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Değerli Meslektaşlarımız, 

II. Ege G/Ebelik ve Doğum Kongresi 4-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir’de Tepekule 

Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir. Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz ve temasını 

“Gebelik Öncesinden Doğum Sonrasına” olarak belirlendiğimiz kongremizi; Ege Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Anabilim Dalı, Ebelik Eğitim Araştırma Geliştirme Derneği (EBEARGE) ve Türk 

Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İzmir Şubesi (TJOD) işbirliği ile düzenliyoruz. 

T. C. Sağlık Bakanlığı İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü, İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  İzmir Güney Kamu Hastaneleri 

Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Ebeler Derneği’nin de desteklerini aldığımız kongremizi 

yine Ege’de- İzmir’de yapmanın heyecanını yaşıyoruz.  

Kongrede prekonsepsiyonel dönemden başlayarak,  sağlıklı gebelikten riskli gebeliklere kadar 

geniş bir çerçevede hem birinci basamak sağlık hizmetleri ve hem de klinikte gebe izlem ve 

değerlendirmeleri, son bilimsel gelişmeler ışığında doğum eylemi, doğum sonrası dönem, 

yenidoğan ve çocukluk çağı dönemlerine ait bilgi birikimleri paylaşılacaktır. Tüm 

oturumlarda sağlık ekibinde aktif olarak yer alan ebe, hemşire ve hekimlerin, klinisyenler ile 

akademisyenlerin birlikte olma şansı olacaktır. 

Ayrıca doğuma ilişkin tamamlayıcı uygulamalar (refleksoloji, nefes çalışmaları)  kanguru 

bakımı, fetal monitörizasyon, Araştırma Yöntemleri ve Uygulamalı Biyoistatistik konularında 

kursların gerçekleşeceği kongremizin katılımcılara yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz.  

Kadın sağlığı, gebelik ve doğum konularına halen katkı sağlayan tüm sağlık profesyonellerini 

ve geleceğin sağlık ekibini oluşturacak öğrencilerimizi yılın en güzel aylarından biri olan 

Mayıs ayında güzel kentimiz İzmir'de düzenlenecek olan kongremizde görmekten büyük 

mutluluk ve onur duyacağımızı belirterek saygılarımızı sunuyoruz. 

Kongre Başkanları 

Op. Dr. Kenan Ertopçu    Prof. Dr.Neriman Soğukpınar 
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Onursal Başkanlar 

Prof. Dr. Candeğer Yılmaz 

Prof. Dr. Esin Çeber Turfan 

Prof. Dr. İsmail Mete İtil 

Prof. Dr. Nedim Karadadaş 

Uzm. Dr. Bediha Salnur 

Kongre Başkanları 

Prof. Dr. Neriman Soğukpınar 

Op. Dr. Kenan Ertopçu 

Genel Sekreter 

Yrd. Doç. Dr. Ummahan Yücel 

Genel Sekreter Yardımcıları 

Ar.Gör.Zehra Baykal Akmeşe 

Ebe Ayşegül Dönmez 

 Düzenleme Kurulu 

Zehra Baykal Akmeşe 

Mahide Demirelöz Akyüz 

Habibe Bay 

Aysel Bülez 

Hafize Öztürk Can 

Ayşegül Dönmez 

Aysun Ekşioğlu 

Mete Ergenoğlu 

Kenan Ertopçu 

Rabia Ekti Genç 

Serap Gönenç 

Sevil Güner 
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Aytül Hadımlı 

Sibel İçke 

Sefa Kelekçi 

Yeliz Çakır Koçak 

Şebnem Kurul 

Neşe Zeren Nohutcu 

Serap Çetintaş Öner 

Emine Serap Sarıcan 

Birsen Karaca Saydam 

Neriman Soğukpınar 

Serap Toksoy 

Esin Çeber Turfan 

Özgür Yeniel 

Yeşim Yeşil 

Ummahan Yücel 

Esma Yüksel 

                                                                                                                                  

                                     

   (Soyadına göre alfabetik sıralama yapılmıştır) 
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BİLİMSEL KURUL 
 

  Prof. Dr. Behzat ÖZKAN 
İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreteri 

Prof. Dr. Esin ÇEBER TURFAN Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Gülay GÖRAK İstanbul Bilim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Gülsün ÖZENTÜRK Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Neriman SOĞUKPINAR Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Ankara Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Zekiye KARAÇAM 
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık 

Yüksekokulu 

Doç. Dr. Asiye GÜL İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Aslı GÖKER Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Ayden ÇOBAN 
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık 

Yüksekokulu 

Doç. Dr. Ayla BERKİTEN ERGİN Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu 

Doç. Dr. Ayten TAŞPINAR 
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık 

Yüksekokulu 

Doç. Dr. Birsen KARACA 

SAYDAM 
Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Dilek YILDIZ GATA Hemşirelik Okulu 

Doç. Dr. F. Deniz SAYINER 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Sağlık 

Yüksekokulu 

Doç. Dr. Gülçin BOZKURT İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Gülümser DOLGUN İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK CAN Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Nazan TUNA ORAN Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Nebahat ÖZERDOĞAN Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Sağlık 
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Yüksekokulu 

Doç. Dr. Neriman ZENGİN İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Neslihan KESER ÖZCAN İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Nurten KAYA İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Rabia EKTİ GENÇ Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Saadet YAZICI İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Sema DERELİ YILMAZ Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Serap EJDER APAY Atatürk Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Sevil İNAL İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Doç. Dr. Şükran ÖZKAHRAMAN 

KOÇ 

Süleyman Demirel Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Doç. Dr. Şule Gökyıldız 
Çukurova Üniversitesi (Adana), Adana Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Asiye KOCATÜRK 
İstanbul Medipol Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Ayla ÇAPIK Atatürk Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Ayşe KARAKOÇ Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Durmaz 
Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Ayten DİNÇ 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Aytül HADIMLI Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Besey ÖREN İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Birsen ALTAY 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç Dr. Büşra CESUR Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Dilek Bilgiç Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 
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Yrd. Doç. Dr. Dilek KÜÇÜK 

ALEMDAR 
Giresun Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Döndü BATKIN 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Esma Demirezen İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÇELEBİ Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Eylem TOKER 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Fatma AY İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Fatma ERGÜN Ahi Evran Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Filiz OKUMUŞ 
İstanbul Medipol Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Filiz Taş 
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Gözde Gökçe İSBİR 
Niğde Üniversitesi, Niğde Zübeyde Hanım Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Gülbahtiyar 

DEMİREL  
Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Gülgün DURAT Sakarya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Gülseren DAĞLAR Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Hale UYAR HAZAR 
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Handan GÜLER Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Hava ÖZKAN Atatürk Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Hülya DEMİRCİ Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Meral KILIÇ Atatürk Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Meral Madenoğlu 

Kıvanç 
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 
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Yrd. Doç. Dr. Mesude ULUŞEN Amasya Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. MİNE BEKAR Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Mine YURDAKUL Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Münevver İlknur 

GÖNENÇ 
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Nazan KARAHAN Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Nazende YILDIZ Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Neşe ÇELİK 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Nuran TEKE 

GENÇTÜRK 
İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Nursen BOLSOY Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Özlem DURAN 

AKSOY 
Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Özlem 

KARABULUTLU 
Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Selda İLDAN 

ÇALIM 
Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Selda YÖRÜK Balıkesir Üniversitesi Balıkesir Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Selma ŞEN Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Semiha AYDIN 

ÖZKAN 
Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Semra ÇEVİK Gaziantep Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Serap TOPATAN 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Seval Cambaz Ulaş Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Sevda Eliş Yıldız Kafkas Üniversitesi, Kars Sağlık Yüksekokulu 
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Yrd. Doç. Dr. Sibel ÖZTÜRK Atatürk Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Sibel ŞEKER 
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sağlık 

Yüksekokulu 

Yrd. Doç. Dr. Songül AKTAŞ 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Şükran ERTEKİN 

PINAR 
Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Tuba UÇAR İnönü Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr.Tülay YILMAZ İstanbul Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Ummahan YÜCEL Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Yeşim AKSOY 

DERYA 
İnönü Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Zeliha Burcu 

YURTSAL 
Cumhuriyet Üniversitesi,  Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Yrd. Doç. Dr. Zümrüt YILAR 

ERKEK 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık 

Yüksekokulu 
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BİLİMSEL PROGRAM  

04 MAYIS 2016 (Çarşamba) 

08:30-17:15 Kurslar  

05 MAYIS 2016 (Perşembe) 

09:00-10:30 
Açılış Konuşmaları 

Kongre Başkanı- Prof. Dr. 

Neriman Soğukpınar 

İzmir İli Güney Bölgesi 

Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreteri- 

Prof.Dr.Behzat Özkan 

İzmir İli Kuzey Bölgesi 

Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreteri- Doç. Dr. 

Ahmet Emin Erbaycu 

 E.Ü. Kadın Hastalıkları Ve 

Doğum AD. Başkanı- Prof. 

Dr. İsmail Mete İtil 

İzmir İl Halk Sağlığı 

Müdürü- Bediha Salnur 

İzmir İl Sağlık Müdürü- 

Ayhan İzzettinoğlu 

Ege Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Dekanı- 

Prof.Dr. Esin Çeber Turfan 

Ege Üniversitesi Rektörü - 

Prof.Dr. Candeğer Yılmaz 

Müzik Dinletisi 

10:30-11:00 ARA 

11:00-12:00 

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Niyazi Aşkar 

Geçmişten Günümüze G-ebelik ve 

Doğum  
Prof. Dr. Ayşe Akın 

12:00-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ 

13:00-14:30 
Üreme Sağlığı Hizmetlerinde G-Ebelik 

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Esin Çeber Turfan 
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Dr. Neşe Zeren Nohutcu  

Üreme Sağlığı Programları Dr. Serap Gönenç 

Üreme Sağlığı Hizmetlerine Bütüncül 

Yaklaşımda Ebenin Rolü 

Yard. Doç. Dr. Nazan 

Karahan 

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum Op. Dr. Kenan Ertopçu 

14:30-15:00 ARA 

15:00-16:30 

B-Gebelik Öncesi Dönemde Danışmanlık ve Yönetim 

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Sermet Sağol 

Prof. Dr. İsmail Mete İtil 

Prekonsepsiyonel Danışmanlık 
Doç. Dr. Birsen Karaca 

Saydam 

Gebelik Kaybı Sonrası ve Tekrarlayan 

Gebelik Kayıplarında Yaklaşım 
Prof. Dr. Sabahattin Altınyurt 

Genetik Kontrol/Değerlendirme Doç. Dr. Çığır Avcı 

Gebelik ve Doğumun Pelvik Tabana 

Etkisi 
Doç. Dr. Özgür Yeniel 

16:30-17:15 Cinsellik ve Doğum  
Prof. Dr. Süleyman Engin 

Akhan 

18:00 Kokteyl 

06 MAYIS 2016 (Cuma) 

09:00-09:45 

Oturum Başkanları: 
Prof.Dr.Meltem Çiçeklioğlu 

Dr. H. Nüvit Özgünter 

Acil ve Afet Durumlarında Gebelik, 

Doğum ve Doğum sonu ve Üreme 

Sağlığı Hizmetleri 

Dr. Gökhan Yıldırımkaya 

09.45-11:00 

Gebelik İzlemi ve Doğuma Hazırlık 

Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Nedim Karadadaş 

Yard. Doç. Dr. Nursen 

Bolsoy 

Gebelik İzleminde Kanıta Dayalı 

Uygulamalar 
Prof. Dr. Namık Demir 

Riskli Gebeliklerin İzlemi Prof. Dr.Sefa Kelekçi 
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Doğuma Hazırlık Okulu Örnekleri 
Uzman Hemşire Serap 

Toksoy 

11:00-11:15 ARA 

11:15-12:00 

Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Aylin Nazlı 

Doç. Dr. Saadet Yazıcı 

Değişen Beden Politikaları ve Doğum 
Yard. Doç. Dr. Derya Şaşman 

Kaylı 

Doğumun Medikalizasyonu ve Normal 

Doğum 

Yard. Doç. Dr. Ummahan 

Yücel 

12:00-13:00 

ÖĞLE YEMEĞİ - UYDU 

SEMPOZYUMU - 

DOĞUM KONTROL HAPI 

KULLANMA SANATI -DR. KENAN 

ERTOPCU 

DOĞUM KONTROL HAPLARININ 

KONTRASEPSİYON DIŞI 

KULLANIMI -PROF.DR. ÜMİT 

İNCEBOZ 

 

13:00-14:30 

Doğumda Kanıta Dayalı Uygulamalar 

Oturum Başkanları: 
Doç.Dr.Ayten Taşpınar 

Yard. Doç. Dr. Hava Özkan 

Doğumda Hangi Pozisyonlar ? Doç. Dr. Hafize Öztürk Can 

Doğumda İndüksiyon/Augmentasyon 

Gerekli mi ? 
Doç. Dr. Deniz Sayıner 

Doğumda Anne Dostu Uygulamalarda 

Neredeyiz ? 
Aynur Turhan 

Monitörizasyon Gerekli mi ? Yrd. Doç. Dr. Songül Aktaş 

14:30-14:40 ARA 

14.40-14.50 Akılcı İlaç Kullanımı  Yrd. Doç. Dr. Aytül Hadımlı 

14:50-16:15 Doğum Sonu Dönemde Danışmanlık ve Yönetim 
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Oturum Başkanları: 
Prof. Dr. Behzat Özkan 

Yrd. Doç. Dr. Selma Şen 

Doğum Sonu Bakımının Önemi ve 

Öneriler 
Prof. Dr. Zekiye Karaçam 

Postpartum Kontrasepsiyon Op. Dr. Kenan Ertopçu 

Yaşama Yeni Başlangıç ve Ötesi 
Çocuk Psikoterapisti Ersin 

Akkurt 

16:15-16:30 Poster Bildiri Ödülleri 

16:30-17:00 Kapanış  
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SPONSORLAR 
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BİLİMSEL SEKRETERYA : 

GENEL SEKRETER 

YRD. DOÇ. DR. UMMAHAN YÜCEL 

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI 

AR.GÖR.ZEHRA BAYKAL AKMEŞE 

EBE AYŞEGÜL DÖNMEZ 

egeebelikkongresi2016@gmail.com 

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

E.Ü. KAMPÜSÜ - BORNOVA/İZMİR 

TEL: (0232) 3882851  

FAX: (0232) 3427975 

 

ORGANİZASYON SEKRETERYA İLETİŞİM: 

MOTTO TURİZM 

1394 SOKAK NO:13  KAT:1  DAİRE: 4   MİMAR SİNAN MAHALLESİ  ALSANCAK 

/İZMİR 

TEL: 0232 446 06 10 

FAX: 0232 446 07 11 

info@motto.tc 

www.motto.tc  

  

 

mailto:info@motto.tc
http://www.motto.tc/
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P-1 / ANNE BEBEK BAĞLANMASINDA EBENİN ROLÜ 
 

Ayten DİNÇ1, Sezer ÖZER2, 
 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, 2Çanakkale Devlet 

Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, 

 

Maternal bağlanma, anne ile bebek arasında doyurucu ve zevk verici bir etkileşim sonucunda annenin 

bebeğine geliştirdiği sevgi bağının oluşum sürecidir. Bağlanmanın gebelik boyunca gelişimi, doğum 

sonu dönemde de anne-bebek bağlanması için zemin hazırlar ve çocuğun gelecekte duygusal, bilişsel 

ve fiziksel gelişiminde çok önemli bir rol oynar. Anne bebek bağlanmasının sağlıklı bir şekilde 

başlatılması ve sürdürülmesinde ebelerin önemli rolleri vardır. Bu çalışmada anne bebek 

bağlanmasının önemi ve etkileyen durumlar, bağlanmada ebenin rolleri, bağlanmada izlem ve 

değerlendirme şeklinin gözden geçirilmesi amaçlanmıştır. Prenatal bağlanma, bebek-erişkin 

bağlanması ile aynı olmayan “emosyonel bağ” olarak görülmektedir. Fizyolojik değişiklikleri 

beraberinde getiren ve normal bir süreç olan gebelik, prenatal bağlanmayı da belirgin olarak etkileyen 

bir kriz dönemidir. Literatürde gebelikte anne-bebek bağlanmasını etkileyen faktörleri inceleyen 

çalışmalarda, gelir düzeyi, gebeliğin planlanması, gebeliğin istenmesi, ultrason ile bebeğin 

görüntülenmesi ve fetal hareketlerin bağlanma üzerine etkili olduğu, anne yaşı ve gebeliğin fiziksel 

semptomlarının etkisinin belirlenemediği bildirilmiştir. Ayrıca doğum öncesi dönemde depresyon 

arttıkça bağlanmanın azaldığı ve olumlu sağlık davranışları arttıkça bağlanmanın arttığı saptanmıştır. 

Doğumda anne bebek bağlanmasının sağlanmasında hormonların da önemli rolü vardır. Prolaktin 

hormonu doğum sonrası anneliğe ilişkin davranışların etkili olmasında ve başarılı emzirmenin 

gerçekleştirilmesinde önemlidir. Fiziksel temas ve emzirmeyle birlikte yükselmiş beta-endorfin düzeyi 

doğumdan sonraki ilk saatler içinde anne bebek arasındaki etkileşimi güçlendirir. Oksitosin 

hormonunun annelik davranışlarını kolaylaştırmak ve annenin duygulanımını düzenlemek gibi 

görevleri vardır. Doğum sonrası dönem, anne-bebek bağlanması için duyarlı bir dönem olup, 

yenidoğanın aile sistemiyle bütünleştiği, kadının emosyonel, fiziksel ve sosyal adaptasyonunun 

olduğu, dördüncü trimestır olarak da adlandırılan bir dönemdir. Aynı zamanda kadının bebeğinin 

doğmasıyla annelik rolünü takındığı, yeni role uyumun sağlandığı ve aile üyeleriyle ilişkilerin yeniden 

tanımlandığı özel bir dönem olup, birçok kadın tarafından pozitif olarak yaşanan gelişimsel bir kriz 

dönemidir. Anne çocuğun yaşamındaki ilk saat ve günlerden başlayarak çocuğun ilk bakıcısı, ilk 

koruyucusu, ilk ilişki kurduğu, ilk güvendiği ve sevgi aldığı kişidir. Annenin bu süreçlerle baş 

edebilmesi öncelikle bebeğin tıbbi risk durumu, gebelik yaşı ve gelişimsel durumu yanı sıra, annenin 

sosyal desteğinin niteliği, stresle baş etme becerileri ile de ilişkilendirilmektedir. Annelerin bağlanma 

biçimleri saptanarak yaşanan problemleri erken dönemde belirleyebilmeli, maternal bağlanma 

problemi yaşayabilecek kişilere terapötik yaklaşımda bulunulmalı ve gerekli müdahaleler 

yapılabilmelidir. Ebeler anne bebek bağlanmasını güçlendirmek için doğumda annenin rahatını 

sağlamaya, mahremiyetine özen göstermeye dikkat etmelidir. Yapılan çalışmalar doğumdan sonra 

anne ile ten tene temas kuran bebeklerin daha çok etkileşim kurduğunu, daha sıcak kaldığını ve daha 

az ağladığını ve daha uzun süre emme eğiliminde olduğunu göstermektedir. Anne bebek bağlanmasını 

olumsuz etkileyen durumlardan biri de genel anestezi ile sezaryen doğumdur. Literatürde gerek 

sezaryen gerekse normal doğumlardan sonra anne bebek bağlanmasını güçlendirmek için anne bebek 

ten temasını esas alan "kanguru bakımı" uygulaması önerilmektedir (Kanıt Düzeyi A). Ebeler anne ile 

bebeğin sürekli bir arada olmalarını sağlayarak anne bebek ilişkisinin en kısa zamanda başlatılmasına 

destek olmalıdırlar. Emzirmenin desteklenmesi ve sürdürülmesi konusunda ebeler aktif rol almalıdır. 

Gereksinimi olan anneler, özellikle genç ve ilk bebeği olan anneler desteklenmeli ve danışmalık 

yapılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:Anne, bebek, bağlanma, ebe, rol 
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P-2 / KANGURU BAKIMI 
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ALICI TALAY1, Feruze ALDEMİR1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırm Hastanesi, 

 

Kanguru anne bakımı, ilk kez 1987’de Dr. Sanabria tarafından, düşük doğum ağırlıklı yenidoğanda 

mortalite-morbidite oranlarını düşürmek amacıyla kullanılmıştır. Adını anne kangurunun yavrusunu 

sürekli kesesinde taşımasından almıştır. Kanguru bakımında yenidoğan, annenin göğsüne yüzü 

gelecek şekilde yatırılır. Yöntemin geliştirildiği bölge olan Kolombia’da yenidoğan yoğun bakım 

ünitelerinin çok kalabalık olması ve kaynakların yetersizliği gibi nedenler yüzünden yenidoğanları 

annenin göğsünde yatırmaya başlamışlardır. Bu yöntem sayesinde yenidoğanın vücut ısısı, solunum ve 

beslenmesi üzerine olumlu etkiler yaptığı, yenidoğanın yaşam bulgularında stabilizasyon sağlandığı 

gözlenmiş ve genelleştirilmiştir. Kanguru metodunun; neonatal morbiditede azalma, daha kaliteli bir 

anne bebek bağlanması ve hastanede daha az kalışla ilişkili olduğu bildirilmiştir. Bebeği kucağa 

almanın ve kucakta taşımanın anne-bebek arasındaki sağlıklı yakınlaşmayı olumlu etkileyeceği, bebeği 

fiziksel ve duygusal olarak destekleyeceği üzerinde durulmuş ve bebek gereçleri yerine erken 

dönemlerden itibaren bebeği kucakta taşımanın anne-bebek ilişkisi açısından önemli olduğu 

belirtilmiştir. Doğumdan hemen sonra bebeklerini kucaklamaları sağlanan hem annelerin hem 

babaların rutin davranışlar olarak; önce parmak uçlarıyla hafifçe dokunduğu sonra yavaş yavaş sırt ve 

göğüslerini ovmaya başladığı belirtilmektedir. Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde çocuğun gözle 

kontakt kurabildiği, duyduğu seslere başını çevirebildiği, hatta annenin konuşmasıyla ritim içinde 

vücudunu oynatabildiği belirtilmiştir. Kanguru bakımının etkinliğinin değerlendirildiği çalışmalarda, 

yenidoğanın vücut ısısının korunması ve sabit kalmasının sağlandığı bildirilmiştir. Yani vücut ısısı 

düşük bebekler bu yolla ısınabilir, vücut ısısı yüksek bebeklerin ise bu yolla vücut ısısını düşürmek 

mümkündür. Yenidoğanın hemen sakinleşerek, rahatlaması, kolay uykuya dalması, uyanık dahi olsa 

sakin kalması, kilo alımının artması, emzirme süresinin uzaması ve anne sütü alım miktarının artması 

kanguru bakımının diğer yararlarındandır. Ayrıca kanguru bakımı ile anne babalar prematüre doğumla 

birlikte ortaya çıkan şokun ve stresin daha kolay ve hızlı üstesinden gelmektedir. Bebeklerinin sağlık 

durumları konusunda daha erken sorumluluk hissetmeye başlamaktadır. Annelerin yeterlilik duygusu 

ve annelik rolüne uyumu artmakta ve bağlanma süreci güçlenmekte, bebeklerinin ihtiyaçlarına daha 

duyarlı olmaları sağlanmaktadır. Kanguru bakımının yenidoğanın ağrısını azaltmada da etkin bir 

yöntem olduğu bildirilmektedir. Kanguru bakımında yenidoğan annesinin göğsüne elbiselerinin 

altından vertikal olarak yerleştirilir. Annenin yoğun bakımda olması, vefatı ya da o an için bebeğinin 

yanında olamadığı durumlarda, yenidoğan babanın göğsüne yerleştirilebildiği gibi, bakım verici sağlık 

çalışanının da göğsüne konabilir. Yenidoğan bebeklerde ağrı veren uygulamalarda kanguru bakımının 

endorfin salınımını arttırarak analjezik etki yaptığı belirlenmiştir. Kanıta dayalı araştırma sonuçlarının 

derlendiği Cochrane’ ın 2011 yılındaki yeniden gözden geçirme raporunda, kanguru anne bakımının 

kaynakları sınırlı olan ülkelerde düşük doğum ağırlıklı bebeklerin rutin bakımlarında etkili ve güvenli 

bir yöntem olduğu belirtilmektedir. Sağlık çalışanlarının, kanguru bakımını sadece düşük doğum 

ağırlıklı ve prematüre bebekler için değil, tüm yenidoğanlarda kullanmaları önerilmektedir. Ten tene 

temas doğumdan hemen sonra ve sıklıkla uygulamalıdır. Annenin olmadığı durumlarda baba, sağlık 

çalışanları ya da aile yakını kanguru bakımını uygulayabilir. 

Anahtar Kelimeler:kanguru bakımı, tentene temas,YENİDOĞAN BAKIMI, YENİDOĞAN 
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Süt yapımı ve süt inme refleksinin oluşması bebeğin emmesi ile olmaktadır. Bebeğin emmesi ile 

birlikte meme başı ve areoladaki sinir uçları uyarılmakta ve bu uyarılar medulla spinalis yolu ile 

hipotalamusa, oradan da hipofize ulaştığında ön hipofizden prolaktin, arka hipofizden oksitosin 

hormonları salgılanmaktadır. Kanda yüksek düzeyde bulunan oksitosin, çizgili kasları etkilediğinden 

alveol ve süt kanallarını saran myoepiteli kasarak sütün alveollerden kanallara, oradan da meme ucuna 

doğru aktif ve hızlı bir şekilde akmasını sağlar. Doğum sonrası erken uyarının, annelik davranışını 

güçlendirdiği ve emzirmenin uzun dönemde süresini uzattığına yönelik bulgular mevcuttur. Annenin 

bebeğini görmesi, dokunması, düşünmesi, sesini duyması oksitosin refleksini çalıştırarak sütün 

akmasını sağlar. Emzirme ile anne ve yavrusu arasında bir etkileşim başlar. Emzirme boyunca anne 

bebeğine sadece süt vermekle kalmaz ten teması ve sıcaklık geçişi ile bakım ve koruma da sağlar. Bu 

süreçte anne sadece verici değil aynı zamanda alıcıdır. Bebeğin teması, kokusu ve sıcaklığı annede 

somatosensoriyel uyarı sağlayarak gevşeme ve antistres etkisi oluşturur. Öte yandan bebeğinden ayrı 

kalmak, ağrı, endişe, üzüntü ve sütün yetmediğini düşünmek gibi olumsuzluklar bu refleksi baskılayıp 

sütün akmasını engeller. Yeterli süt yapımı için bebeğin sürekli anneyle birlikte olması, yeterli sıklıkta 

ve doğru emzirilmesi gerekir. Vajinal doğum ve sezeryan doğum yapmış olan kadınlar 

karşılaştırıldığında; doğum eylemi sırasında oksitosine maruz kalma süresinin uzamasının oksitosin 

üreten nöronların uzun dönemde etkinliğinin artışına neden olduğu saptanmıştır. Vajinal doğum 

yapanlarda oksitosin pulsatil olmayan bir şekilde salınırken, doğum sonrası ikinci günde zirve yapar. 

Ancak sezeryan yapılan annelerin kanında oksitosin alt düzeylerde kalır. Sezeryan yapılan annelerin 

oksitosinleri morfolojik ve işlevsel olarak olgunlaşmamış özelliktedir. Sezeryanla doğum yapanlarda 

hem doğum eylemini sağlayan oksitosinin olmaması hem de doğumdan hemen sonra olması gereken 

anne ve bebek temasının gerçekleşmemesi oksitosin salınımını geciktirmektedir. Sezeryandan 2 gün 

sonra oksitosin salınımında değişmeler görülmeye başlar. WHO ve UNICEF, 1989 yılında 

“Emzirmenin Korunması, Yaygınlaştırılması ve Desteklenmesi” adı altında bir ortak bildiri 

hazırladılar. Bu döküman, doğum servislerinin emzirmeyi nasıl destekleyeceğini tanımlar. “On adım” 

bu “ortak bildiri” nin başlıca önerilerinin bir özetidir. Bunlar “Bebek Dostu Hastane Girişiminin” 

temelidir. “Bebek Dostu” olabilmek için doğum servisinin “on adım” ilkelerini uygulamaya koymuş 

olması gerekir. Bu on adımın 4. Maddesi “Annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde 

emzirmeye başlamaları için yardım etmek” tir. Sağlık hizmetleri uygulamalarının emzirme konusunda 

büyük etkileri vardır. Sağlık çalışanları, annelerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlamaları ve 

doğumdan sonraki ilk saatte tensel temas, emzirmeye ve anne bebek bağının kurulmasına yardımcı 

olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:anne sütü, emzirme, ten tene temas, YENİDOĞAN 
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AMAÇ: Doğum kadın yaşamında çok özel bir deneyim olup, üreme sürecinin en heyecanlı 

bölümüdür. Anne ve bebek, mükemmel biçimde işleyen doğum sürecini, dışarından hiçbir tıbbi 

müdahale olmadan yaşamalıdır. “Doğal doğum” budur. Keyfî sezeryan anneye ve bebeğe 

yapılabilecek en büyük haksızlıktır. 

YÖNTEM: Literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır 

BULGULAR: 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. Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (International 

Confederation of Midwives, ICM), doğumun fizyolojik bir süreç olduğunu, doğum ile ilgili konularda 

primer karar verici kişinin kadın olduğunu ve ebelerin doğumda gerekmedikçe müdahale içermeyen ve 

kadının özgüvenini artırıcı girişimleri uygulayarak normal doğumların geliştirilmesine ve 

komplikasyonların önlenmesine katkıda bulunmaları gerektiğini vurgulamaktadır. Doğumda ebeler 

izleyici, rehber olmalı ve gereksiz her türlü müdahaleden kaçınmalıdır. Doğal doğumda bağımsız 

hareketler yapma, müzik dinleme, duş alma, banyo yapma, el ya da ayaklara masaj kadını 

rahatlatmada kullanılan tekniklerden bazılarıdır. Kadın doğum sürecinde ihtiyaç duyabileceği çevreyi 

kendisi düzenleyebilir. Bu düzenlemeyle kadın kendi doğum eyleminin yönetiminde etkin rol almış 

olur. Ancak, bu uygulamanın yapılabilmesi için anne adaylarının doğum öncesi dönemden itibaren 

doğal doğuma hazırlanması gerekmektedir. Kadının kendi doğumu ile ilgili doğru tercihi yapması, 

prekonsepsiyonel dönemden doğum sonu döneme kadar nitelikli ve kaliteli bakım alması, alternatif 

doğum, doğum ağrısı ile baş etme ve gevşeme teknikleri konusunda yeterli danışmanlık hizmetinden 

yararlanması ile mümkün olacaktır. Günümüzde gebelik ve doğuma ilişkin temel yaklaşım, doğumun 

fizyolojik bir süreç olduğu ve çok az düzeyde tıbbi girişim gerektirdiğidir. 

SONUÇ: Sezaryen doğum oranlarının azaltılarak, toplumun normal doğuma teşvik edilmesi hem 

kadın sağlığı hem de ulusal ekonomi açısından çok önemlidir. Bu anlamda doğum yapacak kadınlar 

sağlık profesyonelleri tarafından bilinçlendirilmeli, tedavi hizmetlerinin ağırlık kazanmaya başladığı 

sağlık politikalarına dayanan ülkemiz sağlık sisteminde daralan ebelik ve hemşirelik rolleri 

genişletilmelidir. Bu amaç doğrultusunda; doğuma hazırlık sınıfları son derece önemlidir. Bu sınıfların 

başlıca amacı, gebelik, normal ve doğal doğuma ilişkin bilgi sağlanması, baş etme stratejilerinin 

öğretilmesi ile çiftlerin olumlu doğum deneyimini yaşamalarının sağlanmasıdır. Ebelerin bu hazırlık 

sürecini yönetebilmesi için yeterli bilgi birikimine sahip olmaları ve aynı zamanda doğal doğum 

felsefesini benimsemiş olmaları gerekmektedir. Ancak halen ülkemizde hazırlık sınıfları çok yaygın 

değildir. Özellikle kamuya ait sağlık kuruluşlarında bu konuda yeterince çaba gözlenmemektedir. 

Kamu Hastaneleri Güney Sekreteliği önderliğinde İzmir ili içinde Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayrıca Tire, Ödemiş, Kiraz, Torbalı, Gaziemir ve Urla devlet 

hastanelerinde ‘Gebe Okulu’ olarak gebe bilgilendirme sınıfları açılmıştır. Bu tür örneklerin tüm ülke 

çapında yaygınlaşması gerekmektedir. 
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1Akdeniz Üniversitesi Alkol Ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi, 2Akdeniz 

Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 

 

Madde kullanım bozukluğu teşhisiyle kliniğe ikinci kez yatırılan hasta, 20 yaşında, anne ve babanın 

ikinci evliliklerinden tek çocuk olarak büyümüştür. Lise birinci sınıfta 14 yaşında iken kendinden 

büyük birisiyle tanışmış ve arkadaşlık yapmış, bu kişi peynir diye tanıttığı maddeyi kullandırmış ve bu 

şekilde bağımlılığı başlamıştır. Bir gün acile grip şikayeti ile başvurunca eroin bağımlılığı olduğunu 

öğreniyor. Madde kullanım dozu giderek artmış ve 8 yıl sonunda günlük 3,5 gr opiyat ve yanında ek 

olarak kokain esrar ve ektazi kullanmış. Folyo ile kullanmaya başladığı maddeye son 2 yıldır 

damardan kullanmaya devam ediyor. Aile planlaması yöntemlerini kullanmadığını ve hatta 

bilmediğini söyleyen hastan adetleri 3-4 ayda bir geldiği için 8 aylık oluncaya kadar gebe olduğunu 

fark etmediğini ifade etti. Annesi kızının aldığı kilolardan gebe olduğundan şüphelenmiş. Gebeliği 

boyunca hiçbir sağlık kuruluşundan yardım almadığını, hiçbir aşı yaptırmadığını ve ebeyi hiç 

görmediğini söyledi. Gebeliği boyunca sadece 6 kilo aldığını, gebelik boyunca hiçbir tetkik, tarama 

testi ve USG yaptırmadığını ifade etti. Hasta bir gün annesini hastaneye götürdüğünde hastanenin 

içinde doğum sancısı olmadan kendi ifadesi ile suları gelmiş ve doğum kısa sürede gerçekleşmiş. 

Gebelik boyunca 7-8 defa madde kullandığını ve o sırada kendinin tedavi sürecinde olduğunu ifade 

etti. Doğumun normal spontan olduğunu, bebeğin 2900 gr ve bir erkek bebek olduğunu ifade etti. 

Doğumdan sonra maddeye tekrar başladığı için bebeğini emzirmemiş. Bebeğini ailesine bırakarak 

eşim dediği, resmi nikahı olmayan partneriyle evden ayrılmış. Çocuğunu iki yıl hiç görmemiş ve 

bebeğine ailesi bakmış. Evden ayrıldıktan bir süre sonra partneri cezaevine girmiş. Madde bulabilmek 

için paralı seks yaptığını ve kaçırıldığını, madde satıcısı tarafından fiziksel, cinsel, psikolojik şiddet 

uyguladığını ve kapalı bir yerde alıkonulduğunu ifade etti. Madde kullanırken saçları yandığı için 

saçlarının yarısı bulunmamaktaydı. Madde kullanım bozukluğunun yaygınlık oranının cinsiyetler 

arasındaki farkı azalma eğilimindedir. Üreme çağında madde bağımlısı olan birçok genç, 

planlanmayan gebeliklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Gebelik öncesi ya da gebelik döneminde 

madde kullanımının maternal ve fetal birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Gebeliğin geç fark 

edilmesi sonucunda gebenin birçok risk faktörüne maruz kalması, gebelikte birçok komplikasyonun 

gelişmesi ve fetüste birçok anomalinin gelişmesi madde kullanımının toplum sağlığını olumsuz yönde 

etkilediğini göstermektedir. Madde kullanımına yatkın olan riskli kişilerin özellikle gebelik öncesi 

dönemde belirlenmesi, bu kişilerin uygun profesyonellere sevk edilmesi, bu kişilere psikolojik olarak 

destek olunması gerekmektedir. Gebelik döneminde madde kullanan kişilerin tedavi amacıyla 

gebeliğini en az düzeyde etkileyecek olan farmakolojik ajanları kullanması, bu ajanları kullanmadığı 

takdirde fetüs ya da yeni doğanda gelişebilecek olan komplikasyonlar konusunda sağlık bakım 

uygulayıcılarının dikkatli olmaları gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:madde kullanım bozukluğu, gebelik, doğum 
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P-6 / DOĞUM ÖNCESİ BAKIM 
 

Semra KOYGUN1, Neşe KUMANOVA1, Nilgün ALKAN2, Vesile Aycan 

KARAKURT1, Ayşe HORZUM1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştıma Hastanesi, 2Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk 

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Giriş: Doğum öncesi bakımdan yararlanmış olan kadınların genellikle daha kolay gebelik ve daha az 

doğum komplikasyonlarıyla karşılaştıkları ve daha sağlıklı bebekler doğurdukları kabul edilmektedir. 

Amaç:Gebelik öncesi bakım bir takım metabolik,kronik ve kalıtsal hastalıkların önceden belirlenerek 

erken müdehale edilmesini ve gebeliğin daha rahat koşullarda takip edilmesini sağlar. Doğumun 

sorunsuz gerçekleşmesi için hamilelik süresince annenin ve fetusun sağlığının kontrol altında 

tutulmasıdır. Yöntem: Kadınlar hamilelik süresince neler olabileceğini konusunda eğitilir, bu dönemde 

annede ve fetusta hastalık eksiklik ya da başka potansiyel risklerin saptanabilmesi için düzenli testler 

uygulanır. Doğumdan önce sağlık hizmetlerinden yararlanmayan kadınların bebeklerinde bir yaşından 

önce ölüm olasılığı dört kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Gebeliği süresince bir kadının herhangi 

bir sağlık personeli (Doktor.Hemşire/ Ebe) tarafından ilk üç ayda veya daha erken tespit edilmesi ve 

beş yada daha fazla izlenmesi durumunda yeterli DÖB almış olarak kabul edilir. 1998 yılında yapılan 

bir araştırmada son beş yıllık dönem içindeki doğumlarda kadınların %30.9 yeterli Doğum Öncesi 

Bakım almış %37’2 si yetersiz DÖB almış ve geriye kalan %31.9 hiç DÖB almamıştır. 2003 yılında 

yapılan bir araştırmaya göre kadınların %53,9 u dört ve üzeri DÖB almışken%27.5 i yetersiz DÖB 

almış ve %18,6sı hiç DÖB almamıştır. Bu araştırma istatistiklerinde inceleme konusu kadınların 

kentte yaşayanları %67.5 kırsal kesimde yaşayanlar da %32,5tir. Bu beş yıllık dönem içinde yeterli 

DÖB oranında bariz artış gözlenmektedir. Gebelik Döneminde Gerektiğinde Yapılan Muayeneler ve 

Tetkikler 1. Fiziki Muayene 2. Vajinal Muayene 3. Kan Tetkikleri 4. İdari Tetkikleri 5. Ultrasonografi 

6. Ense Kalınlığı Ölçümü Ve İkili Tarama Testi 7. Dört Boyutlu (Gerçek Zamanlı Üç Boyutlu) 

Ultrasonografi 8. Üçlü Tarama (Mongolizm- Down Sendromu) Ve Omurilik Anomaliler 9. 

Amniyosentez 10. Kordosentez 11. Koryon Villus Örneklemesi (Cvs) 12. Elektronik Fetal(NST) 

Sonuç ve Öneriler: Doğum sırası, anne yaşı, annenin eğitim seviyesi ve kırsal kesimde yaşıyor olmak, 

doğum öncesi bakım almakla ilişkilidir. Özellikle kırsal bölgelerde görev yapan Ebelere hizmet içi 

eğitim olarak gebelik, anne sütü ve doğum öncesi bakım konusunda eğitimleri arttırılmalıdır. 

Poliklinik koşullarında gebeler eğitilememektedir. Sağlık hizmeti verilen merkezlerde doğum öncesi 

bakım konusunda gebeleri bilgilendirme için eğitim ve konferanslar düzenlenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: 
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P-7 / RİSKLİ GEBELİKLERİN İZLEMİ 
 

NEŞE KUMANOVA1, Nilgun ALKAN1, VESİLE AYCAN KARAKURT1, Ayşe 

HORZUM1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

Giriş: Anne adayının gebe kalmadan önce var olan hastalıkları veya hamileliğe bağlı olarak ortaya 

çıkan hastalıklar anne ve bebek sağlığı açısından çeşitli riskleri ortaya çıkarır Amaç: Bu riskli 

gebeliklerin erken dönemde tespit edilerek izlemlerinin düzenli bir şekilde yapılabilmesi, gerekiyorsa 

tedavilerinin düzenlenerek anne ve bebek morbidite ve mortalite riskini en aza indirgemektir. Yöntem: 

Bu derleme Riskli Gebelik hakkında edebiyat taraması yapılarak oluşturulmuştur. Gebelik, doğum ve 

puerperiumda annede veya yeni doğanda ortaya çıkabilecek her sorun gebeliği riskli gruba sokacaktır. 

Bunun için gebelik ilerledikçe tüm riskler tekrar tekrar araştırılmalıdır. Öncelikli olarak bu risklerin 

tespiti hastadan detaylı bir anamnez alınması gereklidir. Riski arttıran faktörler:-Hastanın 

yaşı(adolesan, ileri yaş gebelik)-Sistemik hastalığı(DM, HT vb)-Kullandığı ilaçlar-Gestasyonel 

Diabet,Preeklamsi öyküsü-Alışkanlıkları(sigara,alkol,uyuşturucu Madde)-Önceki gebeliklerinde 

abort,ektopik gebelik,mol gebelik,plc previa,decolman plesanta öyküsü-Daha önceden yapmış olduğu 

doğum sayısı(Grand multipar)-Uterus anomalileri-Prematür,makrozomik veya DDA bebek doğurmuş 

olması-NSD ile doğum yapmış ise vakum veya forseps uygulanması-Atoni öyküsü-Çoğul gebelik 

öyküsü-Önceki bebeklerinde anomali,akraba evliliği,kendi ve eşinin ailesinde anomalili bebek-Kendi 

veya eşinde genetik geçişli herhangi bir hastalık_Rh uyuşmazlığı_ Kötü beslenme alışkanlıkları_Kötü 

çevre şartlarıdır. Tüm bu soruların cevaplanması risk faktörlerinin cevaplanması için önemlidir. 

Detaylı öykü alımının ardından bunları destekleyecek muayene ve laboratuar tetkikleri de 

yapılmalıdır. Gebeliğin ilk trimestrinde(ilk 13 hft)boy,kilo ve ANTA ölçülür,gebelik rutinleri 

istenir.Hasta risk grubundaysa bu tetkiklere TSH ve HbA1c eklenmelidir.Bunun yanında 6-

8hft(tercihen vajinal) usg yapılarak fetus değerlendirilmelidir.Bir sonraki usg 11-14 hft lıkken 

yapılır.Bu ultrasonda bebeğin normal muayenesine ek olarak NT(ense kalınlığı)bakılırAnneden alınan 

kan ile birlikte ikil(kombine) test istenir.Kombine testin sonucunda hasta yüksek riskli çıkarsa hastaya 

tanısal testler önerilir.Bu testler 12-14. hft arasında yapılabilen CVS ve 16-20 hft yapılan 

AMNİOSENTEZ dir.Hastaya bu işlemlerden herhangi biri yapılacaksa hastadan kanama 

profili,hemogram,eliza ve kan grubu istenir.CVS ve AMNİOSENTEZ sonuçları 2-3 hft arasında 

çıkmaktadır.Gebeliğin 2. Trimestrinde (14-27hft)normal muayeneye ek olarak USG de(20-23 

hft)bebeğin biometrik ölçümleri yapılır.Tüm organları değerlendirilir.Ayrıca Doppler Usg ve Fetal 

Eko yapılır.Fetüsün hareketleri,tonusu,solunumu ve duruşu incelenir.Gebeye glikoz tolerans testini 

yaptırması önerilir.CL(servikal uzunluk)bakılması servikal yetmezliği olan hastaların tespiti ve 

gerekiyorsa serkülaj işleminin yapılması açısında önemlidir.Bu trimestirde risk artışı olan gebelere ek 

olarak önerilecek tanısal tanısal yöntemler AMNİOSENTEZ ve 18-40. Hft yapılabilen 

KORDOSENTEZ dir.Gebeliğin son trimestrinde normal muayeneye ek olarak riskli gebelerde 

haftasına uygun olarak biofizik skorlama,NST,Doppler Usg yapılmalıdır.Bu dönemde gebe artık 

doğum için hazırlanmaya başlamalıdır. Sonuç: Gebelik her an risklerin artabileceği bir süreçtir. Bu 

risklerin her dönemde tekrar değerlendirilmesi önemlidir. Riskli gebelerin izlemi sadece Kadın Doğum 

hekimi ile yapılamaz. Başta Perinatoloji olmak üzere Tıbbi Genetik, Endokronoloji, Pediatrik 

Kardioloji gibi pek çok branşında içinde yer alması gereken bir süreçtir. Riskli gebelerin hastanede 

yatırılarak takip ve tedavi edilmesi de sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. 

