultrason 

ile bakılma (n=2), dengeli beslenmek (n=1), muayene olmak (n=3) 

Kadınların hastaneye yatışı sırasındaki deneyimlerinin “fiziksel, duygusal deneyimler ve tıbbi yardım” 

olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel deneyimler teması altında “fiziksel belirtiler” alt 

temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal deneyimler temaları atında “korku, üzüntü, umutsuzluk, rahatlama 

ve sevinç” alt temalarını, tıbbi yardım teması altında ise “tedavi, izlem ve bakım ” alt temalarının yer aldığı 

saptanmıştır (Tablo 4). Kadınların hastaneye yatışı sırasındaki deneyimlerinin kodları Tablo 4’de verilmiştir. 

Kadınların hastaneye yatışı sırasındaki deneyimleri ile ilgili bazı ifadeleri aşağıda verilmektedir. Bunlar;  

“Hala inanamıyorum ki”(G4). 

“Çok Korktum. Psikolojik olarak bebeğime bir şey olacak diye çok korktum. Serviste yattığım zamandan 

itibaren eşimin yanımda olmaması beni yalnızlığa itti. Kadın doğum servisine erkek alınmadığını söylediler bu 

yalnızlıkta beni psikolojik olarak çökeltti”(G2). 
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“İlgi gördüm hastanede burada bana iyi bakıyorlar, doktor ve hemşireler iyi bakıyor bilgilendiriyor 

moral veriyorlar”(G5). 

“Bugün Doktor Bey baktı kese duruyor dedi. Ama hala düşük tehliken var dedi ben hala üzülüyorum. 

Nasıl oldu durduk yere hiçbir şey yapmadan nasıl oldu. Fiziksel olarak sanki adet olacakmışım gibi ağrım oluyor 

sancılanıyorum” (G1). 

“Bebeğime zarar gelecek diye çok korktum. Hareket ettiğim zaman onun daha çabuk düşeceğini 

düşünüyordum psikolojik olarak. Dengeli beslenmeye çalışıyordum ona bişey olmasın diye. Hastaneye yattığımda 

duygusal olarak düşebileceğini biliyordum” (G3) 

Kadınların Düşük Tehdidi ile ilgili Gereksinimleri 

Tablo 5: Kadınların gebeliğe ilişkin sorun olduğunu fark ettiklerinde ihtiyaç duygusu (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

gereksinimler 

Kanama 

Sancı 

Kanama  (n=1), sancı (n=1), kasık ağrısı (n=1), bel ağrısı (n=1), 

dinleme (n=1) 

Duygusal 

gereksinimler 

Korku 

Şüphe 

Şüphe (n=1), tedirginlik (n=1), korku (n=4), kayıp korkusu (n=1)     

Tıbbı yardım 

gereksinimi 
Tıbbı yardım 

Yardım edilmesi (n=1), tedavi yapılması (n=3), hastaneye gitme (n=8), 

doktor ile görüşme (n=4), yardım edilmesi (n=1) 

Bilgi 

gereksinimi 

Bilgi arayışı 

 

Bilgilendirilme (n=4), eşini bilgilendirme  (n=2), internetten araştırma 

yapma (n=2) 

Destek 

gereksinimi 
Sosyal destek 

Eş desteği (n=6), yakınlarının yanında olma isteği-aile-akraba-arkadaş 

(n=3), ilgilenilmesi (n=4) 

Kadınların gebeliğe ilişkin sorun olduğunu fark ettiklerindeki gereksinimleri“ fiziksel, duygusal, tıbbi 

yardım, bilgi ve sosyal destek gereksinimleri” olmak üzere beş tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel 

gereksinimler teması altında “Kanama ve Sancı” alt temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal gereksinimler 

temaları atında “korku ve şüphe” alt temalarını, tıbbi yardım gereksinimi teması altında ise “tıbbi yardım ” alt 

temalarının yer aldığı saptanmıştır. Bilgi gereksinimi teması altında “bilgi arayışı” alt temaları, sosyal destek 

gereksinim temaları altında ise” destek” alt temalarının yer aldığı saptanmıştır (Tablo 5). Kadınların gebeliğe 

ilişkin sorun olduğunu fark ettiklerindeki gereksinimleri kodları Tablo 5’de verilmiştir. 

Kadınların gebeliğe ilişkin sorun olduğunu fark ettiklerindeki gereksinimleri ile ilgili bazı ifadeleri 

aşağıda verilmektedir. Bunlar;  
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“Evde kanamam başladığı zaman şüphelendim. Kendimce ne oluyor diye, ilk hamileliğimde 4 ay kanama 

görerek gebeliğim devam etmişti acaba öylemi diye düşündüm daha sonra düşük olabileceğini söyledim 2 saat 

dinlendim eşime söyledim doktora daha sonra gidelim diye söyledim. Sadece o an hastanedeki doktoruma gelme 

ihtiyacı duydum o an ”(G3). 

 “Eşimden destek istiyorum. Eşimi arıyorum ondan destek bekliyorum”(G4). 

“Kanamam ilk geldiğinde evde yalnızdım. Direk eşime haber verdim ne olduğunu anlayamadım zaten. 

Eğer hastanede kalmam gerekirse ne yapmam gerektiğini ihtiyacım ne olduğunu(kıyafet yönünden) tamamen panik 

haldeydim. Yanımda kimsenin olmaması eksiklik oldu” (G2). 

“0 an hemen hastaneye gelmek istedim kanama risk olduğu için bebeğin kalp atışları önemliydi. Bebek 

şuan 3 aya geldiği için artık plasentadan beslenmeye başladı acaba üst tarafa geçti diye mi? kanama oldu yoksa 

düşük tehlikesinden mi? diye doktorların bunu tam ayrımını yapamadığını biliyorum. Düşük tedavisi gördüm ve 

buraya gelme gereksinimi duydum” (G15). 

“Destek ve bakım yönünden istedim, korktum bakıma ve desteğe ihtiyaç duydum. Fiziksel olarak, kasık 

ve bel ağrım vardı” (G16). 

Tablo 6: Kadınların hastaneye geldiği ve doktoru ile görüştüğü süreçteki gereksinimleri (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

gereksinimleri 

Bakım, Kanama  

Bulantı Kusma 

Yorgunluk, Halsizlik 

Bakım (n=1), hastanede kalma –yatma (n=1), rahatlama (n=1), 

kanama (n=1), bulantı-kusma (n=1), yorgunluk (n=1), halsizlik 

(n=1) 

Duygusal 

gereksinimler  

Endişe  

Üzüntü  

Merak 

Destek 

Endişe (n=1), üzüntü (n=3), ağlama (n=1), merak (n=1), eş 

yanında olması (n=2), aile-akraba-arkadaş desteği (n=1), destek 

alma (n=1), moral desteği (n=1), bebeğimi düşünme (n=1), 

sevgi (n=1), güzel söz duyma (n=1) 

Bilgi 

gereksinimi 
Bilgi arayışı 

Bilgi (n=7), doktor ile görüşme (n=5), internetten bilgi alma 

(n=1), tetkik sonucu (n=1) 

Kadınların hastaneye geldiği ve doktoru ile görüştüğü süreçteki gereksinimleri  “fiziksel, duygusal ve 

bilgi gereksinimleri” olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel gereksinimler teması altında 

“bakım, kanama, bulantı-kusma, yorgunluk ve halsizlik ” alt temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal 

gereksinimler temaları atında “endişe, üzüntü, merak ve destek” alt temalarını, bilgi gereksinimi teması altında ise 

“bilgi arayışı” alt temasının yer aldığı saptanmıştır (Tablo 6). Kadınların hastaneye geldiği ve doktoru ile 

görüştüğü süreçteki gereksinimlerinin kodları Tablo 6’de verilmiştir. 
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Kadınların hastaneye geldiği ve doktoru ile görüştüğü süreçteki gereksinimleri ile ilgili bazı ifadeleri 

aşağıda verilmektedir. Bunlar;  

“Ebe ile konuştuğumda daha fazla aklımda sorular oluştu. Yedi hafta olması gerekirken 5 hafta olması 

söyledi. Ebeden kesin ve net bilgi istedim. Tam bilgi alamadım. Bu yüzden acaba bebeğim sağlıklı değil mi ben 

bebeğime bakamadım mı diye düşündüm”(G1). 

“Doktorum yeterince konu ile ilgili aydınlatma sağladı. Doktor ile konuştuğumda biraz daha 

bilmediklerim azaldı” (G2). 

