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[SS-002] 

Sezaryen hızı nasıl azaltılabilir? 
  

Funda Karatas1, Çiğdem Kuzu2, Mehmet Fırat Mutlu2, Aydan Asyalı Biri2 
1Gazi Üniversitesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD,Ankara 
2Koru Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD,Ankara 
  
Koru Hastanesi KHD polikliniklerine başvuran 200 hastaya uygulanan anket sonuçlarıyla dünyada 
ve ülkemizde giderek artan ve en yaygın olarak uygulanan sezaryen doğumun nedenlerini ve 
azaltmak için yapılabilecekleri literatür doğrultusunda tartışmak amaçlanmıştır.  

Gebelik ve doğum fizyolojik ancak stresli bir süreç olduğundan kadınların tercihlerinin sezaryen 
doğum üzerinde odaklanmasına sebep olmaktadır. Sezaryen doğum vajinal doğum uygun 
olmadığında, seçilmiş tıbbi endikasyonlarla gerçekleştirildiğinde hayat kurtarıcıdır. Aksi halde hem 

anne-bebek sağlığına hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Pelvik relaksasyondan(pelvik 
organ prolapsusu, anal-üriner inkontinans, disparoni, vajinal laksisite)koruduğu ve anne-bebek için 
daha güvenli olduğu yönündeki yanlış inanışlar nedeniyle anne istemiyle oluşan elektif sezaryena 
karşı toplumun bilinçlendirilerek, sağlık personelinin eğitilmesi sezaryen doğumların azaltılmasında 

önemlidir. Bilindiği üzere komplikasyonsuz bir vajinal doğum sezaryen doğuma göre daha 
üstündür. Özellikle aşırı korku, endişe, panik gibi psikolojik travmayla birlikte uzun soluklu eylem 
için sabırlı olabilmek ve doğum zamanlaması yapabilmek adına göze alınan riskler için eğitimli, 
ekonomik durumu uygun kişilerin/ailelerin sezaryen ölçütlerinin göz önünde tutularak yapılan 
bilinçlendirme ve eğitim çalışmaları ile verilen danışmanlıkların uzun soluklu olması gerekmektedir. 
Gebeliğe hazırlık kurslarının yaygınlaştırılması, normal doğumun özendirilmesi, epidural anesteziyle 

ağrısız doğum yaygınlaştırılması ve kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda sezaryen kararının alınması 
perinatal sonuçlara olumlu katkı sağlayacaktır. Artmış olan sezaryen oranları azaltmak için, 
geçirilmiş sezaryen olan hastalarda ve makat prezentasyonlu uygun hastalarda vajinal doğum 
denenmeli, uygun vakalarda bu konuda eğitimli ve tecrübeli hekimler tarafından operatif vajinal 
doğum(özellikle vakum uygulamaları)medikolegal düzenlemelerle teşvik edilmeli ve ilk sezaryen 
endikasyonu konulurken seçici olunmalıdır. Yine aynı kapsamda zaten bilinen sezaryen endikasyon 

kriterlerinin belirlenmesinden çok, hekimlerin bu konuya etik olarak yaklaşımlarının sağlanması da 

son derece önemlidir. Sezaryen hızının artmasına neden olan toplumsal, yasal, kurumsal ve 
ekonomik nedenlerin düzeltilmeden sadece bu konunun bilincinde olan kadın doğum uzmanlarıyla 
optimal sezaryen hızına ulaşmak da mümkün görülmemektedir. Sonuçta DSÖ’ nün de vurguladığı 
gibi belli bir sezaryen doğum hızına ulaşmak yerine risk-yarar analizine göre bireyselleştirilerek 
yalnızca ihtıyacı olana sezaryen yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: doğum şekli, sezaryen sonrası normal doğum(SSVD), sezaryen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

[SS-003] 

Doğumun Aktif Fazında Uygulanan Hidroterapinin, Doğum Süreci, Anne 

Memnuniyeti Ve Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranışı Üzerine Etkisi 
  

Semra Tuncay1, Sena Kaplan2, Özlem Moraloğlu Tekin1 
1Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
  
Araştırma, doğumun aktif fazında uygulanan hidroterapinin, doğum süreci, anne memnuniyeti ve 
doğum sonrası ebeveynlik davranışı üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla deneysel bir çalışma 
olarak, Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 07 Kasım 2015- 

30 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini toplam 80 gebe 
oluşturmuştur (ndeney=40, nkontrol=40). Veri toplama aracı olarak, anneye ait bazı sosyo-

demografik özellikleri sorgulayan "Gebe Tanılama Formu", gebenin doğum sürecinde izlemlerinin 
yer aldığı "Gebe İzlem Formu ", gebenin doğum sonu dönmedeki izlemlerinin yer aldığı "Postnatal 
Gebe İzlem Formu", "Doğum Sonrası Ebeveynlik Davranış Ölçeği", "Doğum Duygulanım Ölçeği" 
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Ki-kare testi, Fisher’in tam olasılık testi, Yatest Ki-kare 

testi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testi, Tek Yönlü Varyans analizi (ANOVA), Tukey LSD, ve 
Pearson Korelasyon testi, Spearman Korelasyon Testi, ortalama, standart sapma, minimum, 
maksimum değerler, sayı ve yüzdelikler kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri için p<0.05 
kabul edilmiştir.  
Çalışmada kontrol grubundaki gebelerin yaş ortalaması kontrol grubunda 24.42±4.33 iken, deney 
grubunda 23.88±4.05’dir (p˃0.05). Araştırmada her iki gruptaki gebelerin çoğunluğunun lise 

altında eğitim aldıkları ve gelir getiren bir işte çalışmadıkları, toplam evlilik sürelerinin 3 yıl ve 
üzerinde olduğu ve kentsel bölgede ikamet ettikleri belirlenmiştir (p˃0.05). Araştırmada kontrol 

grubu ile karşılaştırıldığında hidroterapi uygulanan deney grubundaki gebelerin doğum sürecinde 
daha olumlu tepkiler verdikleri, doğumda hissedilen ağrı skorunun azaldığı, doğum eyleminin aktif 
faz süresinin ve ikinci evre süresinin kısaldığı saptanmıştır (p˂0.05). Bunun yanı sıra kontraksiyon 

sıklığının, şiddetinin, süresinin, fetal kalp atımının, annenin diastolik ve sistolik kan basıncının ve 

nabız ölçümlerinin düştüğü belirlenmiştir. Ayrıca doğum sonu dönemde deney grubundaki gebelerin 
yeni doğanlarının apgar skorlarının daha yüksek olduğu, annelerin doğuma yönelik olumlu duygular 
hissettiği ve ebeveynlik davranışlarının daha olumlu olduğu görülmüştür (p˂0.05).  

Bu kapsamda ülkemizde doğum ünitelerinde hidroterapi uygulamasının yaygın olarak kullanılması 

ve alanda hemşirelerin uzmanlaşarak aktif rol almaları önerilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Anne memnuniyeti, doğum sonrası ebeveynlik davranışı, hemşirelik, 
hidroterapi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[SS-004] 

Doğum indüksiyonunda dinoprostone ve oksitosin verilmiş gebelerde fetal 

kordon kan Ph ının karşılaştırılması 
  
Muzaffer Temur1, Hese Cosar3, Özgür Yılmaz2, Tayfur Çift1, Engin Korkmazer1, Emin Üstünyurt1, 
Pelin Özün Özbay4 
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları 
ve Doğum Kliniği 
2Manisa Merkez efendi Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 
3Manisa Merkez efendi Devlet Hastanesi Yenidoğan kliniği 
4Aydın Özel Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği 
  
Amaç: Doğum indüksiyonu doğumun, spontan eylemin başlangıcından önce mekanik veya 
farmakolojik methodlarla başlatıldığı bir süreçtir. Oksitosin serviks uygun olduğunda yaygın,etkili ve 
güvenilir doğum indüksiyon ajanıdır. Serviks uygun değilse en sık kullanılan farmakolojik ajanlar 

prostaglandinlerdir. Her ne kadar prostaglandin E2 ve oksitosin nin neonatal sonuçları etkilemedğini 

gösteren çalışmalar olsada oksitosin ve prosaglandinin doğum sonu fetal kordon kan Ph ına etkileri 
tartışmalıdır. Biz bu çalışmada oksitosin ve prostaglandin uygulanmış gebelerde fetal kordon kan Ph 
ını karşılaştırmayı amaçladık. 
 
Metod: Çalışma popülasyonuna >=37 haftadan büyük bishop skoru <= 3 olan doğum indüksiyonu 
uygulanmış ve vajinal doğumu gerçekleştirmiş n= 62 gebe katılmıştırr. Doğum indüksiyonu 
uygulananalardan 27 gebeye intravenöz oksitosin (Synpitan® amp) ve 35 gebeye Propess®, a 

hydrogel polymer matrix içeren 10 mg dinoprostone, inravajinal olarak uygulanmıştır. 
 
Bulgular: Propess, Oksitosin ve kontrol grubunda hastaların fetal kordon kan Ph değeri anlamlı 
farklılık göstermemiştir. (7.26±0.13 vs. 7.24±0.11, p=0.521) 
 
Tartışma ve Sonuç: Dinoprostone ve oksitosinin karşılaştırıldığı birçok çalışma yapılmasına 

rağmen bu farmakolojik ajanların kordon kan ph ına etkisinin incelendiği çalışmalar kısıtlıdır. Apgar 
sonuçları doğum sonrası neonatal sonucu yansıtması bakımından bize subjektif bulgu vermektedir. 

Fetal kordon kan kazı ise fetal asidemiyi göstermesi açısından daha objektif bulgu vermektedir. 
Literatürü incelediğimizde bu konu ile ilgili yayınlar kısıtlı olmakla birlikte Keskin ve arkadaşlarının 
yaptığı çalışmada dinoprostone ve oksitosin gurubu karşılaştırıldığında kordon kan ph açısından 
anlamlı bir fark çıkmamıştır. Yine Lyndrup ve arkadaşlarının 91 gebeyle yaptığı çalışmada 
dinoprostone ve oksitosin gurubu karşılaştırıldığında kordon kan ph açısından anlamlı bir fark 

çıkmamıştır. Biz yaptığımız çalışmada da her iki gurup arasında fetal kordon kan Ph ı açısından 
anlamlı bir fark bulamadık. Dolayısıyla Dinoprostone ve oksitosinin doğum indiksiyonunda güvenle 
kullanılabileceği kanatindeyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: Oksitosin, Dinoprostone, Fetal Kordon kan Ph 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[SS-005] 

Engelli Kadınların Doğurganlık Özellikleri ve Etkileyen Faktörler 
  

Sidar Aytekin1, Fatma Gözükara2 
1İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Malatya 
2Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Ana Bilim Dalı, Şanlıurfa 
  
Amaç: Araştırmanın amacı fiziksel engelli kadınların doğurganlık özelliklerini belirlemektir.  
Yöntem: Tanımlayıcı tipte yapılan araştırmanın evrenini, 15-49 yaş arasında ve fiziksel engelli 
(ortopedik, görme, işitme, dil ve konuşma engelli) olan 226 kadın oluşturmuştur. Örneklemde 

evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, ancak 181 kişiye ulaşılmıştır. Veriler, Tanımlayıcı Veri 
Toplama Formu aracılığı ile 01 Kasım 2015-30 Nisan 2016 tarihleri arasında Şanlıurfa'da Büyükşehir 
Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü'nün hizmet verdiği bölgede, Diyarbakır Altınokta Körler 
Derneği'nde ve Diyarbakır Bedensel Engelliler Derneği‘nde yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak 
toplanmıştır. Araştırmanın uygulanabilmesi için Harran Üniversitesi Etik Kurul'undan, belediye ve 
derneklerden yazılı, kadınlardan sözlü onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı 

istatistiklerden yüzde, ortalama, standart sapma, tek değişkenli analizlerden Ki-kare testi 

kullanılmıştır.  
Bulgular: Kadınların %54.7’si 35 yaş üzerinde, %51.4'ü okuryazar değil ve %86.2’si 
çalışmamaktadır. Ayrıca %53.0’ü ortopedik, %34.0’ü görme, %8.0’i dil ve konuşma, %5.0’i işitme 
engellidir. Kadınların ortalama ilk evlilik yaşı 21.7 (±5.4), ilk gebelik yaşı 22.7 (±5.3) ve toplam 
gebelik sayısı 4.3 (±3.1)'dür. Kadınların % 33.7’si 5 ve daha fazla gebelik geçirmiş ve %91.2’si 
çocuk sahibidir. Ayrıca %64.1’inin en az bir kez düşük ve %22.1’inin en az bir kez ölü doğum 

öyküsü bulunmaktadır. Kadınların %41.4’ü plansız/istemeden gebe kaldığını ve %50.3’ü iki yıldan 
kısa aralarla doğum yaptığını ifade etmiştir. Ayrıca kadınların %35.9’u engel durumundan dolayı 
daha az çocuk doğurduğunu ve %50.5’i engel durumunun gebeliği önleyici yöntem seçimini 
etkilediğini ifade etmiştir. En çok tercih edilen yöntem geri çekme (%38.5) ve tüp ligasyondur 
(%38.5). Çalışmada; okuryazar olmayanların, çalışmayanların, ekonomik durumu kötü olanların, 
evde en çok Kürtçe konuşanların, geniş aile tipinde olanların, %20-39 düzeyinde engelli olanların 
ve çocuk sayısına eşi ve aile büyükleri karar verenlerin toplam gebelik sayısının daha fazla olduğu 

(p<0.05); doğum yeri Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmayan kadınlar ile çalışanların ise gebeliği 
önleyici modern yöntem kullanma oranının daha fazla olduğu belirlenmiştir (p<0.05).  

Sonuç: Çalışmada engelli kadınların sahip olduğu fiziksel kısıtlılıkların ve bazı sosyo-demografik 
özelliklerinin doğurganlıklarını etkilediği belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğurganlık, Fiziksel engel, Gebeliği önleyici yöntem, Kadın 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[SS-006] 

Gestasyonel diyabetes mellitus hastalarında nötrofil-lenfosit oranı, ortalama 

trombosit hacmi ve solubıl interlökin-2 reseptörü ölçümü 
  
Cuma Mertoğlu1, Murat Günay1, Mehmet Güngör2, Mehmet Kulhan3, Nur Gözde Kulhan3 
1Tıbbi Biyokimya, Tıp Fakültesi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan 
2Tıbbi Biyokimya, Sivas Devlet Hastanesi, Sivas 
3Kadın Hastalıkları ve Doğum, Tıp Fakültesi, Erzincan Üniversitesi, Erzincan 
  

Amaç: Gestational diabetes mellitus (GDM) ilk defa gebelik esnasında ortaya çıkan, farklı 
seviyelerde hiperglisemi ile sonuçlanan yaygın bir karbonhidrat intoleransıdır. Hastalığın 
mekanizmasında insülin direnci ve kronik subklinik inflamasyon olduğu anlaşılmıştır. Solubıl 
interlökin-2 reseptör (sIL2r), nötrofil-lenfosit oranı (NLO) ve platelet-lenfosit oranı (PLO); tip 1 
diyabetes mellitus, tip 2 diabetes mellitus, hepatit ve neoplazmlar gibi inflamatuvar hastalıklı 
durumların markırlarıdır. Bu çlışmada, bu markırlar ile GDM ilişkisini araştırdık. 

Gereç-Yöntem: Çalışmamızda 52 GDM ve 50 normal glukoz toleransı olan gebenin serumlarından 

tam kan sayımı, sIL2r ve glukoz çalışıldı. 
Bulgular: Yaş açısından, GDM hastalar (Ortalama±SD; 31±6 yıl) kontrol grubuna (Ortalama±SD; 
25±5.3 yıl) göre daha yaşlı idi. Ortalama trombosit hacmi (OTH); GDM’li hastalarda (Ortalama±SD; 
10.3±1.4 fL), sağlıklı kadınlardan (Ortalama±SD;10.8±1fL) daha düşüktü. Glukoz konsantrasyonu, 
beyaz küre sayısı, nötrofil sayısı, lenfosit sayısı, hemoglobin konsantrasyonu, trombosit sayısı NLO 
değeri, PLO değeri ve sIL2r konsantrasyonu açısından iki grup arasında bir fark yoktu. 
Sonuç: NLO, PLO ve serum sIL2r testleri GDM tanısında kullanılamaz. OTH, GDM hastalarında 

azalmaktadır fakat GDM için spesifik değildir. 
  
Anahtar Kelimeler: Nötrofil-lenfosit oranı, platelet-lenfosit oranı, solubıl interlökin-2 reseptör, 
ortalama trombosit hacmi, gestational diabetes mellitus 

 

 



Grafik 

 
GDM ve NGT gruplarının MPV değerlerinin karşılaştırılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablo 

Parametre 
NGT 

(ortalama±SS) 

GDM 

(ortalama±SS) 
p değeri 

Yaş (yıl) 25±5.3 31±6 <0.001** 

Açlık Glukozu (mg/dl) 75±7.8 79±6.6 0.11 

1. saat Glukozu (mg/dl) 114±27.3 158±17.9 <0.001** 

2. saat Glukozu (mg/dl) 98±18.9 158±15.5 <0.001** 

WBC (10³ mm³) 9.8±2.55 9.9±2.03 0.73 

Hemoglobin (g/dl) 12.2±1.1 12.2±0.97 0.98 

Trombosit  

(10³ mm³) 
238±56.5 239±48.7 0.94 

Nötrofil (10³/μL) 7.1±2.05 7.2±1.8 0.81 

Lenfosit (10³/μL) 2.1±0.55 2.1±0.44 0.89 

NLR 3.4±0.98 3.5±1.01 0.79 

PLR 120±40.6 117±29.1 0.77 

MPV (fL) 10.8±1 10.3±1.4 0.02* 

sIL2r(U/ml) 352±100 382±189 0.56 

Yaş, biyokimyasal ve hematolojik sonuçlar. *:p<=0.05, **:p<=0.001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[SS-007] 

Postpartum Depresyon ve Algılanan Sosyal Desteğin Maternal Bağlanmaya 

Etkisi 
  
Sevil Şahin1, İlknur Demirhan1, Sibel Peksoy1, Sena Kaplan1, Gülay Dinç2 
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara 
2Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, Ankara 
  
Amaç: Postpartum depresyon ve algılanan sosyal desteğin maternal bağlanmaya etkisinin 

incelenmesiamacıyla planlanmıştır.  
Yöntem: Çalışma,01.04.2015 ile 01.10.2015 tarihleri arasında Ankara’da bir devlet hastanesinin 
acil servis ve çocuk polikliniğe başvuran 1-6 aylık bebeği olan annelerde yürütülmüş kesitsel tipte 
bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini 380 anne oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; 
“Anket Formu”, “Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDDÖ)”, “Çok Boyutlu Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ)” ve “Maternal Bağlanma Ölçeği (MBÖ)” kullanılmıştır. Ölçek 

puanları normal dağılmadığı için ortanca (min-maks) ile, kategorik değişkenler sayı (%) ile ifade 

edilmiştir. Ölçek gruplarının karşılaştırılmasında grup sayısına bağlı olarak "Mann-Whitney U testi" 
veya "Kruskal-Wallis Varyans analizi" kullanılmıştır. MBÖ, EDDÖ ve ÇBASDÖ puanları arasındaki 
ilişkinin incelenmesinde Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri 
olarak p<0.05 alınmıştır.  
Bulgular: Çalışmamızda kadınların yaş ortalaması 27.9±5.54’dür. Kadınların MBÖ puan ortalaması 
98.52±8.85, ÇBASDÖ puan ortalaması 64.65±17.89, EDDÖ puan ortalaması 9.68±5.61 olarak 
belirlenmiştir. Doğum sonrası erken dönemde bebeğini görenler ve emzirmeye başlayanlarda 

maternal bağlanmanın arttığı belirlenmiştir (p<0.05). Gebeliği planlı olanlarda, ilk çocuğa sahip 
olanlarda ve doğum sonrası eşi ile sosyal ilişkisinden memnun olanlarda algılanan sosyal desteğin 
daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Gebeliği planlı olmayanların, antenatal bakım 
almayanların, bebeğinin cinsiyetinden memnun olmayanların, eşi ile sosyal ilişkisinden memnun 
olmayanların depresyon puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Korelasyon 
analizine göre, maternal bağlanma ile algılanan sosyal destek puanları arasında pozitif yönde bir 

ilişki bulunurken (p<0.05), depresyon puanları arasında negatif bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 
Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre çalışmamızda maternal bağlanma ile algılanan sosyal destek 

arasında ilişki olduğu, doğum sonu dönemde yenidoğanla daha erken dönemde iletişimi ve emziren 
süreci başlanmış olan annelerde maternal bağlanma düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Algılanan sosyal destekle; annenin ve eşin eğitim düzeyinin yükselmesinin, çekirdek aileye sahip 
olmanın, ilk çocuğa sahip olmanın, son gebeliğin planlı olmasının, eş sosyal ilişkisinden memnun 
olunması gibi faktörlerin ilişkili olduğu belirlenmiştir. 

  
Anahtar Kelimeler: Maternal Bağlanma, Sosyal Destek, Depresyon, Doğumsonu dönem 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[SS-008] 

Uterin Arter Doppler Değerlerinin Maternal Serum-Amniyon Sıvısı Nitrik Oksit ve 

VEGF Düzeyleri ile İlişkisi 
  
Emre Zafer1, Çiğdem Yenisey2, Meryem Kürek Eken1, İmran Kurt Ömürlü3, Hasan Yüksel1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Aydın 
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, Aydın 
  

Amaç: Farklı maternal kompartmanlarda nitrik oksit (NO) ve vasküler endoteliyal büyüme faktörü 
(VEGF) düzeylerinin ikinci trimester sağlıklı gebe populasyonunda uterin arter Doppler değerleri ile 
ilişkisini incelemek. 
Materyal-Metod: Bu kesitsel çalışmada NO ve VEGF düzeyleri, erken ikinci trimesterdeki 44 sağlıklı 
gebenin serum ve amniyon sıvılarında ölçüldü. Uterin arter Doppler değerleri serum ve amniyon 
sıvısı örnekleri ile aynı günde ölçüldüler. Bulgular daha sonra korelasyon analizi ile karşılaştırıldı. 

Sonuçlar: Amniyon sıvısı VEGF düzeyleri ile uterin arter Doppler PI ve RI endeksleri arasında pozitif 

korelasyon bulundu (r = 0.362, p = 0.017 for PI and r = 0.367, p= 0.015 for RI). Maternal 
serumda ise VEGF veya NO düzeyleri ile Doppler değerleri arasında korelasyon gözlenmedi. 
Amniyon sıvısındaki NO düzeylerinin Doppler değerleri ile korelasyonu sadece gebeliği 
komplikasyonsuz olarak sonlanan altgrupta gözlenebildi (n=36) (PI için r= 0.432, p= 0.009 ve RI 
için r= 0.548, p= 0.001). 
Sonuç: İkinci trimesterdeki gebelerin amniyon sıvısı VEGF düzeyleri ile uterin arter Doppler 
değerleri arasında pozitif korelasyon vardır. Gebeliği komplikasyonsuz tamamlanmış olgularda ise 

amniyon sıvısı NO düzeylerinin Doppler değerleri ile korele olması beklenebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: İkinci trimester, VEGF, nitrik oksit, amniyon sıvısı 

 

 
Figür 1 

 
Figür 1. a) Amniyon sıvısı VEGF düzeyi ile uterin arter Doppler PI arasındaki pozitif 

korelasyon b) Amniyon sıvısı nitrik oksit düzeyi ile uterin arter Doppler PI arasındaki pozitif 

korelasyon (komplikasyonsuz altgrup) 

 

 

 



Tablo 1 

 
Çalışma grubu ve komplikasyonsuz altgrubun klinik özellikleri 

 

 

Tablo 2 

 
Uterin arter Doppler PI ve maternal serum - amniyotik sıvı VEGF ve NO düzeyleri 

 

 

 

 

 



[SS-009] 

Term gebeliklerde premature membran rüptürü (PROM) olgularında sezaryen 
oranlarını etki ̇leyen faktörler 
  
Müberra Namlı Kalem1, Aydın Köşüş2, Zeynep Kamalak3, Nermin Köşüş2, Ziya Kalem4 
1LİV HOSPİTAL,ANKARA 
2SERBEST HEKİM,ANKARA 
3ÖZEL BUHARA HASTANESİ, ERZURUM 
4GÜRGAN CLİNİC KADIN SAĞLIĞI VE IVF MERKEZİ,ANKARA 
  
Amaç: Termde PROM yönetiminde araştırmalar, spontan takip veya doğum induksiyonu yapılıp 
yapılmaması üzerinde yoğunlaşmaktadır. Termde PROM vakaları izleme alındığında 24, 48 ve 72. 
saatlerde sırasıyla %70, %85 ve %95 oranında spontan eylemin başladığı bildirilmektedir.Buna 
rağmen doğumun induklenmesi gerektiği sonucuna ulaşan çalışmalar, korioamnionit, postpartum 
endometrit ve neonatal pnömoni gibi perinatal enfeksiyonları öne sürmektedir. Termde bile olsa 

PROM varlığı C/S için bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı term PROM 
vakalarında sezaryen oranlarının hangi değişkenlerden etkilendiğini araştırmaktır. 
 
Yöntem: Bu çalışma bir üniversite hastanesinde 2012-2014 yılları arasında doğum yapan 82 term 
PROM vakasına ait verilerin analizi ile gerçekleştirilmiş olan retrospektif bir çalışmadır. Çalışmaya 
kabul edilme kriterleri “gebelik süresi 36.6 hafta üzeri tek gebelik olması, aktif doğum eylemine 
girilmediği halde membranların rüptüre olması” olarak belirlendi. Hastalar demografik özellikleri, 

aktif ve latent doğum süreleri, mekonyum ve korioamnionit varlığı, oksitosin gereksinimleri ve ilk 
geliş muayenelerinde servikal açıklık olup olmamasına göre değerlendirildi. Bu değişkenlerin C/S 
oranları üzerindeki etkileri araştırıldı. 
 
Bulgular: C/S oranlarının artan anne yaşı ile arttığı, fetal ağırlık artışından etkilenmediği 
saptanmıştır. (Sırasıylap=0.037, 0.074)(Tablo 1). Nulliparite, mekonyum ve korioamnionit varlığı, 

oksitosin uygulanması C/S oranları üzerinde fark oluşturmamıştır (Sırasıyla p=0.474, 0.159, 0.582, 
0.991). Doğumun aktif ve latent dönem sürelerindeki uzamanın C/S oranlarını arttırdığı 
görülmüştür(Tablo 2) Amnion mayii miktarının azalmış olması C/S oranını %74 oranında 

düşürmektedir(p=0.027). İlk geliş muayenesinde servikal açıklığın var olması C/S oranlarını %87,5 
oranında azaltmaktadır(p=0.001)(Tablo3). 
 
Sonuç: Term PROM vakalarında C/S oranlarını etkileyen faktörlerin araştırıldığı bu çalışmada 

görülmüştür ki; servikal dilatasyon varlığı ve amnion sıvısının azalmış olması C/S oranını 
düşürmekte, doğumun latent ve aktif fazlarının uzaması ise bu oranı arttırmaktadır. Nulliparite, 
doğum induksiyonu, koryoamnionit ve mekonyum varlığı ise bu oranı değiştirmemektedir.  
 