Anahtar Kelimeler: 
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P-8 / EVLİ KADINLARDA DOĞURGANLIK BİLİNCİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ* 
 

Yeliz FİDAN OKTAY1, Ayden ÇOBAN2, 
 

1Aydın Kamu Hastaneleri , 2Adnan Menderes Üniversitesi, 

Doğurganlık bilincinin dayandığı temel nokta, kadının yumurtlama zamanının belirlenmesidir. Bu 

doğrultuda menstrual siklus içinde fertil dönemler fark edilerek gebelik planlanabilmekte ya da 

gerektiğinde engellenebilmektedir. Menstrual siklus, âdetin birinci gününden bir sonraki adetin ilk 

gününe kadar geçen süreci tanımlar. Bu süreçte hormonal değişikliklere bağlı olarak bir takım 

gözlenebilen ve kayıt tutulabilen normal fizyolojik değişiklikler olur. İşte bu bilgilerin gebe kalmak ya 

da gebelikten korunmak için kullanılması mümkündür. Ülkemizde kadınların sahip olmak istedikleri 

çocuk sayısı sahip oldukları çocuk sayısından fazla olduğu bilinmektedir. Kadınların 

doğurganlıklarına ilişkin planlar yapabilmek ve modern sağlık yaklaşımı içinde kendine bakım gücünü 

sağlayabilmesi için doğurganlık bilinçlerinin değerlendirilmeye ihtiyacı vardır. Bu çalışmada amaç 

evli kadınların doğurganlık bilincinin değerlendirilmesidir. 

Analitik ve kesitsel nitelikte yapılan araştırmanın evrenini, Aydın Nazilli İlçesi Devlet Hastanesi 

Kadın Doğum Polikliniğine başvuran kadınlardan oluşturmaktadır. Örneklemini ise 1 Eylül 2015 ile 

30 Kasım 2015 tarihleri arasında, pazartesi günleri Nazilli Devlet Hastanesi Kadın Doğum 

Polikliniği’ne başvuran, 15-49 yaş aralığında, evli ve çalışmaya katılmayı kabul eden 102 kadın 

oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür taranarak oluşturulan “Anket 

Formu" kullanılmıştır. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmış olup 

ortalama 10-15 dk. arasında sürmüştür. Araştırma verileri Statistical Package for Social Science 

(SPSS) 16.0 paket programı ile analiz edilecektir. İstatistiksel değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. 

Kadınların yaş ortalaması 36.87±11.65’dir. Kadınların %49’unun ev hanımı, %83.3’ünün sağlık 

güvencesinin olduğunu belirtmişlerdir. Kadınların %35.3’ü üniversite, %24.5’i ilkokul, %20.6’sı 

ortaokul, %15.7’si lise mezunudur. Kadınların eşlerinin ise %30.4’ü üniversite, %27.5’i ilkokul, 

%22.5’i lise, %16.7’si ortaokul mezunu olup en yüksek oranda (%28.4) kamu sektöründe çalıştıkları 

bulunmuştur. Kadınların %44.1’i aile gelirlerini gidere denk algıladığı, tamamına yakını ise eşiyle 

resmi nikahlı olduğu (2 kişi hariç), %52.9’unun eşi ve çocukları ile birlikte yaşadığı tespit edilmiştir. 

Evli kadınların ortalama gebelik sayısı 2.41± 1.14 ve yaşayan çocuk sayısı ortalaması 2.13±0.80’dir. 

Kadınların doğurganlık bilinci konusuna yönelik bulguları değerlendirildiğinde; yalnız 24’ünün 

ovulasyon tarihini, 36’sının kadının yumurta hücresinin canlı kalma süresini, 31’inin erkeğin tohum 

hücresinin kadının üreme organlarında canlı kalma süresini, 5’inin bir ay boyunca gebe kalınabilecek 

gün sayısını doğru bildiği saptanmıştır. Kadınların bir ay boyunca gebe kalınabilecek uygun zamanın 

adet döneminin hangi günlerine denk geldiği ve erkek tohum hücresinin kalitesini artırmak için iki 

boşalma arasında kaç saat geçmesi gerektiği sorularına yanlış cevaplar verdiği belirlenmiştir. 

Kadınların sadece %56.9’u (58 kadın) bir kadının yumurtlama döneminde olduğunu bazı belirtileri 

(kasık ağrısı, memelerde hassasiyet, vajinal akıntıda değişiklik, ödem, bulantı) fark ederek 

anlayabileceğini bildirmiştir. Kadınların %19.6’sı kadının yumurtlama dönemini anlayamayacağını 

düşünmekte, %23.5’ise bu soruya cevap vermemiştir. 

Araştırmaya katılan kadınların doğurganlık bilinçlerinin düşük düzeyde ve bazı yanlış bilgilere sahip 

oldukları bulunmuştur. Ebeler kadınların doğurganlık bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri kapsamında çiftlerin fertil dönemlerinin belirlenmesine yönelik izleyip 

değerlendirebilirler. * Bu çalışma 28.01.2016 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Enstitüsü Ebelik Tezsiz Yüksek Lisans Programında Dönem Projesi olarak kabul edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Kadın, Doğurganlık Bilinci, Ebelik yaklaşımı 
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P-9 / GESTASYONEL DİYABET 
 

Vesile Aycan KARAKURT1, Nilgun ALKAN1, Neşe KUMANOVA1, Ayşe 

HORZUM1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Diyabet insülin hormonunun yetersizliği, yokluğu veya eksikliği sonucu oluşan karbonhidrat, protein 

ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan, kronik hiperglisemi ile karekterize endokrin ve 

metabolik bir hastalıktır. Gestasyonel diyabet(GDM) ilk kez gebelikte ortaya çıkan ya da gebelik 

sırasında tanı konulan glukoz tolerans bozukluğudur. Gebe kadınların açlık kan şekerleri daha 

düşüktür. Beslenmeyi takiben glukoz düzeyleri daha uzun süre yüksek kalır. Düşük açlık değerleri, 

glukozun sürekli olarak kolaylaştırılmış difüzyon ile plasentadan fetüse geçmesi sonucudur. Birinci 

trimestirin sonundan itibaren insülin direnci artar. Daha çok postreseptör bir olay olan bu dirençte 

östrojen, progesteron, kortizol, prolaktin, büyüme hormonu ve özellikle bir insülin antagonisti olan 

human plasental laktojen rol oynar. Gestasyonel diyabette bebek daha kısa bir süre bu ortama maruz 

kalır. Çünkü genellikle diyabet gebeliğin ikinci timestirinde ortaya çıkar. Birçok toplumda yüksek risk 

gurubunda olmayan gebelerde de 24-28. Haftalarda diyabet taraması yapılması önerilmektedir. 

Gestasyonel diyabet tanısında altın standart 100 gram 3 saatlik oral glukoz tolerans testi(OGTT)dir. İlk 

prenatal muayeneden itibaren risk değerlendirilmesi yapılmalıdır. Obezite, daha önce GDM öyküsü, 

glukozüri ve birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü olan gebelerde gebeliğin başlangıcından 

itibaren diyabet araştırması yapılmalıdır. Diyabetik gebelerde en sık rastlanan maternal sorunlar; 

Hipoglisemi, hiperglisemi, idrar yolu ve diğer enfeksiyonlar, hipertansiyon, nefropati, hiroamniyos, 

retinopati ve nöropati sayılabilir. Diyabetik anne bebeklerinin sorunları ise; Düşükler, konjenital 

anomaliler, respiratuar distres, hipoglisemi, hipokalsemi, hiperbilirubinemi ve perinatal mortalitedir. 

Erken tanı ve yakın takiplerle komplikasyon oranları günümüzde son derece azalmıştır. Bu hastaların 

postpartum dönemde Tip 2 diyabet gelişimi yönünden bilgilendirilmesi ve takip edilmeleri 

gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: 
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P-10 / GEBELİK VE EGZERSİZ 
 

Nilgün ALKAN1, NEŞE KUMANOVA1, VESİLE AYCAN KARAKURT1, Ayşe 

HORZUM1, Semra KOYGUN1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Giriş: Gebelik kadın vücudunda hormonal, fizyolojik, psikolojik ve fiziksel bir takım değişikliklere 

neden olmaktadır. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde geçirilmesi hem anne hem de bebek için çok 

önemlidir. Amaç: Egzersizin gebelikteki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu derleme 

‘’Gebelik ve Egzersiz’’ hakkında literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur. Egzersizin kas gücünü 

arttırma, esneklik sağlama, kardiyovasküler dayanıklılığı arttırmanın yanında kaygıyı azaltma, kendine 

güveni ve saygıyı arttırmada etkisi vardır. Gebelikte yapılan egzersizlerin hem gebelik ve doğum hem 

de doğumdan sonra olumlu etkileri saptanmıştır. Gebelikte yapılan egzersizler; kalbi güçlendirir, ödem 

gelişmesini engelleyerek hipertansiyon ve böbrek rahatsızlıklarını önler. Solunumu ve metabolizmayı 

düzenler. Psikolojik dengeyi ve pozitif düşünmeyi sağlar. Gebenin endişelerini azaltarak kendine 

güvenini arttırır. Gebeliğe bağlı gelişen rahatsızlıkları azaltır. Bel, karın ve özellikle pelvis kaslarının 

kontrolünü sağlar, doğumla ilgili kasların esnekliğini ve kuvvetini arttırarak doğum sırasında anneye 

yardımcı olur. Bacaklarda yavaşlamış olan kan ve lenf dolaşımını hızlandırarak bacak ve ayakları 

güçlendirir. Gebeliğin son zamanlarında uterusun pelvik damarlar üzerine yapmış olduğu baskı 

nedeniyle ortaya çıkan varisin önlenmesinde de önemli katkısı olduğu bilinmektedir. Vücut ağırlığı, 

yağ oranı, kemik yoğunluğu, kas iskelet sistemi, kas tonüsü ve mesane fonksiyonlarını pozitif etkiler. 

Sağlıklı bir gebede obstetrik ve medikal riskler yoksa düzenli ve orta yoğunlukta egzersizler 

önerilebilir. Gebelik sırasında yapılabilecek yararlı egzersizler yürüyüş, koşu-yürüyüş bandı 

egzersizleri, aerobik, yüzme ve yogadır. Gebelikte aşırı efor gerektiren sporlar(ağırlık kaldırma, hızlı 

dalış, zıplama gibi karın bölgesine darbe getirecek egzersizler vb.) önerilmez. Gebelik sırasında 

meydana gelen mekanik veya hormonal etkiler pelvik desteği olumsuz etkileyebilmektedir. Gebelikte 

pelvik taban kas(Kegel) egzersizlerinin yapılması kasları güçlendiği için doğum sırasında annenin 

daha iyi ıkınmasını sağlayabilir ve doğumu kolaylaştırır. Doğum sırasında daha az yırtık oluşmasını 

sağlar, epizyotomi gereksinimini azaltır. Gebelik sırasında ve doğumdan sonraki dönemde üriner 

inkontinans şikâyetinin önlenmesinde en uygun tedavi yöntemi pelvik taban kas egzersizleridir. Pelvik 

taban egzersizleri hemoroid oluşmasını da önler. Pelvik taban kas egzersizlerine 20.gebelik haftasında, 

doğum sonrası ise doğumdan 24 saat sonra başlanır ve en az 6 hafta devam edilir. Pelvik taban kas 

egzersizlerini yapmanın çeşitli yöntemleri olsa da hepsinde amaç pelvis tabanını oluşturan kasları 

belirli bir süre kasmak ve gevşetmektir. Pelvik taban egzersizlerini uygulayabilmek için doğru kasların 

bulunması gerekir. Egzersiz yapılacak kaslar idrar tutmak ve/veya gaz çıkışını durdurmak için 

kullanılan kaslardır. Egzersizlere başlamadan önce mesane boşaltılır.Kaslar 3 sn. süresince yukarı 

doğru çekilir, sonra 3 sn. boyunca gevşetilir. Başlangıçta 3-4 sn. tutulabilirken, ilerledikçe 8-10 

saniyeye kadar tutulmalıdır. Gevşeme sırasında 7-8 sn. beklenir. Egzersiz sırasında karın kaslarının 

kasılmamalı, ıkınılmamalıdır. Normal nefes alınıp verilmelidir. Egzersizler otururken, ayaktayken, 

sırtüstü veya yüzüstü yatarken vb. farklı pozisyonlarda da uygulanabilir. Pelvik taban kas 

egzersizlerinin faydası her gün düzenli olmak üzere 4-6 hafta sonunda görülmeye başlanır. Pelvik 

taban egzersizlerinin etkisi, egzersiz bırakıldığında azalmaktadır. Sonuç ve öneriler: Düzenli 

aralıklarla (haftada 3 gün) düşük ve orta şiddette 30-60dk yapılan egzersizler gebelerin fizyolojik ve 

psikolojik sağlığına katkıda bulunur. Gebelik, doğum ve lohusalık döneminin rahat geçmesini sağlar. 

Ayrıca gebelikte yapılan pelvik taban kas egzersizleri oldukça yararlı, güvenilir ve kolay 

egzersizlerdir. 

Anahtar Kelimeler: 
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P-11 / EPİZYOTOMİ SONRASI BAKIM 
 

Vesile Aycan KARAKURT1, Nilgun ALKAN1, Neşe KUMANOVA1, Ayşe 

HORZUM1, Semra KOYGUN1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Giriş: Epizyotomi; fetus başının kolay, süratli ve tehlikesiz doğumunu sağlamak, perinenin tonusunu 

korumak ve istenmedik yırtıkları önlemek amacıyla bebek başı doğarken perinede bulbo-kavernos 

kasına yapılan insizyondur. Türkiye de primigravidalarda rutin, multigravidalarda ise perinenin rijit 

olduğu durumlarda yaygın olarak uygulanmaktadır. Ülkemizde epizyotomi bakımında henüz standart 

bir uygulama bulunmamaktadır. Hastanelerde kendi prosedürlerine göre bakım verilmekte ve çeşitli 

antiseptik solüsyonlar, epitelizan ve anestetik pomatlar kullnılmaktadır. Amaç: Bu derlemede 

epizyotomi sonrası bakım kavramı incelenmek amaçlanmıştır. Yöntem: Bu derleme ‘’Epizyotomi 

sonrası bakım’’hakkında literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur. Epizyotomi düzgün bir kesi 

olduğundan kolay iyileşmekte ve genellikle iz bırakmamaktadır. Epizyotomi işleminden sonra 

hemşirenin sorumlulukları, ağrıyı ve rahatsızlığı gidermek, enfeksiyonu önlemek ve iyileşmeyi 

sağlamaktır. İnsizyon yerinin temiz ve kuru tutulmasını sağlamak amacıyla perine antiseptik 

solüsyonlarla önden arkaya doğru yıkanır, kurulanır ve temiz ped ile kapatılır ve ped sık değiştirilir. 

Perine her gün ödem, kızarıklık, ağrı, dikişlerde açılma, akıntı yönünden gözlemlenir. Ayrıca 

iyileşmeyi hızlandırmak ve rahatsızlığı gidermek amacıyla kuru sıcak uygulama(lamba) :hastanın 

mahremiyeti korunarak litotomi pozisyonunda günde iki kez 50 cm uzaklıkta lamba ışığı uygulanır. 

Nemli sıcak uygulama: postpartum ikinci günde 15 dakika süre ile günde 2-4 kez 38-42 derecedeki 

antiseptikli suya oturulur. Buz uygulaması: Eldiven içine konan buz parçaları günde 2-4 kez 15 dakika 

süre ile uygulanır. Kadınlarda doğru genital hijyeni sağlama konusunda sağlık bilinci geliştirilmelidir. 

Genital bölgenin her yıkamadan sonra kurulanması, iç çamaşırı seçimi ve değiştirme sıklığı, banyo 

yapma şekli, kanama takibinde kullanılan pedlerin temizliği, değiştirme sıklığı ve niteliği hakkında 

bilgi verilmelidir. Ayrıca genel sağlığın sürdürülmesi amacıyla kadınlara genital enfeksiyonların ve 

diğer jinekolojik sorunların erken tanı ve tedavisinde periyodik jinekolojik kontrollerin önemi 

açıklanarak, düzenli kontrollere gitme, yeterli ve dengeli beslenme, uyku ve dinlenme, düzenli 

egzersiz yapma, sigara ve alkolden kaçınma konularında da eğitim verilmelidir. Sonuç ve öneriler: 

Kadın Doğum Servislerinde görevli ebe ve hemşireler ailelere, özellikle loğusa anneye epizyotomi 

iyileşmesinin ve yara enfeksiyon belirtilerini içeren sağlık eğitimi yapmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: 
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P-12 / HORMONLAR VE DOĞUM DALGALARI 
 

Kamile AKAY1, Habibe BİÇER1, Feray ÖZKAN1, Feruze ALDEMİR1, Sibel 

KIZILAY1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

AMAÇ: Bedenimizde herhangi bir değişme meydana geldiğinde bütün sistemler alarma geçer. Çeşitli 

kimyasallar salgılar, diğer sistemlerle haberleşir, bedenin dengesini korumaya çalışır. Bu bilgi genetik 

kodlarla geçer, yüklemek için ayrı bir çabaya ihtiyaç yoktur. Gebelik ve doğum eylemi bir hastalık 

değil, bedenin doğal, normal ve sağlıklı bir fonksiyonudur. Gereksiz yere yapılan her türlü 

müdahalenin doğumun işleyişi ve hormonların salınımı üzerine negatif etkileri vardır. Zaten doğal 

doğumu üstün kılan bu hormonların salgılanmasıdır 

BULGULAR: Doğum hormonları oksitosin, beta endorfin, prolaktin ve adrenalindir. Bu hormonlar 

içinde en etkili olan iki hormon oksitosin ve endorfindir. Oksitosin uterustaki kasılma etkileri ile 

doğumun ilerlemesinden sorumlu hormondur. Bu hormon doğumda gittikçe artan oranlarda 

salgılanarak doğum anında ve doğum sonrasında en yüksek seviyelerini bulur. Yine doğumda etkili 

olan endorfin hormonu bedenin salgıladığı doğal bir ağrı kesicidir. Doğum yapan kadının kendini 

rahat hissedebilmesi için herşeyi yapar. Oksitosin seviyesi yükselip, kasılmalar sıklaştıkça, beden 

endorfin salgısını arttırarak cevap verir. Endorfinin bağımlılık yapıcı bir etkisi de vardır. Doğum 

anında anne ve bebeği oksitosin ve endorfin etkisindedir. Doğum ilerledikçe ve ağrı arttıkça, 

endorfinler artan miktarlarda serbest bırakılır. Sonuç, tamamen doğal olarak acı algısında bir azalma 

olmasıdır. Yükselen endorfin düzeyi, aynı zamanda, düşüncenin mantıktan daha içgüdüsel alana 

kaymasına katkıda bulunur. Adrenalin salgılanmasındaki yükseliş, annenin tetikte olmasını sağlar. 

Anne tümüyle bebeğine odaklanır ve onu kucağına almaya çabalar. Dışarıdan verilen oksitosin (ağrı 

serumu) damar yoluyla beyne geçmediği için endorfin (doğal ağrı kesici) salgılanmaz, anne daha çok 

ağrı hisseder ve paniği artar. Hamileliğin 40. haftasında annenin bedeni ve bebek ne yapacağını bilir. 

Zamanı geldiğinde ve hormonlar belli bir seviyeye ulaştığında ortak çalışma süreci başlar. Tıbbi 

olmayan sezeryan sebeplerinin başında ‘korku’ gelmektedir. Anne yeterince eğitilmemişse, çevresel 

faktörlerden etkilenerek hem hamilelikte hem de doğum sırasında korkacaktır. Kulaktan dolma, 

abartılı doğum hikâyeleri annede korku yaratır. Doğum mucizesini anladığımızda korkunun yerini 

sevgi, sevinç ve saygı alacaktır. Doğumun süresini, dalgaların sebeplerini, bedende neler olduğunu, 

bebeğin doğuma nasıl yardım ettiğini, bebeğin nasıl doğacağını öğrendiğimizde başkalarının korkulu 

anlatımlarının önemi kalmayacaktır. Annenin en önemli korkusu doğum ağrılarıdır. Anneye bunların 

gerçek doğum ağrıları değil, “doğum dalgaları” olduğunu anlatmak gerekir. Doğum dalgaları ile 

doğum ağrıları arasındaki farklar şunlardır: - Doğum dalgalarının zamanı bellidir. Ağrıların zamanı 

belirsizdir. - Doğum dalgalarının sebebi doğumun başlamasıdır. Ağrıların sebepleri çeşitlidir. - Doğum 

dalgaları bedenin doğuma yardımıdır. Ağrılar bedenin gelen sinyallere tepkisidir, şiddeti kontrol 

edilemez. - Doğum dalgaları kısa sürer ve aralıklıdır. Ağrıların süresi belirsizdir. - Doğum dalgaları 

bebek doğduğunda fonksiyonunu bitirir. Ağrılar gerçek sebep ortadan kalkmadan bitmeyebilir. - 

Doğal sedatif (ağrı kesici) gerektiğinde zaten salgılanacaktır. Salgılanan sedatif ağrıya yetmeyebilir. 

SONUÇ: Gebelik ve doğuma ilişkin bilgi sağlanması, baş etme stratejilerinin öğretilmesi, çiftlerin 

olumlu doğum deneyimini yaşamalarının sağlanması ile korku ağrı ve gerginlik döngüsünün kırılması 

gereklidir. Bu süreçte kadınların en çok ihtiyacı olan şey normal doğum yapabilmeleri için 

cesaretlendirme ve sevgi desteğidir. Doğuma yardımcı olan sağlık profesyonelleri, öncelikle de ebeler 

kadınların kendi vücutları ile ilgili bilgeliğine güvenip, kadının bunu fark etmesine yardımcı olacak 

ortamları hazırlamalı ve bu bilgelikle her doğumun kendine özgülüğü içinde değer görmesini 

sağlamalıdırlar. Sağlıklı toplum bilgili insanlardan oluşur. İnsanların ilk öğretmenleri anneleridir. 

Annelerin özellikle doğum öncesinde eğitilmesi toplumsal bir sorumluluktur. 

Anahtar Kelimeler:HORMONLAR,DOĞUM DALGALARI,KORKU,ENDORFİN,OKSİTOSİN 
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P-13 / ANNELERİN BEBEKLERİNİ REDDETMESİNE KADAR VARAN 

LOHUSALIK DEPRESYONU SEBEPLERİ VE SONUÇLARI 
 

NİMET GÖKŞEN1, 
 

1Merkezefendİ Devlet Hastanesİ, 

 

Bazı anneler doğum sonrasında bebeklerini kabul etmekte zorlanıyorlar. Anneleri rollerin değişmesi 

ve yeni duruma uyum sağlayamaması bu durumun ortaya çıkmasında etkili oluyor. Sonuçta, bu şartlar 

altında normal bir insan depresyona girer zaten, ama kadınların sadece yüzde 10'u giriyor. Üstelik 

bebek için, annenin bir ay gibi kısa diye tanımlanabilecek bir süreyle depresyona girmesi bile, çok 

ciddi bir sorun. Çünkü bebek bakan bir anne depresyondaysa, bebeğin ruhsal ihtiyaçlarına cevap 

veremez. 

Lohusalık bunalımı ve annelerin bebeklerini reddetmelerine sebep olan lohusalık depresyonu sebepleri 

ve sonuçları makalelerden derleme yoluyla anlatılacaktır. 

Lohusalık bunalımı yaklaşık tüm lohusaların % 25-40 ında görülür. Genellikle doğumdan sonraki 3. 

günde başlar, bazen 10. günden sonra da oluşabilir. Genelde gelip geçici olan bu sendrom bazen tedavi 

gerektiren depresyona kadar ilerlemektedir. Doğumdan sonraki birkaç gün süren hüzünlü hal çok 

normaldir ve depresyon değildir. Depresyon çok daha ağır bir duygu durumudur. Depresyon daha 

ciddi bir tablo olup, 2 haftada sonlanmaz. Lohusalık depresyonu doğumdan 1 hafta sonra ortaya çıkar, 

bazense 1 yıl sonrasında bile oluşabilir. Bebeğin doğumu genellikle sevinçle karşılanmakla birlikte, 

bebek anne için önemli bir yüktür. Hem fiziksel yük, hem ruhsal yük. Hayatınızı bir başka canlıya, 

çocuğunuza adıyorsunuz. Kadın bebeğine mi baksın, ev işi mi yapsın, çalışma hayatını mı sürdürsün, 

başka çocukları varsa, onlarla mı ilgilensin?.. Sonra, istenmeyen hamilelikler, kısıtlı imkânlar, annenin 

babanın ve yakın çevrenin desteğinden yoksun bırakılması, kaynana faktörü gibi birçok faktörün tavan 

yaptığı bir dönem. Bunu yaşamayan bilemez ve anneler de çoğu zaman dile getiremiyorlar. Doğum 

yapan tüm kadınlarda hormonal değişiklikler olmasına rağmen psikiyatrik bozuklukların yani 

lohusalık depresyonunun ancak kadınların %10-15′inde gelişmesi sosyal stres, kişiler arası ilişkiler, 

sosyal destekle ilgili olduğunu göstermektedir. Hayatlarını kendilerinin değil de dış faktörlerin 

yönettiğini düşünen anneler doğum sonrası depresyon açısından yüksek risk grubunda yer 

almaktadırlar. Psikanalitik kurama göre bağımsız kendiliğin kaybı olan bu durumda anne sadece alıcı 

rolünü kaybetmiş, besleyici rolünü de üstlenmiştir. Gebeliğin bitmesi fetusla olan yakınlığın kaybı 

olarak hissedilmekte ve sevilen birinin kaybını hatırlatabilmektedir. Annelerin bebeklerini 

reddetmesine kadar ilerleyen lohusalık depresyonu her 10 kadından 1 inde görülmektedir. Bu çok 

büyük bir orandır. Üstelik annenin depresyonunun bebeğe etkilerini düşünürsek, gerçekten ciddi de bir 

problem. Anneyle bebekken güven ilişkisi kuramamış, üçte biri oluşturan bu bebeklerin 

büyüdüklerinde anne olduklarını düşünelim: Bu durum bebeğe de aynı şekilde yansır ve bebek 

depresyonu dediğimiz ve bütün dünyada giderek daha da ilgi gören bir konu gündeme gelir. Zaten 

nasıl bir bebeklik geçirdiğimiz hayatımızın her aşaması için çok belirleyicidir. Anne bebeği ve kendisi 

için yardım aldıktan sonra zaten anne yardım aldığını ve ilişkilerinin düzeldiğini hissettiğinde, annelik 

pratiğinde gelişme sağladığında bebeğin de daha sağlıklı bir sürece girdiğini gözlemliyoruz. Anne 

depresyonda ise anneyi, psikiyatrik bir yardım alması konusunda desteklemenin yanında ailesi anne 

ile; kaygıları ve korkuları üzerine konuşmalı, duygularını ifade etmesi için onu teşvik etmeli, 

kendisine daha fazla zaman ayırması için ona yardımcı olmalı, bir sosyal destek grubuna girmesi 

konusunda destek olmalı, iş bölümü yapılmalı, ağır işler planlanmalı, yaptığı eleştirileri, kişisel olarak 

algılamamalı ve bu durumun özel bir durum olduğunu bilmelidir. 

Annelik desteklendiği sürece, aslında hem anne, hem de bebek için keyifli ve doyurucu bir süreç 

yaşanabilir. Yeter ki, dengeler sağlıklı kurulabilsin. 
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Anahtar Kelimeler:lohusalık, lohusalık bunalımı, lohusalık depresyonu, bebek depresyonu, 

depresyon tedavisi 
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P-14 / GEBELİKTE AKILCI İLAÇ KULLANIMI 
 

Nilgün ALKAN1, Vesile Aycan KARAKURT1, Ayşe HORZUM1, Neşe 

KUMANOVA1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Giriş: Akılcı ilaç kullanımı; Belirlenen doğru ilacın, doğru miktarda, doğru uygulama yoluyla, doğru 

zamanlamayla, yeterli bilgilendirme yapılarak ve maliyet uygunluğunu da dikkate alınarak 

kullanılması ilkelerinin bütünüdür. Amaç: Gebelikte akılcı ilaç kullanımının öneminin kavranması 

amaçlanmıştır. Yöntem: Bu derleme ‘’Gebelikte akılcı ilaç kullanımı’’hakkında literatür taraması 

yapılarak oluşturulmuştur. İlaçla tedavi modern tıp uygulamalarında en önemli tedavi 

yöntemlerindendir. Alınan sağlık hizmetinin başarıya ulaşması için öncelikle kişilerin bilinçli olması 

gerekmektedir. Yapılan araştırmalar dünya genelinde ilaç kullanımı konusunda yeterince bilinçli 

olunmadığını göstermektedir. Gebelik süresinde ilaç kullanımı hem anne hem de fetüsün sağlığını 

yakından ilgilendiren önemli bir konudur. İlaçların gebelikte kullanılması için yapılan çalışmalar 

gözlemlere, bazı klinik verilere ve birtakım çalışmalara dayanmaktadır. Etik olarak gebe üzerinde 

çalışma yapılması uygun değildir. . İlaçların fetüste yol açtığı toksik etkiye teratojenik etki denir. 

İlaçların gebelik kategorileri: FDA(Amerika Gıda ve İlaç Dairesi) gebelikte zararlı olabilecek ilaçları 

eldeki veriler doğrultusunda A,B,C,D ve X grubu olarak sınıflandırmıştır. Gebelik kategorisi A olan 

ilaçlar: Yapılan klinik çalışmalara göre gebelikte en güvenli ilaçlar olarak bilinir. Gebelik kategorisi B 

olan ilaçlar: Hayvan deneylerinde olumsuz bir durum ortaya koymayan ancak insanlar üzerinde 

yeterince çalışma yapılmamış ilaçları ifade eder. Gebelik kategorisi C olan ilaçlar: Hayvan 

deneylerinde olumsuz etki saptanmış fakat insanlar üzerinde klinik çalışma yapılmamış ilaçlardır. 

Gebelik kategorisi D olan ilaçlar: Fetüs üzerinde olumsuz etki yarattığı veya bu konuda önemli 

kanıtlara sahip ilaçlardır. Bu ilaçların kullanımı doktor tarafından yarar/zarar oranına göre karar 

verilir. Gebelik kategorisi X olan ilaçlar: Teratojenite riski en yüksek ilaçlardır. Bu gruptaki ilaçları 

gebeler ve gebelik şüphesi olanlar kesinlikle kullanmamalıdır. Sonuç ve öneriler: Akılcı ilaç tedavisi 

sürecinin en önemli bileşeni ,hastayı hem hastalığı hem de tedavisi konusunda bilgilendirmektir. 

Tedavinin başarısı hastanın sürece katılmasına bağlıdır. Gebelik döneminde de normalde olduğu gibi 

doktor kontrolü ve önerisi olmadan kesinlikle ilaç kullanılmaması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:gebelik,ilaç,akılcı ilaç kullanımı 
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P-15 / ADÖLESAN GEBELİKLERİN MATERNAL VE FETAL 

SONUÇLARI 
 

Fazilet GÖR USLU1, Ayden ÇOBAN2, 
 

1Aydın KADIN DOĞUM Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık 

Yüksekokulu, 

 

Adölesan dönem; 10-19 yaşları arasındaki dönemi kapsamakta olup, çocukluktan erişkinliğe geçiş 

olarak ifade edilir. Adölesanlar dünya nüfusunun %30‘nu oluşturmakta ve %90‘ı gelişmekte olan 

ülkelerde yaşamaktadır. Adölesan gebelikler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir halk 

sağlığı sorunudur. Dünyada 15-19 yaş grubu adölesanların doğurganlık oranları ortalama ‰ 43‘tür. 

Afrika’da bu oran ‰ 115, Latin Amerika‘ da ise ‰ 101, İngiltere‘de ‰ 26, İrlanda‘da ‰ 17 ve 

Amerika Birleşik Devletleri’de ise bu oran ‰ 63‘tür. Ülkemizde adölesan dönemde kızların neredeyse 

%5’i çocuk doğurmaya başlamıştır. Bu yaştaki kızların %3’ünün bir canlı doğumu olmuştur. Adölesan 

gebelikler, metarnal sağlığı olumsuz etkilediği gibi fetal sağlık üzerine de olumsuz etki 

göstermektedir. Adölesan gebeliklerde ortaya çıkabilecek en büyük risk faktörü pre-eklemsidir. Bu 

riski artıran diğer faktörler adölesanların düşük sosyo ekonomik gruptan olması, doğum öncesi bakım 

almaması ve yetersiz beslenmeleridir. Adölesan gebeliklerde; abortus, erken doğum riski, gebelikte 

hipertansiyon, anemi, müdahaleli doğum, annede sigara ve bağımlılık yapıcı madde kullanımı gibi 

sorunların daha sık yaşandığı bildirilmiştir. Adölesan annelerin, daha ileri yaşlarda anne olan kadınlara 

göre, düşük veya ölü doğum yapmaları veya anne ölümü riskine maruz kalmaları daha olasıdır. 

Gebeliklerini sonlandırmak isteyen adölesanlar ise güvenli koşullarda yapılmayan düşüklere 

başvurmaktadır. Adölesan annelerde yaşanabilecek doğum sorunları; baş-pelvis uyuşmazlıkları, zor 

doğum, fistül, idrar ve gaita inkontinansı, preeklemsi, gebelik hipertansiyonu, değişen beden imajına 

bağlı depresyon, erişkin gebelere göre daha fazladır. Fetüs sağlığı için de anne yaşı önemli bir 

etkendir. Fetüste anne yaşından kaynaklı nedenlerle intrauterin gelişim geriliği, preterm doğum, fetal 

distres, plesanta anomalisi, konjenital ve ürogenital anomali, düşük doğum ağırlığı, düşük apgar skoru 

görülmektedir. Sağlık profesyonelleri adölesanlar için dikkatli anamnez alıp, uygulamalarını kişinin 

ihtiyacı doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Ebeler ise adölesan gebeliklerin önlenmesinde rol 

alarak, birçok maternal ve fetal sorunu önlemede etkin olabilirler. 

Anahtar Kelimeler:Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebelik, Maternal Sorunlar, Fetal Sorunlar, Ebelik 
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P-16 / GEBELİKTE FOLİK ASİT EKSİKLİĞİNİN OLASI SONUÇLARI 
 

CEYLAN ER1, ASLIHAN BÖREKCİ1, SEDA GÖNCÜ2, 
 

1KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ 2. SINIF 

ÖĞRENCİSİ, 2KARABÜK ÜNİVERSİTE SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 

 

Folik asitin vücuda yeteri kadar alınmaması sonucu spina bifida ve anen sefali gibi nöral tüp defekti 

oluşumuna neden folik asit eksikliği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de nöral 

tüp defektinin prevalansı yüzde 3.0 olduğu saptanmıştır. Ayrıca ülkemizde yapılan çeşitli 

araştırmalarda düşük eğitim seviyesi olan annelerde nöral tüp defekti sıklığı binde 9.1'e kadar 

yükselirken, yüksekokul mezunu annelerde binde 1.3'e kadar düştüğü bulunmuştur. Bu oranlarda göz 

önüne alındığında, literatür incelenerek hazırlanan bu derlemede folik asit eksilkiğinin olası sonuçları 

üzerinde durulmuştur. Suda eriyen B grubu vitaminlerinden biri olan folik asit, vücutta tek karbon 

metobolizmasında görev yapmaktadır. Normal DNA yapımı için gerekli nükleotidlerin sentezi, tamiri 

ve aminoasitlerin birbirine dönüşmesi için esansiyel bir maddedir. Aynı zamanda folik asit, özellikle 

fetal dönemde büyüme ve gelişme, normal sinir ve beyin fonksiyonlarının gelişiminde rol alır. Fetal 

dönemde büyüme ve gelişmenin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için DNA sentezi ve hücre 

bölünmesi oldukça büyük önem taşımaktadır. Beyin ve omuriliğin içinde geliştiği nöral tüpün, 

intrauterin hayatın dördüncü haftasının sonuna dek kapanması gerekirken, çeşitli genetik ve çevresel 

faktörlerin etkisiyle açık kalır. Buna bağlı olarak anensefali, ensefalosel, meningosel, myelosel ve 

meningomyelosel gibi nöral tüp defektleri dediğimiz çok ciddi doğumsal anomaliler gelişir. Nöral 

tüpün kapanmamasından bir amino asit olan metiyonin eksikliği sorumludur. Metilen 

tetrahidrofolatredüktaz enzimi homosisteinin metiyonine dönüşmesinde metil vericisi olarak görev 

yapar ve 5-metiltatrahidrofolat sağlayarak anomalinin oluşmasını engeller. Vücutta yeterli folik asit 

bulunmadığında hücre içinde homosistein birikmesine bağlı olarak metionin remetilasyonu 

sağlanamaz ve bu yüzden DNA metilasyonu eksik olur. Bu eksiklik de DNA'nın yapım ve onarım 

bozukluğuna neden olur. Yapılan araştırmalar annedeki folik asit eksikliğine bağlı olarak bebeğin 

özellikle embriyonik dönemde ihtiyacı olan folik asiti alamamasının, yaygın doğum defekti 

oluşumunda en önemli etken olduğunu göstermektedir. Pek çok gözlem ve araştırma besinlerin folik 

asit ile zenginleştirilmesinin ve perikonsepsiyonel dönemde folik asit kullanımının nöral tüp defekti 

sıklığını azaltığını göstermiştir. Bu bağlamda pek çok ülkede nöral tüp defekti sıklığının azaltılması 

için besinlerin folik asit ile zenginleştirilmesi toplum sağlığı politikalarına dönüştürülmüştür. 

Ülkemizde de prekonsepsiyonel dönemde yapılan testler doğrultusunda gebeliği planlayan kadınların 

folik asit kullanımı desteklenmeli ve bu dönemde tüm kadınların folik asit yönünden zengin besinleri 

almaları için uygun yaklaşımlar belirlenmelidir. Ayrıca bu süreçte ebe ve hemşirelerin folik asit 

eksikliğinin önemi noktasında ailelere etkin danışmanlık sağlayabilmeleri için farkındalıklarının 

arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:folik asit,folat, gebelkte beslenme, gebelikte folik asit, nöral tüp defetti, spina 

bifida, anensefali 
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P-17 / SEZARYENLE DOĞUM YAPAN KADINLARIN TABURCULUK 

SONRASI EĞİTİM GEREKSİNİMLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

İlknur YEŞİLÇINAR1, Ayfer ÜSTÜNSÖZ2, 
 

1Gata, 2Emeklİ Öğretİm Üiesİ, 

 

Son yıllarda, sezaryen ile doğum oranında tüm dünyada belirgin bir artış vardır. Türkiye’ de TNSA 

2013 verilerine göre doğumların % 48' i sezaryenle sonlanmıştır . Sezaryen ile doğum yapmış 

kadınların taburculuk sonrası kendi bakımlarına ve bebek bakım aktivitelerine katılımları vajinal 

doğum yapan kadınlara oranla daha sınırlıdır. Sezaryenle doğum yapan anneler yaşadıkları sorunlarla 

başa çıkmakta vajinal doğum yapan kadınlara göre daha çok zorlanabilirler.Sezaryenle doğum yapan 

annelerin insizyon yeri bakımı ve ağrı ile baş etme gibi konularda ekstra eğitim alma gereksinimleri 

ortaya çıkmaktadır. 

GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde Aralık 2011-Mart 2012 tarihleri arasında sezaryen 

ile doğum yapan ve post-op servisinde tedavi görmüş 48 kadın araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. Araştırmanın verilerini elde etmek için araştırmacılar tarafından oluşturulan 36 soruluk 

"Taburculuk öncesi veri toplama formu" kullanılmıştır. 

Sezaryenle doğum yapan annelerin taburculuk öncesi eğitim gereksinimlerini belirleme anketini 

yanıtlayan 48 anneye yöneltilen taburculuk öncesi kendi bakımınıza yönelik bilgi aldınız mı sorusuna 

annelerin % 91.5’i (n=43) evet cevabı vermiştir. Annelerin % 93.6’sı taburcu olmadan önce 

bebeklerinin bakımı ile ilgili bilgi aldıklarını ve bu bilgiyi %74.5 ile en yüksek oranda ebe/ 

hemşirelerden aldıkları görülmektedir. Postpartum dönemde, anneler çeşitli konularda eğitim almak 

istemektedirler. Literatüre göre; annelerin kendileri ile ilgili problemler konusunda daha az sıklıkta 

danışmanlık istedikleri, en sık meme ile ilgili problemler, bebek bakımı-beslenmesi ve aile planlaması 

konularında danıştıkları, bunu doğum sonu cinsellik ve daha az oranda konstipasyon, doğum sonu 

yorgunluk, doğum sonu egzersiz ile ilgili konuların izlediği belirlenmiştir. 

Hemşireler annelerin postpartum dönemdeki bakım gereksinimlerini değerlendirmeli, bu konuda 

gerekli bakım ve desteği sağlayarak annelik rolüne uyumlarını kolaylaştırmalı ve postpartum 

dönemdeki sorunlarının azalmasına yardımcı olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:sezaryen, doğum, postpartum, taburculuk, eğitim, bakım 
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P-18 / DOĞUM KORKUSU: TOKOFOBİ 
 

Pınar IRMAK VURAL1, Nazife BAKIR2, 
 

1İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ, 2MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, 

 

Doğum ile ilgili özellikli korkular bebek ve annenin sağlığı, sağlık çalışanları, aile yaşamı ve 

sezaryendir. Doğum sırasında ölüm korkusu endişesi hamilelikten önce oluşur ve bu korku çok şiddetli 

boyutlara ulaşırsa "tokophobia" olarak adlandırılmaktadır ve bu durum çocukluktan yaşlılığa tüm 

kadınları etkileyebilmektedir. Tokofobi terimi ilk kez Hofberg ve Brockington tarafından 

kullanılmıştır. Hofberg ve Brockington tokofobiyi gebeliğe özgü spesifik bir anksiyete çeşidi ve 

doğum sırasında ölme korkusu şeklinde tanımlamışlardır. Çalışmalar gebelerin çoğunun hafif düzeyde 

doğum korkusu yaşadığını, daha az bir kısmının ise şiddetli düzeyde doğum korkusu yaşadığını 

göstermektedir. Yurt dışında yapılan araştırmalarda, İsveç’te gebelerin %10’unun, Norveç’te yaklaşık 

%7,5’inin, Kanada’da %9,1’inin şiddetli düzeyde doğum korkusu yaşadığı belirlenmiştir. Tokofobi; 

ilk gebelikte görülen primer tokofobi; geçirilmiş travmatik doğum sonrası oluşan sekonder tokofobi ve 

gebelikte depresif hastalığa bağlı gelişen tokofobi olarak üçe ayrılabilir. Primer Tokofobi: Gebe 

kalmadan önce başlayan doğum korkusudur. Primer tokofobi adölesan veya erken erişkinlik 

döneminde ortaya çıkabilir. Kadın doğum korkusu nedeniyle gebelikten kaçınabilir kadın gebe kalmış 

ise bebeği istediği halde doğum korkusu nedeniyle gebeliği sonlandırabilir ya da doktorundan elektif 

sezaryen talep edebilir. Sekonder Tokofobi: Primer tokofobiden farklı olarak ikincil travmatik bir 

obstetrik olaydan sonra gelişir. Bu travmatik obstetrik olayın en tipik şekli “travmatik doğum 

eylemidir”. Ancak bazen normal doğum, düşük yapma, ölü fetus ya da gebeliğin sonlandırılmasını 

takip eden dönemde kadın için travmatik olabilir. Prenatal Depresyon Belirtisi Şeklindeki Tokofobi: 

Prenatal dönemde yaşanan depresyon, daha nadir bir şekilde kendisini tokofobiyle birlikte gösterebilir. 