“Doktorumdan bilgi almak çok istiyordum. Tahlil sonuçlarım hakkında bilgi almak istedim. Eşimin 

devamı yanımda olmasını istedim” (G3). 

“İki doktor arasında git gel yaptım önceki doktor benim 5 -6 hafta olduğu söyledi ama bugün ki doktor 

bana daha gebeliğin tam gözükmüyor deyince çok üzüldüm. Destek olarak daha açıklayıcı bir kişiden bilgi almak 

istedim. Doktorların işi çok oluyor çünkü” (G14). 

“Destek istedim sürekli eşimden olsun ailemden olsun destek istedim. Doktor çok ilgilendi doktordan 

herhangi bir destek istemedim sağ olsun” (G6). 

Tablo 7: Kadınların düşük tehdidi teşhisi konulduğundaki gereksinimleri (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

gereksinimler 

Baş Dönmesi 

Sancı 

Rahatlama 

Baş dönmesi (n=1), sancı (n=1), rahatlama (n=2) 

Duygusal 

gereksinimler 

Bakım, İstek 

Korku, Üzüntü 

Bakım (n=1), evde olma isteği (n=1), tedavi olma isteği (n=2), korku 

(n=1), üzüntü (n=1) 

 Bilgi gereksinimi Bilgi arayışı 
İnternetten bilgi alma (n=1), bilgi (n=4), tedavi ilişkin bilgi (n=2), 

doktor bilgi alma (n=1) 

Kadınlara düşük tehdidi teşhisi konulduğundaki gereksinimleri  “ fiziksel, duygusal ve bilgi 

gereksinimleri” olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel gereksinimler teması altında “baş 

dönmesi, sancı ve rahatlama ” alt temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal gereksinimler temaları atında 

“bakım, istek, korku ve üzüntü” alt temalarını, bilgi gereksinimi teması altında ise “bilgi arayışı” alt temalarının 

yer aldığı saptanmıştır. (Tablo 7). Kadınlara düşük tehdidi teşhisi konulduğundaki gereksinimlerinin kodları Tablo 

7’de verilmiştir. 
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Kadınlara düşük tehdidi teşhisi konulduğundaki gereksinimleri ile ilgili bazı ifadeleri aşağıda 

verilmektedir. Bunlar;  

‘Bilgi, bakım ve destek yönünden ihtiyaç duydum neler yapabilirim diye.’(G11) 

‘Yalnız kalmak istemiyorum. Yanımda destek olacak annemin olmasını onun gelmesini istiyorum. 

Bebeğimin sağlığı için neler yapmalıyım? Sıvı mı almalıyım? Tuvalete gitsem sorun olur mu? Yürüsem kalksam 

ihtiyaçlarım için bunları bilmek istiyorum hareket etmem söyleniyor bu doğrumu bunları bilmeye ihtiyacım 

var.’(G2) 

‘Doktora ihtiyaç duydum daha fazla ilgiye ihtiyaç duydum.’(G12) 

“Bilgi verirler diye düşündüm. Bu olmadı sadece serum taktılar. Serumun etki etmeyeceğini biliyordum. 

Arada bir gelip ilgilenmelerini istedim” (G1). 

“Ne gerekiyorsa doktorun onu yapmasına ihtiyaç duydum. Aklım sadece çocuklarımda kaldı”(G17). 

Tablo 8: Kadınların hastanede bulundukları süreçteki gereksinimleri (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

gereksinimler 

Bakım, Giyim,  

Fiziksel yakınma 

Beslenme, Boşaltım, Uyku 

Tuvalete gitme (n=1), kıyafet (n=1), baş dönmesi (n=1), 

bakım (n=1), beslenmeme (n=2), uyuyamama (n=1) 

Duygusal 

gereksinim 
Panik, Gerginlik, Üzüntü 

Panik (n=2), gerginlik (n=1), üzüntü (n=1), mutsuzluk / 

iyi hissetmeme (n=1) 

Destek 

gereksinimi 

Eş- Anne desteği  

İlgi, İletişim 

Bakım yardım gereksinimi 

Anne yanında olma isteği (n=2), eş yanında olma isteği 

(n=1), rahatlatıcı insanlar (n=1), ilgi (n=5), güler yüz 

(n=1), evde olma isteği (n=1), kalabalık oda ile ilgili 

sıkılma (n=1) 

Kadınların hastanede bulundukları süreçteki gereksinimleri “fiziksel, duygusal ve sosyal destek 

gereksinimleri” olmak üzere üç tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel gereksinimler teması altında “bakım, 

giyim, fiziksel yakınma, beslenme, boşaltım, uyku” alt temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal gereksinimler 

temaları atında “panik, gerginlik, üzüntü” alt temalarını, sosyal destek gereksinimi teması altında ise “eş-anne 

desteği, ilgi, iletişim, bakım-yardım desteği” alt temalarının yer aldığı saptanmıştır (Tablo 8). Kadınların hastanede 

bulundukları süreçteki gereksinimleri kodları Tablo 8’de verilmiştir. 

Kadınların hastanede bulundukları süreçteki gereksinimleri ile ilgili bazı ifadeleri aşağıda verilmektedir. 

Bunlar;  
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“İlgiye ihtiyaç duydum”(G12). 

“Aileme ihtiyaç duydum, hastanede kalınca her an bir şey olacakmış gibi hissediyorum” (G18). 

“Bir anda yatışımız oldu eşimin yanımdan gitmesini istemedim tuvalet ihtiyacımda baş dönmem oluyordu 

eşimin yanımda olmasına ihtiyaç duydum çok fazla bir şey beklemedim”(G3). 

“Güler yüzlü hemşirelere ihtiyaç duydum rahatlatıcı kişiler olmasının istedim. Onlar bu konuda 

profesyoneller gayet güzeldi bir sıkıntı yasamadım” (G15). 

“Hastanede yattığım süre içinde vallahi bilemiyorum. O konuda sadece burada yalnız kalmak 

istemiyorum yanımda biri olsun istiyorum”(G9). 

Tablo 9: Kadınların durumlarına ilişkin diğer bireysel uygulamaları (n=18) 

Temalar Alt Temalar Kodlar 

Fiziksel 

uygulamalar 

Mobilizasyon, Beslenme 

Boşaltım 

Yatak istirahati (n=16), hareket kısıtlılığı (n=2), sıvı takviyesi 

(n=4), sıvı az alımı (n=1), tuvalete az gitme (n=1), beslenme 

(n=7), ağır cisim kaldırmama (n=1) 

Duygusal 

uygulamalar 
Moral, Stres, Rahatlama 

Moralini yüksek tutma (n=1), stres olamama (n=2), rahat 

hissetmeye çalışma (n=1) 

Kadınların durumlarına ilişkin diğer bireysel uygulamalarının “ fiziksel ve duygusal uygulamalar ” olmak 

üzere iki tema altında toplandığı görülmüştür. Fiziksel uygulamalar teması altında “mobilizasyon, beslenme ve 

boşaltım” alt temalarının yer aldığı bulunmuştur. Duygusal uygulamalar temaları atında “moral, stres ve 

rahatlama” alt temaları ile ilgili yer aldığı saptanmıştır (Tablo 9). Kadınların durumlarına ilişkin bireysel 

uygulamaları kodları Tablo 9’de verilmiştir. 

Kadınların durumlarına ilişkin bireysel uygulamaları ile ilgili bazı ifadeleri aşağıda verilmektedir. Bunlar;  

“Hastanede bulunduğum süre boyunca sürekli yattım ayağımı yukarı kaldırdım. Bazen sırt üstü bazen 

yan yattım. Sırt üsttü yattığımda bebek benim omurgalarımdan zarar görür diye yan yatmaya dikkat ettim. Süt 

içtim Her gün 2 bardak süt içiyordum sütümü içmeye devam ettim. Bugün poğaça peynir yedim.(1 tane) beslenme 

olması gereken gibi dikkat ettim biliyordum çünkü önceden de dikkat ediyordum şimdide aynı. Öğlen yemekte 

brokoli vardı zarar verebilir yeşillik diye çünkü maydanozun bebeği düşürdüğünü biliyorum baharatlı yiyeceklerin 

bebeği düşürdüğünü biliyorum. Nane limon tarzı içeceklerin bebeğe zarar verdiğini bildiğim için brokoli yemedim 

onun yerine havuç ve makarna yedim”(G1). 
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“Yatak istirahati yaptım, Düzenli beslenmeye çalıştım, stres yapmamaya çalıştım eşim destek oldu”(G5). 

