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ÖZET 
 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE VERİLEN STANDART HEMŞİRELİK BAKIMININ 
EBEVEYN STRES DÜZEYİ VE AİLE MERKEZLİ BAKIM ALGISINA ETKİSİ 

 
Yenidoğan bakımında iyileştirici çevrenin vazgeçilmez bir bileşeni ailedir. Buna karşın; 

yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) yatan riskli yenidoğana sahip olmak ebeveynler için 
stresli bir deneyimdir.  YYBÜ standartları ve yenidoğan hemşireliği görev tanımında belirtildiği 
üzere ünitede verilen standart hemşirelik bakımı ebeveynlerin stres düzeyi ve aile merkezli 
bakım (AMB) algılarını etkileyebilir.  

Araştırma açık bölüm tasarımına sahip YYBÜ’de verilen standart hemşirelik bakımının 
ebeveyn stres düzeyi ve AMB algısına etkisini belirlemeyi amaçlamıştır.  Araştırma tasarım 
olarak prospektif takip çalışmasıdır. MUSAUM YYBÜ’de 15 Kasım 2017 – 15 Mayıs 2018 
tarihleri arasında en az yedi gün bebeği yatan 62 ebeveyn tarafından Ebeveyn Bebek Formu, 
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi- Anne Baba Stres Ölçeği, Aile Merkezli Bakım Ölçeği 
doldurulmuştur. Analizlerde ortalama, yüzdelik, frekans gibi tanımlayıcı istatistiklerle birlikte 
bağımlı gruplar t-testi, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi, post-hoc Bonferonni 
testi, Phi  katsayısı, ki-kare analizlerinden Yates Düzeltmeli Ki-Kare, Fisher Kesin Ki-Kare 
kullanılmıştır.  

Bebeklerin doğumdaki gestasyon yaşları 33,35±4,30 hafta, doğum ağırlıkları 
2.209±944,3 gr ve %51,6’sının erkek cinsiyette, %56,5’inin yenidoğan risk kategorisine göre 
yüksek riskli grupta olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin yaş ortalaması 30,72±5,22 yıl, %56,5’i 
kadındır.  Ebeveynlerin ünitede bulunma süreleri ortalama 44,67±20,24 dk ve sıklığı 5,93±1,52 
kezdir. Ebeveynlerin stres düzeylerinin; bebeğin gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, ilk bebek ve IVF 
tedavisi sonrası olma durumlarına göre farklılık gösterdiği bulunmuştur (p<0,05). Ebeveyn yaşı, 
cinsiyeti, bebeğinin bakımına yardımcı olacak birinin varlığına göre stres düzeylerinin farklılık 
gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05). Aile merkezli bakım modeli uygulanma durumuna yönelik 
algıları ebeveynlerin cinsiyeti, mesleği, ünitede bulunma süresi ve sıklığına göre farklılık 
gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). İkinci ve yedinci gün stres düzeyleri ve aile merkezli bakım 
ölçek puan ortalamaları arasında fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). Buna göre; standart bakım 
sonrası ebeveynlerin stres düzeylerinin azaldığı, aile merkezli bakım algılarının arttığı 
belirlenmiştir.   

Bu sonuçlar doğrultusunda; ebeveyn stres düzeyini azaltma ve aile merkezli bakımın 
YYBÜ’de uygulanma durumunu belirlemeye yönelik kalite standartları doğrultusunda 
ölçülebilir göstergeler oluşturulabilir. Bununla birlikte; ünitelerdeki hemşirelik bakımının belirli 
aralıklarla bu yönde değerlendirilmesi önerilebilir.  
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ABSTRACT 
 

EFFECT OF STANDARD NURSING CARE ON PARENTAL STRESS AND PERCEPTION OF 
FAMILY-CENTERED CARE IN NICU 

 
Family is an essential component of healing environment in neonatal care. However, 

having a risky neonate in NICU is a stressful experience for parents. As stated in NICU standards 
and neonatal nursing regulations, the standard nursing care may effect parental stress and 
perception of family centered care.  

This study was aimed to investigate the effect of standard nursing care on parental 
stress and perception of family centered care in open-bay NICU. Research design is prospective 
follow-up study. Sixty two parents whose neonates stayed seven days or more in NICU 
completed Parent-Neonate Form, Parental Stressor Scale (PSS:NICU), Family Centered Care 
Scale in MUSAUM between 15th November 2017-May 2018. Independent Sample t-test, 
Dependent Sample t-test,  One-way ANOVA, post-hoc Bonferonni test, Phi coefficient, Yates’ chi-
square, Fisher’s chi-square and descriptive statistics such as percentage, frequency, mean were 
used for analyze. 

 It has been found that infants 33.35±4.30 weeks of gestational age at birth; 2209±944.3 
gr birth weight, 51.6% male gender and 56.5% high-risk group of neonate risk classification.  
The average age of parents is 30,72±5,22 years and 56.5% female. The average duration of 
parental visitation in NICU is 44.67±20.24 minutes and the average frequency is 5.93±1.52 
times. Stress levels of parents were found to be different gestational age and birth weight of 
neonate, being first baby and post-IVF treatment. It has found that stress levels of parents 
differed parental age, gender and presence a person would help neonate’s care (p<0,05). The 
perception of family centered care was found to differ according to parental age, gender, 
occupation, the duration and frequency visitation to NICU (p<0,05). It has found difference that 
parental stress and perception of family centered care on first and second measurement 
(p<0,05). Accordingly, the stress levels of parents have decreased and the perceptions of family-
centered care have increased after standard care. 

According to study results; measurable indicators can be developed in the quality 
standards to reduce parental stress level and determine the implementation of family-centered 
care in the NICU. Regarding this matter, it may be suggested to evaluate the nursing care of the 
units, periodically. 
 

 
 
 
 
Keywords: Family-Centered Care, Nursing Care, Neonatal Intensive Care Unit, Parental Stress  
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1. GİRİŞ 

 
Doğumdan itibaren yaşamın ilk 28 günü yenidoğan dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu 

dönem, yaşamın en hassas ve dinamik evresidir [1]. Türkiye’de 2016 yılı bebek ölümlerinin 

%64,8’inin yenidoğan döneminde olduğu bildirilmektedir. Bu ölümlerin %13,6’sı ilk gün, %30’u 

ise ilk haftada diğer bir ifadeyle erken yenidoğan dönemindedir [2,3]. Bu dönemde, gestasyon 

haftası ve doğum ağırlığına bakılmaksızın mortalite ve morbidite riski fazla olan bebek yüksek 

riskli yenidoğan olarak tanımlanmaktadır [1,4]. En sık morbidite nedenleri perinatal sorunlar, 

konjenital anomaliler, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, sepsis, asfiksi ve metabolizma 

hastalıklarıdır [5]. İlk sırada erken doğum ve bununla ilişkili komplikasyonlar yer almaktadır 

[6,7]. Buna karşın hızla gelişen teknoloji ve artan bilgi birikimiyle bu ölümlerin %75’den fazlası 

yoğun bakım koşullarında önlenebilmektedir [7].  

Günümüzde amaç yalnızca yenidoğanı yaşatmak değil aynı zamanda yaşam kalitesini 

arttırmak, konforunu sağlamak, bakım gereksinimini karşılamak ve sağlıklı bebeklerle benzer 

şansı yakalamasını sağlamaktır [8,9]. Bu bağlamda bakım kavramı yeni bir boyut 

kazanmaktadır. Sinaktif teoriye dayanan Heidelise Als tarafından geliştirilen Yenidoğanın 

Bireyselleştirilmiş Gelişimi Destekleyici Bakım ve Değerlendirme Programı’nın (NIDCAP) bakım 

felsefesi her bebek ve ailesinin bireyselliğini dikkate alarak gelişimini destekleyip bakıma aileyi 

dahil etmeyi amaçlamaktadır [10]. Bu yaklaşımda aile sağlık ekibinin aktif bir üyesidir. Sağlık 

ekibi arasında açıklık, dürüstlük, güven, empati, saygı ve işbirliği en üst düzeydedir. Bakıma 

katılan ve tedavi konusunda karar verici olan ebeveynin bilgi gereksinimi karşılanarak, 

duygularını rahatlıkla ifade etmesi sağlanıp ekibin diğer üyeleri tarafından desteklenerek 

ebeveyn-bebek etkileşimi sürdürülmekte, ebeveynlik rolleri güçlendirilmekte, güvenli bağlanma 

sağlanmaktadır [11,12].  

Yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ) standartları ve yenidoğan hemşireliğinin tanımı, 

görev, yetki ve sorumlulukları incelendiğinde bireyselleştirilmiş gelişimi destekleyici aile 

merkezli bakım yaklaşımına paralellik göstermektedir. YYBÜ’deki bebek ve ebeveynin merkeze 

alındığı, bireysel farklılıklarını dikkate alarak gelişimi destekleyici bakım vermek yenidoğan 

hemşiresinin sorumluluğudur [13]. Bu doğrultuda yenidoğan hemşiresi tarafından; aile 

dinamiklerinin korunması, ebeveynin hazır bulunuşluk derecesine göre bakıma aktif katılımın 

sağlanmasına ek olarak rahatlık, destek, bilgi, güven ve yakınlık gereksiniminin karşılanması 

gerekmektedir [14]. 

Özet olarak; teknoloji ve artan bilgiyle birlikte yenidoğan bakımında aile iyileştirici 

çevrenin vazgeçilmez bileşeni olarak görülmektedir [15]. Bununla birlikte YYBÜ’de yatan 
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yüksek riskli yenidoğana sahip olmak ebeveyn için stresli bir durumdur.  Ebeveynlerin beklenti 

ve ortaya çıkan gereksinimlerinin sağlık ekibi tarafından bilinmesi ve karşılanması, bakıma aktif 

katılımının desteklenmesi bu süreçle etkili biçimde başetmelerine yardım edebilir [10,12]. 

YYBÜ standartları ve yenidoğan hemşireliği görev tanımında belirtildiği üzere ünitede verilen 

standart hemşirelik bakımı ebeveynlerin stres düzeyi ve aile merkezli bakım (AMB) algılarını 

etkileyebilir [10,12,13,15,16]. 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Yenidoğan ve Bakımının Tarihsel Gelişimi 

Yenidoğan ve yoğun bakım ünitelerinin tarihsel gelişimini üç dönemde incelemek 

mümkündür. Bunlar 1950 ve öncesi Hazırlık Dönemi, 1950-1970’li yıllar Oluşum Dönemi ve 

1980’den günümüze devam eden süreç ise Modern Dönem olarak nitelendirilebilir [17-19]. Bu 

gelişim dönemleri sürecinde yenidoğana yönelik artan bilgi birikimi Şekil 2.1.’de 

özetlenmektedir [17,20-33]. 

 
Tarihsel olarak 17. yüzyılda yüksek riskli yenidoğan ile ilgili araştırmalar başlamış olsa 

da ancak üç yüzyıl sonra bu bebeklerin özel gereksinimlerinin karşılanmaya başlandığı 

bilinmektedir. Yirminci yüzyılın ortalarına kadar özel bakım gereksinimi olan yenidoğanlara 

hastanede girişim yapılmayıp ebeveynleriyle eve gönderildiği bildirilmektedir [19]. İkinci 

Dünya Savaşı’ndan sonraysa YYBÜ’lerin ilk örnekleri olan Özel Bakım Bebek Ünitelerinin 

oluşturulduğu ve bu süreçle birlikte öncesinde eve gönderilen bebeklerin bakımının artık 

ünitede yapılmaya başlandığı belirtilmektedir [17,19].  

 
İlk kez bebek bakımında kuvöz kullanımının Hekim Martin Couney ile birlikte Budin ve 

Tarnier’nin çalışmaları sonucu 1896’da başladığı bilinmektedir. Hekim Joseph B. DeLee; 

1898’de Chicago’da prematüre bebekler için ilk kuvöz araştırma merkezinin kurulmasını 

sağlayan kişidir.  Ancak etkili olduğuna yönelik kanıtların yetersizliği ve maliyetinin yüksek 

olması nedeniyle diğer hastanelerde yaygın olarak kuvöz kullanımının benimsenmediği 

görülmektedir [17,23]. Buna karşın kuvözlerin sıcaklık, nem ve oksijen desteğiyle bebeklerin 

yaşama şansını arttırmada etkili olduğu konusunda Couney’in 1901-1902 yıllarında sergilerde 

farkındalık oluşturulmasına öncülük ettiği kabul edilmektedir. Günümüzde kullanılan şeffaf 

renk ve pencereleri olan gözlem ve girişimin kolay olduğu kuvözlerin ilk örneklerinin 1938’de 

Hekim Charles Chappe tarafından geliştirildiği bildirilmektedir [19,23]. Yüksek 

konsantrasyonlarda ve kontrolsüz oksijen tedavi desteği sağlayan bu kuvözlerin 1940-1950 

yıllarında prematüre retinopatisi epidemisine neden olduğu öne sürülmektedir [33]. Bu 

dönemde prematüre bebeklerin bakım gereksinimleri ve taburculuk sonrası yaşama 

başarılarının araştırılması amacıyla 1947’de Kolorado Hastanesi’nde Prematüre Bebek 

Merkezi’nin kurulduğu bilinmektedir. Program içeriğinde yalnızca prematüre ve düşük doğum 

ağırlıklı bebeklerin bakımına yer verildiği görülmektedir. İlk resmi YYBÜ’nün ABD’de 1960’da 

Yale-New Haven Hastanesi’nde açıldığı bildirilmektedir [17].  
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Bu dönemde “Neonatoloji’nin Babası” olarak bilinen Louis Gluck preterm, term ve 

enfeksiyonu olan bebeklerin farklı ünitelerde, eğitimli sağlık profesyoneli ve özel ekipmanlarla 

tedavi ve bakım gereksinimlerini karşılamaya yönelik uygulamaları başlattığı belirtilmektedir 

[34]. Sarah Monis Hastanesi’nde prematüre ünitesini açan Hekim Julius Hess’in Sorumlu 

Hemşire Evelyn Lundeen’le; Couney’in ise Sorumlu Hemşire Louise Recht’le çalıştıkları 

bildirilmektedir [35]. Bu yıllardaki bakım uygulamaları incelendiğinde 1900’lerde apne ve 

siyanozun tedavisinde küçük dozlarda alkol kullandıkları, 1930’larda bebeğe yüksek 

konsantrasyonlarda oksijen verilmeye başlandığı, 1950’lerde stafilokok kolonizasyonunu 

önlemek için bebeklerin heksaklorofen içeren antiseptik solüsyonlarla yıkandığı 

raporlanmaktadır [19]. Bu süreçte Gluck, ünitedeki enfeksiyon bulaş yollarının sağlık 

profesyonelleri ve ebeveynler olduğunu belirterek açık ünite tasarımı YYBÜ’nün temellerini 

attığı görülmektedir. Bunun bir sonucu olarak ünite ziyaret sürelerinin kısaltıldığı ve anne 

katılımlarıyla sınırlandırıldığı bildirilmektedir [20,25].  

Yenidoğanın fizyoloji ve bakımına yönelik bilgi birikimi özellikle modern YYBÜ’lere geçiş 

süreci olarak atfedilen 1950-1970’li yıllarda artmaktadır. Bu yıllarda her düşük doğum ağrılıklı 

bebeğin prematüre olmadığı, prematüre bebekte solunum sıkıntısının nedeni olarak surfaktan 

eksikliğinin belirlendiği, ısı üretiminde kahverengi yağ hücrelerinin öneminin ve doğum 

ağırlığına göre bebeklerin sınıflandırılmasının yapıldığı belirtilmektedir. Beslenmeye yönelik 

olarak aminoasit ve dekstroz solüsyonlarıyla periferal intravenöz kateterler ya da polietilen 

gastrik tüplerin kullanıldığı belirtilmektedir.  Apgar skorlamasıyla birlikte yenidoğan 

canlandırmasında entübasyon, mekanik ventilasyon, trakeal ve farengeal aspirasyon, umblikal 

kateterizasyon tekniklerinin kullanıldığı görülmektedir [17-21,27,28].  

Hemşirelik eğitiminin öncülerinden olan Florance Guinness Blake 1950’li yıllarda ilk kez 

ebeveynin çocuğun bakımına katılımı ve işbirliğinin önemini belirten kişidir [36]. Henüz 

bağlanma kavramı kullanılmaya başlanmamışken ilk kez Yale’de hekim Edith Jackson’ın öncülük 

ettiği 1944’de ebeveyn-bebeğin (rooming-in) birlikte kaldığı, 1949’da doğum sonrası ilk bir saat 

içerisinde anne ve bebeğin ten-tene temasının sağlandığı, 1955’de ebeveynlerin bebeklerini 

ziyaretlerine izin verildiği bilinmektedir [34,35]. Bu uygulamalar başlangıç olmasına karşın 

enfeksiyonla ilişkili bebek ölümleri fazla olduğu için ünitelerde ebeveyn ziyaretlerinin 

kısıtlanmasından dolayı 1970’li yıllara kadar bebeğin bakımına ailenin aktif katılımından söz 

etmek mümkün değildir [25,34].  

Kanguru bakımının ebeveyn-bebek bağlanmasını desteklediği, güvenli bağlanmayı 

sağladığı, bebeğin vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olduğu, büyüme ve ağırlık kazanımını 

arttırdığını gösteren bir dizi çalışmaların sonucu olarak 1980’li yıllarda ebeveyn ve kardeşlerin 
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doğumla birlikte bebekle aynı odada kalmasının desteklenmeye başladığı bildirilmektedir 

[17,25,26,34,37,38]. Bu durumu takiben Heidelise Als tarafından NIDCAP’ın geliştirildiği 

görülmektedir. Bu programın bakım felsefesi her bebek ve ailesinin bireyselliğini dikkate alarak 

gelişimini destekleyip bakıma aileyi dahil etmeyi amaçlamaktadır [10]. Bu yaklaşımda aile 

sağlık ekibinin aktif bir üyesidir. Sağlık ekibi arasında açıklık, dürüstlük, güven, empati, saygı ve 

işbirliği en üst düzeydedir. Bakıma katılan ve tedavi konusunda karar verici olan ebeveynin bilgi 

gereksinimi karşılanarak, duygularını rahatlıkla ifade etmesi sağlanıp ekibin diğer üyeleri 

tarafından desteklenerek ebeveyn-bebek etkileşimi sürdürülmekte, ebeveynlik rolleri 

güçlendirilmekte, güvenli bağlanma sağlanmaktadır [10,37].  

Ünitede iyileştirici çevrenin vazgeçilmez bileşeni ailedir. Bununla birlikte bakım 

çevresinin iyileşme süreci ve ebeveyn stres düzeyi için önemli bir etken olduğu bilinmektedir. 

Günümüzde YYBÜ’de iki farklı yapısal tasarım bulunmaktadır. Bunlar açık-bölüm (open-bay) ve 

tek aile odası (single family room) tasarımlarıdır. Geleneksel olan model 1970’lerin sonunda 

tasarlanan ve günümüzde birçok merkezde kullanılan açık bölüm YYBÜ, bir odada çok sayıda 

bebek bulunacak şekilde inşa edilmektedir. Tek aile odası YYBÜ’nün ise 2000’li yılların başında 

AMB’nin önem kazanmasıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu tasarım her aileye ayrı oda 

şeklinde inşa edilmektedir [16,39]. Her iki yapısal tasarımın güçlü ve zayıf yönleri Tablo 2.1.’de 

gösterilmektedir [39]. 