Nadir olarak bazı kadınlar doğum öncesi dönemde depresyon belirtisi olarak yoğun fobi ve doğumdan 

kaçınma davranışı gösterebilir. Bu gibi vakalarda kadın, sürekli olarak bebeğini doğuramayacağını, 

doğum yapsa bile öleceğini düşünür. Genç ve ileri anne yaşı (18 yaş altı, 40 yaş üstü), ilk gebelik, 

yüksek sosyoekonomik düzey, düşük eğitim seviyesi, işsizlik, sigara içme, gebelik önce ve gebelik 

boyunca anksiyete ve depresyon yaşama, eş desteğinin olmaması, yüksek riskli gebelik faktörleri (tüp 

bebek tedavisi, konjenital anomaliler, gestasyonel diyabet gibi), geçirilmiş sezaryen öyküsü, hiç bilgisi 

olmadan doğuma tanıklık etme gibi durumlar tokofobi için risk faktörleridir. Tokofobi annede 

uykusuzluğa, antenatal ve postnatal depresyona, sezaryen isteğine, doğumda yardımcı aletler 

kullanılmasına, post-travmatik stres bozukluğuna, anne-bebek bağlanmasında sorunlara ve iki gebelik 

arası sürenin uzamasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte birçok araştırma gebelik ve doğum 

sürecine ilişkin korkuların, planlanan sezaryen oranlarının artışında önemli nedenler olduğunu 

göstermektedir. Bebekte de anne-bebek bağlanmasında sorunlara, yenidoğan yoğun bakım ihtiyacına 

(%8 ‘den fazla), düşük doğum ağırlığına ve uzun dönemde emosyonel etkileri olduğu saptanmıştır. 

Doğum korkusu yaşayan kadını sakinleştirmek için uygulanan ilaçlar yenidoğanı da etkiler. Gebe 

doğumda anksiyeteli ise doğum sonu yenidoğanın apgar skoru daha düşük olabilir. Ayrıca maternal 

anksiyete erken çocukluk dönemindeki zihinsel ve motor becerileri geciktirebilir ve neonatal kolik 

oluşturabilir. Amniyotik mayide kortizolun yüksek olması fetusun beyin gelişimini dolayısıyla sosyal 

beceri, bellek ve dil yeteneklerini etkileyebilir. Tokofobinin yönetimi etiyolojisi ve ciddiyetine 

bağlıdır. Hemşire ve ebeler tokofobinin yönetiminde önemli bir rol üstlenirler. Hemşire-ebe doğumla 

ilgili yaygın mitlerin giderilmesi, kadının geçmişteki doğum eylemleri ve şimdiki doğuma ilişkin 

duygu ve düşüncelerini ifade etmesini sağlama, travay/doğum sürecinde destekleme ve güven verme, 

destek mekanizmalarını kadının bakımına dahil etme gibi girişimlerle tokofobinin azaltılması/ortadan 

kaldırılmasında yardımcı olmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler:doğum korkusu, tokofobi, gebelik, doğum, sezaryen 
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P-19 / ÖLÜ DOĞUM SONRASI EBEVEYNLERİN YAS SÜREÇLERİ 

BOYUNCA DESTEKLENMELERİNİN ÖNEMİ 
 

Funda ÇİTİL CANBAY1, Ayşegül DÖNMEZ2, 
 

1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü, 2Tepecik Eğitim Ve Araştırma 

Hastanesi, 

 

Ölü doğum , gebeliğin 20. haftasından sonra gerçekleşen ve 500 gramdan fazla, doğumda ve 

doğumdan sonra herhangi bir canlılık belirtisi olmayan doğumlardır. Ölü doğum oranları gelişmiş 

ülkelerde % 0,2, gelişmekte olan ülkelerde % 0,7 olarak gösterilmiştir. Türkiye’de Dünya Sağlık 

Örgütü (DSÖ) 2015 verilerine göre neonatal ölüm hız bin canlı doğumda 7,1 ve ölü doğum oranı % 

2,6 olarak gösterilmiştir. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013 verilerine göre ölü 

doğum oranı % 0,9 olarak gösterilmiştir. Perinatal ve neonatal ölüm oranları bir sağlık gelişme düzeyi 

göstergesi olduğundan ülkemiz ve dünya geneli açısından bu oranların azaltılması önemli bir hedeftir. 

Ayrıca, antenatal bakım hizmetlerinin arttırılması, yüksek riskli gebeliklerin daha erken gebelik 

haftalarında belirlenmesini sağlar. Bununla beraber gerekli tıbbi önlemlerin alınması ile ölü doğum 

oranı azaltılabilir. Ölü doğumlarda ve neonatal ölümlerde ölüm nedeninin belirlenmesi ailelerde 

psikolojik iyileşmeyi hızlandırdığı gibi, tekrarlayıcı riskin tanınması ve gelecek gebeliğin 

planlanmasında da önem taşımaktadır. Ayrıca bebeğin canlı ya da ölü doğup doğmadığının 

belirlenmesi, zorlamalı bir ölüm nedeni varsa bunun tespit edilmesi olayın adli yönünün aydınlatılması 

açısından önemlidir. Ancak bazı olgularda ölü doğumların nedenlerinin tespiti için neden olacak risk 

faktörü her zaman belirlenemeyebilir. Bu yüzden derinlemesine inceme gerekir. Aynı zamanda fetal 

kaybın nedenini araştırmak bundan sonraki gebeliklerin başarıyla yönetimini sağlamak, psikolojik 

iyileşmeyi hızlandırmak ve zorlamalı bir ölüm nedeni varsa bunun tespiti ile olayın adli boyutunun 

açığa çıkarılması açısından önemli olabilir. Yasal süreçte bebeğin ölü doğum-canlı doğum ayrımı hem 

tazminat hem de ceza davalarına konu olabilmektedir. Ölü doğum vakalarında ebeveynler ölüm 

nedenini öğrenmek için otopsi yapılmasını talep edebilirler. Adli tıp uygulamalarında ölü doğum ve 

yeni doğan ölümlerinin değerlendirdiği diğer bir alan tıbbi malpraktis iddiası olan olgulardır. Yeni 

doğan birimleri en riskli tıbbi uygulamaların yapıldığı yerlerden biridir. Kadın doğum uzmanları ve 

ebeler aleyhine açılan davaların önemli bir kısmı doğum asfiksisinin yanlış tanısı temeline 

dayanmaktadır. Bu olgularda ayrıntılı tıbbi öykü, aile öyküsü ve doğru kayıt ile eksiksiz yapılmış 

otopsi karar mekanizmasının doğru işlemesini sağlayacaktır. Ölü doğumun nedenini araştırmak, 

sonraki gebeliklerin başarıyla yönetimini sağlayabilir ve psikolojik iyileşmeyi hızlandırabilir. Ayrıca, 

zorlamalı bir ölüm nedeni varsa bunun tespiti ile kaybın adli boyutunun açığa çıkarılması açısından 

önemlidir. Ölü doğum nedenlerinin belirlenmesi ve önlenmesi önemli olduğu kadar, ölü doğum 

deneyimi yaşayan ebeveynlere ebe ve hemşireler tarafından destek verilmesi ebeveynlerin yas sürecine 

adapte olmaları açısından önem kazanmaktadır. Bununla beraber ölü doğum nedeni zararlı bir 

alışkanlığa bağlı gerçekleşmişse bunun önlenerek sonraki gebeliklerde aileyi sağlıklı bir yenidoğana 

kavuşturmak açısından önemlidir. Nitekim FIGO, İngiltere genelindeki sigara yasağına bağlı olarak 

2007’den itibaren ölü doğum oranlarının % 8 oranında azaldığını belirtmiştir. DSÖ ölü doğumların 

dünya genelinde % 2,6 olduğunu ve bu doğumların büyük çoğunluğunun genellikle yetişmiş doğum 

görevlilerinin (ebe- doktor) olmadığı bölgelerde gerçekleştiğini vurgulamaktadır. Ölü doğum 

oranlarını azaltmak Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün çabaları arasındadır. Bunun üzerine DSÖ 

Güvenli Doğum Kontrol Listesi programlarıyla disiplinler arası işbirliği ile kanıta dayalı yönergeler ile 

kadını desteklemek gerektiğini vurgular. Ölü doğum ebeveynler için trajik bir olaydır. Ölü doğumda 

ebeveynlerin duyguları: şok, gerçeğin inkârı, konfüzyon, korku, öfke ve suçluluktur. Kaybın 

gerçekleştiği anda ebeveynlerin psikososyal gereksinimlerindeki bakım yönetimiyle ilgili değişiklikler 

yapılmasını gerektirir. 

Anahtar Kelimeler:Doğum, Fetal Kayıp, Fetal Ölüm: Ölü Doğum, Yas, Yas Süreci 
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P-20 / ÇALIŞIRKEN EMZİRME 
 

Habibe BİÇER1, Sibel KIZILAY1, Kamile AKAY1, Fatma BAKILAN ABALI1, 

Feruze ALDEMİR1, Seliha DÜNDAR1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırm Hastanesi, 

 

Bebekler için en ideal beslenme biçimi ilk altı ay yalnızca anne sütü verilmesi, altı aydan sonra uygun 

ek gıdalarla destekleyerek emzirmenin iki yaşa dek sürdürülmesidir. Ülkemizdeki bebeklerin anne 

sütü (AS) alma oranları istendik düzeyde değildir ve emzirme ile ilgili karşılaşılan en önemli 

sorunlardan biri ek besinlere erken başlanmasıdır. Çalışan anneler, gerek bilgi eksikliği, gerekse 

çalışma koşulları nedeniyle, emzirme sorunları yaşamakta ve erken dönemde AS vermeyi 

bırakmaktadır. Anne erken işe başladığında ve değişen beslenme düzeni nedeniyle bebekler emmeyi 

reddedebilmektedir. Çalışan annelerin bebeklerini kendi sütleriyle beslemeye devam edebilmeleri için 

işyeri koşullarının uygunluğu olması, kreş, sosyal destek ve annelik hakları ile ilgili uygulamaların 

yeterliliği temel gereksinimlerdir. Çalışan anne bebeğini işyerine götüremiyorsa, sütünün kesilmemesi 

için anneye sütün nasıl sağılacağı gösterilmelidir. Bu şekilde sütün göğüslerde birikip dolgunluk 

yapması da önlenir. Sağılmış anne sütü her türlü bebek mamasından daha faydalıdır. Süt sağıldıktan 

sonra temiz bir kapta korunur ve bebeğe bakan kişi tarafından annenin iş de olduğu dönemde bebeğe 

verilir. Annenin iş de olduğu saatlerde önceden sağılmış olan anne sütü, kaşıkla bebeğe verilmelidir. 

Bu dönemde kesinlikle biberon ve emzik kullanılmamalıdır. Kaşıkla beslenen bebek anne işten 

döndükten sonra tekrar emmek isteyecektir, bu da sütün salgılanmasının devamını sağlar. Memeleri 

elle sağarak boşaltma süresi yaklaşık 20-30 dakikadır. Sağılmış süt nasıl saklanır? Temizliğe dikkat 

edilerek sağılan anne sütü; oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabı rafında (+4 derecede) 3 gün ve derin 

dondurucuda (-18 derecenin altında) 3 aya kadar saklanabilir. Ayrıca uygun kaplarda veya poşetlerde 

saklanmalıdır. Sütün saklanması özellikle çalışan anneler için yararlıdır. Annenin evde olmadığı 

saatlerde bu süt verilir. Anne iş yerinde de sütünü sağarak evine getirebilir, böylece evden uzakta 

olduğu sırada sütün memeden boşa akması önlenmiş olur. Derin dondurucudan çıkarılan dondurulmuş 

anne sütü öncelikle direk oda ısısında değil buzdolabının içinde çözdürülmelidir. Isıtma için kesinlikle 

mikrodalga kullanılmamalıdır. Bu işlem sütün içindeki immünolojik faktörlerin ve proteinlerin 

kaybolmasına neden olur. İçinde anne sütü olan kap, sıcak su dolu başka bir kabın içine konarak 

çözünmüş sütün ılınması sağlanıp, bebeğe verilmelidir. Sağılan anne sütünün biberon yerine kaşık 

veya geniş ağızlı bir bardak ya da fincanla verilmesi daha uygundur. Bebek, doğum izni sırasında 

sadece anne sütü ile ve sık sık beslenmelidir. Geceleri, sabah erken saatlerde, evde ve herhangi bir 

zamanda emzirmeye devam edilmelidir. Çalışan anneler, bebeği doğar doğmaz sütünü sağmayı 

öğrenmeli ve işe gitmeden önce sütünü sağıp bakıcıya, bebeğinize vermesi için teslim etmelidir. Süt 

sağıldıktan sonra da bebek emzirilmelidir. Çünkü emmek, sağmaktan daha etkilidir ve böylece bebek 

sağılamayan sütü alabilir. Annenin ev dışında çalışması, annenin uzun süre bebeğinden ayrı kalmasına 

yol açan çalışma saatlerinden dolayı, çalışan kadınlar emzirmenin sürdürülmesinde önemli bir sorun 

oluşturmaktadır. Anne sütünün sağılması ve saklanmasına dikkat edilmelidir. Süt sağmada elle, el 

pompaları ve elektrikli pompalarla olmak üzere üç yöntemden biri kullanılabilmektedir. Sağmadan 

sonra anne sütünün uygun koşullarda saklanması önemlidir. Sütün saklanmasında kullanılacak kap çok 

önemlidir. Bunun için sert plastik veya cam şişeler kullanılmalıdır. Eğer sütün bir yerden başka bir 

yere transport edilmesi gerekiyorsa buz paketleri içinde tutulmalıdır. Çalışan annelerin emzirmesini 

desteklemek için yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler için kendileri de 

çalışan kadın olan hemşirelerin savunuculuk yapması önemli bir sorumluluktur. 

Anahtar Kelimeler:Emzirme, çalışan anne, çalışırken emzirme, anne sütü saklama, anne sütü 
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P-21 / GEBE OKULUNDA EĞİTİM ALAN GEBELERİN BİLGİ 

DÜZEYLERİ 
 

NURGÜL TURGUT1, AYŞE GÜLDÜR1, HATİCE ÇAKMAKÇI1, GÜLSER 

ŞERBETÇİ2, FERAY YILDIRIM1, 
 

1Şİşlİ Hamİdİie Etfal Eğİtİm Ve Araştyrma Hastanesİ, 2İstanbul İlİ Beioğlu Kamu Hastanelerİ Bİrlİğİ 

Genel Sekreterlİğİ, 

 

: Doğum öncesi bakım, gebenin ve bebeğin gebelik süresince, düzenli aralıklarla ve acil durumlarda 

hemen, gerekli muayenenin yapılarak uygun bakım ve eğitimlerin ebe, hemşire ve hekim tarafından 

verilerek izlenmesidir(1). Sağlık kurumları gebelere bu eğitimleri gebe bilgilendirme sınıfları şeklinde 

vermeli ve gebelerin doğum öncesi bakım eğitimlerine katılımı özendirilmelidir(2). Gebe 

bilgilendirme sınıf eğitimlerinde anne adaylarına; gebelik, 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. Bu 

araştırmada da gebe okulunda eğitim alan gebelerin; eğitim öncesi ve eğitim sonrası bilgi düzey 

durumlarındaki değişim incelendi(2). 

Araştırma, Ocak-Temmuz 2015 tarihleri arasında bir kamu hastanesinde gebe okulunda eğitim alan 70 

gebe ile yapıldı. Etik kurul onayı alındı. Oluşturulan ankette eğitim öncesi sosyo demografik 

özellikleri, gebelik öyküsü, bilgi düzeyine yönelik sorular soruldu. Eğitim sorası bilgi bilgi düzeyi 

soruları tekrarlandı. 

Araştırmamızda yaş ortalaması 28 olan 70 gebenin , %47,1’nin üniversite mezunu, %44,3’nün ev 

hanımı, %84,3’nün evlenme yaşı 21-30 yaş arasında olduğu belirlendi. Gebelik haftaları ortalaması 27 

hafta , %84,3’nün herhangi bir rahatsızlığı olmadığı, %72,9’nun ilk gebeliği olduğu bulundu. %60’nın 

gebe okulu eğitimini sağlık çalışanlarından duyduğu saptandı. Eğitim öncesi ve sonrası bölüm soruları 

doğru cevap dağılımlarının; gebelik bölümünde %53,36’dan %97,44’e; doğum bölümünde 

%51,98’den %97,7 ‘ye; lohusalık bölümünde %44,56’dan %99,14’e; emzirme bölümünde %44,24 

‘ten %100’e ; bebek bakımı bölümünde %58,56’ dan %99,72’ ye yükseldiği saptandı. Toplam 

soruların eğitim öncesi ve sonrası doğru cevap verme oranı %50,54’ ten %98,8’e yükseldiği bulundu. 

Bu artışın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı(p:0.001; p<0.01). 

Hastanemiz gebe okulunda eğitim alan gebelerin; bilgi düzey durumlarındaki değişimi analiz etmek 

amacıyla yaptığımız çalışmada, yaptığımız eğitimlerin etkin düzeyde etkili olduğunu bulguladık. 

Eğitim öncesi doğru cevap verme oranı %50,54 iken eğitim sonrası bu oran %98,8 e yükseltilmiştir. 

Bu fark istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur. (p:0.001; p<0.01). Çalışmamızda Elde Ettiğimiz 

Sonuçlar Doğrultusunda Önerilerimiz Şunlardır: -Gebe eğitimleri ülkemizdeki tüm sağlık 

kuruluşlarında yaygınlaştırılmalı ve her kadının ulaşabilirliği sağlanmalıdır. -Eğitimlerin gebe 

polikliniğinin yanında olması, bu görev için sürekli bir ebe-hemşirenin görevlendirilmesi eğitimlerin 

sürekliği ve etkinliği için gereklidir.   -Gebe okullarının etkinliği ve niteliğini arttırmada katkıda 

bulunacak çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Gebe eğitim okulu,Bilgi düzeyi,Antenatal bakım,Gebe bilgi düzeyi,Doğuma 

hazırlık eğitimi 
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P-22 / GEBELİK ŞİKAYETLERİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE 

ETKİSİ 
 

Şenay Gül BULUT1, Semiha PEKER1, Hülya TÜRKMEN1, Selda YÖRÜK1, 
 

1BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BALIKESİR SAĞLIK YÜKSEK OKULU, 

 

Bu araştırmanın amacı gebelerin gebelik döneminde yaşadıkları şikayetlerin yaşam kalitesini ne kadar 

etkilediğini belirlemektir. 

Araştırmanın örneklemini Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi NST’ye gelen gebeliğinin son 

trimesterında olan 49 gebe oluşturmuştur. Çalışmada, gebelerin kişisel özellikleri, obstetrik özellikleri 

ve gebelik döneminde yaşanan şikayetlerini içeren 49 sorudan oluşan araştırmacılar tarafından 

geliştirilen anket formu ve gebelerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi amacıyla da SF–36 yaşam 

kalitesi ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama ve Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 27.02±4.9 (min.17, max.39) olup %34.7’si ortaokul 

mezunudur. Gebelerin %57.1’i şehir merkezinde, %28.6’sı ise köyde yaşamakta ve %10.2’si halen 

çalışmaktadır. Gebelerin %6.1’i eşi ile akrabadır. Gebelerin %44.9’u primipardır ve %10.2’sinin 

abortus, %2’sinin gebelik tahliyesi öyküsü vardır ve %12.2’si gebelik öncesinde sigara 

kullanmaktadır. Gebelerin %8.2’si gebelik döneminde sağlık sorunu yaşamıştır. Gebelerin %67.3’ü 

ikili test, %89.8’i üçlü test, %2’si dörtlü test, %98’i OGTT ve %4.1’i amniosentez yaptırmıştır. 

Gebelerin gebelik dönemindeki şikayetleri incelendiğinde %85.7’sinde sık sık idrara çıkma, 

%79.6’sında yorgunluk, %61.2’sinde bacak krampları, %57.1’inde mide yanması, %55.1’inde 

memelerde hassasiyet, %49’unda nefes darlığı, %36.5’inde konstipasyon, %28.6’sında baş dönmesi, 

%26.5’inde bulantı-kusma, %20.4’ünde hemoroid, %12.2’sinde varis ve %4.1’inde toprak yeme 

olduğu bulunmuştur. Gebelerin %53.1’i bir önceki yıla göre sağlık durumunun hemen hemen aynı 

olduğunu, %69.4’ü genel sağlık durumunun iyi olduğunu, %2’si ise kötü olduğunu ifade etmiştir. 

Çalışmaya katılan gebelerin genel sağlık algı ortalamaları 64.18±9.64, ağrı ortalamaları 30.2±10.7, 

yaşamsallık ortalamaları 53.67±19.65, mental işlev ortalamaları 65.63±18.34, mental rol ortalamaları 

38.77±41.02, sosyal işlev ortalamaları 70.15±17.08, fiziksel işlev ortalamaları 58.16±20.93, fiziksel 

rol ortalamaları 25±38.18’dir. Yaş ile yaşam kalitesi arasındaki ilişki incelendiğinde; 30 yaş altında 

fiziksel işlev ortalamaları 61.41±19.7, sosyal işlev ortalamaları 72.75±16.93’dür. 31 yaş ve üzerinde 

ise fiziksel işlev ortalamaları 45.50±21.78, sosyal işlev ortalamaları 60±14.19’dur (p<0.05). Gebelerin 

oturdukları yere göre incelendiğinde kırsal bölgede ikamet edenlerin mental işlev ortalamaları 

60±9.07, kentte ikamet edenlerin ise 68.11±20.83 dür. İki grup arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır (p<0.05). Gebelerin çalışma durumu incelendiğinde halen çalışanların genel sağlık 

ortalamaları 72±5.7, mental işlev ortalamaları 80.8±8.67 dir. Çalışmayan gebelerin ise genel sağlık 

ortalamaları 63.29±9.64, mental işlev ortalamaları 63.90±18.41 dir (p<0.05). Sigara içen gebelerin 

fiziksel işlev ortalamaları 40±22.13 iken sigara içmeyenlerin 60.69±19.71’dir. İki grup arasında 

anlamlı bir fark bulunmaktadır (p<0.05). Yorgunluk yaşayan gebelerin genel sağlık ortalamaları 

62.69±9.44, fiziksel işlev ortalamaları 54.61±19.68, mental işlev ortalamaları 61.64±17.45, 

yaşamsallık ortalamaları 49.48±16.37’dir. Yorgunluk şikayeti olmayan gebelerin genel sağlık 

ortalamaları 70±8.49, fiziksel işlev ortalamaları 72±20.84, mental işlev ortalamaları 81.20±13.07, 

yaşamsallık ortalamaları 70±23.57’dir (p<0.05). Gebelikte nefes almada zorluk yaşayanların genel 

sağlık ortalamaları 60.20±10.47, fiziksel işlev ortalamaları 46.87±14.73, mental işlev ortalamaları ise 

58.16±19.66’dır. Nefes almada zorluk şikayeti olmayan gebelerin genel sağlık ortalamaları 68±7.07, 

fiziksel işlev ortalamaları 69±20.46, mental işlev ortalamaları ise 72.80±13.9’dur (p<0.05). 

Gebelik döneminde yaşanan gebelik şikayetleri yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Gebelik şikayetlerini azaltmak için uygulanacak yöntemler yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. 
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P-23 / LOHUSA KADINLARIN SİGARA KULLANIM 

DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 
 

Tuba GÜNER EMÜL1, Asiye UZEL1, Funda EROL1, 
 

1MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 

 

Gebelik ve doğum sonrası dönemde sigara içilmesi fetus, yenidoğan ve çocukta ciddi riskler 

oluşturmaktadır. Gebelikte sigara içilmesi gerek sağlıklı nesillerin yetişmesini engellemesi,gerekse 

anne ve bebek açısından gelişebilecek olumsuzluklara yol açabilmesi nedeniyle bir takım önlemlerin 

alınması gerektiren önemli bir sorundur. Bu çalışmada Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

hastanesinde doğum yapan kadınların sigara kullanma durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır 

Tanımlayıcı olarak yapılan çalışmanın örneklemi Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

hastanesinde 14 Ocak-15 Şubat 2016 tarihleri arasında doğum yapan 140 kadın oluşturmaktadır. 

Araştırmada veriler soru formu aracılığı ile yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Veriler bilgisayar 

programında, yüzdelik hesapları kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Kadınların yaş ortalamaları, 24.9±4.43 olarak belirlenmiştir. Kadınların %36.4' ü ilkokul mezunu, 

%76.4'ü çekirdek aile tipinde yaşamaktadırlar. Lohusa kadınların %21.4'ünün ilk doğumları. 

Annelerin %73.6'sı gebelik öncesi ve gebelikte hiç sigara kullanmadıklarını, %13.6'sı gebelik 

öncesinde ve gebelikte de sigara kullandıklarını, %12.9'u gebelikte sigarayı bıraktıklarını ifade 

etmişlerdir.Kadınların %22.1'i doğum sonrası sigara kullanmak istedikleri belirlenmiştir. Lohusa 

kadınların %79.3'ü nün evde sigara içen kişinin olduğu, bu kişilerinin tamamına yakınının ise eşleri 

olduğu saptanmıştır.Kadınların %95' i sigaranın kendisine ve bebeğine zararlı olduğunu bildiklerini 

ifade ettikleri belirlenmiştir. 

Lohusa kadınların yarıdan fazlası sigara kullanmadıkları belirlenmiş, fakat doğum sonrası sigara 

kullanımına devam eden kadınların yüzdesi de gözardı edilmemelidir. Bu bağlamda sigara kullanımı 

konusunda sağlık personeli tarafından kapsamlı eğitimler düzenlenmeli. 

Anahtar Kelimeler:Doğum sonrası, gebelik, yenidoğan, sigara, eğitim 
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P-24 / DOĞURGANLIK BİLİNCİ VE OVULASYON İZLEM 

YÖNTEMLERİ 
 

Tuba GÜNER EMÜL1, Zehra DURNA2, 
 

1MERSİN ÜNİVERSİTESİ, 2İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ, 

 

Doğurganlık bilinci ve ovulasyon izlem yöntemleri hakkında farkındalık geliştirmek. 

DERLEME 

Doğurganlık bilinci, kadın ve erkek üreme anatomisi ve fizyolojisi arasındaki ilişkiyi ve buna bağlı 

olarak doğurganlık işlevini bilmek olarak tanımlanır. Bu bilgiler, bir kadının doğurgan olan ve 

olmayan dönemleri ile kadın ve erkeğin üreme süreçlerini kapsayan temel bilgilerdir (T.C. Sağlık 

Bakanlığı 2005, S. Gökdemirel ve Coşkun, 2011). Hangi kültür ve eğitimde olursa olsun kadın ve 

erkekler kendi ve karşı cinsin bedenlerini anlama ve fertil (doğurgan) dönemi öğrenme konusunda açık 

ve isteklidirler. Doğurganlık bilinci kapsamında fertil dönemlerin bilinmesi, istenmeyen gebeliklerin 

önlenmesi ya da gebe kalınması konusunda çiftlere yardımcı olur. Doğurganlık bilincinin dayandığı 

temel nokta, kadının yumurtlama zamanının belirlenmesidir. Bu doğrultuda menstrual siklus içinde 

fertil dönemler fark edilerek gebelik planlanabilmekte ya da gerektiğinde engellenebilmektedir (T.C. 

Sağlık Bakanlığı 2005, Kızılkaya N, 2009, Kerry D. ve ark. 2012). Ovulasyon tayini için yapılan 

yöntemlerin hiçbir sağlık riski ve sistemik yan etkisi yoktur. Kontraseptif malzeme gerektirmez, 

kadının doğurgan çağı boyunca, düzenli ya da düzensiz sikluslarda, emzirirken, premenopozal 

dönemde, diğer yöntemlerin kullanımından sonra bile her durumda kullanılabilir, çiftlerin doğurganlık 

bilinci kazanmalarını sağlar ve erkeğin de aile planlamasında sorumluluğu paylaşmasını, katkısını, 

işbirliğini ve iletişimini sağlar. Cinsel ilişki sıklığının belirlenmesinde kadının görüşüne yer verir, 

Kişinin kendini tanımasına ve üreme fonksiyonları konusunda bilgilenmesine katkısı olur, infertil 

çiftlerde ovulasyonu saptamak için de kullanılabilir. Bu yöntemler gebelikten korunma ya da gebeliği 

başarmayı sağlamanın yanında kadına doğurganlık bilinci de kazandırmış olacaktır (Rafael ve ark. 

2003; Kızılkaya N, 2009; Taşkın L, 2014, http:// www. craigmedical. com.erişim tarihi:24.10.2014). 

Doğurganlık bilincine dayalı ovulasyon izlem yöntemleri; Servikal mukus ya da Billings yöntemi, 

Bazal vücut ısısı yöntemi, Servikal palpasyon yöntemi, Takvim yöntemi olarak bilinmektedir. 

Günümüzde fertilite durumunu saptamada bir takım kimyasal ve hormonal testlerden 

yararlanılmaktadır. Bu testler kanda ya da idrarda LH (Luteinize Hormon) düzeyindeki değişiklikleri 

temel almaktadır. Yapılan bilimsel çalışmalarda, idrarda LH piki tayini, tükürük ve servikal mukusta 

fern kristalizasyonu testinin (eğrelti otu görünümü) ovulasyon gününü belirlemede etkili olduğu 

kanıtlanmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2005; Kızılkaya N, 2009; Kurşun Z. ve ark. 2014, Taşkın L, 

2015). Mclındon ve ark. yaptığı çalışmada kadınların %91.6’sının takvim yöntemine, %86.6’sı 

sıcaklık takibini, % 84.3’ü de servikal mukus kaydının güvenilir yöntemler olduğunu ifade ettikleri 

belirlenmiştir (Mclındon ve ark. 2013). 

Çiftlere doğurganlık bilincinin kazandırılması kendi doğurganlıkların düzenlenmesi konusunda daha 

bilinçli karar vermelerini sağlamaktadır. Menstürasyon ve fertilite ile ilgili bilgilerin sunulduğu 

eğitimler çifte gebelik, kontrasepsiyon ve üreme sağlığı konularında daha ayrıntılı görüşme ve tartışma 

fırsatı verir. Üreme organlarının anotomisi ve fizyolojisinin bilinmesi ve doğurganlığın fizyolojik 

belirtilerinin izlenmesi gebelik planlayan veya planlamayan çiftlere kolaylık sağlayacaktır . 

Anahtar Kelimeler:Doğurganlık bilinci, ovulasyon, ovulasyon izlem yöntemleri, farkındalık, 

Kontrasepsiyon 
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P-25 / TÜRKİYE'DE EBELİK SORUNLARI 
 

Emine KOÇ1, Birsen ALTAY1, Nazlı Baltacı1, Gülay Akman1, Tina Sani1, 

Ümran Erciyes2, 
 

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2Medipol Üniversitesi, 

 

Türkiye'de ebelik sorunlarını ele almak. 

Derleme 

Sağlık Bakanlığı’nın İstatistik verilerine göre ülkemizde yaklaşık 47 bin ebe görev yapmaktadır. Yine 

Bakanlığın İstatistik Yıllığına göre 100 bin kişiye düşen ebe sayısı 68’dir. DSÖ Avrupa Bölgesinde ise 

ortalama 100 bin kişiye 42 ebe düşmektedir. Kısacası ebe sayısı en fazla olan ülkeler arasında 

olduğumuz görülmektedir. Bu durum birçok kurumda hemşire yetersizliği olan alanlarda ebelerin 

hemşire gibi çalıştırılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bu meslek gruplarının birbirinden ayrı 

olan görev tanımlarının, hem iş alanlarında hem de halkın nezdinde birbiri içine geçmektedir. Bu 

durum ise ebelerin rol karmaşası yaşamasına neden olmaktadır. Bununla birlikte ülkemizde kadın ve 

çocuk nüfusu oranlarına bakıldığında tüm nüfusun üçte ikisini oluşturmaktadır. Türkiye Nüfus ve 

Sağlık Araştırması’na göre bebek ve çocuk ölüm hızları son yıllarda azalma göstermesine rağmen hala 

Avrupa standartlarına göre yüksek seviyelerde yer almakta ve ülkenin doğusu ile batısı arasında 

eşitsizlikler bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye, dünyada sezaryen oranları en yüksek olan ülkeler arasında 

yer almakta, cerrahi ve anestezi komplikasyonlarına bağlı anne ölümlerinde artış gözlenmektedir. 

Bilimsel çalışmalar, gebelik ve doğumu ebelerin yönettiği ülkelerde anne ve bebek ölümlerinin daha 

düşük olduğunu, maliyetin de düştüğünü bildirmiştir. Türkiye’de ebe sayısı Avrupa standartlarına göre 

daha fazlayken anne çocuk ölümlerinde istenilen standartlara ulaşamamış olması, ebelik mesleğinin 

uygulanmasında bir problem olduğunu düşündürmektedir. Nitekim gebelerin doğum öncesi düzenli 

takiplerinin ev ziyaretlerinin yapıldığı, ebelerin asıl görev yerleri olan sağlık evleri ve toplum sağlığı 

merkezlerinde yaygın hizmet yapan ebe sayısı, toplam ebe sayımızın çok altında olduğu görülmüştür. 

Bu nedenle ebeler görev tanımı dışındaki yerlerde istihdam edilmektedir. Bu durum ise, ebelerin 

hizmetin kalitesini düşürmekte, mesleki açıdan ilerlemelerinde engel oluşturmakta ve beraberinde 

mesleki rollerde algı karmaşasına yol açmaktadır. Bununla birlikte çalışmalar ebelerin kendi yasa ve 

yönetmelikleri konusunda bilgilerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Çünkü var olan ebelik 

yasaları; günümüz gereksinimlerine cevap vermeyen ebelik ve hemşireliğin görevlerinin birbiri içine 

geçtiği eski yasalardan oluşmaktadır. Sadece yasalarda değil, ebelik eğitiminde de durum benzerdir. 

Lisans düzeyinde birçok üniversitede ebelik ders müfredatıyla hemşirelik müfredatı benzerdir. Ebeliğe 

dair spesifik program olmamasının nedeni olarak; ebelikten yetişen yeterli öğretim üyesinin olmaması, 

olanların ise ebelik haricinde programlara yönelmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Ayrıca son 

zamanlarda sağlık meslek liselerinin aşırı artışı, ebelik öğrencilerinin uygulama alanlarını da oldukça 

kısıtlamakta, öğrenci başına düşen hasta sayısını azaltmaktadır. Öğrenciler yeterli klinik tecrübe ve 

pratiğe sahip olmadan iş hayatına atılmaktadır. İş hayatına atıldıklarında ise meslek bilinci tam 

oluşmadığı için örgütlenmeye gereksinim duymamaktadırlar. Halbuki her meslek grubunun kendini 

temsil eden liderlere ve güçlü örgütlere gereksinimi vardır. Eğer örgütlenme sağlanamazsa ebeler 

kendi hizmetlerini yönetme, denetleme ve mesleki standartlarını geliştirme özerkliklerini 

kullanamazlar. Ebelik mesleğinin gelişiminde söz sahibi olmak, mesleğin ve meslek örgütlerinin 

gücünü ve etkinliğini arttırmak, ebeliğin karşılaştığı problemlerle etkili bir şekilde başa çıkabilmek 

için ebelerin bu sürece aktif olarak katılmaları, derneklerine de sahip çıkmaları gerekmektedir. 

Örgütlenmeyle birlikte ebelikte olan bu sorunların çözümü için öncelikle öğrenciler için var olan 

uygulama alanları ve akademik personel sayısı düşünülerek okullara öğrenci kontenjanı açılması, 

ebelikte lisansüstü doktora eğitimi veren okulların sayısının arttırılması, ebelik öğrencilerine eğitim 
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vereceklerden ebe kökenli akademisyenlere öncelik verilmesi bu sayede örgüt bilincinin artmasıyla 

mümkün olabilir. Ayrıca ebelik yasasının güncellenmesiyle ebelerin rol karmaşası son bulabilir. 

Anahtar Kelimeler:Türkiye, Ebelik, Sorunlar, Eğitim, Örgütlenme 
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P-26 / GEBELİKTE UYKU PROBLEMLERİ 
 

Yeşim AKSOY DERYA1, Ayşe SÖNMEZ1, 
 

1İnönü Üniversitesi, 

 

Gebelik, kadının hayatı boyunca yaşadığı en önemli olaylardan biridir. Doğal bir olay olmasına 

rağmen gebelik fizyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan birçok değişikliği de beraberinde getirmektedir. 

Bu değişiklikler uyku ve uyanıklık ritmini değiştirmekte ve uykunun bozulmasına ve bazı vakalarda 

uyku hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Amerikan Uyku Bozuklukları Birliği, 

gebeliğe bağlı uyku problemlerini aşırı uyku halinden başlayan ve ağır uykusuzluğa kadar 

ilerleyebilen durumlar olarak tanımlamıştır. Gebelik sürecinde ortaya çıkan sık idrara çıkma, sırt 

ağrısı, fetal hareketler, kramplar, huzursuz bacak sendromu, horlama ve mide yanması gibi şikayetler 

gebelikte uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Ayrıca vücut pozisyonu ve karın ölçülerinde 

büyümeye bağlı olarak da uyku problemi yaşanabilmektedir. Gebelikte uyku modeli aylara göre 

değişiklik gösterir. Gebeliğin ilk üç ayında gündüz uykuya eğilim ve total uyku süresinde artış 

görülürken, ikinci üç ayda total uyku süresi normalleşmektedir. Son üç ayda ise total uyku süresinde 

azalma, gün içi uyuklama, gece uyanma ve uykusuzluk sıklığında artış görülmektedir. Uyku sorunları 

gebelerin öz-bakım gücünü azaltarak, yaşam kalitesini etkilemektedir. Özellikle gebeliğin ilerleyen 

dönemlerinde derin uykunun azalması ve geceleri sık uyanmalar nedeniyle uyku kalitesi 

bozulmaktadır. Uyku kalitesinin bozulması fiziksel, bilişsel ve duyuşsal çökkünlüğe, yorgunluk ve 

ağrıya karşı duyarlılığın artmasına, motor becerilerin bozulmasına, karar verme güçlüğüne, 

performansın düşmesine, sağlığın ve ilişkilerin bozulmasına yol açmaktadır. Bu nedenlerle gebeliğe 

bağlı ortaya çıkan uyku problemlerinin ebeler tarafından dikkatle izlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Ebeler tarafından uygun yönetim stratejilerinin geliştirmesi ve gerekli önlemlerin alınması anne ve 

fetüs sağlığının korunmasına katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler:gebelik, uyku, uyku problemleri, ebelik, derleme 
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P-27 / ÇALIŞAN KADINLARIN DOĞUMLA İLGİLİ İZİNLERİ 
 

Akgül KURU OKTAY1, Selma BEZİRGAN2, Fatma ABALI1, Nevin AÇIK1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2İzmir İli Güney Bölgesi Kamu 

Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, 

 

Ülkemizde çalışan kadın oranı Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına(TNSA) göre 2003’te %41.7, 

2008’de 30.7, 2013’te %31’dir. Çalışan kadınlar için, gebelik ve doğum sorası süreçteki en önemli 

konulardan biri kullanabilecekleri yasal izinlerdir. Literatür taraması yapılarak hazırlanan derlemede 

çalışan kadınların doğumla ilgili izinleri bağlamında doğum öncesi ve sonrası izni, süt izni ve ücretsiz 

izinler ele alınmıştır. Çalışan kadınlara doğum öncesi ve sonrası sekiz hafta olmak üzere on altı hafta 

analık izni verilir. Beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya 

uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyenler, doğum öncesi üç haftaya kadar çalışabilir. 

32.haftadan önce doğum yapması halinde, sekiz haftalık doğum öncesi izni, doğum sonrası izne 

eklenir. Hekim raporuyla, gebeliğin 24.haftasından önce ve sonra, doğum sonrası bir yıl süreyle gece 

nöbetleri ve gece vardiyası verilemez. Süt izni, ilk 6 ay günde üç saat, ikinci altı ayda 1,5 saattir. 

Ücretsiz İzin, doğum sonrası iznin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden 

itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar verilir. Kadın işçiler ise 16 haftadan veya çoğul gebeliklerde 18 

haftadan sonra altı aya kadar ücretsiz izin alabilmektedir. Doğum yapanlara yeni haklar getiren kanun 

tasarısına göre, ilk çocukta iki, ikinci çocukta dört, üçüncü çocukta altı ay olmak üzere yarım çalışma 

ödeneği verilecektir. İsterlerse çocuğu ilkokula başlayana kadar kısmi olarak çalışabilecek, 

maaşlarının yarısını iş yerinden, yarısını da İş-Kur'dan alacaklardır. Memurlar bu hakkı altı ay olarak 

kullanabilirken, doğum parası ilk, ikinci ve üçüncü çocuk olmak üzere üç kez verilecektir. Çalışanlara 

doğum izni dışında, en az 6 ay ücretli izin verilmesi durumunda, bebeklerini 6 ay sadece ve yeterli 

anne sütü ile beslemesi, sonrasında da emzirmeyi başarı ile sürdürmesi mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler:Çalışan kadın, doğum İzni, analık izni, süt izni, ücretsiz izin 
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P-28 / TÜRKİYE’DEKİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÜNCEL 

DURUM VE EBELİK HİZMETLERİNİN YERİ 
 

UMMAHAN YÜCEL1, YELİZ ÇAKIR KOÇAK2, HAFİZE ÖZTÜRK CAN2, 

NESİBE UZEL3, 
 

1EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 2GE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK 

BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, 3T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, 

 

Evde sağlık hizmetleri; koruma, tedavi, bakım ve rehabilite edici hizmetlerin sağlık personeli 

tarafından kişilerin kendi yaşadıkları ortamda sağlanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anne ve 

bebek ölümlerinin azaltılması için 21. yüzyıl sağlık hedefleri içinde üreme sağlığı, antenatal, perinatal 

ve çocuk sağlığı hizmetlerine ulaşılabilirliğin ve niteliğin arttırılması gerektiğini belirtmiştir. DSÖ, 

sağlık personeline ulaşımın sınırlı olduğu yerlerde anne ve yenidoğan yaşamını korumak için ev 

ziyaretlerini önermektedir. Türkiye’de son on yıldır evde sağlık hizmetlerine yönelik yasal 

düzenlemeler ve hizmet örgütlenmesi oluşturulmaya ve geliştirilmeye çalışılmaktadır. İlk olarak evde 

bakım hizmetlerinin özel sağlık kurumları tarafından yürütülmesi için 2005 yılında « Evde Bakım 

Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik » çıkarılmıştır. Bazı zorluklar nedeni ile bu hizmetlerin 

kamu hizmeti olarak sunulması için 2010’da «Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık Hizmetlerinin 

Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge», 2015’de « Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 

Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna Dair Yönetmelik » yayınlanmıştır. Evde sağlık 

hizmetlerinin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu koordinasyonunda, bakanlık ve bağlı kuruluşları 

bünyesindeki eğitim ve araştırma hastaneleri, genel hastaneler veya dal hastaneleri, ağız diş sağlığı 

merkezleri ve toplum sağlığı merkezleri bünyesinde kurulan birimler ve aile sağlığı birimleri vasıtası 

ile sunulması planlanmıştır. İlgili mevzuat incelendiğinde hizmetin hasta odaklı olduğu, aile sağlığı 

birimlerinde ağırlıklı olarak çalışmalarına rağmen evde sağlık hizmet birimi ekibi içinde (özellikle T 

Tipinde) ebenin tanımlanmadığı görülmektedir. Mevzuatta sadece, sağlık hizmeti ihtiyacına göre aile 

sağlığı birimlerine bağlı olarak faaliyet gösteren sağlık evi ebesinden/ebelerinden de yararlanacağı 

belirtilmiştir. Türkiye’de birinci basamak ebelik hizmetlerinde ev ziyareti önemlidir ve yeni bir olgu 

değildir. Türkiye Sağlık Arama Davranışı Araştırması’nda (2007), gebelerin pek çok nedenle (sağlık 

güvencesi sorunu, kurumun uzaklığı, erkek hekim, eş veya ailenin izin vermemesi, evden tek başına 

çıkamama, okuma yazma bilmeme, Türkçe konuşamama, ev işleri ve çocuk bakımı) sağlık kurumdan 

doğum öncesi bakım hizmeti alamadıkları, ebeler tarafından yapılan ev ziyaretlerinden memnun 

oldukları ve ev ziyareti yapılmasını istedikleri saptanmıştır. Bu derleme çalışmasında ev bakım 

hizmetlerinde ebelik hizmetlerinin önemi, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi yasası kapsamında 

sağlık ocakları ve sağlık evlerinde çalışmış olan ebelerin saha çalışmaları birikimlerine dikkat çekmek 

amaçlanmıştır. Böylece yasal çerçevesi ve teşkilat yapısı geliştirilen evde bakım hizmetleri kapsamına 

temel olarak gebe, riskli gebe, lohusa, bebek izlem ve bakımı hizmetleri olmak üzere koruyucu ebelik 

hizmetlerinin de dahil edilmesi gerekliliği gündemde tutulmak istenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Evde Sağlık Hizmeti, Mevzuat, Ebe, Evde Sağlık Hizmet Birimi 
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P-29 / TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GEBE 

OKULUNA KATILAN GEBELERİN YAŞADIĞI GEBELİĞE BAĞLI 

SAĞLIK SORUNLARI 
 

Ayşegül DÖNMEZ1, Mehtap ER1, Zekiye KARAÇAM2, 
 

1Sağlık Bakanlığı Tepecik Eah, 2Adnan Menderes Aydın Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü, 

 

Araştırma Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gebe Okulu’na katılan gebelerin yaşadığı gebeliğe 

bağlı sağlık sorunlarını incelenmesi amacı ile yapılmıştır. 