“Beslenme olarak bilmiyordum ona dikkat etmeye çalıştım önceden tabi ben sabah yemek yemezdim ama 

burada öğrendim artık bu şekilde yapmamam gerektiğini süt ve süt ürünleri tüketmem gerekliymiş bebeğim için 

dikkat edicem”(G14). 

“Çok fazla iş yapmadım devamlı yatak istirahati ara öğünler yaptım kendimi yemediğim yiyecekleri bile 

yemeye çalıştım. Sabah-öğlen-akşam düzenli beslendim, moralimi yüksek tutmaya çalıştım çok fazla gezmedim. 

Hareket kısıtlılığı yaptım” (G3). 

“Bu süre boyunca dün aksamdan beri bir şey yemedim yatak istirahati yaptım. Duygusal olarak 

üzülmemeye stres yapmamaya çalıştım, rahat olmaya çalıştım yoksa ona zarar veririm diye düşündüm” (G9). 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada düşük tehdidi yaşayan kadınların olayı fark ettiklerinde hastaneye gittiklerinde ve hastanede 

bulundukları süre içinde korku, endişe, suçluluk, umutsuzluk gibi duygusal problem yaşadıkları; baş dönmesi, 

halsizlik, titreme, kanama, ağrı, yorgunluk, gibi fiziksel problem tanı, tedavi ve bakım ile ilgili deneyim yaşadıkları 

görülmüştür. Düşük tehdidinin kadının ruh hali üzerine etkisini belirlemek için yapılan çalışmada düşük tehdidi 

yaşayan kadınların olaya hazırlıksız olduğu ve ani beklenmedik olay ile anksiyete, depresyon ve farklı psikolojik 

tepkiler verdiklerini rapor etmişlerdir. Yine bu çalışmada düşük tehdidi yaşayan kadınların en çok kanama ve 

kanamaya bağlı gelişebilecek sorunlar ile ilgili endişe duydukları belirtilmiştir (Aksoy ve ark, 2015). Benzer bir 

çalışmada Keten ve ark (2015) düşük öyküsü olan kadınlarda korku, üzüntü, kendini suçlama gibi duygusal 

deneyim yaşadıklarını bildirmişlerdir. Ateş ve ark (2014) ise düşük yapan kadınların yaygın olarak üzüntü, ağlama 

ve suçluluk yaşadıklarını bildirmişlerdir. Yapılan bir diğer araştırmada da gebelik kaybı yaşayan kadınların korku 

yaşadıkları ve sağlık personellerinden bilgi almak istedikleri rapor edilmiştir (Jayaweera ve ark, 2017). Bu 

sonuçlara göre düşük tehdidi olan kadınların farklı kavramlar ile tanımladıkları duygusal ve fiziksel problemler 

yaşadıkları ve yardım arayışı davranışında bulundukları söylenebilir. 

Bu çalışmada kadınlar, gebelikleri ile problemi fark ettiklerinde, hastanede bulundukları sürede, tıbbi 

yardım ile ilgili bilgi arama davranışında bulunmuşlardır. Benzer olarak Jayaweera ve ark (2017)’nın yaptıkları 

çalışmada da gebelik süresince çaresizlik korkusu ve kontrol kaybı hissettiklerinde ve kendileri ve bebekleri için 
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endişe duyduklarında internet aracılığı ile bilgi arama davranışında bulundukları belirtilmiştir. Bilgi arama 

davranışı probleme odaklanma, yardım arama ve yardıma ulaşmanın ilk adımı olarak önemli bir durumdur. 

Bu çalışmada düşük tehdidi olan kadınların gebeliklerine ilişkin sorun olduğunu fark ettiklerinde, 

hastaneye geldiği, doktoru ile görüştüğü ve hastanede bulundukları süreçte fiziksel, duygusal, sosyal destek, tıbbı 

yardım ve bilgi gereksinimleri olduğu görülmüştür. Benzer bir çalışmada Punches ve ark (2018) acil servise 

başvuran gebelik kaybı yaşayan kadınların gebeliklerinde sıkıntı olduğunu fark ettiklerinde direk hastaneye 

başvurdukları, duygusal yönden bakım ve yardıma ihtiyaçları olduğu belirtilmiştir. Diğer bir çalışmada, gebelik 

kaybı yaşayan kadınların hayal kırıklığı, öfke, keder kendini suçlama deneyimleri ile ilgili desteğe gereksinim 

duydukları bildirilmiştir (Scott ve ark, 2017). Başka bir çalışmada da kadınların bebek kayıpları ile ilgili hastanede 

kaldıkları sürede yakınlarının yanında olma isteklerinin olduğu insanlar ile iletişim kurmak istedikleri ve 

yakınlarından sağlık personellerinden ilgi görmek istedikleri belirlenmiştir (Ateş ve ark, 2013). Bu sonuçlara göre 

kadınların düşük tehdidi ile ilgili daha çok duygusal ve sosyal destek ile bilgilendirilmeye gereksinim duydukları 

söylenebilir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Düşük tehdidi olan kadınların deneyim ve gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile yapılan araştırmadan 

elde edilen sonuçlara dayalı olarak; (1) Gebelerin çoğunun ilkokul ve lise eğitim düzeyinde oldukları, üçte birinin 

gelir getiren işte çalıştıkları, resmi nikâh ile evli oldukları, çoğunun gelirlerini “gelir gider eşit” olarak 

tanımladıkları ve geniş aile yaşadıkları görülmüştür. (2) Gebelerin çoğunluğunun ilk gebeliğinin olduğu ve bu 

gebeliklerini planladıkları belirlenmiştir. (3) Gebelerin çoğunun gebenin daha önce düşük öyküsünün olmadığı ve 

düşük tehdidi deneyimi yaşamadıkları görülmüştür. (4) Kadınların gebelikle ile ilgili problem olduğu fark 

etiklerindeki deneyimleri “fiziksel ve duygusal problemler ve kendine bakım” temaları altında toplandığı 

belirlenmiştir. (5) Kadınların hastaneye geldiklerinde ve doktoru ile görüşme süreci sırasında yaşadıkları 

deneyimlerinin “fiziksel ve duygusal problemler ve tanılama” temaları altında toplandığı görülmüştür. (6) 

Kadınların Düşük tehdidi teşhisi tanısı aldıklarındaki deneyimlerinin “fiziksel ve duygusal problemler ve kendine 

bakım” temaları altında toplandığı saptanmıştır. (7) Kadınların hastaneye yatışı sırasındaki deneyimlerinin 

“fiziksel, duygusal problemler ve tıbbi yardım” temaları altında toplandığı belirlenmiştir. (8) Kadınların gebeliğe 

ilişkin sorun olduğunu fark ettiklerindeki gereksinimlerinin “fiziksel, duygusal, tıbbi yardım, bilgi ve sosyal destek 

gereksinimi” temaları altında toplandığı bulunmuştur. (9) Kadınların hastaneye geldiği ve doktoru ile görüştüğü 

süreçteki gereksinimlerinin “fiziksel, duygusal ve bilgi gereksinimleri” temaları altında toplandığı görülmüştür. 



1022 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

(10) Kadınların hastanede bulundukları süreçteki gereksinimlerinin “fiziksel, duygusal ve destek gereksinimleri” 

temaları altında toplandığı saptanmıştır. (11) Kadınların durumlarına ilişkin bireysel uygulamalarının “fiziksel ve 

duygusal” uygulamalar temaları altında toplandığı belirlenmiştir.  

Bu sonuçlara dayalı olarak aşağıdaki önerilere bulunabilir; 

➢ Sağlık çalışanlarının düşük tehdidi yaşayan gebelere yönelik bakım hizmetlerinin planlanması ve 

sunumunda, kadınların gebelik ile ilgili problemi fark ettiklerinde, tanılama ve tedavi süreçlerinde 

yaşadıkları deneyimleri ve bakım gereksinimlerini dikkate almaları, 

➢ Düşük tehdidi yaşayan gebelere sunulan bakım hizmetlerinin bireyselleştirilmiş biçimde sunulması ve 

bakımın kalitesinin artırılması, 

➢ Örgün ve yaygın eğitim birimlerinde görevli ebelerin bu çalışmanın sonuçlarını dikkate alacak biçimde 

eğitim programlarını yenilemeleri ve ebelerin bu konudaki duyarlılıklarının artırılması, 

➢ Düşük tehdidi tanısı alan gebelere kanıta dayalı ve uygulama rehberleri ile sunulan bakım ve destek 

hizmetlerinin geliştirilmesi için yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması ve çalışma standartlarının 

geliştirilmesi. 