Yenidoğana yönelik kanıta dayalı araştırmalarla ilgili ilk uluslararası bilimsel çalışma 

ekibi Avrupa ve Avustralya’da dört bölge koordinatörü olan ve 1993’de kurulan Cochrane 

Newborn Review Grubu’dur. Yeni bir çalışma alanı olan yenidoğan biliminde hatalı 

uygulamaları belirlemeyi ve değiştirmeyi amaçlamaktadırlar.  Bu doğrultuda iki tür hata 

tanımlamaktadırlar. Bunlardan ilki oksijen toksisitesi gibi genel kabul gören ancak bebeğe kesin 

olarak zarar veren uygulamaların belirlenmesi ve durdurulmasıdır. İkincisiyse, solunum 

sıkıntısının önlenmesi amacıyla antenatal kortikostreoid kullanımı gibi etkili bir tedavinin 

gecikmiş uygulamasının yaygınlaştırılmasıdır [40].  

 

Sonuç olarak; yeni bir alan olan yenidoğan sağlığı hızla gelişmektedir. Her geçen gün 

bilgi birikimi ve kanıta dayalı uygulamalar farklılaşmaktadır. Buna paralel olarak söz konusu 

mesleki uygulamalar her geçen gün değişmektedir. Dünya’daki bu gelişim ve farklılaşma 

Türkiye’dekiyle paralellik göstermektedir. Yenidoğanın fizyolojisi, davranışları ve 

gereksinimlerine yönelik bilgi birikimi her geçen gün artmaktadır. Buna ilişkin YYBÜ tasarımı, 

kullanılan teknoloji ve kanıta dayalı hemşirelik bakımının içeriği değişmektedir [41].  
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Tablo 2.1. Açık-bölüm ve tek aile odası yenidoğan yoğun bakım ünitesi tasarımlarının güçlü ve 
zayıf yönleri 

 Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri 
Açık-Bölüm   En üst düzeyde sağlık ekibi etkileşimi 

ve işbirliği sağlama, 
 Yenidoğan ve ebeveyne rutin bakım 

ve acil durumlarda en uygun sürede 
erişim ve müdahale sağlama, 

 Ebeveynler arasındaki destek ve 
etkileşimde artma, 

 Erken kriz tespiti ve yönetimini 
kolaylaştırma, 

 Ebeveyn ve bakım vericiler için 
mahremiyet sağlamada güçlük, 

 Ebeveynin ünitede bulunduğu sırada 
diğer bebeklere yapılan acil girişimlere 
tanıklık edilmesi ile ilişkili olarak 
ebeveyn ve çalışan stresinde artma, 

 Aile merkezli bakım için alanın sınırlı ve 
dar olması, 

 Bebeğin artmış ses ve ışığa maruz 
kalması, 

 Hemşirenin diğer ebeveyn ve bebeklere 
olan yaklaşımını kendi bebeğine olan 
yaklaşımla kıyaslama, 
 

Tek Aile Odası   Ebeveynin bakıma katılımında artma, 
 Bebekte nörogelişimsel sorunlarda 

azalma, 
 Ebeveynlerin mahremiyetini koruma 

ve konforunda artma, 
 En üst düzeyde bebeğin gelişimini 

destekleme ve kolaylaştırma, 
 Emzirme başarısını arttırma, 
 Odanın gereksinimler doğrultusunda 

bireyselleştirilebilir olması 
 

 Hemşirelik personel gücü gereksinimini 
arttırma, 

 Ekip işbirliği ve etkileşiminde azalma, 
 Ebeveyn stresinde artma, 
 Diğer ebeveynlerle etkileşim ve 

destekte azalma 
 

Kaynak: Meredith, J. L., Jnah, A., Newberry, D. (2017). The NICU Environment: Infusing Single-Family Room Benefits 
into the Open-Bay Setting. Neonatal Network, 36, 2, 69 – 76. 

 

2.1.1. Riskli Yenidoğan ve Yenidoğan Hemşireliğinde Standart Bakım 

 
Riskli yenidoğanlar mortalite ve morbidite riski yüksek olduğu için yoğun bakım 

ünitelerinde tedavi ve bakıma gereksinimi olan bebekleri ifade etmektedir [1]. Literatürde bu 

bebekler için risk etmenlerine göre sınıflandırma yapılmamasının yanında çalışmalarda farklı 

kategorilerin oluşturulduğu görülmektedir [8,42-44]. Bunun yanında riskli yenidoğanlar; 

gestasyon yaşına, doğum ağırlığına ve doğumdaki persantil değerlerine göre 

sınıflandırılmaktadırlar. Gestasyon yaşına göre term, preterm ve posterm bebekler olarak üç 

gruba ayrılmaktadırlar. Gebelik haftası 38’den küçük olanlar preterm, 42’den büyük olanlar 

posterm, 38-42 hafta olanlar term bebektir [1]. Doğumdaki vücut ağırlığı 2500 gr ve altı olan 

bebekler düşük doğum ağırlıklıdır. Buna ek olarak; 1501-2500 gr orta derece düşük doğum 

ağrılıklı, 1001-1500 gr çok düşük doğum ağrılıklı, 1000 gr ve altıysa aşırı derece düşük doğum 

ağırlıklı bebek olarak ifade edilir. Gebelik yaşına göre doğum ağrılığı persantil değerleri 

incelendiğinde; 10. persantilin altındaki bebekler gebelik yaşına göre küçükken, 90. persantil 

eğirisinin üzerindeki bebeklerse gebelik yaşına göre büyüktür. Persantil değeri 10-90 arasında 

olanlar ise gebelik yaşına göre normal bebeklerdir [1,6,14]. 
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Türk Neonatoloji Derneği (TND) düzenli aralıklarla Tanı ve Tedavi Protokolleri 

kapsamında güncel bilgileri rehber olarak yayımlamaktadır. Bunlardan biri Yüksek Riskli Bebek 

İzlem Rehberi’dir. Bu rehbere göre yenidoğanda risk kategorileri Tablo 2.2.’de gösterilmektedir 

[8]. 

 
Tablo 2.2. Yenidoğanda risk kategorileri (TND, 2018) 

 Yüksek Risk 
(Düzey 3-4) 

Orta Risk 
(Düzey 2) 

Hafif Risk 
(Düzey 1) 

Gestasyon yaşı 

ve doğum 

ağırlığı 

1000 gr, <29GH,  
SGA ve LGA bebekler, Fetal 
malnutrisyonlu bebekler 

1000-1500 gr,  
29-34 GH 
Çoğul doğumlar 

YYBÜ’ye yatan >1500 gr, 
>34 GH,  
Geç term ve erken term 
bebekler 

Santral sinir 

sistemi 

Evre III, IV İKK, 
Ventrikülomegali, Kistik 
PVL, Perinatal asfiksi, 
Konvulsiyon,  
Serebral infarkt,  

Evre II İKK, 
Evre II HİE, 
Doğumda resusitasyon 
gereksinimi 

Evre I İKK, 
Evre I HİE, 
 

Solunum 

sistemi 

Uzun süreli (>7 gün) MV,  
HFV, 
Pnömotoraks,  
Ciddi Apne 

MV desteği (<7 gün) 
NIV uygulaması 

 

Kardiyovaküler 

sistem 

EKMO-iNO uygulaması, 
PPHN,  
İnotrop gereken şok, Ciddi 
tromboz  

Kateter uygulaması, 
umblikal ve periferal 
yollu santral kateter 

 

Enfeksiyöz 

durumlar 

Ağır sepsis, Menejit, 
nozokomiyal enfeksiyon,  
HIV-pozitif anne bebeği,  
intrauterin enfeksiyonlar 

Kültür kanıtlı sepsis Klinik sepsis 

Cerrahi 

sorunlar 

Diyafragma hernisi, 
TÖF,  
Duodenal atrezi, Cerrahi 
NEK, 
Cerrahi ligasyonlu PDA, 
Kardiyak cerrahi 
hastalıklar,  
shunt-opere hidrosefali 

Medikal tedavi 
gerektiren NEK ve PDA 

Diğer cerrahi girişimler  
(inguinal, umblikal herni 
vb.) 

Diğer Uzamış hipoglisemi, 
uzamış hipokalsemi, 
ikizden-ikize transfüzyon, 
kan değişimi gereken 
sarılık, bilirubin 
ensefalopatisi,  
major konjenital 
malformasyon,  
metabolik/genetik 
hastalıklar,  
madde kullanan anne-
bebeği 

Hipoglisemi (25 mg/dl, 
>3 gün süreyle),  
ciddi sarılık,  
kısmi kan değişimi, 
uygunsuz çevre koşulları 

Geçici hipoglisemi ve 
hipokalsemi, fototerapi 
gereken sarılık 

*HFV: Yüksek Frekanslı Ossülatuvar Ventilasyon ,MV: Mekanik Ventilasyon, iNO: İnhale Nitrik Oksit, TÖF: 
Trakeaözefageal Fistül, NEK: Nekrotizan Enterekolit, PDA: Patent Duktus Arteriozus. 
Kaynak: Acunaş, B., Baş, A., Uslu, S. (2018). İçinde: [Koç, E., Vural, M., Ovalı, F., Özek, E., Duman, N., Erdeve, Ö., Okumuş, 
N.] Editör. Türk Neonatoloji Derneği Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi: 2018 Güncellemesi. Ankara: TND Yayınları. 
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Resmi Gazete’de yayımlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında tanımlanan yenidoğan 

hemşiresi ve görev, yetki, sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir [13].  

“Yenidoğan hemşiresi; profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda yenidoğan ve yenidoğan yoğun 

bakım ünitesinde yatan bebeklerin; dış ortama uyumunun sağlanması, sağlıklı büyüme ve gelişmesi, anne 

sütü ile beslenmesi, hastalıklardan korunması ve sağlığının en üst düzeyine çıkarılmasında önemli rolleri 

olan; hastalandığında bakımından sorumlu olduğu bebeği kapsamlı olarak değerlendirip klinik belirti ve 

bulguları yorumlayabilen, ailesi ile birlikte değerlendiren, yenidoğanın bakım gereksinimlerini tespit ederek 

kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda uygun bakımı planlayabilen, ünitedeki araç-gereçleri kullanabilen, 

araçlardaki verileri değerlendirip yorumlayabilen, bebekler ve yakınları ile iletişimi ve onlara uygun 

terapötik yaklaşım kurabilen, eğitim ve danışmanlık yapabilen ve ekip anlayışı içinde, ekip üyeleri ile iyi 

iletişim ve işbirliği kurma becerisine sahip hemşiredir.” 

“Hemşirenin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;  

 Hemşirelik bakımı kapsamında; 

 Madde 1a: Bebeğin anomalili olması, erken doğması, düşük doğum ağırlıklı olması ya da bebeğin kaybı gibi 

ailelerde anksiyete ve strese neden olan krizli dönemlerde aileye destek olur.  

 Madde 1ç: Aile bebek etkileşiminin en erke dönemde başlamasına yardımcı olur. Bunun için ebeveynlerin 

gereksinimlerini karşılar ve anne-bebek arasındaki ilişkinin niteliğini değerlendirir. 

 Eğitim ve danışmanlık kapsamında; 

 Madde 3a: Aileler ile sürekli iletişim halinde bulunur. Bebeği aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alır. 

Bakımının her aşamasında annenin hazır oluşluk düzeyini değerlendirerek anneyi bakıma katar.  

 Madde 3b: Bebeğin sağlığını koruma ve geliştirme için bakımın her düzeyinde aileye rehberlik eder, sağlık 

eğitimi planlar, uygular (anne sütü ve önemi, emzirme tekniği, meme bakımı, yenidoğan tarama testleri, 

büyüme ve gelişme, kazaları önleme, aşılama, izlem ve kontroller, vb.).  

 Madde 3c: Anne ve bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirmek için tensel temas, yenidoğan masajı ve anne 

sütüyle beslenmeyi destekler.  

 Madde 3ç: Bebeğin beslenmesi ve emzirme tekniği konusunda ebeveyni bilgilendirir.  

 Madde 3d: Taramaların önemi ve yapılması konusunda aileyi bilgilendirir. Konuyla ilgili toplum 

eğitimlerine önem verir.  

 Madde 3e: Bebeğin aşıları konusunda ebeveynleri bilgilendirir.  

 Madde 3f: Yenidoğanı ve ailesini evde taburculuğa hazırlar. Yenidoğanın davranışlarını anlayabilmesi için 

anneye rehberlik yapar.” 

 

Yukarıda belirtildiği üzere yenidoğan hemşireliğinin tanım, görev, yetki ve 

sorumluluklarıyla bütüncül, bireyselleştirilmiş, gelişimi destekleyici ve AMB yaklaşımları 

paralellik göstermektedir [13]. Bu doğrultuda; YYBÜ’deki bebek ve ebeveynin merkeze alındığı, 

bireysel farklılıklarını dikkate alarak gelişimi destekleyici bakım vermek yenidoğan 

hemşiresinin sorumluluğudur. Bu doğrultuda yenidoğan hemşiresi tarafından; aile 
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dinamiklerinin korunması, ebeveynin hazır bulunuşluk derecesine göre bakıma aktif katılımın 

sağlanmasına ek olarak rahatlık, destek, bilgi, güven ve yakınlık gereksiniminin karşılanması 

gerekmektedir [9,11,12,15].  

 

2.2. Stres ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği olan Ebeveyn  

Papathanasiou’nun (2015) aktardığına göre ilk olarak 17. yy.’da “üzüntü, baskılama, 

rahatsızlık ve sıkıntıyı” tanımlamak için stres teriminin kullanıldığı belirtilmektedir. 

Ondokuzuncu yüzyılda fiziksel nesne ve insanlar üzerinde etkisi olan kavram anlamına gelirken 

günümüzde insan yaşamını etkileyen evrensel bir olgudur [45]. 

 

2.2.1. Stres Kavramı, Kaynakları, Belirti-Bulguları ve Sonuçları 

2.2.1.1. Stres Kavramı 

İngilizceden Türkçeye geçen “stres” sözcüğü Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe 

Sözlüğünde “ruhsal gerilim” anlamına gelmektedir [46]. Temelde stresi tanımlamada uyaran, 

yanıt ve etkileşim boyutları kullanılmaktadır [45]. Stresin babası olarak tanınan Hans Selye’ye 

göre stres, bedenin herhangi bir uyarana verdiği yanıttır [47]. Fink’e göre stres ise duygusal 

gerilim, rahatsızlık, uyum sağlamada güçlük ve anksiyeteyle sonuçlanan tehdit algısıdır [48]. 

Lazarus ve Folkman’a göre stres uyaranlarla başetmede içsel ve dışsal kaynakların 

yetersizliğinden ortaya çıkan dengesizlik durumudur [49].  

Sosyolojik olarak stres; insanın yaşadığı sosyal yapıdaki dengesizlik ve sosyal 

eşitsizliktir [47]. Biyolojik olarak ise hipotalamus-hipofiz-adrenakortikal (HPA) eksen ve 

sempato-adreno-medullar (SAM) sistemin uyarılmasıyla glukokortikoid, adrenalin ve 

noradrenalin salınımına neden olan uyaran; stresör ve bu süreç stres yanıtı olarak 

tanımlanmaktadır [48].  

Kim ve Diamond (2002), stresin üç bileşenle tanımlanmasını önermektedirler.  Bu 

bileşenler; uyarılabilirlik/uyarılma, algılanan caydırıcılık ve kontrol kaybıdır. Stres durumunda 

bireyde elektroensefalografi, motor aktivite ve nörokimayasal düzeylerde ölçülebilen bir 

değişim olduğu ve bunun yüksek uyarılabilirlik ya da uyarılma gerektirdiğini öne 

sürmektedirler. Bununla birlikte öncesinde caydırıcılığı olan bir deneyime sahip olmanın 

mevcut durumda bireyin stres düzeyini azaltıcı etkiye sahip olduğunu ancak stres olarak 

tanımlayabilmek için kontrol eksikliğinin olması gerektiğini bildirmektedirler [50].  
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Stresin türüne göre iki farklı tanım karşımıza çıkmaktadır. İlki; belirli ölçüde gerekli ve 

yararlı olan östrestir. Büyüme, olgunlaşma, fiziksel ve ruhsal değişime katkı sağlamada 

önemlidir. İkincisiyse, stresin zararlı biçimi olan distrestir. Kişinin sağlığını ve yaşamını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle stresin belirli bir miktarı insan yaşamında gereklidir 

[51]. Stresin süresine göre akut, kronik, aralıklı ya da sürekli olarak sınıflandırılmaktadır. Bu 

sınıflandırma temelde; strese neden olan olay ya da stres kaynağına maruz kalma süresini temel 

almaktadır. Görülmektedir ki stres kavramına bakış açısıyla birlikte yapılan tanımlar 

değişmektedir [45,47,48].  

 

2.2.1.2. Stres Kaynakları 

İnsanda strese neden olan biyolojik, kimyasal, mikrobiyal, psikolojik, gelişimsel, sosyo-

kültürel ve çevresel birçok stres kaynağı tanımlanmaktadır [45,48]. Strese neden olan etmene 

stresör denir. Hastalık, ameliyat, ağrı, aşırı sıcak-soğuk, duyusal aşırı yüke neden olan gürültü, 

ışık, nem ve radyasyona maruz kalmak biyolojik stresörlere örnektir. Kimyasal stresörler; 

ilaçlar, toksinler, kontamine besin ve su iken mikrobiyal stresörler virüs, bakteri ve parazitler 

gibi mikroorganizmalardır. Beden imgesi, benlik saygısı, rol-performansı, kimliği tehdit eden ya 

da içsel çatışma, öfke, yetersizlik duygusu, korkuya neden olan gerçek ya da gelecek zamana 

yönelik öngörülen hoşa gitmeyen olaylar psikolojik stresörlerdir [45].  

Erken doğum, anatomik defekt, büyümenin yavaşlaması, çocukluk ve yaşlılık gelişimsel 

stres kaynaklarına örnektir. Kişilerarası ilişkiler, toplumsal baskı, kültürel değer ve inançlar, 

ekonomik güçlük, göç, işsizlik, savaş, hastaneye yatış, çatışma, gruptan dışlanma, ücret 

adaletsizliği sosyo-kültürel stresörlerdir. Çevresel stres kaynaklarınaysa hava kirliliği, kötü 

konut koşulları, doğal afetler örnek gösterilebilir. Bu stresörlere maruziyet bir kişide distrese 

neden olmazken diğerinde olabilir. Burada bireysel farklılıklar önem kazanmaktadır. Bu 

nedenle kişinin sürekli etkileşim halinde olduğu çevrede stres kaynakları; gelişimsel, çevresel ve 

içsel-dışsal etmenler olarak sınırlandırılabilir. Bu etmenler kişinin gelişimini olumlu ya da 

olumsuz etkiler [48,49,52,53]. 