Sonuç olarak; term PROM vakalarında C/S oranları üzerinde etkili faktörlerin termde PROM olmayan 
gruplarla benzer olduğunun görüldüğü bu gibi çalışmaların literatürde yeralmasının klinisyenleri 
term PROM vakalarına invasive veya agressive yaklaşım sergilemekten alıkoyabileceğini 

düşünmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: C/S oranları, PROM, Term gebelik 
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[SS-010] 

Doğum Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Refleksoloji 
  

Tuğba Yılmaz Esencan, Özlem Karabulut, Döne Ertuğrul Abbasoğlu, Seda Küçükoğlu 
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Ebelik ve hemşirelik bakımının önemli bir parçası olan doğum ağrısının azaltılmasında kullanılan 
nonfarmakolojik yöntemler giderek önem kazanmaya başlamıştır. Yeterli düzeyde ağrı kontrolü 
sağlayan nonfarmakolojik yöntemler, farmakolojik yöntemlere oranla çeşitli avantajlara sahip olup 
bunların başında doğum eylemini yavaşlatmaması ve anne ile fetüs açısından zararsız olmaları 

gelmektedir. Bu yöntemlerden biri olan refleksolojinin son yıllarda artan araştırma sonuçları ile 
etkinliği kanıtlanmış ve klinik kullanımı da önerilmeye başlamıştır.  
Refleksoloji, “tüm salgı bezleri, organlar ve vücut bölümleri ile ilişkili olan ellerde, ayaklarda ve 
kulaklardaki refleks noktalarına elle uygulanan, vücut fonksiyonlarının normalleşmesine yardım 
eden bir teknik” olarak tanımlanmaktadır. Özellikle kronik hastalıklar ve semptomlarının yönetimi, 
ağrı kontrolü, anksiyete ve depresyon gibi birçok alanda kullanıldığı görülmektedir. Refleksoloji, 

fizyolojik ve psikolojik uyarılma noktalarını etkilemekte olup refleks bölgelerine yapılan uyarımlar ve 

cilt teması sonucunda enkefalinler ve endorfin salgılanmasını uyarmaktadır. Böylece, kaygı ve ağrı 
düzeyi azalmakta, geliştirilmiş lenfatik sinir ve kan akımı sonucunda vücuttan toksinlerin atılımı 
artmaktadır. Genellikle refleksoloji, beyine giden ağrı mesajının sinirsel iletiminin durdurulmasında 
ve algılanan ağrının azaltılmasında etkili olmaktadır. Bu etkileri nedeniyle günümüzde hem doğum 
öncesi hem de doğum sırasında önemli rol oynayabilmektedir. Refleksolojinin, uterus kasılmalarını 
teşvik etmek için oksitosin salınımının uyarılmasında, doğum sırasındaki kasılmaların 

düzenlenmesinde, kasılmalar sırasında gevşemenin oluşmasında ve deneyimlenen ağrı düzeyinin 
azaltılmasında etkili olduğu yapılan çalışmalar ile de belirtilmektedir. Bu araştırmalar refleksolojinin 
özellikle ağrı kontrolünde tedaviyi destekleyici ve etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. 
Farmakolojik yöntemler ile birlikte refleksolojinin ağrı gidermede ya da şiddetinin azaltılmasında 
kullanımının analjeziklerin kullanım oranını azaltacağı, doğum ağrısı ile baş etmede etkin olacağı ve 
gebenin doğumda desteklenmesinin sağlanmasında etkili olacağı düşünülmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: Refleksoloji, Nonfarmakolojik Yöntemler, Doğum Ağrısı, Ebe 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[SS-011] 

Doğuma Hazırlık Sınıfı Kursu Örneği: Doğuma Yansımaları 
  

Özgül Kalkır1, Çiğdem Kuzu1, Eda Cur Pekesen1, Mehtap Uzun Aksoy2 
1Koru Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Ankara 
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara 
  
AMAÇ 
Doğuma hazırlık sınıfları (DHS), annenin ve partnerinin gebelik, doğum ve doğum sonu dönemlere 
uyumlarını kolaylaştıran bir uygulamadır. Bu araştırma DHS’na katılan gebelerin doğum çıktılarının 

değerlendirilmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.  
YÖNTEM 
Araştırma, özel bir hastanenin DHS’nda, Şubat/2015-Ekim/2016 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu 
süre içinde DHS’na 150 anne-baba adayı katılmıştır. DHS’na katılan 13 gebenin henüz doğum 
yapmaması sebebiyle 138 çift örnekleme alınmıştır. DHS kapsamında çiftlere haftada 1 gün 4 saat 
(2,5 saat teorik sunum, 1,5 saat ekstremite ve gevşeme egzersizleri) sürecek şekilde 4 hafta 

devam eden bir program sunulmuştur. DHS’nda grupta 4 çift tamamlandığında derslere 

başlanmıştır. Dersler grup için uygun olan haftanın bir günü belirlenerek 18.30-22.30 saatleri 
arasında yapılmıştır. Oturumlar çalışmanın yapıldığı hastanede DHS olarak oluşturulmuş sınıfta 
yapılmıştır. Verilere DHS-1. derste tanışma etkinliği olarak çiftler tarafından doldurulan yonca 
yaprağı tanışma kâğıdı ve doğum sonunda hastaların dosyalarından alınan bilgiler kullanılmıştır. 
Verilerin analizinde SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. 
BULGULAR 

DHS’na katılan gebelerin %92,0’si ilk bebeklerini beklemektedir. Gebelerin yaşayan çocuk sayısı 
ortalaması 0,09±0,33, gebelik sayısı ortalaması 1,09±0,33’tür. DHS’na katılan gebelerin %89,1’i 
araştırmanın yapıldığı hastanedeki bir doktor tarafından takip edilmektedir. Gebelerin %90,6’sı 
doğum için DHS’nın yapıldığı hastaneyi tercih etmiştir. Gebelerin %68,8’i vajinal doğum yapmıştır. 
%47,1’i doğum sırasında epidural anestezi almadan normal doğum yapmıştır. DHS’na katılan 
gebelerin %2,1’i sezaryen sonrası vajinal doğum yapmak amacıyla katılmıştır. Gebelerin %58,7’si 
oksitosin indüksiyonu almadan normal doğum gerçekleştirmiştir. Oksitosin indüksiyonu almayan 

gebelerin %71,6’sı normal doğum yapmış, %22,8’i oksitosin indüksiyonu aldığı halde sezaryen 
doğum yapmıştır. DHS’na katılan gebelerin %24,6’sında doğumda bir komplikasyon gelişmiştir. 

Komplikasyonlar arasında ilk dört sırada %38,4 ile uzamış eylem+deselerasyon, %23,7 ile makat 
prezentasyon, %8,8 ile preeklemsi, %5,8 ile EMR yer almaktadır. Komplikasyon gelişen doğumların 
hepsi sezaryen ile sonlandırılmıştır. 
SONUÇ 
DHS’na çoğunlukla ilk gebeliği olan anneler katılmıştır. Bununla birlikte, doğumda hemen hemen 

yarısı epidural anestezi almaksızın vajinal doğum görülürken, yarısından fazlasında oksitosin 
indüksiyonuna ihtiyaç duyulmamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğuma hazırlık sınıfı, gebe eğitimi, normal doğum 

 

 

 

 

 

 

 

 



[SS-012] 

Doğuma Hazırlık Eğitiminin Annenin Prenatal Uyumuna Etkisi 
  

Mehtap Uzun Aksoy1, Ayten Şentürk Erenel1, Aydan Biri2 
1Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul 
2Koru Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Ankara 
  
Amaç 
Doğuma hazırlık eğitimleri (DHE) gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne ve bebek 
açısından yararlı bilgiler içeren ve yaşanacak değişikliklere uyum sağlanmasını kolaylaştırmaya 

yönelik verilen eğitimlerdir. Bu araştırmada DHE’nin gebelerin prenatal uyumlarına etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem 
Araştırma, tek gruplu ön test-son test tasarımlı yarı deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini Mayıs-Ekim 2016 tarihleri arasında Koru Hastanesi’ne DHE almak için başvuran 42 
kadın oluşturmuştur. Araştırma eğitime katılmayı kabul eden, gebeliğinde herhangi bir 

komplikasyon bulunmayan, normal doğum yapması planlanan ve doğumunda refakat edecek kişiyi 

eğitimlere beraberinde getirebilen gebelerle yapılmıştır. DHE, haftada 1 gün 4 saat süren 4 hafta 
devam eden bir programdır. Araştırmanın verileri gebe tanıtıcı bilgi formu ve Prenatal Kendini 
Değerlendirme Ölçeği (PKDÖ) aracılığı ile toplanmıştır. PKDÖ’den alınan düşük puanlar gebeliğe 
uyumun yüksek olduğunu göstermektedir. Gebeler eğitimin 1. oturumu başlamadan gebe tanıtıcı 
bilgi formu ve ön test olarak PKDÖ ve 4. eğitim sonunda son test olarak PKDÖ doldurmuşlardır. 
Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, yüzde ve frekans değerler ve iki bağımlı grubun 

karşılaştırılmasında Wilcoxon testi kullanılmıştır. 
Bulgular 
Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 30,59±3,02, %50,0’si 30-34 yaş grubunda ve 
%52,4’ü lisansüstü mezunudur. Evlilik yılı ortalaması 4,03±2,32 ve %78,6’sı 1-5 yıl süreyle evlidir. 
%95,2’sinin gebeliği planlı, %97,6’sının ilk gebeliği ve gestasyon haftaları ortalamaları 
30,85±1,88’dir. %81,0’i gebeliğinde herhangi bir sorun yaşamamış ve %97,6’sı daha önce DHE’ne 
katılmamıştır. Gebelerin eğitim sonrası prenatal uyumlarının eğitim öncesi uyumlarından anlamlı 

düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Gebelerin kendileri ve bebeklerinin sağlığı ile ilgili 
düşünceleri, gebeliğin kabulü, annelik rolünün kabulü, doğum korkusu, kendi annesi ile ilişkisi ve 

eşi ile ilişkisi alt ölçeklerinden eğitim sonrası aldıkları puanların eğitim öncesine göre anlamlı 
düzeyde düşük ve uyumları yüksektir (p<0,05). Buna karşın, doğuma hazır oluş alt ölçeğinden 
eğitim sonrası alınan puanlarla eğitim öncesi puanlar arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır 
(p>0,05). 
Sonuç 

Doğuma hazırlık eğitiminin gebelerin prenatal uyumlarının artırılmasında etkili bir yöntem olduğu 
belirlenmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğuma hazırlık eğitimi, gebe eğitimi, prenatal uyum 

 

 

 

 

 

 

 

 



[SS-013] 

Sezaryen Yoluyla Doğan Bebeklerde Baba ile Bebek Arasında Uygulanan 

Kanguru Bakımı Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
  
Filiz Ünal Toprak, Ayten Şentürk Erenel 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana 
Bilim Dalı, Ankara 
  
Amaç: Kanguru bakımı (KB), yenidoğanın dış ortama uyumunu kolaylaştıran, anne-baba ve bebek 

arasında etkileşimi sağlayan bir uygulamadır. Sezaryen doğumlardan sonra bebeğin anne ile 
buluşması genellikle anne ve bebekten kaynaklanan nedenlerden dolayı vajinal yolla doğan 
bebeklere göre daha geç olmaktadır. Bu nedenle çalışmamız, sezaryen doğumlarda baba ile bebek 
arasında uygulanan KB’nın bebekte (kalp hızı, solunum sayısı, periferik oksijen satürasyon yüzdesi 
ve vücut ısısı) ve babada (baba-bebek etkileşimi, bebek bakımına katılım) bazı sonuçların 
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.  

 

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 30 kontrol, 30 deney grubunda olmak üzere toplam 60 sezaryen 
yolla doğan bebek-baba çifti oluşturmuştur. Deney ve kontrol grubunda bulunan babalara; “Baba 
ve Anneye İlişkin Bilgi Formu, Bebeğe İlişkin Bilgi Formu, Baba İle Nitel Görüşme Formu ve 
Babaların Bebek Bakımına Katılım Durumlarını Değerlendirme Formu” uygulanmıştır. Araştırmada, 
baba-bebek çiftinin demografik özellikleri, bebeğin fiziksel ölçüm sonuçları ve babaların bebek 
bakımına yönelik görüşlerinin belirlenmesine ilişkin ifadeler nicel araştırma yöntemi ile 
değerlendirilmiştir. Babaların KB sırasındaki duygularının, bebeği ile etkileşiminin (bebek odaya 

geldiğinde, ağladığında, gülümsediğinde, ona dokunduğunda vb.), KB ile ilgili görüşlerinin ve 
deneyimlerinin belirlenmesinde nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.  
 
Bulgular: Çalışmamızda deney ve kontrol grubu bebeklerinin kalp atım hızı ortalamaları açısından 
istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0,05), solunum sayısı, periferik oksijen satürasyon 
oranı ve vücut ısısı ortalamalarının gruplar arasında istatistiksel olarak farklılık gösterdiği 

saptanmıştır (p<0,05). KB yapılan baba-bebek çiftinin gülme/gülümseme davranışı (p<0,05) ve 
bebeklerin ağlama davranışları (p<0,05) arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

Çalışmamızda babalar bebekleri ile etkileşim deneyimleyerek olumlu ebeveynlik davranışları 
sergilemişlerdir. KB uygulanan babaların tamamına yakını KB’nın baba-bebek arasındaki etkileşimin 
artmasında etkili olabilecek, güzel ve değişik bir uygulama olduğunu ve tamamına yakını 
uygulamanın hastanelerde rutinleşmesi gerektiğini ifade etmiştir.  
 

Sonuç: KB aracılığı ile yenidoğanların vücut ısısı; solunum sayısı ve periferik oksijen satürasyon 
parametreleri daha stabil olmuş, baba ve bebek arasındaki etkileşim olumlu yönde gelişmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Baba-Bebek Etkileşimi, Kanguru Bakım, Ten Tene Temas 

 

 

 

 

 

 

 

 



[SS-014] 

Ense Saydamlığı Ölçümünü Kim Yapmalı ? 
  

Engin Korkmazer1, Turgay Şener2, Muzaffer Temür1, Tayfur Çift1 
1Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Bursa 
2Muayenehane, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Perinatolog, Eskişehir 
  
Giriş 
 
Ense saydamlığı (NT) ölçümü Down Sendromu taramasının temel noktalarından biridir. Artmış NT 

ölçümü %70 oranında Down Sendromu ile ilişkilidir. NT ölçümündeki küçük değişiklikler sadece 
hastanın bireysel riskini etkilemekle kalmamakta, testin total olarak sensitivite, spesifite ve yalancı 
pozitiflik-negatiflik öngörülerini de etkilemektedir.  
 
Fetal Medicine Foundation (FMF) NT değerinin düzgün şekilde ölçülüp tüm dünyada bir standart 
yakalanması için çeşitli guidelinelar yayınlamışlardır. Ülkemizde NT ölçümü kadın doğum uzmanları, 

radyologlar ve perinatologlar tarafından yapılmaktadır. Biz de bu çalışmamızda bu üç grubun aynı 

popülasyonda NT ölçüm ortalamalarını, NT dağılım genişliklerini ve ortalama ölçüm zamanlarını 
karşılaştırdık ve ‘’NT ölçümünü kim yapmalı?’’ sorusuna yanıt aradık. 
 
Materyal Metod 
 
Bu çalışma retrospektif çok merkezli bir çalışma olup 2691 kadının ilk tirmester anöploidi taraması 

sonuçları üzerinden yapılmıştır. Çalışmaya katılan değerlendiricilerden sadece perinatoloji 
uzmanının FMF sertifikası bulunmaktadır.  
 
Tüm veriler SPSS programına kaydedilmiş olup ortalama NT değerleri, NT dağılım genişlikleri, 
standart sapma değerleri ve ortalama ölçüm süreleri hesaplanmıştır.  
 
Sonuçlar 

Çalışmaya katılan tüm gruplar için ortalama NT değerleri, standart deviasyonları ve ortalama ölçüm 
süreleri tablo 1’de gösterilmiştir. 

Ortalama NT değeri ve NT dağılım genişliği perinatoloji uzmanı grubunda istatistiksel olarak anlamlı 
derecede yüksekti. (Tablo 2) 
Tartışma 
 
Yeterli kalitede yapılmayan NT ölçümleri Down Sendromu risk tayininde yanlış yüksek ve yanlış 

düşük risk hesaplanmasına neden olmaktadır. NT ölçümü yüksek derecede intra ve inter-observer 
değişkenlik göstermekte ve değerlendiren kişiye bağlı kalmaktadır. 
 
Üç grup arasında ortalama NT değerleri, NT dağılım genişliği ve ortalama ölçüm zamanları 
açısından istatistiksel olarak fark gözlendi. Perinatoloji uzmanının ortalama NT değeri, NT dağılım 
genişliği ve ortalama ölçüm süresi belirgin olarak diğer gruplardan farklılık göstermekteydi.  
Sonuçlarda bir başka dikkati çeken nokta ise radyologların ve kadın doğum uzmanlarının ortalama 

ölçüm süresi perinatoloji uzmanından yaklaşık 10 kat daha hızlı olarak saptanmasıydı.  
 
Sonuç 
 

Tüm dünyada antenatal tarama stratejilerinin dayandığı ana noktalardan birini NT ölçümü 
oluşturmaktadır. Bu noktada NT ölçümü hala fazlasıyla kişi bağımlıklık göstermekte ve 

standardizasyona ihtiyaç duymaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Ense Saydamlığı, İlk Trimester, Perinatoloji, Tarama 

 

 
 

 

 

 

 



Tablo 1. NT değerlendirme sonuçları 

 

Kadın 

Doğum Uzmanı 

n: 664 

Radyolog 

 

n: 1118 

Perinatoloji Uzmanı 

 

n: 909 

p değeri 

Yaş 28.3±6 27.2±5.7 29.6±4.7 N/S 

Hafta 12.2±0.6 12±0.7 12±0.7 N/S 

CRL 62.5±8.4 61.7±9.7 62.1±8.7 N/S 

Ortalama NT (mm) 1.25 1.41 1.66 <0.05 

St. Dev. (mm) 0.34 0.38 0.75 <0.05 

Min-Max NT (mm) 0.7-2.9 0.7-5 0.8-8 
 

Ort. Ölç. Zam. (sn) 69.5±10.2 67.4±11.7 767.8±124.5 <0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[SS-015] 

Anne sütü üretiminde etkili galaktagoglar: Literatür inceleme 
  

Meryem Metinoğlu 
Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ. 
  
Amaç: Anne sütü yenidoğanın sağlıklı büyüme ve gelişmesini destekleyecek özelliklere sahiptir ve 
besin değeri bakımından tüm yapay besinlerden üstündür. Birçok çalışma bulgusu sadece 
emzirmenin olumlu sağlık sonuçları ile olan bağlantısını göstermiştir. Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması 2013 sonuçlarına göre sadece anne sütü ile beslenen çocuklar, ortalama 1.2 ay, anne 

sütü ve ek besin takviyesi ile ortalama 16.7 ay emzirilmiştir. Bu bulgular, birçok otör kuruluşun 
önerisinin aksine toplumumuzda ilk 4-6 ay sadece anne sütü ile bebek beslenmesi konusundaki 
yetersizliği göz önüne sermektedir. Yetersiz süt üretimi yaşayan anneler ya kendileri ya da sağlık 
profesyonelleri tarafından galaktagog olarak bilinen süt arttırıcılara yönelmektedir. 
Yayınlanmış literatür çerçevesinde sentetik ve bitkisel etkili galaktagogları incelemek 
amaçlanmıştır. 

Yöntem: Bu literatür incelemede, Türk Tıp Dizini ve Google Akademik veri tabanları 

“galactogogues”, “galactagogues” ve “galactogog”, “galactagog” anahtar kelimeleri kullanılarak 
İngilizce ve Türkçe dillerinde taranmıştır. Ocak 2000-Kasım 2016 tarihleri arasında yayımlanan, 
tam metine ulaşılabilen ve çalışmanın amacına uyan 10 deneysel araştırma sonucuna yer 
verilmiştir. 
Bulgular: Örneklem büyüklüğü 16-75 arasında değişen araştırmaların 8’i randomize kontrollü 
çalışma desenindedir. Hindistan, Mısır, İngiltere, Kanada Türkiye, Tayland ve İtalya’da 

yürütülmüştür. Araştırmalarda değerlendirilen anne sütü üretiminde etkili bitkisel galaktagoglar: 
çemenotu (trigonellafoenum-graecum)1, sarımsak (alliumsativum)1, hurma2, çemenotu içeren 
bitkisel çaylar2,3, yabani kuşkonmaz (asparagusracemosus)4, devedikeni /silymarin 
(silybummarianum)5, zencefil6, kara üzüm çekirdeği (vitisvinifera)7’dir. Domperidone8,9,10 ve 
Metoclopramid10 etkili olan sentetik galaktagoglar olarak bildirilmiştir. Fakat sentetik 
galaktagoglar, uzun süre kullanımında depresyon ve ekstra piramidal semptomlar gibi ciddi yan 
etkileri nedeniyle tartışmalıdır. 

Sonuç: İncelenen araştırmalarda birçok sınırlılık olmakla birlikte, araştırmalar bitkisel 
galaktagogların süt miktarının arttırılması üzerinde güvenli ve etkili olduğunu göstermektedir. 

Çalışma bu alanda çalışan sağlık profesyonelleri ve annelerin etkili galaktagogları geniş bir 
çerçevede görmeleri ve farkında olmaları açısından önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Emzirme, galactagog, bitkisel, sentetik, laktasyon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[SS-016] 

Amniyosentez Uygulanacak Gebelerin Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi 
  

Döne Ertuğrul Abbasoğlu, Tuğba Yılmaz Esencan, Özlem Karabulut 
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Giriş: Son on yılda tarama testlerinin çok yaygın bir biçimde kullanılması ile artan amniyosentezin 
yaygın bir obstetrik prosedür olmasına rağmen psikolojik etkileri çok az dikkate alınmamaktadır. 
Potansiyel stres, görüşmenin meydana getirdiği stres, teste maruz kalma ve testi bekleme süresi 
çoğunlukla göz ardı edilmektedir. 

Amaç: Bu çalışma amniyosentez yapılmasına karar vermiş gebelerin kaygı düzeylerini ölçmek 
amacıyla planlanmıştır. 
Materyal-Metod: Yarı deneysel tipte olan araştırma, İstanbul ilinde Anadolu yakasında bulunan bir 
dal hastanesinde Ocak-Haziran 2016 tarihlerinde amniyosentez kararıyla genetik ve perinataloji 
birimine başvuran çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 30 katılımcıyla gerçekleştirilmiştir. 
Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen 25 sorudan 

oluşan Gebe Tanılama Formu ve Spielberg ve arkadaşları tarafından (1970) geliştirilen Durumluluk 

Kaygı Envanteri kullanılmıştır. Veriler yüzyüze görüşme metoduyla toplanmış ve 
değerlendirilmesinde SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır.  
Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 34.5’dir. Gebelerin %40’ının ortaokul mezunu 
olduğu, %80’ni orta düzeyde gelire sahip olduğu, %36.7’sinin ikinci gebeliği olduğu, %86.7’sinin 
kronik bir hastalığının olmadığı, %76.7’sinin isteyerek gebe kaldığı, %93.3’ünün gebeliğini 
sonlandırmayı düşünmediği, %96.7’sinin ailesi tarafından destek gördüğü ve %63.3’ünün eşinden 

destek aldığı belirlenmiştir. Amniyosentez yapılma sebeplerine bakıldığında katılımcıların % 
73.3’ünün fetal anomali ve down sendromu riski nedeniyle olduğu ve %90’ının eşi ile ortak karar 
vererek uygulamayı kabul ettikleri saptanmıştır. Gebelerin ölçek toplam puanlarının dağılımlarına 
bakıldığında aldıkları en düşük değerin 24, en yüksek değerin 67.00 olduğu, amniyosentez öncesi 
toplam puan ortalamalarının (49.26) amniyosentez sonrası toplam puan ortalamasından (35.96) 
yüksek olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır(p< 0.01). 
 

Sonuç ve Öneriler: Prenatal tanı ünitelerine gebelerin yaşadıkları kaygı ve anksiyetenin 
azaltılması için danışmanlıkla birlikte prenatal eğitim desteğinin yaygınlaştırılması ve ebe ile 

hemşirenin danışmanlık rolünün geliştirilmesi oldukça etkili olacaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: Amniyosentez, Prenatal Tanılama, Kaygı Düzeyi, Ebe ,Hemşire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[SS-017] 

Normal ve sezaryen doğum yapan kadınların doğumda algıladıkları konfor 
  
Meryem Metinoğlu 
Meryem Metinoğlu 
  

Amaç: Normal ve sezaryen yöntemiyle doğum yapan kadınların konfor düzeylerinin belirlenmesi 
araştırmanın amacı olarak belirlenmiştir.  
Yöntem: Çalışma kesitsel tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Mayıs-Ağustos 2015 tarihleri arasında 
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir hastanenin kadın doğum servisinde doğum yapmış 406 
kadın araştırmanın evrenini, 100’ü normal doğum, 35’i plansız ve 66’sı planlı sezaryen yöntemi ile 
doğum yapmış 201 lohusa da araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Doğum sonrası 48 saat 

içerisinde, yazılı onam formu imzalayan lohusalardan toplanan veri, hasta odasında, lohusanın 

istediği saatte araştırmacı tarafından toplanmıştır. Demografik ve obstetrik soruları içeren Bilgi 
Formu ve Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veri SPSS 
programı kullanılarak yüzdelik dağılım, ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U testi ile 
değerlendirilmiştir. 
Bulgular: Normal doğum yapan yaş ortalaması 25.11±5.3 olan lohusaların %52’si ilköğretim 
mezunu, %77’si ev hanımı, %54’ünün belirtikleri ekonomik durumunu orta, %85’i planlanan bir 

hamilelik yaşadığını, %90’ı doğum öncesi eğitim almadığını, %60’ı ilk canlı doğumunun olduğunu 
belirtmiştir. Yanı sıra doğum sürecinde lohusaların %76’sı lavman, %68’i suni sancı, %60’ı ağrı 
kesici, %80’i epizyotomi, %3’ü vakum, %60’ı fundal basınç girişimi yapıldığını belirtmiştir. 
Sezaryen ile doğum yapan yaş ortalaması 28.71±6.15 olan lohusaların %55.4’ü ilköğretim mezunu, 
%75’i ev hanımı, %45.5’ünün belirtikleri ekonomik durumunu orta, %79’u planlanan bir hamilelik 
yaşadığını, %93.1’i doğum öncesi eğitim almadığını belirtmiştir. 
Normal doğum yapan lohusaların %66’sı, sezaryen doğum yapan lohusaların ise %75’inin doğum 

sonu konfor puanları düşük bulunmuştur. Yanı sıra her iki grup için ölçeğin hiçbir alt boyutu 
arasında fark bulunmamıştır (p>0.05). 
 