➢ Düşük tehdidi tanısı alan gebelere bakım ve destek uygulamalarının geliştirilmesi için mevcut yasal 

düzenlemelere uygun olarak kurumsal düzenlemelerin yapılması, çalışma standartları oluşturulması ve 

uygulanması. 

➢ Sağlık yönetici ve politika geliştiricilerin düşük tehdidi ile ilgili uygulamaları, kanıta dayalı uygulamaları 

ve bilimsel bilgi gelişimini geliştirecek biçimde düzenlemeleri, 

➢ Düşük tehdidi olan kadınların bakımına standartlarını geliştirilmesine katkı sağlayabilecek daha 

kapsamlı verileri ortaya koyabilecek gözlemsel, deneysel ve farklı sosyo-demografik özellikteki 

gruplarda düşük tehdidi olan kadınların deneyimlerini ortaya koyabilecek kalitatif araştırmaların 

yapılması önerilebilir. 

➢ Düşük tehdidi ile hastanede yatan kadınların eş desteği istemesi ile eşlerinin birbirleri ile daha kolay ve 

rahat bir arada olabilecekleri servis ortamlarının tekrar düzenlenmesinin sağlanması. 

Teşekkür 
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S-177 - FİZYOLOJİK KORDON KLEMPLENMESİNE BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM: LOTUS 

DOĞUM 

 
Didem KIRATLI1, ZEYNEP DAŞIKAN1, 1, 

 
1Dr.Behçet uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir 

2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. İzmir 

Özet 

Doğumun üçüncü evresi bebeğin ve plasentanın çıkışı arasında kalan süreyi kapsar. Doğal doğum felsefesinde 3. 

evrede herhangi bir müdahalede bulunmaksızın plasentanın doğurtulması ve göbek kordonu kesilmeden plasenta 

doğumunun beklenmesi vardır. Lotus doğum üçüncü evrenin pasif yönetimini içerir. Plasenta doğumdan sonra 

genellikle 10 gün,  kendiliğinden ayrılana kadar bebeğe bağlı kalır ancak plasenta artık aktif bir şekilde kan transfer 

etmez, böylece ölü doku haline gelir ancak lotus savunucularına göre enerji akımı daha sonra da devam etmektedir. 

Kordonu bağlamadan ya da kesmeden, doğal yollarla kuruyup düşmesi beklenilen bu yöntemde, plasenta ve 

kordonu bebeğe yakın tutmak önemlidir. 

Abstract 

Third stage of birth includes the time between releasing of baby and the placenta. On the natural birth philosophy, 

there is expectation of delivery of placenta without any intervention in third stage and birth of placenta without 

cutting umbilical cord. Lotus birth involves passive management of the third stage. The placenta usually remains 

attached to the baby for 10 days after birth, but the placenta no longer actively transfers blood, so it becomes dead 

tissue, however, according to lotus defenders, the energy flow continues later. In this method, which is expected 

to naturally dry and fall off without attaching or cutting the cord, it is important to keep the placenta and cord close 

to the baby. 

 

Anahtar kelimeler: lotus doğum, plasenta, umblikal kord, Fizyolojik klempleme  

Keywords: lotus birth, placenta, umblical cord, physiological clamping 

GİRİŞ 

 Gebelik süresince fetal gelişim için gerekli olan tüm maddeleri plasentadan fetüse transfer etme, atık 

maddeleri de yeniden plasentaya iletme görevini yerine getiren umblikal kord, iki arter ve bir venin ince müköz 

bir membran olan mukoid kolektif doku (Wartholin jeli) ile kaplı olduğu bir yapıdır. Umblikal kordun 

klemplenmesi ve kesilmesi işlemi, anne ve bebeğin teknik olarak birbirinden ayrılmasından çok daha derin bir 

anlam taşımaktadır. Yenidoğanın yaşama geçişinin fizyolojik olaylar dizisi ile gerçekleştiği kabul edilirken, bu 

olaylar dizisinde umblikal kord klemplenme zamanının yenidoğanın sağlığı ve iyiliği üzerine önemli etkileri 

olduğu fark edilmiştir (Körükcü,2016). Umblikal kordun klemplenmesi, doğum eyleminin üçüncü evresinde en 

eski ve yaygın olarak yapılan tıbbi bir müdahaledir. Bu müdahale tüm dünyada değişiklik göstermekle beraber 

batı ülkelerindeki çoğu uygulayıcı doğumdan sonra hızlı bir şekilde umblikal kordu klempleyip kesmektedir. 
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Gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek anemi prevelansından dolayı umblikal kordu geç klempleme ve sıvazlama 

eğilimi tedavide ucuz ve pratik olduğundan daha çok tercih edilmektedir (Kurt,2018). 

Göbek kordonunun plasenta doğumu beklenmeden erkenden kesilmesi müdaheleli doğumun bölümlerinden 

biridir. Doğumdan sonra göbek kordonu klemplenmeksizin, bebeğin anne üzerine yatırılması ve emzirmeye 

başlanmasının oksitosin salınımını artırdığı, uterus kontraksiyonlarını tetiklediği ve dolayısıyla plasentanın doğal 

ve erken ayrılmasını kolaylaştırdığı ifade edilmektedir. Göbek kordonunu doğum sonunda hemen kesmemek ya 

da plasenta ile bağını bebek doğduktan sonra da koparmamak lotus doğum olarak adlandırılır. Lotus doğum üçüncü 

evrenin pasif yönetimini içerir. Aslında umblikal atım durduktan sonra fiziksel transfer tamamlanır ancak lotus 

savunucularına göre enerji akımı daha sonra da devam etmektedir. Göbek kordonu doğumdan sonra birkaç saat 

içinde kurumaya ve şekil almaya başlar. Doğumdan sonra bebeğin göbek bağını kesmemek ve plasentaya bağlı 

kalmasını sağlamak son zamanlarda popülerleşen bir yöntem haline gelmeye başlamıştır (Körükcü,2016).  

Amaç: Bu derleme, doğumun üçüncü evresinde kullanılan trend bir yaklaşım olan lotus doğumu tanımlamak, 

yararlarını ve yan etkilerini açıklamak amacıyla literatür taraması olarak yapılmıştır.  

Lotus Doğum 

Lotus doğum; umblikal olmayan ayrılma, göbek bütünlüğü uygulaması veya doğumdan sonra göbek kordonunu 

kesmeme uygulamasıdır. Plasenta doğumdan sonra genellikle 10 gün,  doğal olarak ayrılana kadar bebeğe bağlı 

kalır. Plasenta genellikle bir torbaya yerleştirilir veya bir kumaş parçasına sarılır ve kokuyu azaltmak için lavanta 

yağı, tuzlar, biberiye veya diğer bitkilerden yararlanılır (Monroe,2018). 

 Lotus ismini; bu doğum fikrini ortaya atan primatolog Dr. Jane Goodall'dan esinlenen  Clare Lotus 

Day’den almıştır. Goodall, Tanzanya'daki şempanzelerin ailesel ve sosyal ilişkilerini araştırmıştır. Goodall, 

doğumdan sonra Şempanzelerin umblikal kordonu çiğnemediğini, ancak plasenta ve kordun doğal ve sağlam bir 

şekilde teslim edilmesini beklediğini belirtmiştir. Lotus doğum uygulayıcıları, plasenta-kordon ünitesine bebekte 

olduğu gibi dikkat ve özen gösterirler. Doğumda “bebek-plasenta-kordon” tek bir birim gibi görülerek, yeni 

doğanın uterustan dünyaya zahmetsizce uyum sağladığını savunurlar . (Burns, 2014).  

Lotus doğum; tam lotus doğum ve kısa lotus doğum olmak üzere ikiye ayrılır. Tam lotus doğum sırasında, göbek 

bağı ve plasenta, yeni doğanın göbeğinden kuruyana ve düşene kadar bebeğe bağlı kalır. Kordon ve plasenta 

çevrenin nemine bağlı olarak yaklaşık 3-10 günde düşebilir. Kısa lotus doğumunda, kordon 4-6 saat boyunca 

kesilmemiş halde bırakılır (Echezona-Johnson C, Obstetrical Nursing Management of Lotus Birth).  