Bu araştırma analitik-kesitsel olarak yapılmıştır. Araştırmaya Haziran – Ekim 2015 tarihlerinde İzmir 

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Gebe Okulu’na devam eden 530 gebenin tamamı dâhil 

edilmiş ve herhangi bir dışlama kriteri uygulanmamıştır. Araştırma verileri Gebe Okulu’nun kayıt 

sisteminden elde edilmiştir. Veriler tanımlayıcı istatatistikler ve ki-kare testi ile analiz edilmiştir. 

Gebelerin yaş ortalaması 27,73’dür. Gebelerin %60,8’si ilköğretim mezunu olduğu ve %17,7’sinin en 

son gebeliğini istemediği bulunmuştur. Gebelerin obstetrik öyküsü incelendiğinde, ortalama gebelik 

sayısının 2,13, canlı doğum sayısının 1,10 ve yaşayan çocuk sayısının 1,10 olduğu bulunmuştur. 

Gebelerin ortalama gebelik haftasının 26,33±5,87 (aralık:16-43) olduğu saptanmıştır. 

Gebelerin%13,6’sı gebeliği süresince kendilerini en fazla rahatsız eden bir sağlık sorunu yaşadığını 

bildirmişlerdir. Bu sorunlar incelendiğinde, %29,16’sı kanama, %16,6’sı diğer yakınmalar, %15,27’si 

bacak krampları, %9,72’si sırt ağrısı, %8,33’ü sık idrara çıkma, %6,94’ü memelerde hassasiyet, 

%5,55’i konstipasyon, gaz, %4,16’sı hemoroid ve %4,16’sı bulantı-kusma) olduğu belirlenmiştir. 

Gebelerin iki tanesinde gestasyonel diyabet saptanmıştır. Gebelerin sorun yaşama durumları yaş 

grupları, eğitim durumu, gebelik, canlı doğum ve yaşayan çocuk sayılarına göre karşılaştırılmış ve. 

gebelik, canlı doğum(p=0.033), ve yaşayan çocuk sayılarına(p=0.032) göre sorun yaşama durumları 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Bu araştırmada gebelerin önemli bir bölümünün gebelikle ilgili bazı sağlık sorunu yaşandığı sonucu 

elde edilmiştir. Sağlık profesyonellerince gebe okulunun çalışma programına gebelerin yaşadığı bu 

sağlık sorunları ile baş etme yöntemlerinin entegre edilmesi ile gebelik sürecinin daha sağlıklı 

geçirilmesine katkı sağlanabilir. 

Anahtar Kelimeler:Gebe okulu, gebelik, sağlık sorunu, doğum öncesi eğitim, ebelik bakımı 
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P-30 / MULTİPAR KADINLARIN GEBELİKTEN KORUNMA 

YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DENEYİMLERİ: NİTEL BİR 

ÇALIŞMA 
 

Ayşegül DÖNMEZ1, 
 

1Sağlık Bakanlığı Tepecik EAH, 

 

Araştırmanın amacı üç ve daha fazla yaşayan çocuğu olan kadınların gebelikten korunma 

yöntemlerine ilişkin görüş ve deneyimlerini açığa çıkarmaktır. 

Araştırma niteliksel tek bir örnek olay (case-study) çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 

çalışma grubunu 01.11.2015-15.12.2015 tarihlerinde İzmir ilinde bulunan bir eğitim araştırma 

hastanesinde herhangi bir nedenle uterin girişim yapılmak üzere başvuran 3 ve/veya daha fazla 

yaşayan çocuğu olan ve amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt dayanaklı örnekleme yöntemi ile 

belirlenen 15 kadın oluşturmuştur. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış bireysel görüşme tekniği ile 

toplanmıştır. Elde edilen veriler sistematik ve açık bir şekilde betimlenmiş, betimlemeler düzenlenmiş 

ve “üç ve/veya daha fazla çocuğa sahip olmanın nedenleri”, “doğum kontrol yöntemi kullanım 

deneyimleri”, “modern gebelikten korunma yöntemi temin etme”, ve “gebelikten korunmamanın 

olumsuz etkileri” olmak üzere dört ana tema altında yorumlanmıştır. 

Araştırmaya katılan kadınların 2’si okur-yazar olmadığı, 8’i ilkokul, 3’ü lise ve 2’si üniversite mezunu 

idi. Kadınların ev hanımı (n=5), işçi (n=10), sekreter (n=1), muhasebeci (n=1) ve öğretmen (n=1) 

olarak çalıştıkları görülmüştür Kadınların 11’inin 3, 2’sinin 4 ve 2’sinin 5 yaşayan çocuğu bulunduğu, 

5’inin 1, 2’sinin 2 ve 1’inin 3 isteyerek düşüğünün olduğu saptanmıştır., Kadınlar “üç ve/veya daha 

fazla çocuğa sahibi olmanın nedeni” olarak, “gebelikten korunma yöntemi deneyimleri”, “günümüzde 

modern gebelikten korunma yöntemini temin etme”, “gebelikten korunmamanın olumsuz etkileri” 

olmak üzere 4 ana tema altında toplanmıştır. 3 ve/veya daha fazla çocuk sahibi olmanın nedenlerine 

ilişkin görüşler incelendiğinde bir kadın dışında tamamının (n=14) gebeliklerinin planlayamadan ve 

özellikle ikinciden sonraki gebeliklerinin “istenmeyen gebelik” olduğunu ifade etmiştir. 

Bu araştırmada gebelerin önemli bir bölümünün gebeliklerini planlayamadan ve özellikle ikinciden 

sonraki gebeliklerinin “istenmeyen gebelik” olduğu sonucu elde edilmiştir. İstenmeyen gebeliklerin 

önlenmesinde ebelerin eğitim ve danışmanlık hizmetleri önem taşımaktadır. Toplum ve bireyle sürekli 

iletişim halinde bulunan ebelerin temel sorumluluklarından olan sağlık eğitiminde istenmeyen 

gebeliklerin önlenmesi ile ilgili konulara yer vererek, hizmet alabileceği kurumlara da 

yönlendirmelidir. 

Anahtar Kelimeler:multipar kadın, doğum kontrol yöntemleri, görüş, deneyim, nitel araştırma, 
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P-31 / GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ VE ERKEN TANIDA 

EBENİN ROLÜ 
 

Bihter AKIN1, Rabia EKTİ GENÇ2, 
 

1Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, 2Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 

ÖZET Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD), femur başı oynak kapsulü, bu kapsülün yerleştiği 

asetebulum çukuru ve diğer yumuşak dokularla birlikte tüm kalça ekleminin anormal gelişimini ifade 

etmektedir. GKD doğumsal olabildiği gibi bebeklik ya da çocukluk döneminde de gelişebilmektedir. 

Zamanla daha dar bir spektrumu ifade eden ve sadece doğuştan olan kalça çıkıklarını kapsayan 

Doğuştan Kalça Çıkığı (DKÇ) terimi yerine GKD terimi kullanılmaya başlanmıştır. GKD özellikle kız 

bebeklerde,ilk gebeliklerde,makat gelişlerde,kundak yapılan ve herhangi başka bir ortopedik sorunu 

olan bebeklerde daha sık görülmektedir. Bu risk faktörlerinin bilinmesi GKD’nin erken dönemde 

tanılanması açısından çok önemlidir.Ülkemizde Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama Programı ile risk 

faktörü taşıyan bebeklere kalça ultrasonografisi uygulanmakta ve GKD tanısı alan bebeklere hastalığın 

tipi ve bebeğin ayına/yaşına göre tedavi uygulanmaktadır.Ancak erken dönemde tanı konulduğunda 

cerrahi girişim oranı azalmaktadır. Bu nedenle hastalığın mümkün olan en kısa sürede tanılanması ve 

tedaviye başlanması önemlidir. Erken tanıda bebekle en çok karşılaşan meslek gruplarından biri olan 

ebelerin önemli sorumlulukları vardır. Ebeler özellikle GKD’nin risk faktörleri konusunda bilgi sahibi 

olmalı ve risk faktörü taşıyan bebekleri erken dönemde tespit ederek tanı ve tedavi için 

yönlendirmelidir. 

Anahtar Kelimeler:Gelişimsel kalça displazisi,ebe,erken tanı 
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P-32 / İNNOVATİF YAKLAŞIMLAR 
 

Kamile AKAY1, Habibe BİÇER1, Feray ÖZKAN1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

AMAÇ:“Daha yaşanılası bir dünya; böyle bir dünya bize bağışlanmayacak. Yaşama uymak yerine onu 

değiştirmeliyiz” Florance Nightingale.Buna ulaşmanın yoluda innovasyonu (yenilik) benimsemekten 

geçmektedir. 

YÖNTEM: Yenilik neden gereklidir? Çünkü sağlık bakım sisteminin karmaşıklığı ulusal düzeyde 

hasta güvenliğine odaklanır ve daha fazla yenilikçi hemşirelik uygulamalarını ve sağlık bakımını talep 

eder. Sağlık için 5 temel yenilik alanı, Hasta merkezli bakım, Multidisipliner ekip anlayışı ile çalışma, 

Kanıta dayalı uygulama, Kalite geliştirmeye odaklanma, bilgi teknolojilerini kullanma şeklinde 

sıralanabilir. Hizmette yenilik öğretim üyeleri ile klinisyenler arasında gerçek bir iş birliği ile 

mümkündür. 

BULGULAR: Frascati Kılavuzu (Nisan 2005) AR-Ge Kavramları, Oslo Kılavuzu (Şubat 2006) 

Yenilik (İnovasyon) Kavramları, bize bu konuda ışık tutmaktadır.Sağlık personeli yetiştirebilmek için 

eğitimde inovatif stratejiler uygulamak zorunlu hale gelmiştir. İnovasyonu başlatabilmek ve 

sürdürebilmek için; Eğitim veren kurumların ortak bir vizyon çerçevesinde stratejik planlar 

geliştirmeleri, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesini destekleyen inovatif stratejilerin 

müfredatlara entegrasyonu sağlanmalıdır. Örneğin sımülasyon öğrenciyi gerçek koşulların risk alıcı 

sonuçları olmaksızın gerçek yaşam koşullarını yansıtan aktiviteye angaje eden, yapay veya kuramsal 

deneyim oluşturan öğretme ve öğrenme yöntemidir. Simülasyonla öğretim yönteminin ebelik 

öğrencilerinin normal doğum uygulamalarında kaygı düzeylerinin azaltılmasında etkili olduğu ve 

normal doğum becerilerini geliştirdiği bilinmektedir. FlorenceNightingale, 1800’lü yıllarda 

inovasyonun en eski örneklerinden biri olan doğumu takiben kadınlarda puerperal ateşin ortamla olan 

ilişkisini bulmuştur. Nightingale, kadın doğum ünitelerindeki yüksek ateşe bağlı ölüm oranlarını 

gözlemlemiş ve sonunda “kadınlar ev ortamında hastaneye göre daha mı çok ölüyor?” sorusunu 

sormuştur. Onun bu çalışması ölüm oranlarının ev ortamında daha yüksek olduğunu göstermiştir. 

SONUÇ:Mükemmelliğe ancak siz; başkalarının düşündüğü güvenli yollara göre daha fazla risk alarak, 

bakıma başkalarının düşünebildiğinden daha fazla önem vererek, daha fazlasını hayal ederek ve 

başkalarının düşündüğünden daha fazlasının mümkün olacağını umut ederek ulaşılabilir (Kip Tindell). 

Ebelik eğitim sistemininde küreselleşen dünyanın artan teknolojik olanakları, toplumun kültürel 

özellikleri, öğrencilerin profili, ülkenin gerçekleri, gereksinim ve koşulları dikkate alınarak yeniden 

yapılandırılması gereklidir. 

Anahtar Kelimeler:innovasyon,simülasyon,püerperal,mükemmellik,eğitim 
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P-33 / YENİDOĞANIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE PULSE 

OKSİMETRE KULLANIMI 
 

Akgül KURU OKTAY1, Fatma ABALI1, Nevin AÇIK1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Pulse oksimetre kullanımı giderek yaygınlaşmakta; doğum odasında yenidoğanın 

değerlendirilmesinde, izlem ve tedavi kararlarında önemli bir köşe taşı olmaya başlamıştır. Doğum, 

relatif olarak hipoksik bir ortamdan, daha yüksek oksijen konsantrasyonlu bir ortama geçiş süreci 

olarak da tanımlanabilmektedir. Bebek doğar doğmaz kardiyo-respiratuvar ve ısı stabilizasyonunu 

sağlamak amacıyla uygulanacak adımlar ILCOR 2010 kılavuzunda tanımlanmıştır. Bu adımlar 

kordonun geç klemplenmesi, nötral çevre ısısının sağlanması, sağ avuç içi veya bileğe pulse oksimetre 

bağlanması ve gerekiyorsa non-invaziv ventilasyon uygulanmasıdır. Doğum sonrası, plasental kan 

akımının durmasıyla yenidoğanın oksijenasyonu solunum yoluyla sağlanmaya başlar. Bu geçiş normal 

olarak devam ederse, yenidoğanda yüksek oksijen saturasyonuna yol açar. Oksijen saturasyonu 

günümüzde beşinci vital bulgu olarak değerlendirilmektedir. Pulse oksimetre arteriyel kanda oksijen 

saturasyonunu ölçmek için kullanılan non-invaziv, ağrısız ve güvenilir bir yöntem olduğundan 

özellikle son otuz yıldır yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğum sonrası, bebeğin değerlendirilmesinde 

kullanılan Apgar skorlaması yanlış yorumlara neden olabilmektedir. Apgar skoru yüksek ise, oksijen 

saturasyonunun da yüksek kabul edilmesi makul bir yaklaşımdır. Bebeğin renginin siyonotik olması 

(periferik oksijen saturasyonun düşük olması) patolojik olarak değerlendirilebilir. Bu durumun, 

adaptasyon sürecinin bir parçası ya da patolojik olduğu, her zaman anlaşılmayabilir. Hatta yaşamın ilk 

14 gününde bebeğin rengi ile kandaki oksijen saturasyonu arasında zayıf bir korelasyon olduğu 

belirtilmektedir. Yapılan çalışmalarda bebeğin rengine bakarak oksijen saturasyonunu 

değerlendirmenin yanlış olabileceği gösterilmiştir. Pulseo ksimetre, oksijen saturasyonu ve kalp hızını 

objektif ve doğru olarak değerlendirmektedir. Uluslararası rehberler, resüsitasyon, pozitif basınçlı 

ventilasyon, siyanoz veya oksijen desteği gibi durumlarda pulse oksimetre kullanımını önermektedir. 

Resusitasyonda manuel oskültasyon müdahaleleri kesintiye uğratacağından pulse oksimetre ile takip 

önerilmektedir. Konjenital kalp hastalıkları, yenidoğan döneminde anomalilere bağlı ölümlerin 

%40’ından sorumludur. Ayrıca yenidoğan dönemi boyunca asemptomatik olmaları nedeniyle 

konjenital kalp hastalığı olanların %25’inin tanı almadan taburcu olduğu düşünülmektedir5,8. Tüm 

çabalara rağmen tespit edilememiş konjenital kalp hastalıkları, önlenebilir mortalite ve morbidite 

sebebi ile önemli bir halk sağlığı problemidir. Son çalışmalar konjenital kalp hastalıklarının tespit 

edilmesinde bir tarama aracı olarak pulse oksimetre kullanımını önermektedir. Pulse oksimetreler 

%70-100 aralığında optimum oksihemoglobin saturasyonu performansı için geliştirilmiştir. Siyanozun 

gözle farkedilmesi için satürasyonun %85 veya altında olması gerektiği bildirilmiştir. Saturasyonun 

yüksek ölçümü pulse oksimetrenin bağlı olduğu extremitenin perfüzyonuna ve cilt rengine bağlı 

olabilmektedir. Ortam ışığının yetersizliği, siyah ırk, anemi gibi durumlar siyanozun gözle 

farkedilmesine engel olabilir. Sağlık çalışanları arteriel kan gazı bakılmasına gerek kalmadan, pulse 

oksimetreden elde edilen oksijen satürasyonuna göre oksijen desteği ya da ileri yoğun bakım ünitesine 

transferine karar verebilmektedir. Ancak pulse oksimetre sonuçlarının yanlış yorumlanması 

durumunda yenidoğanın tedavisi etkilenerek yanlış kararların alınmasına neden olabilir. Bu nedenle, 

pulse oksimetrenin çalışma prensipleri, verilerinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, okuma hatalarının 

neler olduğu ve pulse oksimetre sonuçlarına göre bebeğe nasıl bir tedavi modelinin uygulanması 

gerektiği bilgilerinin ebeler tarafından da iyi bilinmesi gerekir. Ebelerin doğum sonrası yenidoğanın 

değerlendirmesinde, resusitasyonda veya konjenital kalp hastalıklarını tarama amacıyla standart 

bakımda pulse oksimetre kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:Pulse oksimetre, yenidoğan, ebelik, doğum, yenidoğanın değerlendirmesi 
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P-34 / EBELİK ÖZELİNDE TERÖRİST SALDIRILARIN ANNE VE 

ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ 
 

Akgül KURU OKTAY1, Fatma ABALI1, 
 

 

Terör yüzyıllardır toplumların ve sistemlerin sorun olarak tanımladığı bir olgu olarak varlığını 

sürdürmektedir. Terörist saldırılar, dünyadaki insanların sağlığını ve güvenliğini artan bir şekilde 

tehdit etmekte, toplumda korku ve kaos yaratıp, aynı zamanda zararlara neden olmaktadır. Medya 

kanallarını da kullanarak toplumdaki tüm bireyleri potansiyel kurban haline dönüştürmektedir. 

Ülkemizde de terör gündemden hiç inmeyen, herkesin hayatını bir yönüyle etkileyen bir olgu olarak 

yıllardır varlığını sürdürmektedir. Terörist saldırı olasılığı, korkuların artmasına, kişilerin fiziksel ve 

zihinsel sağlıkları konusunda paniğe kapılmalarına neden olmaktadır. Özellikle gebe ve çocuklar 

fizyolojik, psikolojik ve immünolojik özelliklerinden dolayı terörist saldırının etkilerinden kolayca 

zarar görebilmektedir. Bu tip durumlar yetişkinler için çok zor olsa da, gebe ve çocuklar için çok daha 

tehlikeli ve zor bir durum olmaktadır. Ebelerin anne ve çocuk sağlığı temelinde toplum sağlığını 

koruyucu rolleri nedeniyle terörist saldırıların gebe ve çocuklar üzerine zararlı etkilerini bilmeleri ve 

bu etkileri azaltmak için gerekli önlemleri alabilmeleri gerekir. Bu derlemede yaygınlığı ve etkisi bu 

denli artan terörist saldırıların gebe ve çocuklara etkisinden bahsedilmiş, ebeler için önemine 

değinilmiş ve etkin yaklaşımlarda bulunabilmek için yapılması gerekenler belirtilmiştir. Terörist 

saldırıların biyolojik, kimyasal, radyolojik ya da patlayıcı maddelerin kullanımı sonucu ortaya çıkan 

anne ve fetus sağlığına olumsuz etkileri ebeler için önemli bir konudur. Bu etkiler: • Saldırı sonrası 

ortaya çıkan toksinlerin çocukların nörolojik gelişimine doğrudan etkisi (Doğum öncesi 

polibrominated diphenyl ethers (PBDE) maruziyeti infant ve çocuklarda nörotoksisite gelişimi 

arasında ilişki saptanmıştır). • Travma sonrası stres bozukluğu gibi psikiyatrik hastalıkların gelişimine 

yol açan endokrin sistemi hastalıkları (örneğin, kortizol düzeyi bozuklukları). • Gebelik sürecinde 

yaşadığı travmanın bir sonucu olarak depresyon • Gebelik sırasında saldırıya maruz kalanların 

bebeklerinde fetal ve yenidoğan döneminde görülen post-travmatik stres bozukluğu • Post-travmatik 

stres bozukluğu teşhis edilen kadınların çocuklarında hiperaktivite görülme sıklığı • Saldırının gebelik 

sürecine etkisi, olayın yaşandığı gebelik haftasıyla ilişkili olarak o gün veya daha sonra ortaya 

çıkabilmektedir (13.gebelik haftasında düşük sıklığında artış; miad gebeliklerde doğumun 

başlamasında fizyolojik gecikme; saldırı tarihi ile çakışan konsepsiyon durumunda, 33-36 haftalık 

1500 gram altında doğumlarda artış); • Gebe ile saldırının merkez üssü arasındaki mesafenin, fetusun 

ölçülerinde bozuklukların yanı sıra yenidoğanda düşük doğum ağırlığı ve gebelikte oluşan 

anomalilerde payı vardır. • İntrauterin gelişme geriliği(IUGR) sıklığında artış, 11 Eylül 2011 terör 

saldırısı ile aynı zamana denk gelen IUGR olan yenidoğanların doğum ağırlığı dağılımı Ebeler, bir 

saldırı durumunda gebelerin, bebeklerin, çocukların ve ailelerin fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarının 

karşılanması için gerekli hizmetlerin sağlanması ve yönlendirmelerin yapılmasında aktif rol almalıdır. 

Ebelik alanında, mezuniyet ve mezuniyet sonrası hizmet içi eğitim programları terör saldırısının 

gebeler, bebekler ve çocuklar gibi tehdide açık, özel bakım gerektiren gruplar üzerine etkilerini ve 

ebeler tarafından sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili konuları kapsayacak şekilde genişletilmeli ve bu 

alana özgü yetkinlik kazanmaları sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:Gebe, terörizm, ebe, ana-çocuk sağlığı, gebelik sonuçları 
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GİRİŞ: Gebelik dönemi beslenme gereksiniminin arttığı özel süreçlerden biridir. Annenin ileri 

derecede yetersiz beslendiği durumlarda kötü gebelik sonuçları artmaktadır. AMAÇ: Gebelerin 

beslenme durumunu ve beslenmeyi etkileyen etmenleri saptamak. YÖNTEM: Bu makale gebelikte 

beslenme hakkında literatür çalışması yapılarak oluşturulmuştur. Gebelik süresince annenin 

beslenmesi ve yaşam şekli kendi sağlığı için olduğu kadar, bebeğin sağlığı için de önemlidir. 

Gebelikte beslenmenin amacı hem kendi fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak vücudundaki besin 

öğeleri yedeğini dengede tutmak ve hem de fetüsün normal büyümesi için gerekli enerji ve besin 

öğelerini sağlamaktır. Yetersiz beslenme gebede anemi, fetüste düşük doğum ağırlığı ve büyüme 

geriliği gibi sorunlar yanında, maternal hastalık ve ölü doğum risklerinde de artışa yol açabilmektedir. 

Gebelikte annenin ağırlık kazanımı bebeğin ağırlığı ve sağlığı açısından önemlidir. Ağırlık 

kazanımında fetüs, plasenta, amniotik sıvı, kan hacmi ve ekstrasellüler sıvının artması, uterus ve 

meme bezleri ile annenin yağ depoları etkilidir. Gebenin ağırlık kazanımı için gerekli olan enerji ve 

besin öğeleri yönünden yeterli ve dengeli beslenmesi gerekir. Gebe kadının enerji gereksinmesi ise 

normal yaşamsal faaliyetleri ve fiziksel aktivite düzeyine ilaveten fetüsün büyümesi için gerekli enerji 

toplamı kadardır. Farklı besin gruplarından besinler tüketerek vitamin ve minerallerin de çeşitliliği 

sağlanmalıdır. Protein ve vitamin B12 eksikliği vejetaryanlarda sık görülür. Özellikle listeria ve 

salmonella gibi patojenlerden uzak durmak için gebelikte beslenme hijyenine dikkat edilmelidir. Aşırı 

alkol ve kafein tüketiminden uzak durulmalıdır. Fetüs gelişimi için zararlı olabilen fazla A vitamini 

alımından sakınılmalıdır. Multivitamin desteğinin bazı anomalileri ve çocuklarda beyin tümörlerini 

azaltabileceği söylenmektedir. Demir ve folik asit gebelikte gereksinimi artan besin öğeleridir. 

Annenin kan hacminin artması, fetüsün annenin depolarından demiri kullanması, beslenmede yapılan 

hatalara bağlı gelişen demir eksikliği demir takviyesi ile önlenmelidir. Fetüste nöral tüp defektiyle 

sonuçlanan folik asit eksikliği gebelik öncesinden başlanarak folik asit desteği kullanılarak önlenebilir. 

Kalsiyum ve D vitamini fetüsün kemik gelişimi ve annenin kalsiyum depolarını korumada, diş 

çürüklerinin engellenmesinde önem taşır. Besinlerle yeterli miktarda kalsiyum alınamadığında diyete 

ek destek olarak kullanılmalıdır. Protein gereksinimi hayvansal gıdalardan karşılanmalı ve haftada iki 

kez balık tüketilmelidir. Besinler gün içinde bölünerek sık aralıklarla ve az miktarda alınmalıdır. 

Gebelik öncesi normal ağırlıkta olan gebeler için gebelik boyunca 14.5 (11,5-17) kg’lık artış olmalıdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER: Gebelikte yetersiz beslenme erken doğum ve düşük doğum ağırlığına, fazla 

kilo alımı ise iri bebek doğumuna sebep olabileceği gibi annede hipertansiyon ve doğum sonu aşırı 

kilo ve obeziteye sebep olabilir. 

Anahtar Kelimeler:gebelik,beslenme,yetersiz beslenme 
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P-36 / SEZERYAN SONRASI VAJİNAL DOĞUM(SSVD) 
 

NEŞE KUMANOVA1, Nilgün ALKAN1, VESİLE AYCAN KARAKURT1, Ayşe 

HORZUM1, Semra KOYGUN1, 
 

1Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

Giriş: Sezeryan sonrası vajinal doğum, artan sezeryan oranlarının düşürülmesi için alternatif bir 

yöntemdir. Amaç: Tüm dünyada sezeryanla doğum oranlarında hızlı bir artış olmuştur. Cerrahi bir 

girişim olan sezeryan, gerekli olduğunda anne ve bebek için yaşam kurtarıcı olmakla birlikte, vajinal 

doğumla karşılaştırıldığında maternal mortalite ve morbidite hızını artırmaktadır. Ayrıca ülke 

ekonomisine yük getiren bir girişimdir. Bu nedenle sezeryanla doğum oranlarını azaltmak için 

Sezeryan sonrası normal vajinal doğumun yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu makale 

“sezaryen sonrası vajinal doğum” hakkında literatür taraması yapılarak oluşturulmuştur Daha önce 

sezaryan olan hastaların Vajinal doğum (VD)yapması yaygın kanının aksine mümkündür. Öncelikli 

olarak anne adayı bu konuda istekli olmalıdır. Kesinlikle zorlanmamalıdır. Aynı zamanda anne adayı 

tüm süreç konusunda detaylı şekilde bilgilendirilmelidir. SSVD yapılacak hastaların takibinin 

yapılacağı merkezin 24 saat hizmet veren kan bankası,24 saat fetal monitarizasyonu ve 24 saat aktif 

ameliyat ekibi olmalıdır. Erişkin ve Yenidoğan yoğun bakımının bulunması da gerekmektedir. SSVD 

öncesi hasta değerlendirilmelidir. Özellikle önceki sezeryan nedeni diğer endikasyonlar(non 

recurrent)olan, makrosomik fetuse sahip olmayan, anemisi olmayan adaylarda ve 40 yaş altındaki anne 

adaylarında SSVD başarı oranı artmaktadır. Hastanın önceki sezeryanın alt segment transvers insizyon 

ile yapılmış olması gerekir. Bu hastalarda SSVD sırasında rüptür riski %0,2-%1 dir. Klasik veya ters T 

insizyonu ile sezeryan ,histerektomi ve myomektomi operasyonu olanlarda SSVD kontraendikedir.Bu 

hastalarda rüptür riski artmaktadır.Uterusta sezeryan dışında kesi veya anormallik 

olmamalıdır.Yapılan çalışmalarda hasta birden fazla sezeryan geçirmişse SSVD un başarı oranının 

düştüğü görülmektedir.Hastada vajinal darlık, dar pelvis, iri bebek gibi VD yapmasını engelleyecek 

faktörler olmamamalıdır. Ayrıca daha önceki doğumunda uterus rüptürü hikâyesi olan hastalarda 

SSVD yaptırılmamalıdır. İkiz gebelik, makat gelişi, miad aşımı gibi nedenler SSVD uygulanırken çok 

dikkat edilmesi gereken durumlardır. Daha önceden VD yapmış SSVD adaylarında başarı şansı 

artmaktadır(%80-90).SSVD de doğumun spontan olarak başlamış olması başarı oranını %1,6 kez 

arttırmaktadır. Bu nedenle spontan doğum eylemi başlamış eski C/S li hastalar SSVD konusunda 

bilgilendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir. SSVD için ideal şartlar taşıyan bir anne adayının sağlıklı bir 

şekilde VD yapma olasılığı %75 civarındadır. Geriye kalan %25 anne adayında çeşitli sebeplerle 

SSVD kesilir ve sezeryanla doğuma geçilir. SSVD nin yarıda kesilmesinin en önemli nedeni ise 

ilerlemeyen travaydır. Bunların dışında sezeryan insizyon hattının açılması ve uterin rüptür şüphesi 

varlığında sezeryan gerçekleştirilir. Sonuç: Günümüzde sezeryan oranlarının tüm dünya ile birlikte 

ülkemizde de artmış olması birden fazla sezeryan olanlarda anne ve bebek sağlığı açısından önemli 

riskler taşıyan Plc. Previa ,Plc. Acreata ve Uterus Rüptürü gibi komplikasyonlarda artışa neden 

olmaktadır. İki veya daha fazla çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin isteğe bağlı sezaryan 

yaptırmamaları anne adaylarına anlatılmalıdır. Bu nedenle uygun kriterlere sahip olan hastalarda 

SSVD un yaptırılması büyük önem taşımaktadır. Bu konuda tecrübeli Jinekologların ve doğuma 

yardımcı olacak diğer ekiplerin arttırılması gerekmektedir. Uygun şartlara sahip merkezlerin sayısının 

arttırılması da büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: doğum,sezeryan,vajinal doğum 
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P-37 / YENİDOĞAN TARAMALARINDA TANI ALMIŞ ÇOCUKLARIN 

TEDAVİ SÜREÇLERİNDE EVLERİNDE İZLENMESİ 
 

Çocuk Gelişim Uzmanı Funda ÇİÇEK1, Sosyal Çalışmacı Funda KURT1, 

Dr.Boğaçan AYTEKİN1, Dr.Özlem KURT1, Dr.Şebnem ALSAN1, Hemşire 

Yasemin SOYDAN1, Ebe Gülsüm SORKUN1, Dr. Lütfiye Serap GÖNENÇ1, 

Dr.Neşe Zeren NOHUTÇU1, Uzm.Dr. Bediha SALNUR1 
 

1İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ, 

 

Ülkemizde 2014 yılında 1.337.000 bebek doğmuştur. Tüm yenidoğanlar dünyanın neresinde olursa 

olsun EŞİT yaşama başlama hakkına sahiptirler.Ülkemizde bebeklik ve çocukluk döneminde 

konjenitalhipotiroidi, fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği,kistikfibrozis, doğumsal işitme kaybı, 

gelişimsel kalça displazisi ve görme tarama programları başlatılmıştır.Tarama programlarının temel 

amacı erken tanı ve tedavi ile kalıcı sekel ve komplikasyonların, engelliliğin önlenmesidir. İzmir 

İlinde 2014 yılında doğan ve Ulusal Yeni Doğan Tarama Programlarında tarama kapsamında tanı 

almış çocukların ailelerinin bilgilendirilmesi, desteklenmesi, danışmanlık verilmesi, tedaviye 

uyumlarının gözlenmesi amacı ile Şubat 2015- Şubat 2016 tarihleri arasında il genelinde “Farkındayım 

Yalnız Değilim Projesi” yürütülmüştür. 

Neonatal Tarama Programı, Yenidoğan İşitme Tarama Programı, Gelişimsel Kalça Displazisi Tarama 

Programı kayıtlarında yer alan, tanı ve tedavi durumu kayıtlı oldukları Aile Hekimleri tarafından teyid 

edilen bebeklerin ailelerinden ev ziyareti kabul edenler ziyaret edilmiştir. İzmir Halk Sağlığı 

Müdürlüğü Çocuk Ergen Kadın Üreme Sağlığı Şubesinde görevli çocuk gelişim uzmanı, sosyal hizmet 

uzmanı, tarama program sorumlusu ebe/ hemşire ve doktorlardan oluşan bir ekip tarafından ev 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Kesitel, tanımlayıcı tipteki çalışmamızın verileri SPSS -20 İle 

değerlendirilmiştir. Ailelerden ziyaret sırasında aydınlatılmış onam formu alınmış, kişisel bilgi ve 

kayıtların ilgili yasal mevzuatlar kapsamında güvenliği ve mahremiyeti sağlanmıştır. Çalışmanın 

yapıldığı döneme ait tarama programları nedeniyle konjenitalhipotiroidi, fenilketonüri, biyotinidaz 

eksikliği, doğumsal işitme kaybı, gelişimsel kalça displazisi tanısı alan bebekler ve aileleri evlerinde 

ziyaret edilmiştir. 

İzmir İl genelinde (30 ilçemizde) Ulusal Yeni Doğan Tarama Programlarında tanı almış 2014 doğumlu 

toplam 256 bebeğin tespit ve bildirimi olmuştur. 256 bebekten % 82’si evlerinde ziyaret edilmiştir. 

Ziyareti kabul etmeyen aile oranı % 18’ dir. Evlerinde ziyaret edilen; *Fenilketonüri tanılıbebeklerden, 

% 87’sinde tedavi sürecinin devam ettiği, %13’ ünde (hiperfenilalaninemi) tedavilerinin sonlandığı 

fakat ilgili kliniklerce kontrol altında oldukları, izlemlerinin devam ettiği, *KongenitalHipotirioditanılı 

bebeklerden %85’inin tedavi sürecinin devam ettiği, %5’inin tedavilerinin 6. ayda sonlandırılmış 

olduğu, % 5’inin ilgili kliniklerde takiplerinin sürdürüldüğü, %5’inin ise takiplere gitmediği, * 

Biotinidaz Eksikliği tanılı bebeklerden %85’inin tedavisinin sürdürüldüğü, %5’ininilgili kliniklerce 

takip altına alındığı, %5’nin tedavisinin 6. ayda sonlandırıldığı ve %5’inin ise takiplere gitmediği, * 

Doğumsal İşitme Kaybıtanılı bebeklerden, %77’sinin tedavisinin devam ettiği, %19’ununilgili 

kliniklerce takip altına alındığı, %4’ününise sağlık kontrollarınagitmediği, * Gelişimsel Kalça 

Displazisitanılı bebeklerden, %31’inin tedavilerinin devam ettiği, %26’sının ilgili kliniklerde izleme 

alındığı, %17’sinin tedavilerinin 8. ayda,, %13’nün tedavilerinin 6. ayda , %9’nun tedavilerinin 3. 

ayda, %4’nün tedavilerinin 4. ayda sonlandırıldığı tespit edilmiştir. Ev ziyaretlerinde tedavilerine 

devam etmediği tespit edilen bebeklerin, ailelerine erken tanı ve tedavinin önemi anlatılmış,tedavinin 

sürdürülmeme nedenleri araştırılmıştır. Sosyoekonomik olumsuz koşulları olan ailelerin desteklenmesi 

için ilgili kurumlarla iletişime geçilmiştir. Kongenital Hipotirodi ve Biotinidaz Eksikliği tanılı, 

tedavilerine devam etmeyen iki bebeğin aileleri ikna edilmiş, Doğumsal İşitme Kaybı olan bir bebek 

için Sağlık Tedbiri çıkartılarak tedavisine başlanmıştır. 



2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi 

59 
 

Tarama çalışmalarının amacına ulaşabilmesi için; Tüm bebeklerin tarama kapsamına alınması, tarama 

süreçlerinin tamamlanması, erken tanı ile tedaviye başlanması ve tedavi süreçlerinin tamamlanması 

gereklidir. Bebeklerin, ev ve sosyal ortamlarının değerlendirilmesi, tıbbi, ekonomik, sosyal desteğe 

gereksinimi olan ailelere, gerekli desteğin sağlanması, ailelere moral ve motivasyon 

sağlanmasınınyararlı ve gerekli olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:Ulusal Yeni Doğan Tarama Programlar, konjenitalhipotiroidi, fenilketonüri, 

biyotinidaz eksikliği,kistikfibrozis, doğumsal işitme kaybı, gelişimsel kalça displazisi 
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P-38 / BANYO ZAMANI 
 

Seliha DÜNDAR1, Habibe BİÇER1, Sibel KIZILAY1, Feruze ALDEMİR1, 

Fatma BAKILAN ABALI1, Narin ALICI TALAY1, 
 

 

Doğumdan sonraki ilk dört hafta yenidoğan dönemidir. Yaşamın ilk günlerinde, suyun içindeki anne 

karnı ortamından kuru dış dünya ortamına uyum sağlamak için, yenidoğanın birçok sisteminde, 

özellikle de derisinde değişiklikler olur. Derinin bariyer fonksiyonu doğum öncesi dönemde gelişmeye 

başlar ve gelişimi doğum sonrası ilk bir yılda tamamlanır. İlk banyo bebeğin vücut sıcaklığı ve 

kardiyovasküler durumu stabil olduktan sonra yapılmaktadır. Bazı kültürlerde göbek bağı düşene 

kadar banyo geciktirilebilmektedir. Bu yaklaşımın kordon enfeksiyonunu önlediğine veya iyileşmeyi 

etkilediğine dair bir kanıta rastlanmamıştır. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğduktan sonraki ilk 6 

saat içinde yıkanmalarını önermemektedir. Banyo yapılan odanın sıcaklığı 21-22°C olmalıdır. Banyo 

süresi olarak 5-10 dakika yeterlidir.Yıkama sıklığı ve zamanı kültürlere göre farklılıklar 

gösterebilmektedir. Genellikle haftada 2-3 kez yıkanması yeterlidir. Bazı yayınlarda 5 dakikayı 

geçmemesi önerilmektedir. Banyonun uzaması derinin hidrasyonunu artırır, hücreler arasındaki 

bağlantıyı azaltır ve friksiyon eşiğini düşürür. Musluk suyu çoğu ülkede güvenlidir, ancak deri 

bütünlüğü bozulmuşsa steril su kullanılmalıdır. Akşamları yıkama, banyonun sakinleştirici etkisi ile 

uykuya dalmayı kolaylaştırabilir. Banyo küveti ve banyoda kullanılan oyuncaklar kontaminasyon riski 

taşırlar. Bu nedenle banyodan önce bunların dezenfekte edilmesi uygundur. Yenidoğan banyo sonrası 

hemen hafif hafif vurularak kurulanmalı, havlu ile ovalanmamalıdır. Kurulama baştan ayağa doğru 

olmalıdır. Ardından ılık kuru havlu ile sarılmalıdır.Yenidoğanın ilk banyosu konusunda kültürel 

farklılıkların da etkisiyle çok farklı uygulamalar yapılmaktadır. Yenidoğanda deri verniks kazeoza ile 

kaplıdır; maternal kan, selüler debris ve mekonyum ile bulaş söz konusudur. Bu nedenle özellikle 

anneden infeksiyon bulaş riski taşıyan bebeklerde doğum sonrası sadece vernik kazeozanın silinmesi 

yerine yıkama tercih edilir. İlk banyo; hipotermi riskini en aza indirmek amacıyla, bebeğin vital 

bulguları ve beden sıcaklığının stabilize olmasını takiben, doğum sonrası 2.-4. saatler arasında 

yapılmalı, Banyo yapılan odanın sıcaklığı 21-22°C olmalı, banyo sonrası çevre ısısı kontrol altında 

tutulmalıdır. Özellikle 36 haftadan küçük bebeklerde banyo 24 saatten sonraya ertelenmelidir. Günlük 

banyo endike değildir. Term bebeklerde haftada 2 kez, preterm bebeklerde 4 gün ara ile yıkama 

önerilmektedir. İdeal banyo suyu sıcaklığı konusunda görüşler farklıdır: beden sıcaklığına yakın (37-

37,5°C) veya düşük sıcaklıkta (34-36°C) önerilmektedir. Banyo sonrası deri kıvrımları özenle 

kurutulmalıdır. İnfeksiyon riski taşımayan prematür bebeklerde yaşamın ilk birkaç haftası boyunca, 

ılık, steril su ile haftada 2-3 kez temizlik önerilmektedir. Bebek şampuanlarında standart bir pediatrik 

formül bulunmamaktadır. Yumuşak formüllü, pH değeri göz yaşına yakın olan (gözleri yakmayan) 

şampuanlar tecih edilmelidir. Yenidoğanda topikal uygulamadan kaçınılması gereken maddelerin 

başında şampuanlarda yer alan sodyum lauril sülfat (SLS) gelir. SLS; lipit bariyeri hasara uğratır, deri 

katmanları arasında ayrılmaya neden olarak iritasyon oluşturur. Protein hasarı ile iritan etki ortaya 

çıkardıklarından yenidoğan ürünleri bu ajanları içermemelidir. Metilizotiazolinon; saç bakım 

ürünlerinde yer alır ve emilerek nörolojik bozukluklara neden olabildiği bildirilmiştir. Parabenler 

(metil paraben, propil paraben, etil paraben, butil paraben); bebek şampuan ve losyonları ile ıslak 

mendillerde bulunur, kontakt dermatite neden olabilecekleri unutulmamalı antiseptik sabun ve 

losyonlar ile ıslak mendiller yenidoğanda kullanılmamalıdır. Biz ebeler, bebek bakımı konusunda, 

bütün geleneksel uygulamaların üstünde bir anlayışla, annelerimizi bilinçlendirmek adına danışmanlık 

vasfımızı geri planda tutmamalıyız.Bebeğinin özbakımında, annenin yanında olduğumuzu 

hissettirmemiz güven duygusu ile birlikte aileleri mutlu edecektir. 

Anahtar Kelimeler:YENİDOĞAN, YENİDOĞAN BAKIMI, YENİDOĞAN BANYOSU 
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P-39 / EBELİKTE ÖRGÜTLENME 
 

Kamile AKAY1, Habibe BİÇER1, Feray ÖZKAN1, Fatma BAKILAN ABALI1, 

Sibel KIZILY1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 

 

AMAÇ-YÖNTEM: Ebelik, bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş 

profesyonel bir sağlık disiplinidir. Türkiye de 52 bin mensubu olmasına rağmen örgütlenmesi en 

yetersiz mesleklerin başında gelmektedir. 

YÖNTEM: Çalışmamız literatür taraması sonucu hazırlanmıştır. 

BULGULAR: Uluslararası Ebeler Birliği (ICM) 1919 yılında Hollanda’da kurulmuştur. 1954 yılında 

Birliğin adı Uluslararası Ebeler Konfederasyonu olarak değiştirilmiştir. Günümüzde bu 

Konfederasyona 53 ülkeden 66 dernek üyedir. İnsanlık tarihi kadar eski bir meslek olan ebeliğin 

meslekleşme süreci Türkiye’de 1998 yılında lisans programlarının açılması ile başlamış, 2000 yılında 

yüksek lisans ve 2013 yılında doktora programlarının açılması ile hız kazanmıştır. DSÖ ve UNİCEF, 

UNFPA ve ICM Ana-çocuk sağlığı ve temel sağlık hizmetlerinin başarı ile yürütülmesinde “ebelik 

mesleğinin güçlendirilmesi” üzerinde ısrarla durmakta ve “21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık 

Hedefleri”nden “Yaşama Sağlıklı Başlanması Hedefi” • Milenyum Kalkınma Hedeflerinden 4.5.6. 

hedefin gerçekleştirilmesinde ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmektedir. Örgütsüz 48 bin ebe 

dünyada ebelik mesleğinin en kötü uygulandığı ülke. Peki örgütlenme neden yetersiz? • Toplumsal 

cinsiyet yapısı ve kadının toplum içindeki rolü • Mesleki örgütlenmenin önemini kavrayamamak 

(dernek benim için ne yapacak ?) • Farklı düzeyde eğitim almış meslektaşlar(öbürünün hakkını 

koruyor ?) • Mesleki örgütlerin meslektaşlara tanıtımında eksiklik • Tüm ülkeyi saracak organizasyon 

ve iletişim ağı kurmada güçlük • Lidere inanma güvenme. Mesleki örgütlenme, mesleki özgürlük 

kazanmak, yenilikleri takip etmek, sorunlara çözüm bulmak, sosyal güç oluşturmak, meslek vizyonu 

ve misyonunu bilmek için gereklidir. Araştırma sonuçlarına göre, hemşirelerin mesleki bilinç ve 

örgütlenmeye yönelik bilgilerinin istendik düzeyde olmadığı belirlenmiştir.. Mevcut bir ebelik yasası 

olmamasının, mevcut yasaların ise bağımsız uygulamaları desteklememesini ebelerin mesleklerini 

uygulamalarının önünde bir engel olarak vurgulanmaktadır. Türkiye’de ebelik bölümlerinin acil 

çözüm bekleyen sorununun eğitici eğitimi olduğu bir gerçektir. Türkiye’de ebelik eğitimine ilişkin en 

büyük sorun, ebe eğitimci yetiştirecek lisansüstü eğitim programlarının az sayıda olmasıdır. 