Sonuç: Her iki grup için hem normal hem de sezaryen doğum yapan annelerin doğum sonu konfor 
düzeyleri düşük bulunmuştur. Hemşirelik/ebelik hizmetleri tekrar değerlendirilip doğum 
memnuniyetini arttırıcı uygulamaların desteklenmesi, uygun bakım modellerinin geliştirilmesi, 

hizmeti alanlar açısından konforun ve memnuniyetin düzenli aralıklarla değerlendirilmesi ve ilgili 
profesyoneller ile paylaşılması önerilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğum, Lohusa, Konfor, Sezaryen, Normal doğum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[SS-018] 

6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları 

üzerine etkisi 
  
Ebru Yüce1, Deniz Ulaş2, Nermin Köşüş2, Serap Simavlı, Aydın Köşüş2 
1 Koru Ankara Hastanesi 
2 Serbest Hekim, Ankara 

  
Amaç: 6 dakika yürüme testindeki performansın doğum esnasındaki ağrı skorları üzerine etkisini 
araştırmak 
Materyal Metod: Kliniğimize başvuran 119 primar olgu çalışmaya dahil edildi. Tüm olgulara, 
gebeliğin 37. haftasında adım sayacı (Dijital Omron HJ-112 pedometre) kullanarak 6 dakika 
yürüme testi (6mwt) uygulandı. Gebelerde 6mwt’nin cut-off değeri olmadığından  median değer 

kullanıldı. 147.25 metreden daha uzun yürüyenler ‘’iyi performanslı grup’’ olarak tanımlanırken; 

147.25 metreden daha kısa mesafe yürüyenler ‘’kötü performanslı grup’’ olarak tanımlandı. Doğum 
eylemi esnasında olguların ağrı düzeyi Visual analog skalası (VAS) (0=hiç ağrı yok, 10= hayal 
edilebilecek en kötü ağrı) kullanılarak değerlendirildi. Latent faz , aktif faz ve 2. Evre süresince VAS 
skorları kaydedildi. Gruplar arasındaki VAS skorları karşılaştırıldı. 
Sonuçlar: Gruplar VAS skorlarına göre karşılaştırıldığında kötü performans grubunda sadece VAS 1 
anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.001) (Tablo 2). Yaş, gebelik haftası ve maternal kilo 

artışı gibi demografik özellikler açısından gruplar arasında istatistiksel olarak fark yoktu (Tablo 1). 
Doğum evrelerinin süreleri kötü performans grubunda anlamlı olarak yüksekti (p<0.001) (Tablo 3). 
Servikal açıklık ve dilatasyon iyi performans grubunda kötü performans grubuna göre daha fazla 
bulundu (p=0.003) (Tablo 4).  
Tartışma: 6 dakika yürüme testindeki performans doğum sırasındaki ağrı skorlarını etkilemez 
ancak 6mwt'de iyi performans gösteren grupta doğum evrelerinin süreleri kötü performans grubuna 
göre daha kısadır. 

 
Anahtar kelimeler: gebelik, doğum, 6-dakika yürüme testi, visual analog skala 

 

Tablo 1. Demografik özellikler 

  

<147,25  

p  (n=60) (n=59) 

Mean±SD Mean±SD 

    
Yaş 24,4±4,1 24,9±5,2 0,688 

Gestasyonel hafta 38,4±0,8 38,5±0,9 0,550 

Maternal kilo artışı 15,2±4,3 15,3±4,6 0,928 

 

 

 

 

  

 



 

 

Tablo 2. 6mwt’in VAS skorları üzerine etkisi 

  

<147,25 >147,25 

p 

Mean 
Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

vas1 4,27 1,30 3,63 0,89 0,001 

vas2 4,62 1,06 4,51 0,97 0,539 

vas3 6,22 1,55 6,05 1,28 0,607 

vas4 6,88 1,50 6,76 1,16 0,582 

vas5 7,77 1,17 7,56 1,04 0,312 

vas6 8,69 1,04 8,69 1,01 0,818 

vas7 9,54 0,68 9,20 1,95 0,813 

vas8 9,81 0,39 9,52 1,91 0,658 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo 3. 6mwt’in VAS skorları üzerine etkisi 

 

 

  

<147,25 

n=60 

>147,25 

n=59 
p 

Mean 
Standard 

Deviation 
Mean 

Standard 

Deviation 

1.evrenin 

süresi 
377,50 109,17 298,22 128,18 <0,001 

Latent fazın 

süresi 
165,83 100,17 150,59 100,67 0,340 

Aktif fazın 

süresi 
211,67 78,14 147,63 44,54 <0,001 

2. evrenin 

süresi 
43,57 14,68 30,42 12,71 <0,001 

3.evrenin 

süresi 
13,83 4,26 8,12 3,71 <0,001 

 

Tablo 4. 6mwt’in servikal dilatasyon ve efasman üzerine etkisi 

  

<147,25 >147,25 

p Mean 

Standard 

Deviation Mean 

Standard 

Deviation 

Servikal 

dilatasyon 

(cm) 

2,33 0,73 2,66 0,51 0,003 

 

Servikal 

silinme (%) 

60,67 6,60 56,78 11,95 0,016 

 



 

 

 

[SS-019] 

Doğumun Birinci Evresinde Valethamate Bromide ve Fetal Taşikardi 
  
Aşkın Evren Güler¹, Erhan AKTÜRK2 
1Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Muğla 
2Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul 
  
Giriş: Uzamış eylem artmış perinatal ve maternalmortalite ile ilişkilidir. Maternal stres, postpartum 
kanama ve sepsisinsidansında artış mevcuttur.  Fetüs ise enfeksiyon ve asfiksi açısından risk 
altındadır.  Spazm seklindeki inhibitör impulslarservikaldilatasyonu bozar ve uzamış eyleme sebep 

olur ki, bu da medikal müdahale sebebidir (1). Fetal taşikardi etyolojisinde bir takım sebepleri 
barındıran ve fetal kalp atımlarının 160’ın üzerinde seyrettiği klinik bir durumdur. 120-160 
arasındaki taban değer hafif taşikardi olarak adlandırılır ve genellikle önemli klinik sonuçlara sebep 
olmamaktadır (2). Doğumun birinci evresini kısaltmak için bir çok yöntem çalışılmıştır (3). Bu 
çalışmamızın amacı doğumun birinci evresini kısaltmak için kullanılan valethamate bromide’in hafif 
fetal taşikardiye sebep olduğunu göstermek ve bunun sıklığını ortaya koymaktır.  
Materyal ve Metod: Çalışmamızda Temmuz 2016 – Kasım 2016 tarihleri arasında Özel Lokman 

Hekim Esnaf Hastanesinde doğumu gerçekleştirilen termde ve komplikasyonsuz tekil vajinal 
doğumla sonuçlanan primigravid 100 olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. 50 olguya (Grup 
A) doğumun birinci evresinde, 4 santimetrelik dilatasyonl abirlikte yarım saat aralıkla iki doz 
valethamate bromide uygulanmıştır. Diğer 50 olguya (Grup B) ise verilmemiştir. Tüm olgulara 4 
santimetrelik dilatasyon sonrası amniyotomi uygulanmıştır. Olguların anne yaşı, vücut kitle indeksi, 
fetal doğum ağırlıkları, maternal ve fetal taşikardi mevcudiyeti incelenmiştir. Fetal taşikardiler fetal 
kalp atımı 180’I geçmemişse hafif olarak değerlendirilmiş ve kaydedilmiştir.  

 
Toplanan veriler bilgisayar ortamına aktarıldıktan sonra SPSS 22.0 paket programı ile analizleri 

yapılmıştır. Tanımlayıcı istatistik olarak yüzde, ortalama, standart sapma değerleri kullanılmıştır. 
Normal dağılıma uygun parametreler T-test ile karşılaştırılırken bu özelliğe uymayan doneler Mann 
Whitney- U testi ile karşılaştırılmıştır. Kesikli değişkenlerden oluşan fetal taşikardi verilerinin 
karşılaştırılmasında ise Ki-kare Testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık değeri olarak p<0,05 

kabul edilmiştir. 
Sonuçlar: Maternal karakteristikler istatistiksel olarak iki grup arasında farklı değildir. Maternal 
yaş, vücut kitle indeksi ve fetal doğum ağırlıkları Grup A’da sırasıyla ortalama 28±4,1, 26±1,1 ve 
3120±240 iken Grup B’de bu değerler yine sırasıyla 29±3,9, 25±2,1 ve 3230±275 idi (p>0,05).  
Grup A’da 12 olguda (24%)maternal taşikardi saptanmıştır. Kalp atım hızındaki ortalama artış 30 
bpm olarak saptanmış ve ortalama 25 dakika sürmüştür. 7 (14%) olguda ise fetal taşikardi 
saptanmış olup kalp atım hızındaki ortalama artış 35 bpm olarak izlenmiştir. Olguların hiçbirinde 

kalp atım hızı dakikada 180 atımı geçmemiştir ve ortalama 30 dakika sürmüştür. Fetal taşikardi 
saptanan olguların 5 (10%) tanesinde eş zamanlı olarak maternal taşikardi de mevcutken 2 (4%) 
tanesinde durum izole idi. Grup B’de 4 (8%) olguda maternal taşikardi saptanmış olup ortalama 
artış dakikada 34 atım olarak izlenmiş ve ortalama 24 dakika sürmüştür.  Ve sadeve 1 (2%) olguda 
fetaltaşkardi izlenmiş olup kalp atım hızındaki ortalama artış dakikada 36 atım olarak izlenmiş ve 

ortalama 20 dakika sürmüştür. Grup B deki fetal taşikardi olgusunda eş zamanlı olarak maternal 
taşikardi de mevcuttu. Her iki grup arasındaki fetal taşikardiler arasında istatistiksel anlamlılğa 

ulaşan bir fark mevcuttu (p=0,02).  Her iki gruptaki maternal taşikardiler arasındaki fark da 
istatistiksel olarak anlamlı idi (p=0,01). 
Tartışma: Kuruvila ve arkadaşları 1992 yılında yaptıkları bir çalışmada valethamate bromide 
verdikleri grupla salin uyguladıkları grubu karşılaştırmışlar ve iki grup arasında primigravid 
gebelerde maternal taşikardi açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede fark saptamışlardır. Bu 
fark fetal taşikardilerde de görülmesine rağmen istatistiki olarak anlamlı derecede izlenmemiştir 

(4). Bizim çalışmamıza sadece primigravid gebeler dahil edilmiş olup, Kruvila ve arkadaşlarının 
çalışmasındaki gibi maternal taşkardiler açısından fark izlenmiştir. Farklı olarak bizim 
araştırmamızda fetal taşikardi açısından da gruplar arasında fark saptanmıştır.  
Vellanki ve arkadaşlarının 2010 yılındaki, Hyocine N metil Bromür ve ValethamateBromide i 
karşılaştırdıkları makalelerinde gruplar arasında taşikardi açısından fark saptanmıştır (5).  



Sharma ve arkadaşlarına ait 2001 tarihli başka bir araştırmada ise Drotaverin Hidroklorid ve 

Valethamate Bromide karşılaştırılmıştır. Valetahamate Bromide grubunda taşikardi daha sık 
izlenmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı değillerdi (6).  
Çalışmamızda Grup A’da 12 olguda (24%) maternal taşikardi saptanmıştır. Kalp atım hızındaki 
ortalama artış 30 bpm olarak saptanmış ve ortalama 25 dakika sürmüştür. 7 (14%) olguda ise fetal 
taşikardi saptanmış olup kalp atım hızındaki ortalama artış 35 bpm olarak izlenmiştir. Olguların 
hiçbirinde kalp atım hızı dakikada 180 atımı geçmemiştir ve ortalama 30 dakika sürmüştür.  
Fetal taşikardi saptanan olguların 5 (10%) tanesinde eş zamanlı olarak maternal taşikardi de 

mevcutken 2 (4%) tanesinde durum izole idi. Fetal taşikardi izlenmesi travay takibi yapan personel 
arasında bir stres sebebi olup gereksiz müdahaleleri beraberinde getirebilmektedir. Fetal taşikardi 
saptanan olgularda mutlaka eş zamanlı olarak maternal taşikardi varlığı da değerlendirilmeli ve 
valethamate bromide uygulanması sonrası gelişti ise takip edilmelidir. Çalışmamızda taşikardilerin 
çoğunluğunun eş zamanlı feto-maternal olduğunu ve valethamate bromide’e bağlı taşikardilerin 
ortalama yarım saat içerisinde gerilediğini gördük. 

Çalışmamızın avantajı direk olarak fetal taşikardi gelişimi ile valethamate bromide uygulaması 
arasındaki ilişkiyi araştıran literatürdeki az sayıdaki makalelerden olması iken, limitasyonu ise 
retrospektif olması ve küçük örneklem grubundan oluşması olduğunu düşünmekteyiz. 

Sonuç: Fetal taşikardi saptanan olgularda mutlaka eş zamanlı olarak maternal taşikardi varlığı da 
değerlendirilmeli ve valethamate bromide uygulanması sonrası gelişti ise takip edilmelidir. 
Valethamate bromide ve fetal taşikardiler arasındaki ilişkiyi araştıracak daha büyük sayıdaki 
olguları içeren prospektif çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  
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[SS-020] 

Paternal Fetal Bağlanmayı Etkileyen Faktörler 
  
Sümeyra Topal1, Sinem Yalnızoğlu Çaka1, Hilal Uslu Yuvacı2, Nursan Çınar1 
1Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı, Sakarya 
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Sakarya 

  
Amaç: Bu araştırma, paternal fetal bağlanma ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 
yapılmıştır. 
Yöntem: Tanımlayıcı ve analitik olarak yapılan çalışmada evreni, Sakarya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinin gebe izlem polikliniğine eşleri ile birlikte gelen baba adayları, örneklemini ise verilerin 

toplandığı tarihte çalışmaya katılmaya gönüllü, eşleri 24-36 hafta aralığında gebe olan baba 
adayları (n=182) oluşturdu. Veriler, Kişisel Bilgi Formu ve Paternal Fetal Bağlanma Ölçeği (PFA) 
kullanılarak toplandı. PFA, Weaver ve Cranley (1983) tarafından geliştirilen, Üstünsöz ve 
arkadaşları (2010) tarafından Türkçe geçerlik güvenirliği yapılan, 24 maddeden oluşan, 5’li likert 
tipinde bir ölçektir. Ölçekten elde edilen puanın yüksek olması, paternal bağlanmanın yüksek 
olduğunu ifade etmektedir. Ölçeğin Cronbach's alfa güvenirlik katsayısı örneklem grubu için 
0.85’dir. Verilerin değerlendirilmesinde; frekans, yüzde, ortalama, bağımsız grup t-testi ve 

Spearmen korelasyon analiz testi kullanıldı. 
Bulgular: Katılımcıların %41.8’i (n=76) 28-32 yaş aralığında, %39.2’si (n=71) lise mezunu, 
%71.4’ ü (n=141) ise çekirdek aile idi. Çalışmaya katılan baba adaylarının %90.1’i (n=164) 
kendisini babalığa hazır hissettiğini ifade etti. İlk kez baba olacak katılımcı oranı %88.5 (n=85) 

iken, daha önce baba olanların oranı %94.1 (n=80) idi. Eşlerinin gebeliği planlı olan katılımcıların 
PFA ortalaması 3.72±0.48 iken, planlı olmayanların PFA ortalaması 3.56±0.59 idi (t=1.724, 

p=0.087). İlk kez baba olanların PFA ortalaması 3.81±0.45, daha önce babalığı deneyimleyenlerin 
PFA ortalaması 3.55±0.52 olarak bulundu (t=-3.520, p=0.001). Kendini babalığa hazır hisseden 
katılımcıların PFA ortalaması 3.71±0.50 iken, babalığa hazır hissetmeyenlerin PFA ortalaması 
3.42±0.51 idi (t=2.183, p=030).  
Sonuç: Doğum öncesi dönemde başlayan ve sonrasında devam eden bağlanmanın, sağlıklı 
kurulmasında, annenin olduğu gibi babanın da önemli bir yeri vardır. Bizim çalışmamızda paternal 
bağlanmayı etkileyen faktörlerden, ilk kez baba olmanın ve kendini baba olmaya hazır hissetmenin 

istastistiksel anlamlı olarak paternal fetal bağlanmaya etkisinin olduğu saptandı. Babaların bu 
süreçte yeni rol ve sorumluluklarla baş edebilmesinde sağlık profesyonellerine önemli görevler 
düşmektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Baba, Paternal Bağlanma, Etkileyen Faktörler 
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[PP-001] 

Postpartum kanamayı önlemede fundus kontrolü ve masajının önemi 
  
Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Tuğba Güner Emül, Asiye Uzel, Filiz Değirmenci, Aysu Koptur, Ahu 

Aksoy 
Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim 
Dalı, Mersin 
  
Postpartum kanama (PPK) sezaryan ve vajinal doğumdan sonra ortaya çıkan obstetrik acillerdendir 
ve vajinal doğumdan sonra ilk 24 saatte 500 cc üzeri ve sezaryandan sonra 1000 cc üzerindeki 
kanamalar olarak tanımlanır. Gelişmekte olan ülkelerde PPK ve gebelikte hipertansiyon bozuklukları 

anne mortalite ve morbiditesinin başında gelen nedenlerdendir. Dünya çapındaki anne ölümlerinin 
%35’i PPK ile ilişkilendirilmiştir. PPK uterusun yeterince kontrakte olamadığı, hemoglobin değerinin 
ise %10’un altına düşerek kan transfüzyonu gerektiren kan kaybının yaşandığı önemli bir 
komplikasyondur. Postpartum kanama ikiye ayrılır; Primer PPK ilk 24 saati içerir, erken kanama 
olarak adlandırılır, uterin atoni, genel kanal travması ve uterin rüptür sebep olabilir. Sekonder PPK 
ise; ilk 24 saatten sonra, altıncı haftaya kadar olan zaman diliminde gerçekleşebilir ve geç kanama 

olarak adlandırılır. Plasanta retansiyonu, plasental yatağın subinvolüsyonu sebepleri arasında yer 
alabilir.  
Primer postpartum kanamada uterin atoni başlıca sebeptir. PPK’nın risk faktörleri bilinmesine 
rağmen her zaman başarıyla önlenmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bu hayatı tehdit edici 
durumun acilen ve etkili olarak yönetilmesi önemlidir.  
Postpartum bakımın amacı anne ve bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu etmek ve bu iyilik halinin 
bütün postpartum döneminde devam etmesini sağlamaktır. Ebe/ hemşirenin bu amaca yönelik 

görev ve sorumluluklarından biri de kanamaya yönelik fundus uteri kontrolü ve masajı takibi 
yapmaktır.  
Fundus kontrolü doğum sonu ilk saatte 15 dakikada bir, sorun yoksa 24 saate kadar 4 saatte bir 
yapılır. Uterus kontrolünün amacı uterusun yüksekliğini, kıvamını, günlere göre involüsyonunu 
gözlemektir. Ebe/hemşire küçük dairesel hareketlerle fundusa hafifçe masaj yapmalıdır.  
 
Yapılan çalışmalarda fundus masajının PPK kontrolünde ciddi kanamayı önleyerek ya da azaltarak 

anne yaşam şansını arttırdığı gözlenmiş, bu nedenle postpartum dönemde fundus masajı eğitiminin 
anneye verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 

  
Anahtar Kelimeler: fundus masajı, hemşirelik, postpartum dönem, postpartum kanama, uterin 
atoni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



[PP-002] 

Türkiye’ de aile planlaması; laktasyonel amenore metoduna genel bakış 
  

Aysu Koptur1, İlkay Boz2 
1Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim 
Dalı, Mersin 
2Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Antalya 
  
Emziren kadınların kullanabileceği aile planlaması öntemlerinden; laktasyonel amenore, RİA, 
Kombine oral ve enjekte edilen preparatlar, sadece progestin içeren haplar olmak üzere çeşitlidir.  

Laktasyonel amenore (LAM) emzirmenin fizyolojik etkilerinin doğal aile planlaması olarak 
kullanılması metodudur. Şartlar tam sağlanırsa korunma etkinliği; %99’ dur. Bu şartlar; doğumdan 
sonraki ilk 6 ay içinde, bebeğin sadece anne sütü ile beslenmesi, gece-gündüz tam emzirme, 
kadının menstrüasyon döngüsünün başlamamış olmasıdır. Tüm şartlar sağlansa da LAM geçerliliği 
ilk 6 aydır.  
LAM’ ın anne ve bebek açışından faydaları; premenopozal meme ve yumurtalık kanseri, anemi ve 

osteoporoz riski emzirenlerde daha az, bebeğin emmesi ile kadında salgılanan oksitosin ile uterus 

kasılmasıyla pospartum kanamanın azalması ve uterusun daha hızlı toparlanması sağlanır. 
Ovulasyonun gecikmesi ile doğal doğum kontrol yöntemidir, annedeki yağ kaybı ile doğum öncesi 
kiloya hızlı dönüş sağlar. DSÖ her bebeğin en az iki yaşına kadar anne sütü desteği almasını 
vurgulamaktadır.  
LAM olumlu ve olumsuz yönleri; cinsel ilişkiyi etkilememesi, herhangi bir malzemem 
kullanılmaması, kontraseptif etkisinin hemen başlaması, ücretsiz olması olumlu yönlerindendir. 

Olumsuz yönleri ise etkinliğinin şartlar tam sağlanmadığında düşmesi, şartlar tam sağlansa da 
sadece 6 ay geçerliliğinin olması olumsuz yönlerindendir.  
Uygulayabilecek kişiler ise; herhangi bir hastalığa sahip, diğer yöntemlerin kontrendike olduğu tüm 
kadınlardır. 
 
Laktasyonel amenore metodunun tam uygulanabilmesi ve etkinliğinin sağlanması için; 
kadınlarımızın yeterli postpartum dönem eğitime ihtiyaçları vardır. Her yıl birçok kadın LAM’ ı tam 

anlayamamaları sebebi ile plansız gebe kalmaktadır. İki doğum arası yeterli zamanın olmaması 
kadının beden sağlığı ve ekonomik yönden kişilerin hayatını etkilemektedir. Ayrıca emzirmenin anne 

bebek arasındaki bağlanma, annede annelik kavramının oluşmasına yardımcı olduğu ve bebeğin 
gelişimi için gerekli olduğunu bilmekteyiz. 
  
Anahtar Kelimeler: doğum sonu kontrasepsiyon, emzirme, hemşirelik, laktasyonel amenore 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-003] 

Gebelikte Maternal Kilo Alımının Yenidoğan Ağırlığı İle İlişkisi 
  

Filiz Fatma Yanık1, Nihal Şahin Uysal1, Çağrı Gülümser1, Saliha Fak2, Fadik Ezgi Yeşil2 
1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,Perinatoloji Ana Bilim Dalı,Ankara 
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,Ankara 
  
Amaç: Gebelik süresince maternal kilo alımı ile yenidoğan ağırlığı arasındaki ilişkinin 
değerlendirilmesi 
Yöntem: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde Nisan 2016 ile Ağustos 2016 tarihleri arasında 

gerçekleşen tekil doğumlarda maternal kilo alımı ile doğumda gebelik haftası, yenidoğan ağırlığı, 
gebelik haftasına göre düşük doğum ağırlığı(SGA), makrozomi (yenidoğan doğum ağırlığı >4000 
gram) arasındaki ilişkiler değerlendirildi. 28 hafta öncesinde olan preterm doğumlar, gebelikte 
hipertansif hastalıklar, gestasyonel diyabet gibi yenidoğan ağırlığını etkileyebilecek problemleri olan 
olgular çalışma dışı bırakıldı. Çalışmaya toplam 78 tekil gebe dahil edildi. 
Sonuçlar: Çalışmamıza dahil edilen 78 gebenin gebelikte ortalama kilo alımı 13,72 ± 4,12 kg olup, 

en az 5kg, en fazla 26 kg alan gebeler arasında değişmekteydi. Gebelikteki kilo alımı ile doğumdaki 

gebelik haftası(korelasyon katsayısı; r= 0,287) ve yenidoğan ağırlığı(r=0,331) arasında pozitif 
anlamlı korelasyon izlendi (P<0,05 ). Gebelikte 13 kg ve altında kilo alan grupta SGA anlamlı olarak 
daha fazla izlendi (P<0,05). Gebelikte fazla kilo alımı ile makrozomi arasında anlamlı ilişki izlenmedi 
(P>0,05).  
Tartışma: Doğum ağırlığı 90 persantil üzerine doğmuş olan bebeklerde fetal anomalilerin yanı sıra 
doğum sırasında komplikasyon sıklığı, operatif doğum sıklığı ve yenidoğan dönemi morbidite artışı 

olmaktadır. Çalışmamızda yenidoğan doğum ağırlığı ile gebelikte kilo alımı arasında istatistiksel 
olarak anlamlı pozitif korelasyon tespit ettik. Gebelikte kilo alımı normal sınırlar arasında kalması ile 
ilgili tedbirler alınmalı, maternal kilo alımı fazla olan gebeliklerin doğumlarında kötü sonuçlara 
hazırlık yapılmalıdır. Kesin sonuçlara varılabilmesi için daha çok olgu sayısına sahip çalışmalar 
yapılmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: gestasyonel diyabet, makrozomi, hipertansif hastalıklar 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-004] 

Gebelikte Polihidroamniyosun Maternal ve Fetal Etkileri 
  

Filiz Fatma Yanık1, Nihal Şahin Uysal1, Çağrı Gülümser1, Saliha Fak2, Fadik Ezgi Yeşil2 
1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,Perinatoloji Ana Bilim Dalı,Ankara 
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,Ankara 
  
Amaç: Başkent Üniversitesi Hastanesinde doğum yapan, gebeliğinde polihidroamnios tanısı almış 
gebeliklerin maternal ve fetal problemler açısından değerlendirilmesi 
Yöntem: Bu çalışma bir vaka serisi çalışmasıdır. 2011-2015 yılları arasında Başkent Üniversitesi 

Ankara Hastanesinde gerçekleşen doğumların kayıtları retrospektif olarak (nucleus elektronik kayıt 
sistemi, doğum defterleri, tüm gebelikler için oluşturulmuş Başkent özel kayıtları, hasta dosyaları) 
tarandı. Toplam 4077 gebelikten, tekil 85, çoğul 7 gebelikte polihidroamnios saptandı. Tüm 
olguların maternal ve fetal özellikleri değerlendirildi. 
Sonuçlar: 85 tekil polihidroamnioslu gebede yaş ortalaması 32,29 ± 4,4 olup, ortalama parite 1± 
0,6 idi. Olgulardan 3’ü Tip-1 DM, 24’ü GDM idi(%31,8). Toplam 7 çoğul gebelik olgusu mevcuttu. 

92 fetustan 16’sında fetal kardiyak anomali izlendi(%17,4). İki fetüs intrauterin ex olarak saptandı. 

Toplam tekil ve çoğul polihidramnioslu 92 bebeğin 7’si makrozomikti (%7,6). Preterm doğum oranı 
%22,4 idi (19/85). 
Tartışma: Gebelikte polihidroamniyos anne ve fetus açısından birçok olumsuz sonuçlara sahiptir. 
Yaptığımız çalışmada polihidramnioslu olgularda GDM ve fetal anomalileri oldukça yüksek bulduk. 
Aynı şekilde preterm doğum ve makrozomi oranlarınında yüksek olduğunu gözlemledik. Gebelik 
takiplerinde ve doğum sonrasında özellikle bu problemler açısından gebelerin değerlendirilmesi, 

gereken önlemlerin gebelik takipleri, doğum öncesi ve doğum esnasında alınmış olması önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: polihidroamnıos, makrazomi, preterm eylem 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[PP-005] 

Tekil Term Gebeliklerde Yenidoğan Doğum Ağırlıklarının Dağılımı:10 Yıllık Tek 

Merkezli Çalışma 
  
Filiz Fatma Yanık1, Nihal Şahin Uysal1, Çağrı Gülümser1, Saliha Fak2, Fadik Ezgi Yeşil2 
1Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,Perinatoloji Ana Bilim Dalı,Ankara 
2Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi,Ankara 
  
Amaç: Merkezimizde tekil term gebeliklerde yenidoğan doğum ağırlıklarının dağılımının 

tanımlanması 
Yöntem: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde 01.01.2006-31.12.2015 tarihleri arasında 
gerçekleşen doğumların kayıtları tarandı. Tekil term gebelikler(370-416 hafta) çalışmaya alındı. 
Yenidoğan doğum ağırlıkları için 5.,10., 50., 90.,95. persentil değerleri SPSS programı ile 
hesaplandı.  
Sonuçlar: Çalışmaya 5115 term tekil gebelik dahil edildi. Gebelerin yaş ortalaması 31,02 ± 4,61 

olup, ortalama parite 0,48 ± 0,65 idi. Doğumda gebelik haftası ortalaması ise 38,64 ± 1,03 olup, 

yenidoğan doğum ağırlığı ortalaması 3338,41 ± 421,36 gram (1710-4870) idi. Yenidoğan doğum 
ağırlıkları için 5. persentil 2660 gram, 10. persentil 2826 gram, 50. persentil 3320 gram, 90. 
persentil 3874 gram ve 95. persentil 4040 gram olarak hesaplandı. 
Tartışma: Bu çalışma ile tek merkezde 10 yıl içinde gerçekleşen tekil term doğumlardaki yenidoğan 
doğum ağırlıklarının dağılımı belirlendi. Merkezimizde makrozomi(90. persentil üzeri yenidoğan 
doğum ağırlığı) değerinin klasik tanımdaki 4000 gramdan daha az olduğu, öte yandan düşük 
doğum ağırlığı(10. persentil altı yenidoğan doğum ağırlığı) değerinin klasik tanımdaki 2500 

gramdan daha fazla olduğu görüldü. 
  