 Göbek kordonun klemplenmesinde erken kordon klempleme, gecikmeli kordon klempleme ve fizyolojik 

kordon  klempleme (FKK) olmak üzere farklılıklar vardır. FKK, kordonun nabzı durduktan sonra klemplenmesi 

ve kesilmesi olarak tanımlanır. Doğumdan sonra bebeğin göbek kordonunu kesmemek ve plasentaya bağlı 

kalmasını sağlamak son zamanlarda popülerleşen bir yöntem haline gelmeye başlamıştır. Ebeveynler FKK ve 

kesmenin bütünsel bir modelini seçebilir ve hiç bir şekilde klempleme ve kesme olmadan lotus doğum yapabilirler 

ancak İngiliz Kraliyet Obstetrisyen ve Jinekologlar Koleji (RCOG) az sayıda kadının “lotus doğumu” tercih 

ettiğini bildirmiştir. RCOG normal doğumu tamamen desteklerken, her kadının doğum ve doğum sonrası 

seçenekleri konusunda bilinçli seçim yapma hakkına sahip olması gerektiğini savunmaktadır (Monroe, 2018). 

 

Lotus Doğumunun Yararları ve Riskleri 
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 Lotus doğum 1974'te Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'da “doğal doğumun bir uzantısı” olarak 

başlamıştır. Bu uygulamanın güvenliği veya tıbbi yararı hakkında çok az bilgi yayınlanmış, ancak doğum 

ünitelerinde daha sık ortaya çıkmaya başlamıştır. Batı Avustralya Sağlık Bakanlığı hükümeti, enfeksiyon belirtileri 

için izlenecek önerilerle birlikte lotus doğumları ile ilgili bir dizi klinik rehber sunmuştur. 2015 yılında yapılan bir 

vaka raporunda neonatal idiopatik hepatit ile olası bir bağlantı bulunmasına rağmen, enfeksiyonlarla ilgili olarak, 

enfeksiyon veya kanama açısından olumsuz sonuç bildirilmemiştir. Ebeveynler, kordonun travmatik 

kesilmesinden kaçınmanın psikolojik faydasını gösterebilir, ancak bu iddiaları desteklemek için hiçbir araştırma 

yayınlanmamıştır. ABD'de lotus doğumları için yönetim önerileri mevcut değildir (Monroe, 2018). 

Lotus doğum uygulamasının eleştirmenleri, plasentanın enfekte olması durumunda yenidoğanda potansiyel 

enfeksiyon riskinin arttığını ileri sürmektedir. Enfeksiyon hızla bebeğe geçebilir. Batı Avustralya Sağlık Bakanlığı 

lotus doğumlarda enfeksiyon belirtileri için takip önerileri ile ilgili klinik kılavuz yayınlamış ve vakalarında 

neonatal idiopatik hepatit ile olası bir bağlantı göstermesine rağmen, enfeksiyon veya kanama açısından lotus 

doğumları ile ilgili olumsuz sonuçların olmadığını belirtmiştir. Lotus doğum bebeğin plasentanın ayrılması 

üzerinde kontrol altına alma hakkı olarak da görülmektedir. Ebeveynlere FKK’nın, psikolojik bir yararı 

bahsedilmiş, ancak bu iddiaları desteklemek için hiçbir araştırma yayınlanmamıştır. Göbek bağının nekrotik doku 

içermesi, yenidoğanda bakteriyel kolonizasyon riskine sebep olabilir (Monroe, 2018). Özellikle az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde bakteriyel kolonizasyon sonucu ortaya çıkan göbek bağı enfeksiyonu, yenidoğanın ölüm 

ve morbiditesinin en önemli nedenlerinden biridir. Bu süreçte anne ve bebek tarafından duyulacak rahatsızlık ve 

hijyen sorunları eleştirilere sebep olmaktadır (Körükcü 2016). Lotus doğum seçilmeden önce,  tüm kadınlar, 

bebeğin sağlığı için enfeksiyon ve bununla ilişkili riskleri içerebilecek potansiyel risklerden tam olarak haberdar 

edilmelidir (Monroe, 2018).   

 Çoğu sağlık hizmeti sağlayıcıları lotus doğum uygulaması hakkında bilgi sahibi olmadığından, bazı 

hastane ortamlarında uygulamaya izin verilmeyebilir. Ayrıca, obstetrik personel, uygulamaya yardımcı olmaya 

istekli olmayabilir. Kordon yanlışlıkla aniden çekilirse, uygulama yenidoğanı potansiyel travmaya maruz 

bırakabilir. Son olarak, uygun bir şekilde bakılmadığında plasenta ve kordon çürümüş hale gelebilir.  

Alternatif olarak, lotus doğum destekçileri gecikmeli kordon klemplenmesinin faydalarına ek olarak, lotus 

doğumunun, kordonu kesildikten sonra yenidoğanda yara enfeksiyonunun potansiyelini önleyeceğini öne 

sürmektedir. Benzer şekilde, kordonun hemen klemplenmesi ve kesilmemesi yenidoğanda stresi azaltacaktır ve 

anne ile yenidoğan arasında daha iyi bir bağlanma süresine sahip olunacaktır. Bu bağlanma süresi, sıcaklık 

regülasyonu ve daha fazla emzirme fırsatı sağlayacak, hem anne hem de bebek iyileşmesi için zamanı arttıracaktır. 

(Monroe, 2018). Fetoplasental dolaşımdaki toplam kan hacmi % 25 ila %60'ı plasentada arasında bulunur. 

Doğumdan sonra plasental transfüzyona izin verilmesi yenidoğanın kan hacminde %30'luk bir artış ve kırmızı kan 

hücrelerinde (RBC'ler) %60'lara varan artış sağlayabilir. Bu fizyolojik transfüzyon, ortalama olarak 19 ila 40 mL 

/ kg doğum ağırlığı, yenidoğanın son doğum ağırlığının %2'si kadardır (Eichenbaum-Pikser, 2008)  

Lotus doğum Bebeğin Plasenta Bakımı 

1. Plasentanın herhangi bir oksitosik ilaç enjeksiyonu olmaksızın, ani kordon klemplenmesi olmadan ve kordon 

çekişi olmadan doğal olarak doğması beklenir. Plasental membranların ayrılması, internal servikal os etrafında 

ayrılma meydana geldiğinde doğumun birinci aşaması başlar. 
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2. Plasenta doğumundan sonra anne-bebeğin yanında bir kaseye konabilir. Doğumdan sonra bebek ile plasenta 

düzeyini korumak jelatinimsi (Obstetrikte “Wharton'un Jölesi” olarak adlandırılan) madde katılaşana dek 

önemlidir, dolayısıyla kan transfüzyonu meydana gelmez. Bu katılaşma, kordonun pulsasyona son vermesinden 

birkaç dakika sonra gerçekleşir. Hazır olunduğunda, bir ılık su sürahisi kullanılarak, plasenta nazikçe durulanır, 

kan pıhtıları çabuk çürüyeceğinden temizlemeye dikkat edilir () ve kurulanır. 

3. Plasenta özel kaseye yerleştirilir. Genellikle bir seramik kase kullanılır. Seramik kasede etkin bir şekilde soğuk 

ve sıcak ısı dağılır, böylece plasenta zamanından önce çürümeye başlamaz. Kordon ayrılıncaya kadar bebeğin 

yanında bir kasede plasenta bırakılır ya da plasenta özel bir beze sarılabilir. Bez örtü, plasentanın bebeğin yanında 

yerleştirilmesine izin verir ve bebeğin annenin  kucağında rahatça dolaşmasına izin verir. 

4. Plasentanın hava sirkülasyonuna izin verilmesi ve doğal lif, nefes alabilen kıyafetlerin kullanılması önemlidir. 

Uygun şekilde hazırlanan plasenta (tüm anne kan ürünlerinin durulanması) herhangi bir koku vermez. Doğal 

kurutma işlemine müdahale edeceğinden plastikle sarılmamalı veya üzeri örtülmemelidir. Plasenta için hava 

alımına izin verilmezse, hızla çürümeye ve kokmaya başlar. 

5. Kuruma işlemine yardımcı olmak için her iki tarafta bulunan deniz tuzu ile (seçmiş olduğunuz esansiyel yağları 

birkaç damla ilave ederek) plasenta tuzlanmalı. Deniz Tuzunun yerine, kalın bir toz halinde Biberiye, Lavanta 

veya Zerdeçal kullanılabilir. Plasentanın ne kadar çabuk kuruduğuna bağlı olarak, tuz ve bitkilerin uygulanması 

her gün birkaç defa tekrarlanabilir.  

6. Çoğu durumda, plasental kordon kuruyacak ve bebeğin göbeğinden 2,5 ile 7 gün arasında ayrılacaktır ancak 

ekstra nemli koşullarda, daha uzun sürebilir.  