SONUÇ: Peki bu sorunlar nasıl çözümlenir? ÖRGÜTÜN İYİ ORGANİZE OLMASI • Her ilde şube 

açılması, şube olmayan illerde ve ilin ilçelerinde temsilciler • Dernek yönetim kurullarının sahada 

çalışılan tüm alanları temsil edecek şekilde oluşturulması (doğru temsil) ve her alandan gelen sorun, 

öneri ve eleştirilerin titizlikle değerlendirilmesi. • En uç birimde çalışan meslektaşa dahi ulaşmayı 

hedeflemek,Örgütün tanıtımı derneğin hedef ve amaçlarının açıklanması (vizyon,misyon, stratejik 

hedefler) • Meslektaşların dernekten beklentilerinin öğrenilmesine yönelik çalışmalar yapılması, 

dernek çalışmalarının meslektaşlar arasında nasıl karşılandığının araştırılması(memnuniyet 

değerlendirmesi) ve yapılan çalışmaların bu yönde güncellenmesi. • Açık, saydam ve olumlu bir 

iletişim ağı kurulması (açık iletişim), • Vizyon sahibi ve ulaşılabilir liderlerin varlığı (etkili liderlik) • 

Sorunun değil çözümün parçası olma ve “biz”anlayışını yerleştirme • Yazılı ve görsel medya ve 

bilişim teknolojilerinin kullanılması. 

Anahtar Kelimeler:EBELER DERNEĞİ,ÖRGÜTLENME,İLETİŞİM,LİDERLİK,ORGANİZE 
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P-40 / BABA İLE BEBEK BAĞLANMASI 
 

Habibe BİÇER1, Sibel KZILAY1, Feruze ALDEMİR1, Kamile AKAY1, Seliha 

DÜNDAR1, Fatma BAKILAN ABALI1, 
 

1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırm Hastanesi, 

 

Bağlanma, duygusal yönü ağır basan ve olması beklenen karşılıklı bir ilişkidir. Yaşamın erken 

döneminde gelişen bu ilişki, çocuğun fiziksel, psikolojik ve entelektüel gelişimini derin bir biçimde 

etkileyerek, yaşam boyunca etkinliğini sürdürür. Aile-bebek bağlanması süreci, gebelik, doğum ve 

doğum sonrası olmak üzere üç dönemde gelişir. Bebeğin gelişiminin sağlıklı olabilmesinde anahtar 

rolü ise anne-baba oynamaktadır. Babalar bebeğine bakma ve sevme duygusunu daha çok doğumdan 

sonra geliştirebilirler. Doğumdan sonra babanın bebeğiyle duygusal ilişki kurabilmesi için fiziksel 

temasta bulunması gerekir. Anne ve bebek hastanede yattığı sürece babalar belirli saatlerde bebeklerini 

görebildikleri için bebekleri ile geçirdikleri zaman yeterli olmamaktadır. Doğum eylemi ile ilgili 

koşullar da babanın bebeğine bağlanmasını engelleyebilir, çünkü babalar bu dönemde daha çok, 

verdikleri destek ve bebeğin iyi olması ile meşguldürler. Doğum sonrası hemşire olumlu ebeveyn-

bebek ilişkisini sağlamak ve sürdürmek için; ebeveyn bebek bağlılığını etkileyen faktörleri belirlemeli 

ve ebeveyn-bebek iletişimini sağlamaya yönelik eğitim ve danışmanlık yapmalıdır. Bağlılık 

ebeveynlerin ve bebeğin sürekli olarak birbirlerini etkiledikleri iki taraflı bir süreçtir. Ebeveynlerin 

bebeğin davranışlarına karşı ilgili olması, dokunma, göz kontağı kurma ve konuşma yoluyla yakın 

fiziksel kontak sağlamaları bağlılığın gelişimi artırmaktadır. Bireyin yaşamındaki en önemli kişilerin 

anne ve baba olduğu göz önünde bulundurulduğunda; anne ve baba ile iyi kurulmuş duygusal bir bağ 

genç ve erişkin ruh sağlığında belirleyici rol oynayabilmektedir. Pek çok bebekte temel bağlanma 

anneyle olduğu kadar babayla da olmaktadır. Baba-bebek bağlanmasını belirleyen en önemli koşul, 

anne ve babanın iletişim biçimidir. Anne ile baba arasındaki gerginlik, baba-bebek ilişkisinde olumsuz 

duygulanıma yol açmaktadır. Evlilik memnuniyeti, eş ile ilişki biçimi, algılanan sosyal destek, babanın 

bebek bakımına katılması ve babanın psikolojik iyilik hali bağlanmayı etkileyen diğer faktörlerdir. 

Çocuğun ruhsal gelişiminde babanın rolü konusundaki araştırma sayısı oldukça azdır. Güvenli baba -

bebek bağlanma (paternal bağlanma) duygusunun oluşumu çocukların sonraki yıllarda gösterdiği 

davranış kalıpları, akademik başarıları ve psikolojik durumları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 

Doğum sonrası dönemde bağlanmanın değerlendirilmesi ve güvenli bağlanmanın oluşmasında 

hemşirenin önemli rolleri bulunmaktadır. Bu makalede, baba-bebek bağlanmasının önemi, etkileyen 

faktörler ve doğum sonu baba-bebek bağlanmasında hemşirenin rolünün tartışılması amaçlanmıştır. 

Her anne, baba ve bebek birbirlerine bağlanır. Bebek bu bağ içinde hem fiziksel, hem de psikolojik 

olarak kendisini geliştirir. Güvenli bağlanmanın, bebeğin kendine güvenen bir çocuk olarak 

büyümesine katkısı olacaktır. Doğum öncesi dönemde bağlanmanın başlatılması ve güvenli bir şekilde 

sürdürülmesinde sağlık profesyonellerine önemli görevler düşmektedir. 

Anahtar Kelimeler:bağlanma, doğum sonu bağlanma, yenidoğan, baba bebek bağlanması 
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P-41 / TEN TENE TEMAS 
 

Narin ALICI TALAY1, Habibe BİÇER1, Sibel KIZILAY1, Feruze ALDEMİR1, 

Seliha DÜNDAR1, 
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Erken ten tene temas, bebeğin çıplak olarak doğumda ya da hemen sonrasında prone (yüzüstü) 

pozisyonda annenin çıplak göğsüne yerleştirilmesidir. Yaşamın ilk saati içinde yakın temasa dayanan 

bu uygulama, dokunma, sıcaklık ve koku gibi duyusal uyaranlarla anne-yenidoğan davranış 

etkileşimini kolaylaştırır. Bu etkilerinin yanı sıra maternal oksitosin salınımı sağlayan güçlü bir vagal 

stimülandır. Oksitosin, annenin meme sıcaklığının yükselmesine sebep olur ve annenin anksiyetesini 

azaltarak, sakinliğini ve sosyal duyarlılığını arttırır. Temas süresinin uzun tutulması, faydalarını da 

artırır. Ayrıca, tensel temas başarılı emzirme başlatılması için kritik bir bileşen olarak kabul edilir. 

Gretchen A ve ark. (2007)’nın yaptığı çalışmada emzirmenin doğumdan sonra ilk 30-60 dk sonra 

başlatılması gerektiğini, kanıtların emzirmenin gelişmesi için tensel teması desteklediğini belirtmiştir. 

Tensel temasın anne ve bebek arasındaki etkileşim artırdığını, emzirme için fırsat olduğu, 

termoregülasyon, ağrı yönetimi, rahim dışı yaşama daha kolay geçiş gibi yararları olduğunu 

vurgulamıştır. Moore ve arkadaşlarının 1925 anne ve bebekleriyle yapılan 30 çalışmayı inceledikleri 

derlemede; anneyle erken ten tene temas kuran bebeklerin anneleriyle daha çok etkileşim kurduğunu, 

daha sıcak kaldığını ve daha az ağladığını saptamışlardır. Bunun yanı sıra bebeklerin daha fazla ve 

daha uzun süre emzirilme eğiliminde olduğunu ve anneleriyle erken ve olumlu bir ilişki içinde 

olduklarını belirtmişlerdir. Anne-bebek ilişkisinin en erken dönemde başlatılması, bebeğin ruhsal ve 

fiziksel gelişimi ve çocuğun yaşamının ileri ki dönemlerinde güven duygusunun kazandırılması için 

oldukça önemlidir. 2177 kadının dahil olduğu Cochrane sistematik derlemesinde, yapılan uygulamanın 

bebeğin ağlamalarını azalttığı, emzirme sonuçları, kardiyo solunum sistemi üzerinde pozitif etkileri 

olduğu belirtilmiştir. Kısa ve uzun dönem yan etkileri ise saptanmamıştır. Aynı zamanda, ten tene 

temasın plasentanın çıkmasını kolaylaştırabileceği de bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) de, 

doğumdan hemen sonra en az 1 saat bebeğin anne ile ten temasının sağlanmasını ve bebeği emmeye 

hazır ise annenin emzirmeye cesaretlendirilmesini ve ihtiyacı varsa yardım edilmesini önermektedir. 

Ayrıca emzirmeyi teşvik etmek, desteklemek ve korumak amacıyla 1991 yılında DSÖ ve UNICEF 

tarafında Bebek Dostu Hastane Girişimi başlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:ten tene temas, yenidoğan, yenidoğan bakımı, bağlanma 
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P-42 / GEBELİK VE TOKSOPLAZMA GONDI ENFEKSİYONUNUN 

SEROPOZİTİFLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 
 

Ayşegül KURT1, 
 

1Atatürk Eğitim Ve Araştırm Hastanesi, 

 

GİRİŞ Toxoplasma gondii sağlıklı erişkinlerde sıklıkla asemptomatik seyrederken, gebelikte ve 

immünyetmezliği olan kişilerde ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Toksoplazmoz, Toxoplasma 

gondii protozoonu tarafından oluşturulan, enfekte hayvan dokularındaki kistlerin veya çıkartılarındaki 

sporokistlerin oral yol ile alınmasıyla insanlara bulaşan, RES organlarında, kas, göz ve beyin dokusu 

başta olmak üzere birçok dokuda kistler oluşmasıyla veya akut enfeksiyon tabloları ile kendini 

gösteren, enfekte gebeden fetüse transplasental olarak geçerek konjenital enfeksiyon, anomali ve 

abortus ile sonuçlanabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. ANAHTAR KELİME: 

toksoplazma,gebelik,seropozitiflik,prevelans,toksoplazmos AMAÇ Literatür taraması yapılarak 

hazırlanan bu makalede gebelik ve toksoplazma gondi enfeksiyonunun seropozitifliğine etki eden 

faktörler hakkında genel bir bilgilendirme amaçlanmıştır. BULGULAR VE YÖNTEM T. gondii ilk 

defa bir kuzey Afrika kemirgeni olan Ctenodactylus gundi’den, Nicole ve Manceaux tarafından 

1908’te izole edilmiştir. 1923 yılında Prag’da Janku tarafından 11 aylık bir bebekte ilk insan vakası 

(oküler toksoplazmoz) gösterildi. Ülkemizde, toksoplazmoz ilk kez 1950’de Akçay, Pamukçu ve 

Baran tarafından bir köpekte saptanmış olup, ilk insan enfeksiyonu 1953’de Unat ve arkadaşları 

tarafından tanımlanmıştır. T. gondii, memeli, kuş ve sürüngenleri içeren geniş bir canlı grubunu 

enfekte edebilmektedir. Doğada kemirgenler ve küçük kuşlar önemli rezervuarlardır. Enfeksiyon, 

Felidae ailesinin üyelerinin dışkılarıyla yayılan ookistlerin, genellikle, kontamine su veya yiyecekler 

yoluyla ağızdan alınması ile; çiğ veya az pişmiş etlerdeki bradizoit formunu barındıran doku 

kistlerinden; organ transplantasyonu, transfüzyonlar veya transplasental geçiş ile bulaşabilir. İnsan 

enfeksiyonunda en çok görülen bulaş, doku kisti içeren çiğ veya az pişmiş etler aracılığı ile 

gerçekleşmektedir. Dünya nüfusunun ortalama olarak %30-65’inin Toxoplasma ile enfekte olduğu 

tahmin edilmektedir. Prevalans, Fransa, Almanya, Hollanda’da %80 civarında iken, İngiltere’de %22 

ve Güney Kore’de sadece %4.2’dir. Ülkemizde, çoğunlukla öntanılı vakalardan yapılan çalışmalarda 

IgG seropozitifliği araştırılmış ve %23.1 ile %57.6 olarak bildirilmiştir. Altıntaş ve arkadaşlarının 

1998 yılında İzmir çevresindeki yerleşim bölgelerinde yaşayan 1865 kişi ile yaptıkları araştırma, 

bölgesel olmakla beraber bu anlamda yapılan çalışmaların en kapsamlılarından olup seropozitiflik 

%23.1 olarak bildirilmiştir. Toksoplazmoz, özgül olmayan klinik belirtilerle seyredebildiğinden, 

gebelik sürecinde korunma ve kontrol açısından serolojik testlerle izlem önem taşımaktadır. 

Enfeksiyonun prevalansı ülkeler, bölgeler ve etnik gruplar arasında değişiklik göstermektedir. Değişik 

bölgelerde yapılan çalışmalarda gebelerdeki seropozitiflik oranı %39.6-51.9 arasında tespit edilmiş, 

akut maternal toksoplazmoz sıklığı ise 1000 canlı doğumda 1-2 (0.6-3) olarak bildirilmiştir. SONUÇ 

VE ÖNERİLER Sonuç olarak, gebelerde toksoplazma antikorlarının rutin olarak araştırılması ve 

seronegatif olanların parazitten korunma yolları hakkında bilgilendirilmesi, gebelikteki primer 

enfeksiyonların, dolayısıyla da konjenital geçişin önlenmesinde yararlı olacaktır. Bazı Avrupa 

ülkelerinde rutin taramanın yanı sıra, gebelere uygulanan eğitim programlarıyla insidansın anlamlı 

şekilde azaldığı bildirilmiştir. Diğer taraftan, gebelerin daha önce yapılmış testlerinin düzenli kayıt 

altına alınması ve gebelik boyunca yapılacak olan kontrollerinde seronegatif olanlarda sadece IgM 

antikorlarının aranması, tarama testinin maliyetini düşürecektir. Tartışılan bu uygulamalarla gebelikte 

toksoplazmozun önlenmesi, gerek aileye ve topluma gerekse ekonomiye getirdiği yükün azaltılması 

açısından önem taşımaktadır. KAYNAKLAR 1. Uludağ S, Madazlı R, Şen C, Ocak V: Gebelik ve 

Toksoplazmozis’de Klinik Yönetim. Perinatoloji Dergisi 1:165-169,1993 2. Doğan K, Kafkaslı A, 

Karaman Ü, Atambay M, Karaoğlu L, Çolak C : Gebelerde Toksoplazma Enfeksiyonunun 

Seropozitiflik ve Serokonversiyon Oranları. Mikrobiyol Bul 2012; 46(2): 290-294 3. Akarsu AG: 

Toksoplasmoz Tanısı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008, 61(3) 
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Anaerkil dönemlerde mutlu olan kadın, uygarlığın evrimi ile birlikte ikinci sınıf vatandaş sayılmaya 

başlamıştır. Tıbbi yardım almada ve uygulamada zorlanmışlardır. Gebelik doğum lohusalık süreçleri 

önemsenmediği gibi kadın hekim ve ebeler de önemsenmemiştir. Bu dönemde fizyolojik olduğu 

düşünülen doğumlara tıbbi yardım yapan deneyimsel ebelerdir. Sosyokültürel konumlarının, 

sorunlarını ifade etmeyi ve muayene olmayı sınırlayan etkisi jinekolojik muayene ve doğumda da 

yardım alabilmelerini sınırlamaktadır. Hekim sayısının azlığı, ihtiyaç halinde ulaşılamaması ebe 

seçeneğine yönelimi baskın hale getirmektedir. Büyükten küçüğe usta çırak ilişkisi ile geçen ebelik 

komplikasyonsuz bir doğumda sürece nezaret ederken bazen de riskli işlemler yapması gerekmektedir. 

Geleneksel ebeler Hipokrat anlayışına uygun davranmaya çalışırken bir yandan da dönemlerinin majik 

mistik yönelişlerinden etkilenmektedir. Ebelerin toplumsal konumu ve mesleki uygulamaları 

konusunda edebiyat tarihi kaynakları tıp tarihi kaynaklarına göre daha fazla bilgi içermektedir. 

Tiyatro, şiir, ve taşlamalar ebelerin başarılarına değindiği gibi eleştirel gözle de bakmışlardır. 

kadınlarla ilgilenmesi, reçete yazması. İstenmeyen gebelikleri sona erdirmesi hakkında bilgilere 

ulaşılmaktadır. Ebelik tarihi ebelerin mezar taşlarını da kaynak göstermektedir. Bu mezarlar yetenekli 

ve statüleri birbirinden farklı ebelerin mevcudiyetine işaret etmektedir. Efesli Soranos eserinde 

ebelerden beklenenleri, ebelik uygulamalarında uyulması gereken kuralları yazmaktadır. Ebe, 

yardımcı kadınlar ve sütnineler ortaçağda bile branşlaşma ihtiyacına kanıt oluşturmaktadır. Batı 

ortaçağında ebelerin kiliseden bağımsız bir güç oluşturmalarından korkan güçler onları cadılıkla itham 

edip, işkenceyle öldürmüşlerdir. Tıp alanında güçleri ellerinde tutan sağlıkçılarda ebelik mesleğinin 

yükselmesini kısıtlamışlardır. Toplumumuzda büyüklerinin el vermesi ile beceri ve tecrübelerini 

geliştiren mahalle ebeleri büyük saygı görmüştür. Güven duyduğumuz ebelerimiz yetersiz olmaya 

başladığından ebe okulları açılmıştır. Günümüzde ebelik eğitimi üniversite düzeyinden doktora 

programlarına kadar yükselmiştir. Geçmişten günümüze ebelik mesleğinin yükselişi kadının toplumsal 

yapıda yerine göre değer bulmuştur. Günümüzde ebelik mesleği bilinçli meslektaşlarımızın eğitim 

öğretim yolunda bilinçli adımları ile hakettiği değeri bulacaktır. 

Anahtar Kelimeler:ebelik, ebelik mesleği, ebe okulları 
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AMAÇ: Hiperemezis gravidarumu olan gebelerin yaşam kalitelerinin devamını sağlamaktır. 

YÖNTEM: Bu makale hiperemezis gravidarum hakkında literatür çalışması yapılarak oluşturulmuştur. 

Hiperemezis gravidarum gebeliğin 4. İle 8. haftaları arasında başlayıp, genellikle 20. gebelik 

haftasında sonlanmakta (%10), nadiren de olsa gebelik boyunca 3 günden uzun süren inatçı bulantı-

kusma, dehidratasyon, ketonüri, sıvı-elektrolit bozukluğu, vücut ağırlığının %5’inden fazla kilo kaybı 

ile seyreden ağır tablodur. Bulantı kusmaya neden olabilecek gastroenterit, intestinal obstrüksiyon, 

akut kolesistit, pankreatit, pnömoni, üst solunum yolu enfeksiyonu, menenjit, akut piyelonefrit gibi 

hastalıklar dışlandıktan sonra gebeliğe bağlı bulantı-kusma tanısı konur. Nulliparite, kız fetüs, çoğul 

gebelik, önceki gebelikte HEG, aile öyküsünde HEG, gestasyonel trofoblastik hastalık, vücut kitle 

indeksinin normalin altında olması, helikobakter pylori normalin altında olması, psikojik stres ve 

migren bilinen risk faktörleridir. Bulantı-kusma şikayetinin değerlendirilmesinde PUQE (pregnancy 

unique quantification ıf emesis and nause) testi uygulanır. Bu testle bir günde ortalama kaç saat mide 

bulantısı olduğu, bir günde ortalama kaç defa kustuğu, bir günde ortalama kaç defa öğürdüğüne bakılır 

ve toplam skora göre hafif, orta ve şiddetli bulantı-kusma tanısı konur. Şiddetli bulantı-kusması olan 

hastanın takibinde günlük kilo, tansiyon ve kalp hızı ölçümleri, idrar çıkışı, bilinç durumunun takibi 

önemlidir. Gebelik bulantı ve kusmaları anne adayının hayat kalitesini bozar, iş gücü kaybına, 

hastaneye tekrarlayan yatışlara, buna bağlı sağlık maliyetlerinde artışlara yol açar ve anne ve bebek 

açısından önemli sağlık problemlerine yol açabilir. Bulantı kusması olan kadınlarda düşük riski, 

bulantı kusması olmayanlara göre bir miktar artmaktadır. Ancak konjenital anomali sıklığında 

herhangi bir artış görülmemiştir. Şiddetli bulantı kusması olan, tekrar hastaneye yatan hastalar 

kaybettikleri kiloları tekrar alamazlarsa, gebelik boyunca kilo alımları 7 kg’ın altında olursa preterm 

doğum, düşük doğum ağırlıklı doğum veya gebelik haftasına göre küçük bebek gibi risklerle 

karşılaşabilirler. Tedavisi non-farmakolojik olup diyet ve hayat tarzı değişikleri, tetikleyici 

faktörlerden kaçınma, akupunktur gibi yöntemler uygulanabilir. Çalışma saatleri azaltılarak istirahat 

arttırılmalıdır. Diyette az ve sık, bir iki saatte bir küçük lokmalar ve porsiyonlar halinde yemek, 

protein içeriği yüksek, yağsız, kuru, tuzlu gıdalar tüketmek (tuzlu kraker, tost gibi), aşırı soğuk, sıcak, 

ekşi yiyecek ve içeceklerden kaçınmak gerekir. Sıvı gıdaları katı gıda aldıktan en az 30 dk. sonra 

almak bulantı kusmayı azaltmak açısından önemlidir. Yemek sonrası bulantıları önlemek için nane 

çayları önerilebilir. Havasız, aşırı sıcak, nemli ortamlarda kalınmaması, parfüm, sigara, yemek, 

kimyasal kokulardan kaçınılması, mide boşalmasını geciktirdiği için hemen yemek sonrası 

uzanılmaması, yemek sonrası dişlerin fırçalanması, mümkünse ağızda biriken tükürüğün dışarı 

tükürülmesi önerilmelidir. SONUÇ VE ÖNERİLER: Gebelerin sağlıklı beslenme konusunda eğitimi, 

bilinçlendirilmesi ve diyetlerinde besince zengin öğelerin çeşidinin arttırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler:gebelik, bulantı,kusma 
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P-45 / EVLİLİK HAZIRLIĞI YAPAN ÇİFTLERİN CİNSELLİKLE 

İLGİLİ BİLGİ VE İNANIŞLARI 
 

Sezer KISA1, Simge ZEYNELOĞLU2, Duygu YILMAZ3, Esra VERİM4, 
 

1Gazi Ünv, 2Gaziantep Ünv, 3Mersin Ünv, 4Gaziantep Üniv, 

 

Bu araştırmanın amacı, evlilik hazırlığı yapan çiftlerin cinsellikle ilgili bilgi ve inanışlarının 

belirlenmesidir. 

Bu araştırma Gaziantep ili halk sağlığı laboratuarında 12 Ocak-18 Ağustos 2011 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneğini araştırmaya katılmayı kabul eden 382 çift oluşturmaktadır. 

Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Veriler soru formu ve Cinsellikle İlgili Bilgi ve İnanışlar Formu 

(CİBİF) kullanılarak toplanmıştır. Soru formlarını çiftler ayrı mekanlarda bireysel olarak 

doldurmuşlardır. İstatistiksel analizlerde SPSS 11.5 versiyonu kullanılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde; tanımlayıcı testler ve One-Way ANOVA testi kullanılmıştır. 

Araştırmada kadınların %56,8’i, erkeklerin %57,1’i cinsellik ve üreme sağlığı konusunda bilgi 

aldıklarını, kadınların %80,6’sı ve erkeklerin %73,4’ü bu bilgiyi kitle iletişim araçlarından aldıklarını 

belirtmişlerdir. Çiftlerin CİBİF’den aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde; kadınların 18,01 ± 3,11 

erkeklerin ise 22,59 ± 4,89 puan ortalamasına sahip oldukları belirlenmiştir (p < 0.05). Evlilik hazırlığı 

yapan çiftlerin cinsel bilgi düzeylerini etkileyen faktörler incelendiğinde; 20 yaşından küçük, ilkokul 

mezunu olan, tanışıp anlaşarak evlenmeye karar verdiğini belirten çiftlerin CİBİF’den aldıkları puan 

ortalamalarının diğer gruplarla karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p < 0.05). 

Çiftlerin CİBİF’de yer alan maddelere ilişkin bilgi ve inanışları incelendiğinde; evlilik hazırlığı yapan 

çiftlerin cinsellikle ilgili bilgi eksikliklerinin olduğu dikkati çekmektedir. Çiftlerin daha çok cinsel 

yolla bulaşan enfeksiyonlar, cinsel sağlıkla ilişkili kişisel hijyen ve cinselliğin yaşanması konusunda 

yanlış inanışlara sahip oldukları belirlenmiştir. Bu nedenlerle sağlık personelinin evlilik hazırlığı 

yapan çiftlere aile sağlığı merkezlerinde cinsellik ve üreme sağlığına ilişkin bilgi ve danışmanlık 

hizmeti vermesinin cinsellikle ilgili yanlış bilgi ve inanışları önlemede etkili olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Cinsellik, Danışmanlık, Evlilik, Kadın, Erkek 
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P-46 / DOĞUM YAPAN KADINLARIN MATERNAL BAĞLANMA VE 

EMZİRME YETERLİLİĞİ İLİŞKİSİ 
 

Yaprak AKYÜZ1, Kerime Derya BEYDAĞ2, 
 

1Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, 2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 

Hemşirelik Bölümü, 

 

Bu çalışma, Kocaeli ili Gebze ilçesinde faaliyet gösteren Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nde 

doğum yapan kadınların doğum sonu dönemde bebeklerine bağlanma düzeyleri ile emzirme durumları 

arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma evrenini, Aralık 2014- Mart 2015 tarihleri arasında Kocaeli İli Gebze İlçesinde faaliyet 

gösteren Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesinde bebeklerini kontrole getiren, doğum sonrası en az 30 

gün süre geçmiş 300 gönüllü anne oluşturmuştur. Araştırmada, örneklem seçimine gidilmeden evren 

üzerinde çalışılmak istenmiş ancak, çalışmaya dâhil olmada isteksizlikler nedeniyle 172 anne 

örneklemi oluşturmuştur. Veriler, sosyo-demografik veri formu, “Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeği” ve 

“Maternal Bağlanma Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Veri toplama işlemi öncesinde kurumdan 

etik kurul onayı ve gerekli izinler alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, t testi, Anova testi ve 

pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan annelerin “Emzirme Öz-Yeterliği” puan ortalaması 62,442±7,882; “Maternal 

Bağlanma” puan ortalaması 31,215 ± 8,574 olarak saptanmıştır. Annelerin Maternal Bağlanma düzeyi 

ile Emzirme Özyeterliği arasında istatistiksel açıdan negatif yönden anlamlı ilişki bulunmuştur (r=-

0.325; p=0,000<0.05). Annelerin gebeliği isteme durumları ile emzirme yeterliliği ve maternal 

bağlanma düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0,05). İsteyerek gebe 

kaldığını belirten annelerin emzirme öz yeterliliği ve maternal bağlanma düzeyleri daha yüksek 

bulunmuştur. Annenin yaş grubu, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, çalışma durumu, doğum şekli, doğum 

sayısı, infertilite tedavisi görme durumu, bebeğin cinsiyeti, bebeğin istenilen cinsiyette doğma 

durumu, önceki bebeğini emzirme durumu ve bebeğinde sağlık sorunu olma durumu ile emzirme 

yeterliliği ve maternal bağlanma düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır 

(p>0,05). 

Erken postpartum dönemin anne ile bebeğin bağlanması için en önemli dönem olması nedeniyle, bu 

dönemde hastanede olunması ilişkinin güçlenmesini önlemektedir. Anne ile bebeklerle ilgili 

araştırmalar göstermektedir ki erken anne ve bebeğin iletişimi, anne bebek bağının meydana 

gelmesindeki ana unsurdur. Emzirme saatine ilaveten anne ile bebeğin beraber olabileceği zaman 

oluşturulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:maternal bağlanma, emzirme öz yeterliliği, doğum, hemşirelik. 
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P-47 / GEBE OKULUNDA EĞİTİM ALAN GEBELERİN MEMNUNİYET 

DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 
 

AYŞE GÜLDÜR1, NURGÜL TURGUT1, HATİCE ÇAKMAKÇI1, GÜLSER 

ŞERBETÇİ2, ZÜHRE KESKİN1, FERAY YILDIRIM1, 
 

1ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, 2İSTANBUL İLİ BEYOĞLU 

KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ, 

 

Gebe okulunda eğitim alan gebelerin; memnuniyet durumlarındaki değişimi incelemek ve bunu 

etkileyen faktörleri belirlemek. 

Araştırma verileri, Ocak-Temmuz 2015 tarihleri arasında bir kamu hastanesinde gebe okulu kapalı 

grup eğitimini alan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 70 gebeden elde edildi. Çalışmada anket formu 

oluşturuldu. Etik kurul onayı alındı. Anket uygulaması eğitim sonrası yapıldı. Ankette; sosyo 

demografik özellikleri ve gebelik öyküsünü içeren 10 soru ve memnuniyet düzeylerini ölçen beşli 

likertli 13 soru, olmak üzere toplam 23 soru yer aldı. 

Araştırmaya katılan 70 gebenin: yaş ortalamasının 28,13±4, olduğu , %47,1’nin üniversite mezunu, 

%44,3’nün ev hanımı , %84,3’nün evlenme yaşının 21-30 yaş arasında yer aldığı belirlendi. Gebelik 

haftaları ortalaması 27.14±5.24 olduğu , %84,3’nün herhangi bir rahatsızlığı olmadığı, %72,9’nun ilk 

gebeliği olduğu bulundu. Gebelerin %60’nın gebe okulu eğitimini sağlık çalışanlarından duyduğu 

saptandı. Gebelerin memnuniyet anketinden elde ettikleri puanlar 70.7 ile 100 arasında olup, 

ortalaması 94.13±7.14’tür.Gebelerin ortalama olarak %96 sının eğitimciler ve eğitim konularından çok 

memnun kaldıkları bulgulanmıştır. Gebelerin %42’s inin mevcut doğumhane koşullarını aldıkları 

eğitime göre doğum için uygun bularak çok memnun kaldığı saptanmıştır. 

Çalışma sonunda gebelerin eğitim sonrası eğitim konuları ve eğitimcilerden yüksek düzeyde memnun 

olduğu, gebelerin mevcut doğumhane koşullarını aldıkları eğitime göre doğum için uygun bulma 

memnuniyetinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Gebe eğitim okulu, gebe bilgi düzeyi, gebe memnuniyeti,doğuma hazırlık,eğitim 

memnuniyeti 
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P-48 / ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE 

MATERNAL BAĞLANMA VE EMZİRME DAVRANIŞLARI 
 

Nuray EGELİOĞLU CETİŞLİ1, Gülden ARKAN2, Ekin Dila TOP1, 
 

1İzmİr Katİp Çelebİ Ünİversİtesİ Sağlyk Bİlİmlerİ Fakültesİ, 2İzmİr Katİp Çelebİ Ünİversİtesİ, 

 

Emzirme, annenin bebeğine sevgiyle bağlanmasını teşvik eden en önemli öğelerden biridir. 

Doğumdan hemen sonra emzirme ile başlayan bağlanma; meme arama, başı döndürme, emme, yutma, 

parmak emme, yakalama, anneye yönelme şeklinde kendisini göstermektedir. Annenin bebeği ile 

kurduğu iletişim ve etkileşim ne kadar erken ve sağlıklı ise annelik duygusu da o kadar kuvvetli 

gelişecektir. Doğumu takiben ilk 60-90 dakikalık dönem ve yenidoğan döneminin ilk üç günündeki 

anne-bebek yakınlığı bağlanma açısından son derece önemlidir. Bu çalışma vajinal doğum veya 

sezaryen ile doğum yapan annelerde, bağlanma için en önemli ve en erken dönem olan yenidoğanın 

yaşamının ilk üç gününde maternal bağlanmayı ve emzirme davranışlarını değerlendirmek amacıyla 

yürütülmüştür. 

Tanımlayıcı ve karşılaştırmalı tipteki çalışmanın verileri 15 Temmuz 2014-30 Mayıs 2015 tarihleri 

arasında İzmir’ de bir üniversite hastanesinin kadın doğum kliniğinde yatan doğum yapmış kadınlar ile 

yürütülmüştür. Primipar, miadında doğum yapmış, riskli gebelik ve riskli doğum eylemi geçirmemiş 

olan, okuma yazma bilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden, 83’ü vajinal, 92’si sezaryen ile doğum 

yapan, toplam 175 anne çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme 

ve gözlem yöntemi ile Birey Tanıtım Formu, Maternal Bağlanma Ölçeği ve LATCH Emzirme 

Tanılama Ölçüm Aracı kullanılarak annelerin hastanedeki odalarında toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirmesinde tanımlayıcı istatistikler, varyans analizi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. 

Araştırma öncesinde çalışmanın yürütüldüğü üniversitenin Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar 

Etik Kurulu’ ndan ve katılımcılardan izinler alınmıştır. 

Vajinal doğum yapan annelerin yaş ortalaması 23.59 olup, %67.5 i ilköğretim mezunu, %90.4'ü 

çalışmıyor ve %60.2'sinin gelir durumu orta düzeyde, %55.4'ünün bebeğinin cinsiyeti kız ve 

%48.2'sinin doğum sonrası döneme ilişkin bilgisi vardır. Sezaryen ile doğum yapan annelerin ise yaş 

ortalaması 24.92, %59.8'i ilköğretim mezunu, %89.1'i çalışmıyor, %58.7'sinin gelir durumu orta 

düzeyde, %51.1'inin bebeğinin cinsiyeti erkek ve %60.2'sinin doğum sonrası döneme ilişkin bilgisi 

vardır. Vajinal ve sezaryen ile doğum yapan kadınların arasında yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, 

gelir durumu, bebeğin cinsiyeti ve doğum sonrasına ilişkin eğitim alma durumlarına göre fark yoktur. 

Çalışmada vajinal doğum yapan annelerin Maternal Bağlanma Ölçeği ve LATCH puan ortalamaları, 

sezaryen ile doğum yapan annelere göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek 

bulunmuştur. Maternal Bağlanma Ölçeği ve LATCH toplam puan ortalamaları arasında hem vajinal 

hem de sezaryen ile doğum yapan anneler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

Erken postpartum dönemde doğum şekline göre maternal bağlanma ve emzirme durumlarının 

incelendiği bu çalışmada vajinal doğum yapan annelerin bağlanma ve emzirme durumlarının sezaryen 

ile doğum yapan annelere göre daha iyi olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Maternal bağlanma, emzirme, doğum şekli, vajinal doğum, sezaryen doğum 
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P-49 / ERKEN DOĞUMU ÖNLEMEDE STRESİ AZALTMAYI 

AMAÇLAYAN HEMŞİRELİK BAKIMI ETKİLİ OLABİLİR Mİ? 
 

Samiye METE1, Hülya ÖZBERK1, 
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, 

 

Erken doğum gelişmiş ve gelişmekte olan dünya ülkelerinin çoğunda, çocuk ölümlerinin nedenidir. 

Erken doğum tüm gebeliklerin %7-12’sinde görülmektedir. Avrupa ve diğer gelişmiş ülkelerde 

görülme oranı %5-9'dur. Türkiye’nin erken doğum oranı ise %11,97 olarak belirtilmiştir. Tahminlere 

göre her yıl yaklaşık 15 milyon bebek erken doğmaktadır. Dünya genelinde erken doğuma bağlı 

prematüre yenidoğan ölümlerinin oranı %28'dir. Erken doğumun önemli risk faktörlerinden birinin 

stres olduğu bilinmektedir. Yapılan çeşitli çalışmalarda stresin, anne kanındaki CRH seviyesini 

arttırarak, erken doğum riskini arttırdığı bulunmuştur. Lilliecreutz ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları 

çalışmada, termde doğum yapan kadınlarla karılaştırıldığında erken doğum yapan kadınların 

gebeliklerinde daha yaygın strese maruz kaldığı saptanmıştır. Stresin erken doğumu arttırdığı 

görülmüştür. Hoffman ve arkadaşlarının (2016) çalışmasında, kadınlarda gebeliğin ikinci trimesterinde 

algılanan yüksek stres, doğumdaki gebelik haftası ve yüksek saç kortizol konsantrasyonu ile ilişkili 

bulunmuştur. Kingston’un çalışmasında (2009), kadınların erken doğum nedenlerinden birinin 

çocukluk çağlarında algılanan stresin, yetişkinlik dönemini de etkilemesi ve yetişkinlikte algılanan 

stresle birlikte erken doğuma neden olmasıdır. Straub ve ark. (2014) ile Shaikh ve ark. (2013) 

çalışmalarında da maternal stresin erken doğuma neden olduğu belirtilmektedir. Erken doğumun 

bilinen ve etkin bir tedavisinin olmadığı belirtilmektedir. Erken doğum tehdidi (EDT) için risk 

faktörlerinden ‘stres’ EDT'ye neden olabiliyorsa, stresin azaltılması erken doğumu geciktirebilir. 

Stresle baş etme mekanizmalarının geliştirilmesi ve stresörlerin azaltılmasıyla EDT olan kadınlarda 

erken doğum önlenebilir mi? EDT tanısı konulan kadına yirmidört saat bakım veren ve etkileşimde 

bulunan hemşire olduğuna göre bu konuda hemşirelik bakımı stresi azaltmaya yönelik olabilir. 

Hemşirelik bakım modelleri geliştirilip, etkili olduğu kanıtlanır ise bunun EDT tanısı konulan 

kadınların gebelik sonuçlarına olumlu etkisi olabilir. 

Anahtar Kelimeler:erken doğum, hemşirelik, bakım, stres, önleme 
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P-50 / DOĞUM HAZIRLIK SINIFLARININ DOĞUM SÜRECİNE 

YANSIMALARI 
 

Çiğdem KUZU1, Eda ÇUR PEKESEN1, 
 

1Özel Koru Ankara Hastanesi, 

 

Kadının doğasında olan doğum, sürecinden tamamen uzaklaştırılmış olmasından kaynaklanan doğum 

korkusunu en aza indirmek, bilinçaltına yerleştirilmiş olumsuz doğum olgularından uzaklaştırmak, 

normal doğumun doğal bir süreç olduğu bilincini kazandırmak ve SSVD (Sezaryen Sonrası Vajinal 

Doğum) farkındalığını artırmak. 

Doğuma hazırlık sınıfımıza başvuran çiftlerimizin doğum süreçlerinin takip edilmesi. 

Doğum hazırlık sınıfına katılan gebe ve eşlerinin doğum sürecinde korkularından arınmış olmaları, 

sürecin yönetiminde aktif rol almaları. Ancak buna rağmen hekimlerin süreci etkileyen yaklaşım ve 

kararları olması. 2SSVD (2 Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum) yapmak için ekibimize başvuran Hacer 

ve Mustafa çiftinin doğum hikayeleri bu yolda bizi çok daha azimle çalışmaya sevk etti. “Ne işimiz 

var burada” diyen bir eş, hayal kırıklıkları ile dolu c/s (sezaryen) ile biten iki doğum ve “delimisin 

sen” diyen bir aile-çevre… Sonuç 2SSVD (2 Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum)ve çok güzel bir 

doğum hikayesi. Sınıfımızın ilk öğrencilerinden Hacer hanımın daha önceki doğumlarında 

yaşadıklarından kaynaklanan korku ve kaygıları üst düzeyde idi. Haftalardır 2 sezaryen sonrası vajinal 

doğum yapmasına destek olacak bir hekim arayışı vardı. Doktoru Hacer hanımı bize yönlendirdiğinde 

gebeliğinin son haftalarındaydı ve sonuca en sağlıklı şekilde ulaşabilmek için her şeye açık ve hazırdı. 

: Doğum hazırlık sınıfına katılmış olan gebelerin herhangi bir tıbbi gereklilik olmadıkça sezaryen olma 

olasılığının ne kadar düştüğünü gözlemledik. Ancak bir etkinin daha aslında ne kadar önemli olduğunu 

gördük. Tek başına doğum hazırlık sınıfları bunun için yeterli değildi hekim ve ekip desteği çok 

önemliydi. Hekim ve ebe desteği tam olmadığı müddetçe motivasyon düşmekte kaygı yükselmekte 

gebe, korku-ağrı-gerginlik çemberinde kısır bir döngüye girmektedir. Zamana saygı duyulmayan bir 

doğum süreci çoğunlukla sekteye uğramaktadır. Hacer hanımın doğum hikayesin de zamana saygı 

vardı. Hacer hanım kafasında canlandırdığı doğum hikayesini yaşadı. Egzersizlerini yaptı, 

kasılmalarını sevgiyle karşıladı, bedenine ve bebeğine güvendi, sonuçta bebeğini sağlıkla ve en 

olmasını istediği şekilde kucağına aldı. Derslere gelmeye bile istekli olmayan Mustafa beyin endorfin 

masajı yapması eşine sonuna kadar destek oluşu Hacer hanımın doğumunda çok etkili oldu. 

Sınıfımızın ilk deneyimi olan Hacer hanım doğum hazırlık sınıflarının doğumhaneye en güzel 

yansımalarından biri idi. 

Anahtar Kelimeler:Hacer, Doğum, Süreç, Kaygı, Motivasyon 
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P-51 / POSTPARTUM KANAMALARDA EBE VE HEMŞİRENİN ROLÜ 
 

Fatma BAŞAR1, Havva YEŞİLDERE SAĞLAM1, 
 

1Dumlupınar Üniversitesi, 

 

Postpartum dönem doğum eyleminin sona ermesiyle başlayan, 6 haftalık süreci kapsayan, önemli 

fizyolojik değişikliklerin yaşandığı ve buna psikolojik değişikliklerinde eşlik ettiği, anne-bebek ve aile 

arasında uyum sürecinin yaşandığı karmaşık bir dönemdir. Bu dönemde yenidoğanın bakım 

gereksinimlerine daha fazla ağırlık verilmesi nedeniyle annelerin bazı sağlık problemleri ihmal 

edilmektedir. Bu yüzden anneler bu dönemde sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamakta ve 

bunun sonucunda pek çok komplikasyonla karşı karşıya kalmaktadırlar. Annelerin doğum sonunda 

sıklıkla karşılaştığı ve maternal ölümlerinin de en önemli nedenlerinden biri postpartum kanamalardır. 

Postpartum kanama doğumu izleyen ilk 24 saat içinde, 500ml'den fazla kan kaybı olarak 

tanımlanmıştır. Kanama doğum sonu ilk 24 saat içinde olursa erken, daha sonra olursa geç postpartum 

kanama olarak adlandırılır. Postpartum kanamalar uterin atoni, uterin inversiyon, rest plasenta, 

plasentasyon anomalileri, uterin rüptür, genital kanal laserasyonları, konjenital patolojiler(koagülasyon 

bozuklukları) gibi nedenlerle ortaya çıkan acil bakım ve tedavi gerektiren acil bir durumdur 

Kanamaların %30- 50’si gözden kaçırılmakta ve tanı gecikmektedir. Durumun erken tanılanması ve 

erken süreçte tedavi altına alınması hipovolemik şok, böbrek yetmezliği, yaygın damar içi pıhtılaşma, 

karaciğer fonksiyon bozukluğu ve akut solunum sıkıntısı sendromu gibi komplikasyonların ortaya 

çıkışını engelleyebilir. Bu yüzden doğum sonu dönemde anneler dikkatli bir şekilde izlenmelidir. 

Postpartum kanamalar dünya çapında da her yıl maternal ölümlerin büyük bölümünden (%25-30) 

sorumludur. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2015 yılında hergün 830 kadın gebelik ve doğum ile 

ilgili komplikasyonlar nedeniyle yaşamını kaybetmiştir ve nerdeyse bu ölümlerin hepsi önlenebilir 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenlere bakıldığında ise doğrudan obstetrik nedenler, özellikle 

kanama (% 27), gebelikte hipertansif hastalıklar (% 14) ve sepsis (% 11) maternal ölümlerin önde 

gelen nedenleri olmaya devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerde anne ölüm oranı yüzbinde 16 iken bu 

oran gelişmekte olan ülkelerde yüzbinde 240 olduğu görülmektedir. Türkiye’de anne ölüm oranlarına 

bakıldığında ise Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2014 yılında yüzbinde 15.8 olarak görülmektedir. 