Anahtar Kelimeler: makrozomi, persentil, yenidoğan doğum ağırlığı 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[PP-006] 

Bebek bekleyen kadınlarda doğum ile ilişkili korku ve endişe 
  

Sümeyye Nur Dirikoç, Zehra Betül Yeşilkaya 
İstanbul Medipol üniversitesi 
  
Bebek Bekleyen Kadınlarda Doğum İle İlişkili Korku Ve Endişe 
Araştırma, bebek bekleyen kadınlarda korku ve endişe durumunu değerlendirmek amacıyla 
tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmaya 30 kadın, gebeliğinin herhangi bir döneminde katılmıştır. 
Veri toplama aracı olarak VAS (Visual Analog Scale) kullanılmıştır. 

Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması; 29.31±4.29 olup %36’sı ortaokul, %17’si üniversite 
mezunu olduğunu ifade etmiştir. VAS’a göre kadınların %36.7’sinde orta derecede endişe, 
%40’ında korku bulunmakta ve %23.3’ü doğum hakkında şiddetli korku yaşarken %33.3’ü ise 
şiddetli endişe yaşamaktadır.  
Kadınların %60’ı doğum ile ilgili korku ve endişesini yenmek için uzman birinden eğitim almadığını, 
%43’ü ise sezaryen olmayı tercih ettiğini belirtmiştir.  

Sonuç olarak; kadınlar gebelikleri sırasında çeşitli derecelerde endişe ve korku yaşamakta ancak 

bunun için bir uzmana başvurmamaktadır. Doğum korkusu, kadınları sezaryen tercihi yapmaya 
yönlendirmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğum, doğum korkusu, sezaryan, endişe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-007] 

Anne sütü sağma ve saklama koşulları 
  

Ayşe Kabasakal1, Reyyan Gürel2 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,Ankara 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi,Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara 
  
Amaç: Anne sütünün önemi, sağılması ve saklanması konusunda ebe ve hemşirelerin farkındalığını 
artırmaktır. 

Yöntem: Derleme 
Bulgular: Dünya Sağlık Örgütü ve United Nations International Children's Emergency Fund 
(UNICEF) doğumdan sonraki ilk bir saat içinde bebeklerin emzirmeye başlanması; ilk altı ay sadece 
anne sütü verilmesini önermektedir. Ayrıca anne sütünün ilk altı ay bebeğin büyüme için ihtiyaç 
duyduğu besin, vitamin, minerallerin tümünü sağladığını ve obezite, yüksek kolesterol, yüksek kan 
basıncı, diyabet, çocukluk çağı astımı,çocukluk lösemi gibi sonraki hayatında kronik durumların 

riskini düşürdüğü bildirilmiştir. Anne sütü ile beslenme yenidoğan bebeğin fiziksel ve psikososyal 

gelişimi için de çok önemlidir. Prematüre doğan ya da bir sağlık sorunu nedeniyle anneyi 
ememeyen bebekler için sütün uygun şekilde sağılıp saklanması gerekmektedir. Saklanan sütün 
yapısındaki değişiklikler daha sütün toplanması aşamasıyla birlikte başlamaktadır. Süt sağılmaya 
başlamadan önce ellerin iyice yıkanması çok önemlidir. Süt sağma pompaları tek kullanımlık veya 
steril edilebilir olmalıdır. Süt sağıldıktan sonra hemen kullanılmayacaksa buzdolabında ağzı kapaklı 
steril edilmiş biberonlarda, temiz koşullarda saklanmalıdır. Anne sütü hücresel içeriği cama yapıştığı 

için tercihen polietilen veya polipropilen kaplarda saklanmalıdır. Depolama ısısı, oda ısısı, buzdolabı 
veya dondurucu ve pastörizasyon, sterilizasyon farklı etkilere sahiptir. Erime ve ısıtma için mikro 
dalga veya aktif ısıtma kullanmanın etkileri de farklı olmaktadır. Dolayısıyla saklanan süt kesinlikle 
kaynatılmamalı, mikrodalgada veya ocakta ısıtılmamalı, sıcak suda bekletilerek çözülmesi 
sağlanmalıdır. Çözdürülmüş süt tekrar dondurulmamalıdır. Kalan sütün atılmaması için az 
miktarlarda depolanmalıdır. Sağılmış sütün saklanması ile ilgili öneriler: Oda ısısında 3 saat, 
buzdolabı rafında (+4 derecede) 3 gün, derin dondurucuda (-18 derecenin altında) 3 ay 

saklanabileceği yönündedir. 
Sonuç: Anne sütünün sağma ve saklama koşulları uygun olmadığında sütün besin içeriğinde, 

biyoaktif içeriğinde değişimler meydana gelebilir ve sütte mikroorganizmalar üreyebilir. Ebe ve 
hemşireler annelere istenmedik durumların önlenebilmesi için bebek hastaneden taburcu olmadan 
önce anne sütünün uygun sağma ve saklama koşulları konusunda eğitim vermelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: anne sütü, anne sütü sağma, anne sütü saklama 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-008] 

Kanguru bakımının anne - bebek üzerine etkileri 
  

Ayşe Kabasakal1, Reyyan Gürel2 
1Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara 
2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi,Yenidoğan 
Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara 
  
Amaç: Bebeklerin gelişimsel bakımının iyileştirilmesinde ve anne bebek etkileşimini güçlendirmede 
kanguru bakımı önemli bir yer tutmaktadır. Kanguru bakımı etkili, güvenli uygulanması kolay bir 

yöntemdir.  
Yöntem: Bu makalede ilgili literatür ve araştırma bulguları incelenerek konunun önemi tartışıldı ve 
uygulamaya yönelik öneriler sunuldu. 
Bulgular: Kanguru bakımı, sadece bezi bulunan yenidoğanın annesinin göğsüne yüz yüze gelecek 
şekilde yerleştirilmesi ve ten tene temasın sağlanmasıdır. Ten tene temas olarak da bilinen kanguru 
bakımı prematüre bebekler için geleneksel yenidoğan bakımına alternatif bir bakım olarak ortaya 

çıkmıştır. Bu yöntem ilk kez 1979’ da Columbia’nın Bogoto şehrinde Edgar Rey Sanabria ve Hector 

Martinez tarafından uygulanmıştır. O yıllarda yeterli ekipmanının ve malzemenin olmaması 
nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki yüksek enfeksiyon ve ölüm hızını önlemek 
amacıyla uygulanmıştır. Kanguruların yavrularını benzer yöntem ile büyütmelerinden dolayı bu 
yönteme kanguru bakımı denilmiştir. Kuvözlerde bakılması gereken prematüre bebekler için umut 
olan bu yöntem, günümüzde İskandinav ülkelerinde standart bakımın bir parçası haline gelmiştir. 
Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın birçok ülkesinde başarı ile uygulanmıştır. Kanguru bakımı 

Fransa, İsveç, İngiltere, Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkelerde de ilgi görmüştür. Kanguru bakımının 
bebek ve annelerde pozitif etkileri olduğu çalışmalarla kanıtlanmıştır. Kanguru bakımı bebeğin sinir 
sisteminin gelişimine, morbiditenin azalmasına, hipogliseminin önlenmesine, vücut ısısının 
kontrolüne, vücut ağırlığının artışına, tıbbi sorunlarla daha az karşılaşmasına, erken taburculuğa, 
başarılı emzirme sürecine, anne sütü ile beslenme süresinde uzamaya, daha derin ve kaliteli 
uyumasına yardımcı olabilir. Çalışmalarda kanguru bakımı veren anneler kendilerini daha sakin, 
güçlü, uyumlu, enerji dolu, mutlu ve huzurlu hissettiklerini belirtmişlerdir. Anne- bebek arasındaki 

duygusal bağın güçlenmesine, annenin kendine güvenmesine, yeterlik duygularının güçlenmesine, 
annelik rolüne erken adaptasyonuna, bebekle ilgili korku ve kaygıların azalmasına, meme 

engorjmanının azalmasına, laktasyon sürecine olumlu etkileri olmaktadır. 
Sonuç: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin anneleri destekleyerek mümkün 
olan en erken dönemde kanguru bakımına başlamaları hem anne sağlığı hem de bebek sağlığı 
açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: anne- bebek bağlanması, kanguru bakımı, yenidoğan 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-009] 

Gebelikte Anne-Bebek Bağlanması ve İlişkili Faktörler 
  

Figen Kazankaya, Oya Kavlak 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir 
  
Amaç: Gebelik sürecinde gebe ve fetüs arasındaki bağlanma bebekle kurulan ilk önemli ilişkidir ve 
doğum sonrasında anne-çocuk arasındaki ilişkide belirleyici olmaktadır. 
Yöntem: Bu çalışma, gebelikte anne bebek bağlanmasında ilişkili olan faktörleri değerlendirmek 
amacıyla literatür taraması yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. 

Bulgular: Anne bebek bağlanmasının neonatal dönemde değil, prenatal dönemde başladığı öne 
sürülmüş bu konuda yapılan çalışmalar sonucunda bağlanmanın doğumdan çok daha önce başladığı 
gösterilmiştir. Gebelikte anne-bebek bağlanmasını etkileyen faktörleri inceleyen bir çalışmada gelir 
düzeyi, gebeliğin planlanması, ultrason ile bebeğin görüntülenmesi ve fetal hareketlerin bağlanma 
üzerine etkili olduğu, anne yaşı ve gebeliğin fiziksel semptomlarının etkisinin belirlenemediği 
bildirilmiştir. Gebelikte kuvvetli bir anne-bebek bağlanması ile gebelikte olumlu sağlık davranışı 

sergileme, tütün, alkol ve yasal olmayan ilaçlardan kaçınma, doğum öncesi bakım alma ve bakıma 

katılma, sağlıklı beslenme ve uyku alışkanlığı, uygun egzersizler yapma, emniyet kemeri kullanma, 
gebelik, doğum ve bebek bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışma arasında ilişki olduğu 
saptanmıştır. Bağlanmanın kalitesi annenin perinatal dönemdeki ruhsal sağlığı ile de ilişkilidir. 
Yetersiz bağlanmanın ve maternal davranışların olumsuz olmasının postpartum anksiyete ve 
depresyon ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. İstenmeyen veya hazır olunmayan gebeliklerin de 
gebelikte anne-bebek bağlanmasını azalttığı belirtilmektedir. Bağlanmayı etkileyebilecek diğer 

faktörler incelendiğinde; yapılan bazı çalışmalarda parite ile bağlanma arasında bir ilişki 
bulunmazken, Yılmaz ve Beji’nin çalışmasında primiparların bağlanma düzeylerinin daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Yardımcı üreme teknikleri kullanılarak gebe kalan kadınların uzun süre bebek 
sahibi olmayı beklemeleri ve arzu etmeleri sebebiyle bağlanma düzeylerinin yüksek olabileceği 
düşünülebilir; fakat Hjelmstedt ve ark. doğal olarak gebe kalanlar ile aralarında bir fark olmadığını 
saptamıştır. Taşıyıcı annelerin bağlanma düzeylerinin de kendi bebeğini dünyaya getirecek 
annelerden daha düşük olduğu bildirilmiştir.  

Sonuç: Annenin bağlanması, zaman içinde gelişen ve birçok etkenden etkilenebilen özel bir ilişkidir. 
Gebelik döneminde yetersiz bağlanma riski taşıyan anneleri saptamak ve kadını anneliğe 

hazırlamak için uygun hemşirelik girişimlerinde bulunmak önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: gebe, anne bebek bağlanması, hemşire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-010] 

Sezaryen doğumun anne ve bebek açısından getirdiği riskler ve normal 

doğumun öneminin vurgulanması 
  
Sevim Elif Urgan 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, 4.Sınıf,İstanbul 
  
Amaç: Bu posterde ülkemizde son yıllarda artan sezaryen oranları anne-bebek temasının gecikmesi 
ve beraberinde getirdiği sorunları tanılamak; normal doğumun önemini vurgulamak amaçlanmıştır. 

GENEL BİLGİ: Dünyada ve ülkemizde artan sezaryen oranları 2015 yılında; DSÖ(Dünya Sağlık 
Örgütü) Avrupa bölgesinde %25, Afrika’da %4, Amerika’da %29, Dünya ortalaması %17 ve 
Türkiye’de %51’dir.Ülkemizde 2014 yılında sezaryen doğumların hastane doğumları içindeki payı 
%52.4, primer sezaryen doğumların hastane doğumları içindeki oranı ise %27’dir. 2002 yılından 
günümüze kadar periyodik bir artış söz konusudur. Sezaryen, anne ve bebeğin hayatını kurtaran 
çok önemli bir operasyondur. Ancak zorunlu bir endikasyon olmadan yapılan sezaryenlerin anne ve 

bebek açısından hayli riskleri olduğu unutulmamalıdır. Bu riskler arasında; koşulların ve teknolojinin 

gelişmesiyle sezaryenin daha güvenilir olduğunun düşünülmesi, sezaryen endikasyonlarının 
genişlemesi, halka normal doğum ile sezaryen doğumun avantaj-dezavantajları hakkında bilgi ve 
eğitimin verilmemesi, obezitenin yaygınlaşması, anne adaylarının doğum ağrısı korkusu gibi 
nedenler sayılabilir.İsteğe bağlı sezaryen nedenleri ise; çiftin antenatal dönemde eğitim ve 
danışmanlık almaması ile bu süreçten korkması sonucu, oluşur. Ülkemizde gebelerin antenatal 
bakım alma oranı(gebelik sürecinde 4 kez kontrol)2014 ve 2015 yıllarında %97’dir. Ancak 
çalışmalar bu kontrol sıklığının nitelik açısından yetersiz olduğunu göstermektedir. Sezaryen 

doğumun bebeğe getirdiği zorluklar; astım sorununun oluşması, RDS(Respiratuar Distres 
Sendromu) gelişme riski, düşük emme başarısına bağlı yetersiz beslenmedir. Anne için getirdiği 
zorluklar ise; diğer gebeliklerinin de sezaryen ile gerçekleşmesi, normal hayata dönme süresinin 
gecikmesi, doğum sonrası depresyon riskini arttırması, postpartum kanama, ağrı ve anne ile yavru 
arasındaki içgüdüsel sevgi bağını koparmasıdır. 
Sonuç: Bu posterde doğal doğum bilincinin arttırılmasına, sezaryen doğum oranlarına, bu oranın 

düşürülmesine ve anne-bebek için getirdiği komplikasyonları azaltmaya dikkat çekmek için 
hazırlanmıştır. Böylece sağlıklı ve mutlu anne-bebek ilişkisi kurulacaktır. 

  
Anahtar Kelimeler: sezaryen doğum, doğal doğum bilinci, gebelik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[PP-011] 

Postpartum Aile Planlaması Yöntemleri 
  

Figen Kazankaya, Sezer Er Güneri 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İzmir 
  
Amaç: Postpartum dönem kadınların kontraseptif yöntemlere en sıcak baktığı dönemdir. Bu 
dönemde kadınların kontraseptif yöntemlere yüksek uyum gösterdiği belirtilmektedir. 
Yöntem: Bu çalışma, postpartum dönemde kullanılabilecek AP yöntemlerini değerlendirmek 
amacıyla literatür taraması yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. 

Bulgular: Postpartum kontraseptif yöntem seçimi; kalıcı veya geçici bir yönteme ihtiyaç duyma, 
bebeği emzirme durumu gibi birçok etkene bağlıdır. Doğumu izleyen dördüncü haftadan başlayarak 
kondom veya spermisid gibi geçici bir yöntem kullanılabilir. Emziren ya da emzirmeyen kadınların 
eşlerine herhangi bir zamanda vazektomi de önerilebilir. Diyafram, servikal başlık postpartum 
altıncı haftadan önce kullanılmamalıdır, çünkü involüsyonun tamamlanmadığı dönemde kadın 
bariyer yöntemlerinin kullanılması tehlikelidir. İlk üç hafta içinde tromboemboli riskini 

yükseltmemek için, östrojen-progesteron kombinasyonlarından kaçınılması gerekir. Emzirmeyen 

annelerde kombine oral kontreseptif (KOK) ve kombine enjeksiyonlara üç haftadan sonra 
başlanmalıdır. KOK ve kombine enjeksiyonlardaki östrojen, anne sütünün miktar ve kalitesini 
düşürür; bu nedenle emziren annelerin bu ilaçlara doğumu izleyen 6. aydan sonra başlamaları 
uygundur. Yalnız progesteron içeren minihaplar, enjeksiyon ve implantlar emzirme durumu 
gözetilmeksizin kullanılabilecek yöntemlerdir. Hatta bazı çalışmalara göre süt miktarını artıran bir 
etkisi vardır. Rahim içi araç (RİA), doğum sonrası ilk 10 dakika; normal doğum veya sezaryeni 

izleyen ilk 48 saat içinde veya doğum sonrası altıncı haftadan itibaren uygulanabilir. Emziren 
kadınlarda menstrüasyon başlamışsa, gebelik olmadığı kesinlikle belirlendikten sonra 
uygulanmalıdır. Tüp ligasyonu doğum sonrası hemen, ilk 7 gün içinde veya doğum sonrası altıncı 
haftadan itibaren uygulanabilir. Laktasyonel amonere metodu (LAM), laktasyon fizyolojisinin doğal 
kontraseptif etkisinden yararlanılan bir yöntemdir. LAM’ın başarılı olabilmesi için bebeğin 
beslenmesinin en az %85’inin gece gündüz düzenli emzirmeyle sağlanması, annenin amenoreik 
olması, laktasyon süresinin 6 aydan kısa süreli olması gerekir. Kadınlar düzenli menstrüasyonları 

başlamadan servikal mukus, servikal palpasyon, semptotermal gibi yöntemlere güvenilemeyeceği 
konusunda da uyarılmalıdır. 

Sonuç: Aile planlaması konusunda danışmanlık, motivasyon, rehberlik ve eğitim hemşireden 
beklenen önemli görevlerdendir. Hemşireler, aile planlaması konusunda eğiticilik ve danışmanlık 
görevini fırsat buldukları her ortamda gerçekleştirmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: doğum sonu, aile planlaması, hemşire 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-012] 

Doğum Ağrısında Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler 
  

Figen Kazankaya, Sezer Er Güneri 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İzmir 
  
Amaç: Doğumda ağrı fizyolojik bir olaydır. Ancak doğum ağrısının kontrol altına alınamadığı 
durumlarda oluşan stres anne, fetüs ve yenidoğan sağlığını olumsuz olarak etkilediği için obstetrik 
anlamda önemlidir. 
Yöntem: Bu çalışma, doğum ağrısında kullanılan non-farmakolojik yöntemleri değerlendirmek 

amacıyla literatür taraması yapılarak derleme şeklinde hazırlanmıştır. 
Bulgular: Doğum ağrısı ile baş etmede giderek yaygınlaşan nonfarmakolojik ağrı kontrol 
yöntemleri, herhangi bir ilaç kullanılmadan tamamen kadının gevşemesini sağlayan, ağrısını en az 
algılamaya yönelten yöntemlerdir. Doğum ağrısının kontrolünde kullanılan yöntemler gevşeme, 
ruhsal uyarılma, tensel uyarılma ve solunum teknikleri olmak üzere dört ayrı grupta toplanabilir. 
Gevşeme yöntemleri; biofeedback, hareket/pozisyon, hipnoz, akupunktur, akupress, müzik, 

sofroloji, haptonomi, ses çıkarma olarak sıralanabilir. Gevşeme ve rahatlama nonfarmakolojik 

yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır. Gevşeme ve rahatlama tekniklerinde annenin gerginliği ve 
anksiyetesi azaltılarak algılanan ağrı düzeyi azalmaktadır. Zihinsel/mental uyarılma teknikleri ile 
annenin dikkati ve düşüncelerinin başka uyaranlara çekilmesi durumudur. Bu teknik aynı zamanda 
sakin bir hayal kurma ortamı sağlayarak gevşemeye de yardımcı olur. Zihinsel uyarılma, odaklama 
ve dikkati dağıtma algılanan doğum ağrısını azaltmada ve anneyi rahatlatmada kullanılan 
zihinsel/mental uyarılma tekniklerinden bazılarıdır. Tensel uyarılma teknikleri kapı kontrol ve 

endorfin teorilerine göre ağrı kontrolünü sağlamaktadır. Transkütanöz Elektriksel Sinir 
Stimülasyonu (TENS), intradermel su enjekiyonu, sıcak/soğuk uygulama, buz masajı, hidroterapi-
banyo, homeopati, aromaterapi, refleksoloji, akupunktur, akupressür ve masaj doğum ağrısının 
yönetiminde kullanılan tensel temas teknikleri arasında yer almaktadır. Solunum teknikleri; doğru 
kullanıldığı taktirde annenin ağrı eşiğini yükseltmekte, rahatlamasını ve gevşemesini sağlamakta, 
utero-plasental dolaşımı hızlandırmakta ve doğum ağrısıyla başetme gücünü artırmaktadır. 
Doğumda farklı solunum teknikleri (dick read ve lamaze) doğum eyleminin evrelerine ve annenin 

gereksinimine göre uygulanabilmektedir. Solumun teknikleri genellikle doğum öncesi sınıflarda 
öğretilmekte doğum ağrısı döneminde annenin dikkatini dağıtma olarak kullanılmaktadır. 

Sonuç: Nonfarmakolojik uygulamalar, hemşirenin bağımsız olarak gerçekleştirebileceği ve gebeyle 
işbirliği içerisinde olabileceği uygulamalardır. Doğum salonlarında çalışan ebe/hemşire doğum 
ağrısıyla baş etmede nonfarmakolojik yöntemleri, etkilerini, sınırlılıklarını, maliyetini bilmeli ve bu 
yöntemlerin etkin bir şekilde uygulanmasında gebeye yardımcı olmalıdır. 
  

Anahtar Kelimeler: doğum ağrısı, nonfarmakolojik yöntemler, hemşire 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-013] 

Pospartum Psikoz 
  

Aysel Özdemir1, Esra Güney2 
1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 
Malatya 
2İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Ana Bilim Dalı, Malatya 
  
Pospartum dönemde, anksiyete bozukluğu, depresyon, yeme bozukluğu ve psikoz gibi psikiyatrik 
hastalıklara yatkınlığın arttığı bilinmektedir. Postpartum psikoz ise, doğum sonu görülebilecek 

psikiyatrik bozuklukların en şiddetli formudur ve %0.1-0.2 oranında görülebilmektedir. Bu 
derlemenin amacı pospartum psikoz hakkında bilgi vermektir. 
 
Pospatrum psikozun duygudurum bozukluğunun bir alt tipi ve ya şizofreni ve ya duygudurum 
bozukluğunun alevlenmesi olduğu yönünde görüşler mevcuttur. Doğum sonrası psikozda belirtiler 
sıklıkla doğumdan sonraki 3–14. günlerde ve ya ilk bir ay içinde; hezeyanlar ve halüsinasyonlar ile 

ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda işitsel varsanılar, konfüzyon ile beraber hafif şiddette deliryum, 

distraktibilite görülebilir. Hastanın bebeğe bakmak istememe, bebeğe ya da kendisine zarar verme 
düşünceleri vardır. Bu düşünceler çocuğu gelecekteki acılardan kurtarmak için onu öldürme 
eğilimine yol açabilir. Doğum sonrası psikozlarda bebek öldürme oranı %4 olarak bildirilmiştir. 
Pospartum psikozda en önemli risk etkeni geçmiş gebeliğe bağlı olan veya olmayan psikoz 
öyküsüdür. İlk doğum, evlenmeden gebe kalmış olmak, sezaryen operasyonu, ailesel psikiyatrik 
bozukluk öyküsü, fetal distres ve fetal anomaliler risk etkenleridir. Etiyolojisi kesin olarak 

bilinmemekle birlikte, doğum sonrası östrojen ve progesteron konsantrasyonlarındaki ani düşmenin 
ve değişen kortizol ve tiroid hormonlarının bozuklukla bağlantılı olabileceği ileri sürülmektedir. 
Postpartum psikotik nöbetlerin yüksek oranda yineleme olasılığı vardır ve yinelemeler sonraki 
puerperal olmayan dönemlerde de ortaya çıkabilir. Benvenuti ve ark, 30 postpartum psikozlu kadını 
4-18 yıl süreyle izlemiş ve %63’ünün sonradan psikiyatrik bozukluk geçirdiğini; bunların %87’sine 
duygudurum bozukluğu, %13’üne şizoaffektif bozukluk tanısı konduğunu bulmuştur.  
 

Postpartum psikoz acil bir durumdur. Tedavi edilmediğinde şiddetli ve sık yineleyen nöbetler 
şeklinde sürebilir; işlevsellikte bozulma ve mortalite riski vardır. Tedavide hastaneye yatırma, 

antipsikotikler veya elektrokonvulsif tedavi kullanılır. Hastanın kendisine veya bebeğe zarar 
vermemesi sağlanmalıdır. Bebeğini emziren anneye seçilecek ilaçta dikkatli olmalı, mümkünse ilaç 
vermekten kaçınılmalıdır. Eğer anne istekliyse bebeği ile teması engellenmemelidir. Ancak annenin 
bebeğe zarar verme ile ilgili fikirleri varsa dikkatli olunmalıdır. Akut psikotik dönem geçtikten sonra 
psikoterapi gereklidir. 

  
Anahtar Kelimeler: Pospartum, Psikoz, Pospartum psikoz 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-014] 

Prenatal maternal-fetal bağlanma 
  

Evşen Nazik1, Pınar Kara2 
1Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği ABD, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çukurova Üniversitesi, 
Adana 
2Hemşire, Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Hatay 
  
Amaç: Bu derlemenin amacı, prenatal dönemde maternal-fetal bağlanmayı incelemektir. 
Yöntem: Bu çalışma sistematik bir derlemedir. 

Bulgular: Gebelik kadın hayatında önemli biyolojik ve psikososyal değişimlerin yaşandığı, kaygı ve 
stres oluşturabilecek birçok etkenle karşılaşma riskinin yüksek olduğu bir dönemdir. Prenatal 
dönem gebeliğin başladığı andan doğumun gerçekleştiği ana kadar olan dönemi kapsar. Bu dönem 
bebek oluşum ve gelişiminin gerçekleştiği zaman dilimidir. Sağlık profesyonelleri tarafından bir 
gebe ve doğmamış bebeği arasındaki bağ genellikle anne-bebek bağlanması ya da prenatal 
bağlanma olarak kavramsallaştırılır. 1960 ve 1970'lerde doğum sırasında ölen bebekleri için yas 

tutan kadınlar gözlemlendikten sonra, anne-bebek bağlanması konusunda çalışılmaya başlanmıştır. 