 

2.2.1.3. Stresin Belirti-Bulgu ve Sonuçları 

 

Stresle ilişkili belirti-bulgular fizyolojik, davranışsal, duygusal ve bilişsel sonuçlarıyla 

birlikte incelenecektir. Birey, olay ya da durumu stresli olarak algıladığında allostazis ve uyum 

sağlamaya yönelik beyindeki ayar noktası tarafından bir dizi fizyolojik yanıtlar başlatılır [45,53]. 

Allostazis; adrenalin, kortizol ve diğer kimyasal aracıların üretimiyle homeostazisi koruyan 
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adaptif süreçleri belirtmektedir [54,55].  Belirtilen kimyasal aracılar akut stresle 

karşılaşıldığında vücudun korunmasını ve mevcut duruma uyum sağlanmasını 

desteklemektedir. Etkili yönetilemeyen stres nedeniyle zamanla allostatik yük birikir [54,56]. 

Bu durum; nöral, endokrin ve immün stres mediyatörlerine uzun süreli maruziyete ve birçok 

sistemi etkileyerek hastalıklara neden olmaktadır [47,50,56]. Stres yanıtı ve allostatik yük 

oluşumu Şekil 2.2.’de gösterilmektedir [48,54-56]. Stres algısı temelde hipotalamus-hipofiz-

adrenokortikal (HPA) ve sempato-adreno-medullar (SAM) eksenin aktivasyonuna neden olur 

[45,50]. Fizyolojik bulgular bu doğrultuda ortaya çıkmaktadır [47,50]. 

 

 

 

Şekil 2.2. Stres Yanıtı ve Allostatik Yük Oluşumu 

Kaynak: Fink, G. (2017); Sterling, P. (2011); Danese, A. & McEwen, B. S. (2012); Read, S., Grundy, E. (2012).  
 

 

Fizyolojik değişikliklerin kavram haritası Şekil 2.3.’de özetlenmektedir [54]. HPA eksen 

aktivasyonu glukokortikoid salınımına neden olur. Glukokortikoidler ise karaciğere etki ederek 

kan glikozunu arttırıcı etki yaparlar. İmmün sistemin enflamatuvar yanıtını baskılar. 

Enflamatuvar sitokinler ve prostaglandin üretimini dengeler [48]. SAM aktivasyonu 

katekolamin olan adrenalin ve noradrenalin salınımına neden olur. Glukokortikoid ve 

katekolaminler sinerjik etki göstererek kalp atım hızını, kontraktilitesini arttırır [47,48,56]. 

Allostatik yük 

Çevresel stresörler 
(iş, ev, komşuluk) 

Önemli yaşam olayları Travma, istismar 

Bireysel farklılıklar 
(genler, gelişim, deneyim) 

Algılanan Stres  
(Tehdit, çaresizlik, 

tehlike-uyanıklık-dikkat) 
Davranışsal yanıt 
(Savaş ya da kaç: 
Bireysel davranış- 
beslenme, madde 
kullanımı, egzersiz) 

Allostazis Adaptasyon 

Fizyolojik Yanıt 
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Şekil 2.3. Kavram Haritası: Stres-Fizyolojik Değişiklikler 

*HPA: Hipotalamuz-Hipofiz-Adrenokortikal Eksen, SAM: Sempato-Adrenomedullar Eksen, ANP:Atrial-Natriüretik 
Peptit, RF:Stimüle edici faktör, ADH:Antidiüretik Hormon, ACTH: Adrenokortikotropik Hormon, 
Kaynak: Read, S., Grundy, E. (2012). Allostatic load – a challenge to measure multisystem physiological dysregulation. 
National Center for Research Methods Working Paper (NCRM). 

 

Nöroplastisite, nöronların kendini değiştirebilme, dönüştürebilme ve şekillendirebilme 

yeteneğidir.  Artan allostatik yük sinaptik plastisiteyi etkileyerek nörojenezi azaltır, nöronlarda 

yaşlanma ve dendritlerde atrofi gibi morfolojik değişikliklere neden olur. Bu durum öğrenme ve 

hafıza gibi bilişsel süreçleri olumsuz yönde etkiler [50].  Bilişsel süreçlerle ilgili bu belirti-

bulgular arasında dikkatte azalma ve güçlük, karar vermede zorlanma, unutkanlık, hata yapma 

olasılığında artma yer almaktadır [47,50].  

Psikolojik olarak stres belirti-bulguları ve sonuçları arasında yetersizlik ve yalnızlık 

duygusu, öfke, düşmanlık, mutsuzluk,  sinirlilik, çabuk ağlama, tükenmişlik, çaresizlik, anksiyete, 

depresyon görülmektedir. Fizyolojik stres sonuçları arasındaysa kardiyovasküler, endokrin ve 

solunum sistemleriyle ilişkili hastalık tabloları karşımıza çıkmaktadır. Hipertansiyon, astım, 

Stresör 

Otonom Sinir Sistemi 

ALGILAMA 

ANP (↓) Noradrenalin (↑) 

Kalp Hızı (↑) 
Strok volüm (↑) 

Kortizol (↑) 

RF 

Hipofiz 

ACTH(↑) 

ADH (↑) Tuz iştahı(↑) 

Su ve sodyum 
alımı- tulumu(↑) 

Kan hacmi (↑) 

Kan basıncı (↑) 

Renin(↑)  

Anjiotensin (↑) 

Aldesteron (↑) 

Vazokonstrüksiyon(↑) 

Kan glikozu 
(↑) 

Kardiyak out-put (↑) 

Vasküler rezervuar(↓)  

HPA aktivasyonu 
 
SAM aktivasyonu 
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ekstremite ağrıları, kas ağrıları, hiperlipidemi, diabet, kanser, mide ülserleri stres sonucu oluşan 

hastalıklara örnek gösterilebilir. Davranışsal olarak madde bağımlılığı, aşırı egzersiz yapma, 

işten kaçma, inithar girişimi, aşırı sağlıklı beslenme ya da düzensiz beslenme, yeme 

bozuklukları, saldırganlık ve suça eğilim stresin sonuçları arasında yer almaktadır 

[46,47,50,55,56].  

Bu belirti-bulgu ve sonuçlar kişiden kişiye değişir. Bunun nedenleri arasında temelde 

bireysel farklılıklardan olan geçmiş deneyimler ve başetme yöntemleri yer almaktadır 

[45,47,48,55]. 

 
2.2.2. Etkileşim Temelli Modeller 

Uyaran ve yanıt temelli modelleri kabul eden ancak yetersiz olduğunu savunan bazı 

araştırmacılar, kişiyle çevre arasındaki etkileşimi içeren süreci stres olarak tanımlamaktadır 

[47-49,53,55,57,58]. Buna göre stres; çevresel talepler ve kişinin kaynakları arasındaki 

dengesizlikten ortaya çıkmaktadır [48,58]. Günümüzde stresi en iyi açıklayan model etkileşim 

temelli olanlardır. Bilişsel, davranışsal süreçlerle birlikte stres kaynaklarını ve yanıtını açıklayan 

modellerdir.  

 
Lazarus ve Folkman stresi tanımlarken çevresel durum ve olayların bilişsel 

değerlendirmesini vurgular. Bu model başlangıçta bir olayın “etkisiz=nötral stres”, 

“olumlu=benign stres” ya da “olumsuz=negatif stres” olarak değerlendirilmesi durumunu 

açıklamaktadır [49]. Devam eden süreçte stresör bilişsel süreçlerde yeniden tanımlanmakta ve 

değerlendirmektedir. Buna göre kişi geçmiş deneyimleriyle şu an yaşadığı olayın stresli olma 

durumuna yönelik ilk değerlendirmesini yapar. Sonrasındaysa yeniden değerlendirme süreci 

başlar. Bu süreçte kişi mevcut içsel ve dışsal kaynaklarını değerlendirir.  Algılanan tehditle 

ortaya çıkan stres düzeyini azaltmak ve denge durumunu kazanmak için kişi, mevcut içsel ve 

dışsal kaynaklarını harekete geçirmektedir. Bununla birlikte kişide koruyucu ya da mücadeleci 

başetme kaynakları bulunur [45,48,49,53,57,58]. Şekil 2.4.’te Etkileşim Modeli’nin Kavram 

Haritası gösterilmektedir [45,47,58,59].  

Stres yönetimi, stresin kişide oluşturduğu duygusal gerilimi azaltma, yok etme ya da 

uyum sağlamaya yönelik etkinliklerin tümüdür. Bu doğrultuda ünitede bebeği olan ebeveynin 

stresle başetmesiyle ilgili etkileşim modellerinin kullanımı önerilebilir [45,59].  
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Şekil 2.4. Kavram Haritası: Etkileşim Modeli 
Kaynaklar: Papathanasiou, I. V., Tsaras, K., Neroliatsiou, A., Roupa, A. (2015); Fink, G. (2016); Weber, J. G. (2011); 
Lyon, B. L. (2012). 
 

 
2.2.2.1. Stresle Başetme 

Ailenin desteklenebilmesi için gereksinimlerin ve etkili girişimlerin belirlenebilmesi 

amacıyla Lazarus ve Folkman’ın geliştirdiği bilişsel stres değerlendirme ve başetme modelinin 

kullanımı yararlı olabilmektedir [49]. Bu model başlangıçta bir olayın “etkisiz=nötral”, 

“olumlu=benign” ya da “olumsuz=stresli” olarak değerlendirilmesi durumunu açıklamaktadır. 

Buna göre kişi geçmiş deneyimleriyle şu an yaşadığı olayın stresli olma durumuna yönelik ilk 

değerlendirmesini yapar. Sonrasındaysa yeniden değerlendirme süreci başlar. Bu süreçte kişi 

mevcut içsel ve dışsal kaynaklarını değerlendirir [59].  Stresle başetmede içsel kaynaklar; aile 

yönetim biçimi, amaçları, inanç ve değerleri, iletişim becerileri, ekonomik durum gibi bileşenleri 

içermektedir. Dışsal kaynaklar ise aile destek sistemleri, akrabalık ilişkileri, toplum kaynakları, 

sosyal hizmetlere ve sağlık bakımına erişebilme gibi bileşenleri kapsamaktadır. Aile algılanan 

tehditle ortaya çıkan stres düzeyini azaltmak ve denge durumunu kazanmak için mevcut içsel ve 

Koruyucu Başetme 
Kaynakları 

BAŞETME 
KAYNAKLARI 

Mücadeleci Başetme 
Kaynakları 

STRESÖR Stres Yanıtı 

DEĞERLENDİRME 

GÜÇLÜK 

Optimal İşlev Yaşam Olayları/Durumlar 
(yaşam değişiklikleri, rol 

sorumlulukları…) 

Taleplerin 
Farkında Olma 

İlk değerlendirme 

İkinci değerlendirme 

KORUMA DİRENÇ 

Kaynak>Talep 

Kaynak<Talep 

 Duygusal odaklı 
başetme  

Sorun odaklı 
başetme 
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dışsal kaynaklarını harekete geçirmektedir. Bu kaynakların yetersizliği durumunda etkisiz 

başetme sonucu dengesizlik süreci uzar ve birikimli etkisiyle allostatik yük ortaya çıkar. Bu 

yükün fazla olması; aile işlevlerini, kişilerin vücut sistemleri, bilişsel becerileri ve ruh sağlığını 

olumsuz etkilemektedir [45,47,57,59,60].  

Sağlıklı yenidoğanla birlikte aile üyelerinin yeni rol-performans ve sorumlulukları 

dengesizlik durumuna yol açmakta ve ailesel strese neden olmaktadır [61]. Geçmiş yaşam 

olayları, bireysel başetme yöntemleri ve kişilik özellikleri gibi etmenler nedeniyle her aile üyesi 

stresi farklı yoğunluklarda yaşamaktadır. Buna karşın yoğun ve uzun süreli bakıma gereksinimi 

olan riskli yenidoğana sahip olan ailelerin değişen rol performansları özellikle ebeveyn kimliğini 

tehdit etmekte, yoğun strese ve ailesel krize neden olmaktadır [45,61]. Bu süreçte; bebeklerini 

ağrılı ve acılı uyaranlara karşı koruyamamaları, zarar vermekten korktukları için bebeklerinin 

bakımına katılmaktan kaçınmalarıyla birlikte değişen ebeveynlik rol-performanslarına uyum 

sağlayamamaları; çaresizlik, yetersizlik, engellenmişlik ve suçluluk duyguları yaşamalarına 

neden olmaktadır [1].  

Uzamış ve birikimli stres nedeniyle ebeveynlerin etkili iletişim ve ilişkilerinin azalması, 

rol-performansında yetersizlik, anksiyete-depresyon-hastalık belirtilerinin ortaya çıkması, 

dikkat ve hafızayla ilişkili bilişsel fonksiyonlarda azalma gibi olumsuz sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır [47,50,61]. Ebeveyn için bu durum bebeğinin davranışsal işaretlerini tanıyamama, 

bebeğin bakım ve gereksinimlerini uygun, güvenli ve zamanında karşılayamama yönünden risk 

oluşturmaktadır. Sonuç olarak bebeğin gelişimi, ebeveyn-bebek bağlanması ve etkileşimi bu 

durumdan olumsuz etkilenir. Uzun dönemde bu sonuçlar ebeveynde travma sonrası stres 

bozukluğu, depresyon, azalmış sosyal ilişkiler ve çocuk ihmali gibi hem erişkin hem de çocuk 

sağlığını etkileyen kısır bir döngü ortaya çıkarmaktadır. Bu döngünün oluşması ancak 

ebeveynlerin stresle olumlu başetme yöntemleri kullanmasını ve mevcut durumu yönetebilecek 

öz-yeterlilik becerisini kazanmasını sağlayarak önlenebilmektedir [1,61,62].  

Kriz sürecinde ailenin iyi yönde uyum sağlama ve dengeye ulaşmasında yeni kaynaklar, 

destek sistemleri, etkili başetme yöntemleri geliştirilebilmesinde sağlık profesyonellerinin 

önemli sorumlulukları vardır. Ünitede bebeği olan ebeveynlerin olumlu başetmelerini 

desteklemeye yönelik güncel hemşirelik uygulamalarına örnekler Tablo 2.3.’de gösterilmektedir 

[61]. 

Başetme yöntemleri sorun odaklı ya da duygusal odaklıdır. Sorun odaklı başetme 

yöntemleri, olayı etkileyerek koşulları değiştirmeyi içeren davranışlardır. Duygusal odaklı 

başetme yöntemlerindeyse, kişi mevcut koşulları değiştiremediği için olayla ilgili duygularını 
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yönetmektedir. Kısaca; sorun odaklı başetme yöntemleri stresörü ortadan kaldırmayı, duygusal 

odaklı yöntemlerse stres yanıtını farklı yorumlamayı kapsar. Fiziksel aktivitede bulunmak, 

arkadaşlarla paylaşımda bulunmak, meditasyon yapmak olumlu duygusal başetme 

yöntemlerine örnek gösterilebilir. Bunun yanında madde kullanmak, aşırı beslenmek ve alkol 

tüketmek ise olumsuz yöntemlerdendir. Ailelerin stresli yaşam olayını değerlendirmesi ve aldığı 

sağlık bakımı sonucu seçtiği başetme yöntemi işlevsel ve duygusal dengeyi yeniden 

sağlayabilme durumunu belirleyecektir [61-63].  

Price ve ark. (2010) strese neden olan primer stresör kaynaklı ortaya çıkan sekonder 

stresörün dikkate alınması ve etkili yönetilmesinin önemini vurgulamaktadır [64]. Primer 

stresör olan riskli yenidoğanın hospitalizasyonuyla birlikte ekonomik harcamalarının 

farklılaşması, aile içi süreçlerin devamlılığında bozulma, hastanedeki bebeğin yanında bulunan 

ebeveynin kardeşleri ihmal etme durumu gibi sekonder stresörler ortaya çıkmaktadır. Hemşire 

bakım planlarken girişimlerinde sekonder stresörleri değerlendirmelidir [1,61,64]. 

Tablo 2.3. Ünitede bebeği olan ebeveynlerin sorun ve duygu odaklı olumlu başetmelerini 
desteklemeye yönelik güncel hemşirelik uygulamalarına örnekler 

Sorun Odaklı Başetme  Duygu Odaklı Başetme 

− Ebeveyn eğitim programları: bebeğin 

bakımı ve gelişimine yönelik ebeveyn bilgi 

ve becerilerini geliştirme programı  

− Aile temelli uygulamalar: bebeğin 

gereksinimleri, ailenin yapı ve işlevi, bakım 

çevresi ve eve taburculuğuna odaklanan 

bireyselleştirilmiş bakım yönetimi 

− NIDCAP: yenidoğanın bireyselleştirilmiş, 

gelişimi destekleyici bakımında ailenin 

bakıma dahil edilerek ebeveyn-bebek 

etkileşiminin sürekliliğinin sağlanması 

− COPE: ebeveynin bakım becerilerinin 

geliştirilmesi ve duygusal başetmede 

güçlendirilmesi için fırsatlar oluşturulması 

− Anne-Bebek Etkileşim Programı: 

ebeveynin bebeğinin bakımına, davranışsal 

işaretlerine yönelik bilgisinin hastanede ve 

taburculuk sonrası evde arttırılmasına 

yönelik uygulamaları kapsaması 

− Ebeveyn destek gruplarının 

oluşturulması 

− Akran desteği: daha önce ünitede bebeği 

bulunan deneyimli ve süreçle olumlu 

başeden ebeveynlerin hastane, 

taburculuk gibi konularda yeni 

ebeveynlere gönüllü olarak duygusal ve 

bilgisel olarak destek sağlaması 

− Kanguru bakımı: ebeveyn ve bebeğin 

ten-tene temasının sağlanması 

− Bireysel danışmanlık hizmeti: travma 

sonrası stres bozukluğu, depresyon gibi 

durumların önlenmesi amacıyla 

ebeveynlerin profesyonel danışmanlık 

alması 

− Günlük tutma: ünitede bebeği olan 

ebeveynlerin duygularını ifade 

edebileceği günlükler tutmasının 

sağlanması 

Kaynak: Howland, L. C. (2007). Preterm Birth: Implications for Family Stress ad Coping. Newborn and Infant Nursing 
Reviews, 7(1), 14-19. 
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2.2.3. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Olan Ebeveyn ve Stresle ilgili 

Araştırmalar 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde ünitede bebeği olan ebeveynlerin stres düzeyleri, 

kaynakları, başetme yöntemlerini belirlemeye yönelik olanların yanında stres düzeylerini 

azaltmaya yönelik araştırmalar dikkat çekmektedir [65-97].  

 

2.2.3.1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Olan Ebeveynin Stres Düzeyleri, 

Kaynakları ve Stresle Başetme Yöntemlerini Belirlemeye Yönelik Araştırmalar 

Bu bölümde ebeveynlerin stres düzeyleri, strese neden olan etmenler, stresle başetmede 

tercih ettikleri yöntemler ve stresin kısa-uzun dönem sonuçlarının neler olduğunu belirlemeye 

yönelik literatür bilgisi verilecektir.  

