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Giriş ve amaç 

Kadınların doğumla ilgili kararları gebelik sürecinde oluşmaktadır. Kadınların doğumla ilgili yaşadıkları 
anksiyete ve korku, doğum şekli tercihlerinde karar çatışmasına yol açmaktadır. Ülkemizde yapılan 
çalışmalarda kadınların doğum şekilleriyle ilgili olarak yeterli bilgilendirilmedikleri, büyük 
çoğunluğunun vajinal doğum yapmak istediği ancak sezaryen oranlarının oldukça yüksek olduğu ortaya 
çıkmıştır. Ülkemiz sağlık sisteminde genelde paternalist bir yaklaşım hakim olduğu için, kadının doğum 
tercihine ilişkin karar vermesini kolaylaştırıcı bilgi alması sınırlıdır. Kadınların önemli kararlarını 
almalarına yardımcı olmak için karar vermeyi desteleyici etkili araçların seçilmesi sağlık bakımının 
paternalist yaklaşımdan paylaşılan karar verme yaklaşımına yön değiştirmesini sağlayacaktır. 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 verilerine göre, tüm doğumların %48’i ve ilk doğumların 
%52’si sezaryen doğumdur. Ülkemizde sezaryen oranı Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen %15 
oranından oldukça yüksektir. Sezaryen oranlarının düşürülmesi için Sağlık Bakanlığı “Doğum ve 
Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi” geliştirilmiş ve 3 Haziran 2010 tarihinde yayınlanmıştır. Sezaryen 
doğum oranındaki artışın anne ve yenidoğana getireceği riskler göz önüne alındığında, sezaryen oranını 
azaltmaya yönelik yeni stratejilere gereksinim olduğunu görülmektedir. 
Bu derlemenin amacı bilişim ve iletişim teknolojilerinin kadınların doğum şekli tercihlerine etkisinin 
olup olmadığını incelemektir. 
Yöntem 
Bu sistematik literatür derleme çalışmasında Akdeniz Üniversitesi veri tabanından “bilişim ve iletişim 
teknolojileri”, “sezaryen doğum”, “normal doğum”, “doğum şekli”, “kadınların karar vermesi”, 
“information and communication techniques”, “cesarean birth”, “vaginal birth”, “mode of birth” ve 
“women’s decision making” adlı anahtar kelimeler kullanılarak, yıl sınırı gözetmeksizin literatür 
taranmıştır. 
Bulgular 
Literatürde karar çatışmasını, anksiyete ve korkuyu azaltmaya yönelik bilgi ve desteği arttırmaya odaklı 
farklı bilişim ve iletişim teknolojilerinin, karar araçlarının kullanıldığı görülmektedir. Bu araçlar kadının 
değerlerine yönelik, hasta başarısını arttırıcı, karar verme sürecine aktif katılımı destekleyici ve sağlık 
bakım profesyonellerinin danışmanlık rollerini kolaylaştırıcıdır ve karar vermeyi kaliteli bir hale 
getirirler. Bilgisayara dayalı karar destek araçları, kendi başlarına karar vermede sorun yaşayan 
insanlara muhakeme yeteneklerini de kullanmalarına imkan tanıyan ve karar verme esnasında yardımcı 
olan bilgisayara dayalı bilgi sistemleridir. Doğum tercihleri üzerinde etkili bulunan bilgisayara dayalı 
karar destek araçlarının etkili olabilmesi için sağlık personeli tarafından desteklenmesi, uygulamaya 
adapte edilmesi ve sistematik olarak kullanılması gerekmektedir. Doğuma hazırlık sınıfları doğum şekli 
tercihine ilişkin kadına yoğun bir şekilde bilgi alma fırsatını tanıyan danışmanlık yaklaşımlarından 
biridir. Doğuma hazırlık sınıfları, anne adayı ve çiftlerin gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme ilişkin 
doğru kararlar almalarına ve bu dönemleri en güzel şekilde geçirebilmelerine yardımcı olmayı 
amaçlamaktadır. Danışmanlık ve bilgisayara dayalı karar destek araçlarının kombine edilmesi karar 
verme ve sonuç üzerine önemli bulunmakta ve önerilmektedir. Ancak bu konuda yapılmış çalışmalara 
ulaşılmamıştır ve araştırmalarla kanıtlanmaya gereksinim vardır. 
 
Sonuç ve öneriler 
Türkiye’de bilgisayara dayalı karar destek aracının kadınların doğum şekli tercihlerine etkisinin 
inceleneceği çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. 
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