Bowlby maternal bağlanmayı, anne ve çocuk arasında, sıcak, sürekli, yakın bir ilişkinin olması ve bu 
durumdan her iki tarafında memnun olması ve haz alması olarak tanımlamıştır. Yapılan 
çalışmalarda bağlanmanın prenatal dönemde oluşmaya başladığı ve gebelerin yaşı, öğrenim ve 
çalışma durumu, gelir düzeyi, gebelik/doğum ve yaşayan çocuk sayısı, düşük öyküsü ve gebe 
olduğunu öğrendiğinde yaşanılan duygu, gebeliğin planlanması, ultrason ile bebeğin 
görüntülenmesi ve fetal hareketlerin prenatal bağlanma üzerinde etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca 

araştırma sonuçları, prenatal bağlanmanın gebelik sırasında iyi sağlık uygulamalarına motive 
ettiğini, ebeveynlik rolüne uyumu kolaylaştırdığını, prenatal depresyona karşı koruyu bir işlev 
gördüğünü, bağlanma bozukluklarında erken tanı ve müdahalenin önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır.  
Sonuç: Prenatal dönemde maternal-fetal bağlanmanın değerlendirilmesi önemlidir. Ebe / 
hemşirelerin DÖB esnasında maternal-fetal bağlanmayı değerlendirmesi ve bağlanma bozukluklarını 
tespit ederek uygun müdahaleleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.. 

  
Anahtar Kelimeler: Bağlanma, prenatal bağlanma, gebelik, ebelik, hemşirelik 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-015] 

Çocuk Ruh Sağlığında Önemli Bir Etken: Anne Sütü 
  

Aysel Özdemir1, Esra Güney2 
1İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, 
Malatya 
2İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Ana Bilim Dalı, Malatya 
  
Anne sütü; yenidoğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin 
öğelerini içeren, biyoyararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir. Anne sütünün ve 

emzirmenin; çocuğun sağlığına, beslenmesine, gelişimine pek çok yararı olduğu gibi psikolojik ve 
zeka gelişimine de önemli katkısı olduğu gösterilmiştir. Bu derlemenin amacı anne sütünün çocuk 
ruh sağlığı üzerine etkileri ile ilgili bilgi vermektir. 
 
Bebeğin beyin gelişimi için anne sütündeki bazı yağ asitlerinin ve anne-çocuk arasındaki psikolojik 
ve fiziksel temasın gerekli olduğu bilinmektedir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin biberonla 

beslenen bebeklere göre gelişimlerinin daha ileri olduğu ve çocukluk ve ergenlik dönemlerinde zeka 

testlerinden daha yüksek puan aldıkları bildirilmiştir. Ruhsal sorun gelişimi açısından; anne sütü 
alma süresinin ne kadar olması gerektiği hakkında tartışmalar mevcuttur. Ancak yapılan 
çalışmalarda özellikle 2 aydan daha kısa ya da 24 aydan daha uzun süre anne sütü alanlarda 
psikiyatrik sorun düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun bebeğin annesi ile 
olan ilişkisinin niteliği ya da annenin psikopatolojisi ile ilişkili olabileceği belirtilmektedir. Yapılan 
çalışmalar kısa süreli anne sütü alımının Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), zeka 

geriliği, yeme bozuklukları, psikomotor gelişimde yetersizlikler, otizm ve davranışsal bozukluklara 
yol açtığını ortaya koymuştur. İrlanda’da yapılan bir araştırmada, bebeklik döneminde emzirmenin, 
9 yaşındaki çocuklarda ruh sağlığının önemli bir belirleyicisi olup olmadığı ve obezite riskine karşı 
koruyuculuğu araştırılmıştır. Sonuç olarak emzirmenin, 9 yaşındaki çocuklarda sağlıklı ruhsal 
durumun önemli bir belirleyicisi olduğu ve obezite riskine karşı koruyucu olduğu tespit edilmiştir. 
Anne sütü ile beslenmenin şizofreni riski üzerine etkisini araştırmak amacıyla yapılan retrospektif 
bir çalışmada, hiç anne sütü almamak, ya da 2 haftadan az anne sütü almanın şizofreni riskini 

arttırdığı tespit edilmiştir. 
 

Özetle araştırmalar anne sütü ile beslenmenin ve anne sütü alım süresinin çocuk ruh sağlığına 
doğrudan ya da dolaylı olarak pek çok olumlu yan etkisinin olduğunu göstermektedir. Anne sütü ile 
beslenmek yaşamın başlangıcındaki önemli bir fırsattır. 
  
Anahtar Kelimeler: Anne Sütü, Çocuk, Ruh Sağlığı 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-016] 

Anne sütü ve Emzirmenin Anne-Bebek Sağlığına Yararları 
  

Figen Kazankaya, Şenay Ünsal Atan 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İzmir 
  
Amaç: Anne sütü, bebeğin gereksinim duyduğu besin maddelerini uygun miktar ve kalitede içeren 
tek fizyolojik besindir. Emzirme hem anne hem de bebek sağlığını olumlu etkiler. Bu çalışma anne 
sütü ve emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından yararlarını değerlendirmek amacıyla 
yapılmıştır. 

Yöntem: Literatür taraması yapılarak derleme olarak yapılmıştır. 
Bulgular: Anne sütü gelişmekte olan ülkelerde bebek ölümlerinin iki ana nedeni olan ishal ve 
solunum yolu enfeksiyonlarına(SYE) karşı koruma sağlamakta, aşıların etkinliğini artırmaktadır. 
Böylece anne sütü, bağışıklık sistemi olgunlaşana dek, bebeği enfeksiyonlardan korur. Bebekte 
gelişebilecek olan diyare, astım, otit, SYE, menenjit, gastrointestinal sistem enfeksiyonları gibi 
sağlık problemlerinin görülme sıklığını ve şiddetini azaltmaktadır. Anne sütüyle beslenme 

malnütrisyon ve obezitenin gelişmesinin önlenmesinde önemli bir faktördür. Emzirme, çocuğun en 

üst düzeyde gelişimini sağlar; diyabet, kanser, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıklara 
karşı korur. Anne sütü bebekte güven duygusu yaratarak endorfin salgısını artırır, ağrı kesici etki 
gösterir. Anne sütüyle beslenme süresi arttıkça dört yaştaki hiperaktivite skorunun belirgin olarak 
azaldığı, sosyal yetenek skorunun arttığı belirtilmiştir. Ayrıca anne sütüyle beslenme, çene, dişeti 
ve diş gelişimini de olumlu yönde etkilemekte, ileri yaşta görülen diş çürüğü riskini azaltmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda ilk 5 ay bebeklerin %90’nın sadece anne sütü alması ve %99’unun 12. aya 

kadar emzirilmeye devam edilmesi durumunda dünyada 5 yaş altı çocuk ölümlerinin %13 azalacağı 
tahmin edilmektedir. 
Emzirmenin anne sağlığına da önemli katkıları vardır. İlk saatlerde kanamaları dolayısıyla anemiyi 
önleyici etkisi vardır. Osteoporoz, endometriyum, over ve meme kanserinden korur. Ayrıca anne-
bebek bağlanmasının oluşmasını sağlar. Laktasyonel amenore demir kaybını azaltmakta, yağ kitlesi 
kaybıyla gebelik öncesi tartıya dönüşü sağlamaktadır. Emziren anne, laktasyon sırasında yeni bir 
gebelikten korunabilmekte; böylece doğal doğum kontrolü sağlanmaktadır.  

Sonuç: Hemşirelerin/Ebelerin liderlik, bakım verme, eğitimci rolleri emzirmenin sürdürülmesinde 
önemli yere sahiptir. Emzirme başarısını artırmak için annelerin öz-yeterliliklerini yükseltmeye 

yönelik girişimlerde (gebelik, doğum, postpartum dönemde eğitim verme, cesaretlendirme, destek 
grup oluşturma, emzirme sorunlarıyla baş etmeyi öğretme vb) bulunmaları gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: anne sütü, beslenme, emzirme 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-017] 

Obezite ve Kadın Cinselliği 
  

Ayten Şentürk Erenel, Sıdıka Pelit Aksu 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara 
  
Obesite, dünyada ve Türkiye’de gittikçe artan önemli bir sağlık problemidir. Dünya Sağlık Örgütü 
obesiteyi, vücutta sağlığı bozacak ölçüde aşırı yağ birikmesi olarak tanımlamaktadır. Ayrıca beden 
kitle indeksinin (BKİ) >= 30 olması, bel çevresinin erkeklerde 102 cm den, kadınlarda 88 cm den 
daha fazla olmasının da obesite kriterlerinden birisi olduğunu belirtmektedir. Obesite kadın 

sağlığının birçok alanını olumsuz etkilemektedir. Obesite, kadın üreme ve cinsel sağlığını çoğunlukla 
gebelik, doğum, doğum sonu dönem, infertilite, kontraseptiflerin etkinliği ve cinsel fonksiyon 
alanlarında etkilemektedir. Obesitenin kadın üreme/cinsel sağlığına olumsuz etkileri; menstrual 
siklus düzensizlikleri, infertilite ve infertilite ile ilgili cerrahi girişimlerin artması, sezaryan 
endikasyonunda artış, istenmeyen gebeliklerde artış, düşük riskinin artması, hirsuitizm, gebelikte 
preeklemsi ve gestasyonel diyabet, doğum süresinin uzaması, infertilite, kontraseptiflerin 

etkinliğinin azalması ve cinsel fonksiyon bozuklukları şeklinde görülmektedir. Bunun yanı sıra obez 

annelerin bebeklerinde de omurilik ile ilgili gelişimsel bozukluklar, makrozomi ve ölü doğum gibi 
ciddi sorunlar olduğu belirlenmiştir. Obesite tüm dünyayı etkileyen bir sağlık sorunu haline gelirken, 
diyet, egzersiz ve kilo yönetimi sağlık çalışanları arasında öncelikli konular haline gelmiştir. Sağlığın 
korunması ve yükseltilmesi hemşirelerin en önemli görevleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle 
hemşirelerin obesite ve obesiteyle ilgili hastalıkların önlenmesi konusunda önemli rolü 
bulunmaktadır. Bu nedenle hemşireler kadın sağlığını doğrudan, dolaylı olarak da bebek ve toplum 

sağlığını olumsuz etkileyen obesite ile mücadelede eğitim ve danışmanlık yaparak hem kadın cinsel 
sağlığının korunmasına hem de genel sağlığın korunmasına katkıda bulunabilirler. Hemşireler 
toplumdaki tüm bireylerle sürekli iletişim halinde oldukları için kilo yönetimi konusunda bireylere 
eğitim ve danışmanlık yapabilirler. Hemşirelerin kadınlara yapabilecekleri eğitim ve danışmanlık 
konuları arasında; düzenli beslenme, fiziksel aktivite, stres yönetimi ve kilo yönetimi gibi konular 
yer almalıdır. Böylece hemşireler obesitenin kadının genel sağlığını üreme ve cinsel sağlığını 
olumsuz etkilemesine engel olarak hem kadın sağlığının, hem de toplum sağlığının korunmasına 

yardımcı olacaklardır. 
  

Anahtar Kelimeler: Cinsellik; Kadın; Cinsel fonksiyon bozukluğu, fizyolojik; Obezite, Morbid 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-018] 

Uluslararası Rehberlere Göre Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum Kriterleri 
  

Sıdıka Pelit Aksu, Ayten Şentürk Erenel 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara 
  
Dünya’da ve Türkiye’de sezaryen oranlarındaki artışı azaltmada Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum 
(SSVD)’nin önemli bir seçenek olduğu bilinmektedir. Konuyla ilgili ncelenen rehberler; Türkiye 
(Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi), Yeni Zelanda (The New Zealand Guidelines Group), 
İrlanda (The Royal College of Physicians of Ireland), Kanada (Society of Obstetricians and 

Gynaecologists of Canada), ABD (American College of Obstetricians and Gynecologists ve American 
Academy of Family Physicians), İngiltere (The Royal College of Obstetricians and Gynaecologists ve 
The National Institute for Health and Care Excellence), Fransa (The French College of Gynecologists 
and Obstetricians)’dır. İncelenen rehberlerde SSVD’nin yararları ve riskleri, SSVD uygulama 
kriterleri, SSVD başarısını etkileyen faktörler, kayıt ve bilgilendirme yer almaktadır. Rehberler 
incelendiğinde, SSVD ve elektif sezaryenin yararları ve riskleri hakkında kadına danışmanlık 

sunulması, bilgi verilmesi ve bakımın tıbbi kayıtta yer alması gerekmektedir. SSVD’nin yararları 

arasında daha az tıbbi müdahale yapılması, hemoraji ve enfeksiyon riskinin azaltılması, kan 
transfüzyonu ve pıhtılaşma bozuklukları riskinin azaltılması, postpartum iyileşme sürecinin 
hızlandırılması, major abdominal cerrahiden kaçınılarak, sezaryen ile gelecekte ortaya çıkabilecek 
komplikasyonların (histerektomi, mesane-barsak yaralanmaları, plasenta akreta vb.) azaltılması 
bulunmaktadır. Geçirilmiş sezaryeni olan kadınlara planlanan SSVD’nin uterus rüptür riski taşıdığı 
ve diğer komplikasyonların gelişebilme durumuna karşı acil bakımı sağlayacak donanımın 

(Elektronik fetal monitör, kan transfüzyon servisi, doğum ünitesi, ameliyathane, neonatal 
resusitasyon vb.) hazır bulunduğu bir hastenede doğum yapmaları önerilmelidir. Rehberler, SSVD 
süresince elektronik fetal monitörün kullanılmasını, SSVD’de oksitosinin kontrendike olmadığı ancak 
uterus rüptür riskini arttırabileceği için uygun danışmanlık sonrası dikkatlice kullanılmasını, 
misoprostol’ün SSVD indüksiyonu için kullanılmamasını ve SSVD’de epidural anestezinin 
kullanılabileceğini önermektedir. SSVD başarısını arttırmada kadının önceden vajinal doğum yapmış 
olması önemlidir. Önceden klasik ya da T insizyonu olan kadınlarda SSVD’nin kontrendike olduğu 

belirtilmiştir. Bu bilgiler ile hemşireler kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda geliştirilen bilgilere 
sahip olacak ve gebeyi en doğru şekilde bilgilendirecektir. 

  
Anahtar Kelimeler: Sezaryen sonrası vajinal doğum, rehberler, doğal doğum 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-019] 

Postpartum kontrasepsiyon ve hemşirelik 
  

Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Ahu Aksoy, Aslıhan Aksu, Aysu Koptur 
Mersin Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim 
Dalı, Mersin 
  
Postpartum kontrasepsiyon; postpartum dönemde kadının edineceği korunma yöntemlerini 
tanımlamaktadır. Doğumdan sonra erken ikinci bir gebelik maternal ve fetal sağlığı olumsuz 
etkilemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, aşırı doğurganlık anne ölümlerinin başlıca 

nedenidir. Bu nedenle postpartum dönemde aile planlaması (AP) danışmanlığı fetal ve maternal 
sağlığı koruma ve geliştirmede önemli rol oynamaktadır.  
Dünyada ve ülkemizde son yapılan çalışmalarda postpartum dönemdeki kadınların kontraseptif 
yöntem olarak genellikle tercih ettikleri yöntemin rahim içi araç (RİA) olduğu belirtilmiştir. Yapılan 
çalışmalarda kadınların postpartum kontrasepsiyon olarak sırasıyla RİA, kondom, tüp ligasyon ve 
geri çekme yöntemini tercih ettikleri saptanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; postpartum ilk altı 

haftalık dönemde oral kontraseptifler önerilmemektedir. Ancak güncellenen CDC (Hastalık Kontrol 

ve Korunma Merkezi) kriterlerine göre, oral kontraseptiflerin emziren kadınlarda doğumdan sonra 
ilk bir ayda güvenle kullanılabileceği belirtilmiştir.  
Postpartum kontrasepsiyon danışmanlığının ne zaman başlayacağı konusunda literatürde çeşitli 
çalışmalar olsa da uygulamada yetersiz kalındığı bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda doğum öncesi 
eğitimde postpartum kontrasepsiyonun ele alınması gerektiği ve böylece postpartum dönemde 
etkin AP yöntemi kullanımının artacağı vurgulamaktadır. Bu nedenle hemşire; kadının ve eşinin 

gereksinimleri doğrultusunda; uygun ortamlarda gebeye AP eğitim ve danışmanlığı yapmalı, 
bireyleri farklı seçenekler hakkında bilgilendirerek kendilerine uygun olan yöntemi seçmelerinde 
yönlendirme yapmaksızın eğitimler düzenlemelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: aile planlaması, hemşire, kontrasepsiyon, postpartum 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-020] 

Gebelik,doğum,lohusa ve akut myeloid lösemi 
  

Rüveyda Ölmez 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,Doğum ve Kadın Hastalıkları Ana Bilim Dalı,İstanbul 
  
gebelikte lösemi, tanısı nadir ve zor konulan bir hastalıktır. epidemiyolojisi iyi çalışılmış bir hastalık 
olmamakla birlikte akut lösemiler yaklaşık 1/100.000 oranında görülür. gebelikte tanı konulan 
lösemilerin çoğu akut olup, bilhassa son dönemde akut myeloid lösemi görülme sıklığında artış 
mevcuttur. akut lösemiler hızlı seyirli malignitelerdir. tedavi edilmeyen veya geç tanı konulan 

vakalarda maternal ölüm, intaruterin fetal ölüm veya spontan abortus oranları fazladır.34 yaşında 
s.k 3-4 aydır halsizlik, bacaklarda şişlik, ateş yüksekliği, sürekli antibiyotik kullanım öyküsü olan 18 
haftalık gebe son bir senedir aralıklı enseden başlayıp zonklayıcı karakterde baş ağrısı tarifliyor.10 
paket/yıl kullanıyor. gebelikte de devam ediyor. obstetrik olarak g3p2a0.ilk kez 30.05.2016 
tarihinde ateş yüksekliği ve 3-4 ay süregelen halsizlik şikayeti ile cerrahpaşa tıp fakültesi acil 
servisine başvuru yaptı. acil gözlemdeki hekimler iç hastalıklarından ve enfeksiyon ana bilim 

dallarından konsültasyon önerisi oldu. yapılan tetkiklere göre akut lökoz m4 tanısı ile doğum 

servisine yatışı sağlandı. hastaya 02.06 tarihinde 1 ünite es replasmanı sağlandı; enfeksiyon 
doktorunun isteğiyle tazobaktam günde üç defa uygulanması istendi.tazobaktama karşı alerjik 
reaksiyon gelişen hastadan enfeksiyon doktorunun önerisiyle tedavisi düzenlendi, meropenem 
antibiyotik tedavisine geçildi.hastaya 10.06 tarihine kadar tedavi ve tetkikler yapılarak hematoloji 
servisine transfer edildi.hematoloji servisinde 3 kür kemoterapisini tamamlayıp remisyon dönemi 
36 haftalık gebe olarak kadın doğum anabilim dalı(ABD) doğum servisine yatışı yapıldı. hasta 27.09 

tarihinde c/s operasyonu planlanmıştır. hastaya 27.09.16 tarihinde genel anestezi altında c/s 
operasyonu yapıldı. hastanın, 2600 gram apgarı 9 olan canlı kız bebeği oldu. postoperatif erken 
komplikasyonu gelişmeyen hasta lohusa servisine yatışı sağlandı. operasyon sonrası hastaya triflow 
uygulandı. hastaya uygun olan hemşirelik tanı ve girişimler ile hastanın tedavi sürecine katkı 
sağlandı. fizik tedavi ve rehabilitasyon ABD’den öneriler istendi.28.09.16 tarihinde hastanın vital 
bulguları stabil. genel durumu iyi, herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.29.09.16 tarihinde gaz-
gaita çıkışı olan hastanın herhangi bir komplikasyon gözlenmedi.30.09 tarihinde genel durumu iyi, 

uterus kontrakte,ek şikayeti olmayan hasta hematoloji servisine transfer edildi. 
  

Anahtar Kelimeler: akut myeloid lösemi, gebelik, doğum 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-021] 

Doğum Sonrası Kilo Retansiyonu ve Etkileyen Faktörler 
  

Fatma Berberoğlu1, Sibel Şeker2, Neslihan Çebitürk1 
1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Aydın 
  
Günümüzde obezite; kronik hastalıklara, kansere neden olması ve bireylerin yaşam kalitesini 
düşürmesi gibi nedenlerle önemli bir küresel sağlık sorunudur.  
Bu derleme, doğum sonrası dönemde kilo retansiyonunun obeziteyle ilişkisi ve önemini vurgulamak 

amacıyla hazırlanmıştır.  
Kadınlarda daha yaygın olarak görülen obezite, gebelik sonrası kilo retansiyonu ile de 
ilişkilendirilebilmektedir. Literatür incelendiğinde; Endres LK ve arkadaşları (2015) kadınların 
doğum sonrası birinci yılın sonunda yaklaşık %50’sinin 4,5kg ve ¼’ünün 9kg retansiyonu olduğunu 
saptamıştır. Benzer şekilde Straub H ve arkadaşları (2016) postpatum kadınların %47,6’sının 
gebelik öncesine göre birinci yılın sonunda 4,5kg daha fazla olduğunu belirlemişlerdir.  

Postpartum kilo retansiyonunu etkileyen faktörler; gebelik öncesi beden kitle indeksinin (BKİ) 

yüksek olması, gebelikte önerilenden fazla kilo alımı, postpartum depresyon, düşük yaşam kalitesi 
ve emzirme ile ilişkilendirilmektedir. Yapılan çalışmalarda gebelik öncesi BKİ yüksek olması ve 
gebelik sırasında alınan kilo ile doğum sonrası kilo retansiyonu arasında ilişki saptanmıştır 
(Boqaerts A ve arkadaşları 2014, Annkristin R ve arkadaşları 2016, Annick B ve arkadaşları 2016). 
Mammun AA ve arkadaşları (2010), gebelik sırasında önerilenden daha fazla kilo alan kadınların 
gebelikten 21 yıl sonra beş kat daha obez ve iki kat daha fazla kilolu olduklarını saptamıştır. 

Özellikle doğum sonrası 6 ile 12. aylarda yüksek depresyon, depresif semptomların artışı ve düşük 
yaşam kalitesi ile kilo retansiyonu ilişkilendirilmektedir (Whitaker ve arkadaşları 2014, Goldstein ND 
ve arkadaşları 2016). Straub H ve arkadaşları (2016) gebelik öncesi BKİ ve emzirmenin doğum 
sonrası kilo retansiyonunu etkilediğini belirlemişlerdir.  
Yapılan çeşitli çalışmalarda gebelik öncesi kadının kilosunun normal sınırlara çekilmesinin, gebelik 
sırasında ve postpartum dönemde yeterli kilo alımını sağlayıcı beslenmenin ve aktivitenin 
düzenlenmesi gibi müdahalelerin postpartum kilo retansiyonunu ve obezitenin risklerini 

azaltabileceği belirlenmiştir (Annkristin R ve ark. 2016, Stong J ve Huffman LG, 2016). Doğum 
sonrası kilo retansiyonunun ve buna bağlı obezitenin önlenmesi açısından gebelik öncesi, gebelik ve 

doğum sonrasında kadınların iyi izlenmesi, yaşamlarını planlanmalarına desteğin sağlanması 
önemlidir. Bu hizmetlerin sağlanması ekip çalışmaları ile başarılabilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Postpartum dönem, kilo retansiyonu, obezite 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-022] 

Engelli Kadınlarda Doğumun Planlanması 
  

Neslihan Çebitürk1, Sibel Şeker2, Fatma Berberoğlu1 
1Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ebelik Anabilim Dalı, Aydın 
2Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, Aydın 
  
Dünyada gelişmiş olan ülkelerde nüfusun yaklaşık %10'unu, gelişmekte olan ülkelerde ise %12'sini 
engelli bireyler oluşturmaktadır. Teknolojik gelişmeler, çevre düzenlemeleri, yasal yaptırımlar gibi 
faktörler engelli bireylerin toplumda fark edilir olmasını sağlamıştır. Bu bireylerin toplumdaki varlığı 

onlar için yeni düzenlemeler ve planlamalar yapılması sonucunu doğurmuştur. Bu düzenlemeler ve 
planlamalara obstetrik hizmetlerin de eklenmesi gerekmektedir. Sağlık çalışanları engelli bireylerin 
gebelik ve doğumlarıyla sık karşılaşmasalar da bu durumlara yönelik planlamalar yapmalıdırlar. 
Bu derleme engelli bireylerin doğumlarında gereksinimlere dikkat çekmek ve doğum planlarının 
hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususları belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Engelli bireylerde doğuma yönelik sınırlı sayıda araştırma bulunmasına rağmen, çocuk sahibi olma 

isteklerinin engelli olmayan bireylerle benzer olduğu saptanmıştır. Bu bireylerin engel durumları 

ister fiziksel, ister duyusal olsun sağlık çalışanları gebeliklerini ve doğumlarını "yüksek riskli" olarak 
tanımlamaktadırlar. Oysa tekerlekli sandalye kullanmak ya da işitme engelli olmak obstetrik açıdan 
yüksek riskli olmayı gerektirmemektedir. Sağlık çalışanlarının öncelikle bu kişilerin risk 
değerlendirmelerini objektif bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Bunun yanında doğum odalarının 
ve doğum sonrası dönemde bu bireylerin bakım alacağı ortamların fiziksel açıdan düzenlenmesi 
oldukça önemlidir. Doğuma yönelik planlamalar yapılırken doğum odalarının fiziksel olarak 

düzenlenmesi, kişilerin düşünce ve isteklerinin belirlenmesi, işitme ya da konuşma engelliler için 
yeterli iletişimi sağlamaya olanak verecek şekilde sağlık çalışanlarının, doğumda ve doğum sonrası 
dönemde destek verecek kişilerin eğitilmesi doğum planının içinde yer almalıdır. Engelli kişilerin 
bebeklerine bakım verme isteklerinin ve bağlanmalarının engelli olmayanlarla benzer olduğu 
yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Bunun sağlanması için gerekli koşulların oluşturulması 
oldukça önemlidir. 
Özellikle bu alandaki nitel çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre; engel durumu ne olursa olsun 

bireylerin kişisel özellikleri, istekleri, duyguları, destek sistemleri belirlenerek doğumlarının 
planlanması gerekmektedir. 

  
Anahtar Kelimeler: engellilik, doğum, ebelik 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-023] 

Obstetrik acillerin yönetiminde simülasyona dayalı eğitim 
  

Sümeyye Bakır, Şenay Ünsal Atan 
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı,İzmir 
  
Amaç:  
Simülasyon terimi, “benzer” anlamındaki similis kökünden gelir ve bir şeyin benzerini (taklidini) 
yapmak anlamında 14. yüzyıldan beri Latince’de kullanılan simulares sözcüğünden türetilmiştir. 
Türk Dil Kurumu’na göre ise simülasyon benzetim olarak tanımlanmıştır. Sağlık alanında 

simülasyon; “klinik bir durumu mümkün olduğu kadar gerçeğine yakın bir şekilde yansıtarak klinik 
uygulamada bu durum ile gerçekten karşılaşıldığında onun daha kolay anlaşılabilir ve yönetilebilir 
olmasını sağlayan bir yöntemdir” şeklinde tanımlanmaktadır. Bu derlemede, obstetrik acillerin 
yönetiminde simülasyona dayalı eğitimin kullanılmasının önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 
Yöntem:  
Bu çalışma literatür taraması yapılarak derleme olarak planlanmıştır.  