 
Seideman ve arkadaşlarının (1997) ebeveynlerin stres düzeyleri ve başetme 

yöntemlerini belirlemek amacıyla pediatrik (n=20) ve yenidoğan (n=31) yoğun bakım 

ünitesindeki 51 ebeveynle gerçekleştirdikleri tanımlayıcı çalışmada Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitesi: Anne-Baba Stres Ölçeği  (YYBÜ-ABSÖ) ve Pediatrik Yoğun Bakım Ünitesi: Ebeveyn Stres 

Ölçeği, Ebeveyn Başetme Ölçeği kullanılmıştır. Ölçüm araçlarına göre ebeveynlerin stres 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle YYBÜ’deki ebeveynler için ebeveyn rol ve 

ilişkiler (3,29±0,90),  bebeğin görünüm ve davranışları (3,15±0,96) ölçek alt boyutları puan 

ortalamasının daha yüksek olduğu bulunmuştur. Stres kaynağı olarak “bebeğimden ayrı olmak”, 

“ağrılı işlemlere karşı bebeğimi koruyamamak”, “bebeğimin aniden renginin değiştiğini 

görmem”, “bebeğimi ağrı içinde görmem” ölçek madde ortalamaları olduğu saptanmıştır. 

Başetme yöntemleri olarak pediatrik yoğun bakımda olan ebeveynlerin sorun-odaklı başetme 

yöntemlerini, YYBÜ’deki ebeveynlerinse duygusal-odaklı başetme yöntemlerini tercih ettikleri 

ve yararlı buldukları belirlenmiştir [65]. 

Franck ve arkadaşlarının (2005) sezaryen doğum sonrası bebeğini hemen göremeyen 

ebeveynlerin, annelerin, üniteyi ziyaret sıklığı az olan ebeveynlerin stres düzeylerinin yüksek 

olduğu bildirilmiştir [66]. Carter ve arkadaşlarının (2005) karşılaştırmalı çalışmasında YYBÜ’de 

bebeği olan ebeveynlerin (n=447) anksiyete ve depresyon düzeylerinin yüksek olduğu 

saptanmıştır. Bebeğin gestasyon yaşı küçüldükçe ebeveynlerin depresyon puanlarının arttığı 

belirtilmiştir. Daha önce YYBÜ deneyimi olan ebeveynlerin anksiyete ve depresyon puanlarının 

deneyimi olmayan ebeveynlerden daha düşük olduğu ve özel müdahalenin gerekli olmayıp 

ebeveynlerin mevcut duruma zamanla başarılı şekilde uyum sağladığı bildirilmiştir [67]. 
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Turner ve arkadaşlarının (2007) YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerin parental depresyon 

düzeyleri, bebeklerinin SNAPPE-II skorları ve hastalık şiddeti algısı arasındaki ilişkinin 

belirlenmesine yönelik Kanada’da 2000-2001 yılları arasında yapılan tek merkezli,  tanımlayıcı 

kesitsel çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen tepki kategorisi 4’lü derecelemeden 

oluşturulan bebeklerinin sağlık durumu algılarına yönelik bir soru, Depresyon Epidemiyolojik 

Çalışmalar Ölçeği ve SNAPPE-II skorları kullanılmıştır. Bebeklerin hem anne hem de babaları 

olmak üzere toplamda 174 çift çalışmaya dahil edilmiştir. Annelerin yaş ortalaması 33±6, 

babalarınsa 30±5 yıl olduğu saptanmıştır. Ebeveynlerin gelir düzeylerinin yüksek olduğu, 

bebeklerin %29’unun SNAPPE-II skorunun sıfır olduğu belirlenmiştir. Bebeğinin durumunu 

oldukça iyi olarak bildiren annelerin oranı %51, babaların ise %44’tür. Annelerin (23±12) 

depresyon düzeylerinin babalardan (17±10) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bebeklerinin 

sağlık-hastalık durumu algılarıyla annelerin depresyon düzeyleri arasında ilişki bulunmamasına 

karşın babaların depresyon düzeyleriyle orta düzeyde ilişki (p<0,001 ve r=0,440) saptanmıştır 

[68]. 

Montirosso ve arkadaşlarının (2012) YYBÜ’de bebeği olan annelerin stres ve algılanan 

destek düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 2006 Ocak-2007 Aralık tarihlerinde İtalya’da 25 

ünitede yapılan tanımlayıcı çalışmada YYBÜ-ABSÖ ve Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği 

kullanılmıştır. Toplamda 136 annenin katıldığı çalışmada yaş ortalaması 33,5±4,8 yıldır. 

Bebeklerin gestasyon yaşı 28,9±2,1 ve doğum ağrılıkları 1129,8±244,6 gr, ünitede kalış süresi 

60,5±22,4 gündür. Annelerde en çok strese neden olan ölçek alt boyutunun ebeveynlik rolleri 

(3,4±0,9) olduğu saptanmıştır. Ölçek alt boyut ortalamaları görünüm ve sesler 2,5±0,8 ve 

bebeğin görünüm ve davranışları için 2,8±0,9 olduğu bulunmuştur. Bebeğin yatış süresi 

uzadıkça ebeveynlerin stres düzeylerinin arttığı, hemşirelerin destek düzeylerinin azaldığı 

belirlenmiştir. Sosyoekonomik düzey azaldıkça ebeveynlerin stres ölçeği ebeveynlik rolleriyle 

ilişkili stres düzeylerinin arttığı bulunmuştur. Hemşire desteği arttıkça ebeveynlerin 

bebeklerinin görünümlerine ve ünitedeki görüntü ve seslere ilişkin stres düzeylerinde azalma 

olduğu saptanmıştır [69]. 

Jubinville ve arkadaşlarının (2012) III. Düzey YYBÜ’de prematüre bebeği olan 

ebeveynlerin akut stres bozukluğu semptomları gösterme durumlarını belirlemeye yönelik 

Kanada’da 16 Şubat-16 Mayıs 2008 tarihleri arasında yaptıkları tek merkezli, prospektif kohort 

çalışmada bebeğin yatışının ilk 7-10 gün ve birinci ayın sonunda olmak üzere iki kez veri 

toplanmıştır. Toplamda 40 anneden stresle ilişkili Stanford Akut Stres Belirtileri Soru Formu 

(SASRQ), Edinburgh Postpartum Depresyon Ölçeği (EPDS) ve anne-bebek tanıtıcı form 

kullanılmıştır. Bebeklerin doğumdaki ağrılıkları 1374,5±466,1 gr ve doğumdaki yaşları 29,0±2,6 

gestasyonel haftadır. Annelerin yaş ortalaması 28,4±6,0 yıldır.  İlk ölçümde annelerin SASRQ 
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puan ortalamaları 42,4±17,9 olup ikinci ölçümde 38,3±33,7 olduğu belirlenmiştir. Bununla 

birlikte annelerin EPDS puan ortalamaları ilk ölçümde 10,5±6,5 olup ikinci ölçümde 8,9±5,8 

olduğu saptanmıştır.  İlk ölçümde annelerin %28’inin Akut Stres Bozukluğu (ASB) tanı 

ölçütlerini karşıladığı bulunmuştur. Annelerin %82’sinin erken doğumu travmatik bulduğu ve 

%43’ünün depresyon bulguları olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte ilk ölçümde orta düzeyde 

akut stres bozukluğu bulguları olan annelerin birinci ayın sonunda depresyon bulguları 

göstermeleri arasında ilişki olduğu saptanmıştır [70]. 

Gonya ve Nelin (2012), III. Düzey YYBÜ’de prematüre bebeği olan annelerin üniteyi 

ziyaret sıklıkları ve kanguru bakımına katılma durumlarıyla ebeveyn stres düzeylerini 

belirlemeye yönelik ABD’de 2010 Temmuz-2011 Nisan tarihlerinde tek merkezde yapılan 

tanımlayıcı çalışmada YYBÜ-ABSÖ ve üniteyi ziyaret sıklıkları, süreleri, kanguru bakımına 

katılma durumlarıyla ilgili elektronik tıbbi kayıtlar kullanılarak veriler toplanmıştır. Buna göre 

32 annenin %78’inin kanguru bakımına katıldığı saptanmıştır. Anneler ortalama haftada iki kez 

kanguru bakımı vermiştir. Annelerin eğitimleri ve sosyoekonomik düzeyleri yükseldikçe üniteyi 

ziyaret sıklıkları ve kanguru bakımına katılma sürelerinin arttığı bulunmuştur. Annelerin stres 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ölçek alt boyutlarından özellikle bebeklerin 

görünüm ve davranışlarına yönelik stres puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır 

[71]. 

Chourasia ve arkadaşlarının (2013) III. Düzey YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerin stres 

düzeyini belirlemeye yönelik Hindistan’da Nisan-Eylül 2011 tarihlerinde yapılan tanımlayıcı 

çalışmada bebeğin üniteye yatışını takiben altı ve sekizinci günler arasında YYBÜ-ABSÖ ve anne-

bebek tanıtıcı bilgi formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Annelerin özellikle bebeklerinin 

görünüm ve davranışlarıyla (4,10±0,58) ebeveyn rollerine (4,12±0,62) yönelik stres 

düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Ebeveynlerin yaşları ve bebeklerin ünitede kalma 

süreleri arttıkça stres ölçek puan ortalamalarının arttığı belirlenmiştir. Prematüre bebeği 

(4,26±0,61) olan annelerin stres puan ortalamalarının term bebeği (3,86±0,59) olan annelere 

göre yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Bebeklerini doğrudan besleyen annelerin 

(3,39±0,61) stres ölçek puan ortalamalarının besleyemeyen annelere (4,35±0,42) göre düşük 

olduğu bulunmuştur (p<0,05). Annelerin eğitim ve mesleklerine göre ölçek puan ortalamaları 

arasında fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05) [72]. 

Gangi ve arkadaşlarının (2013) rol değişimiyle birlikte anksiyetenin post-travmatik 

stres gelişimine etkisini belirlemeye yönelik YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerle İtalya’da Şubat-

Ekim 2012 tarihleri arasında yaptıkları tek merkezli prospektif çalışmada aile işlevselliğini 

belirlemeye yönelik Aile Çevresi Ölçeği, Post-travmatik Stres Bozukluğu Ölçeği ve YYBÜ-ABSÖ 
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kullanılarak veriler toplanmıştır. İlk ölçüm bebeğin üniteye yatışını takiben ilk beş gün içinde, 

ikinci ölçüm ise doğumdan 28 gün sonra yapılmıştır. Ebeveynlerin (n=31) yaş ortalaması 

37,4±5,3 yıl olup %55,9’u evlidir. Annelerin (84,1±21,3) stres düzeyleri babalardan  (66,3±20,9) 

yüksek ve bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.   Bebeğin doğumdaki 

ağırlığı ve gestasyon yaşı azaldıkça ebeveynin stres düzeyinin arttığı bulunmuştur. Akut Stres 

Bozukluğu olan ebeveynlerde Post-travmatik Stres Bozukluğu görülme sıklığının daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Akut Stres Bozukluğu ölçütlerini annelerin %92’si, babaların %83’ü 

karşılarken post-travmatik stres bozukluğu ölçütlerini karşılayan ebeveynlerin oranları 

sırasıyla %62 ve %44’tür. Ebeveynlerin akut dönemde stres bozukluklarının değerlendirilmesi 

ve gerekli girişimlerin yapılmasıyla post-travmatik stres bozukluğu önlenebilir [73]. 

Busse ve arkadaşlarının (2013) III. Düzey YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerin (n=30) 

hospitalizasyon sürecine duygusal ve davranışsal yanıtlarıyla stres düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik ABD’de yapılan tanımlayıcı çalışmada YYBÜ-ABSÖ ve PROMSIS ölçeği 

kullanılarak veri toplanmıştır. PROMSIS ölçeği uyku bozukluğu, yorgunluk, anksiyete ve 

depresyona yönelik bulguları ölçen araçtır. Ebeveynlerin yaş ortalaması 32,17±7,49 yıldır. 

Ebeveynlerin %73’ü kadın cinsiyette (n=22) ve %87’si evlidir. Ebeveynlerin üniteyi sıklıkları 

incelendiğinde %80’inin haftada beşten çok kez, %17’sinin 3-5 kez/hafta olduğu saptanmıştır. 

YYBÜ-ABSÖ ebeveyn rolleri (3,25±0,99), bebeğin görünüm ve davranışlarına (3,09±0,88) 

yönelik ölçek alt boyut puanlarıyla anksiyete (r=0,61), depresyon (r=0,36) ve uyku bozuklukları 

(r=0,60) arasında ilişki belirlenmiştir. Ebeveynler için ebeveyn rollerinde değişim en büyük 

stres kaynağı olarak bulunmuştur [74]. 

Feeley ve arkadaşlarının (2013) ünitede bebeği olan babalar için stres kaynaklarını üç 

grupta toplamaktadır. Bunlardan ilki yenidoğanın sağlık durumu, doğum ağırlığı gibi bebekle 

ilişkili stresörlerdir. İkincisi, baba rolüne ilişkin tutum ve inançları, aile yönetimi ve önceki 

deneyimleri gibi kişisel etmenlerdir. Üçüncüsü; fiziksel çevre, sosyal çevre gibi ünite çevresine 

ilişkin stresörlerdir. Bebeği ünitedeyken işte çalışmanın babaların streslerini arttırdığı 

saptanmıştır [75]. Buna karşın çalışmanın iyileştirici olduğu, dikkati başka yöne çekmeyi 

sağladığı ve gerçekliğe dönüşün bir parçası olduğu için babaların stresini azalttığına yönelik 

araştırmalar literatürde dikkat çekmektedir. Ebeveynlerin yaşadıkları kontrol kaybıyla ilişkili 

stresle başetmede “... Benim başetme yöntemim çalışmaya fazla odaklanmak… Kendimi işe 

atmak ve yalnızca buna odaklanmak …” ifadesinden özellikle babaların üniteden uzaklaşarak 

işine odaklanma, egzersiz yapma gibi aktivitelere yöneldiği bildirilmektedir. Buna karşın “… 

Çalışmaya odaklanmak o kadar zor ki… Ne kadar çok çalışırsam kendimi o kadar çok suçlu 

hissediyordum… Çalıştığım an aklıma gelen -bebeğimi yeterince göremediğim düşüncesi- 
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oluyor” ifadesinden bireysel farklılıkların süreci stresli olarak algılamayı etkilediği 

görülmektedir [76,77]. 

Woodward ve arkadaşlarının (2014) YYBÜ’de prematüre bebeği olan ebeveynlerin stres 

kaynaklarını ve düzeyleriyle birlikte maternal stresin bu bebeklerin dört yaşındaki gelişimlerine 

etkilerini belirlemeye yönelik Yeni Zelanda’da III. Düzey YYBÜ’de Aralık 1999 ve Mayıs 2004 

tarihleri arasında yapılan prospektif kohort çalışmada annelerin stres düzeyini 

değerlendirmede YYBÜ-ABSÖ, bebeğinin bakımı konusunda kendine güvenini değerlendirmede 

Anne-Bebek Ölçeği, psikolojik iyilik hali değerlendirmede Edinburg Postnatal Depresyon Ölçeği, 

stresli yaşam olaylarını değerlendirmede Sosyal Uyum Ölçeği kullanılmıştır. Düzeltilmiş yaşa 

göre dördüncü yılda çocuğun bilişsel gelişimini değerlendirmek için Wechler Okul Öncesi Zeka 

Ölçeği, dil gelişimi için Temel Dil Gelişimi Klinik Değerlendirme, duygusal ve davranışsal uyumu 

için Güçlükler ve Zorluklar Soru Formu kullanılmıştır. Bebeklerin doğumdaki yaşı 27,6±2,4 

gestasyonel hafta ve doğum ağrılıkları 1046±323,3 gr’dır. Bu bebeklerin %50,4’ü erkek 

cinsiyette ve %37,6’sı mekanik ventilasyon desteği almakta olduğu belirtilmektedir. Annelerin 

yaş ortalaması 30,6±5,2 yıl ve eğitim düzeyleri %28,6’sının düşük düzeydedir. Ebeveynler için 

en çok strese neden olan değişen ebeveyn rolleri (2,90±0,28) ve bebeğin görünüm-davranışları 

(2,70±0,25) olduğu ve orta düzeyde stresli oldukları saptanmıştır.  Annelerin düşük eğitim 

düzeyi, daha önce stresli yaşam olayları deneyimlemiş olmaları ve postnatal depresyon 

ölçütlerini karşılamaları durumunda çocukların dil gelişiminin akranlarına göre zayıf olduğu 

bulunmuştur. Bununla birlikte dil gelişiminin zayıf olduğu bu çocuklarda anksiyetelerinin 

yüksek olduğu belirlenmiştir [78]. 

Pritchard ve Montgomery-Hönger (2014) ünitede preterm bebeği olan ebeveynlerin 

(n=21) stres kaynakları ve düzeylerini belirlemeyle birlikte hemşirelerin (n=23) ebeveynlerin 

deneyimlerini nasıl algıladıklarını karşılaştırmaya yönelik Yeni Zelanda’da III. Düzey YYBÜ’de 

Haziran 2010- Şubat 2011 tarihleri arasında yapılan çalışmada YYBÜ-ABSÖ ve Yenidoğan Yoğun 

Bakım Ünitesi: Eksternal Stresör Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır.  Ekternal Stres Ölçeği 

tepki kategorisi 5’li derecelemeden oluşan ebeveynin zaman yönetimi, bebek bakımını 

düzenleme, finansal kaynakları ve üniteye erişebilirliği gibi konularda stres düzeylerini ölçen 

bir araçtır. Annelerin yaş ortalaması 29,82±7,24 ve babalarınsa 35,70±7,44 yıl olduğu 

belirlenmiştir. Ebeveynlerin %90,91’i evlidir. Bebeklerin doğumdaki yaşı 27,75±1,36 

gestasyonel hafta ve doğum ağırlığı 1222,08±343,58 gr’dır. Bebeklerin %46,15’inin mekanik 

ventilasyon desteği aldığı bulunmuştur. Babaların stres düzeylerinin annelerden düşük olduğu 

saptanmıştır. Buna karşın hemşireler ebeveynlerin stres düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

düşündüklerini bildirmişlerdir. Ebeveynler için en çok strese neden olan bebeklerinin görünüm-

davranışları olduğu belirtilmiştir. Hemşireler içinse ebeveynlerde en çok strese neden olduğunu 
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bildirdikleri durumun değişen ebeveynlik rolleri olduğu bulunmuştur. Ekternal stres 

kaynaklarıyla ilgili ebeveynlerde en çok strese neden olan bebeğin bakımını düzenlemeyken 

hemşirelerin finansal kaynaklar olduğunu bildirdiği saptanmıştır. Eksternal stres kaynaklarına 

yönelik annelerin stres düzeylerinin babalardan, hemşirelerin ise ebeveynlerden daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Düzenli aralıklarla ebeveyn ve hemşire stres kaynakları ve algılarının 

belirlenmesi önerilmiştir [79]. 

Holditch-Davis ve arkadaşlarının (2015) prematüre bebeği olan annelerin  (n=232) 

ünitedeki süreçte stres düzeyleriyle taburculuğu takiben ilk bir yılda depresyon, anksiyete, 

stres, post-travmatik stres bozukluğu yönünden psikolojik stres belirtilerini saptamaya yönelik 

prospektif takip çalışmasına göre ebeveyn bebeğinin sağlık durumunu ne kadar kötü olarak 

algılıyorsa stres düzeyinin o kadar yüksek olduğu belirlenmiştir. Özellikle YYBÜ’de bebeğin 

yatışının olduğu dönemde yüksek düzeyde stresli olan ebeveynlerde taburculuğu takiben ilk 

yılda depresyon ve post-travmatik stres bozukluğu tanı ölçütlerinin karşılama oranlarının 

yüksek olduğu saptanmıştır [80].   