Kanamalar bu ölümlerin arasında %21 oranıyla ilk sırada yer almaktadır. Bu oranı eklampsi(%17) , 

emboli(%9) ve enfeksiyonlar(%3) izlemektedir. Bu ölümlerinde %41’i önlenebilir nedenlerden dolayı 

meydana gelmektedir. Postpartum kanamaların en sık karşılaşılan neden uterin atonidir. Kanamaların 

önlenmesinde uterin masaj, uterotonik ajanlar ve cerrahi tekniklerle yapılmaktadır. Postpartum 

kanamaların yönetiminde öncelikli olarak hastanın solunumu, dolaşımı, vital bulguları ve kanama 

miktarının değerlendirilmesi gerekmektedir. Sonrasında uterus değerlendirilmeli, ve nedenine bağlı 

olarak acil bimanuel uterin kompresyona ve uterin masaja başvurulmalı, plasenta değerlendirilmeli, 

perine serviks vajen yırtıkları kontrol edilmelidir. Alınan önlemler (oksitosin, uterus ve doğum 

kanalının muayenesi, manuel olarak plasentanın çıkarılması) yetersiz olduğunda, intravenöz sıvılar, 

kan transfüzyonu, vazoaktif ilaçlar uygulanmaktadır. Bu süreçte düzenli aralıklar ile hasta 

değerlendirilir, vital bulguların takibi yapılır ve oksijen desteği sağlanmalıdır. Doğum sonu dönemde 

planlana ve uygulanacak olan hemşirelik bakım girişimleri, annenin fiziksel bakımlarını sağlamakta ve 

etkili hemşirelik süreci sayesinde riskli durumların ortaya çıkışını önlemektedir. Maternal mortalite ve 

morbidite oranlarının azaltılmasında ekip çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Annelerin postpartum 

dönemde taburculuğuna kadar yanında olan hemşire ve ebeler kanama belirtilerin tespiti, ilk 

değerlendirilmesi ve yönetiminde önemli rol oynamaktadırlar. Sonuç olarak acil bakım gerektiren 

postpartum kanamaların ve maternal ölümlerin önlenmesinde sağlık ekibi tedavi uygulamalarını 

sürdürürken, hasta ve ailesinin psikososyal gereksinimlerinin karşılanmasındaki rolünü de 

gerçekleştirmekte ve bu süreçte etkin görev almaktadır. 

Anahtar Kelimeler:postpartum dönem, kanama, kanama yönetimi, postpartum kanama, ebe ve 

hemşirenin rolü 
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P-52 / YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE EVDE BAKIM 

UYGULAMALARI 
 

Nimet GÖKŞEN1, 
 

1Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, 

 

Riskli gebeliklerde evde bakım uygulamalarını detaylandırarak ve tanımlayarak riskli gebeliklerde 

evde bakım uygulamalarının yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. 

Makalelerden derleme ve vaka örnekleri ile yüksek riskli gebeliklerde evde bakım uygulamaları 

anlatılacaktır. 

Gebelik ve doğumlar çoğunlukla sorunsuz geçse de, tüm gebelikler risk altında olabilir. Gebelikte risk; 

“düşük riskli, riskli ve yüksek riskli ” olmak üzere üç grupta incelenir. Gebelik tanısı koyulan tüm 

gebeler düşük riskli gebedir. Riskli gebe grubunda laboratuvar testleri sık takip edilir. Gebelikte 

oluşan komplikasyonlar ve/veya gebelik öncesinde var olan sağlık durumları nedeniyle anne ve/veya 

fetüsün tehlikede olduğu gebeler ise yüksek riskli gebe olarak tanımlanır. Hastanede kesin yatak 

istirahatındaki riskli gebelerin, fiziksel veya psikolojik sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Fiziksel ve 

psikolojik yakınmaların birbirleri ile ilişkili olduğu ve hastanın demografik, obstetrik özellikleri ve 

sosyal destek kaynaklarıyla bağlantılı olarak arttığı ya da azaldığı saptanmıştır. Antepartum dönemde 

evde bakım, ev ve aile düzeninin korunmasına yardımcı olmakta ve bireysel tercihlere imkân verebilen 

bakıma fırsat tanımaktadır. Ev ortamında bakım alan gebe, hastaneye yatma nedeniyle oluşan stres 

etkenlerini de daha az deneyimlemektedir. Heaman’ın yaptığı bir çalışmada, ev şartlarındaki bakımın 

hastanedeki bakımdan daha az stres yarattığı bildirilmiştir. Son yıllarda gelişmiş ülkelerde hastanede 

yatış süresinin, dolayısıyla maliyetin azaltılması amacıyla yüksek riskli gebelerin izlenmesinde ve 

postpartum erken lohusalık döneminde, hastane merkezli evde bakım programları (Hospital-Based 

Perinatal Home Care Program) işlevsellik kazanmıştır. Bu programlarda özel eğitim almış, deneyimli 

hemşireler, hastanede verdikleri bakımdan farklı olarak bir ekibin doğrudan yardımı ve yönlendirmesi 

olmaksızın bağımsız olarak rol almaktadırlar. Sağlık ekibi üyeleri tarafından evde bakım programında 

kullanılmak üzere hazırlanan standart bakım protokollerinin bulunması, ev ortamında maternal ve fetal 

sağlığı değerlendirmek amacıyla kullanılmak üzere geliştirilen çeşitli araç ve gereçler, bakım ve 

izlemde büyük kolaylık sağlamaktadır. Evde bakımda görevli hemşire, hastanedeki tıbbi bakım ekibi 

ile sürekli iletişim içinde bulunmaktadır. Ayrıca bu programlarda ebeveynlik sınıflarına katılamayan 

gebe ve eşine, evde normal gebelik ve riskli durumuyla ilgili eğitim ve danışmanlık da sağlanmaktadır. 

Yüksek riskli gebelerin karşılanması gereken birçok fiziksel ve psikososyal gereksinimleri vardır. 

Hemşire, bu gereksinimlerin karşılanmasında diğer sağlık ekibi üyeleriyle işbirliği yapmalı ve bireye 

özgü bakım planı hazırlamalıdır. Günümüzde çok sayıda gebe yüksek riskli gebelik nedeni ile aktivite 

sınırlamasını da içeren bir tıbbi bakım almaktadır. Yüksek riskli gebelik anne ve bebek sağlığını tehdit 

eden fizyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik boyutları olan önemli bir sağlık sorunudur. Bu 

gebelerin hastanede bakımı, evde bakımına göre, daha çok sayıda olumsuz etkileri de beraberinde 

getirmektedir. Son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde, evde kullanılabilen yeni teknolojilerin artması, 

sağlık bakım maliyetlerini azaltma gereksinimi, hastaların bilinçlenmesi ve kendi bakımlarına katılma 

isteği, yüksek riskli gebelerin bakımının hastaneden eve geçişini hızlandırmıştır. Yüksek riskli gebeler 

anne ve fetüsün sağlık durumu, bakım verecek sağlık personeli ve ailenin psikolojik, sosyal ve 

ekonomik kaynakları dikkate alınarak evlerine gönderilmektedirler. Yüksek riskli gebelerin evde 

bakımı konusunda özelleşmiş ebeler tarafından verilecek bakım ile gebelik, bebek ve aile ile ilgili 

sonuçlar geliştirilebilir. 

Sonuç olarak, yüksek riskli gebelikler anne ve bebek sağlığını tehdit eden önemli bir sağlık sorunudur. 

Yüksek riskli gebeliklerin evde bakımının gebe ve ailesinin sağlığını geliştirmede önemli katkıları 

bulunmaktadır. Evde bakım hizmetleri kapsamında çalışan, perinatoloji konusunda eğitim almış 
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hemşire ve ebeler yüksek riskli gebelerin evde bakımını sağlayarak anne-çocuk ve aile sağlını 

geliştirebilirler. 

Anahtar Kelimeler:Yüksek riskli gebelik, evde bakım, hemşirelik, ebelik 
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P-53 / KLİMAKTERİK DÖNEMDE CİNSEL DİSFONKSİYON: 

FEMALE SEXUAL FUNCTION INDEX (FSFI) - KADIN CİNSEL 

FONKSİYON İNDEKSİ İLE YAPILAN SON 5 YILLIK ÇALIŞMALAR 
 

Aslı KARAKUŞ1, Emre YANIKKEREM1, 
 

1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 

 

Bu derlemede, klimakterik dönemde cinsel yaşamı etkileyen faktörler ile ilgili 29 araştırma 

incelenmiştir. 

Pubmed veri tabanına “Menopause” ve “Female Sexual Function Index” anahtar kelimeleri yazılmış 

ve 2010-2014 yılları arasında basılan makaleler değerlendirilmiştir. Klimakterik dönemde cinsellik ile 

ilgili yapılan çalışmalarda, en fazla Menopause” ve “Female Sexual Function Index kullanılması 

nedeniyle, bu derlemede Menopause” ve “Female Sexual Function Index kullanılarak yapılan 

çalışmalar incelenmiştir 

Klimakterik dönemde cinselliği etkileyen faktörler yapılan araştırmalar doğrultusunda incelendiğinde; 

ileri yaşta olan kadınlarda cinsel ilişki sıklığının azaldığı, cinsel ilişki sıklığı fazla olan kadınlarda 

cinsel disfonksiyonun azaldığı belirlenmiştir. Evlilik süresi uzun, boşanmış ve düşük eğitim seviyesine 

sahip, sedanter bir yaşamı olan ve yaşam kalitesi düşük olan kadınlarda cinsel disfonksiyonunnun daha 

yaygın görüldüğü bulunmuştur. Bununla birlikte, cinsel disfonksiyonun ileri yaşta ve cinsel soruna 

sahip partnerleri olan kadınlarda yüksek bulunmuştur. Menopoz döneminde kadınlarda cinsel 

disfonksiyonun, cinsel istek, doyum, uyarılma, lubrikasyon ve ağrı bozukluğu görüldüğü, cerrahi 

menopoz olan kadınların fizyolojik menopoza giren kadınlara göre daha fazla cinsel disfonksiyonun 

yaşanmaktadır. Bazı araştırmalarda hormon replasman tedavisi kullanımının cinsel fonksiyona olumlu 

etkisi olduğu belirtilirken, bazı araştırmalarda bir etkisi olmadığı, menopozal semptomları yoğun 

yaşayan kadınlarda daha fazla cinsel disfonksiyonun görüldüğü bulunmuştur 

Klimakterik dönemde vazomotor, ürogenital ve psikososyal değişimler kadının cinsel yaşamını 

etkilemektedir 

Anahtar Kelimeler:Menopoz, Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi, Cinsellik, Klimakterik dönem, Cinsel 

Disfonksiyon 
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P-54 / POSTPARTUM DÖNEMDE İNKONTİNANS VE YAŞAM 

KALİTESİ: SON 10 YILLIK ÇALIŞMALAR 
 

Aslı KARAKUŞ1, Emre YANIKKEREM1, 
 

1Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, 

 

Bu derlemede, postpartum dönemde inkontinans ve yaşam kalitesi ile ilgili 2004-2014 yılları arasında 

Pubmed yoluyla tam metne ulaşılan 28 çalışma incelenmiştir. 

Pubmed veri tabanına “Postpartum”, Quality of Life” ve “Incontinence” anahtar kelimeleri yazılmıştır. 

Üriner inkontinansın, fekal inkontinansın ve aynı anda her iki tip inkontinansın yaşam kalitesi üzerine 

olumsuz etkisi olduğu belirlenmiştir. Üçüncü derecede yırtığı olan kadınların, müdahalesiz vajinal 

doğum ve elektif sezaryen doğum yapan kadınlara göre yaşam kalitelerinde bozulma olduğu, dördüncü 

derecede yırtık olan grubun yaşam kalitesi üçüncü derece yırtık olan gruba göre daha olumsuz 

etkilediği saptanmıştır. Supervisör eşliğinde pelvik taban egzersizlerini yapan grubun yaşam 

kalitesinde daha fazla iyileşme olduğu belirlenmiştir. Doğum şekli ve yaşam kalitesi arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır. Üçüncü derece yırtığı olan kadınlarda postpartum dönemde pelvik taban 

egzersizleri ile evde biofeedback uygulaması arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı saptanmıştır. 

Doğumun ikinci fazı uzun süren kadınlar (>90 dk) ile kısa süren (<30 dk) kadınların yaşam kalitesinin 

benzer olduğu bulunmuştur. 

Postpartum dönemde üriner inkontinans ve fekal inkontinans kadını fiziksel, psikolojik ve sosyal 

olarak etkilemekte ve kadının yaşam kalitesi üzerine olumsuz bir etki yaratmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:Postpartum, yaşam kalitesi, inkontinans, üriner inkontinans, fekal inkontinans 
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P-55 / POSTPARTUM ERKEN DÖNEMDE UYGULANAN 

REFLEKSOLOJİNİN LAKTASYON HORMONLARI ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Özlem ÇETİN1, Funda KOSOVA1, Aslı GÖKER1, Selda İLDAN 

ÇALIM1, Zühal DEMİRTAŞ1, 
 

1Celal Bayar Üniversitesi, 

 

Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için en uygun beslenme yöntemidir. Laktasyon, 

anne sütünün yapılması sürecidir. Bu süreçte hormonların etkili olduğu düşünülmektedir. Postpartum 

erken dönemde hipofiz ve üreme organları ile lumbosakral alan üzerine yapılan refleksolojinin 

laktasyon hormonları üzerindeki etkisini araştırmak için oksitosin, prolaktin, noradrenalin seviyeleri 

ile durumluk ve sürekli kaygı düzeylerine bakmayı amaçladık. 

Bu çalışma CBÜ Üniversitesi SYO ve Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Servisi’nde yapılmıştır. Çalışmada 30 kontrol grubu ile 60 refleksoloji yapılan gruba (1. grupta hipofiz 

ve üreme organları, 2.grupta ise lumbosakral) sosyo-demografik, gebelik ve doğum öyküleriyle ilgili 

bilgileri içeren anket formu ile Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği ve bu grupların toplanan kanlarında 

Prolaktin, oksitosin ve noradrenalin seviyeleri Elisa yöntemi kullanılarak ölçülmüştür. 

Deney grubu 1 ve 2 ile kontrol grubu kadınların sosyodemeografik, doğurganlık özellikleri, beden 

kitle indeksi ve visual analog skala arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır 

(p<0,05). Kontrol grubundakilere göre deney grubu 1 ve 2’deki kadınlarda oksitosin ve prolaktin 

seviyesinde istatistiksel olarak belirgin bir artış olmuştur. Noradrenalin seviyesi ise kontrol grubuna 

göre istatistiksel olarak deney grubu 1 de azalmış, deney grubu 2 de ise artmıştır. Deney grubu 1 ve 2 

ile kontrol grubu kadınlar arasında durumluk kaygı ölçeği puan ortalamasında fark yokken, sürekli 

kaygı ölçeği puan ortalamasında istatistiksel olarak fark saptanmıştır (p<0,05). 

Düzenli yapılan refleksolojinin laktasyonu etkileyen hormonları arttıracağından bebeğin gelişimi için 

ek besine gerek kalmayacak anne sütü tek başına yeterli olacaktır. Böylece daha sağlıklı bireyler 

yetişecektir. 

Anahtar Kelimeler:Postpartum Dönem, Refleksoloji, Oksitosin, Prolaktin, Noradrenalin 
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P-56 / DOĞUMHANE ORTAMI VE KOŞULLARININ DOĞUM AĞRISI, 

DOĞUMDAN MEMNUNİYET VE ANNE-BEBEK BAĞLANMASI 

ÜZERİNE ETKİSİ 
 

Elif YAZGAN1, Anahit COŞKUN2, 
 

1Fatİh Ünİv. Hastanesİ, 2Bezmİalem Vakyf Ünİv. Hastanesİ, 

 

Doğum sırasında salgılanan tüm hormonlar hipotalamus-hipofiz bezinden salgılanır ve doğum 

sürecinde yapılan kısıtlamalar ya da baskılar neokorteksi uyararak (parlak bir ışık, gözlemlenmek, 

stres hormonlarının salınımına sebep olan faktörler) doğumun ilerleyişine müdahale eder. Bu nedenle 

bu araştırma, doğumun yapıldığı ortam ve koşullarının iyileştirilmesinin (loş ve sessiz bir ortamda, 

müzik eşliğinde, aynı ebe ve doktor takibi ve refakatçı ile) doğum ağrısı, annenin doğum eyleminden 

memnuniyeti ve doğum sonrası anne-bebek bağlanması üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla 

deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın örneklemini randomize olarak seçilen 30 vaka ve 30 kontrol grubu gebe oluşturmuştur. 

Çalışmamız Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Doğum Servisinde, Eylül 2012 ve 

Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verileri toplamak için, Sosyo-

Demografik ve Obstetrik Özelliklere İlişkin Bilgi Toplama Formu, Görsel Kıyaslama Ölçeği, Annenin 

Doğumu Algılaması Ölçeği ve Maternal Bağlanma Ölçeği kullanılmıştır. 

Çalışmamıza katılan vaka ve kontrol grubu gebelerin sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri benzer 

bulunmuştur. Vaka grubu gebelerin, kontrol grubu gebelere göre doğumdan önceki son üç saatte 

ağrılarını anlamlı derecede daha düşük düzeyde hissettikleri saptanmıştır (p=0,021). Yine 

çalışmamızda vaka grubu gebelerin doğum eyleminden memnuniyet puanları, kontrol grubu 

gebelerden yüksek bulunmuştur. Ancak iki grubun memnuniyet puanları arasında istatistiksel bir fark 

bulunmamıştır (p>0,05). Vaka grubu için oluşturulan doğumhane ortamında doğan bebeklerle kontrol 

grubu annelerin bebekleri arasında bağlanma puanları arasında anlamlı bir fark saptanmazken 

(p=0,763) her iki grupta da yüksek bulunmuştur (vaka grubu MBÖ puanı 94,80, kontrol grubu MBÖ 

puanı 95,33). 

Sonuç olarak, doğumhane ortamı ve koşullarında yapılan değişikliklerde gebeler doğum ağrısını daha 

az algılamışlardır. Diğer taraftan araştırmanın gerçekleştirildiği hastane koşulları nedeniyle (tek kişilik 

oda, bebek dostu hastane) doğum eyleminden memnuniyet ve anne-bebek bağlanması, her iki grupta 

da yüksek ve benzer bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler:Doğum Ortamı, Doğum Ağrısı, Memnuniyet, Anne-Bebek Bağlanması 
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P-57 / 24-28 HAFTALIK GEBELERİN ORAL GLİKOZ TARAMA TESTİ 

(OGTT) MEMNUNİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Özlem BİLGİN1, Kerime Derya BEYDAĞ2, 
 

1Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, 2Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik 

Bölümü, 

 

Gebelikte Diabetes Mellitus, çeşitli etiyolojik nedenlerle insülinin yetersiz salınması ve/veya yetersiz 

etkisi sonucu ortaya çıkan, anne ve fetüs açısından önemli komplikasyonlar oluşturma riski 

taşıdığından, dikkatli ve bilinçli bir şekilde izlem gerektiren kronik bir hastalıktır. Bu çalışmanın 

amacı, 24-28. gebelik haftasındaki gebelerin, gestasyonel diyabet tarama testi tercihlerini sorgulamak, 

test esnasında karşılaştıkları sorunları belirlemek ve testten memnuniyetlerini ölçmektir. 

Çalışmanın örneklemini, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’ne Ekim 2014- Mart 2015 tarihleri arasında 

başvuran 18 yaşından büyük, okuma yazma bilen ve diyabet tanısı almamış 100 gebe dâhil edilmiştir. 

Veriler, araştırmacı tarafından oluşturulan Sosyo Demografik Veri Formu ve Gestasyonel Diyabet 

Tarama Testi (GDTT) ile elde edilmiştir. GDTT, Türk Perinatoloji Dergisinin ‘Gestasyonel diyabet: 

Güncel durum’ (2014) yayınlamış olduğu makale ve IADPSG ( Internatıonal Association of Diabetes 

and Pregnancy Study Group ) ‘un yapmış olduğu HAPO (Hyperglisemıa and Adverse Pregnancy ) 

çalışmasının GDM için belirlemiş olduğu eşik değerleri kabul edilerek hazırlanmıştır. Veri toplama 

işlemi öncesinde etik kurul onayı ve kurum izni alınmıştır, çalışmanın amacı gebelere açıklanarak, 

gönüllü gebeler örnekleme dahil edilmiştir. Veriler spss 22.0 programında değerlendirilmiştir. 

Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik hesaplamaları ve ki-kare önemlilik testi kullanılmıştır. 

Çalışmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 32,06 ± 4,3 olarak saptanmıştır. Gebelerin %72’ sinin 

ylisans ve doktora mezunu olduğu, %65’inin ilk doğumu olduğu, %95’ inin spontan gebe kaldığı ve 

gebelik haftası ortalaması 22,52 ± 1,9 olarak saptanmıştır. Gebelerin, gebelik riskleri incelendiğinde; 

% 33’ünün herhangi bir riski olmadığı, % 22’ sinin BKI’nin 25’den fazla, %17’ sinin GDM öyküsü, 

%16’sının ailede DM öyküsü ve %12’ sinin de yaş faktörünün 35 den fazla olduğu görülmektedir. 

Gebelerin %39’unun OGTT testinin ne amaçla yapıldığı hakkında kısmen yeterli bilgiye sahip 

oldukları, %41’inin bilgiyi doktordan edindikleri görülmüştür. Gebelerin %68’ inin 75 gr OGTT’ini 

tercih ettikleri, tercih nedenleri içerinde %41’inin testin kesin sonuç vermesi nedeniyle olduğu 

görülmüştür. Araştırmaya katılan gebelerin %43’ünün testten memnun olduğunu, %49’u testin “zor 

olduğunu, mide bulantısı, baş dönmesi yaptığını, uzun sürdüğünü” ifade etmiştir. Tarama testi 

sonucunda, gebelerin % 62’sinin 75 gr OGTT sonucu negatif iken, % 17’sinin sonucunun pozitif 

olduğu bulunmuştur. Gebelerin %58’ i tekrar 75 gr OGTT yaptırmayı tercih edeceğini, %32’si tekrar 

test yaptırmayı gerek duymadığını, % 10’ u ise 50 gr GYT + 100 gr OGTT testi yaptırmayı tercih 

edeceğini açıklamıştır. Araştırmaya katılan gebelere, “OGTT’ni tüm gebelere önerir misiniz?” diye 

sorduğumuzda %47’ si evet, %37’ si kararsızım, %16’sı ise hayır cevabını vermiştir. Çalışmaya 

katılan gebelerin test tercihi ile memnuniyet nedenleri ve sonraki gebeliklerindeki test tercihi 

dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05). Gebelerin 75 gr OGTT testinden 

memnuniyet düzeyleri diğer testlere göre daha yüksek bulunmuş; 75 gr OGTT testi yaptıranların 

sonraki gebeliklerinde aynı testi yaptırmayı istedikleri saptanmıştır. 

Gebelerin, OGTT testi hakkında bilgilerinin kısmen yeterli olduğu, bu nedenle doktor, hemşire ve 

ebelerin testin gerekliliği konusunda daha fazla bilgilendirme yapmaları gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler:oral glikoz tarama testi, gebelik, memnuniyet, değerlendirme, hemşire. 
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P-58 / EBELİK VE HEMŞİRELİK İNTÖRN ÖĞRENCİLERİN TIBBİ 

HATALAR KONUSUNDAKİ BİLGİ VE TUTUMLARININ 

BELİRLENMESİ 
 

Emine KOÇ1, Birsen ALTAY1, Ümran Erciyes2, 
 

119 Mayıs Üniversitesi, Sağlık Yüksek Okulu, Ebelik Ab, 2Medipol Üniversitesi, 

 

Bu çalışma, ebelik ve hemşirelik son sınıf öğrencilerinin tıbbi hatalar konusunda bilgilerini ve 

tutumlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanan bu araştırma Ocak-Şubat 2016 tarihleri arasında 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Sağlık Yüksek Okulu Ebelik ve Hemşirelik lisans son sınıf 

öğrencileri oluşturmuştur. Evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş ancak, ulaşılabilen ve 

araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 153 öğrenci örneklem kapsamına alınmıştır. Veriler 12 

soruluk anket formu ve Güleç ve İntepeler (2013) tarafından geliştirilen 19 maddelik "Tıbbi Hatalarda 

Tutum Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 21.0 paket programı 

ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerle One-Way ANOVA testi, t testi 

kullanılmıştır. 

Öğrencilerin yaş ortalaması 21.9±1.62 olup, %61.4’ü hemşirelik bölümünde öğrenim görmektedir. 

Katılımcıların %47.7’sinin düz lise mezunu olduğu, %52.3’ünün yurtta kaldığı, %86.3’ünün herhangi 

bir işte çalışmadığı saptanmış olup, %8.5’u hastanede çalışmaktadır. Öğrencilerin %67.3’ünün hasta 

güvenliği konusunda bilgisi olduğu, bu bilgiyi %50.1’inin okuldan edindiği saptanmıştır. Yeşil yonca 

konusunda ise bilgisi olduğunu söyleyenlerin oranı %90.2 olmasına rağmen, yeşil yonca nedir 

sorusuna cevap verenlerin oranı %72.5 olarak bulunmuştur. Çalışma da toplam ölçek puan ortalaması 

67.05±6.13 olarak bulunmuştur. Ebelik öğrencilerinin ve hemşirelik öğrencilerinin ortalama puanları 

arasındaki fark anlamsız bulunmuştur. Öğrencilerin yüzde %40.5’inin stajlarda tıbbi hatası olduğu, 

%34’nün hatalarını paylaştığını, hatalarını paylaşırken öncelikle (%19.9) servis de çalışan klinik 

hemşireleri tercih ettikleri bulunmuştur. Sağlık meslek lisesinden mezun olan(p=.354), yurtta kalan 

(p=.442) ve çalışan öğrenciler (p=.338) ile tıbbı hatalarda tutum puanları arasında istatiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanmıştır. 

Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin genel olarak tıbbi hata yapma oranlarının yüksek olduğu, 

Öğrencilerin hata yaptıklarında paylaşma oranlarının da düşük olduğu görülmüştür. Ancak 

öğrencilerin hataları öğretim elamanından daha fazla klinik hemşireyle paylaştığı bulunmuştur. Bu 

durum öğrencilerin not kaygısı nedeniyle dersin sorumlu öğretim elamanıyla durumu paylaşmadığını 

düşündürmektedir. Öğrencilerin yaptıkları tıbbi hataları paylaşmaları konusunda cesaretlendirmeleri 

ve öğrencilerin not kaygısının giderilmesi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler:Ebelik öğrencileri, Hemşirelik öğrencileri, Tıbbi Hata, Tutum 
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P-59 / TAMAMLAYICI BESLENMEYE ERKEN VE GEÇ 

BAŞLAMANIN DEZAVANTAJLARI 
 

Nimet GÖKŞEN1, 
 

1Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, 

 

Çocuğun beslenme durumu tüm sağlığını etkiler. Bu yüzden annelere danışmanlık yoluyla doğru ve 

dengeli beslenme öğretilmelidir. Anne sütü ilk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100’ ünü, 6-12 ayda 

bebeğin ihtiyacının %50’ sini ve 12.aydan itibaren de %30’ unu karşılar. 6.ayını doldurduktan sonra 

anne sütüne ilaveten diğer besinlere başlanması küçük çocuğun yeterli büyümesine yardım eder. 

Geçişi doğru yapmak büyük önem arz etmektedir. 

İlgili makalelerden derlenerek ve tecrübelerle birleştirilerek anlatılacaktır. 

Tamamlayıcı beslenme; anne sütüne ilave olarak bebeğin yaşına, gereksinmesine uygun diğer 

besinlerin verilmesidir. Verilen bu besinlere de tamamlayıcı besin denir. 6. aydan sonra büyümenin 

hızla devam etmesi ve daha aktif hale gelmesi nedeniyle anne sütü, bebeğin besin ihtiyacını 

karşılayamamaya başlar. Tamamlayıcı beslenme, anne sütünden sağlanan ile bebeğin gereksinimi 

arasındaki boşluğu doldurarak besinsel gereksinmelerin karşılanmasını sağlar. Tamamlayıcı 

Beslenmeye Erken ve Geç Başlamanın Dezavantajları şunlardır; • Tamamlayıcı besinlere erken 

başlama ile anne sütü verimi ve anne sütü verme süresi azalır. • Tamamlayıcı besinler önemli bir 

bulaşma kaynağı olduğu için bu besinlere erken başlama ile anne sütündeki koruyucu etmenler daha az 

alınır. Bu nedenle bebeklerde hastalık görülme oranı ve bu hastalıklara bağlı ölüm riski artar. • 

Tamamlayıcı besinlerin besin değerleri anne sütüne göre daha düşüktür ve anne sütünün yerine 

geçemezler. • Tamamlayıcı besinlere erken başlama sonucunda anne sütü ile beslenme süresinin 

kısalması, bebeğin anne sütünden yararlanmamasına neden olur. • Tamamlayıcı besinlere erken 

başlanması ve anne sütü ile birlikte aynı öğünde kullanılması anne sütündeki demir, çinko gibi birçok 

besin öğesinin emilimini azaltır. • Tamamlayıcı besinlere erken başlanması sonucu atopik hastalıklar, 

astım, tip 1 diyabet, alerjik hastalıkların, enfeksiyon hastalıklarının ve özellikle bağırsak villus 

işlevlerinin bozulması riski artar. • Tamamlayıcı besinlere geç başlanması sonucunda ise bebeğin 

büyüme ve gelişmesi duraksamakta, malnütrisyon (kötü beslenme) ve çeşitli vitamin mineral 

yetersizlikleri oluşmaktadır. • Tamamlayıcı besinlere geç başlanması ile demir ve çinko gibi mikro 

besin eksiklikleri oluşmaktadır. Çünkü 6. aya kadar bebeğe yeterli miktarda demir ve çinko sağlayan 

anne sütü, bu süreden sonra tek başına yetersiz kalmaktadır. • Ayrıca tamamlayıcı besinlere geç 

başlama ile bebeğin çiğneme gibi yeme işlevlerinin gelişimi ile yeni tat ve yapıdaki besinlere alışması 

gecikir. • Eğer ilk 6 aylık dönemde anne sütü azalıyorsa (yanlış emzirme tekniği sonucu veya 

göğüslerdeki sütün tamamen boşaltılmaması sonucu), önce anneye anne sütünün arttırılmasına yönelik 

eğitim verilmeli, yanlışlar düzeltilmeli ve tamamlayıcı besinlere gereksiz yere erken başlanmamalıdır. 

Yaşamın ilk 15 haftasından önce tamamlayıcı besinlere geçen çocuklar, 6 aydan sonra tamamlayıcı 

besinlere geçen çocuklarla karşılaştırıldıklarında, 7 yaşında solunum sistemi bozukluklarının daha sık 

olduğu (sırasıyla % 21 ve % 10) ve vücut yağlanmasının daha yüksek olduğu (sırasıyla % 19 ve % 17) 

gösterilmiştir. 

Çocuğun beslenme durumu tüm sağlığını etkiler. Sağlık sadece büyüme ve gelisme demek değildir. 

Hastalıklara karsı direnç gösterme, savaşabilme ve iyileşebilme de sağlığın kapsamındadır. Çocuğun 

beslenme durumunun tüm sağlık göstergeleri için önemli olduğu ve yeterli ve dengeli beslenme 

uygulamalarının teşvikinin tüm sağlık göstergeleri için gerekli olduğu unutulmamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: tamamlayıcı besin, 6.ay, bebek, sağlık, anne 
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P-60 / KLİNİK PİLATES EGZERSİZLERİNİN 24-32 HAFTALIK 

GEBELERDE UMBLİKAL KAN AKIMINA AKUT ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

Alime BÜYÜK GÖNEN1, Edibe ÜNAL1, Ayşegül ERDEM KALAY2, 
 

1Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, 2Alanya Kadın Doğum Kliniği, 

 

Son yıllarda gebelik süresince düzenli olarak egzersiz yapılmasının anne ile bebeğin bütünleşmesi, 

gebeliğin daha fonksiyonel geçmesi, umblikal kan akımını değiştirmesi(Morrow, 1989), yorgunluk ve 

depresif bulguların azalması gibi birçok olumlu etkisi olduğu için uzmanlar tarafından tavsiye 

edilmektedir.(Wolfe LA, 2003). Ultrason doppler ile yapılmış ve egzersizin fetal yanıtlar üzerinde 

etkisini araştıran bir araştırmada inaktif, düzenli aktif ve çok aktif olan gebelerin egzersiz testi sonrası 

maternal-fetal kalp hızlarına, umblikal arter kan akım hızlarına bakılmış ve düzenli aktif ve çok aktif 

olan annelerin dinlenme kalp hızları inaktif gebelere oranla düşük bulunmuştur. Buna göre inaktif 

gebelere orta şiddette, aktif gebelere daha yüksek şiddette egzersiz önerilebileceği belirtilmiştir 

(Chaddha, 2005). Gebelikte egzersizin önemi vurgulansa da hangi tür egzersizin kan akımına etkisi 

konusunda kısıtlılık vardır. Literatüre bakıldığında klinik pilates egzersizlerine ilişkin çalışmalar 

dikkat çekmektedir. Ancak klinik pilates egzersizlerinin gebelerde anneden bebeğe giden kan akışına 

etkisini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, gebelerde klinik pilates egzersiz 

uygulamalarının 24-32 haftalık gebelerde umblikal kan akışı üzerine etkilerinin olup olmadığını 

araştırmak amacıyla yapıldı. 

Bu çalışmanın örneklemine, egzersiz yapmaya kontraendikasyonu olmayan ve gebeliğinin 24-32 

haftasında olan 28 gebe dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen gebelere klinik pilates egzersizlerinin 

düzgünlük prensipleri öğretildi. Gebe, lumbopelvik kontrolünü kazandıktan sonra bir saatlik egzersiz 

programına alındı. Bu programda kapalı kinetik egzersizler kullanılarak, pelvik taban kaslarının ve 

transversus abdominis kasının kokontraksiyonunun nefes kontrolü ile sürdürülmesi hedeflendi. Her bir 

gebe egzersiz öncesi ve sonrası umblikal kan akım oranları pulse index (PI), resistance index (RI) ve 

sistol/diastol (S/D) değerleri kullanılarak Doppler ultrason ile ölçüldü. 

Çalışmaya katılan 28 olgunun yaşları 30,46± 4,14 yıl olarak kaydedildi. Gebelere ait demografik 

veriler Tablo.1.’de gösterilmektedir. Katılımcıların egzersiz öncesi ve sonrası umblikal kan akımları 

(S/D, RI, PI) arasında anlamlı bir farklılık görüldü (p<0,05) (Tablo 2). Ayrıca katılımcıların egzersiz 

öncesi S/D, RI, PI ve egzersiz sonrası S/D, RI, PI arasında orta dereceli ilişki tespit edilmiştir (p<0,05, 

r değerleri için Tablo.2). 

Bu çalışmanın sonucunda, klinik pilates egzersizlerinin bir seanslık akut etkisinin umblikal kan 

akımını olumlu yönde değiştirdiği gözlendi. Bu objektif veriler ışığında klinik pilates egzersizleri, 24-

32 haftalık gebelerde anneden bebeğe giden kan akımına olumlu etkileri nedeniyle güvenli bir egzersiz 

modeli olarak önerilebilir. Kaynakça Chaddha, V. S. (2005). Fetal response to maternal exercise in 

pregnancies with uteroplacental insufficiency. . American Journal of Obstetrics and Gynecology, 183. 

Morrow, R. K. (1989). Fetal and maternal hemodynamic responses to exercise in pregnancy assessed 

by Doppler ultrasonography. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 138-140. Wolfe LA, D. 

G. (2003). Canadian Guidelines for Exercise in Pregnancy. Clin Obst Gyn, 488‐495. 

Anahtar Kelimeler:klinik pilates egzersizleri,umblikal kan akımı,fizyoterapi,gebelikte egzersiz,kadın 

doğum 
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P-61 / DOĞUM SONU DÖNEMDE BEBEK BAKIMINA YÖNELİK 

YAPILAN GELENEKSEL UYGULAMALAR 
 

Fatma BAŞAR1, Sevil ÇİÇEK1, 
 

1Dumlupınar Üniversitesi, 

 

İnsan bir toplum içinde doğar, yaşar ve ölür. Her toplumun ise kendine özgü kültürü içinde değer, 

inanç, gelenek ve görenekleri, örf ve adetleri vardır. Günümüzde de bu gelenek ve göreneklerin bir 

kısmı kişiden kişiye, yöreden yöreye, aileden aileye bazı farklılıklar göstererek hala varlıklarını 

sürdürmektedir. Her konuda olduğu gibi sağlıkla ve hastalıkla ilgili konularda da kültürün etkisi 

olduğu görülmektedir. Dünya’nın bazı toplumlarında olduğu gibi Türk toplumunda da özellikle doğum 

sonu dönemde geleneksel uygulamaların yaygın olduğu dikkat çekmektedir. Bu uygulamaların bazıları 

sağlığa yararlı iken; bazılarının sağlık üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bazı uygulamalar 

ise sağlığa zararlıdır. Örneğin; tuzlanma yapılası bebeğin nazik olan cildini tahriş olmasına, ağrıya, 

deride kızarıklığa ve derinin bütünlüğünün bozulmasına; sıkı kundak yapılması bebekte kalça çıkığı 

olmasına; höllüğe yatırılması bebeğin tetanos ve sepsis olmasına neden olan uygulamalardır. TNSA 

2013 verilerine göre; doğum sonrası bebeklerde bakım alma oranı Türkiye genelinde %94 iken, doğu 

bölgelerinde bu oranın %85 olduğu görülmektedir. Doğum sonu dönemde verilen bakımdaki bu 

yetersizlik, sağlık sorunlarını çözmek için bireyleri geleneksel uygulamalara yöneltmektedir. Bu 

nedenle bireyler sağlık problemlerini ailelerinden ve akrabalarından görmüş oldukları geleneksel 

uygulamalarla çözmeye çalışmaktadırlar. Denizli merkezde(2015) yapılan bir çalışmaya göre 

annelerin %68.6’sı geleneksel uygulamalara başvurduğu ve bu uygulamaları en fazla kendi 

anneleri(%56.3) ve kayınvalidelerinden(%47.4) öğrendiği/duyduklarını ifade etmişlerdir. Son 

dönemde yapılan diğer çalışmalarda da, doğum sonu bebek bakımında yapılan geleneksel 

uygulamaların yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Çınar ve arkadaşlarının (2015) Denizli’de 

yaptıkları çalışmaya göre; annelerin %62.8’inin tuzlama yaptığı, %48.3’ünün bebeğin düşen göbeğini 

halen evde sakladığı, %90.3’ünün nazara inandığı, %34.6’sının uyuması için ayakta salladığı, 

%75.3’ünün kırk banyosu yaptırdığı görülmektedir. Egelioğlı Çetişle ve arkadaşları tarafından (2014) 

Ege Bölgesi’nde yapılan çalışmaya göre ise; annelerin sarılık olmasın diye sarı yazma örttüğü(%61.2), 

göbek bağı düşünce dinine düşkün olsun diye cami avlusuna, okuması için okul bahçesine 

gömdüğü(%48.2) saptanmıştır. Karabulutlu tarafından (2014) Kars ilinde yapılan başka bir çalışmaya 

göre; en sık olarak yapılan uygulamanın bebeğin kırkını çıkarmak(%97.8) olduğu ve bunu %93 ile 

bebeği nazardan korumak için yapılan uygulamalar ve kundaklama(%89.7) izlemektedir. Kadınların 

%78.1’i bebeği albasmasından korumak için yatağının yanına birşeyler koyduklarını (iğne, Kuran-I 

Kerim, ekmek makas vs) belirtmişlerdir. Bunun dışında literatür taraması sonucu bebek bakımına 

yönelik yapılan geleneksel uygulamaların; üç ezan bekledikten sonra emzirmek, bebekte pamukçuk 

olduğunda ağzına soda sürmek, çocuğun güzel olması amacıyla anne sütünü bebeğin yüzüne sürmek, 

burnunu sıkıştırıp yanaklarına gamze olsun diye parmak basmak, kaşına, gözüne sürme çekmek, 

bebeği höllüğe yatırmak, topraklamak ve şekerli su vermek olduğu görülmüştür. Toplum sağlığının 

korunması ve geliştirilmesi için bebek sağlığına yeterince önem verilmelidir. Bu yüzden bebek 

bakımında birincil sorumluluğu üstlenen annelerin bebek bakımı uygulamalarını bilmesi önemli ve 

gereklidir. Bebek sağlığını etkileyen geleneksel uygulamaların bilinmesi, bunlardan zararlı olanların 

ortaya çıkarılması ve yok edilmeye çalışılması, sürdürülmesinde sakınca olmayanların ise korunması, 

kültürel özellikler ile geleneklere sahip çıkılması ve saygı duyulması açısından oldukça önemlidir. 

Sonuç olarak kültürel değerler, tutum ve davranışlar, inanç ve inanışların sağlık üzerindeki 

etkilerinden dolayı hemşireler ve ebeler, doğum sonu dönemde bakım verdiği bireylerin 

gereksinimlerini karşılarken bu kavramları göz önüne alarak sunulan bakımın kalitesini artırmayı 

amaçlamalıdırlar. 

Anahtar Kelimeler:geleneksel uygulamalar, yenidoğan, bebek bakımı, kültür, doğum sonu dönem 
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P-62 / KADIN DOĞUM VE YENİDOĞAN ÜNİTELERİNİN TEN TENE 

TEMAS UYGULAMASINA BAKIŞ AÇILARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Tuğba YILMAZ ESENCAN1, Çiğdem ŞİMŞEK1, Döne ERTUĞRUL 

ABBASOĞLU2, Özlem KARABULUT1, Seda KÜÇÜKOĞLU1, 
 

1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2Z, 

 

Bu çalışma kadın doğum ve yenidoğan ünitelerinin ten tene temas uygulamasına bakış açılarının 

değerlendirilmesi ve ten tene temas uygulamasının etkin olarak uygulamaya yansıtılabilmesi amacıyla 

planlanmıştır 

Tanımlayıcı tipte olan araştırma, İstanbul ilinde Anadolu yakasında bulunan bir eğitim ve araştırma 

hastanesinin kadın doğum ve yenidoğan ünitelerinde çalışan ebe, hemşire, sağlık memuru, asistan 

doktor ve uzman doktorlarından çalışmaya kabul kriterlerine uyan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 

167 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda araştırmacı 

tarafından geliştirilen 15 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 

SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. 