Bulgular:  

Obstetri alanında acil durumların uygun ve yeterli şekilde yönetimi optimal maternal ve neonatal 
sonuçların elde edilmesi açısından önemlidir. Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık esnasında görülen 
komplikasyonlar, gelişmekte olan ülkelerde üreme yaşındaki kadınlar arasında önde gelen mortalite 
ve morbidite nedenidir. Dünya’da 2013 yılında maternal mortalite oranı; 100 bin canlı doğumda 
209, ülkemizde ise 2014 yılında 100 bin canlı doğumda 15.2 olarak belirlenmiştir. Obstetrik acillerin 
yönetiminin, bu tür durumların nadir gerçekleşmesinden dolayı gerçek alanda öğrenilmesi zordur. 

Obstetri ve jinekoloji alanlarında çalışanlar için olası acil durumları değerlendirebilmek, bu tür 
durumlara ilişkin erken uyarı sistemleri oluşturabilmek, eğitimlere katılıp, müdahale sonrası ekibin 
güçlü yönlerini ve fırsatlarını çözümleyebilmek oldukça önemlidir.Simülasyon eğitimi, acil durumlar 
sırasında yapılan hataların tanımlanması ve düzeltilmesini sağlayabilir.Bu tür eğitimler,bilgi 
kazanımı için fırsat sağladığı gibi klinik becerilerin, ekip ve kişilerarası iletişimin de gelişmesini 
sağlar. Yapılan çalışmalarda; omuz distosisi, postpartum hemoraji ve preeklampsi gibi obstetrik 
acillerin yönetiminde ve ilk müdahalede yeni stratejilerin geliştirilmesinde simülasyona dayalı eğitim 

sonrası olumlu yönde gelişmeler olduğu belirtilmiştir. 
Sonuç:  

Öğrenilmesi gereken birçok el becerisinin olması, bilinçli hastalar ve yüksek riskli bir çevrede işlem 
yapılması nedeniyle obstetri alanı simülasyona dayalı eğitim için oldukça uygun bir alandır. Güncel 
çalışmalar bu alandaki acil durumların yönetiminde simülasyona dayalı eğitimin yararlı olduğunu 
belirtmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: acil durumlar, obstetri, simülasyona dayalı eğitim 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-024] 

Kalite çalışmalarının yenidoğan ve doğum servisi çalışmalarına etkisi 
  

Songül Yorgun, Erdoğan Şentürk, Betül Ahtık, Melike Sevim 
AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Bu çalışma bir üniversite hastanesinin ortak kullanım protokolü ile Sağlık Bakanlığı uygulamalarına 
geçişte kalite ve verimlilik çalışmaları ile meydana gelen değişimi ortaya koymak amacıyla yapılmış 
bir çalışmadır.  
Çalışma ile yenidoğan yoğun bakım ve doğum klinikleri kalite ve verimlilik standartları açısından 

gözden geçirilmiştir. Kimlik tanımlayıcılar, mahremiyet, skorlama kullanımı, partograf kullanımı, 
ekipman düzenlenmesi ve kontrolü, sarf malzeme ve ilaç yönetim sürecindeki düzenlemeler, depo 
düzenlemeleri ve yalın felsefede yer alan 5 S görsel düzenlemeler, ilaç uygulama süreci 
(etiketlemeler ve kayıtlar), bilgilendirilmiş onamların kullanımı, doğum sonu bakım yönetim 
rehberinin ve bebek çocuk izlem protokollerinin uygulamaya konulması ile bakımda ve kayıtta 
standardizasyonun sağlanması ( bu rehberler hemşirelik süreci bakım planlarına uygulanabilir hale 

getirilmiştir).  

İlgili birimlerde hemşirelik bakımı ve uygulamalarının standardizasyonu açısından önemli hemşirelik 
süreci bakım planları teşhis, hastanın durumu ve kullanılan ilaçlara yönelik oluşturulan bakım 
planları (ağrı, ödem, katater takılan hasta bakım planı, enfeksiyon riski, güvenli çevre, yenidoğan 
bakım planı, doğum sonu bakım rehberine göre oluşturulan doğum bakım planı vb), 5. yaşam 
bulgusu olarak artık kabul gören ağrı takibi olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte uygulamalar 
yalnızca hasta değil çalışan açısından da değerlendirilmiştir. Eğitimler, memnuniyet konusunda 

çalışmalar, personelin dağılımının birim iş yüküne göre değerlendirilmesi, risk değerlendirmesi ve 
uygulamaları, fiziksel alan düzenlemeleri, malzeme ve ekipmanın bulunabilirliği ve düzenlenmesi 
öncelikli olarak yapılan çalışmalardır. Bu düzenlemeler yapılırken kalite ve verimlilik standartlarında 
yer alan eğitimler periyodik olarak verilmiştir.  
Birimler bebek dostu hastane ve bebek dostu yenidoğan olma yolunda çalışmalarını ilerletmişlerdir. 
Gebe okulu açılarak bilinçli gebeler sağlıklı nesiller çalışmalarını ortaya koymaya başlamışlardır.  
Sonuçta, daha önce etkin olarak kalite ve verimlilik çalışmalarında yer almayan bir kurumdan kalite 

ve verimlilik çalışmalarını ulaşabilir hedefler haline getiren ve uygulayan bir kurum ortaya çıkmıştır. 
Kurum gerek 2015 gerekse 2016 yılı kalite ve verimlilik değerlendirmelerini başarı ile geçirmiştir. 

  
Anahtar Kelimeler: kalite, verimlilik, değerlendirme, yenidoğan yoğun bakım, doğum kliniği 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-025] 

Gebelikle ilgili mobil uygulamalar ve bloglar gebe izlem ve danışmanlığında 

kullanılabilir mi? 
  
Sultan Özkan, Şengül Yaman 
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği 
Anabilim Dalı, Ankara 
  
İnternet teknolojisi son yıllarda sağlık alanında oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

Mobil uygulamalar ve bloglar internet teknolojisinin sağlık alanına sunduğu yeniliklerdendir. Mobil 
uygulamalar internet aracılığıyla bireyler tarafından cep telefonları ya da tabletlere indirilerek 
kullanılan yazılımlardır. Genel sağlık durumu ile ilgili mobil uygulamaların yanı sıra kadın sağlığına 
yönelik oldukça fazla uygulama bulunmaktadır. Menstruasyon ve ovulasyon takibi, kendi kendine 
meme muayenesi takibi, kadın sağlık taramaları takibi, emzirme uygulaması, menopoz uygulaması, 
yoga-egzersiz-akupresür uygulamaları, gebelik takibi gibi uygulamalar kadın sağlığı ile ilgili mobil 

uygulamalar arasında yer almaktadır. Özellikle gebelik takibi ile ilgili çok fazla sayıda uygulama 

bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda gebelik, doğum ve bebek bakımı ile ilgili 1000'den fazla 
uygulama olduğu belirtilmektedir. Bloglar ise, herhangi bir bilgi gerektirmeden, yönetimi tamamen 
kişiye ait olan ve istenilen herhangi bir konudaki bilginin internet üzerinden açık bir şekilde 
paylaşıldığı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulabilen dijital ortamlardır. Sağlıkla ilgili bloglar; 
doktorlar, hemşireler, sağlık alanında eğitim gören öğrenciler tarafından yazılabildiği gibi sağlık 
personeli dışında deneyimini paylaşmak isteyen herhangi biri tarafından da yazılabilmektedir.Mobil 
uygulamalar ve bloglar gebelere gebelikte anne ve bebek sağlığının korunması ve geliştirilmesi, 

gebelikte beslenme, gebelikte yapılması gereken testler ve bu testlerin neden yapılması gerektiği 
ve hangi haftalarda yapılması gerektiği, hafta hafta gebelikte meydana gelen değişimler, gebelikte 
egzersiz, gebelikte cinsel ilişki, fetal gelişim, gebelikte yaşanan sorunlar ve baş etme yolları, kilo 
takibi, beslenme takibi gibi konularda bilgi sunarak bunların kolaylıkla takip edilebilmesine olanak 
sağlamaktadır. Ayrıca kadınlara gebe olan diğer kadınlarla iletişim kurma olanağı sağlayarak 
kadınların bilgi ve deneyimlerini birbirlerine aktarmalarına da olanak sağlamaktadırlar. İnternet 

teknolojisinin yaygın kullanımı sağlık davranışlarını değiştirmek ve yönetmek isteyen insanlara 
mobil uygulamalar aracılığıyla etkili bir şekilde yardım etme potansiyeline sahiptir. Bu tür 

uygulamaların içeriğinin sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanması, gebelik sürecinin bu 
uygulamalar aracılığıyla takibinin yapılması, gebelerin ihtiyaç duyduğu anda ihtiyacı olduğu kadar 
bilgiyi sağlık profesyoneli aracılığıyla alabilmesinin sağlanması önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Bloglar, Gebelik, Hemşirelik, Mobil Uygulamalar 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



[PP-026] 

Üreme Çağındaki Kadınların Prekonsepsiyonel Dönem İhtiyaçları 
  

Refika Genç Koyucu1, Yıldız Tosun2 
1Beykent üniversitesi 
2Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Gebelik sonuçlarının iyileştirilmesinde prekonsepsiyonel dönem büyük önem arzetmektedir. 
Bir çok sorun bu dönemde alınabilecek önlemler ve bakım ile önlenebilir, hafiletilebilir. Bu çalışma 
üreme çağında olan ve gebelik düşüncesi olan kadınların prekonsepsiyonel dönem bakım ile ilgili 

ihtiyaçları, bu konuda hizmet tercih edilen sağlık çalışanları ve bu dönemle ilgili bilgi ve destek 
ihtiyaçlarının ortaya konulmasını hedeflemektedir.  
Yöntem: Çalışma cross-sectional olarak düzenlenmiştir. Gerekli etik kurul onayı çalışmanın 
gerçekleştirildiği hastanenin etik kurulundan alınmıştır. Çalışmanın gerçekleştirildiği hastanenin 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine herhangi bir şikayet ile başvuran üreme çağındaki ve 
çocuk istemi olan 242 kadın çalışmaya dahil edilmiştir. Vakalara gebelik öncesi ihtiyaçlarını 

belirlemeye yönelik sorular içeren anket uygulanmıştır. Sosyo-demografik veriler, obstetrik öyküye 

ilişkin veriler kaydedilmiştir. Vakaların prekonsepsiyonel dönem bakım ihtiyaç oranı ve bu konu 
kapsamında ihtiyaç duydukları konu başlıklarına ilişkin veriler, ihtiyaç durumu yüksek olan grupların 
belirlenmesi için gerekli veriler analiz edilmiştir.  
Bulgular: Kadınların büyük çoğunluğu (%79,6) prekonsepsiyonel bakım ihtiyacı içindedir. Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanları (%50) bu konuda major olarak tercih edilen kaynaktır. Onları 
ebeler (%32,3) ve aile hekimleri (%17,7) izlemektedir. Çoğu kadın yaşam şekli, beslenme, çalışma 

koşulları, doğum şekli, medikal konular hakkında bilgi arayışı içindedir. Bilgi gereksinimi özellikle 
daha önce düşük yapanlarda, genç yaşlarda, nullipar vakalarda ve aşırı kilolu olanlarda fazladır.  
Sonuç: Üreme çağındaki kadınlar prekonsepsiyonel bakıma ilgi duymaktadırlar ve bu direkt olarak 
profesyonel sağlık çalışanlarından beklemektedirler. Çoğu kadın yüksek prekonsepsiyonel bilgi ve 
daha düşük oranda destek ihtiyaçlara sahiptir. 
  
Anahtar Kelimeler: Prekonsepsiyonel dönem, prekonsepsiyonel dönem ihtiyaçları, kadın sağlığı, 

gebelik öncesi bakım 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-027] 

Doğum Korkusu 
  

Esra Verim 
Gaziantep Ün. Sağlık Bil Fak. Ebelik Bölümü 
  
Bu çalışmanın amacı; doğum korkusunu tanımlamak, sebep olan faktörleri ele almak ve uygun baş 
etme yaklaşımlarını belirlemektir. 
Korku algılanan ya da mevcut olan bir tehlikeye yönelik gösterilen olağan bir tepki olarak 
tanımlanmaktadır. Bu yönüyle korku kişilerin stresli yaşam olayları ile başa çıkmasını ve tehlike 

anında organizmayı tetikte ya da alarm durumunda tutarak gereken önlemleri almasını sağlayan, 
tüm insanlarda ortak, doğal ve evrensel bir duygu durumudur.  
Gebelik ve doğum fizyolojik bir süreçtir. Bu dönemlerde kadınlar hem fiziksel hem de duygusal pek 
çok etkene maruz kalınmaktadır. Doğum pek çok kadının farklı deneyimler yaşadığı bir eylemdir. 
Bu süreçle ilgili bazı etkenler kadında çoğunlukla anksiyete ve korkuya neden olmaktadır. Doğum 
korkusunun primiparlarda ve doğumun ilk fazında daha yüksek olduğu düşük sosyo ekonomik 

düzey, sosyal çevre eksikliği, genç yaşta gebe olmak, önceki doğumlarda yaşadığı olumsuz 

deneyimler/sorunlar, işsizlik, sigara içme, obsesif kişilik, şimdiki doğumlarında negatif deneyim 
yaşama ve bireysel sağlık değerlendirme skorunun düşük olmasının doğum korkusuyla ilişkili 
olduğu belirtilmiştir. Doğum korkusunun kaynaklarından birisi de bazen sağlık personelinin 
davranışları olabilmektedir. Bu korkunun nedeninin altında sağlık personeline güvenmeme, sağlık 
personelinin hata yapmasından korkma yer almaktadır. Doğum korkusunun sağlık personelleri 
tarafından tanımlanması, düzeyinin saptanması, doğum korkusuna sebep olan faktörlerin 

belirlenmesi ve uygun girişimlerin planlanması önemlidir. Sağlık personeli kaynaklı korkuların en 
aza indirilmesi, ve karşılaşılabilecek riskleri azaltarak daha başarılı ve konforlu doğumların 
yapılmasını sağlayabilir. Sağlık personelinin kadını uygun şekilde rahatlatması ve doğum için gerekli 
fiziki koşulların sağlanması hem kadın hem sağlık personeli açısından doğumu olumlu yönde 
etkileyecektir. 
Sonuç  
Doğumda görev alan tüm sağlık ekibinin doğum korkusunu azaltmada önemli sorumlulukları vardır. 

Doğum korkusu yaşayan kadınlara uygun bakım ve danışmanlık verilirse doğum korkuları azalabilir. 
Doğum korkusunu azaltmak için kadınlar gebe kalmayı planladıkları andan itibaren ele alınıp, 

gebelik ve doğum süresince bakım devam etmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğum Korkusu, Baş Etme, Sağlık Personeli 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-028] 

Anne Bebek Bağlanmasını Etkileyen Faktörler 
  

Nebahat Koca Çavdar1, Semra Akbaba2, Anayit Margirit Coşkun1 
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul 
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul 
  
Amaç  
Bebeğin temel ihtiyaçlarından biri olan bağlanma, bebeğin fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak 
gelişmesinde büyük rol oynar. Anne - bebek bağlanmasını etkileyen faktörlerin bilinmesi, sağlık 

çalışanlarının ve ebeveynlerin tutumunun belirlenmesinde yardımcı olacaktır. Bu araştırma, anne 
bebek bağlanmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve bu doğrultuda sağlık çalışanlarına düşen 
sorumlulukların vurgulanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
Yöntem  
Tanımlayıcı özellik taşıyan çalışmamızın evrenini, 01.02.2016 – 01.08.2016 tarihleri arasında 
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine 

doğumdan en az 4 hafta sonra doğum sonu kontrol amacıyla başvuran anneler oluşturmuştur. 

Belirtilen tarihler arasında “rastlantısal örneklem yöntem” ile seçilen ve çalışmaya gönüllü olarak 
katılan 200 anne, örneklemimizi oluşturmuştur. Veriler, literatür doğrultusunda hazırlanan 27 
soruluk görüşme formu ve “Maternal Bağlanma Ölçeği” ile elde edilmiştir. Çalışmada, Bezmialem 
Vakıf Üniversitesi Etik Kurulu onayı, klinik izni ve araştırmaya gönüllü katılan annelerin yazılı onamı 
alınmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 22 paket programı ile ortalama ve standart sapma değerleri 
dikkate alınarak “ANOVA” testleri ile sınanmıştır. 

Bulgular 
Araştırmamıza katılan annelerin %31.7’sinin 26-30 yaş arasında dağılım gösterdiği; % 28’inin 
ortaöğretim mezunu ve %79’ unun ev hanımı olduğu görüldü. Obstetrik verilen açısından kadınların 
% 43.9’ u vajinal doğum yapmış, % 78.5’ i multipar, %94.6 ‘sının en az bir çocuk sahibi, % 58’ i 1 
yıldan beri gebelik istemekte, % 82.9 u annelik rolüne hazır, % 74. 1 i doğum yaptığı ortamı rahat 
ve güvenilir bulmuştur. Kadınlarımızın “maternal bağlanma ölçeği” toplam puan ortalaması, 98.17 
olarak bulunmuştur. Kadınların yaşı, annelik rolüne hazır oluşları, doğum yaptıkları ortamın rahat 

ve güvenilir bulma durumları ve son gebeliklerini isteme süresi ile anne-bebek bağlanma 
puanlarının doğru orantılı olarak anlamlı düzeyde artığı saptanmıştır. 

 
Sonuç 
Sonuç olarak, çalışmamızda anne-bebek bağlanma puanının yüksek bulunduğu ve bu puana anne 
yaşı, annelik rolüne hazır olma durumu, doğum yapılan ortamın güvenirliği ve gebeliği isteme 
yılının etkili olduğu saptanmıştır. 

  
Anahtar Kelimeler: Anne bebek bağlanması, etkileyen faktörler, bağlanma 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



[PP-029] 

Primipar Gebelerin Doğum Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 
  

Duygu Vefikuluçay Yılmaz, Tuba Güner Emül, Asiye Uzel, Semih Avcı 
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
  
Bu araştırma, primipar gebelerin doğum tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile 
tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, 1 Ocak-15 Şubat 2015 tarihleri arasında 
Mersin İli’ndeki bir kamu hastanesinin antenatal polikliniklerinde izlenen 251 primipar gebe 
oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, 20 sorudan oluşan veri toplama formu kullanılarak 

toplanmıştır. Veri toplama formunda, gebelerin sosyo-demografik özellikleri, obstetrik/jinekolojik 
öyküleri ve sezaryen doğum tercihlerini etkileyen faktörlere yönelik sorular yer almaktadır. Veri 
toplama formu yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veri toplama formunun uygulanması 20-
25 dakika sürmüştür. Araştırmadan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 
20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin normallik varsayımının karşılanıp karşılanmadığının 
belirlenmesi amacı ile Kolmogorow-Smirnov analizleri uygulanmış ve verilerin normal dağılım 

göstermediği belirlenmiştir. Anlamlılık düzeyi için p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Araştırmada 

primipar gebelerin %76,1’inin 20-35 yaş aralığında olduğu, %48,2’sinin ilköğretim mezunu olduğu, 
%86,9’unun çalışmadığı ve %52,2’sinin aylık gelirinin 1000 TL altında olduğu belirlenmiştir. 
Araştırmaya katılan primipar gebelerin büyük çoğunluğu (%98,4) gebeliği istediğini, tamamına 
yakını doğum öncesi kontrole gittiğini, %72,1’i doğum öncesi izlemi devlet hastanesinde 
yaptırdığını ifade etmiştir. Primipar gebelerin tamamına yakınında (%99,2) doğum öncesi izlemi 
doktorun yaptığı ve %66,5’inde dokuz kez ve daha fazla doğum öncesi izlem yapıldığı saptanmıştır. 

Primipar gebelerin %97,2’sinin doğuma hazırlık kursu almadığı, %72,9’unun normal doğumu tercih 
ettiği, %93,6’sının doğum şekli ile ilgili eğitim almadığı belirlenmiştir. Araştırmada primipar 
gebelerin erken iyileşmek, anestezi/ameliyat korkusu, erken emzirebilmek gibi nedenlerle normal 
doğumu tercih ettikleri saptanmıştır. Primipar gebelerin bebeği riske atmama, doğum korkusu, tıbbi 
gerekçeler, ağrı korkusu gibi nedenlerle sezaryen doğumu tercih ettikleri belirlenmiştir. Primipar 
gebelerin yaşları arttıkça sezaryen doğumu tercih etme oranlarının arttığı bulunmuştur (p<0,05). 
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda primipar gebeler için doğuma hazırlık sınıflarında eğitimler 

verilmesi önerilmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: primipar gebe, doğum tercihleri, etkileyen faktörler, hemşirelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-030] 

Sarılık Nedeniyle Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Tedavi Gören 

Annelerin Emzirmeye İlişkin Tutumları 
  
Reyyan Gürel1, Duygu Vefikuluçay Yılmaz2, Filiz Değirmenci2 
1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 
2Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 
  
Bu araştırma, sarılık nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği tedavi gören annelerin 

emzirmeye ilişkin tutumlarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın 
örneklemini, 1 Haziran-31 Ağustos 2016 tarihleri arasında Ankara İli’ndeki bir kamu hastanesinin 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği tedavi gören 77 anne oluşturmuştur. Araştırmanın 
verileri, 14 sorudan oluşan veri toplama formu ve Emzirme Tutum Ölçeği (ETÖ) kullanılarak 
toplanmıştır. Veri toplama formunda, annelerin sosyo-demografik özellikleri, bebeğin doğum 
bilgileri ile beslenme türü ve annelerin emzirme eğitimi alma durumuna yönelik sorular yer 

almaktadır. 1997 yılında Özkan Arslan tarafından geliştirilen ETÖ, annelerin emzirme davranışlarını 

yönlendiren tutumların çeşitli boyutlarının değerlendirilmesi için beşli likert tipinde 46 maddeden 
oluşan bir ölçektir. Olumlu tutum maddeleri tamamen katılıyorum 4-3-2-1-0 şeklinde, olumsuz 
tutum maddeleri tamamen katılıyorum 0-1-2-3-4 olarak puanlanmaktadır. Ölçek toplam puanı 
184’dür. Olumlu maddelerin puanı 88, olumsuz maddelerin puanı 96’dır. Ölçek puanı yükseldikçe 
emzirme tutumu olumlu olarak değerlendirilmektedir. Veriler yüz yüze görüşme yöntemiyle 
toplanmıştır. Veri toplama formunun uygulanması 20-25 dakika sürmüştür. Araştırmadan elde 
edilen verilerin değerlendirilmesinde IBM SPSS Statistics 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin 

normallik varsayımının karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi amacı ile Kolmogorow-Smirnov 
analizleri uygulanmış ve verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Anlamlılık düzeyi için 
p<0,05 değeri kabul edilmiştir. Araştırmamızda Cronbach’s Alpha 0,73 bulunmuştur. Araştırmada 
annelerin yaş ortalamasının 28,07±6,00, %81,8’inin ev hanımı, %46,8’inin ilköğretim mezunu ve 
%33,8’inin 1500-2000 TL aylık geliri olduğu belirlenmiştir. Annelerin tamamına yakını (%98,7) her 
ay doğum öncesi izleme gittiğini, %61,0’i normal doğum yaptığını ve %44,2’si emzirme eğitimi 

aldığını ifade etmiştir. Araştırmada bebeklerin %45,5’inin kız, %54,5’inin erkek olduğu, doğum 
haftası ortalamasının 37,66±1,80, doğum ağırlığı ortalamasının 3.153 gr olduğu, %51,9’unun anne 

sütü ve mama aldığı saptanmıştır. Annelerin emzirme tutum puan ortalamalarının 112,72±25,15 
olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç bize annelerin emzirme tutumlarının olumlu olduğunu 
göstermektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, sarılık, emzirme, tutum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[PP-031] 

Sezaryen oranlarını azaltmada primer sezaryen endikasyonlarının doğru 

belirlenmesinin önemi 
  
Funda Karatas1, Çiğdem Kuzu2, Mehmet Fırat Mutlu2, Aydan Asyalı Biri2 
1Gazi Üniversitesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD,Ankara 
2Koru Hastanesi,Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD,Ankara 
  
AMAÇ  
Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum(KHD) polikliniğine başvuran daha önceden sezaryen 
olmuş annelerin, sosyodemografik özelliklerini, ilk sezaryen endikasyonlarının Robson sınıflamasını, 
demografik özellikleri ile ilk sezaryen endikasyonları açısından hastaneler arasındaki farklılıkları ve 

sosyoekonomik faktörlerin, sezaryen istemindeki rolünü araştırmaktır. 

YÖNTEM  
Çalışmanın evreni Eylül 2016-Kasım 2016 tarihleri arasında Koru Hastanesi KHD polikliniğine 
başvuran 200 adet daha önceden sezaryen olmuş kadının oluşturduğu kesitsel tipte bir 
araştırmadır.  
BULGULAR  

Yaş ortalaması 29.6±4.3 olan gebelerin gravidası 2.2±0.6, paritesi 1.5±0.6'dır. % 71.5’i özel 
hastanelerde doğum yapmış olan olgularımızın sezaryen oldukları hafta 38.9±1.6 olarak analiz 
edildi. İlk sezaryen endikasyonları sefalopelvik uygunsuzluk, akut fetal distres, makat geliş, sıvısı 
azalmış, iri bebek, kafası büyük, çatı darlığı, doğum kanalına inmeme, kordonu sıkışma, 
mekonyumlu, prematürite, sabırsızlık, korku, hasta-hekim tercihi olarak sıralanmaktadır. Vakaların 
% 63.5’i üniversite mezunu, % 55’i ev hanımı olduğunu belirtti. Ayrıca % 68.5’i SSVD istemekte 
olup % 6’sı SSVD ile doğurmuştur. Özel hastanelerle devlet hastaneleri arasında, ilk sezaryen 

endikasyonları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulun¬maktadır(p<0.05). Eğitim düzeyi 
ve çalışma durumu açısından ilk sezaryenini özel hastanelerde olanlar ile devlet hastanelerinde 
olanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Eğitim düzeyi ve çalışma durumu, 
sezaryen tercihinde iki önemli faktör olup, çalışan ve belli bir eğitim seviyesine sahip olan 

kadınlarda kişisel tercihlerin ön plana çıkarak, sezaryenı ve özel hastaneleri daha fazla tercih etme 
eğiliminde oldukları görülmektedir.  
SONUÇ  

Sezaryen endikasyonları içinde ilk sırada geçirilmiş uterin cerrahinin olması ve buna bağlı olarak ‘Bir 
kez sezaryen hep sezaryen’ yaklaşımına karşı uygun olarak seçilmiş hastalarda sezaryen sonrası 
vajinal doğum denemesinin kabul edilebilirliği ve yine sezaryen oranlarını DSÖ’ nün de hedeflediği 
%15’lere çekebilmek için asıl çözüm olarak primer sezaryen oranlarının düşürülmesinin gerekliliği 
bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Bu amaçla sağlık kültürünün değişmesinde hastalar ve 
çalışma ekibimizle ortaklaşa karar verme aşamasına gelebilmenin koşullarından biri de, hastalara 

kanıta dayalı tıp bilgilerini hazmedebilecekleri kıvamda vererek bilginin davranış ve tutuma 
dönüştürülmesini sağlamaktır. 
  