Turner ve arkadaşlarının (2015) YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerin (n=73) stres 

düzeyleri ve stres kaynaklarını belirlemeye yönelik Avustralya’da 2009-2010 yılların arasında 

12 aylık süreçte yapılan tek merkezli tanımlayıcı çalışmada YYBÜ-ABSÖ kullanılmıştır. Etkileşim 

temelli modeli temel alan bu ölçüm aracına göre ebeveynlerde en çok strese neden olan 

“değişen ebeveyn rolleri”dir. Özellikle ebeveynler için “bebeğinden ayrı olmak” ve “bebeğine bu 

süreçte nasıl yardım edeceği konusunda çaresiz hissetmenin” aşırı strese neden olduğu 

saptanmıştır.  Bebeğin görünüm ve davranışları boyutundaysa “bebeğini ağrı çekiyorken 

görme”nin aşırı çok stresli olduğu bulunmuştur. Ünitedeki ses ve görüntülere yönelik, 

monitörlerden çıkan ani alarmların orta derece stresli olduğu belirlenmiştir.  Bebeğin gestasyon 

yaşı küçüldükçe, ebeveyn yaşı arttıkça, ikiz bebeğe sahip olma durumunda ebeveyn ünitedeki 

görüntü ve sesler boyutunda stres düzeyinin arttığı saptanmıştır [81].   

Stacey ve arkadaşlarının (2015) ünite bebeği olan ebeveynlerin (n=8) bu deneyimi nasıl 

algıladığı ve stresli olan bu süreçle başetmelerinde nelerin destek olabileceğini belirlemeye 

yönelik  İngiltere’de II. Düzey YYBÜ’de yapılan yüz-yüze yarı yapılandırılmış görüşme 

tasarımındaki nitel çalışmada “1) Geçen hafta ünitede olmak senin için ne kadar stresliydi 

(1’den 10’a kadar derecelendirme)?, 2) Geçen hafta ünitede olmanın nasıl olduğunu 

betimleyebilir misin?, 3) Ünite ortamında başetmede güçlük çektiğin bir özellik, şey var mıydı?” 

soruları katılımcılara sorulmuştur. Dört ana tema saptanmıştır. Bunlar; “Duygusal Dalgalanma, 

Bebeğin Sağlığı, Fiziksel Çevre ve Diğer İnsanlar”’dır. “Diğer İnsanlar” ana temasının beş alt 

temaya ayrıldığı belirlenmiştir. Duygusal Dalgalanma boyutunda ebeveynlere yoğun bakım 
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ünitesinde bebeğinin olması ve bu deneyimin ona hissettirdiği suçluluk, anksiyete, yorgunluk, 

eğlence ve kaygı duyguları olduğunu bildirmiştir. Bebeğin Sağlığına yönelik değişimlerden 

ebeveynin “… Geçirdiği ameliyat uzun zaman önce değildi... Evet, kötü bir zamandı... Bir kere 

geçtikten ve başettiktikten sonra... Tekrar rahatlamaya başlarsın...” ifadesi stres ve anksiyetesini 

etkilediğini göstermektedir. Ev ve ünite ortamındaki en önemli farklardan biri yabancı kişilerin 

olmasıdır.  Diğer İnsanlar ana temasının alt temalarından biri “Aynı Gemide” olup “İnanmanı 

sağlıyor... Yalnızca sen değil herkes iyi bir şekilde başetmeye çalışıyor... Bazen sadece 

gereksinimi olduğu için ona biraz güç verirsin... Ve birisi sana hoş şeyler söyler... Ve bu sana –

evet aslında yapabiliyorum- inancını sağlar… ” ifadesinden ebeveynlerin birbiriyle olan olumlu 

paylaşım ve konuşmalarının başetmeyi desteklediğini göstermektedir. Özellikle ebeveynlerde 

en çok stres oluşturan etmenlerden biri “kendilerini uzaklaştırılmış hissetmeleri ve 

bilgilendirilmemeleri” olduğu saptanmıştır [82]. 

Jones ve Lynn (2018) yoğun bakım ünitesinde bebeği olan ebeveynlerin stres kaynakları 

ve stresle başetme yöntemlerini belirlemeye yönelik nitel çalışmada Lazarus ve Folkman 

tarafından geliştirilen Stres ve Başetme Etkileşim Modeli temel alınmıştır. Yirmi blog yazarı 

ebeveynle yapılan görüşmelerde en sık belirtilen stres kaynağının bilgiyle ilişkili olduğu 

saptanmıştır. Bebeğin durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaması, bilgilendirme için 

ebeveynlerin beklemesi ya da bilginin bekledikleri gibi olmaması stres kaynağı olarak 

belirlenmiştir. Başetme yöntemlerinden en çok duygu odaklı olarak “yeni bir yönden duruma 

bakmanın” kullanıldığı bulunmuştur. Yeni bir yönden duruma bakmada yapılanlar arasında 

“normalleştirmek, mizah kullanmak, bebeği suçlamak, olumlu olanı görmek, ne kadar çok 

ilerledik düşüncesine sahip olmak” yer almaktadır. Problem odaklı başetme yöntemlerindense 

en çok destek arayışının kullanıldığı bulunmuştur. Destek arayışı konusunda manevi destek, 

bilgi, sosyal destek, ekonomik destek, deneyimli olanlarla konuşmaya yönelmenin olduğu 

saptanmıştır [83].    

Sonuç olarak ebeveynlerin stres düzeyleri, kaynakları, başetme yöntemleri değişiklik 

göstermektedir. Bebeğin klinik özellikleri, ünitede verilen bakımın kalitesi, ebeveynlerin 

bireysel başetme yöntemleri stres düzeylerini etkilemektedir. Uzun süreli stresin etkili 

yönetilememesi sonucu yüksek stres ve akut stres bozukluklarının depresyon, travma sonrası 

stres bozukluğu ve uyku bozukluklarına neden olduğu bildirilmektedir [67,68,70]. Ebeveynlerin 

sosyodemografik özelliklerine göre stres düzeyleri değişebilmektedir. Buna karşın yaş 

değişkeniyle ilişkili farklı araştırma sonuçları dikkat çekmektedir. En çok strese neden olan 

durumlar; değişen ebeveyn rolleri ve bebeğin görünüm-davranışlarıdır. Bebeğini doğrudan 

besleyememe, doğum sonrası hemen görememe, koruyamama ve ayrı kalma ebeveyn stresini 

arttırmaktadır [65,67,71,73,74]. Kanguru bakımına katılmama, üniteyi ziyaret sıklığının az 
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olması, hemşire desteğinin az olması ebeveyn stres düzeyini arttırmaktadır. Ünitede bebeği olan 

ebeveynlerle yapılan bilgi paylaşımının stres düzeyini ve öz-yeterliliği etkilediği görülmektedir. 

Bebeğin klinik özellikleri incelendiğinde; doğum ağırlığının düşük ve gestasyon yaşının küçük 

olması, mekanik ventilasyon desteği alması, klinik durumunun kötü olması ebeveynlerde stres 

düzeyini arttırmaktadır [69,71,72,81]. Riskli yenidoğana sahip olmak ebeveynler için stresli bir 

süreçtir. Bu süreçte ebeveynlerin başetmelerini desteklemeye yönelik çalışmaların çoğu 

annelere yöneliktir. En çok kullanılan başetme yöntemleri duygusal-odaklı olanlardır. Uzun süre 

anne katılımlarıyla devam ettiği, babaların ikinci ebeveyn olarak nitelendirildiği dikkat 

çekmektedir. Günümüzde; babalara yenidoğan bakımında ve ünitesinde her geçen gün daha 

fazla yer verilmektedir [75,77,79,80,82].   

 

2.2.3.2. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Olan Ebeveynin Stres Düzeylerini 

Azaltmaya Yönelik Araştırmalar 

Bu bölümde ebeveynlerin stres düzeylerini azaltmaya yönelik literatür bilgisi 

verilecektir. Ahn ve Kim (2007)’in karşılaştırmalı çalışmasında YYBÜ’deki ebeveynlerin (n=48) 

bebeğin prematüritelik derecesiyle stres düzeyi arasında pozitif yönde güçlü ilişki bulunmuştur. 

Bebeğin prematüritelik derecesi arttıkça ebeveynlerin stres düzeyinin arttığı bildirilmiştir.  

Özellikle babaların stres düzeyinin annelerden yüksek olduğu saptanmıştır. Ünitede hemşireler 

tarafından verilen eğitimsel desteğinse babaların stres düzeyini azalttığı (t=-2,03; p =0,056) 

ancak annelerin stres düzeyine etki etmediği (t=-0,42; p=0,678) belirtilmiştir. Annelerin %73’ü 

babaların ise %55’inin eğitimsel destek sonrası stres düzeyinde değişme olmadığı bildirilmiştir 

[84]. 

Stresi azaltmaya yönelik olarak yapılan “bilgilendirme” girişimleri ebeveyni güçlendiren 

ya da korkularını arttırma potansiyeli olan “iki ucu keskin kılıç” olarak nitelendirilebilir. 

Arockiasamy ve arkadaşlarının (2008) ünitede bebeği bir aydan uzun süre kalan babaların 

deneyimlerini belirlemeye yönelik Kanada’da III. Düzey YYBÜ’de yapılan tek merkezli nitel 

çalışmada dört ana tema belirlenmiştir. Bunlar; bilgilendirme, iletişim, roller ve diğer 

aktivitelerdir. Bilgilendirme boyutunda ebeveyn için uygunluğu, miktarı, gereksinimlerini 

karşılaması, zamanlaması ve kalitesinin önemi vurgulanmaktadır [85]. 

Voss ve arkadaşlarının (2011) YYBÜ’de verilen AMB’nin ebeveyn memnuniyet ve stres 

düzeyine etkisini belirlemeye yönelik 2006’da New York’ta yapılan girişimsel çalışmada YYBÜ-

ABSÖ, Yenidoğan: Ebeveyn Memnuniyet Ölçeği kullanılarak bebeğin yatışının ikinci günü ve 

yatışı takiben taburculuğu (altı aylık süreç) sonrasında tekrarlı veriler toplanmıştır. Toplamda 

45 ebeveynin katıldığı çalışmada uygulama öncesi (3,12±0,26) ve sonrası (3,35±0,26) stres 
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puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir.  

Ebeveynlerin %6’sının bu süreçte bakıma hiç dahil olmadığı, %16’sının haftada bir kez, 

%75’ininse haftada birden çok kez bebeğinin bakımına katıldığı bulunmuştur [86]. 

Tandberg ve arkadaşlarının (2013) III. Düzey YYBÜ’de preterm bebeği olan 

ebeveynlerin stres düzeyleri ve hemşire desteğini belirlemeye yönelik Norveç’te Ekim 2008- 

Şubat 2011 tarihleri arasında tek merkezde yapılan prospektif çalışmasında YYBÜ-ABSÖ ve 

Hemşire Ebeveyn Desteği Ölçeği kullanılarak bebeğin üniteye yatışını takiben ilk hafta ve 

taburculukta olmak üzere iki kez veri toplanmıştır.  YYBÜ-ABSÖ verilen yanıtlar 1, 2 ve 3 düşük 

stres düzeyi, 4 ve 5 yüksek stres düzeyi olarak sınıflandırılmıştır. Toplamda 82 ebeveynin (41 

anne, 41 baba, 41 bebek) katıldığı çalışma annelerin %75,6’sı ve babaların %61’i 21-35 yaş 

grubuna dahildir. Bebeklerin %61’i erkek (n=25) cinsiyettedir. Doğum ağrılıkları 1405±0,0 gr 

ve gestasyon yaşı 29±0,0 haftadır. Bebeklerin %82,9’u mekanik ventilasyon desteği aldığı 

belirlenmiştir. Hastanede kalma sürerleri ortalama 35,5 gündür. İlk ölçümde annelerin, ebeveyn 

rolleri ve bebeğin görünüm-davranışlarına yönelik stres ölçek puan ortalamalarının babalardan 

yüksek olduğu bulunmuştur. Taburculuktaysa babaların stres ölçek puan ortalamalarının ilk 

ölçüme göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin hastaneye yatış süresince bilgilendirme 

ve hemşirelik bakımından memnun oldukları saptanmıştır [87].  

Flacking ve arkadaşlarının (2013) YYBÜ’de prematüre bebeği olan ebeveynlerin bakıma 

dahil edilmesi ve kanguru bakımının stres düzeylerine etkisini belirlemeye yönelik İsveç’te dört 

farklı ünitede 2001-2003 yılları arasında yapılan prospektif kohort çalışmada en az 72 saat 

bakım alan bebek ebeveynleri (n=300) araştırmaya dahil edilmiş ve İsveç Parental Stres Soru 

Formu (SPSQ) ile anne-bebek bilgi formu kullanılarak veri toplanmıştır.  SPSQ, 34 madde ve 

tepki kategorisi 5’li derecelemeden oluşan beş alt boyuttan oluşan ölçektir. Bu boyutlar 

sırasıyla; yetersizlik, rol kısıtlılığı, eş-ilişkilerinde sorunlar, sosyal izolasyon ve sağlık 

sorunlarından oluşmaktadır. Bakıma dahil edilen ve ortak bakım veren ebeveynlerin (n=114) 

kanguru bakımı verme süreleri 130±70 dk olup ortak bakım grubuna dahil edilmeyen (n=186) 

ebeveynlerin kanguru bakımı verme süreleri 126±102 dk olarak saptanmıştır. Eğitim durumları 

incelendiğinde üniversite mezunu olanlar ortak bakım grubunda %43 olup diğer grupta 

%53’tür. Bebeklerin mekanik ventilasyonla solunumun desteklenme durumu incelendiğinde 

ortak bakım grubunda %39, diğer grupta %59’dur.  Bebeklerin kuvözde bakım alma durumları 

incelendiğinde bu oran ortak bakım grubunda %32’si, diğer grupta %89’dur. Ortak bakım veren 

grubun SPQS-Yetersizlik puan ortalamasının diğer gruba göre daha düşük olduğu bulunmuştur.  

Kuvöz bakımı alan bebeklerin ebeveynlerinin SPSQ-Yetersizlik, Sağlık Sorunları alt boyutları ve 

toplam ölçek puan ortalamaları almayan gruba göre yüksek olduğu belirlenmiştir. Yaşı 27 ve 
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daha küçük olan ebeveynlerin SPSQ-toplam ölçek puan ortalamalarının 28 yaş ve üzeri yaş 

grubuna göre daha yüksek olduğu saptanmıştır [88]. 

Weis ve arkadaşlarının (2013) AMB uygulamaları kapsamında birey merkezli iletişimin 

YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerin stres düzeylerine etkisini belirlemeye yönelik Danimarka’da 

III. Düzey YYBÜ’de Nisan 2011-Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılan randomize girişimsel 

çalışmada bir grup (n=60) standart bakım alırken girişim grubuna bireyselleştirilmiş ve yarı 

yapılandırılmış amaçlı görüşme konuyla ilgili eğitimli hemşireler tarafından uygulanmıştır. 

Ünitede en az beş gün bebeği yatan ebeveynler çalışmaya dahil edilirken taburculukta 

ebeveynlere YYBÜ-ABSÖ ve Hemşire Ebeveyn Desteği Ölçeği uygulanmıştır. Annelerin stres 

düzeylerinin babalardan yüksek olduğu saptanmıştır(p<0,001). Buna karşın girişim ve kontrol 

gruplarının YYBÜ-ABSÖ ve HEDÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı bulunmuştur. Bireyselleştirilmiş ve yarı yapılandırılmış amaçlı görüşmenin ebeveyn 

stresini azaltmada etkili olmadığı belirlenmiştir [89]. 

Matricardi ve arkadaşlarının (2013) ünitede prematüre bebeği olan ebeveynlerin 

streslerini azaltmaya yönelik standart bakım (n=21) ve müdahale grubu (n=21) 

oluşturulmuştur. Standart bakım grubunda; hemşire ebeveynleri bebeğin beslenmesi, alt bezi 

değişimi, banyosu gibi bakım süreçlerine dahil ederek günlük en az 30 dk kanguru bakımı 

vermelerini sağlamış ve psikoloji uzmanıyla her hafta ebeveyn toplantıları yapılmıştır.  

Müdahale grubundaysa standart bakıma ek olarak fizik tedavi uzmanı tarafından ebeveynlere 

bebek masajı ve ekstremite egzersizleriyle ilgili eğitim verilmiştir. Bu eğitimden sonra 

ebeveynler bebeklerine masaj uygulanmıştır. Sağlık ekibi bebeğin görünümü, davranışları, 

nörogelişimsel bulgularına yönelik ebeveynle ortak gözlem yapılmış ve ebeveyn 

bilgilendirilmiştir. Taburculukta ebeveynlerin stres düzeyleri karşılaştırıldığında, müdahale 

grubunun bebeğin görünüm ve davranışlarına yönelik stres düzeylerinin standart bakım alan 

gruptan daha düşük olduğu bulunmuştur. Annelerin stres düzeylerinin babalardan yüksek 

olduğu saptanmıştır. Ebeveyn stresini azaltmaya yönelik yapılan bu müdahalenin yaralı olduğu 

belirlenmiştir. Ebeveynlerin bilgi düzeylerinde artışla birlikte özellikle annelerin rol değişimine 

ilişkin stres düzeylerinin azaldığı saptanmıştır. Ebeveyn stresini azaltmaya yönelik yapılacak 

girişimsel çalışmalarda cinsiyet faktörü dikkate alınmalıdır [90]. 

O’Brien ve Warren (2014) ünite en az 48 saat bulunan bebeği olan babaların (n=58) 

stresle başetmesini kolaylaştıran hemşire desteği algısını belirlemeye yönelik tanımlayıcı 

çalışmada Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeği kullanarak veri toplanmıştır. Buna göre babaların 

%63,8’inin 30-39 yaş grubuna dahil olduğu, %67,2’sinin evli, %89,7’sinin ortaokul-lise mezunu 

olduğu belirlenmiştir.  Bununla birlikte; babaların %89,7’sinin YYBÜ’yle ilgili ilk deneyimleri 
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olduğu bulunmuştur. Hemşire Ebeveyn Destek Ölçeğine göre babaların %86’sı hemşirelerin 

yüksek düzeyde sosyal destekte bulunduğu, %69’u yüksek düzeyde duygusal destek aldığını, 

%98’i bakım vermede yüksek düzeyde destek olduğunu, %86’sıysa yüksek düzeyde 

bilgilendirme desteği verdiğini belirtmişlerdir [91]. 