7. İlk 40 Gün sonra, kurutulmuş plasenta özel bir yaşlı ağacın altına ya da bir aile ağacının altına gömülebilir 

Echezona-Johnson C, Obstetrical Nursing Management of Lotus Birth. 

 

Sonuç olarak; Plasenta; kadın, çocuk, hamilelik ve doğum arasındaki bağlantıyı somutlaştıran, bazı gebeler için 

manevi bir anlam ifade etmektedir. Lotus doğumları hakkında herhangi bir araştırma yoktur ve bebeğin yararına 

olduğuna dair tıbbi kanıt bulunmamaktadır. Eğer kadınlar lotus doğumu tercih ediyorlarsa, RCOG, bebeklerinin 

herhangi bir enfeksiyon belirtisi için dikkatle izlenmesini şiddetle tavsiye etmektedir. 
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Abstract 

Amaç: Araştırmalar, gebe kadınların büyük bir kısmının ihtiyaç duyduğu bilgi için sağlık profesyonelleri dışında, 

başka kaynaklara da yöneldiğini göstermektedir. Bu çalışmada, gebe kadınların internet kullanma durumları ve 

nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki araştırmanın örneklemini, Temmuz- Aralık 2016 tarihleri arasında, bir eğitim ve 

araştırma hastanesinde gebe polikliniğine başvuran 306  gebe kadın oluşturmuştur. Araştırmada gebe kadınların 

sosyo-demografik özellikleri, gebeliklerine ilişkin internette bilgi arama durumları ve nedenlerini sorgulayan  “veri 

toplama formu” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, analizlerde t 

testi ve Anova testleri kullanılmıştır. 

Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 31.08±5.1’dir (21-46). Gebelerin %50’sinin üniversite ve üzeri mezunu 

olduğu, %56.5’inin çalışmadığı, %92.2’sinin isteyerek gebe kaldığı ve %63.7’sinin gebeliği boyunca herhangi bir 

problem yaşamadığı belirlenmiştir. Katılımcıların %87.9’unun gebelikleri ile ilgili bilgi aldıkları ve en fazla 

(%68.6) doktordan bilgi aldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların %90.5’inin ev/işyeri bilgisayarında ve %78.8’inin 

cep telefonunda internet olduğu, %71.2’sinin orta derecede internet kullanma becerisine sahip olduğu, %95.4’ünün 

gebeliklerinde internet kullandıkları ve %42.5’inin interneti her gün kullandıkları belirlenmiştir. Gebelikte internet 

kullanma nedenleri arasında kadınlar en çok “gebeliğim ile ilgili aklıma takılan konuların cevaplarını bulmak ve 

gebeliğime yönelik her şeyi bilerek kontrol sahibi olmak için” (%76.1) yanıtını vermişlerdir. Katılımcıların 

internette araştırma yaptığı konuların başında gebelikte “fetüsün gelişimi” (%74.8), doğuma yönelik olarak 

“doğum şekli” (%43,5), doğum sonu dönem ile ilgili “emzirme/meme sorunları” (%49.7) gelmektedir. 

Katılımcıların %61.8’i internetten araştırdıkları bilgileri sağlık profesyonelleri ile paylaşmadıklarını ve %82.7’si 

internetten edindiği bilgilerin kararlarını etkilemediğini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %43.5’i internetteki 

bilgileri orta derecede güvenilir bulduklarını, %57.5’i internetteki bilgileri diğer gebelere önerdiklerini, %72.9’u 

internetteki bilgilerin doğruluk ve güvenilirlik  kriterleri arasında en çok uzman tarafından yazılmış olmasına önem 

verdiklerini belirtmişlerdir. Gebelerin internet kullanma durumları ile yaş grupları, çalışma durumu, eğitim düzeyi, 

gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Sonuç: Sağlık profesyonelleri gebelik takiplerinde, doğum öncesi hazırlık sınıflarında sadece gebelik hakkında 

bilgi vermemeli, aynı zamanda güvenilir bilgilere ve doğru kaynaklara ulaşmak için internetten nasıl 

yararlanacakları konusunda gebelere rehberlik etmeli ve gerekli tartışma ortamını oluşturmalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, İnternet Kullanımı, Bilgi 
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Determining of The İnternet Use by Pregnant Women Seeking Pregnancy-Related İnformation 

Aim:It was aimed to determine the internet use situations and reasons of pregnant women. 

Method: The sample of this descriptive study was composed of 306 pregnant women who applied to an education 

and research hospital between July and December 2016. Data collection form was used for the socio-demographic 

characteristics of pregnant women, the situations and reasons of searching information on the internet about their 

pregnancies. 

Results: The average age was 31.08±5.1 (21-46). 50% of the pregnant women were university graduates and 

above, 56.5% were not working, and 63.7% had no problems during their pregnancy. 87.9% of the participants 

had information about their pregnancies and the highest number (68.6%) were informed by their doctor. 90.5% of 

the participants had internet on the home/office computer, 78.8% of them had internet on their mobile phone, 

71.2% of them had internet use ability at middle level, 95.4% of them used internet during their pregnancies and 

42.5% of them used internet every day. Among the reasons for using internet in pregnancy, women responded 

mostly (76.1%) "to find answers to questions about pregnancy and to control everything about pregnancy". At the 

beginning of the topics that participants surveyed on the internet, "fetus development" (74.8%), "birth type" 

(43.5%) and "breastfeeding/breast problems" (49.7%). 61.8% of the participants stated that they did not share the 

information they searched from the internet with health professionals and 82.7% stated that the information 

obtained from the internet did not affect their decisions. 43.5% of the participants thought that the information on 

the internet were moderately reliable, 57.5% of the respondents indicated that they would recommend the 

information on the internet to other pregnant, and 72.9% stated that the information on the internet written by the 

experts were accurate and reliable. There was a significant difference between the age group, educational level, 

work status, number of pregnancies and the usage of internet among pregnant women. 

Conclusion: Health professionals should guide the pregnancies on how to benefit from the internet in order to 

reach reliable and accurate sources and should create the necessary discussion environment. 

Key words: Pregnancy, Internet Use, Informatio 

Giriş 

Dünyada 4.08 milyar insan internet kullanıcısıdır ve dünya nüfusunun %54’ünü oluşturmaktadır (We Are 

Social 2018 2.Çeyrek Dünya İnternet, Sosyal Medya ve Mobil Kullanım İstatistikleri). Türkiye’de ise internet 

kullanımı 16-74 yaş grubundaki bireylerin %66,8’ini oluşturmaktadır (TUİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 

Kullanım Araştırması, 2017). İnternetin giderek artan kullanımı, bireylerin daha önce kendileri için kolayca 

erişilemeyen sağlık bilgilerini araştırmaları için daha iyi bir fırsat sağlamıştır (Chen vd., 2018). İnternet 

kullanıcıları, interneti sağlık soruları için  farklı nedenlerden dolayı kullanmayı tercih etmektedirler. Başlıca 

nedenlerden bazıları; çeşitli hastalıklar veya tedaviler hakkında bilgi edinmek, bir doktor veya hastane seçmek, 

yeni veya alternatif tedavi seçimlerini araştırmak, yeni teşhis edilen bir hastalığın nedenlerini ve seyrini anlamak, 

ilaç hakkında bilgi edinmek, destek grupları bulmak ve onlarla iletişim kurmak için bireyler interneti 

kullanmaktadırlar (Gauld &Williams, 2009). 
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Hem kadının hem de gelecek nesillerin sağlık düzeyini etkileyen bir süreç olan gebelik dönemi, birçok 

yeni bilginin öğrenilmesi, bu bilgilerin anlaşılması ve kullanılmasıyla birlikte sağlıkla ilişkili birçok karar 

alınmasını gerektiren, farklı sağlık hizmetlerinin kullanımına ihtiyaç duyulabilen ve sağlık davranışlarında 

değişikliklere yol açan bir dönemdir (Yee vd., 2017). Bu dönemde kadının ve ailesinin ihtiyaç duyduğu pek çok 

soru ortaya çıkmaktadır. Çoğu kadın gebeliğinin normal olduğu konusunda güvence istemekte ve bilgi arayışı içine 

girmektedir. Doğum öncesi bakım, gebelik sırasında önemli bir bilgi kaynağıdır, ancak birçok gebe için haftalar 

sonrasında olabilen ziyaretler arasında bilgi ihtiyacı artmaktadır. Aynı zamanda Lagan ve ark. (2011) 

çalışmalarında da belirttikleri gibi sağlık profesyonellerinin gebelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bilgi 

sağlamadıkları için de gebe kadınlar interneti kullanmaktadırlar (Lagan vd, 2011). İnternet, kadınlara gebelik, 

doğum ve sosyal destek hakkında bilgi sahibi olmaları için kolay erişim sağlamaktadır (Bjelke vd., 2016). 