Anahtar Kelimeler: sezaryan, endikasyonlar, doğum yöntemleri 

 

 

 

 

 

 



 

 

[PP-032] 

Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğuma Hazırlık Sınıfında Eğitim Almak İçin 

Başvuran Gebelerin Aldıkları Eğitimin Doğuma İlişkin Bilgi Düzeylerine Etkisi 
  
Gülcan Koyuncu1, Özlem Karabulut2, Döne Ertuğrul3, Aliye Şen Üçel3 
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Ana Bilim 
Dalı, İstanbul 
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebe Eğitim Merkezi, 
İstanbul 
3Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gebe Eğitim Merkezi 
4Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,İdari Mali İşler Müdürlüğü, İstanbul 
  
Amaç 
Çalışmamız Kadın Doğum Polikliniği Doğuma Hazırlık Sınıfı’nda gebelere verilen 6 haftalık doğuma 

hazırlık kursu sonucunda gebelerin doğum bilgi düzeylerinde meydana gelen değişimi incelemek 
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 
Yöntem 
Araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum polikliniğine doğuma hazırlık sınıfında 
eğitim almak üzere 1 Temmuz -31 Aralık 2015 tarihleri arasında başvuran, çalışmaya gönüllü 
olarak dâhil olan ve katılım şartlarını taşıyan 105 gebeden oluşmaktadır. 
Katılımcılara eğitim öncesi ve eğitim sonrası uygulanan anket formu ile verilen eğitimin etkinliği 

incelenmiştir. Çalışmada kullanılan anket formları katılımcı bilgi formu, doğum bilgi düzeyi testi ve 
son 3 soruda ise doğuma hazırlık testi yargısal sorularından oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS 
20 paket programında değerlendirilmiştir.  
Bulgular 
Çalışma grubundaki gebeler sosyodemografik açıdan incelendiğinde %6,6'sı (n:7)’ si 18-22 yaş 

grubunda, %24,7'si (n:26 ) 22-27 yaş grubunda,%40'ı (n:42 ) 28-32 yaş grubunda, %21'i (n:22) 

33-38 yaş grubunda,%7,6'sı (n:8 ) 38-42 yaş grubundadır.  
Öğrenim durumu açısından incelendiğinde katılımcıların %20'si (n:21) ilköğretim ve ortaöğretim 
mezunu, %80'ni (n:84) üniversite ve lisansüstü eğitim düzeyindedir. 
Çalışmaya katılan gebelerin %48,6'sı (n:51 ) çalışıyor, %51,4'ü (n:54 ) çalışmıyor. Katılımcı 
gebelerin %86,7'nin (n:91) gebeliği planlı, %13,3'nün ( n:14) gebeliği plansızdır.  
 
Katılımcılara uygulanan anketlerin ortalama puanları Paired Samples Statistics hesaplanmış Test 

bağımsızlık oranı p<0,005 bulunduğundan anlamlı farklılık söz konusudur. Tanımlayıcı istatistik 
tablosu incelendiğinde eğitim öncesi katılımcı bilgi düzeyi ortalama puanı 58,8435 iken eğitim 
sonrası ise 77,4150 olarak hesaplanmıştır. Eğitim bilgi düzeyi puanı yaklaşık %20 artmıştır. 
Çalışmada kullanılan yargısal soruların geçerlilik güvenirliliği analiz edilmiş ve Cronbach’s Alpha 
değeri 826 bulunmuştur. 
Sonuç 
Çalışma grubundaki gebelere verilen eğitim sonucunda katılımcıların bilgi düzeyinde önemli bir artış 

görülmektedir. Eğitime katılmış olmaları katılımcıların gebelik ve doğum süreci niteliğini olumlu 

yönde etkilediği düşünülmektedir. Gebelerin doğum eylemi esnasında sağlık personeli ile uyumu ve 
gebeliğini sağlıklı bir şekilde tamamlaması amacıyla doğuma hazırlık sınıfları yaygınlaştırılmalı ve 
gebelerde farkındalık geliştirilmeye önem verilmelidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğum, doğuma hazırlık sınıfı, doğum bilgi düzeyi 

 

 

 

 



[PP-035] 

Bebeği Yenidoğan Yoğun Bakım Kliniğinde Yatan Annelerin Anne Sütü 

Bankacılığına İlişkin Bilgi ve Görüşleri 
  
Reyyan Gürel1, Ayten Şentürk Erenel2 
1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 
2Gazi Üniversitesi 
  
Anne sütü ve emzirme yenidoğanın sağlıklı büyüme ve gelişmesi için temel bir gereksinimdir. 

Dünya Sağlık Örgütü bebeklere ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi gerektiğini ve bebekler altı aylık 
olduktan sonra sıvı ve katı ek gıdalara başlanmasını,en az iki yaşına kadar ek besinlerle birlikte 
anne sütüne devam edilmesini önermektedir.Anne sütü bankaları herhangi bir nedenden dolayı 
anneleri tarafından emzirilemeyen bebekler için önemli bir fırsattır.Bu çalışma hem bebeği 
yenidoğan yoğun bakım kliniğinde yatan annelerin anne sütü bankasına ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesi hem de bu konuda bilgi verilerek farkında oluşluklarının artırılması amacıyla 

yapılmıştır.Örneklem araştırmaya katılmayı kabul eden 102 anneden oluşmaktadır.Araştırmamıza 

katılan annelerin yaş ortalaması 28,3±6,4'dır.Annelerin %51’i ilköğretim mezunu,%81,4’ü ev 
hanımı,%87,3’ü çekirdek aileye sahip ve %7,8’i köyde yaşamaktadır.Annelerin obstetrik özellikleri 
incelendiğinde %25,4’ünün primipar olduğu;%70, 6’sının 1-2 çocuk sahibi olduğu ve yaşayan çocuk 
sayısı ortalamasının 2,1±2,0 olduğu belirlenmiştir.Annelerin %52,9’u doğum öncesi bakımı 
1.basamak sağlık kuruluşundan aldığını, %56,9’u vaginal doğum yaptığını, daha önce çocuk sahip 
olan kadınların %79,4’ü daha bebeklerini emzirdiklerini belirtmişlerdir.Araştırma katılan hiçbir anne 
daha önce süt annelik yapmamış ve herhangi bir yolla başka bir annenin sütünden 

faydalanmamıştır.Şuanda yoğun bakımda yatmakta olan bebeklerin %38,2'si sadece anne sütü ile 
beslenmektedir.Annelerin %77,5’i süt bankası uygulamasının ülkemizde olmasını istediğini 
belirtmesine rağmen; bu annelerin %43’ünün süt bankasından yararlanmak istemediği 
belirlenmiştir.Annelerin %64,7’si süt bağışı yapabileceğini belirtmiştir.Süt bağışı yapmak istemeyen 
annelerin %36,1’inin sütünün sadece kendi bebeğine yetebileceğini düşünmesi; %25’i bağış 
yapmaya vaktinin olmaması; %13,9’u dini nedenlerden dolayı süt bağışı yapmak istemediği 

belirtmişlerdir.Araştırmaya katılan annelerin yaş, eğitim durumu ve meslek ile süt bankasından 
yararlanmak isteme durumu bakımından gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

bulunmuştur.Daha önce emzirme durumu ve gebelik sayısı ile süt bağışı yapmak isteme durumu 
arasındaki ilişki de istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.Sonuç olarak ebeveynlerin 
bilgilenmesiyle süt bankalarına talep olması ve süt bankalarının kurulması önündeki engellerin 
azaltılmasına katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. 
  

Anahtar Kelimeler: yenidoğan beslenmesi, anne sütü, bağışçı (donör) sütü, süt bankası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-036] 

Kamu Hastanesi Gebe Okulunun Bir Yıllık Eğitim Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
  

Tuğba Yılmaz Esencan, Döne Ertuğrul Abbasoğlu, Özlem Karabulut, Yeliz Doğan Merih 
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Giriş: Son yıllarda gebelerin bilinçlenmesi ile gebelik süreci, doğum, doğum sonu dönem ve 
yenidoğanın bakımına ilişkin doğru ve güncel bilgi arayışı, doğum öncesi hazırlık sınıflarına olan 
ilgiyi arttırmıştır. Anne ve baba adaylarının sağlık kuruluşlarından danışmanlık alabilmesi, 
kaynaklara ulaşabilmesi ve doğuma hazırlık sınıflarına katılabilmesi amacıyla gebe okulları 

açılmıştır. 
Amaç: Bu çalışma gebe eğitim okulunun vermiş olduğu doğuma hazırlık eğitimlerinin son bir yıllık 
sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. 
Materyal-Metod: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, İstanbul ilinde Anadolu yakasında bulunan bir dal 
hastanesinin gebe eğitim merkezinde, son bir yıl içerisinde doğuma hazırlık eğitimine katılmış olup 
eğitimi tamamlayan tüm bireylerden çalışmaya katılmayı kabul eden ve ulaşılabilen 316 katılımcıyla 

gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından 

geliştirilen 40 sorudan oluşan Gebe Tanılama Formu kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır.  
Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 29.56’dir. Gebelerin %65.8’i lisans mezunu 
olduğu, %78.5’inin ilk gebeliği olduğu, doğuma hazırlık eğitimine ortalama 29 haftalık iken 
başladıkları, %82.6’sının kronik bir hastalığı olmadığı, %63.9’unun normal doğum ile 
sonuçlandığı,%35.8’inin sezaryen olduğu ve neden olarak %19.5 ‘inin cpd olduğu, %76.9’unun ise 

özel bir hastanede doğumunu yapmış olduğu belirlenmiştir. Özel hastanede doğum yapanların 
%89.4’ünün sezaryen olduğu, doğum yeri ile doğum şekli arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki 
olduğu saptanmıştır( p<0.01). 
Sonuç ve Öneriler: Doğuma hazırlık eğitimi almış olmanın doğum şekli üzerine önemli bir etkisi 
olmasının yanında doğum yapılacak olan yerin uyumu ve etkisi de oldukça önemlidir. Eğitimlerin 
her kurumda yapılması, ulaşılabilir olması ve doğum odalarının fiziki koşullarının iyileştirilmesiyle 
doğumda müdahale oranları azaltılabilir. 

  
Anahtar Kelimeler: Gebe Okulu, Doğuma Hazırlık Eğitimi, Ebe, Hemşire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-037] 

Gebelik ve Lohusalık Döneminde Alt Üriner Sistem Semptomlarının Yaşam 

Kalitesine Etkisi 
  
Ergül Aslan1, Tuğba Esencan2, Merve Coşkun3 
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 
Hemşireliği Anabilim Dalı 
2Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim 
Hemşiresi 
3Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
  
Amaç: Kadınların gebelikte ve lohusalık döneminde yaşadığı alt üriner sistem semptomlarını ve bu 
semptomların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini belirlemektir.  
Gereç-Yöntem: Araştırma kesitsel, tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlandı. İstanbul’da kamuya 
bağlı bir kadın ve çocuk hastalıkları eğitim ve araştırma hastanesinde Mayıs-Ekim 2016 tarihleri 

arasında yürütüldü. Hastane etik kurulundan izin aldıktan sonra veriler toplandı. 

Örneklem grubunu hastanenin perinatoloji servisinde izlenen gebeler ve kontrole gelen lohusalar 
oluşturdu. Belirtilen tarihler arasında çalışmaya katılmayı kabul eden, 1. ve 2. trimester 85, 3. 
trimester 88 gebe ve doğum sonu 4. haftada olan 49 lohusa örneklemde yer aldı. Verilerin 
toplanmasında sosyo-demografik bilgileri ve alt üriner sisteme yönelik semptomları içeren 27 
soruluk veri toplama formu kullanıldı. Alt üriner semptomları ve yaşam kalitesini belirlemek 
amacıyla Bristol Kadın Alt Üriner Yol Semptomları Ölçeği (BFLUTS) uygulandı. İdrar kaçırmanın 
yaşam kalitesine etkisini belirlemek için Wagner'in geliştirdiği inkontinans yaşam kalitesi ölçeği 

kullanıldı (I-QOL). Değerlendirmede BFLUTS’da puanlar arttıkça, I-QOL formunda ise puanlar 
azaldıkça semptomlar ve yaşam kalitesi kötüleşmektedir.  
Veriler araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Araştırmadan elde edilen 
verilerin istatiksel değerlendirilmesinde, SPSS 21.0 paket programı kullanıldı.  
Bulgular: Kadınlarda yaş ortalaması 1. ve 2. trimester grupta 28.92±5.99, 2. trimester grupta 
30.18±5.76 ve lohusalarda 29.71±6.11’dir. Yaş, gebelik, doğum sayıları açısından gruplar 

benzerdir (p>0.05). İdrar yapma sıklığı lohusalarda gebelere göre anlamlı derecede azalmıştır 
(p=0.002).  

BFLUTS’a göre gruplar arasında depolama semptomları (p=0.007) ve yaşam kalitesi (p=0.025) alt 
boyutları ve ölçek toplam puanları (p=0.006) gebelik döneminde olanlara göre lohusalarda daha 
düşük olup anlamlı derecede farklılık göstermektedir. Ölçeğin diğer alt boyutlarında gruplar 
arasında anlamlı farklılık yoktur.  
I-QOL ise davranışların sınırlanması (p=0.000) ve psikososyal etkilenme (p=0.006) alt boyutları ve 

ölçek toplam puanları (p=0.000) gebelik döneminde olanlara göre lohusalarda daha yüksek olup 
anlamlı derecede farklılık göstermektedir. 
Sonuç: Gebelerde lohusalara göre alt üriner semptomlar daha yoğun yaşanmakta, lohusalıkta 
şikayetler azalmakta ve yaşam kalitesi artmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: gebelik, lohusalık, alt üriner sistem semptom, yaşam kalitesi 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-038] 

Hemşire Ve Ebeler Jinekolojik Muayene Sırasında Hemşirelikte Dört Bilme 

Yolunu Uyguluyorlar Mı? 
  
Hacer Külek, Tuğba Yılmaz Esencan, Çiğdem Şimsek 
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Amaç: Hemşire ve ebelerin dört bilme yolu olan tanımlanan; emprik, estetik, etik ve kişisel bilme 
adımlarını jinekolojik muayene sırasında uygulama ve farkındalık durumlarını değerlendirmektir. 

Gereç-Yöntem: Araştırma kesitsel ve tanımlayıcı olarak, İstanbul ilinde Anadolu yakasında bulunan 
bir eğitim ve araştırma hastanesinin kadın doğum kliniklerinde çalışan, çalışmaya katılmayı kabul 
eden, 75 hemşire ve ebe örneklemde yer aldı. Verilerin toplanmasında sosyo-demografik bilgileri ve 
konu ile ilgili görüşlerinin alındığı 33 sorudan oluşan veri toplama formu kullanıldı. Veriler 
araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme tekniği ile toplandı. Araştırmadan elde edilen verilerin 
istatiksel değerlendirilmesinde, SPSS 21.0 paket programı kullanıldı.  

Bulgular: Araştırmaya katılanların %25.3’ü 23-27 yaş aralığında, %62.7’si evli, %56’sı lisans 

mezunu, %53.3’ü ebe ve %26.7’sinin ise 5 yıldan az süredir kadın doğum kliniklerinde çalıştığı 
belirlenmiştir. Katılımcıların %36’sının 6’dan fazla jinekolojik muayene olduğu, %82.7’si dört bilme 
yolunu hiç duymadığı,%10.7’si dört bilme yolunu jinekolojik muayene uygulamasında kullandığı, 
%5.3’ü konu hakkında eğitim almış olduğu ve dört bilme yolu denilince ilk aklına gelen 
sorulduğunda %10.3’ü bilgilendirme ve mahremiyet, %69.3’ü ise hiçbir fikri olmadığı saptanmıştır. 
Jinekolojik muayene sırasında %85.3’ünün hastasını bilgilendirdiği, %72’sinin bilgilendirmeyi 
işlemin her aşamasında sürdürdüğü, %77.3’ü hastası ile empati kurduğu, %34.7’sinin hastasına 

muayene kıyafeti giydirdiği, %78.7’si muayene sırasında hasta yakınını içeriye almayıp %46.7 
mahremiyet için hasta yakınını içeri almadığı, %41.3’ü hastaların stresli olması nedeniyle 
muayenenin tekrarlandığı, %66.7’si muayene sırasında hemşire ve ebenin bulunması gerektiğini ve 
nedeni olarak %54.7’sinin hasta bilgilendirmesi için olduğunu ifade ettikleri belirlenmiştir. 
Sonuç: Hemşire ve ebelerin mesleki süreçleri boyunca empirik, estetik, etik ve kişisel bilme yolları 
olan dört bilme yolunu uygulamada kullanmaları bilginin kalıcı ve doğru kullanılmasının yanında 

hasta haklarının korunmasını da sağlayacaktır. 
  

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Muayene, Dört Bilme Yolu, Ebe, Hemşire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-039] 

Psikoseksüel Gelişim Kuramının Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hemşireliği 

Alanına Yansımaları 
  
Tuğba Yılmaz Esencan1, Gülay Rathfısch2 
1Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Eğitim Hemşiresi, Msc. 
2İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim 
Dalı, Doç.Dr. 
  

Hemşirelik kuramları, hemşireliğin temel kavramlarına ve aralarındaki ilişkiye tanımlama, açıklama 
ve öngörüde bulunma yoluyla sistematik bir görüş kazandıran, uygulamaları destekleyen, 
kolaylaştıran ve rehberlik eden hemşirelik bilimsel bilgisinin zihinsel formlarıdır. Hemşirelik 
uygulamalı bir disiplin ve uygulamalı bir bilim olarak kabul edilir ve temelinde birçok farklı 
disiplinlerin etkisi bulunmaktadır. 1800'lerde ilk olarak ortaya çıkan Psikolojik bilim ya da davranış 
bilimlerinin, hemşirelik uygulamasında önemli etkileri vardır. Bunların başında ise doğum ve kadın 

hastalıkları alanında Freud’un kuramları ve kişilik gelişimi evrelerinin hemşirelik girişimlerine ve 

bakım sürecine yansımaları gelmektedir. 
Freud’un kuramları, fikir ve kavramları hastalıklarla ilgili birçok süreci anlamakta büyük etkiye 
sahiptir. Bireyin kişisel gelişimin karmaşık doğasını, gebelik sürecini, postpartum dönemi, emzirme 
sürecini, hormonların psikolojik etkilerini, kadının yaşam dönemlerini ve kadın hastalıkların 
nedenlerini ve tedavilerini anlayabilmek amacıyla kadın sağlığı hemşiresi bu teorilerle ilgilidir. 
Hemşire ve ebe gebesinin ihtiyaçlarını belirleyebilir ve davranışlarına daha uygun tepki verebilir. 
Özellikle psikolojik açıdan algısında farkındalık oluşturarak empatik yaklaşma yeteneğini 

kullanabilir. Gebelik, doğum ve doğum sonrası sürecin etkilerini, ihtiyaçlarını belirleyerek gebenin 
bakımını bu doğrultuda planlayabilir. Gebelik ve doğum sürecinde korkularıyla baş etme yöntemleri 
geliştirme ve yüzleşmesi için bilinçaltı davranışlarının kontrol edilmesi de oldukça yararlı olur. Her 
gebeliğe özel bireysel hemşirelik ve ebelik bakım planı geliştirilmesini sağlar. Hemşire bu teorileri 
kullanarak hastalığını kabullenmeyen jinekolojik onkoloji hastalarının tedaviye uyum sağlamasına, 
obstetride gebelik sürecini ve doğum sürecini desteklemekte, emzirme döneminde, postpartum 

dönemde, kadının tüm yaşam dönemlerinde, diyetinin düzenlenmesinden sağlıklı yaşam kalitesi 
davranışları oluşturmak ve diğer ilgili konuların önemini anlamaları konusunda da yardımcı olur. 

  
Anahtar Kelimeler: Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği, Ebe, Psikoseksüel Gelişim Kuramı, 
Freud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-040] 

Doğum Eyleminde Beslenme 
  

Zümrüt Yılar Erkek 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü,Tokat 
  
1946 yılında Mendelson doğum eylemi sırasında katı ve sıvı gıdaların aspirasyon riskini arttırdığını, 
akciğerleri tahrip ettiğini bu sebeple pnömoniye ve anne ölümüne neden olduğunu savunmuştur. 
Buna dayanarak birçok hastanede ağızdan oral alımı sınırlandırılmıştır. Oysa günümüzde, 
özelleştirilmiş entübasyon teknikleri ve ileri anestezik teknikler; bulantı ve kusmayı azaltarak, mide 

boşaltımını hızlandırmış ve Mendelson’un görüşünün önlenebilir olduğunu kanıtlamıştır. Bunun 
yanında yapılan birçok çalışma ile de doğum eyleminde ağızdan sıvı ve besin alımının 
sınırlandırılmasının gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır. Örneğin; O’Sullivan ve ark. (2009) 
yaptıkları çalışmalarında, 2426 gebenin doğumda düzenli aralıklarla az miktarda gıda almasına izin 
vermişler ve bu durumun herhangi bir komplikasyon yaratmadığını belirtmişlerdir. Ulusal Doğum 
Vakfı, doğumda yeme ve içme konusunda kanıta-dayalı İngiltere’deki 238 birimden veri toplamış ve 

doğumda hafif şekilde yiyen ve içen kadınlarda hiçbir problem görmediklerini rapor etmişlerdir. 

Singata ve ark. (2010) yaptıkları sistematik incelemelerinde; gebelerin oral alımlarının 
kısıtlanmasında hiçbir gerekçe olmadığını, sezaryen, müdahaleli vajinal doğum ve Apgar skor 
oranları arasında oral almayan grup ile aralarında anlamlı bir fark olmadığını açıklamışlardır. Frye 
(1994) doğumda yemenin kadının kendisini normal ve sağlıklı hissetmesini sağlayacağını, ona 
enerji vererek yorgunluktan kaynaklanan komplikasyonları en aza indirebileceğini belirtmiştir. Ergöl 
çalışmasında (2009) eylemde ağızdan sıvı gıda desteğinin eylemin süresini yaklaşık iki saat 

kısalttığını, müdahale grubundaki kadınların daha az susuzluk ve açlık hissettiklerini ve kendilerini 
daha dingin hissettiklerini belirtmiştir. Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Birliği ise risksiz durumlarda 
gebelerin eylem süresince ve sezaryen planlananlarda ise anesteziden iki saat öncesine kadar oral 
berrak/tanesiz sıvı tüketebileceği önerisinde bulunmuştur. Ayrıca doğum eyleminde gıda ve sıvı 
alınımının kısıtlanmasının anne (ketosiz, hipoglisemi, uzamış eylem, dehidratasyon, müdahaleli 
doğum ve hemoraji, memnuniyetsizlik, emzirmede başarısızlık) ve fetüs (hipoglisemi, hiponatremi) 
açısından birçok soruna yol açabileceği literatürde belirtilmiştir.  

Bu sonuçlar doğrultusunda doğum eylemi doğal bir süreçtir ve müdahele etmek, sınırlama getirmek 
yerine kadının gereksinimine yönelik uygun beslenme planı sürdürülmeli ve kadının bedenini 

yönetmesine destek olunmalıdır. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğum eylemi, beslenme, katı-sıvı gıda alımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-041] 

Doğum Eyleminin 3. Evresinde Uygulanan Bebek – Anne Tensel Temasının 

Plasenta Ayrılma Süresi ve Annenin Ağrı Düzeyine Olan Etkisinin İncelenmesi 
  
Zekiye Turan1, Ayten Şentürk Erenel2 
1Sakarya Üniversitesi, Saglık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü 
2Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 
  
Amaç: Bu araştırma, doğum eyleminin 3. evresinde uygulanan anne - bebek tensel temasının 

plasenta ayrılma süresi ve annenin ağrı düzeyine etkilerini saptamak amacı ile randomize kontrollü 
deneysel olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışmanın uygulaması Sakarya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi, Doğum ve Çocuk Hastanesi Kampüsü doğumhane biriminde yapılmıştır. Araştırma için 
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden kurum izni ve Sakarya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi İlaç Dışı Girişimsel Uygulamalar Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı alınmıştır. Örneklem, 
dâhil olma kriterlerine uygun, araştırmaya katılmayı kabul eden ve yazılı onamları alınan 64 

kadından oluşmuştur. Randomizasyon sonrasında 32 anne-bebek çifti deney grubuna, 32 anne 

bebek çifti kontrol grubuna alınmıştır. Veriler; Bilgi Toplama Formu, Görsel Kıyaslama Ölçeği (Visüel 
Analog Skalası / VAS), Plasentanın Ayrılma Süresi ve Durumunu Tespit Formu ve üçüncü evrenin 1. 
ve 30. dakikalarında ölçülen “Oksitosin” düzeylerini kaydetmek için kullanılan formlar aracılığı ile 
toplanmıştır. Deney grubundaki annelerin bebekleri, doğar doğmaz annelerinin çıplak karnının 
üzerine 30 dakika boyunca yüzükoyun olarak ten tene temas olacak şekilde yerleştirilmiştir. 
Bebeğin rutin bakım ve uygulamaları 30 dakika sonra yapılmıştır. Kontrol grubunda yer alan 
bebekler doğar doğmaz umblikal kordu kesilip radyant ısıtıcı altına alınmış, rutin bakım ve 

uygulamaları yapılmıştır. Veriler SPSS 16 programında depolanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde 
t testi, tek yönlü varyans analizi (post-Hoc test: Tukey HSD), paired t testi, varyans analizi (post-
Hoc test: Bonferroni), Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis varyans analizi (post-Hoc test: 
Bonferroni), Wilcoxon testi, Friedman analizi (post-Hoc test: Bonferroni) ve korelasyon analizi 
kullanıldı. Bulgular: Yapılan istatistiksel analizde deney ve kontrol grubu annelerin plasentanın 
ayrılma süresi, birinci ve otuzuncu dakika oksitosin düzeyi bakımından anlamlı bir farklılık 

bulunmazken, ağrı düzeyleri bakımından farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur 
(p<0.05). Sonuç: Doğumun üçüncü evresinde uygulanan anne bebek tensel temasının annenin 

sağlığına olumsuz etkisi olmadığı gibi, anne ağrısını düşürmesi nedeni ile kliniklerde uygulanmanın 
yaygınlaştırılması ve bu konu ile ilgili daha kapsamlı çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Ten tene temas, Plasentanın Ayrılması, Doğumun üçüncü evresi, Oksitosin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-042] 

Partograf eğitimi verilen Ebe ve hemşirelerin bilgi düzeyinin belirlenmesi 
  

Hülya Türkmen, Selda Yörük 
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü 
  
Doğum yaptıran ebeler için Partograf “bir erken uyarı sistemi” dir. Partograf kullanımı bilgi ve 
becerisi yetersiz olan ebe doğum sürecini aktif olarak değerlendiremez.Bu çalışmanın amacı 
partograf eğitimi alan ebe ve hemşirelerin eğitim öncesi ve sonrası partograf konusundaki bilgi ve 
becerilerini değerlendirmektir. 

Kesitsel olarak planlanan bu araştırma 2015 Ekim ayında Balıkesir ilinde partograf eğitimi alan 45 
ebe ve hemşirede gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yürütülmesi için etik kuruldan ve kişilerden 
onam alınmıştır. Yetişkin eğitim ilkelerine göre partograf eğitimi verilmiştir. Eğitimden önce ve 
sonra partograf bilgisini ölçen anket uygulanmış ve katılımcılardan partograf kullanma becerilerini 
ölçmek için olgu örneği verilerek partograf üzerinde işaretlemesi istenmiştir.  
Araştırmanın verileri partograf konusundaki bilgiyi ölçmeye yönelik hazırlanan sorular çok maddeli 

önermeler şeklinde hazırlanmıştır. Partograf bilgi sorularına ve kaydetme bölümlerine; doğru yanıt 

veren ya da işaretleyenlere “2” puan, eksik olanlara “1” puan, yanlış yanıt veren ya da boş 
bırakanlara “0” puan verilmiştir. İstatistiksel analiz SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak 
yapılmıştır. Verilerin sayı, yüzde dağılımları değerlendirilmiş, çözümlemede Mann Whitney U, 
Wilcoxon Sıralı İşaretler Testi kullanılmıştır. Elde edilen p değeri 0.05’ten küçükse fark anlamlı 
kabul edilmiştir. 
Partograf Bilgi puan ortalamaları doğum kliniklerinde çalışan, daha önce partograf kullanan ve 

partograf eğitimi alan ebe ve hemşirelerde anlamlı olarak yüksektir (p<0.05). Partografa kaydetme 
beceri puan ortalamaları çalışma yılı 10 yılın altında olan, üniversite eğitimi alan, daha önce 
partograf kullanan ve partograf eğitimi alan ebe ve hemşirelerde anlamlı olarak yüksektir(p<0.05). 
Eğitim öncesine göre eğitim sonrası toplam bilgi puan ortalaması anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur (p<0.0001). 
Ebe ve hemşirelerin partograf eğitim öncesi düşük olan bilgi ve beceri puan ortalamaları eğitimden 
sonra puan ortalamalarında anlamlı bir artış olmuştur. Türkiye'de güncel partografın kullanılması 

yeni olduğu için bu konuda doğumla ilgili kliniklerde çalışan ebe ve hemşirelerin bilgileri 
güncellenmeli ve eksiklikleri giderilmelidir. 