Araştırmaya toplam 167 kişi katılmış olup katılımcıların minimum yaşı 19 maksimum 55 iken yaş 

ortalaması 32’dir. Katılımcıların %85,6’sı kadın, %47,3’ü lisans mezunu, %46,1’i hemşire,%31,7’si 

ebe, %15,6’sı asistan doktor ve % 6,6’sı ise uzman doktordur. Katılımcıların minimum çalışma yılı 3, 

maksimim 36 yıl ve ortalama 11 yıl olup %34,1’i kadın doğum kliniklerinde, %31,1’i yybü, %17,4’ü 

doğumhane birimlerinde çalışmaktadırlar. Araştırmaya katılan sağlık profesyonellerinin %17,4’ü TTT 

uygulamasını daha önce hiç duymadığını, %62,9’unun konu hakkında hiç eğitim almamış olduğunu, 

%95,8’inin TTT uygulamasını gerekli bulurken %4,2’sinin ise gereksiz bir uygulama olarak 

düşündüğü belirlenmiştir. Katılımcıların %80,2’si anne ve bebek arasındaki iletişimi olumlu 

etkilediğini, %16,2’si kitaplarda yazan ama uygulanmayan bir uygulama olarak gördüğünü, %68,3’ü 

her kadın ve bebeğin hakkı olduğunu, sadece %3’ü uygulamanın yenidoğan sağlığını olumsuz 

etkileyeceğini, %93,4’ü nasıl uygulandığını bildiğini, %11,4’ü hastane şartlarında uygulanmasının 

mümkün olmadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların %26,9’u her doğumdan sonra 

yapılmasının gerekli olmadığını ve acil durumlarda bebek sağlığını olumsuz etkileyeceğini ifade 

ederken, gerekli bulanların %72,5 ile anne ve bebek sağlığı üzerine olumlu etkileri nedeniyle 

yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. %80,8’ i TTT tanımını doğru ifade etmiş olup, %25;1’i ise 

bebeğin anne yanağına değdirilmesini TTT uygulaması olarak seçmiştir. Katılımcıların %62,9’u 

hastanede TTT uygulamasını yapmadığını ve neden olarak iş yükünü arttırdığını, %35,9’unun 

uyguladığını ve çoğunlukla kanguru bakımı sırasında TTT sağladığı belirlenmiştir. Uygulama 

konusunda %32,3’ü kendini yetersiz bulurken, %83,8’i ise doğum yapan kadınların TTT talep 

etmediğini ifade etmiştir. TTT uygulamasını etkin olarak kullanılabilmesi için %56,9’u eğitim 

alınması gerektiğini, %50,9’u rutin bir uygulama olarak entegre edilmesi gerektiğini, %58,1’i 

gebelerin bu konuda eğitilmesi gerektiğini ve %62,3’ü hastane şartlarının TTT uygulaması için 

düzenlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir 

Katılımcıların çoğunluğunun TTT uygulaması hakkında eğitim almamasına rağmen nasıl 

uygulandığını bildiği, bilmelerinin yanında etkin olarak kullanmadıkları belirlenmiştir. TTT 

uygulamasının etkinliğinin arttırılması için bu alanda yapılan araştırmaların arttırılması ve çalışma 

sonuçlarının alana yansıtılması, uygulamanın rehberlere entegre edilmesi, hastane koşullarının bu 

yönde düzenlenmesi ve eğitim verilerek tüm ekibin gebe dahil olmak üzere bilinçlendirilerek sürece 

katılımlarının sağlanması gerektiği düşünülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:Ten Tene Temas, Doğuma Hazırlık, Doğum Ekibi, Ebe, Hemşire, Doktor 
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P-63 / GEBE OKULU PROGRAMI VE DENEYİMLERİMİZ 
 

İlknur Münevver GÖNENÇ1, Neslihan YILMAZ SEZER1, Sibel ERKAL 

İLHAN1, 
 

1Ankara Üniversitesi, 

 

Giriş Ankara Üniversitesi Ebelik Bölümü ve Altındağ Belediyesi işbirliğiyle 2010 yılından itibaren her 

yıl düzenli olarak Gebe Okulu Programı yürütülmektedir. Bu program kapsamında gebelere, gebelik 

öncesi dönem, doğum öncesi dönem, doğum ve doğum sonrası dönem, yenidoğan bakımı, aile 

planlaması konularında eğitim verilmektedir. Gebe okulu programıyla katılımcıların bilgi eksiklikleri 

giderilerek, gebelik sürecine uyum sağlamaları amaçlanmaktadır. Eğitimler 9 hafta sürmekte ve yılda 

iki kez düzenlenmektedir. Her grupta toplam 15-20 kadın bulunmaktadır. Eğitime katılacak gebelere 

ilgili belediyenin Kadın Eğitim Kültür Merkezinde çalışan personel aracılığıyla ulaşılmakta, kadınlar 

eğitimden bir hafta önce kayıt yaptırmaktadır. Gebe okulu programının ilk uygulandığı dönemde 

ulaşım, çocuk bakımı, hastane hizmetlerinin olmaması, eğitim tarihini ve saatini unutma gibi 

nedenlerle katılım çok sınırlı sayıda olmuştur. Katılımcı sayısını artırmak için belediye ile iş birliği 

yapılarak problemlerin çözümü sağlanmıştır. Bu çözümler kapsamında; eğitim sürecinde, her hafta 

katılımcılara eğitimin konusu ve saati ile ilgili hatırlatma mesajı gönderilmekte, kadınların eğitim 

merkezine ulaşımı belediye tarafından servisle sağlanmaktadır. Çocuk sahibi olan gebelerin eğitime 

katılmalarını sağlamak için eğitim merkezinde bulunan kreşten yararlanılmaktadır. Eğitim süresince 

çocukların bakımı bu birimde görevli olan kişiler tarafından yapılmaktadır. Gebe okulunda eğitim alan 

kadınların antenatal takip ve bakımının yapılması için aynı belediye sınırları içerisinde bulunan bir 

hastane ile iş birliği yapılmış, doğumlarını bu hastanede yapmaları sağlanmaktadır. Bu hastanede 

rehber bir ebe belirlenmiş ve eğitime katılan gebelerin kuruma başvurduklarında bu ebe ile iletişime 

geçmeleri sağlanmaktadır. Rehber olan ebe gebenin antenatal takiplerinde yardımcı olmakta, doğum 

salonunu ve ekibi doğum öncesi dönemde kendisine tanıtmakta ve ebenin orada bulunduğu saatlerde 

doğumun gerçekleşmesi durumunda gebe ile birlikte doğumuna katılmaktadır. Dokuz haftalık eğitim 

sürecinde, gebeliğin oluşumu ve fizyolojisi, fetüsün anne karnında gelişimi, gebelikte vücutta 

meydana gelen değişiklikler, gebelikte sık görülen rahatsızlıklar ve baş etme yöntemleri, gebelikte 

tehlike belirtileri, gebelikte sağlıklı yaşam davranışları, antenatal bakım ve önemi, gebelikte tanı 

yöntemleri ve tarama testleri, gebelikte enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklama, hastane hazırlığı 

doğum eylemi, doğal doğum, nonfarmakalojik ağrı ile baş etme yöntemleri, sezaryen ve anestezi, 

doğum sonu dönem ve özellikleri, doğum sonu dönemde sık karşılaşılan sorunlar ve baş etme 

yöntemleri, aile planlaması, anne sütü ve emzirme, meme problemleri, yenidoğanın özellikleri ve 

bakımı, anne ve çocuğa yönelik ev kazlarını önleme ve ilkyardım uygulamaları, yenidoğanın güvenliği 

konularını içermektedir. Gebe okulu sürecinde, alanında uzman öğretim üyeleri ve öğretim elemanları 

danışmanlık hizmeti vermekte, gerekli durumlarda kadınlar uygun birimlere yönlendirmektedir. 

Kadınlardan alınan geri bildirimlerde, eğitimden memnun kalındığı ve bu eğitimi gebelere tavsiye 

ettikleri sıklıkla ifade edilmektedir. Son yıllarda gebe okuluna, daha önceki katılımcıların tavsiyeleri 

üzerine katılımın arttığı gözlemlenmektedir. Gebe okulunun yürütülmesinde en sık karşılaşılan ise 

sorun kadınların evdeki sorumlulukları nedeniyle zaman bulamamalarıdır. Sonuç ve Öneriler 

Yürütülen programın gebelerin, gebelik sürecine ve ebeveynliğe uyumunu artırdığı, anne ve bebek 

sağlık düzeyini arttırdığı düşünülmektedir. Bu eğitim programı, ebelerle yerel yönetimlerin iş birliğine 

güzel bir örnektir. Programının belediyeyle iş birliği içinde yürütülmesi, ebelerin yerel yönetimlerin 

bir çok imkanını kullanmasını ve katılımcıların bu eğitimlerden ücretsiz yararlanmasını sağlamıştır. 

Böylece sosyo-ekonomik düzeyi çok düşük seviyede olan kadınlar da bu eğitimden yararlanmıştır. 

Ebelerin sorumlululuklarından birisi hizmet verdiği bireyler açısından toplumsal eşitsizliği ortadan 

kaldıracak müdahaleler geliştirmektir. Bu uygulamanın bu açıdan örnek bir program olduğu 

düşünülmekte ve yaygınlaştırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:ebe, gebe, gebe okulu, eğitim, yerel yönetimler 
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P-64 / ANNELERİN DOĞUM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER VE SEZARYEN SONRASI NORMAL DOĞUM 

YAPMAYA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ 
 

Çiğdem GÜLŞEN1, Cansu KARAAYAK1, 
 

1Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 

AMAÇ: Doğum süreci bir kadının hayatında yaşayacağı en özel anlardan biridir. Anne adaylarının 

doğum tercihinin normal ya da sezaryen doğum olması ana ve çocuk sağlığı açısından çok önemlidir. 

Ancak çiftler gebelik sürecinde çevreden duydukları söylemler ve çeşitli korkuları nedeni ile doğum 

yöntemine karar vermekte zorlanmaktadır. Çalışmamız annelerin doğum tercih yöntemlerini 

tanımlamak ve bu yöntemlerin sezaryen sonrası normal doğum yapmaya yönelik bilgi durumlarını 

ölçmek için planlanmıştır. 

Çalışmamız İstanbul Anadolu yakasındaki bir kamu dal hastanesinde tanımlayıcı olarak planlanmıştır. 

Araştırmanın örneklemini Ocak 2016-Mart 2016 döneminde hastanemiz kadın doğum polikliniklerine 

başvuran hastalardan çalışmamıza katılmayı kabul eden 160 hasta oluşturmuştur. Veriler, yazarlar 

tarafından literatür doğrultusunda hazırlanmış 40 soruluk anket formu ile toplanmıştır. İlk 23 soru 

gebeye yönelik bilgileri, son 16 soru doğum yöntemini anlamaya yönelik sorulmuştur. SPSS paket 

programı ile analiz edilmiştir. İstatistiksel olarak frekans yüzdelik ve ki-kare testi uygulanmıştır. 

Çalışmamıza katılan annelerin %36.3’ü lise mezunu, %23.1’i ilkokul mezunudur. Eşlerin ise % 37.5 

lise mezunudur. Annelerin %70.6’sı ev hanımıdır. %92.5.’u SGK ya bağlıdır. Ailelerin %65.62’sının 

gelir düzeyi gider düzeyine eşittir. Çalışmamıza katılan gebelerin %39.4’ünün ilk gebeliğidir. %25.6 sı 

1 ve/veya daha fazla düşük yapmıştır. %97.5’u gebelik süresince kontrollere gitmiş ve %31.9 u daha 

önceki gebeliklerinde sorun yaşamış annelerdir. Şimdiki gebeliğinde sorun yaşayan anneler ise %48.1 

oranındadır. Şimdiki gebeliklerinde yaşanan sorunların %31.3’ünün bebeğe ait sorunlar olduğu tespit 

edilmiştir. Çalışmamıza katılan annelerin %98’i doğum yöntemlerini bildiğini ifade etmektedir. 

Annelerin %25’i önceki doğumu sezaryenle gerçekleştirmiştir. Bir önceki doğum yönteminin 

annelerin %16.9’u doğum sonu yaşama çabuk döndüğü için olumlu yanları olarak tanımlamışlardır. 

Olumsuz yanını ise doğum öncesi ve doğum sonu dönemde yaşadıkları ağrı olarak 

değerlendirmişlerdir. Annelerin %93.8’i normal doğumu bildiğini, %79.4’ü sezaryeni bildiğini ifade 

ederken, %41. 3ü suda doğumu bildiğini ifade etmiştir. %34.4’ü ise epidural anestezi ile doğum 

yapılabildiğini bildiğini ifade etmektedir. Annelerin % 76.9’u normal doğumu seçtiğini, %70’i anne ve 

bebek için sağlıklı olduğunu düşündüğü için bu yöntemi seçtiğini ifade etmiştir. %60’ının eşleriyle 

birlikte doğum yöntemini seçtikleri tespit edilmiştir. Annelerin %44’ünün doğum öncesi eğitim aldığı, 

%88’inin aldığı bu bilgilerin olumlu etkilerinin olduğu ifade etmiştir. Doğum öncesi çevre ile 

konuşmaların annelerin %64.4’ünün korkularını azalttığı görülmüştür. Çalışmamıza katılan annelerin 

ilk doğum sezaryen olduktan sonra ikinciyi normal doğurmayı isteme oranı %11.9 olarak tespit 

edilmiştir. Sebebini ise annelerin sadece %10’u normal doğum korkusu olduğu için istemediğini ifade 

etmiştir. Annelerin %54.4’ü sezaryen sonrası normal doğum yapabileceğini bildiğini ifade etmiştir. 

Önceki doğum yöntemi normal olan annelerin bir sonraki doğumu normal seçmesi arasında anlamlı 

ilişki bulunmuştur. (0.000). Doğum öncesi eğitim almanın sezaryen sonrası normal doğum yapma 

üzerine etkisine bakıldığında sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.(0.11)(p<0.05) 

Çalışmamızda annelerin normal doğuma eğiliminin arttığı ancak normal doğum korkusunun devam 

ettiği, doğum öncesi eğitimin doğum seçme yöntemine katkısının olduğu, ülkemizde çok yeni 

olmasına rağmen sezaryen sonrası normal doğum yapabileceğinin bilen annelerin sayısının eskiye 

göre çok olduğu tespit edilmiştir ve önümüzdeki yıllarda sezaryen oranlarının düşmesine olumlu 

katkıları olacağı tahmin edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Sezaryen sonrası normal doğum, doğum yöntemi, gebe 
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P-65 / SURİYE’DEN GÖÇ İLE GELEN KADINLARIN CİNSEL YOLLA 

BULAŞAN HASTALIKLAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN 

BELİRLENMESİ 
 

Gülay BÖREKÇİ1, Tuba GÜNER EMÜL1, Asiye UZEL1, 
 

1Mersin Üniversitesi, 

 

Bu çalışma Suriye’den göç ile gelen kadınların cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgi 

düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılan çalışma 15 Şubat - 25 Mart 2016 tarihleri arasında Mersin 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi polikliniklerine başvuran Suriye’li 220 kadın ile 

yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan kadınların tanıtıcı özellikleri 

ile cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusundaki bilgilerini belirlemeye yönelik sorulardan oluşan anket 

formu türkçe bilen rehber aracılığıyla yüz yüze görüşme tekniği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler 

SPSS paket programına aktarılmış ve tanımlayıcı istatistik olarak sayı ve yüzde değerleri kullanılarak 

analiz edilmiştir. 

Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 29.8±9.4 olup, kadınların %34.6' sı lise mezunu, 

%42.3’ünün üniversite mezunu olduğu ve %50.5’inin ise geniş aile tipine sahip oldukları saptanmıştır. 

Kadınların %97.7’si cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili bilgisi olduğunu ifade etmiştir. 

Araştırmaya katılan kadınların %98.6’sının AIDS, %56.8’inin hepatit, %32.7’sinin sifiliz, %28.6’sının 

gonore,%12.7’sinin herpes’in cinsel yolla bulaşan hastalıklar olduğunu bildikleri belirlenmiştir. Cinsel 

yolla bulaşan hastalıkların bulaş yollarını ise kadınların %90.9’u cinsel ilişki, %71.4’ü kan, %55.9’u 

anne karnında bebeğe geçiş olarak belirtmişlerdir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma ve 

tedavi için; %60’ı eşler birlikte tedavi edilmeli, %35.9’u cinsel ilişki de kondom kullanılmalı ve tek 

eşli olunmalı şeklinde ifade etmişlerdir. Kadınların %44.1’inin korunma yöntemi olarak kondom 

kullandıkları belirlenmiş olup, %60.5’inin cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda eğitim aldıkları 

saptanmıştır. 

Suriye’den göç ile gelen araştırma grubumuzdaki kadınların çoğunluğunun lise ve üzeri eğitime sahip 

oldukları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda eğitim aldıkları belirlenmiş olup, bu 

hastalıklardan en fazla AIDS bilinirken diğer hastalıkları bilme oranı düşük bulunmuştur. Bununla 

birlikte kadınların yarıdan fazlasının kondom kullanmadığı saptanmış olup, cinsel yolla bulaşan diğer 

hastalıklar ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirilmeleri faydalı olabilir. 

Anahtar Kelimeler:Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Suriye, Göç, Kadın, Korunma 
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P-66 / SİGARA DUMANI MARUZİYETİNİN ÇOCUK SAĞLIĞINA 

ETKİSİ 
 

Sümeyye OKUDAN1, Ayten TAŞPINAR2, 
 

1 Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü, 2Adnan Menderes 

Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu Ebelik Bölümü, 

 

SİGARA DUMANI MARUZİYETİNİN ÇOCUK SAĞLIĞINA ETKİSİ Sümeyye OKUDAN* Ayten 

TAŞPINAR** *Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Ana bilim Dalı 

Yüksek Lisans Öğrencisi ** Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 

Öğretim Üyesi Bu derlemeyle, gebelikte anne karnında ve doğum sonrası sigara dumanına maruziyet 

ile fetal, yenidoğan ve çocukluk dönemlerinde çocukların yaşadığı sağlık sorunlarının vurgulaması 

amaçlanmıştır. Sigara kullanımı günümüzde en yaygın bağımlılıklardan biri olup zararları bireysel ve 

toplumsal düzeyde gebelik sürecinden başlayarak tüm hayatımız boyunca sürmektedir. Sigaranın 

içinde bulunan nikotin, tütünün kurutulmuş yapraklarından üretilen bir çeşit alkaloid olup bağımlılık 

yapan bir maddedir Dünyada 1,1 milyar sigara tüketicisi bulunmaktadır ve bunların %80’i gelişmekte 

olan ülkelerdedir. Dünyada sigara içme oranı erkeklerde %40, kadınlarda %13‘tür. Türkiye’de ise 

erkeklerin %37,3’ü, kadınların %10,7’si sigara kullanmaktadır. Bir toplumda kadınlarda sigara 

tüketiminin artması, sigaradan kaynaklanan gebelik ile ilgili risklerinde artmasına neden olmaktadır. 

ABD’de gebelerin yaklaşık %11,4’ü sigara içmektedir. Türkiye’de ise gebe kadınların %10’u sigara 

içmektedir. Pasif sigara içiciliği; kendisi sigara içmediği halde kendi istemi dışında iş yeri, ev gibi 

kapalı ya da açık alanlarda sigara içen kişilerin dumanına maruz kalarak dumanda bulunan zararlı 

maddelerin solunması anlamına gelir. Dünyada çocukların yaklaşık %40’ı küçük yaşlarda pasif içicilik 

ile karşılaşmaktadırlar. Bu oran Küba’da %68,9, Endonezya’da %63, Çin’de %53, Rusya’da 

%55,3’tür. Türkiye’de ise çocukların yaklaşık %75’i sigara dumanına maruz kalmaktadır. Gebelikte 

sigara kullanımı veya pasif içicilik fetusun, düşük doğum ağırlıklı olmasına, intrauterin gelişim 

geriliğine ve konjenital anomalilere neden olmaktadır. Yenidoğan döneminde ise ani bebek ölümü 

sendromuna, yetersiz anne sütü alımına, solunum sistemiyle ilgili hastalıklara neden olmaktadır. 

Çocuklarda ise alt ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına, astıma, davranışsal ve bilişsel 

fonksiyonlarının gelişimine olumsuz etkileyebilmektedir. Başta anneler ve anne adayları olmak üzere 

tüm toplumun konu ile ilgili bilinçlendirilmesi, tütün reklam ve tanıtımlarının engellenmesi, çocuklar 

herhangi bir nedenle muayeneye geldiğinde anne-baba ve bakıcılarından sigara kullanımı öyküleri 

alınmalıdır. 

Anahtar Kelimeler:Pasif İçicilik, Fetüs, Yenidoğan,Çocuk 
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P-67 / İNFERTİLİTEDE DANIŞMANLIK VE HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMI 
 

Tuğba YILMAZ ESENCAN1, Hacer KÜLEK1, Seda KÜÇÜKOĞLU1, 
 

1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

 

Beklenmeyen bir yaşam krizi olarak kendini gösteren infertilite, belki de açıklanamayan, tanısı uzun 

bir zamana yayılan, aşırı stres yaratan ve uyum mekanizmalarını zorlayan bir durumdur. İnfertilite 

gündeme geldiğinde, infertil olmak her şeyin önüne geçer ve kişilerin fiziksel, duygusal, sosyal ve 

ilişkisel yaşam alanlarına olumsuz etkiler yaparak yaşam kalitesini de etkiler. Bu nedende bu süreçte 

verilecek danışmanlık ve hemşirelik girişimleri bu anlamda destekleyici bir rol oynamaktadır. İnfetilite 

danışmanlığında özellikle ülkemizde danışmanlık yapacak kişinin özellikleri ve ekipteki konumu 

halen tartışılmakta olup hemşirenin infertil birey ve çiftin tanı ve tedavi sürecindeki danışmalık ve 

eğitim rolü oldukça önemlidir. Hemşirenin, tanılama ve tedavi ile ilgili bilgilendirme, eğitim, süreci 

boyunca karar vermede hastaya yardım etme, stress ve anksiyete ile baş etme, gevşeme, kriz 

müdahalesi, kayıp sonrası danışmanlık, bireyin ve çiftin psikososyal açıdan desteklenmesi ve 

ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmelerini sağlamak gibi anahtar rolleri bulunmaktadır. Sağlık ekibinde 

hemşire, birey/çiftin bu önemli yaşam deneyiminde mesleki donanımı nedeniyle eğitim ve 

danışmanlık için son derece uygun pozisyondadır ve birey/çiftle en sık karşılaşan sağlık profesyoneli 

olarak, birey/çiftin emosyonel durumu anlamalı ve yardım etmelidir. Yapılan araştırmalarla da stere, 

endişe ve depresyonun infertilite tedevi sonuçlarını olumsuz etkilediği, bunun yanında psikolojik 

desteğin ve danışmanlığın başarı oranını arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu faktörlere önem gösterme, 

hasta ve ekip arasındaki etkileşimi de iyileştirecek ve tedavi başarı oranının artmasında yardımcı 

olacaktır. Bu nedenlerle; infertilite tedavisini yapılan tüm kliniklerde verilmesi gereken danışmanlık 

hizmetleri multidisipliner ekip yaklaşımı içinde yapılmalıdır. Bu ekibin bir üyesi olan hemşirelerin 

danışmanlık rollerini etkin şekilde kullanarak infertilitenin birey ve çift üzerindeki etkilerini azaltmaya 

yardımcı olmalı, danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler:İnfertilite, İnfertilitede danışmanlık, hemşire, danışmanlık rolü,birey ve çift 

danışmalığı 
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P-68 / ADOLESAN GEBE/ANNE EĞİTİM, DANIŞMANLIK, DESTEK 

HİZMETLERİ 
 

AYNUR TURHAN1, RUKİYE DUYGU ERDEM1, FUNDA ÇİÇEK1, 

FAHRİYE DÖNMEZ1, ŞEBNEM ALSAN1, LÜTFİYE SERAP GÖNENÇ1, 

NEŞE ZEREN NOHUTÇU1, BEDİHA SALNUR1, 
 

1İzmİr Halk Sağlyğy Müdürlüğü, 

 

Dünya Sağlık Örgütü 10-19 yaş aralığını adolesan (ergenlik) dönemi olarak tanımlamaktadır. 

Adolesanlar dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini kapsamakta ve % 85’ i gelişmekte olan ülkelerde 

yaşamaktadır. Ergenlik; biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerle çocukluktan yetişkinliğe geçilen 

zaman dilimidir.Ülkelerin kültürü, coğrafi yapısı, nüfusu vb. etkenlere göre değişiklik göstermekle 

beraber günümüzde adolesan gebelikler evrensel bir sorundur. Adolesan gebelikler, anneve bebekte 

bireysel ve toplumsal kısa ve uzun erimli yansımaları görülençeşitli tıbbi, sosyal, ekonomik sorunlara 

neden olabilir. TNSA 2013’e göre kadınların % 5 ‘i adolesan dönemde gebe kalmıştır. Adolesan 

gebelikler, erken yaş evlilikleri, erken yaşta riskli cinsel davranışlar, düşük sosyo-ekonomik durum, 

eğitim düzeyi düşüklüğü, parçalanmış aile, gelenekler, toplum baskısı, kültürel özellikler, üreme 

sağlığı konularında yetersiz, yanlışbilgi, göçler, savaşlar, aile içi iletişim sorunları, cinsel istismar vb. 

nedenli olabilir. Yaşanan değişik sosyal sorunlaryine bir sosyal sorun olan adolesan gebelikleri de 

beraberinde getirmektedir. Adolesan gebelik nedeniyle yaşanması olası, yetersiz beslenme, anemi, 

servikovajinal enfeksiyon, depresyon, gebeliğe bağlı hipertansiyon, zorlu doğum, düşük doğum 

ağırlıklı bebek, preterm doğum, perinatal ölüm ve maternal ölümlerin önlenmesi amacıyla adolesan 

gebe/anneler evlerinde ziyaret edilerek risk değerlendirmesi yapılması, eğitim, danışmanlık, destek 

hizmetlerinin verilmesi, gerekli yönlendirmelerin yapılması amacıyla “Adolesan Gebe/Anne Destek” 

çalışması yürütülmektedir. 

Bu çalışmada, “Adolesan Gebe/Anne Destek” uygulamamıza ait 2016 yılı ilk üç ayında 

Müdürlüğümüze bildirimi yapılan altı adolesan gebe/anne değerlendirilmiştir. Ev ziyaretleri yapılarak 

ev ve sosyal ortam değerlendirilmiş, tıbbi, sosyal, ekonomik olumsuz koşullar ve riskler araştırılarak 

tespitler doğrultusunda gerekli süreçler başlatılmıştır. İzmir Halk sağlığı Müdürlüğü ÇEKÜS 

Şubesinde görevli sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı ve gereğinde ebe/hemşire katılımı ile 

ziyaretler yapılmıştır. Ev ziyaretleri sırasında mahremiyetin sağlanması, gizliliğin korunması ilkeleri 

ile ilgili yasal mevzuat kapsamında,Aile Hekimleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Aile Sosyal 

Politikalar İl Müdürlüğü ile işbirliğinde çalışmalar yürütülmüştür. Değerlendirme doğrultusunda tıbbi, 

sosyal ve ekonomik destek sağlanması gereken durumlardailgili çalışmalar yapılmıştır. 

*Ziyaret edilen tüm adolesan gebe/annelerin ilgili yasal mevzuat kapsamında bildiriminin, tespitinin 

yapıldığı tespit edilmiştir. *2 gebenin 18 yaş üstünde olduğu, nüfus cüzdanlarının geç çıkarıldığı 

belirtilmiş (% 33) yaşlarının daha büyük olması iddiasıyla hukuki sürecin başlatıldığı görülmüştür. *1 

adolesan anne ve bebeğin ASPM’e bağlı bir kuruluşta bakım tedbiri kapsamında koruma altında 

oldukları tespit edilmiştir. *Aile Hekimleri tarafından tespiti ve bildirimi yapılan İki adolesan anneye 

ikamet adreslerinden ulaşılamamış, yenidoğan taraması için Aile Hekimi’ne müracaatları sırasında 

ulaşılmış, diğer adolesan anneye ulaşılamamış ve konunun daha ayrıntılı araştırılması amacıyla Aile 

ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bildirim yapılmıştır. *1Adolesan annenin bebeğinin topuk kan 

örneğini aldırmak istemediği Aile Hekimi tarafından bildirilmesi nedeniyle evinde ziyaret edilmiş, 

yapılan görüşme sonrasında anne bebeğinin topuk kanı örneğinin alınması hususunda ikna edilmiş, 

ancak daha sonra aile baskısı sebebiyle bebeğinin topuk kanı örneğini aldırmayacağı bilgisi alınmıştır. 

Adolesan gebelikler, tıbbi ve sosyal riskleri doğrultusunda izlem ve desteğe gereksinimi olan bir 

gruptur. Adolesan gebe/anne’ye gerekli tıbbi, sosyal, ekonomik destek, kurumlararası işbirliği ve 

koordinasyon ile sağlanmalıdır. Toplumun erken yaş evliliklerinin, adolesan gebeliklerin önlenmesi 
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konusunda duyarlı, bilgili, istekli olması ve bu doğrultuda toplum katılımının sağlanmalıdır. Adolesan 

gebelikler tıbbi ve sosyal boyutu ile bir bütün olarak multidisipliner ele alınmalı ve önleme çalışmaları 

yürütülmelidir. 

Anahtar Kelimeler:Adolesan, gebe, anne, riskli gebelik, değerlendirme 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi 

93 
 

P-69 / GEBELİKLERİ BOYUNCA KADINLARIN SAĞLIKLA İLGİLİ 

BAŞVURDUKLARI BİLGİ KAYNAKLARINI KULLANIM 

DURUMLARI 
 

Deniz BATMAN1, 
 

1Aydın Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 

 

Bu araştırmanın amacı gebelikleri boyunca kadınların sağlıkla ilgili başvurdukları kaynakları 

belirlemektir. 

Araştırma, nitel araştırma tekniklerinden görüşme tekniği ve desen olarak “örnek olay” çalışmasıdır. 

Araştırmanın çalışma grubunu Aydın’da bir hastanede doğum yapan katılmayı kabul eden 10 kadın 

oluşturmuştur. Örneklemi maksimum çeşitlilik örnekleme tekniğine uygun olarak seçilmiştir. Yarı 

yapılandırılmış form aracılığıyla yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelere ait veriler ise, içerik analizi 

yoluyla çözümlenmiştir. 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalamasının 24,9±1,58 olduğu saptanmıştır. Görüşmelerden elde 

edilen veriler; “kadınların gebelikte yaşadığı sağlık sorunu/sorunları”, “yaşanılan sağlık sorunlarıyla 

veya gebelikleriyle ilgili merak ettiği konulardaki bilgi kaynakları”, “kadınların gebeliklerinde ağırlıklı 

olarak araştırdığı konular” ve “kadınların edindiği bilgilerin güvenilirlik durumu” olmak üzere 4 ana 

tema altında toplanmıştır. Kadınların gebelikte en çok mide bulantısı ve doğum korkusu yaşadığı ve 

bilgi kaynağı olarak en çok sağlık çalışanı ve interneti kullandıkları belirlenmiştir. Gebelikte bilgiye 

ulaşmada kullandıkları kaynaklar arasında en güvenilir buldukları kaynağın sağlık çalışanı olduğu 

saptanmıştır. 

Sağlık çalışanlarına güven algısının yüksek olması önemli konulardır. İnternetin bilgi kaynağı olarak 

kullanılması gebelerin bakım ve izlemi içeren, sağlık araştırmalarında kullanılabilecek web siteleri 

kriterlerine uygun sitelerin kurulması ve kişilerin bu sitelerden faydalanmalarını sağlamak önemli bir 

adım olacaktır. Böylece kesintisiz, güven duyulan bakımın sürekliliği sağlanabileceği 

düşünülmektedir. Ggebeliklerinde kadınların bilgi kaynağı olarak en çok sağlık çalışanlarını ve 

interneti kullandıkları, yakın çevreleriyle daha çok konuşarak rahatlamak için etkileşim halinde 

oldukları görülmektedir. Bu durum ve sağlık çalışanlarına güven algısının yüksek olması önemli 

konulardır. İnternetin bilgi kaynağı olarak kullanılması antepartum, intrapartum ve postpartum bakım 

ve izlemi içeren, sağlık araştırmalarında kullanılabilecek web siteleri kriterlerine uygun sitelerin 

kurulması ve kişilerin bu sitelerden faydalanmalarını sağlamak önemli bir adım olacaktır. Böylece 

kesintisiz, güven duyulan bakımın sürekliliği sağlanabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Gebelikte bilgi kaynakları, gebelik, ebelik, danışmanlık, gebelikte sağlık 

problemleri 
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P-70 / TÜRKİYE’DE ERKEN DOĞUM TEHDİDİNDE TEDAVİ 

YAKLAŞIMI 
 

Samiye METE1, Hülya ÖZBERK1, 
 

1Dokuz Eylül Üniversitesi, 

 

Erken doğuma (ED) bağlı komplikasyonlar yenidoğan, aile, toplum ve ülke ekonomisini ciddi bir 

şekilde etkilemektedir. 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 olmaktadır. Aile ve topluma, 

stresli uzun sürebilen yoğun bakımda kalma süresi, ani bebek kaybı, finansal ve psikolojik yük ve 

yüksek sosyal maliyeti getirmektedir. Sağlık sigortası, eğitim, diğer sosyal destek sistemleri gibi kamu 

hizmet sektörü ve ekonomiyi etkileyen çok önemli sonuçlara neden olmaktadır. Cömert ve arkadaşları 

(2012), 12 aylık dönemde yoğun bakım ünitesine kabul edilen 211 preterm bebeğin hastane 

maliyetlerinin değerlendirmiş, tüm prematüre bebeklerin yıllık maliyetleri 1.076.150 TL olarak 

bulunmuştur. Bir prematüre bebek için ortalama toplam yatış maliyeti 5.099 TL ve günlük maliyet 

369.00 TL olarak bulunmuştur. Erken doğumun bilinen ve etkin bir tedavisinin olmadığı 

belirtilmektedir. Türkiye’de erken doğumu önlemek için yapılan araştırmalarda kullanılan medikal 

tedaviler; Başer ve ark. (2014) nifedipin, Soydinç ve ark. (2012) magnezyum sülfat ve ritodrin 

hidroklorür, Şahin ve ark. (2013) nifedipin, Ceyhan ve ark. (2007) nifedipin ve ritodrinin, Acar ve ark. 

(2009) betametazon ve İnal ve ark. (2001) çalışmasında kortikosteroid tedavisidir. Türkiye 

Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ise erken doğumu önlemek için gebeliğin tokoliz tedavisine uygun olma 

durumunda tokolitik ajanların kullanılması, tokoliz tedavisine uygun olmayan durumlarda da 

yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu hastanelere gebenin sevkini önermektedir. 

Günümüzde yenidoğan yoğun bakım koşullarının gelişmesi nedeniyle morbidite ve mortalitede azalma 

söz konusu olsa da erken doğumun erken tanı alması ve tedavinin planlanması açısından son derece 

önemlidir. Ayrıca erken doğumun önlenmesinde non-farmakolojik girişimlerinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:erken doğum, Türkiye, tedavi, önleme, yaklaşım 
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P-71 / GEBELERİN GEBE OKULU MEMNUNİYET DURUMLARININ 

İNCELENMESİ 
 

Serap TOKSOY1, Gamze DURMAZOĞLU1, Meltem SERTTAŞ1, Selma 

BEZİRGAN1, Filiz GÖÇMEN1, Asuman TATARLAR1, Sevgül BAKICI2, 

Neslihan BAYRAM3, Ayşe HORZUM4, Selcan DEMİR5 
 

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

Koordinatörlüğü, 2Ödemiş Devlet Hastanesi, 3Tire Devlet Hastanesi, 4İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 

Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, 5Urla Devlet Hastanesi 

 

Gebelik ve doğum sonrasında önlenebilir nedenlerle ortaya çıkan anne ve neonatal ölümler ve 

hastalıklar, öncelikle ele alınması gereken sağlık sorunlarındandır. Yapılan çalışmalarda; gebeliği 

süresince bir merkez ya da kişiye düzenli kontrollere gidip bilgi alan gebelerin, fizyolojik-psikolojik 

değişikliklerle oluşan kaygı düzeyinde, anne-bebek ölümlerinde, gebelik ve sonrası 

komplikasyonlarda ve hastalıklarda azalma görüldüğü saptanmıştır. Bu sebeple birçok ülkede doğuma 

hazırlık sınıfları yürütülmektedir. Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerimizde yürütülmekte olan 

Gebe Okulu projesi de sağlıklı gebe- sağlıklı bebek anlayışıyla; gebelerin katılımı ile doğumlarının ve 

bebek bakımlarının daha bilinçli bir hale getirilmesi, anne-bebek ölüm riskinin en aza indirilmesi, 

gebelik, doğum ve yenidoğan bakımı konusunda bilgi ve beceri düzeyinin arttırılması ve gebelerin 

normal doğuma teşvik edilmesiyle sezaryan oranlarının azaltılması amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca 

proje yenidoğan taramalarının eksiksiz yapılmasının sağlanmasını, gebelik ve yenidoğan sürecinde 

anne-hekim-ebe işbirliğinin sağlanmasını ve kadının gebelik- lohusalık dönemindeki sıkıntılarla baş 

etme becerisinin kazandırılarak, yaşam kalitesinin yükseltilmesini hedeflemektedir. Tüm bunlara 

ulaşabilmek için projemizin durum tespitine ihtiyacı olduğundan; Çalışmamızda Gebe Okullarına 

katılan gebelerin memnuniyet düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmamız tanımlayıcı tipte olup; Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerden İzmir Kâtip Çelebi 

Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Ödemiş Devlet Hastanesi, Urla Devlet Hastanesi ve 

Tire Devlet Hastanesinde Gebe Okulu Projesi kapsamında Mart 2015 - Mart 2016 tarihleri arasında 

toplam 131 gebe ile yapılmıştır. Eğitime gelen gebelere doğum sonrası Gebe Okulundan 

memnuniyetlerini saptamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan tanıtıcı özelliklerin, sağlık 

bilgilerinin, doğum öykülerinin ve gebe okulu ile ilgili görüşlerin yer aldığı “Veri Toplama Formu” 

kullanılmıştır. 

Gebe okuluna katılan gebelerin; %33,6’sının 25-29 yaş aralığında olduğu, %49,6’sının üniversite 

mezunu olduğu, %67,2’sinin çalışmadığı, %79,4’ünün ilçede yaşadığı, %90,8’inin sağlık güvencesinin 

olduğu belirlenmiştir. Gebe okuluna katılan gebelerin doğum sayısı ortalaması 1,19 olarak tespit 

edilmiştir. Gebe okuluna katılan gebelerin %58,8’inin vajinal doğum yöntemiyle doğum yaptığı, 

%79,4’ünün gebeliğinin planlı olduğu saptanmıştır. Gebe okuluna katılan bireylerin gebe okulu ile 

ilgili görüşleri incelendiğinde; gebelikle ilgili yeterli bilgi alma oranı %80,9, bebek bakımı ile ilgili 

yeterli bilgi alma oranı %73,3, gebe okulundan memnun kalma oranı %78,6, beklentiye cevap verme 

oranı %99,2, gebe okulunu tavsiye etme oranı %94,7 olarak saptanmıştır. 

Gebe okuluna katılan gebelerin çoğunun gebe okulundan memnun oldukları, okulun beklentilerine 

cevap verdiği ve diğer gebelere gebe okulunu tavsiye ettikleri saptanmıştır. Memnuniyet oranlarının; 

okulun beklentilerine cevap verme ve diğer gebelere gebe okulunu tavsiye etme oranlarına göre daha 

düşük olmasının fiziki şartlardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Gebe okullarının genel 

sekreterliğimize bağlı tüm hastanelere yaygınlaştırılarak daha fazla sayıda gebeye ulaşılması 

planlanmaktadır. Böylece gebelerin normal doğum oranlarının artacağı, gebelik, lohusalık ve bebek 

bakımıyla ilgili bilgi beceri düzeylerinin artacağı düşünülmektedir. 
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P-72 / ÖZEL HASTANEDE DOĞUM YAPAN ANNELERİN EMZİRME 

BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
 

Saime AKYİĞİT1, Filiz OKUMUŞ2, 
 

1Kahramanmaraş Halk Sağlığı Müdürlüğü , 2İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulu Ebelik Bölümü, 

 

Türkiye’de son yıllarda doğumların özel hastanelere taşınması sezaryen oranlarının artmasına neden 

olmuş ve bunun yanında ilk dört- beş ay sadece anne sütü alan bebek oranı %10’a kadar gerilemiştir. 

Bebeklerin uygun ve yeterli miktarda anne sütü alması annelerin doğum sonu emzirme başarısına 

bağlıdır. Bu düşünceden yola çıkılarak bu araştırma özel hastanede doğum yapan annelerin emzirme 

başarısını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Kesitsel-tanımlayıcı tipte olan çalışma, İstanbul’da Medipol Sağlık Grubu bünyesinde yer alan özel bir 

hastanede Şubat- Temmuz 2014 tarihleri arasında doğum yapan annelerden rastgele sayılar tablosu 

kullanılarak basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 450 kişiye doğum sonrası ikinci günde 

yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak hazırlanan 25 

soruluk anket formu ve LATCH Emzirmeyi Tanılama ve Değerlendirme Ölçeği yüz yüze görüşme 

yöntemi ile uygulanmıştır. Kullanılan ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.41 olarak 

hesaplanmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 

(Kaysville, Utah, USA) programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel metodların yanı sıra One-way 

ANOVA test, Tukey HSD test, Student’s t test, Kruskal Wallis test ve Mann Whitney U test analizi 

uygulanmıştır. 

Çalışmaya katılan annelerin %50.4’ünün 20-29 yaş aralığında, %58.2’sinin üniversite mezunu, 

%90.7’sinin sağlık dışı çalışan, %56’sının gelir giderine denk, %89.1’inin çekirdek aile tipinde 

olduğu, %40.2’sinin ikinci gebeliği, %52.2’sinin birinci doğumu, %53.6’sının bir çocuğu olduğu, 

%41’inin önceki çocuğunun 5 ve daha yukarı yaşlarda olduğu, %54.8’inin önceki çocuğunu 12-18 ay 

arası emzirdiği, %72.2’sinin planlı gebelik olduğu, %66.7’sinin bebeğini sezaryenle dünyaya getirdiği, 

sezaryen olanların %73’ünün elektif sezaryen olduğu belirlenmiştir. Vajinal doğum yapanların 

%22.7’ine epidural analjezi, %49.3’üne indüksiyon, %29.3’üne fundal bası, %62’sine epizyotomi 

uygulanmıştır. Bebeklerin %39’u 3500- 3999 gram ağırlığında olup %63.1’i doğum sonu ilk bir 

saatten sonra emzirilmiştir. Çalışmada annelerin LATCH puan ortalaması 7.12±1.76 (min:3, max:10) 

olduğu belirlenmiştir. Yaşı 20-29 arasında olan annelerin diğer annelere, lise mezunu olanların 

üniversite mezunlarına göre, gelir gidere denk olanların diğerlerine göre LATCH puanları istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Bir ve iki gebeliği olan anneler üç ve daha fazla gebeliği 

olanlara göre, bir doğum yapanların iki ve üç doğum yapanlara göre, son çocuğu beş yaş ve üzerinde 

olanların üç ve dört yaşlarında olanlara göre, son çocuğunu 12 aydan az emzirenlerin daha fazla ay 

emzirenlere göre, LATCH puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu saptanmıştır 

(p<0.05). Epidural analjezi verilenlerin verilmeyenlere göre, epizyotomi yapılanların yapılmayanlara 

göre LATCH puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük olduğu (p<0.05), sezaryen olan 

annelerin vajinal doğum yapan annelere göre indüksiyon verilenlerin verilmeyenlere göre, fundal bası 

yapılanların yapılmayanlara göre LATCH puanları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu 

ortaya çıkmıştır (p<0.05). Doğum ağırlığı 3500 gramın üzerinde olan bebeklerin annelerinin LATCH 

ölçeği puanları 3000-3499 gram arasında olanlara göre, doğumdan bir saatten sonra emzirenlerin bir 

saatten önce emzirenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir 

(p<0.05). 

Özel hastanede doğum yapanlarda anne yaşının 20-29 yaş aralığında olması, lise mezunu olması, 

sağlık dışı bir işte çalışması, gelir giderden az, gebelik sayısı üç ve daha fazla, doğum sayısı iki ve 

daha fazla olması, son çocuğunu 12 aydan fazla emzirmesi emzirme başarısını olumlu yönde 
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etkilerken epidural analjezi verilmesi ve epizyotomi yapılmasının olumsuz yönde etkilediği 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler:Emzirme başarısı, Özel hastane, Anne, Yenidoğan 
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P-73 / PREEKLAMPSİ VE EGZERSİZ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Meltem UĞURLU1, Tülay YAVAN1, 
 

1GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU, 

Preeklampsi genellikle 20. gebelik haftasından sonra ortaya çıkan maternal ve fetal mortalite ve 

morbiditeye yol açabilen ciddi bir hastalıktır. Fiziksel aktivite hipertansiyon ve kardiyovasküler 

hastalıklar açısından koruyucu bir faktördür. Bu nedenle preeklampsi açısından da koruyucu olduğu 

varsayılmaktadır. ACOG (Amerikan Jinekoloji ve Obstetri Birliği) tıbbi ve obstetrik komplikasyonu 

olmayan kadınlara günde ortalama en az 30 dakika, mümkünse her gün egzersiz yapmasını 

önermektedir. Aynı zamanda NICE (İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakımda Mükemmellik Enstitüsü) 

gebelikte günde en az 30 dakika orta şiddette aktiviteyi önermektedir. Bu derleme preeklampsi ve 

egzersiz arasındaki ilişkinin değerlendirildiği çalışmaları incelemek amacı ile yapılmıştır. 