Montirosso ve arkadaşlarının (2014) prematüre bebeği olan ebeveynlerin stres ve 

depresyon yönünden ciddi risk altında olması nedeniyle gelişimsel odaklı bakım yaklaşımının 

ebeveynler için yararlı olma durumunu değerlendirmeye yönelik İtalya’da 25 YYBÜ’de Ocak 

2006- Aralık 2007 tarihleri arasında yapılan çok merkezli boylamsal çalışmada kontrol grubu 

180 sağlıklı term bebek ve annelerinden oluşurken girişim grubu nörolojik herhangi sorunu 

olmayan, doğum ağırlığı 1500 gr’ın altında ve gestasyon yaşı 29 haftadan küçük olan 178 bebek 

ve annelerinden oluşmuştur. Ünitelerin gelişimsel odaklı bakım verme düzeyini belirlemeye 

yönelik araştırmacılar tarafından Bebek-Merkezli Bakım İndeksi ve Bebek Ağrı Yönetimi İndeksi 

oluşturulmuştur. Ebeveynlerin stres düzeyini belirlemek amacıyla YYBÜ-ABSÖ, depresyon 

düzeyini belirlemek içinse Edinburgh Postnatal Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Bebek Ağrı 

Yönetimi İndeksi’nden düşük puan alan YYBÜ’lerde bebeği bakım alan ebeveynlerin “bebeğinin 

davranış-görünümüne” yönelik stres düzeyinin indeksten yüksek puan alan ünitelerdeki 

annelere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Sağlıklı term bebeği olan annelerin postnatal 

depresyon ölçütleri skorlarıyla Bebek Ağrı Yönetimi İndeksi’nden yüksek puan alan ünitede 

bakım alan preterm bebeğin annelerinin skorlarıyla benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Bebek 

Merkezli Bakım İndeksine göre anne depresyon ve stres düzeylerinin istatistiksel anlamlı fark 

göstermediği bulunmuştur [92]. 

Holditch-Davis ve arkadaşlarının (2014) YYBÜ’de prematüre bebeğe yönelik olan 

girişimlerin ebeveyn (n=240) distresi üzerine etkisini belirlemeye yönelik boylamsal randomize 

girişimsel çalışmada nörolojik sorunu olmayan 1750 gr altında prematüre bebeği olan 

ebeveynler dahil edilmiştir. Çalışmada iki müdahale bir kontrol gurubu bulunmaktadır. 

Randomizasyonla belirlenen gruplardaki annelerin yaş, cinsiyet, eğitim gibi özellikler yönünden 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Müdahale gruplarından ilki kanguru 

bakımı ikincisiyse duyusal uyaranlar içeren masajdır.  Müdahale grubundaki ebeveynler haftada 

en az üç kez 15 dakika olmak üzere belirlenen girişimi uyguladığı bildirilmektedir. Kanguru 

bakımı grubundaki annelerin anksiyete düzeylerinde, masaj grubundaki annelerinse 

depresyona yönelik bulgularında hızlı bir azalma olduğu saptanmıştır. Kısa sürede her iki 

müdahale grubunda olan annelerin stres düzeyinin hızla azaldığı bulunmuştur. Kanguru bakımı 

ve masaj, annelerin üniteye ve kriz sürecine yönelik distres bulgularını etkilemektedir [93].   
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Mörelius ve arkadaşlarının (2015) preterm bebeği olan ebeveynlerin salivasyon kortizol, 

stres ve depresyon düzeyleri üzerine sürekli ten-tene temasın etkisini belirlemeye yönelik 

İsveç’te 2008-2012 tarihleri arasında yapılan randomize kontrollü çok merkezli çalışmada 

kontrol grubu standart bakım almaktadır. İsveç sağlık bakım sistemine göre çalışmaya dahil 

edilen ünitelerde AMB bir standarttır. Yaşamın ilk haftasında ten-tene temas süreleri 

incelendiğinde girişim grubunun ortalamasının 19,6 saat ve kontrol grubu için bu sürenin 7,0 

saat olduğu saptanmıştır. Sürekli ten-tene temasın sağlandığı girişim grubunda ebeveyn ve 

bebeklerin salivasyon kortizol düzeylerinin daha düşük olduğu belirlenmiştir. Ebeveyn stres ve 

depresyon düzeylerinin girişim ve kontrol grubuna göre faklılık göstermediği bulunmuştur. 

Buna karşın sürekli ten-tene temas grubuyla standart bakım grubu arasında babaların eşle 

ilişkide sorun yaşamaya yönelik stres ölçeği alt boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

olduğu saptanmıştır. Sürekli ten-tene temas grubundaki bebeklerin ebeveynlerinde eşle 

ilişkilerde sorun ölçek puan ortalamasının daha düşük olduğu saptanmıştır [94]. 

Hall ve arkadaşlarının (2016) YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlere yönelik kapsamlı destek 

sağlayabilmek amacıyla bakım kültürü oluşturmanın önemli olduğu belirtilmektedir. Bu 

kapsamda ünitede ebeveynlerin güçlendirilmesi, streslerinin azaltılması ve başetmelerinin 

desteklenmesi amacıyla aile merkezli, bireyselleştirilmiş, gelişimi destekleyici bakım verilirken 

akran desteği grupları ve içinde psikiyatristlerin olduğu profesyonel destek gruplarının 

oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda altı alan tanımlanmaktadır. Bunlar; 1) aile 

merkezli gelişimsel bakımın genişletilmesi, 2) tüm ebeveynler için akran desteğinin sağlanması, 

3) ünitede ruh sağlığı uzmanlarının rollerinin tanımlanması,  4) palyatif bakım ve yas 

yönetimiyle ilgili hizmetlerin yaygın kullanımının sağlanması ve profesyonellerin bu konuda 

eğitilmesi,  5) Taburculuk planlama sürecinde ve taburculuk sonrasında ailelerin 

desteklenmesinin iyileştirilmesi, 6) ünitede sorumlulukları tanımlanan sağlık profesyonellerinin 

ebeveyn destekleme yöntemleri ve iletişim becerilerinin güçlendirilmesidir [95]. 

Fotiou ve arkadaşlarının (2016) relaksasyon tekniklerinin ünitede prematüre bebeği 

olan ebeveynlerin stres düzeylerine etkisini belirlemeye yönelik Yunanistan’da Şubat 2012-

Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılan tek merkezli randomize çalışmada kontrol (n=28) ve 

müdahale (n=31) grubu oluşturulmuştur. Her iki gruba yaklaşık olarak her biri 90 dk süren beş 

interaktif kurs verilmiştir. İçerik olarak prematüre bebeğin gereksinimleri, ebeveyn stresi, 

taburculuk planlamasını kapsayan bu kurs programı uygulanmıştır. Bu programdan farklı 

olarak müdahale grubuna stres, kendini tanıma, pozitif düşünme, fiziksel aktivite ve sağlıklı 

beslenme konularında eğitimler verilmiştir. Relaksasyon tekniklerinden hayal kurma, 

diyafragmatik solunum ve progresif kas gevşeme egzersizleri kullanılmıştır. Stres düzeylerini 

belirlemeye yönelik bebeğin doğumundan sonraki 10-15. günlerde ve taburculukta Algılanan 
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Stres Ölçeği, Anksiyete Durum ve Tedavi Envanteri, salivasyon kortizol düzeyleri ölçülmüştür. 

Her iki grupta algılanan stres düzeyinin azaldığı ve bunun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

saptanmıştır. Buna karşın taburculukta her iki grubun ölçek puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu belirlenmiştir. Müdahale grubunun algılanan stres ölçek 

puan ortalamalarının kontrol grubundan daha düşük olduğu bulunmuştur [96]. 

Foster ve arkadaşlarının (2016) yoğun bakım ünitelerindeki AMB’ye yönelik 

metasentez çalışmasında olumlu sağlık sonuçlarına ulaşmada AMB’yi kolaylaştırmanın 

anahtarının “bebek ve ebeveynlerin gereksiniminin karşılanması” olduğu belirtilerek 

ebeveynlerin stres düzeyini etkileyen içsel ve dışsal etkenler tanımlanmıştır. Dışsal etkenler; 

ünite ortamı, ailesel kültür özellikleri, sağlık ekibi ve aile arasındaki etkileşimin özelliği, ailenin 

bakıma dâhil olma durumu, AMB uygulanma derecesi, çocuğun tanı ve tedavisi, uygulanan 

girişimler olarak bildirilmiştir. İçsel etkenler ise; ebeveynin değer ve inançları, kişilik özellikleri, 

güçlü yönleri, kaynakları, psikososyal gelişim düzeyi, etkili ve etkisiz başetme becerileri olarak 

belirtilmiştir [97]. 

Sonuç olarak; YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerin stres düzeylerinin azaltılmasında 

kullanılan AMB, gelişimsel bakım, hemşire desteği,  yarı yapılandırılmış amaçlı görüşmeler, 

relaksasyon teknikleri, sorun ve duygusal odaklı başetme teknikleri kullanımı dikkat 

çekmektedir [83-97]. Ailenin sağlık ekibinin aktif üyesi olarak ortak bakıma katılması eşle 

ilişkiler boyutunda daha az sorun yaşadığı ve stres düzeyinin daha düşük olduğu görülmektedir. 

Bilgilendirme boyutunda; özellikle yerinde, zamanında, beklenen ve gerektiği kadar bilginin 

ebeveyn stres düzeyi üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir. Gelişimsel bakım uygulamalarında 

bebeğin klinik özelliklerinin iyileşmesi kaynaklı ebeveyn stres düzeyini azalttığı öne 

sürülmektedir. Ebeveyn gereksinimleri ve stres kaynaklarının sağlık profesyonelleri tarafından 

tanımlanabilmesi ve karşılanmasının stres düzeylerini etkileyebileceği düşünülmektedir.  

Ebeveynlerin başetme yöntemlerinden destek arayışlarının karşılanması oldukça önemlidir 

[85,87,88,90,93]. 

 

2.3. Aile Merkezli Bakım 

Aile toplumun en küçük işlevsel sosyal ünitesidir. Ailenin bireyselliğine, değer-inançları 

ve kültürel özelliklerine saygı duymak, bebeğinin durumuyla ilgili aileyle tarafsız, doğru, tam ve 

zamanında bilgi paylaşımında bulunmak, hazırbulunuşluk derecelerine göre bebeklerinin 

bakımına dahil etmek, güvenli-iyi bir bakım için sağlık profesyonelleriyle işbirliği yapmayı 

kapsayan AMB uygulamalarına yönelik kavramsal model Şekil 2.5.’te verilmektedir [98].  
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Enfeksiyonları azaltmak ve önlemek amacıyla 1970’lere kadar ebeveyn ziyaretleri 

kısıtlanırken Yeni Zelanda’da Pickerill ve Pickerill (1945,1946) hospitalize edilen bebeğin 

ebeveynleriyle kalmasının enfeksiyon oranlarında artışa neden olmadığını raporladığı 

görülmektedir [99,100]. Bu süreci takiben Bowlby, bağlanmaya yönelik çalışma sonuçlarına 

göre uzun süre ebeveynlerinden ayrı kalmanın çocuklarda akut duygusal travmaya neden 

olduğunu bildirmektedir. Bu durumun erişkin ruh sağlığına olumsuz etkileri olduğuna dikkat 

çekmektedir [101,102]. Spitz (1945) ilk kez hospitalizasyon kavramını tanımlayarak uzun süre 

hastanede yatışla ebeveynden uzak olmanın çocuk sağlığını olumsuz yönde etkilediği 

belirtilmektedir [103].  Bu gelişmeleri takiben İngiltere’de 1959’da hastanedeki çocuklara 

yönelik bir rapor hazırlandığı bildirilmektedir. Bu ise; Shields ve ark. (2003) aktardığına göre 55 

öneriden oluşan, annelerin çocuklarıyla birlikte aynı hastanede kalmasını, ziyaret sınırının 

kaldırılmasını ve bakımda çocukların tüm gelişimsel boyutlarının (duygusal, sosyal vb.) dikkate 

almasını teşvik eden Platt Raporu’dur [104].  

Şekil 2.5. Aile Merkezli Uygulamalarının Kavramsal Modeli 

Aile Merkezli Bakım Uygulamaları 

Ana İlkeler 
 

 Çocuklar; aile, topluluklar ve 
toplumun bulunduğu sistem 
içerisinde var olur. 

 Bu sistemde herhangi bir üyeyi 
etkileyen olay, durum diğer üyeleri 
de etkiler. 

 Tüm ailelerin güçlü yönleri vardır. 
 Çocuk ve aile gereksinimlerinin 

karşılanmasında karar verici 
mekanizma ailelerdir. 

Özellikler  
 Kültürel duyarlılık 
 Kapsamlı ve karşılıklı ilişki 
 Bilgilendirilmiş aile onamı 
 Tarafsız ve eksiksiz bilgi 
paylaşımı 
 Anlamlı ebeveyn katılımı 
 Bireyselleştirilmiş, esnek, 
koordine ve duyarlı hizmetler 
 Birinin diğer kişinin bilgi ve 
uzmanlığına saygı duyması, 
tanıması Uygulama Davranışları 

 İlişkisel davranışlar 
 Katılımcı davranışlar 

 “Aileler; çocuklarının yaşamında 
çok önemlidir ve çocuklarıyla 
ilgili konularda karar verme 
yetkisi onlarındır.” felsefesini 
temel alır. 

Kaynak: Rouse, E. (2012). Family-Centred Practice: empowerment, self-efficacy, and challenges for practitioners in early childhood 
education and care. Contemporary Issues in Early Childhood, 13 (1).  
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Çocuk sağlığı hemşireliğinin bakım felsefelerinden biri “aile merkezli bakım”dır. Aile 

süreçlerinin devamlılığını sağlayan, ebeveyn rollerini güçlendiren, çocuk ve aileye saygıyı temel 

alan insancıl ve bütüncül bir yaklaşımdır [105,106]. İnsanlık tarihiyle değişen ve bakım 

gereksinimlerine göre farklılaşan bu yaklaşımlarda AMB model temel alınarak oluşturulan “aile 

entegre bakım” kavramı günümüzde önem kazanmaktadır. Banerjee ve ark (2018) 

yapılandırılmış-programlı bir AMB modeli geliştirdiği görülmektedir [134-136]. İngiltere 

YYBÜ’de uygulanmaya başlanan bu model ve AMB arasındaki farklılıklar Tablo 2.4.’te 

gösterilmektedir [107].  

Tablo 2.4. Aile Entegre Bakım Modeli ve Aile Merkezli Bakım 

 Aile Merkezli Bakım Aile Entegre Bakım 

Ekip Eğitimi − Hemşirelik ve tıbbi eğitim 
içeriğinde aile merkezli bakım eğitimi 

− Yapılandırılmış eğitimle sağlık 
profesyonellerinin koçluk, mentorluk ve 
danışmanlık için güçlendirilmesi 

Ebeveyn Eğitimi − Ebeveynler tarafından belirlenen, 
sağlık personeli tarafından sunulan 
farklı ve tutarsız bilgilendirme 

− Sağlık ekibi ve deneyimli ebeveynler 
tarafından verilen resmi eğitim 
− Net eğitim programları ve yeterlilik 
değerlendirmeleri 

Ebeveyn Ziyaret 
Uygulamaları 

− Ünitede mümkün olduğunca 
ebeveynlerin var olmalarını 
cesaretlendirme 
− Bunu desteklemek için mutfak, 
aile odası, konaklama imkanı sunma 

− Bebeğin primer bakımını ebeveynin 
gerçekleştirmesi ve günde en az 6-8 saat 
ünitede bulunmaları konusunda 
cesaretlendirme 
− Bunu desteklemek için aile odası, 
mutfak, konaklama imkanını her aileye 
sunma 

Rutin Bakım − Ebeveynlerin bebeklerinin günlük 
bakımlarına (beslenme, alt bezi 
değişimi) katılmasını destekleme 

− Ebeveynlerin yeterlilik temelli eğitim 
programını izleyerek bebeğinin günlük 
bakımı konusunda otonomi kazanmasını 
destekleme 

Tıbbi Durum − Bebeklerinin tıbbi durumlarıyla 
ilgili merak ettiklerini sormasını 
destekleme 

− Ebeveynlerin ünitenin aktif üyesi 
olmaları konusunda cesaretlendirilmesi 
ve bebeklerinin durumunu sağlık 
profesyonellerine anlatabilmesi 

İlaç Tedavisi − Bebeklerin kullandığı ilaçların 
neden kullanıldığının genel anlamda 
anlaşılması 

− Rutin kullanılan ilaçların amacını 
tanımlama ve hemşire gözetiminde oral 
ilaç uygulama 

Psikososyal 
Destek 

− Psikososyal desteğin bulunması − Deneyimli akranın desteği ve 
psikososyal desteğin bulunması  

Kaynak: Banerjee, J., Aloysius, A., Platonos, K., Deierl, A. (2018). Family centred care and family delivered care – What 
are we talking about?. Journal of Neonatal Nursing, 24, 8-12. DOI: 10.1016/j.jnn.2017.11.004 

 

2.3.1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Merkezli Bakım 

Riskli yenidoğana sahip olmak aile için stresli bir deneyimdir. Özellikle uzun süreli 

hospitalizasyon nedeniyle bebek-ebeveyn etkileşimi kesintiye uğradığı için güvenli bağlanma 

süreçleri tehlike altındadır. Bununla birlikte ebeveynin yoğun olarak deneyimlediği stres, etkisiz 

başetme, değişen rollere uyum sağlamada güçlük, suçluluk-yetersizlik-çaresizlik duyguları, 
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bebeğinden ayrı kalmak anne ve babaların fiziksel, ruhsal, duygusal ve sosyal sağlıklarını tehdit 

etmektedir [1,14,45]. Buna karşın yenidoğan hemşiresinin; bireyselleştirilmiş, bütüncül, 

gelişimi destekleyici, AMB felsefesi ve uygulamalarını ünitedeki bebek ve ailesinin bakımına 

entegre etmekle ilgili sorumlulukları vardır [13].  

Bebek; ailesi ve çevresiyle bir bütündür. Gelişimsel Bakım Yaklaşımının yedi ana 

bileşenin ilki “iyileştirici çevre”nin oluşturulması, ikincisi “aile merkezli bakım”dır. Aile, bebeğin 

iyileştirici çevresinin ve gelişimsel bakımının ayrılmaz bir parçasıdır [18].  

Riper (2001)’e göre YYBÜ’de AMB; aile üyelerinin hemşire, hekim ve diğer sağlık 

profesyonelleri arasındaki etkileşimi olarak tanımlamaktadır. Aile üyeleri ve sağlık 

profesyonelleri arasında işbirliği olduğu, bebeğin durumuyla ilgili ebeveynlere bilgilendirme 

yapıldığı, sorularının yanıtlandığı ve olumlu etkileşimin oluşturulduğu bakım sürecinden 

kökenlerini almaktadır. Riper’e göre AMB; ebeveynlerin ruh sağlığını geliştirme, üniteye yönelik 

aitlik duygusu ve sağlık profesyonelleriyle arasında güven duygusunun geliştirilmesini 

sağlamaktadır [108].    