  
Anahtar Kelimeler: Partograf, bilgi düzeyi, kaydetme becerisi, ebe/hemşire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-043] 

Gebelerde Egzersiz Algısı Ve Engelleri 
  

Zümrüt Bilgin1, Tuğba Yılmaz Esencan2 
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, İstanbul 
2Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul 
  
Giriş  
Gebelikte yapılan egzersizin gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve fetüs sağlığına 
olumlu yönde katkı sağladığı bilinmektedir. Amerika'da yapılan bir çalışmada gebelerde egzersiz 

yapma oranı %65,6, gebe olmayanlarda ise %73,1 olarak tespit edilmiştir (1,2). Gebelikte kolayca 
yapılabilecek egzersizlerden biri yürümedir (3). Bu çalışma ile prenatal bakım hizmeti alan 
gebelerdeki egzersiz algısı ve engellerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem 
Tanımlayıcı tipteki araştırma,Mayıs-Aralık 2016 tarihleri arasında, İstanbul’da bir kadın doğum 
hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu hastanede prenatal bakım hizmeti alan tüm 

gebeler, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 331 gebe oluşturmuştur. Araştırma 

verileri “Bilgi Formu” ve “Egzersiz Yarar/Engel Ölçeği” (EYEÖ) kullanılarak toplanmıştır. Bu Ölçeğin 
Türkiye’deki geçerliliği ve güvenirliği Ortabağ(2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek toplam 43 
maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en az puan 43, en yüksek puan 172’dir. Puan ne 
kadar yüksek ise birey o kadar egzersizi yararına inanmış demektir. Araştırmanın verileri SPSS 17 
programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Bulgular 

Gebelerin yaş ortalaması 29,18±7,02,%43,2’sinin beden kitle indeksi(BKİ) 25’in üzerinde, %19,3’ü 
gebelikte 14 kilo ve üzeri aldığı, %30,5’i üniversite mezunu, %28,4’ünün sürekli bir işte çalıştığı, 
%14,5’inin geliri giderinden yüksek, %10,2'si müstakil evde yaşamakta, %6’sı gebeliğinde sigara 
kullanmakta, %5,4'ünün egzersiz yapmayı engelleyen sağlık sorunu, olduğu saptanmıştır. %39'nun 
ilk gebeliği, %24,5'inin en az bir kez düşük yaptığı, %76,4’ü üçüncü trimesterde, %68,9’unun 
gebeliği planlı, %24,5’i doktora gitmeyi gerektiren bir sorun yaşadığını, %15,7’si gebelikte 
demir/vitamin kullandığı, %20,5’ünün hiç yürüyüş yapmadığı belirlenmiştir. EYEÖ yarar puanının 

59,107±11,69, engel puanının 35,40±6,33 olduğu görülmektedir. Gebelerin egzersizin yararına 
inanma durumu ile EYEÖ yarar puanları, EYEO engel puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmuştur(p<0,05). 
Sonuç  
Kadınların yarıya yakının yüksek BKİ (43,2) ile gebeliğe başlaması, %19,3'ünün gebeliğinde fazla 
kilo alması, çok azının (%5,4) egzersiz yapmayı engelleyen sağlık sorunu olmasına rağmen, bu 
orandan çok daha fazla gebenin yürüyüş bile yapmadığı düşünüldüğünde; egzersizi engelleyen 

neden-nedenlerin belirlenmesi, gebeye özgü uygun egzersizlerin öğretilmesi ve uygulayabilmeleri 
için cesaretlendirilmesi gerekmektedir. 
  
Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Gebe, Ebe, Egzersiz Engelleri 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-044] 

Emzirme problemleri ve problemlere ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de 

yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme 
  
Müge Sağlık1, Zekiye Karaçam2 
1Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik ABD 
2Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 
  
Amaç: Çalışmanın amacı, ülkemizde yapılan emzirme ile ilgili çalışmalara dayalı olarak postpartum 

dönemde karşılaşılan emzirme problemleri ve problemlere ilişkin yapılan girişimlerin kapsamını 
belirlemektir.  
Yöntem: Sistematik derleme niteliğinde olan bu çalışma Ekim– Kasım 2016 tarihlerinde “emzirme 
ve / veya anne sütü” anahtar kelimeleri ile Türkçe ve İngilizce literatür taranarak yapılmıştır. 
Çalışmaya Türkiye’de 2000-2015 yıllarında yapılmış ve 2008-2016 yıllarında yayımlanmış, emzirme 
problemleri ve çözüm yöntemlerini bildiren 23 makale ve 10 tez dâhil edilmiştir.  

Bulgular: Bu sistematik derlemede yer alan çalışmaların 16’sının kesitsel, 11’inin deneysel / yarı-

deneysel, 3’ünün vaka-kontrol, 2’sinin vaka raporu ve 1’inin de kohort deseninde olduğu 
görülmüştür. Çalışmalarda yer alan kadınların toplam sayısı 5742 idi. Bu verilere dayalı olarak 
yapılan birleştirilmiş hesaplamada, emzirme sorunu yaşama (%30,2), anne sütü yetersizliği/süt 
yetersizliği endişesi/bebeğin doymadığını düşünme (%16,2), bebeğin istememesi/bebeğin yeterli 
emmemesi/bebeğin uyması/emmede zorluk (%11,1), düz/çökük/küçük meme ucu (%9,9), 
memelerde ağrı/hassasiyet (%21,6), şişlik/dolgunluk/engorjman (%17,8), meme ucunda 
kızarıklık/ısı değişimi (%68,1), meme ucunda çatlak/yara (%32,9), meme ucunda kanama (%7,1), 

mastit (%6,5), emzirirken nasıl tutacağımı bilememe/yanlış emzirme 
pozisyonu/tecrübesizlik/eğitim ve yardım eksikliği (%19,1), sezaryen sonrası emzirmede zorluk 
(%2,3), emzirmeyi güçleştirecek şekilde fazla süt salımı (%29,8), tıkalı süt kanalı (%8,2), 
prematüre/memeyi tam olarak tutamama / bebeğin küçük ve/veya zayıf olması (%9,7), geç 
besleme (%3,2), yarık damak (%1,0), ev dışında uygun emzirme ortamı bulunmama (%22,0), 
gebe kalma (%1,9) problemlerinin olduğu saptanmıştır.  

Çalışmalarda emzirme problemlerini azaltmada ve emzirme başarısını geliştirmede gebelikte ve 
doğum sonrası eğitim, anne ve babaya birlikte verilen eğitim, emzirme destek programı, sezaryen 

sonrası erken taburcu olan kadınlara verilen evde bakım hizmeti, laktasyon süreci başlatmada güçlü 
motivasyon, proaktif laktasyon yönetimi ve sosyal destek, nemli sıcak uygulama, göğüs kalkanı 
kullanımı, preterm bebeklerin kap ile beslemesi ve prematüre bebeklerde emzik kullanımının etkili 
olduğu bildirilmiştir.  
Sonuç: Bu sistematik derlemede, kadınların çok sayıda emzirme ile ilgili problem yaşadıkları ve 

genel problemleri azaltmada eğitimin etkili olduğu sonuçları elde edilmiştir. 
  
Anahtar Kelimeler: Emzirme, anne sütü, postpartum, bakım, Türkiye 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-046] 

Kadınların Maternal Bağlanma Algısı ve Annelik Rolüne İlişkin Görüşleri 
  

Zümrüt Bilgin1, Şule Ecevit Alpar2, Tuğba Yılmaz Esencan3 
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü 
2Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 
3Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
  
Giriş ve Amaç 
Maternal bağlanma gebelikle birlikte başlayan, doğum sonrası devam eden ve annelik rolü 

yeteneğinin gelişimini etkileyen bir süreçtir. Doğum sonu dönemde yenidoğan ile annesi arasındaki 
bağın hemen kurulmasında ve annelik rolünün kazanılmasında gebelik sürecindeki bağlanmanın çok 
önemli olduğu vurgulanmıştır (1,2). Bu çalışma ile kadınların maternal bağlanma algısı ve annelik 
rolüne ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem 
Tanımlayıcı olarak planlanan çalışma, Mart 2015-Kasım 2016 tarihleri arasında, İstanbul’da 

yapılmıştır. Araştırmanın evrenini belirtilen tarihler arasında doğum yapan tüm kadınlar, 

örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 610 kadın oluşturmuştur. Araştırma 
verilerinin toplanması için "Bilgi Formu" ve "Materyal Bağlanma Ölçeği”(MAI) kullanılmıştır. Ölçeğin 
Türkiye’deki geçerliliği ve güvenirliği Kavlak ve Şirin (2009) tarafından yapılmıştır. Ölçek 26 
maddeden oluşmaktadır. Ölçekten elde edilecek en düşük 26, en yüksek puan 104 arasındadır. 
Yüksek puan maternal bağlanmanın yüksek olduğunu göstermektedir (3). Araştırmanın verileri 
SPSS 21 programı kullanılarak değerlendirilmiştir. 

Bulgular  
Araştırma kapsamına alınan kadınların yaş ortalaması 27,24±5,59 (18-43 yaş), %34,4'ü ilkokul 
mezunu, %10’unun yorucu/stresli bir işte çalıştığı, %14,8'ünün sosyal desteğinin kısmen/yetersiz, 
%3,4’ünün yardım almayı gerektiren psikolojik sorunu olduğu saptanmıştır.  
Kadınların %68,5’u yaşın annelik rolünde önemli, %33,8'u eğitim düzeyi annelik rolünü etkiler 
görüşüne katılmadığını, %93,6'sı gelir düzeyinin ve %95,2'i stresin annelik rolünü etkiler görüşüne 
katıldığını, %16,6'sı annenin çalışmasının annelik rolünü etkiler görüşüne katılmadığını, %82,6 

gebeliğin planlı olmasının, %74,1'i önceden anneliği deneylemenin, %72,1 sosyal destek 
yetersizliğinin, %57,9'u geleneksel uygulamaların %78,7'u ebeveynliğe hazırlık eğitiminin annelik 

rolünde önemli ekilidir görüşüne katıldığı belirlenmiştir. 
Kadınların MAI puanı ile eğitim düzeyinin, sosyo-ekonomik durumun, annenin çalışma durumunun 
annelik rolünü etkiler görüşü arasındaki ilişki anlamlıdır (p<0,05). 
 
Sonuç  

Kadınların gelir düzeyinin, stresin, gebeliğin planlı olmasının, önceden anneliği deneylemenin, 
ebeveynliğe hazırlık eğitiminin annelik rolünde önemli-ekilidir görüşüne büyük oranda katıldıkları 
belirlenmiştir. Kadınların bağlanma duygusunun annelik rolünü pozitif yönde etkilediği 
düşünüldüğünde annelik rolünü olumsuz yönde etkileyen faktörlerin  
belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi açısından önemlidir. 
  
Anahtar Kelimeler: Annelik Rolü, Ebe, Hemşire, Matenal Bağlanma Algısı 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-047] 

Preterm Doğum Riski Olan Gebeliklerin Yönetiminde Kanıta Dayalı Yaklaşımlar 
  

Tuba Aktepe1, Nuriye Büyükkayacı Duman2 
1Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik AD, Yüksek Lisans Programı, Çorum 
2Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çorum 
  
Preterm doğum riski bulunan gebelikler, doğum eylemi sırasında ve sonrasında hem anne hem de 
bebek sağlığı açısından riskler taşımaktadır. Bu riskli tabloların en uygun ve doğru uygulamalarla 
yönetilmesi kadının ve bebeğinin sağlığı açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu sürecin etkili ve 

uygun olan müdahalelerle yönetilmesine ilişkin iyi düzeyde kanıtların ortaya çıkarılması 
gerekmektedir. Bu çalışmada preterm doğum riski olan kadınların gebelik sürecinin yönetimi ve 
preterm doğumun yenidoğan sağlığı üzerine etkileri açısından kanıta dayalı yapılan çalışmaların 
tartışılması amaçlanmıştır. Preterm doğum riski taşıyan gebeliklerin yönetilmesinde kanıta dayalı iyi 
düzeyde veriler; fetüsün akciğer gelişiminin hızlandırılması açısından kortikosteroid kullanımı ve 
USG muayenesi sonucunda kısa serviks olduğu tespit edilen veya önceki doğumunun preterm 

olması gibi durumlarla artmış preterm riski taşıyan kadınlarda progesteron kullanımı yönündedir. 

Preterm doğum riskinin azaltılmasına yönelik, 20. haftadan önce gebe enfeksiyon tarama-tedavi 
programları ve kısa serviks olduğu tespit edilen kadınlara servikal pesser uygulamasına ilişkin 
kanıtlar bulunmakta olup servikal serklaj uygulaması noktasında ise invaziv girişim olması 
nedeniyle tartışmalar devam etmektedir. Yenidoğan sağlık sorunlarını iyileştirmek için 
kortikosteroid dozlarının tekrarlanması, kortikosteridlere, Tirotropin Salgılatıcı Hormon (TRH) 
eklenmesi, preterm doğumu önlemek için siklooksijenaz (COX) inhibitörlerinin, betamimetiklerin 

kullanılması ve serviks ultrasyonunun önerilmesine ilişkin çalışmalar yetersizdir. Çoğul gebeliği olan 
kadınlarda profilaktik oral betamimetik kullanılması, evde veya hastanede yatak istirahati ve 
preterm doğum belirtileri olan gebelerin tedavisinde fetal fibronektin testinin kullanılmasına yönelik 
destekleyici ya da çürütücü yeterli kanıt bulunmamaktadır. Ayrıca Preterm doğumda acil planlanmış 
sezaryen doğum politikasının uygulanması ve çoğul gebeliklerde preterm doğumu önlemek için 
servikal serklaj uygulaması konusunda yeterli kanıt bulunmamaktadır. Risk skorlama sistemlerinin 
preterm doğumu önlemedeki rolü ise bilinmemektedir. Bitkisel çaylar, diyet takviyeleri, aşılar, 

emosyonel durum, fiziksel aktivite ve egzersiz, sosyal destek varlığı, mevcut kronik hastalıklar, 
obesite, akupunktur, yoga ve meditasyon gibi integratif tıp uygulamalarının gebelik süresi ve 

preterm doğuma etkisine yönelik kanıtlar yetersiz düzeydedir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç 
bulunmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: Preterm Doğum, Gebelik, Kanıta Dayalı Yaklaşımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-048] 

Kanıta Dayalı Bilgiler Işığında Postpartum Emosyonel Sorunlara Yönelik 

Yaklaşımlar 
  
Fatma Yıldırım1, Nuriye Büyükkayacı Duman2 
1Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çorum 
2Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Çorum 
  
Doğum pozitif ve negatif psikolojik yanıtların her ikisiyle de ilişkili kompleks bir yaşam olayıdır. Eğer 

doğum olayı travmatik bir deneyim olarak yaşanırsa doğum sonrası annenin duygusal durumunu 
negatif yönde etkileyebilir. Doğum sonrası bazı kadınlar emosyonel sorunlar yaşamaktadır. Bunlar 
genel olarak; postpartum hüzün, postpartum depresyon ve postpartum psikozdur. Postpartum 
hüzün doğumdan sonraki ilk 7-14 günü kapsayıp kendiliğinden kaybolan bir duygu durum 
değişikliği iken postpartum depresyon 2. ve 3. haftalarda sinsice ortaya çıkarak 2 yıla kadar 
sürebilen bir duygu durum bozukluğudur. Yapılan çalışmalarda potpartum hüznün prevalansı %50-

80 arasında olup, postpartum depresyonun %20 ve postpartum psikozun %0.1-0.2 arasında 

olduğu görülmüştür. Çalışmamızda kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda postpartum emosyonel 
sorunlara yönelik destekleyici emosyonel bakım, ev ziyaretleri, antidepresanların etkinliği, 
psikoterapi, diyet takviyeleri gibi yöntemlerin etkinliğinin kanıta dayalı veriler ışığında tartışılması 
planlanmaktadır. Kanıta dayalı iyi kaliteli veriler; postpartum dönemde profesyonel odaklı 
postpartum ev ziyaretleri, telefon odaklı sosyal destek, kişiler arası psikoterapiler, antidepresan 
tedavisi, risk grubundaki annelerin belirlenmesinde postpartum depresif bozuklukları önlemede 
faydalı olacağını desteklemektedir. Standart postnatal bakım alan annelerde, almayanlara göre 

psikolojik travma semptomlarında azalma görülmüştür. Doğumda eylemi sırasında travma yaşayan 
kadınlarda doğum sonrası post travmatik stres bozukluğu (PTSB) gelişebilmektedir. Konuyla ilgili 
çalışmalar postpartum dönem destekleyici emosyonel bakım alan kadınlarda postpartum 
depresyonun azaldığını gösterirken, PTSB’a etkisinin olmadığını göstermektedir. Ancak kanıtlar 
yetersiz düzeydedir. Ayrıca Gestasyonel 12-20. haftadan postpartum 6-8. haftaya kadar alınan 
Selenyum, DHA, EPA gibi diyet takviyelerinin postpartum depresyonu önlemede etkili olmadığı 

bildirilmektedir. Ancak konuyla ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğundan diyet takviyesini 
tavsiye etmek için kanıtlar yetersiz olduğu söylenebilir. Postpartum depresyonda antidepresanların 

ve psikoterapinin etkinliğine ilişkin iyi düzeyde kanıtlar bulunmaktadır. Ancak sertolin ve trisiklik 
antidepresanların etkinliğine ilişkin yeterli kanıta ulaşılamamıştır. 
  
Anahtar Kelimeler: Postpartum Dönem, Emosyonel Sorunlar, Kanıta Dayalı Yaklaşımlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-049] 

Doğum öncesi farklı dönemlerde verilen emzirme eğitiminin bilgi düzeyine etkisi 
  

Meltem Soylu 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
  
Amaç: Bu çalışmada gebeliklerinin farklı dönemlerinde verilen anne sütü ve emzirme eğitiminin 
kadınların bilgi düzeyleri üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 
Yöntem: Deneysel bir araştırma niteliği olan araştırma, Ankara Çubuk Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Merkezi’nde gebe polikliniğine başvuran 150 gönüllü gebe üzerinde yürütülmüştür. 

Kadınlar gebelik dönemlerine göre (I.trimester, II.trimester ve III.trimester) üç gruba ayrılmış, her 
dönem için deney ve kontrol grubunda 25’er kadın yer almıştır. Deney grubunu oluşturan 
I.trimesterdeki kadınlara gebelikleri boyunca iki kez; II. ve III. trimesterde olan kadınlara ise birer 
kez anne sütünün önemi ve emzirme konusunda yüz yüze eğitim verilmiştir. Eğitimlerde resimli 
rehber, meme maketi, çeşitli afişler ve broşürler kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar 
ortamında SPSS paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  

Bulgular: Gebeliğin birinci trimesterinden itibaren bilgilendirilen kadınların tamamı, “Anne sütü ilk 

kez ne zaman verilmeli?” sorusuna doğru yanıt verirken kontrol grubunda bu oran %60’dır. Gebe 
kadınların büyük bir bölümü doğumdan sonra ilk verilmesi gereken besinin anne sütü olması 
gerektiğini bildirmelerine rağmen, sadece gebeliğinin başından itibaren eğitim alan kadınların 
tamamı bu soruya doğru yanıt vermişleridir. “Tek başına anne sütü ne kadar verilmeli” sorusuna 
eğitim öncesinde gebelik dönemine göre sırasıyla %28, %24, %28 doğru yanıt verilirken eğitim 
sonrasında bu oran %96, %80, %52 olmuştur (p<0.05). Kontrol grubunda ise bu oran %52, %64 

ve %44’tür. “Ek besine hangi ayda başlanmalı?” sorusuna eğitim öncesinde, gebelik dönemine göre 
sırayla %32, %44, %20 oranında doğru yanıt verilirken eğitim sonrasında bu oran sırasıyla %80, 
%60, %60 olmuştur (p<0.05). Kontrol grubunda ise bu oran %36, %56 ve %40’ tır.  
Sonuç: Anne sütü ve emzirme konusunda doğum öncesinde verilen eğitim kadınların bilgi düzeyini 
arttırmaktadır. Ancak bu eğitimin gebeliğin birinci trimesterinden itibaren başlaması ve en az iki kez 
tekrarlanması anne sütü ve emzirme bilgi düzeyi üzerinde daha etkili olmaktadır. 
  

Anahtar Kelimeler: anne sütü, eğitim, gebelik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-050] 

Sağlık profesyonellerinin kullandığı olumlu doğum terminolojisinin doğum ve 

sonuçlarına etkisi 
  
Meryem Metinoğlu1, Sinem Albayrak Kaya2 
1Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Tekirdağ. 
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD,Tekirdağ 
  
Amaç: Araştırmanın amacı sağlık profesyonellerinin rutin gebelik izlemleri esnasında ve doğumda 

kullandıkları olumlu doğum terminolojisinin doğuma ve doğum sonuçlarına etkisini araştırmaktır. 
Yöntem:: Çalışma Mayıs-Ekim 2016 tarihleri arasında Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde deneysel ve retrospektif olarak 
yürütülmüştür. Vaginal doğum yapan 26 gebe araştırmanın evrenini, çalışmayı kabul eden 10 
deney ve 10 kontrol grubu olmak üzere toplam 20 gebe örneklemini oluşturmuştur. Halen veri 
toplama süreci devam etmektedir. Pilot çalışma olarak yürütülen araştırmanın deney grubuna 

HypnoBirthing doğum terminoloji olarak bilinen kavramlardan yararlanılarak doğum hakkında 

bilgiler verilmiştir ( sancı ve ağrı yerine kasılma ve dalga). Kontrol grubu standart bakım 
almıştır.Veri toplama aracı olarak tanımlayıcı bilgi formu ve Annenin Doğumu Algılama Ölçeği 
(ADAÖ) kullanılmıştır. ADAÖ’den alınan puanın artması annenin doğumda daha olumlu deneyimler 
yaşadığı anlamına gelmektedir. İstatistiksel analizler SPSS paket program kullanılarak yüzdelik 
dağılım, ortalama ve Mann-Whitney U testi ile değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Normal doğum yapan deney grubu lohusaların yaş ortalaması 27.1 olan lohusaların %70’i 
üniversite mezunu, %50’si ev hanımı ve tamamı çekirdek aile de yaşamaktadır. Yanı sıra kadınların 

%60’ı ilk doğumu olduğunu, %80’i düşük/kürtaj hikayesi olduğunu belirtmiştir. Normal doğum 
yapan kontrol grubu lohusaların yaş ortalaması 26.5 olup %50’i üniversite mezunu, %70’si ev 
hanımı ve tamamı çekirdek aile de yaşamaktadır. Yanı sıra kadınların %70’i ilk doğumu olduğunu, 
%80’i düşük/kürtaj hikayesi olduğunu belirtmiştir. Deney grubu lohusaların ADAÖ’nden aldıkları 
ortalama puan 81.90, kontrol grubu lohusaların aldıkları ortalama puan ise 69.70 dir.  
Sonuç: Uygulanan ölçek ile deney grubu lohusaların puanın kontrol grubu lohusaların puanından 

yüksek olması kadınların doğumda daha olumlu deneyimler yaşadığı anlamına gelmektedir. Sağlık 
profesyonellerinin kullandığı olumlu terminolojinin ilgili sağlık okullarının müfredat programlarına 

konulması, hastanede tüm doğum bölümlerinde yazılı ve sözlü kullanılması, lohusaların 
memnuniyet düzeylerinin aralıklı değerlendirilip ilgili profesyonellerle paylaşılması önerilebilir. 
  
Anahtar Kelimeler: Doğum terminolojisi, Doğum algısı, Vaginal doğum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[PP-051] 

Gebeliğin farklı dönemlerinde verilen beslenme eğitiminin davranış düzeyine 

etkisi 
  
Meltem Soylu 
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
  
Amaç: Bu çalışmada gebeliklerinin farklı dönemlerinde verilen beslenme eğitiminin kadınların 
beslenme davranışı üzerine olan etkisi araştırılmıştır. 

Yöntem: Deneysel bir araştırma niteliği olan araştırma, Ankara Çubuk Ana Çocuk Sağlığı ve Aile 
Planlaması Merkezi’nde gebe polikliniğine başvuran 150 gönüllü gebe üzerinde yürütülmüştür. 
Kadınlar gebelik dönemlerine göre (I.trimester, II.trimester ve III.trimester) üç gruba ayrılmış, her 
dönem için deney ve kontrol grubunda 25’er kadın yer almıştır. Deney grubunu oluşturan 
I.trimesterdeki kadınlara gebelikleri boyunca iki kez; II. ve III. trimesterde olan kadınlara ise birer 
kez gebelik döneminde beslenme konusunda yüz yüze eğitim verilmiştir. Eğitimlerde resimli rehber, 

maketler, çeşitli afişler ve broşürler kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 

paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.  
Bulgular: Gebeliğin birinci trimesterinden itibaren beslenme eğitimi alan kadınların her öğünde süt 
grubu ve sebze ve meyve grubunda bulunan besinleri tüketme oranı artmıştır (sırasıyla %92 ve 
%84). Bu oran eğitim almayan kontrol grubunda %48 ve %52’dir (p<0.05). Katkı maddesi içeren 
besinleri tüketmeyen kadınların oranı gebeliğin birinci trimesterinden itibaren beslenme eğitimi alan 
grupta en düşüktür (%72). Bu oran kontrol grubunda ise sadece %12’dir. Gebelik dönemine göre 
iyotlu tuz kullanan kadınların oranı sırasıyla %56, %36, %40 iken beslenme eğitiminden sonra bu 

oran artmış ve sırasıyla %100, %84 ve %92 olmuştur (p<0.05). Beslenme eğitimi ile tüm 
gruplarda tüketilen çay ve kahve miktarı azalmış ancak sütün satın alındığı yeri önemli oranda 
değiştirmemiştir. Bununla birlikte pastörize sütten yapılan peynirin tüketim oranı artmıştır. 
Beslenme eğitimi gebe kadınların daha sağlıklı yöntemlerle yemek pişirme oranını arttırmıştır. Bu 
artış en çok sebze yemekleri grubunda görülmüştür (sırasıyla %86, %72, %84). Beslenme eğitimi 
gebelikte beslenme şeklinde değişiklik yapma oranını artırmıştır (sırasıyla %92, %80,%76). Kontrol 

grubunda bu oran daha düşüktür (sırasıyla %52, %52 ve %56) (p<0.05). 
Sonuç: Gebelik döneminde verilen beslenme eğitimi kadınların bilgi düzeyini arttırmakta ve 

beslenme davranışını değiştirmektedir. Ancak bu eğitimin gebeliğin başlangıcından itibaren sık 
aralıklarla tekrarlanması beslenme davranışı üzerinde daha etkili olmaktadır. 
  
Anahtar Kelimeler: beslenme eğitimi, davranış, gebelik 
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