İnternetin sağlık bilgisi kaynağı olarak kullanılması, gebe kadınlar arasında da giderek daha popüler hale gelmiştir 

(Lagan vd., 2011). Son çalışmalar, birçok kadının interneti bilgi ve rol modelini aramak için kullandığını 

göstermektedir. Yirmidört farklı ülkede yapılan bir çalışmada (özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve 

Okyanusya'da) interneti kullanan gebe kadınların oranının %84-90 arasında değiştiği belirtilmektedir (Lagan, 

Sinclair & Kernohan, 2010). Yapılan çalışmalarda gebelerin internette en çok araştırdıkları konuların başında fetal 

gelişim, beslenme, fiziksel aktivite, sağlıklı yaşam, doğum, doğum komplikasyonları ve emzirme ile ilgili olduğu 

görülmektedir. (Larsson, 2009; Lima-Pereira vd., 2011; Kavlak, 2012; Gao vd., 2013; Huberty vd., 2013; Scaioli 

vd., 2015).   

Kadınların gebelikleri ile ilgili sağlık bilgilerinin elde edilmesi için internet kullanımı konusunda 

Türkiye'de yapılan sadece bir araştırma (Kavlak 2012) bulunmuştur. Bu çalışma, gebe kadınların gebelikleri ile 

ilgili olarak internetten ne ölçüde bilgi aldıklarını, internette en çok aradıkları konuları, internetin bilgi 

güvenilirliğini nasıl değerlendirdiklerini ve bu bilgileri doğum öncesi hizmetlerde ebeler veya hemşirelerle 

paylaşma derecelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Amaç 

Bu çalışmanın amacı, gebe kadınların internet kullanma durumlarının ve nedenlerinin incelenmesidir.  

Yöntem 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma tanımlayıcı tipte bir araştırma olarak dizayn edilmiştir.  

Evren ve Örneklem 

Çalışma, Temmuz- Aralık 2016 tarihleri arasında, bir eğitim ve araştırma hastanesinin gebe polikliniğine 

başvuran gebelerde uygulanmıştır. Çalışmaya, uygulama sürecinde 500 gebe kadın davet edilmiştir. Çalışmanın 

örneklemini, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 306 gebe oluşturmuştur.  

Veri Toplama Aracı 
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Araştırmada, araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan, gebe kadınların sosyo-demografik 

ve obstetrik özelliklerini ve internet kullanma durumları ile ilgili bazı özelliklerini sorgulayan 29 sorudan oluşan   

“veri toplama formu” kullanılmıştır. Veri toplama formu iki bölümden oluşmaktadır. Formun birinci bölümde 

gebelerin sosyodemografik özellikleri sorgulanmıştır. Ikinci bölümde ise gebelerin, gebelik ile ilgili bilgi edinme 

amacıyla internet kullanma durumlarına ilişkin sorulara yer verilmiştir.  

Verilerin Toplanması 

Veriler toplanmadan önce gebelere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilmiş, araştırmaya katılım 

gönüllülük ilkesine dayandırılmıştır. Araştırmada veriler yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmış ve formun 

doldurulması yaklaşık 20-30 dk sürmüştür. 

Araştırmanın Etik Boyutu 

Araştırmanın yapılabilmesi için kurum izni ve etik kurul izni alınmıştır. Araştırmanın amacı açıklandıktan 

sonra araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen gebeler sözlü olarak bilgilendirilmiş ve yazılı onamları 

alınmıştır. Araştırmanın bütün aşamalarında Helsinki Bildirgesinin ilkeleri göz önünde bulundurulmuştur. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel 

değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, analizlerde t testi ve Anova testleri kullanılmıştır. 

İstatiksel analizlerin tamamında anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. 

Bulgular 

Araştırma kapsamına alınan 306 gebenin yaş ortalaması 31.08±5.1 (21-46)’dir. Gebelerin 

sosyodemografik özellikleri incelendiğinde; %50’sinin üniversite ve üzeri mezunu olduğu, %56.5’inin çalışmadığı 

ve %77.8’inin aylık gelirinin giderine eşit olduğu belirlenmiştir. Gebelerin doğurganlık özellikleri incelendiğinde; 

%52.6’sının üçüncü trimester döneminde olduğu, % 43.8’inin ilk gebeliği olduğu, % 92.2’sinin şu anki gebeliğini 

istediği, % 63.7 sinin gebeliğinde problem yaşadığı (bulantı-kusma,kabızlık, idrarda yanma….) belirlenmiştir. 

Gebelerin % 87,9’unun gebelikleri ile ilgili bilgi aldığı ve bilgi alan gebelerin ise en yüksek oranda 

%68.6’sı doktoru, % 61.8’ i interneti bilgi kaynağı olarak göstermiştir (Tablo 1). Gebelerin bilgi almak istedikleri 

öncelikli ilk üç konu ise doğum, bebeğin gelişimi ve beslenmedir. 
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Tablo 1. Katılımcıların gebelikleri ile ilgili bilgi alma durumları (n:306) 

Özellikler n % 

Bilgi alma 

Evet 269 87,9 

Hayır 37 12,1 

Bilgi kaynaklarıa (n:269) 

Doktor  210 68,6 

İnternet 189 61,8 

Yazılı yayınlar (Kitap, dergi, broşür…) 85 27,8 

Hemşire 75 24,5 

Yakın arkadaş 71 23,2 

Aile 65 21,2 

Medya (Televizyon,radyo) 51 16,7 

 

Gebelerin büyük çoğunluğunun ev/işyerinde bilgisayarı (% 94.8) ve interneti (% 90.5) mevcut. Gebelerin 

% 71.2’si internet kullanma becerisini orta kullanıcı olarak tanımlamakta, % 95.4’ ü gebelikte internet 

kullanmaktadır. Gebeliklerinde internet kullananların yarısından fazlası (63.1) gebeliği boyunca internet 

kullanmışlardır.  Gebelerin % 42.5’i her gün internet kullanmakta ve gebeliklerinde internet kullanma nedenlerinin 

arasında en yüksek oranda (%76.1) gebelikleri ile ilgili akıllarına takılan konuların cevaplarını bulmak ve 

gebeliklerine yönelik her şeyi bilerek kontrol sahibi olmak için interneti kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1036 
 

 

‘’1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi" 
 

Tablo 2. Katılımcıların internet kullanımına yönelik özellikleri (n:306) 

Özellikler N % 

Internet Access in Daily Life 

Evet 290 94,8 

Hayır 16 5,2 

Ev/işyeri internet 

Evet 277 90,5 

Hayır 29 9,5 

Cep telefonu internet 

Evet 241 78,8 

Hayır 65 21,2 

İnternet kullanma becerisi 

Uzman kullanıcı 51 16,7 

Orta kullanıcı 218 71,2 

Başlangıç seviyesi 37 12,1 

Gebelik ile ilgili internet kullanma durumu 

Evet 292 95,4 

Hayır 14 4,6 

Gebelikte internet kullanma zamanları (n:292) 

1. Trimester 78 25,5 

2. trimester 11 3,6 

3. trimester 2 ,7 

Gebeliğim boyunca 193 63,1 

Çeşitli zamanlarda 8 2,6 

Gebelik ile ilgili internet kullanma durumu sıklığı*(n:292) 

Her gün 130 42,5 

Haftada 1-2 kez 81 26,5 

Haftada 3-4 kez 46 15,0 

Ayda 1-2 kez 20 6,5 

Gebeliğim boyunca birkaç kez 19 6,2 

Gebelikte internet kullanma nedenleri* (n:292) 