Griffin (2006)’e göre YYBÜ’de AMB; farklı sağlık profesyonelleri ve ailenin katılımını 

temel alan bir bakım yaklaşımıdır. Dört temel ilkesi vardır. Bunlar; a) onur ve saygı, b) bilgi alış-

verişi, c) bakıma ailenin katılımı ve d) işbirliğidir. Hemşirelerin iletişim becerilerini geliştirmesi, 

her koşulda ebeveynlerin varlığının ünitede sağlanması, bebeğin bakımı konusunda 

ebeveynlerin eğitilmesi ve cesaretlendirilmesinden köken alan bir bakım felsefesidir. Griffin’e 

göre AMB; ebeveyn stres düzeyini azaltmakta, benlik saygılarını arttırmakta, bebeğin sağlığını 

olumlu yönde etkilemekte, değişen ebeveyn rollerine uyumu sağlamakta, ruhsal sağlamlığı 

arttırmakta ve ebeveynlerde kontrol duygusunu güçlendirmektedir [109]. 

Nyqvist ve Engvall (2009)’a göre YYBÜ’de AMB; hemşirelerin bakım verici rolünü eğitici 

rolüyle değiştirdiği, bebeğin bakımı konusunda hazırbulunuşluk ve ilerleme derecesine göre 

ebeveyn eğitiminin sağlandığı, haftalık bakım planlarının oluşturulduğu, bireyselleştirilmiş 

bakımın sunulduğu, tek aile odası ünite tasarımının kullanıldığı, bakımda ebeveynlerin 

sorumluluğunun arttırıldığı ve karar verici mekanizmanın ebeveyn olduğu bir bakım modelidir. 

Burada amacın ebeveyn-bebek güvenli bağlanmasının sağlanması ve yakınlık duygusunun 

oluşturulması olduğu bildirilmektedir [110]. 

White (2010)’a göre YYBÜ’de AMB; aile için tek-aile odası tasarımını, yeterli alan, 

ekonomik kaynak ve yeterli sağlık profesyoneli sağlayarak bebek-ebeveyn etkileşimini 

geliştirmeyi, enfeksiyon kontrolünü sağlamayı, bebeğin nörogelişimsel sonuçlarını iyileştirmeyi, 

ebeveyn-sağlık ekibi memnuniyetini arttırmayı, bebeğin bakımına yönelik ebeveyn yeterliliğini 
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güçlendirmeyi, kendi evinde olma hissini sağlamayı, sağlık giderlerini azaltmayı, güvenliği 

arttırmayı amaçlayan bakım modelidir [111]. 

Trajkovski ve arkadaşlarına (2012) göre YYBÜ’de AMB; bebek ve tüm aile üyelerini 

kapsayan bakım sağlama yöntemidir. Bununla birlikte; günlük bakıma ebeveynlerin katılımını 

sağlamak, hemşire desteği sağlamak, aileye rehberlik yapmak, etkili ve güvene dayalı iletişim 

geliştirmek, ailelerin gereksinimlerini belirlemek, multidisipliner yaklaşım, ekip eğitimi, sürekli 

etkileşim halinde olmayı kapsamaktadır. AMB’de amaç; bebeğin sağlık sonuçlarını 

güçlendirmek-iyileştirmek, bebeğinin bakımına yönelik ebeveyni güçlendirmek, sağlık ekibinin 

profesyonel gelişimini sağlamak,  ebeveyn destek grubu oluşturmak ve kanguru bakımında 

başarıyı sağlamaktır [112].   

Görülmektedir ki YYBÜ’de AMB’nin tanımı üzerinde ortak bir görüş yoktur. Buna karşın 

Aile Merkezli Bakım Enstitüsü ve Amerikan Pediatri Akademisi (2012) AMB’nin dört ana 

bileşenini; 1)otonomi, 2) saygı, 3) bilgi paylaşımı, 4) katılım ve iş birliği olarak bildirmektedir 

[113]. Coughlin’in (2016), “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik: 

Travma Bilgisi içeren Yaşa Uygun Bakım” kitabında YYBÜ’de AMB için belirttiği temel ölçüt ve 

yaklaşımlar Tablo 2.5.’te gösterilmektedir [114]. 

Tablo 2.5. Aile merkezli bakım için temel ölçüt ve yaklaşımlar 

Ölçütler Yaklaşımlar 

YYBÜ bebeği olan ailelere 
24 saat süresince 
bebeklerine erişimleri ve 
rolleri desteklenir.  

− Aile ekibin değerli üyesidir. Aile için bebeğin genel durumunu 
yansıtan formlar kullanılır, bebeği ile ilgili bilgiye istediğinde erişebilir. 

− Ailenin girişimsel uygulamalarda bebeğinin yanında bulunması için 
cesaretlendirilir. 

− Bebekleri ile olan aktivitelerinde rutin bebek bakımına katılımları 
desteklenir, ebeveynlik rolleri güçlendirilir. 

Ailenin duyguları ile 
başetme durumları, 
ebeveynlerin yeterlilik ve 
güvenirlikleri 
değerlendirilir, kaydedilir. 

− Ruh sağlığı uzmanları ailelere haftalık olarak ve gerektikçe daha sık 
destek verir. 

− Ekibin tüm üyeleri ailenin bebeğin klinik durumuna gösterdiği 
davranışsal ipuçları ve öncelikleri izler. 

− Sağlık ekibi; aile ve bebeğin gereksinimlerini ve gelişimlerini 
belirlemek için en az haftada bir kez bilgi paylaşır. 

Aile, ebeveynlik, karar alma, 
duygusal iyilik konusunda 
kısa ve uzun dönemli 
yardımcı olabilecek 
desteklere ve kaynaklara 
ulaşabilir. 

− Ailenin YYBÜ aile destek grubu ya da toplumda bulunan destek 
gruplarına katılımı desteklenir. 
− Aileye bebek güvenliği, bakımı ile ilgili özel [değer, inanç 
sistemlerine uygun] eğitim verilir. 

− Ailenin sosyal, eğitimsel ve ekonomik destek gereksinimleri için 
kaynaklar sağlanır. 

Kaynak: Coughlin, M. E. (2016).Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Dönüşümsel Hemşirelik. İç: Başbakkal Z, Yardımcı 
F, Didişen NA, Edit. N Ankara; Nobel Tıp Kitabevi. 
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Sonuç olarak YYBÜ’de AMB’ye yönelik birçok tanım yapıldığı görülmektedir. Buna karşın 

AMB’nin bebek, ebeveynler ve hemşireler için birçok yararı olduğu belirtilmektedir. Bebek için 

uzun süreli nörogelişimsel sonuçlarının iyi olduğu, güvenli bağlanmanın sağlandığı, ünitede 

yatış süresinin azaldığı bildirilmektedir. Ebeveynler için stres düzeylerinde azalma olduğu, uzun 

süreçte travma sonrası stres bozukluğu ve depresyon görülme sıklığının azaldığı, değişen 

ebeveynlik rollerine daha çabuk uyum sağladığı raporlanmaktadır [80-87]. 

 

2.3.1.1. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Aile Merkezli Bakıma Yönelik Araştırmalar 

Bu bölümde YYBÜ’de uygulanan AMB’ye yönelik literatür bilgisi verilecektir. Stres 

düzeyleri ve AMB’nin birlikte incelendiği çalışmalar “2.2.4. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde 

Bebeği Olan Ebeveyn ve Stresle İlgili Araştırmalar” başlığı altında incelendiği için tekrar 

edilmemesi amacıyla bu bölümde paylaşılmamaktadır. 

Aile merkezli bakım konusunda literatür incelendiğinde ebeveynlerin deneyim ve 

beklentilerine yönelik nitel çalışmaların yanında ebeveyn memnuniyeti, stres düzeyi, sağlık 

ekibiyle iletişim, ilişkiler ve hemşire desteğine yönelik ölçek çalışmaları dikkat çekmektedir 

[115-124]. 

Bakımın her aşamasında ailenin katılımı ebeveynlik rollerinin güçlendirilmesi için bir 

fırsattır. Artan bilgi ve uygulama becerisiyle ebeveynin kendine olan güveni artar. Bu durum 

ebeveynin bebeğin bakımına katılımını arttırır. Lester ve arkadaşlarının (2016) normal 

standartlara sahip YYBÜ (kontrol grubu – 93 ebeveyn ve bebek) ile tek aile odası tasarımına 

sahip YYBÜ’de (müdahale grubu – 123 ebeveyn ve bebek) bakım alan bebeklerin 18 aylık 

olduğundaki nörogelişimi ve bakımına ailenin katılımı incelenmiştir. Tek aileye özel odalarda 

kalan bebeklerin annelerinin bakıma (banyo, alt bezi değişimi, kanguru bakımı, besleme) daha 

fazla katıldığı ve bu bebeklerin ünitede kalış süresinin daha kısa olduğu bildirilmiştir. Bakıma 

daha fazla katılan anne bebeklerinin bilişsel ve dil gelişim puanlarının daha yüksek olduğu 

saptanmıştır [115]. 

Cleveland (2008)’ın YYBÜ’de bebeği olan ebeveynlerin gereksinimleri ve sağlık ekibinin 

destekleyici davranışlarını belirlemeye yönelik 60 çalışmanın incelendiği sistematik derlemede 

ebeveynler için altı gereksinim ve sağlık ekibi için dört destekleyici yaklaşım saptanmıştır. 

Bunlar; 1) doğru bilgilendirme ve bebeğin bakımına dahil edilme, 2) bebeği dikkatle izlemek ve 

korumak, 3) bebekle temas kurmak, 4) sağlık ekibi tarafından olumlu algılanmak, 5) 

bireyselleştirilmiş bakım almak ve 6) sağlık ekibiyle terapötik iletişim kurmaktır. Ebeveynlerin 

bu gereksinimlerinin karşılanması için dört hemşirelik yaklaşımı tanımlandığı belirtilmektedir. 
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Bunlar; 1) duygusal destek, 2) ebeveynin güçlendirilmesi, 3) destekleyici ünite politikalarıyla 

oluşturulan iyi bir bakım çevresi ve 4) ebeveynin bebeğine bakımına katılabilmesi için beceri 

geliştirilmesine rehberlik edilmesidir [116]. 

Vonderweid ve Leonessa (2009) YYBÜ’de yenidoğanın AMB’yle birlikte nörogelişimsel 

sonuçlarının uzun dönemde daha iyi olduğunu ve ölümleri azalttığını belirterek NIDCAP’ın 

bileşeni olarak AMB’yi ele aldıkları görülmektedir. Ebeveyn katılımının sağlanması ve 

ziyaretlerin sınırlandırılmaması bu bağlamda oldukça önemlidir. İtalya’da 109 YYBÜ’de verilen 

AMB’nin değerlendirildiği çalışmada ünitelerin %29,4’ünün anneler, %24’ünün babalar için 

ziyaret kısıtlaması olmadığı ve ebeveynlerin diledikleri zaman üniteye erişim sağlayabildikleri 

saptanmıştır. Ünitelere göre ebeveynlerin günlük ziyaret süreleri incelendiğinde; %56,5’inde 

günde yedi saatten az ve %43,5’indeyse yedi saat ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Ünite 

ziyaretlerinin kısıtlanma nedenleri arasında ünite alanının dar ve sınırlı olması, aşırı 

kalabalıklık, hemşire eksikliği gibi organizasyonel sorunların ilk sırada geldiği görülmektedir.  

İkinci sıradaysa bebeklere yapılan girişimlerin geldiği ve bunlar arasında en çok hemşirelik 

rutin uygulamaları ve acil müdahalelerin neden olarak gösterildiği belirtilmektedir. Ünitelerin 

%67’sinde kanguru bakımı verildiği ve ortalama süresinin bir saat olduğu bildirilmektedir 

[117]. 

Beck ve arkadaşlarının (2009) ebeveynlerin ünite tasarımlarına göre AMB deneyimlerini 

belirlemeye yönelik Danimarka’da odak grup görüşmesi tasarımındaki nitel çalışmada açık-

bölüm ve tek-aile odası tasarımlarında alınan bakımın AMB yönünden farklılık gösterdiği 

bulunmuştur. Açık bölüm tasarımına sahip ünitede bakım alan ebeveynler bebeklerinin 

“ziyaretçisi” olarak kendilerini hissettiğini ifade ettikleri belirtilmektedir. Açık-bölüm 

tasarımının perdelerle tek-aile odası tasarımına dönüştürüldüğü ünitede bakım alan 

ebeveynlerinse “anne ve baba” olarak hissettikleri saptanmıştır.  Tek-aile odası tasarımına sahip 

ünitede bakım alan ebeveynlerin ise bir “aile ünitesi” olarak hissettikleri belirlenmiştir [118]. 

Reis ve arkadaşlarının (2010) YYBÜ’de ebeveynlerin (n=10) bakım memnuniyeti ve 

deneyimlerini belirlemeye yönelik Kanada’da yüz-yüze derinlemesine görüşme tekniği 

kullanılarak yapılan nitel çalışmada ebeveynlerin memnuniyet düzeylerini hemşireyle iletişim 

ve etkileşiminin kalitesini etkilediği belirlenmiştir. Ebeveyn onayını alan,  öğrenim ortamı 

oluşturan, eğitim gereksinimlerini karşılayan, olumlu yönde cesaretlendiren, otonomiyi 

güçlendiren ve ulaşılabilir-yapıcı olan hemşire özelliklerinin memnuniyeti arttırdığı 

saptanmıştır. Bu nedenle AMB’ye yönelik hemşire eğitimlerinde bu ögelerin dikkate alınması 

gerekmektedir [119].   
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Flacking ve arkadaşlarının (2012) ebeveynin bebeğine fiziksel olarak yakınlığının sevgi 

ve şefkat duygularını güçlendirerek duygusal bağlılığı ve yakınlığı arttırdığını vurgulamaktadır. 

Fiziksel ve duygusal yakınlığın; bebek ve ebeveynin fiziksel, duygusal ve sosyal sağlığı için 

önemli ve gerekli olduğu bulunmuştur. AMB’nin içeriğinde ebeveyn-bebek birlikteliğinin 

sağlanması özellikle bebekte uzun dönem nörogelişimsel sonuçlarının daha iyi olduğu, ebeveyn-

bebek bağlılığının güçlendiği ve ebeveyn psikolojik sağlığını olumlu yönde etkilediği 

belirlenmiştir. YYBÜ bakım çevresi ve kültürünün fiziksel ve duygusal yakınlığı destekleyecek 

biçimde tasarlanmış olması çok önemlidir [120]. 

Uhl ve arkadaşlarının (2013) çocuklarının hospitalizayon sürecinde ebeveynin AMB’ye 

yönelik deneyimlerini belirlemek için ABD’de yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi 

tasarımında yapılan nitel çalışmada üç tema belirlenmiştir. Bunlar; “gerçeği kavramak”, 

“farklılıkları benimsemek” ve “ileriye doğru ilerlemek”tir. Yaşadıkları şok, yüksek düzeyde 

anksiyete ve kontrol kaybı nedeniyle ebeveynlerin en kısa sürede bebeğinin bakım 

gereksinimlerini anlayarak kontrol kazanmayı istedikleri saptanmıştır. Bilgi eksikliği nedeniyle 

sağlık profesyonelleriyle işbirliği yaparak bebeğini koruyucu ebeveynlik rollerini 

güçlendirdikleri bulunmuştur [121].   

Finlayson ve arkadaşlarının (2014) YYBÜ’deki annelerin (n=12) AMB algı ve 

deneyimlerini belirlemeye yönelik İngiltere’de bire-bir derinlemesine görüşme tekniğiyle 

yapılan nitel çalışmada annelerin bakımdaki tutarsızlık, güç mücadeleleri ve farklı etkileşimlere 

karşı hassas oldukları saptanmıştır. Ana tema “yerini bulmak” olup alt temaların “belirsizlikte 

annelik, sağlık profesyonellerine itaat, endişeli gözetim, sessiz ilişkiler, güç mücadeleleri, sürekli 

tutarsızlık” olduğu belirlenmiştir. Annelik rollerini gerçekleştirememe konusundaki 

anksiyetelerine yönelik “… Günün sonunda ben bir anneyim ama anneymiş gibi 

hissedemiyorum... Bebeğim evinde değil ve kendime güvenemiyorum” ifadeleri yer almıştır. 

Sağlık profesyonellerine itaat boyutunda “… Dürüst olmak gerekirse bebeğimiz ilk doğduğunda 

küçücüktü ve kuvözde bakım alıyordu... Bu yüzden uzman oldukları için hekimler ne söylerse ilk 

olarak onu yapıyorsunuz…” ifadelerinden karar verici rollerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Beş 

hafta süresince ünitede her gün en az yedi saat bulunan annenin ebeveynlik rollerinin 

güçlendiği, ünitenin rutin ve işleyişlerini öğrendiği, bu nedenle önceden kabul edilen karar ve 

davranışları sorgulayıp reddedebileceği “… Kızımı burada bulunan herkesten daha iyi 

tanıyorum... Ben kandırılmayacağım... Memnun olmazsam sorularımı soracağım ve 

hoşlanmazsam ilgili kişiye söyleyeceğim” ifadesinden anlaşılmaktadır. Sürekli tutarsızlığa ise 

annenin “… Her hemşire farklı bir şekilde işleri yapar... Bir hemşire size o şeyi yapmanız 

gerektiğini söyler ve sonra gelen hemşireyse söyleneni yaptığınız için sizi eleştirir... Siz de 
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kendinizi çok kötü hissedersiniz...” ifade örnekleri gösterilebilir. Sonuç olarak birçok kişilerce 

tanımı yapılan AMB’nin uygulamalara aktarılamadığı görülmektedir [122]. 

Björkroth ve arkadaşlarının (2016) girişimsel çalışmada müdahale grubuna yönelik 

bağlanma teorisi temel alınarak ebeveynlerle yakın işbirliği protokolü oluşturulmuştur.  Ana 

bileşenleri; 1) bebeğin bireysel gereksinimlerini anlamak, 2) ebeveynlerin yeni rollerine 

uyumunu desteklemek, 3) ebeveynlerin bilgi gereksinimi ve duygusal sağlamlığını içermektedir. 

Bebek ve ebeveynlerin bireysel gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanması sonucu 

“Ebeveynlerle Yakın İşbirliği” grubunun bağlanma, uzun dönem psikososyal sağlamlık ve 

çocuklarının beş yaşındaki gelişim düzeylerinin kontrol grubundan daha yüksek olduğu 

bulunmuştur [123]. 

Davidson ve arkadaşlarının (2017)’nın AMB uygulamalarına yönelik 238 çalışmanın 

meta-analizi sonucunda “ailenin yoğun bakım ünitesinde sürekliliği”, “ailenin desteklenmesi”, 

“aile üyeleriyle iletişim”, “multidisipliner yaklaşım”, “girişimsel ve çevresel durumlar” ana 

başlıkları altında kanıt düzeyleriyle birlikte uygulama önerileri bildirilmiştir. Aynı çalışmada 

YYBÜ’de bebeği olan ebeveynin stres düzeyini etkileyen etmenlerin belirlenmesi ve farklı 

psikososyal destek uygulamalarının strese etkisinin araştırılmasına gereksinim olduğu 

bildirilmiştir [124]. 