Bu literatür taraması, “preeklampsi, egzersiz, fiziksel aktivite, gebelik” anahtar kelimeleri kullanılarak 

Bmj Online Journals (2007-2009), Ebscohost, Med Line, Ovid, Oxford Journal, Science Direct, 

Springer-Kluwer Link, Taylor & Francis, Türkiye Atıf Dizini, Up To Date, Web Of Science (Citation 

Index), Wiley Cochrane-Evidence Base, Wiley Online Library, Pub-Med ve Google arama 

motorlarında Mart 2016 tarihinde yapılmıştır. Taramalar sonucunda İngilizce yayınlanan ve tam metin 

ulaşılabilen toplam 15 çalışma değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

Fiziksel aktivite hipertansiyonla komplike tüm gebeliklerde yararlı görülmektedir. Yapılan iki farklı 

çalışmada gebelikten önce veya erken gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin preeklampsi gelişme 

riskini azalttığı belirtilmiştir. Yapılan bir cohrane çalışmasında gebelikte yapılan egzersizin 

preeklampsiyi önlenediğine dair yeterli kanıt bulunmadığı belirtilmiştir. Yapılan bir başka çalışmada 

önceden preeklampsi olan ya da kronik hipertansiyonu olan gebe kadınlarda haftada bir kez bisiklet 

kullananlar ile egzersiz yapmayanlar arasında maternal ve neonatal risklerin görülmesi açısından fark 

görülmemiştir. Çalışma ve boş zamanlarda yapılan fiziksel aktivite ile preeklampsi ilişkisinin 

incelendiği çalışmalarda anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Yapılan araştırmalarda önerilen egzersiz 

programının şiddeti konusunda da kesin bir sonuç belirtilmemiştir. Yüksek şiddette yapılan fiziksel 

aktivite ile preeklampsi gelişme insidansı arasında negatif bir ilişki olduğu rapor edilmiştir. Benzer 

şekilde yapılan önerilerde hangi egzersiz programının daha faydalı olduğu net değildir. Gebelikte 

yürüyüş ve germe egzersizlerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada germe egzersizi yapanlarda yürüyüş 

yapanlara göre nabzın daha düşük olduğu bulunmuştur. Yüksek riskli gebeliklerde yapılan randomize 

kontrollü bir çalışmada yoganın gebelikte hipertansiyonla ilişkili komplikasyonların azaltılması ve 

fetal sonuçların iyileşmesinde etkili bir yöntem olabileceği belirtilmiştir. Yapılan iki farklı çalışmada 

gebelik öncesi ve erken gebelikte yapılan eğlence fiziksel aktiviteleri preeklampsi riskini 

azaltmaktadır. Diğer bir çalışmada ise gebelikte yapılan eğlence fiziksel aktivitelerinin koruyucu 

etkisinin sınırlı olabileceği ve sadece obez olmayan kadınların başvurabileceği belirtilmiştir. Başka bir 

çalışmada sedanter gebe kadınlarda preeklampsi riskini hafifletmede germe egzersizlerinin yürüyüşten 

daha etkili olabileceği belirtilmiştir. Yapılan bir çalışmada preeklampsi ile komplike gebeliklerden 

sonra kadınların çeşitli nedenlerle fiziksel aktivite önerilerine uymadıkları bu nedenle fiziksel aktivite 

konusunda teşvik edilmeye ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. 

Literatürde fiziksel aktivite ile preeklampsi arasında ilişki olduğunu ve olmadığını belirten çalışmalar 

yer almaktadır. Gebeliğinde preeklampsi veya hipertansif hastalıklarla komplike olan gebeleri 

bilgilendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası rehberlerin oluşturulması önem taşımaktadır. Her ne 

kadar gebelikte egzersizin olumlu etkileri kanıtlanmış olsa da preeklampsinin önlenmesinde kesin bir 

girişim olarak belirtilebilmesi için daha fazla araştırmaya gerek duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:preeklampsi, egzersiz, fiziksel aktivite, gebelik, hipertansiyon. 
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P-74 / ADÖLESAN ANNE YAŞININ SAĞLIK ÖYKÜSÜ VE DOĞUM 

ÖNCESİ İZLEMLERE ETKİSİ 
 

Fatma ŞİRİN1, Filiz OKUMUŞ2, 
 

1Batman Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 2İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu Ebelik Bölümü, 

 

Adölesan gebelikler çeşitli fetal, neonatal ve maternal olumsuz sonuçlara sahiptir. Türkiye’de adölesan 

gebelik oranı geçmişe göre düşük olmasına rağmen kırsal kesimde hala devam etmektedir. Hacettepe 

Nüfus Etütleri Enstitüsü’ne göre Türkiye’de adölesan gebelik oranı %0.46’dır. Bu çalışma; adölesan 

anne yaşının sağlık öyküsü ve doğum öncesi izlemlere etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Vaka-kontrol tipinde olan çalışma, Batman ilinde bulunan bir kamu hastanesinde Haziran-Kasım 2014 

tarihleri arasında doğum yapan, rastgele sayılar tablosu kullanılarak basit rastgele örnekleme yöntemi 

ile seçilen 15-19 yaş arası 150 ve 20-29 yaş arası 150 kişi olmak üzere toplam 300 primipar kadına 

doğumdan altı ay sonra telefonla ulaşılarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar 

tarafından literatür taranarak hazırlanan 50 soruluk anket formu kullanılmıştır. Veriler, 18.0 SPSS 

programında sayı, yüzdelik, ki-kare ve tukey testleri ile analiz edilmiştir. 

Çalışmada, 15-19 yaş arası kadınlar vaka grubu, 20-29 yaş arası olanlar ise kontrol grubunu 

oluşturmaktadır. Vaka grubunun yaş ortalaması 17.86 (SD:1.07), kontrol grubununki ise 23.93 

(SD:1.79)’dur. Yaş ve evlenme yaşı ortalamaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmaktadır (p<0.05). Öğrenim seviyesi, çalışma durumu, en uzun süre yaşadığı yerleşim 

yeri, medeni durum, akraba evliliği ve aile tipi ile gebelikte anne yaşı arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Gebelik dönemi akut veya kronik hastalık öyküsü, allerji 

durumu, çocukluk dönemi hastalık öyküsü, gebelik öncesi dismenore öyküsü ile gebelikte anne yaşı 

arasında anlamlı ilişki tespit edilirken (p<0.05), sigara kullanımı, ailede kronik hastalık öyküsü, ailede 

genetik hastalık öyküsü, menarş yaşı ve adet düzensizliği ile gebelikte anne yaşı arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki tespit edilmemiştir (p>0.05). Gebelik esnasında vitamin-demir preparatları 

kullanımı, kilo takibi yaptırma, tansiyon takibi, idrar ve kan testleri yaptırma, OGTT ve ikili-üçlü 

tarama testleri ile gebelikte anne yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunurken (p<0.05) 

tetanoz aşısı ve ultrason kontrolü yaptırma ile anne yaşı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki 

bulunmamaktadır (p>0.05). Anne olacağını öğrendiğinde vaka grubunun %89.5’ü hiçbir şey 

hissetmediğini, kontrol grubunun %79.3’ü üzülme ve olumsuz duygular hissettiğini, fiziksel 

değişiklikleri vaka grubunun %55.3’ü normal olarak algılarken kontrol grubunun %72.9’ü kötü olarak 

algıladığını, vaka grubunun %61.1’i doğumu ağrılı ve korkulu bir süreç, kontrol grubunun %81.3’ü 

stresli fakat mutluluk verici bir süreç olarak ifade etmiştir (p<0.05). Vaka grubunun %61.9’u tekrar 

çocuk istemediğini, kontrol grubunun %62.2’si tekrar çocuk isteyip istemediğinden emin olmadığını 

bildirmiştir (p<0.05). 

Adölesan annelerin öğrenim seviyesi daha düşük olup daha çok köy veya kasabada yaşamışlar, resmi 

nikahları yok, akraba evliliği yapmışlar ve geniş aile tipindedir. Gebelikte akut veya kronik hastalık 

öyküsü, çocukluk dönemi hastalık öyküsü ve gebelik öncesi dismenore öyküsü adölesan annelerde 

daha yaygındır. Adölesan anneler gebelik takipleri sırasında kilo ve tansiyon takibi, idrar ve kan 

testleri, tam kan sayımı, ikili ve üçlü tarama testlerini yaptırmayı diğer annelere göre daha yüksek 

oranda ihmal etmiştir. Anne olacağını öğrendiğinde adölesan anneler çoğunlukla hiçbir şey 

hissetmediğini, adölesan olmayan anneler üzülme ve olumsuz duygular hissettiğini, fiziksel 

değişiklikleri adölesan anneler normal, adölesan olmayanlar kötü olarak algıladığını, adölesan anneler 

doğumu ağrılı ve korkulu bir süreç, adölesan olmayanlar stresli fakat mutluluk verici bir süreç olarak 

ifade etmiştir. Adölesan annelerin çoğu tekrar çocuk istemediğini, adölesan olmayanların çoğu ise 

tekrar çocuk isteyip istemediğinden emin olmadığını bildirmiştir. 
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P-75 / GEBELİKTE ANEMİ GÖRÜLME DURUMU VE YAŞAM 

KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ 
 

Esra DURMUŞ1, Ayten TAŞPINAR2, 
 

1Germencik Toplum Sağlığı Merkezi, 2Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksek Okulu, 

 

Anemi,insan sağlığının yanı sıra sosyal ve ekonomik etkileri olan,gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri 

etkileyen küresel bir halk sağlığı sorunudur.Yaşam döngüsünün tüm aşamalarında görülmesine 

rağmen gebelikte ve küçük çocuklarda daha yaygındır.Anemi,eritrosit kitlesin azalması veya 

hemoglobin (Hb) konsantrasyonunun sağlıklı kişilerde olan normal değerler aralığının altında olması 

şeklinde tanımlanabilir.Demir eksikliği anemisi (DEA),vücuda giren demirin hemoglobin yapımı için 

yetersiz kalması nedeni ile gelişen anemi şeklidir. DEA, dünyada en sık görülen anemi tipidir.Erişkin 

erkeklerde 13,5 g/dl ve erişkin kadınlarda ise 12 g/dl altı anemi kabul edilir.Yaş ve cinsiyet 

dışında,ırk,sosyal ekonomik düzey, yaşanılan yerin deniz seviyesinden yüksekliği,postür,plazma 

hacmi değişikleri gibi çeşitli faktörler Hb,Hematokrit (Hct) değerlerinde bireysel değişikliklere neden 

olabilir.Gebelikte anemi, hemoglobin düzeyinin 100 cc kanda 11 g’dan daha düşük olduğu 

durumdur.Gebeliğin 2.trimestirinden itibaren plazma hacminin artmasına bağlı olarak hemoglobin 

düzeyinde hafif bir azalma normal olarak kabul edilmektedir. Buna göre 2.trimestirden itibaren 

hemoglobin düzeyi 10.5g/100 cc altında kalan gebeler anemik olarak kabul edilmektedir ve tüm 

dünyada 50 milyondan fazla gebeyi etkilemektedir. Demir eksikliği anemisi, gebe bir kadında en sık 

görülen anemi türüdür. Folik asit eksikliği, vitamin B12 eksikliği ve hemoglobinopatiler gebelikte 

aneminin diğer nedenleridir.Gebelik döneminde artan demir gereksiniminin beslenme ile 

karşılanamaması, kan kaybı, parazitler ve sindirim sistemi bozuklukları nedeniyle günlük 

beslenmedeki demirin emilememesi ve bu emilimi güçleştiren etkenlerin bulunması gibi nedenlere 

bağlı olarak gebelerde demir eksikliği anemisinin yaygın olduğu belirtilmektedir. Gebelikte anemiye 

yol açan etkenler arasında nütrisyonel demir eksikliği sıklıkla gözlenmektedir.Gebelikte çok sık 

görülen anemi, hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli bir halk sağlığı sorunudur. Gebelikte 

görülen anemi intrauterin gelişme geriliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, preeklampsi ve 

eklampsi gibi komplikasyonlar ile ilişkilidir.Ciddi anemi anne ölümlerinde 5 kat artışa yol açmaktadır. 

Anemik annelerde doğum veya gebelik kayıpları sırasındaki düşük düzeylerdeki kan kayıpları ciddi 

sonuçlara hatta kalp yetmezliği gelişmesi ile ana ölümlerine yol açabilir. Anemi ayrıca annenin genel 

sağlığını bozarak kendiliğinden düşük, preterm eylem, postpartum kanama ve puerperal sepsis riskini 

artırır.Gebelerde anemi oluşumunu önlemek ve var olan anemiyi tedavi etmek için ebeler tarafından 

gebelere beslenme eğitimi , danışmanlığı ve diyet düzenlemeleri yapılması, gebelik öncesi başlanarak 

demir ve folat desteğinin sağlanması, korunma ve tedavi için alınan ilaçların düzenli alınmasının 

sağlanması,parazit enfeksiyonlarının kontrolünün ve her ay düzenli olarak hemogram değerlerine 

baktırmaları sağlanması gerekir.Türkiye’ de demir eksikliği anemisinin tespit ve tedavisi, doğum 

öncesi bakım hizmetlerinin bir parçası olan birinci basamak sağlık kuruluşlarının görevidir.Aneminin 

önlenmesinde ve yönetiminde ebelere büyük rol düşmektedir. Birinci basamakta ebelerin verdiği iyi 

bir doğum öncesi bakım, izlem ve takipte anemi tespit edilip tedavisine başlanabilir.Doğum öncesi 

bakım hizmetleri ülkemizde yüksek oranda verilmektedir. Anemi, gebelik öncesinde ve gebelikte 

kadınların hayatını etkilemektedir.Yorgunluk,halsizlik,iştahta azalma,solukluk gibi yakınmaları olan 

kadınlarda akla ilk gelen bulgu anemidir.Gebelerin düzenli olarak kan tahlilleri,Hb ve Hct 

kontrasyonları bakılmalıdır.Anemiden korunmak için; gebelere beslenme eğitimi ve diyet 

düzenlemeleri, demir ve folat desteği, ilaçların düzenli alınmasının sağlanması, parazit 

enfeksiyonlarının kontrolü, besin zenginleştirilmesi çalışmaları için ebeler gebelere doğum öncesi ve 

sonrası eğitim ve danışmanlık yapmalıdırlar.Ülkemizde gebelerde anemi görülme durumuna ait pek 

çok çalışma yer almıştır. Ancak gebelikte anemi ve yaşam kalitesini inceleyen çalışmalar sınırlı 

sayıdadır. Bu çalışmada gebelikte aneminin öneminin vurgulanması ve yaşam kalitesi ile ilişkisini 

değerlendirmek amacıyla planlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler:Gebelik, anemi, yaşam kalitesi, ebelik bakımı, gebelikte anemi 
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P-76 / ANNELİĞE UYUM VE DOĞUM SONU HEMŞİRE / EBELERİN 

ROLÜ 
 

SEÇİL TUNÇ1, CANAN BUDULGAN1, 
 

1ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ, 

 

Gebelik, doğurgan çağdaki her kadının yaşayabileceği fizyolojik bir olaydır. Doğum ve doğum 

sonrasında önlenebilir nedenlerle ortaya çıkan anne ve neonatal ölümleri, hastalıkları, öncelikli olarak 

ele alınması gereken sağlık sorunlarıdır. Anneler, doğum sonrası ilk günlerde doğumun fiziksel etkileri 

nedeniyle kendi bakımları ve bebeklerin gereksinimlerini karşılama konusunda yeterli değildir. 

Doğum sonu dönemde annenin yeni durumuna uyum sağlaması ve desteklenmesi, diğer aile 

bireylerinin anne ve bebek bakımına destek olabilecek düzeye gelmelerini sağlamak ve beceri 

kazandırmak biz sağlık personellerinin ( hemşire / ebe) önemli görevidir. 

Çalışma Kocaeli il merkezine bağlı özel bir hastanede yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini 2015 

yılı içinde kurumda doğum yapan anneler oluşturmaktadır. Çalışmadaki veriler, kurumda kullanılan 

“Yenidoğan Bakım Haritası” ve “Doğum Sonrası Anne / Bebek Eğtim Formu” ile ele alınmıştır. 

Ayrıca, doğum sonu annelere verilen eğitim broşürleri / rehberler ve görsel eğitim cd’leri 

oluşturmaktadır. Klinikte doğum sonu ortalama yatış gün sayısı ikidir. Bu süre içinde anne ve babalara 

düşen roller ve bebek bakımı, emzirme pozisyonları, süt sağma, süt saklama koşulları gibi bir çok bilgi 

paylaşılmaktadır. 

Çalışmada incelenen doğum sonu anne ve bebek bakımına yönelik bilgi değerlendirmeleri, hasta 

taburculuğundan önce verilen eğitim formlarının kontrolü ile incelenmiştir. Annelere; sözel, görsel ve 

uygulamalı verilen tüm eğitimleri anladıkları, geri dönüş verdikleri ve uygulayabildikleri 

gözlemlenmiştir. Toplam 516 doğum yapan annemizden % 98’i aldığı eğitimleri başarılı olarak 

uygulayabildiği gözlemlenmiştir. 

Annelerin postpartum dönemdeki bilgi düzeylerinin geliştirilmesi için tüm sağlık personellerine 

önemli roller düşmektedir. Anneler; lohusalık bakımı, bebek bakımı, emzirme yöntemleri, süt sağma 

ve süt saklama koşulları ile ilgili bilgilendirilmelidir. Anneler emzirme konusunda cesaretlendirilmeli 

ve klinikte çalışan hemşire / ebeler danışmanlık konusunda beceri kazanacak eğitimlere düzenli olarak 

yönlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler:Anneliğe uyum, doğum sonu bakım, postpartum bakım, eğitim, bebek bakımı 
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P-77 / EVLİ ÇİFTLER KÜRETAJ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR? 
 

Sevgül DÖNMEZ1, Sezer KISA2, 
 

1Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 

 

Araştırma, evli çiftlerin küretajile ilgili düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, Aralık 2015– Nisan 2016 tarihleri arasında, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastanesi'nde 562 evli kişi ile tanımlayıcı olarak yapılmış bir pilot çalışmadır. Veri toplama 

aracı olarak “Tanılama Formu” kullanılmıştır. Araştırma bulgularının analizinde; sayı, yüzde dağılımı 

kullanılmıştır. 

Katılımcıların yaş ortalamasının 34.20±9.13, %50'sinin kadın, %46.3’ünün ilkokul mezunu ve 

%68.9'unun gelir durumunun yeterli olduğu, %55.7'sinin herhangi bir aile planlaması yöntemi 

kullanmadığı saptanmıştır. Sizce bir kadın ne zaman küretaj yaptırmalı sorusuna, katılımcıların 

%46.3'ü "hiçbir zaman", %46.8'i "anne sağlığı riske girerse", %22.6'sı "tecavüze uğrayıp gebe kalırsa", 

%22.1'i "bebek sağlığı riske girerse", %12.8'i "evlilik dışı gebe kalırsa", %6.2'si "ekonomik gücü 

yoksa" yapılmalı cevabını vermiştir. Katılımcıların %80.1'i küretaj yaptırma kararının her iki eşin 

birlikte ortak vermesi gerektiğini belirtmektedir. Çiftlerin %47.7'si küretaj ile ilgili sosyal medya, 

basında çıkan haberlerden, %44.7'si küretaj ile ilgili çevredeki kişilerin görüşlerinden ve %34.5'i 

küretaj ile ilgili politikacıların yaptığı açıklamalardan etkilendiğini belirtmiştir. İstenmeyen bir bebeğe 

sahip olan kadın, anne sevgisini verebilir mi sorusuna, çiftlerin %30.1'i "veremez" yanıtını verirken, 

%86.1'i cenininde hakları olduğunu, %85.8'i küretajın bebeğin canına kast etme olduğunu, %82.6'sı 

küretajın kadının psikolojisini olumsuz etkileyebileceğini, %81.1'i küretajın günah olduğunu, %75.8'si 

küretajın kadına pişmanlık, %61.2'si küretajın kadına utanma duygusu hissettirebileceğini, %56.4'ü 

küretajın aile sağlığını olumsuz etkileyebileceğini, %50.9'u küretajın yasaklanması gerektiğini, 

%47.7'si küretaja karar vermede doktorunda hakkı olduğunu düşündükleri saptanmıştır. Katılımcıların 

%67.3'ü küretajın korunma yöntemi olarak kullanılmaması gerektiğini, %64.8'i küretaj için verilen 

yasal sürenin uzatılmaması gerektiğini, %61.4'ü küretajın daha sonra gebe kalmayı engellemeyeceğini, 

%54.1'i küretajın ücretsiz olmaması gerektiğini ve %49.3'ü küretajın cinsel hayatı olumsuz 

etkilemeyeceğini düşündükleri belirtmiştir. 

Çiftlerin yarıya yakınının küretaja ilişkin bakış açılarının olumsuz olduğu ve istenmeyen gebeliğe 

sahip kadınların yine de anne sevgisi verebileceği bulunmuştur. Bu nedenle küretaj ve küretaja ilişkin 

uygun eğitim programlarının düzenlenmesi, kültürel farklılıkların göz önünde bulundurulması, aile 

planlaması hizmetleri içerisinde istenmeyen gebelikler ve sonuçları konusunda toplumun 

bilinçlendirilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Küretaj, evli çift, aile planlaması, kültür 
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P-78 / EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İLE 

BORNOVA BELEDİYESİ İŞBİRLİĞİ: EVLİLİK ÖNCESİ 

DANIŞMANLIK HİZMETİ 
 

Sevil GÜNER1, Birsen K.SAYDAM1, Neriman SOĞUKPINAR1, Esin ÇEBER 

TURFAN1, BORNOVA BELEDİYESİ2, 
 

1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2Bornova Belediyesi, 

 

Bornova Belediyesi'ne evlenmek üzere başvuran çiftlere, tüm yaşam dönemlerine özgü toplumun 

sağlık düzeyinin yükseltilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturmak ve sürdürmek amacıyla 

üreme sağlığı konularında eğitimler vermektir. 

Kesitsel türde, tanımlayıcı tipte bir hizmet araştırması olan çalışma 05.10.2015-05.01.2016 tarihleri 

ebe öğrenciler tarafından Bornova Belediyesi Büyük Park içi Nikâh ve Meclis Salonu Evlendirme 

Memurluğu'nda yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş olup tüm evrene ulaşmak 

hedeflenmiştir. Çalışmaya katılmayı ve eğitim almayı kabul eden sadece 95 kişi örneklemi 

oluşturmuştur. Veriler; Bornova Belediyesi Büyük Park içi Nikah ve Meclis Salonu Evlendirme 

Memurluğu'na başvuru yapmış, çalışmanın amacı açıklandıktan sonra sözel olarak katılmayı kabul 

eden çiftlere araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan anket formu doldurularak toplanmıştır. 

Çalışmaya katılmayı kabul etsin ya da etmesin tüm çiftlere araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan 

broşürlerden verilmiştir. Çalışmaya katılan çiftlere broşür yanı sıra yine araştırmacılar tarafından 

hazırlanan afiş yardımı ile eğitim ve danışmanlık verilmiş, soruları yanıtlanmıştır. Araştırmanın 

yapılması için kurumlardan gerekli izinler alınmıştır. 

Çalışmaya 95 çift katılmıştır. Bayanların yaş ortalaması 24.5 (min=17.0-max=42.0), erkeklerin yaş 

ortalaması ise 28.1 (min=20.0-max=48.0) olarak saptanmıştır. Çiftlerin; %80.0’i serbest meslek sahibi, 

%16.8’i kamu çalışanı olup %95.8’inin sosyal güvencesi vardır. Çiftlere üreme sağlığı alanında, 

yapılandırılmış, kısa ve özet bilgileri içeren bir eğitim verilmiştir. Eğitimin konuları; sağlığın genel 

anlamda geliştirilmesi ve riskin azaltılması; doğurganlık planlarının tartışılması, aile planlaması 

danışmanlığı ve doğurganlık öyküsünün sorgulanması; enfeksiyonların önlenmesi/tedavisi; 

bağışıklama; var olan tıbbi durumların oluşturduğu risklerin değerlendirilmesi ve uygun müdahalesi; 

aile öyküsü ve genetik öykü; anne/baba adayının çalıştığı işyeri veya yaşadığı çevre kaynaklı olumsuz 

etkilenimlerinin en az düzeye indirilmesi; ilaç kullanımları (reçeteli+reçetesiz) ile psikososyal ve 

engellilik gibi özel durumların tespiti; akraba evliliğidir. 

Araştırma sonucunda; danışmanlık ve eğitim alan çiftlerden gelen olumlu geribildirimlerle kurumlar 

arasında bir protokolün imzalanarak hizmetin sürekliliğinin sağlanması kararı alınmıştır. 8 Nisan 2015 

tarihinde Ege Üniversitesi Rektörü ile Bornova Belediye Başkanı arasında Bornova Dramalılar 

Köşkü’nde bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Hizmetin bundan sonraki kısmı ile ilgili projeler 

hazırlanmış ve Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) olarak sunulmuştur. Yapılan bu çalışma ile; ebeler 

tarafından verilen hizmetin kalıcılığının sağlanmış olması bir başarıdır. Prekonsepsiyonel bakım 

koruyucu sağlık hizmetleri alanında ebelik uygulamalarının merkezinde yer alması nedeniyle bu 

projenin uygulanmasının önemi büyüktür. 

Anahtar Kelimeler:Prekonsepsiyonel Bakım, Ebe, Danışmanlık 
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P-79 / BEBEK DOSTU HASTANE OLARAK TEN TENE TEMAS 

UYGULAMASI 
 

Sevda TANRIVERDİ1, Deniz GÜLEN1, 
 

1Anadolu Sağlyk Merkezİ John Hopkİns Hastanesİ, 

 

Anne ile bebeğinin en kısa sürede ten tene temasının sağlanıp başarılı bir emzirme sürecinin 

başlatılması. Erken emzirme başarılı emzirme için atılan en önemli adımdır. Bu sebeple genel/epidural 

sezaryen ve normal doğumlarda ilk 30 dk içerisinde emzirme eylemi başlatılmalıdır. Bebek henüz 

ameliyat bitmeden annenin göğsüne yani çıplak tenine konur. Ve bu şekilde bağlanma gerçekleşir, 

annenin memnuniyeti artar ve emzirme daha kolay olur. Bebek ve anne birbirlerine güvenle dokunur 

ve bağlanırlar. 

Araştırmanın evrenini, Kocaeli ilinde yer alan özel bir hastane de 2015 yılı içinde yapılan 101 Normal 

Spontan Doğum, 415 Epidural ve Genel Anestezi ile yapılan sezaryen vakaları olmak üzere toplam 

516 doğum oluşturmaktadır. Bu vakaların oluş saati ve bebeğin anneye emzirmek amaçlı ilk tutturuluş 

zamanı Bebek Hemşireleri tarafından kayıt altına alınmış ve bu sonuçlar sonrasında incelenmiştir. 

Çalışmada incelenen doğumların emzirilme süreleri; Normal Spontan Doğum sonrası ortalama 

annenin bebeği ilk emzirme süresi ortalama 3-5 dakika olduğu gözlemlendi. Genel Anestezi ile 

yapılan sezeryan sonrası annenin bebeği ilk emzirme süresi ortalama 5-10dakika sonra olduğu 

gözlemlendi. Epidural Anestezi ile yapılan sezeryan sonrası ortalama annenin bebeği ilk emzirme 

süresi ortalama 5-10 dakika sonra olduğu gözlemlendi. 

Doğumu izleyen ilk yarım saat içerisinde bebeğin emzirilmesi, Dünya Sağlık Örgütü ve Unicef 

programı olan Bebek Dostu Hastane ölçütlerinden birisidir. Başarılı bir emzirme sürecinin olması için 

ten tene temasın sağlanması ,sezeryanlar için ameliyathanede normal doğumlar için de doğumhane de 

hemşire desteği ile ilk 5-10 dakika içinde yapılmaktadır, devamlılığı da sağlanmaktadır.Aynı zamanda 

hasta memnuniyeti artmakta ve mutlu anneler ve bebekler olarak hastaneden ayrılmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler:bebek dostu,ten tene temas,emzirme,normal doğum,sezeryan doğum 
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P-80 / SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ŞİDDETİN YÖNETİMİ 
 

Tuğba YILMAZ ESENCAN1, Seda KÜÇÜKOĞLU1, 
 

1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 

 

İşyerinde şiddet giderek artarak dünya çapında yaygın bir olgu halini almaktadır. Son otuz yılda 

Kuzey Amerika, Avustralya ve Avrupa gibi dünyanın gelişmiş ülkelerinde de gittikçe artan bir endişe 

ile üzerinde durulması gereken bir konu olmaya başlamıştır. Özellikle sağlık sektörü çalışanları 

yüksek risk altındadır. Sağlık çalışanlarının işyerinde şiddete maruz kalma açısından yüksek risk 

taşıdığı bilinmesine rağmen, sadece son on-yirmi yılda ciddiyetle ele alınmaya başlanmış ve bu alanda 

bilimsel çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırma sonuçlarında işyerindeki şiddetin ciddi bir sorun 

olduğunu ortaya koymaya yetecek veriler elde edilmiştir. Bu nedenle günümüzde şiddet üzerinde 

önemle durulması gereken ve sağlık kurumlarında önlem alınması gereken ciddi bir halk sağlığı 

sorunudur. Genel anlamda şiddet; “aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba 

ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma zarar veren etkinlikleri” 

kapsar. Sağlık kurumlarındaki şiddet ise “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden 

gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, ekonomik istismar, fiziksel 

saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır. Sağlık kurumunda çalışmak diğer iş 

yerlerine göre şiddete uğrama yönünden daha risklidir olup sözel şiddetin sıklığı fiziksel şiddetten 

daha fazladır. Değişik çalışmalarda, sağlık kurumlarında çalışmanın, diğer iş yerlerine göre şiddete 

uğrama yönünden 16 kat daha riskli olduğu belirtilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, sadece 

yaralanma gibi ciddi olanların şiddet olarak algılandığı ve çok az saldırının kayda alındığı ortaya 

çıkmıştır. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarında şiddetin ardından anksiyete ve huzursuzlukta artış gibi 

psikolojik etkiler ve morarma, ağrı, işitme kaybı, şişlik, burkulma-incinme gibi fiziksel etkiler 

görülmektedir. Türkiye’de sağlık personelinin mağdur olduğu eylemlere ilişkin yasal düzenlemeler de 

eksiklikler bulunmaktadır. Hastaneler, sağlık çalışanları için belki de gün geçtikçe tehlikeli ortamlar 

olmaktadır. Bu durumda hekimler,hemşireler ve sağlık çalışanları kendilerini güvende 

hissetmemektedirler. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değişimler gerek yasal uygulamalardaki 

eksiklikler şiddetin önlenmesinde ve çalışan güvenliği sağlama konusunda boşluklar bırakmaktadır. 

Hasta, tıbbi durumuna, aldığı ilaçlara bağlı olarak agresif davranabilir. Ağrı içinde, hüsrana uğramış, 

en kötü kuşkularını doğrulayan kötü haber almış, kendi problemleri nedeni ile dürtü ve öfke kontrolü 

yapamayan, hastaneye kendi rızası olmadan getirilen kişilerle temas kurması gereken sağlık çalışanları 

da bu durumda ciddi risk altındadır. Başkalarına hizmet sunmak ilgili kişilerin evlerini ziyaret etmeyi 

de gerektirebilir. Sağlık çalışanları ve özellikle hemşireler doğası gereği çalışanın ve hizmet alanın 

fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumsuz etki yapabilecek ortamlarda, savaş mültecilerine ya da 

savaş bölgelerinde sağlık hizmeti verebilirler. Bu gibi durumlarda işyeri, sabit bir mekân olmaktan 

çıkarak şiddet riskini daha da artırır. İnsan yaşamının devam ettiği tüm alanlarda olduğu gibi sağlık 

hizmeti sunulan alanlarda da yukarıda belirtilen çeşitli riskler mevcuttur. Bu risklerin önceden tespit 

edilmesi, gerçekleşmesi durumunda neler yapılması ve risk yönetiminin nasıl sağlanması gerektiğinin 

belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çerçevede, acil durumları yönetmek için çeşitli araçlara ihtiyaç 

duyulmuş ve bunlara yönelik bir takım uyarıcı sistemler geliştirilmiştir. Tüm dünyada bu amaçla en 

yaygın kullanıma sahip olan araçlardan birisi olan renkli kodlar; hastane çalışanlarını haberdar 

etmekte, risk durumunda iletişime olanak tanımakta, kısa ve net mesaj vermekte, doğru müdahale için 

zaman kazandırmakta, panik oluşmasına engel olmakta, acil durumlara hazırlıklı olmayı mümkün 

kılmakta ve hasta ve çalışan güvenliğini sağlamakta kurumlara yardımcı olmaktadır. 

Anahtar Kelimeler:Sağlık Çalışanı, Şiddet, İş Yerinde Şiddet,Hemşire, Şiddet Yönetimi 
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P-81 / BÜNYAN DEVLET HASTANESİ YENİDOĞAN İŞİTME 

TARAMASI BULGULARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

AHİ BAYDEMİR1, GÜLŞEN AKSOY1, NURİ ÇAKIR1, AYŞE ÇELEBİ1, ASLI 

MUTLUGÜN ALPAY1, İBRAHİM ÖZCAN2, 
 

1BÜNYAN DEVLET HASTANESİ, 2EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, 

 

Hastanemizde doğan ve çevre bölgelerden gelen yeni doğanların, işitme tarama testi sonuçlarını ve 

kongenital işitme kaybı olan bebeklerin risk faktörlerinin güncel litaratürler eşliğinde paylaşılması 

amaçlanmıştır. 

Hastanemizde Ocak 2014-Şubat 2016 yılları arasındaki YİT (yeni doğan işitme tarama) sonuçları ve 

risk faktörleri, retrospektif olarak incelenmiştir. Bebeklere ilk aşamada TEOAE testi uygulanmış, 

TEOAE testini geçemeyen bebeklere 10 gün sonra test tekrarı uygulanmıştır. Testten geçemeyen 

bebeklere aynı gün ABR uygulanmış ,ABR’den kalan bebekler ise bir üst merkeze sevk edilmiş ve 

sonuçları İTP (ulusal işitme tarama programı) üzerinden takip edilmiştir. 

Çalışmamızda; Ocak 2014-Şubat 2016 yılları arasında 208 yeni doğana işitme tarama testi yapılmıştır. 

Yeni doğanların %30.2 hastanemizde , %69.8 ‘i ise çevre bölgelerde ve il merkezinde doğdukları 

tespit edilmiştir. Risk faktörleri arasında olan akraba evliliği en yüksek oranda çıkmış olup %15.78’ tir 

ve literatürle uyumlu bulunmuştur. İTP takiplerinin incelenmesi sonucunda kongenital işitme kaybı 

oranı % 0.48 olarak tespit edilmiştir. Kongenital işitme kaybı olan bebeklerin takipleri sonucunda ilk 6 

ay içinde işitme cihazı kullanmaya başladıkları tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; erken tanı ile tedavinin hastaların sosyal, entelektüel ve duygusal gelişimleri üzerine 

olan olumlu etkilerinin gösterilmiş olması nedeniyle yeni doğan dönemindeki taramanın tüm yeni 

doğanları içerecek şekilde genişletilmesi ve işitme problemi düşünülen olguların ailelerinin ileri 

tetkikler ve izlem konusunda ailelerin bilinçlendirilmesi önem kazanmaktadır.İşitme tarama 

programlarının, işitme kaybının erken dönemde saptanarak tedaviye başlanması açısından tüm yeni 

doğanlara yapılmasını önermekteyiz. 

Anahtar Kelimeler:Yeni doğan, işitme tarama testi, işitme tarama programı 
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P-82 / VAGİNAL DOĞUM YAPAN KADINLARIN DOĞUM ÖNCESİ 

BAKIM VE EĞİTİM İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

Ümran ERCİYES1, Filiz OKUMUŞ2, 
 
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, 2İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık 

Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik Bölümü , 

 

Türkiye, günümüzde sezaryen oranların açısından dünyada pek çok ülkenin ilerisindedir. Sezaryen 

oranlarını azaltmak için Türkiye Sağlık Bakanlığı bir dizi çalışmalar yürütmekte ancak oranlar henüz 

Dünya Sağlık Örgütü önerilerinin çok ilerisindedir. Şüphesiz bunun sebepleri çok çeşitlidir. Dünya 

Sağlık Örgütü 2008 yılında Alma-Ata Deklarasyonu’nda eşitsizliklerin giderilmesi, hizmet 

sunumunun iyileştirilmesi için eğitime önem verilmesinin gereğini vurgulamıştır. Barselona Anne 

Hakları Bildirgesi’nde ise; her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlere 

ilişkin konularda yeterli bilgiye sahip olma hakkı olduğu belirtilmiştir. Sezaryen oranlarının azalması 

ve kadınların nitelikli doğum hizmeti alması için doğum öncesi bakım ve eğitimlerin önemi 

yadsınamaz. Bu araştırma; vaginal doğum yapan kadınların doğum öncesi bakım ve eğitim 

içeriklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Kesitsel-tanımlayıcı tipte yapılan çalışma, İstanbul’da bir kamu hastanesinde Mayıs-Ekim 2014 

tarihleri arasında vaginal doğum yapan kadınlar arasından rastgele sayılar tablosu kullanılarak basit 

rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 349 kadında doğum sonrası ikinci günde yüz yüze görüşme 

yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından literatür taranarak 

hazırlanan 50 soruluk anket formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizler için NCSS (Number Cruncher 

Statistical System) 2007 (Kaysville, Utah, USA) programı kullanılarak tanımlayıcı istatistiksel 

metodlar olan ortalama, standart sapma, medyan, frekans, oran, minimum, maksimum hesaplamaları 

ile analiz edilmiştir. 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27.13 (SD:6.06) ve İstanbul’da ikamet süresi ortalama 

13.01 (SD:10.06) yıldır. Kadınların %86’sı ev hanımı, %37.4’ü ilkokul mezunu, %77.7’si aylık gelir 

gidere denk, %20.3 akraba evliliği yaptığını, %40.3 en uzun süre yaşadığı yerin Marmara Bölgesi, 

%25’i Doğu Anadolu Bölgesi olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların beden kitle indeksi ortalaması 

25.8 (SD:4.47), ilk gebelik yaşı ortalaması 21.14 (SD:4.28), ortalama doğum sayısı 2.15 (SD:1.23 

(min:1, max:8)’tir. Kadınların %81’i sigara kullanmadığını, %96.6’sı kronik bir hastalığı olmadığını, 

%60.3’ü hiç egzersiz yapmadığını, %45.7’si gebelik öncesi aile planlaması yöntemi kullanmadığını, 

önceden doğum yapanların %90.8’i doğumunu kamu hastanesinde yaptığını ve %99.5’i doğum 

şeklinin vaginal doğum olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların doğum öncesi ilk izlem ayı ortalaması 

6.49 (SD:3.53;min:1-max:24) ay, ortalama izlem sayısı 9.29 (SD:4.22;min:1,max:20), ultrason sayısı 

9.23 (SD:4.23;min:1-max:20), kan basıncı ölçüm sayısı 9.11 (SD:4.33;min:1-max:20), kan tahlili 

sayısı 3.26 (SD:2.13;min:1-max:20) ve idrar tahlili sayısı 2.23 (SD:1.86;min:1-max:20) olarak 

hesaplanmıştır. Kadınların %78.2’sinin izlem yeri kamu hastanesi olup %60.6’sı kilo takibi 

yapıldığını, %9.1’i karından elle muayene yapıldığını, %77.4’ü demir preparatı, % 78’i folik asit 

kullandığını bildirmiştir. Araştırmaya katılan kadınların %46’sı gebelikle ilgili konularda, %13’ü 

doğum ile ilgili konularda ve %38.9’u doğum sonu dönem ile ilgili konularda eğitim aldığını 

söylemiştir. Eğitim konuları ayrıntılı olarak incelendiğinde; %46.7 gebelikte beslenme, %42.4 

gebelikte hijyen, %23.2 gebelik egzersizleri, %12 doğum kasları ve hormonlar, %11.7 doğumda ağrı 

ile baş etme, %11.7 nefes egzersizleri, %12.9 doğumda ıkınma, %35 anne sütü ve emzirme, %28.1 

gebelikten korunma yöntemleri, %33.8 bebek bakımı konusunda eğitim aldıklarını ifade etmiştir. 

Kadınların %13.2’i spontan, %86.8’i müdahaleli vaginal doğum yapmıştır. 

Vajinal doğum yapan kadınların doğum öncesi izlem sayılarının nicelik olarak yeterli olduğu ancak 

doğum öncesi eğitimlerinde doğumda kullanacakları doğumu kolaylaştırıcı yöntemlerden çok gebelik 
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ve doğum sonu dönemleri ilgilendiren konularda eğitim aldıkları ortaya çıkmıştır. Vaginal doğum 

yapan kadınların tamamına yakını müdahaleli vaginal doğum yapmıştır. Gebelere verilen doğum 

öncesi eğitimlerde özellikle doğumu kolaylaştırmak ve ağrıyı hafifletmek için kullanılacak yöntem ve 

teknikler konusunda eğitimler verilmelidir. 

Anahtar Kelimeler:Doğum öncesi bakım, Doğum öncesi eğitim, Vaginal doğum 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ege Gebelik ve Doğum Kongresi 

111 
 

P-83 / EBELERDE UYGULANAN EĞİTİM MODULÜNÜN 

ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ 
 

Serap TOKSOY1, Esin ÇEBER TUFAN2, Nazan TUNA ORAN2, Hafize 

ÖZTÜRK CAN2, Rabia EKTİ GENÇ2, Birsen KARACA SAYDAM2, Neriman 

SOĞUK PINAR2, Ümmühan YÜCEL2, Aytül HADIMLI2, Meltem SERTTAŞ, 

Selma Bezirgan, Gamze Durmazoğlu1 
 

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

Koordinatörlüğü, 2Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölüm, 

 

AMAÇ İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği bağlı hastanelerinde 

çalışan ebelerin eğitimi için geliştirilen eğitim modülünün etkinliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma, İzmir Kamu Hastaneleri Güney Bölgesi Genel Sekreterliği’ne bağlı kadın hastalıkları ve 

doğum hizmeti veren 11 hastanede Aralık 2013 ve Aralık 2015 tarihleri arasında ebelerin, eğitim 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülmüştür. Projenin yürütme ve kontrolü genel sekreterlik 

eğitim koordinatörlüğü tarafından, eğitimleri Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksek Okulu Ebelik 

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Proje kapsamında 

ebelerin kurs ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurs modüllerinin oluşturulması için eğitimler başlamadan 

önce uygulanan “Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi” sonuçlarına göre 

modüller belirlenmiştir. Katılımcı ebelerin bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla kurs öncesi ve kurs 

sonrası hemen uygulanmak üzere “Ebelerde Bilgi-Beceri Güncelleme Acil Obstetrik Kursu Ön-Son 

Test Anketi” araştırmacılar tarafından literatür taraması yapılarak hazırlanmıştır. 25 soru içeren anket 

çoktan seçmeli olarak hazırlanmıştır. Veriler SPSS 15.0 paket programında analiz edilmiş ve 

anlamlılık düzeyi p< 0.05 alınmıştır. 

Anket sonuçlarına göre kişilerin eğitim ihtiyacına uygun 3 farklı eğitim modül programı 

oluşturulmuştur. Eğitim modülleri 6 grupta 150 kişiye uygulanmıştır. Eğitim süreci; Kurslar beş tam 

gün teorik ve maket üzerinde uygulamalı şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca modüllere göre farklılık 

göstermekle birlikte eğitim programına 2 haftalık staj eklenmiştir. ÖN –SON TEST SONUÇLARI 

Kurs öncesi ve sonrası ebelerin bilgi beceri düzeyini ölçmek ve karılaştırmak üzere yapılan ön-son test 

analizleri Tablo 1'da sunulmuştur. Tablo 1. Ön Test/ Son Test Toplam Puanlarının Değerlendirmesi 

(n:150) Kurs Adı Ön-Test Son-Test N t p 1. Kurs 61,50 72,08 (modül 2) 21 -8,5 0,000 2. Kurs 50,2 

71,8 (modül 2) 21 -8,5 0,000 3. Kurs 64,5 75,5 (modül 1) 21 -7,5 0,000 4. Kurs 66,35 79,17 (modül 3) 

31 -7,5 0,000 5. Kurs 64,96 82,96 (modül 3) 30 -8,5 0,000 6. Kurs 64,43 87,78 (modül 1) 26 -13,7 

0,000 Yapılan kursların 2 grubuna modül 1, 2 grubuna modül 2, 2 grubuna modül 3 uygulanmıştır. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, eğitim öncesi ve sonrası ebelerin bilgi düzeylerine bakıldığında yapılan 

istatistiksel analizde ön test ve son test sonuçları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş 

(p<0.05) ve eğitim sonrası katılımcıların bilgi düzeylerinin arttığı belirlenmiştir. Ayrıca eğitim sonrası 

eğitim değerlendirme anketi uygulanarak, eğitim memnuniyet oranları belirlenmiştir. Tüm eğitimlerin 

memnuniyet oranları incelendiğinde; memnuniyet oranının 3,69 olduğu saptanmıştır. (çok iyi=4, 

iyi=3, orta=2, yetersiz=1) 

• Eğitim etkinliği yapılan istatistiksel analizde ön test ve son test sonuçları karşılaştırıldığında; aradaki 

fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (p<0.05) ve eğitim sonrası katılımcıların bilgi düzeylerinin 

arttığı belirlenmiştir. • Uygulanan eğitim modüllerinin, ebelerin bilgi, yeterlilik düzeylerinin 

artmasında etkili olması nedeniyle ebelere düzenli aralıklarla eğitimlerin sürdürülmesi gerektiği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler:Eğitim modülü, eğitim ihtiyacı, ebe, bilgi düzeyi, ön test - son test 
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