Gebeliğim ile ilgili aklıma takılan konuların cevaplarını bulmak ve 

gebeliğime yönelik her şeyi bilerek kontrol sahibi olmak için 

233 76,1 

Doktor ve hemşirelerin anlattıkları bilgileri daha iyi anlamak için 95 31,0 

Gebeliğimin her aşamasında, her aklıma geldiğinde 87 28,4 

Benimle aynı durumda olan kişiler ile deneyimlerini paylaşmak, onların 

deneyimlerinden yararlanmak için 

83 27,1 

Gebeliğimi etkileyen (tarama testleri, amniyosentez…) kararları alma 

aşamalarında en doğru kararı vermek için 

81 26,5 

Sorun yaşadığım zamanlarda 79 25,8 

Doktor ve hemşireye soracağım soruları belirlemeye yardımcı olması için  61 19,9 

Edindiğim bilgilerin yeterli olmadığını hissettiğimde 61 19,9 

Doktor/hemşireye ulaşamadığım zamanlarda 52 17,0 

Karar veremediğim zamanlarda 45 14,7 

Doktor ve hemşireye sormaktan çekindiğim konularda bilgi almak için 38 12,4 
*:Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

Gebelerin internette araştırma yaptıkları konular arasında en yüksek oranda; gebelik ile ilgili fetal gelişim 

(%74.8), doğum ile ilgili doğum şekli ( %43,5), doğum sonu dönem ile ilgili bebek bakımı ( % 49.7) gelmektedir 

(Tablo 3). 
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Tablo 3. Katılımcıların internette araştırma yaptığı konular (n:292) 

Özellikler n % 

Gebelik ile ilgili* 

Fetal (bebeğin) gelişimi 229 74,8 

Gebelikte beslenme 222 72,5 

Gebelikte meydana gelen değişiklikler 188 61,4 

Gebelikte cinsel ilişki 103 33,7 

Gebelik komplikasyonları 95 31,0 

Gebelik boyunca egzersizler 87 28,4 

Doğum öncesi bakım 79 25,8 

Doğum ile ilgili* 

Doğum şekli 133 43,5 

Doğumun başlama belirtileri 127 41,5 

Doğumun evreleri ve doğum ağrısı 114 37,3 

Doğum videoları (normal/sezaryen) 104 34,0 

Hastane seçenekleri 83 27,1 

Doğum hakkındaki hikayeler 62 20,3 

Doğum sonu dönem ile ilgili* 

Bebek bakımı 152 49,7 

Emzirme/meme sorunları 144 47,1 

Bebek beslenmesi 138 45,1 

Doğum sonu dönemde beslenme 100 32,7 

Annenin iyileşme süreci 95 31,0 

Doğum sonu dönemde egzersizler 75 24,5 

Doğum sonu dönemde aile planlaması 52 17,0 
*:Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 Gebelerin % 61,8’i internetten edindiği bilgileri sağlık profesyonelleri ile paylaşmamıştır. Gebelerin % 

82,7’ si internetten edindiği bilgilerin kararlarını etkilemediğini belirtmiştir. Katılımcıların %43.5’i internetteki 

bilgileri orta derecede güvenilir bulduklarını, %57.5’i internetteki bilgileri diğer gebelere önerdiklerini, %72.9’u 

internetteki bilgilerin doğruluk ve güvenilirlik  kriterleri arasında en çok uzman tarafından yazılmış olmasına önem 

verdiklerini belirtmişlerdir. Gebelerin internet kullanma durumları ile yaş grupları, çalışma durumu, eğitim düzeyi, 

gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

 

Tartışma 

Ülkemizde gebe kadınlar sağlık profesyonelleri tarafından yapılan doğum öncesi kontrollerden önce veya 

sonra daha fazla bilgi ihtiyacını hissetmekte ve bu nedenle bunu elde etmek için diğer kaynaklara 

başvurmaktadırlar (Kavlak vd., 2012). Çalışmamızda gebe kadınların yarısından fazlasının (% 61.8) bilgi almak 

için interneti kullandıkları belirlenmiştir. Kavlak (2012)  çalışmalarında, gebe kadınların yaklaşık yarısının, 

Larsson (2009) İsveç'teki kadınların % 84'ünün interneti kullandığını belirtmektedirler. Çalışmamız, önceki 

bulgulardaki gibi çoğu gebe kadınının interneti bilgi kaynağı olarak kullandığını doğrulamaktadır. 

Çalışmamızda gebeliklerinde internet kullananların yarısından fazlası (63.1) gebeliği boyunca internet 

kullanmışlardır. Gebelerin % 42.5’i her gün internet kullanmakta ve gebeliklerinde internet kullanma nedenlerinin 

arasında en yüksek oranda (%76.1) gebelikleri ile ilgili akıllarına takılan konuların cevaplarını bulmak ve 

gebeliklerine yönelik her şeyi bilerek kontrol sahibi olmak için interneti kullandıklarını belirtmişlerdir. Kavlak 
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(2012)  çalışmasında gebe kadınların yaklaşık yarısının haftada bir ya da iki kez interneti kullandıklarını 

belirtmiştir. Scaioli ve ark. (2015) çalışmalarında, İtalyan gebelerin yüksek bir yüzdesinin, durumları hakkında 

bilgi aramak için interneti kullandığını belirtmektedirler. 

Çalışmamızda gebelerin internette araştırma yaptıkları konular arasında en yüksek oranda; gebelik ile 

ilgili fetal gelişim (%74.8), doğum ile ilgili doğum şekli ( %43,5), doğum sonu dönem ile ilgili bebek bakımı ( % 

49.7) gelmektedir. Scaioli ve ark. (2015) çalışmalarında, en çok aranan konuların hamilelik fizyolojisi, fetal 

gelişim, hamilelikte yaşam tarzı, hamilelik ve emzirme öncesi yapılması gerekenler olarak belirtmektedirler. 

Çalışmamızın bu verileri, literatürdeki diğer  çalışmalarla uyumludur (Kavlak, 2012; Gao vd., 2013; Scaioli vd., 

2015).  

Çalışmamızda gebelerin % 61,8’i internetten edindiği bilgileri sağlık profesyonelleri ile paylaşmamıştır. Bunun 

nedeni olarak da çalışmaya katılan gebe kadınlar, doğum öncesi kontroller sırasında sağlık profesyonellerinin 

gebelere yeterince zaman ayırmadıklarını, her yerde doğuma hazırlık sınıflarının olmayışını, özel doktora gitmek 

için maddi kaynaklarının yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızın tersine Kavlak ve ark. (2012) konu 

ile ilgili ülkemizde yaptıkları çalışmada gebelerin, internette edindikleri bilgileri hemşirelerle veya sağlık 

profesyonelleriyle paylaştıklarını belirtmişlerdir.  Bunun sebebinin bölgesel farklılıktan kaynaklandığı 

düşünülebilir. Her ne kadar çalışma sonuçları internetin bir sağlık bilgisi kaynağı olarak önceliği açısından farklılık 

gösterse de, literatür sağlık hizmeti sağlayıcılarının sağlık eğitimcileri olarak rolünün önemli ölçüde değiştiğini 

göstermektedir. Artık sağlık hizmeti sağlayıcıları, kadınlar için en başta gelen bilgi kaynağı değildir. Kadınlar, 

doğru olmayan diğer kaynaklardan giderek daha fazla bilgi istemektedir ve her zaman sağlık hizmeti 

sağlayıcılarıyla yeni bilgileri tartışmamaktadırlar. Hemşireler, ebeler ve doktorlar da dahil olmak üzere doğum 

öncesi sağlık hizmeti sağlayıcıları kadınların internet bulgularının yorumlanmasını yönlendirmede rollerini 

dikkate almalıdırlar (Lewallen & Côté-Arsenault, 2014). 

Çalışmamızda gebelerin internet kullanma durumları ile yaş grupları, çalışma durumu, eğitim düzeyi, 

gebelik sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Scaioli ve ark. (2015) çalışmalarında, 

görüşülen kadınların neredeyse tamamı gebelik hakkında bilgi aradıklarını beyan etmişlerdir ve bu durum 

örneklemin sosyodemografik özelliklerinden etkilenmemiştir. 

Sonuç 

Çalışmamızda ve literatürde de sağlık bilgisi aramak için internet kullanan gebelerin oranı hemşirelik 

araştırmaları ve uygulamaları için net sonuçlar doğuracak kadar büyüktür. Bu çalışmaya katılan gebelerin 

çoğunluğu, doğum öncesi kontrollerde bilgi aldıklarını belirtmelerine rağmen, profesyonellerden gelen bilgileri 

tamamlayıcı olarak interneti kullanmışlardır. Sağlık profesyonelleri gebelik takiplerinde, doğum öncesi hazırlık 

sınıflarında sadece gebelik hakkında bilgi vermemeli, aynı zamanda güvenilir bilgilere ve doğru kaynaklara 

ulaşmak için internetten nasıl yararlanacakları konusunda gebelere rehberlik etmeli ve gerekli tartışma ortamını 

oluşturmalıdırlar. 
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