Sonuç olarak; AMB tanımı ve kavramsal çerçevesine yönelik birçok tanım bulunmasına 

karşın uygulamaya etkili biçimde aktarılamadığı, ünitelerde ebeveyn gereksinimlerinin tam 

olarak anlaşılamadığı ve karşılanamadığı görülmektedir. AMB algısı arttıkça memnuniyetin 

arttığı, stresin azaldığı, ebeveyn ruh sağlığı sonuçlarının daha iyi olduğu ve algılanan hemşire 

desteğinin arttığı belirtilmektedir [67-74,80-86,119-122].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Güzide ÜĞÜCÜ, Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

39 
 

3. MATERYAL VE YÖNTEM 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Tipi 

Araştırma, açık bölüm tasarımına sahip YYBÜ’de verilen standart hemşirelik bakımının 

ebeveyn stres düzeyi ve AMB algısına etkisini belirlemek amacıyla tek merkezli, tanımlayıcı, 

prospektif takip çalışması olarak gerçekleştirilmiştir [125]. 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Araştırma, Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yenidoğan Yoğun 

Bakım Ünitesi’nde (MUSAUM – YYBÜ) 15 Kasım 2017 – 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında 

yapılmıştır. İkinci ve üçüncü düzey olmak üzere iki bölümden oluşan YYBÜ’nün toplam kuvöz 

kapasitesi 25’tir. Ünitede 32 hemşire, 1 neonatolog, 1 çocuk sağlığı uzmanı, 3 asistan hekim, 9 

hastabakıcı, 5 temizlik personeli hizmet vermektedir. Ünitede 2 tedavi odası, 1 süt sağma odası, 

1 anne-bebek uyum odası, 2 izolasyon odası, 1 kirli malzeme odası, 1 erkek-kadın giyinme odası,  

2 dinlenme odası bulunmaktadır. Ünite ziyarete açık olup acil girişim (entübasyon, 

kateterizasyon gibi) yapılmadığı günün herhangi bir saatinde ebeveynlerin ziyaretine açıktır. 

Hemşireler 08-16 ve 16-08 saatleri arasında iki shift olarak çalışmaktadır. Hemşire/Hasta oranı 

1:1-2’dir. Ünite sorumlu hemşiresinden alınan bilgiye göre YYBÜ’ye yatışı yapılan bebek ve 

ebeveynlerine yönetmelik doğrultusunda verilen standart/rutin bakımda; 

 Mümkün olan en kısa sürede ebeveynin bebeği görmesi sağlanmakta, 

 Ebeveynin üniteyi ilk ziyaretinde bebeğin durumu, tedavisi, kullanılan araçların ne olduğu 

ve neden kullanıldığı, ünite ve ziyaret kuralları açıklanmakta, 

 Ebeveyn talep ettiği sürece her zaman bebeğinin hekim ve hemşiresine ulaşabilmekte, 

sorular sorabilmekte (yüz-yüze, telefonla), 

 Ziyaret için kesin ve dar bir zaman aralığının aksine ünitedeki bebeklere acil girişim 

(entübasyon, kateterizasyon vb. gibi) yapılmadığı sürece hijyen kurallarına (el yıkama) 

uygun olarak ebeveyn bebeğini ziyaret edebilmekte, 

 Hipotermi tedavisi alan bebekler dışında tümünün anneleriyle ten-tene teması 

sağlanmakta, süresi ve sıklığı ebeveynin üniteyi ziyaretine göre değişmekte, 

 Taburculuk planlanması bebeğin üniteye yatışını takiben başlamakta,  

 Ebeveynin bebeğinin bakımına (emzirme, besleme, alt bezi değişimi, banyo vb.) katılımı 

desteklenmekte,  

 İyileşen bebeklerin taburculuğuna aile ve sağlık ekibi birlikte karar vermekte olup 

taburculuk için gerekli ölçütler 1) bebeğin bakım gereksinimlerinin tamamen ebeveyn 

tarafından gerçekleştirebiliyor olması konusunda hemşire, hekim ve ebeveynin kendisinin 
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hemfikir olması, 2) bebeğin takip ve muayeneleri, ilaçları konusunda ebeveynin 

bilgilendirilmiş olması, 3) ebeveynin kendini hazır hissetmesi, 4) ev ortamının bebek için 

uygun olmasıdır.   

 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evrenini, 15 Kasım 2017 – 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında MUSAUM 

YYBÜ’de en az yedi gün bebeği yatan ebeveynler oluşturmuştur. Ebeveynlerin stres düzeyi ve 

AMB algısına yönelik puanlarının ikinci ile yedinci gün sonundaki ortalamaları arasındaki farkın 

en çok %5 tip I hata (α) ve en az %80 güçle (β) istatistiksel anlamlı olabilmesi için gereken 

ebeveyn sayısı 62 olarak belirlenmiştir [126]. 

Araştırmanın yapıldığı tarihlerde dahil edilme ölçütlerine uyan 87 ebeveynden ikinci 

güne yönelik veri toplanmıştır. Yedinci güne kadar ebeveynlerden 6’sı bebeğinin başka bir 

merkeze sevki, 7’siyse bebeğin ölümü nedeniyle araştırmadan çıkarılmıştır. Yedinci güne 

yönelik veri toplama aşamasında 12 ebeveyn kendi isteğiyle araştırmadan ayrılmıştır. Böylece 

ilk belirlenen örneklem sayısı olan 62 ebeveyne ulaşılmıştır. Araştırma örneklemine ilişkin akış 

şeması Şekil 3.1.’de gösterilmektedir. Bir bebeğin yalnızca bir ebeveyni araştırmaya dahil 

edilmiştir. Çoğul gebelik durumundaysa rastgele seçilen bir bebek ve dahil edilme ölçütlerini 

karşılayan bir ebeveyn araştırma örneklemine alınmıştır.  

 

3.4. Ebeveynlerin Örnekleme Dahil Edilme Ölçütleri 

Ebeveynlerin örnekleme dahil edilme ölçütleri aşağıdaki gibidir: 

 Ebeveynin okur-yazar olması, 

 Ebeveynin 18 yaşını doldurmuş olması, 

 Ebeveynin Türkçe konuşabiliyor olması, 

 Ebeveynin araştırmaya katılmaya gönüllü olması, 

 Ebeveynin bilişsel herhangi bir yeti kaybının ve ruhsal sorununun olmaması, 

 Bebeğinin YYBÜ’de yatışının en az yedi gün olması, 

 Bebeğin yenidoğan risk kategorisinde orta ya da yüksek risk grubuna dahil olması, 

 Bebeğinin 15 Kasım 2017 – 15 Mayıs 2018 tarihleri arasında MÜSAUM YYBÜ’ye yatışının 

yapılmış olmasıdır. 
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3.5. 

Uygunluk için değerlendirilen (n=115) 

Çalışmaya dahil edilenler (n=87) 

Dahil edilmeyen (n=28) 
 Dahil edilme kriterlerini 

karşılamayan (n=9) 

 Katılmayı reddeden (n=10) 

 Diğer nedenler (n=8) 

Kayıt 

Uygulama 

Analiz 

İkinci ve yedinci gün arasında 
araştırmadan çıkan: 
 Bebek ölümü nedeniyle çıkan 

(n=7) 

 Başka bir merkeze bebeğin 

sevki nedeniyle çıkan (n=6) 

 İsteğiyle araştırmadan ayrılan 

(n=12) 

 

Analiz edildi (n=62) 

 

İkinci gün anket formu dolduran (n=87) 

Yedinci gün anket formu dolduran (n=62) 

Şekil 3.1. Araştırma Örneklemine İlişkin Akış Diyagramı 
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3.5. Hipotezler 

 
H01: Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün stres puan ortalamaları arasında fark yoktur. 

Ha1:Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün stres puan ortalamaları arasında fark vardır. 

H02: Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün aile merkezli bakım algısı puan ortalamaları arasında 

fark yoktur. 

Ha2: Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün aile merkezli bakım algısı puan ortalamaları arasında 

fark vardır. 

H03: Ebeveynlerin aile merkezli bakım algısı stres düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki yoktur.  

Ha3: Ebeveynlerin aile merkezli bakım algısı stres düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

3.6. Araştırma Soruları 

 
A.S.1. Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleriyle üniteyi ziyaret özellikleri arasındaki ilişki 

nasıldır? 

A.S.2.  Ebeveynlerin stres puan ortalamaları sosyodemografik özellikleri ve bebeklerinin klinik 

özelliklerine göre farklılık gösterir mi? 

A.S.3. Ebeveynlerin aile merkezli bakım algısı puan ortalamaları sosyodemografik özellikleri ve 

bebeklerinin klinik özelliklerine göre farklılık gösterir mi? 

 

3.7. Araştırmanın Değişkenleri 

 
 Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeği 

ve Aile Merkezli Bakım Ölçek puan ortalamaları araştırmanın bağımlı değişkenleridir.  

 Bağımsız değişkenleriyse bebeğin gestasyon yaşı, doğum ağırlığı gibi klinik özellikleri ve 

ebeveynin yaş, evlilik süresi, ilk gebelik olma durumu, mesleği, gelir durumu gibi 

sosyodemografik özellikleridir.  

  

3.8. Verilerin Toplanması 

3.8.1. Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması 

Araştırma verilerinin toplanmasında; 

 Bebek ve ebeveynlerinin tanıtıcı özelliklerini içeren soruların yer aldığı “Ebeveyn-Bebek Bilgi 

Formu I ve II” (Ek 1),  

 Ebeveynin stres düzeyini belirlemek için “YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği” (Ek 2),  

 Ebeveynin verilen bakımı aile merkezli olarak algılama durumunu belirlemek için “Aile 

Merkezli Bakım Ölçeği” (Ek 3) kullanılmıştır.  
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3.8.1.1. Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu I ve II 

Araştırmacı tarafından literatür taraması sonrası geliştirilen çoktan seçmeli ve açık uçlu 

sorulardan oluşan Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu I ve II kullanılmıştır. Bu formlardan Ebeveyn-

Bebek Bilgi Formu I’de 14 soru bebeğe yönelik olup gestasyon yaşı, doğum şekli, doğum ağırlığı, 

YYBÜ’ye kabul nedeni, Apgar ve SNAP-PE-II Skorları, anne sütüyle beslenme, kanguru bakımı 

alma, mekanik ventilasyon desteği alma, ilk-çoğul ya da IVF gebelik olma durumu bilgilerini 

içermektedir. Bu formdaki diğer 14 soruysa ebeveynlere yönelik olarak yaş, cinsiyet, eğitim 

durumu, meslek, gelir durumu, sosyal güvence, evlilik süresi, daha önce YYBÜ deneyimi 

durumu, son bir yıl içerisinde yaşadığı stresli olay varlığına yönelik bilgiler yer almaktadır 

[66,67,69,70,72,74,78,79]. 

Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu II ise ikinci ve yedinci gün arasında geçen beş gün sürede 

ebeveynin ne sıklıkla bebeği ziyaret ettiği, bu ziyaretlerin toplamda ne kadar sürdüğü ve bakıma 

katılma durumuna yönelik 4 sorudan oluşmaktadır. Ebeveyne yönelik bilgiler hem ebeveynlerle 

yüz yüze görüşülerek hem de bebeğin dosyasından elde edilmiştir. Bebeğin klinik özelliklerine 

yönelik bilgiler hasta dosyasından kaydedilmiştir. 

 

3.8.1.2. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne-Baba Stres Ölçeği  

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği olan ebeveynlerin ünitedeki fiziksel ve 

psikososyal çevreden kaynaklanan stres düzeylerini değerlendirmek üzere Mansson’ın 

aktardığına göre Miles, Funk ve Carlson (1993) tarafından geliştirilen YYBÜ Anne-Baba Stres 

Ölçeği (YYBÜ-ABSÖ)okuma-yazma bilen ebeveynlere uygulanabilen bir ölçektir. Stres Teorisi’ni 

temel alan 5’li likert türde olan ölçek 6 madde ünitedeki “Görüntü ve Sesler”, 17 madde bebeğin 

“Görünüm ve Davranışları”, 11 madde ebeveyn “İlişki ve Roller” olmak üzere üç alt boyuttan ve 

toplamda 34 maddeden oluşmaktadır. Tepki kategorisi “1= Hiç stresli değil….5= Aşırı derecede 

stresli” biçimindedir. Ölçek kestirim noktası bulunmamakla birlikte ölçek puanı arttıkça 

ebeveynin stres düzeyinin de arttığı biçiminde yorumlanmaktadır [127,128]. 

Türkçe geçerlik ve güvenirliği Turan ve Başbakkal (2006) tarafından YYBÜ’de tedavi 

gören prematüre bebek ebeveynleriyle (n=123) yapılan çalışmada Cronbach alfa katsayısı 0,90 

olarak bildirilmektedir. YYBÜ-ABSÖ, ünitede bebeği yatan ebeveynlerin stres düzeylerinin 

belirlenmesinde geçerli ve güvenilir bir araçtır [128]. Araştırmamızda; her iki güne yönelik 

YYBÜ-ABSÖ Cronbach’s alfa katsayısının alt boyutlar ve toplam ölçek için 0,880-0,984 arasında 

değişmekte olduğu saptanmıştır (Tablo 3.1.). 
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3.8.1.3. Aile Merkezli Bakım Ölçeği  

Ebeveynlerin AMB düzeyini değerlendirmede kullanılması üzerine Curley ve ark. (2013) 

tarafından geliştirilen 5’li likert türde olan Aile Merkezli Bakım Ölçeği (AMBÖ) önemlilik ve 

tutarlılık olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Önemlilik bölümünde ebeveynler 

hemşirelerin verdiği bakımın ne kadar önemli olduğunu, tutarlılık bölümündeyse hemşirelerin 

bebeğin bakımına ne kadar ilgi gösterdiklerini değerlendirmektedir. Bu bölümlerde aynı sorular 

yer almakta olup tepki kategorisi 5’li derecelemeden oluşan toplam yedi madde bulunmaktadır. 

Her madde 1 ve 5 arasında puanlanmaktadır.  Ölçek alt boyutları bulunmamaktadır. Ölçek 

değerlendirilmesinde önem ve tutarlılık puanları tek puan olarak birleştirilerek eşleşmenin 

yüzdesi hesaplanmaktadır.  Bu yüzde hemşirelerin ebeveynlere ne kadar ilgi gösterdiği ve 

bebeğin bakımıyla ne kadar ilgilendiklerinin derecesini ifade etmektedir. Önem değerlendirmesi 

olmadan yalnızca tutarlılık bölümünün değerlendirmeye alınmasıyla AMB modelinin uygulanma 

durumu değerlendirilmektedir. Bu bölümden alınan ölçek puanı arttıkça ebeveynin beklediği 

bakımın karşılandığı ve AMB modelinin kullanıldığı yorumu yapılmaktadır [129]. 

Türkiye’de geçerlik ve güvenirliği Altıparmak ve Arslan (2016) tarafından çocuk 

kliniklerindeki ebeveynlerle (n=200) yapılan çalışmada AMBÖ’nün önemlilik ve tutarlılık 

kapsam geçerlilik indeksinin %100, sınıf içi korelasyon katsayısının 0,89 saptandığı 

bildirilmektedir. Madde-toplam puan güvenirlik katsayısı önemlilik bölümü için r=0,48–0,66 

tutarlılık bölümü için r=0,55–0,76 arasında (p<0,05) olduğu belirtilmektedir. Cronbach alfa 

güvenirlik katsayısı önemlilik bölümü için 0,70 ve tutarlık bölümü için 0,89’dur. Test-tekrar test 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmayan ölçek geçerli ve güvenilir bir ölçüm 

aracıdır [130]. Araştırmamızda; her iki güne yönelik AMBÖ Cronbach’s alfa katsayısının alt 

boyutlar ve toplam ölçek için 0,964-0,989 arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 3.1.) 

Tablo 3.1. Ölçek alt boyut ve toplamlarına yönelik Cronbach’s Alfa katsayıları   

Ölçek Madde Sayısı Cronbach’s α 

  İkinci Gün Yedinci Gün 

YYBÜ-ABSÖ (Görüntü ve Sesler) 6 0,880 0,911 

YYBÜ-ABSÖ (Görünüm ve Davranışlar) 17 0,960 0,957 

YYBÜ-ABSÖ (İlişki ve roller) 11 0,984 0,947 

Toplam YYBÜ-ABSÖ 34 0,981 0,971 

AMBÖ-Önemlilik 7 0,987 0,989 

AMBÖ-Tutarlık 7 0,964 0,964 

Toplam AMBÖ 14 0,976 0,974 
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3.8.2. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Gerekli etik kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra 15 Kasım 2017 – 15 Mayıs 2018 

tarihleri arasında MUSAUM YYBÜ’de yenidoğan risk kategorisinde orta ve yüksek risk grubuna 

dahil edilebilen bebeklerin ebeveynlerine araştırmanın izinleri, adı, amacı, planı, uygulanma 

biçimi ve süresi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Araştırmaya katılmanın gönüllülük esasına 

dayandığı, araştırmayı katılmayı reddetme ya da istediği zaman ayrılabilme hakkının olduğu, 

katılmak istemediği durumda bebeğinin tedavi ve bakımında herhangi bir değişiklik olmayacağı, 

kimlik bilgilerinin gizli kalacağı ve yanlı bilgi olmaması yönünden araştırmacının bebeklerin 

bakımında görev alan bir hemşire olmadığı açıklanmıştır. Gangi (2013), Voss (2011), Fotiou 

(2016) ve arkadaşlarının çalışmalarında belirtildiği üzere ebeveynlerin stres düzeylerinin en 

yüksek olduğu ilk on günlük süreçte tekrarlı veriler alınmıştır. Araştırmanın uygulama 

aşamaları: 

 Örnekleme dahil edilme ölçütlerine uyan bebeklerin ebeveynlerinden araştırmayla ilgili 

açıklama yapılarak “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” aracılığıyla sözlü ve yazılı izinler 

alınmıştır. 

 Bebeğin yatışının 24-48. saatleri arasında, ailenin üniteyi ziyaretinden sonra yalnızca 

ebeveyn ve araştırmacının olduğu odada,“YYBÜ-ABSÖ, AMBÖ ve Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu 

I”de ebeveyne yönelik alanlar yüz-yüze görüşülerek doldurulmuştur. Bir sonraki görüşmenin 

tarihiyle ilgili ebeveyne bilgilendirme yapılmıştır. 

 Ebeveynle yapılan ikinci gün görüşmesini takiben “Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu I”de bebeğe 

yönelik alanlar dosya bilgilerine göre kaydedilmiştir.  

 Bebeğin yatışının altıncı gününde ebeveynle telefon görüşmesi yapılarak yedinci gün 

görüşmesi için uygun zaman belirlenip kaydedilmiştir. 

 Bebeğin yatışının yedinci gününde ailenin üniteyi ziyaretinden sonra yapılan görüşmede 

“Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu II, YYBÜ-ABSÖ ve AMBÖ” dolduruldu. Araştırmanın uygulama 

aşamaları akış şeması Şekil 3.2.’de gösterilmektedir. 

 

3.9. Veri Toplama Araçlarının Değerlendirilmesi 

Verilerin değerlendirilmesinde, istatistiksel paket programı kullanılarak analizler 

yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi ve analizi için istatistik danışmanlık desteği alınmıştır. 

Yapılan tüm hipotez testlerinde p≤0,05 istatistiksel anlamlılık koşulu aranmıştır. Verilerin 

normal dağılım koşulunu sağladığı belirlenmiştir [131]. 
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 İkinci ve yedinci güne yönelik tekrarlayan iki ölçüm arasındaki farkı karşılaştırmak için 

bağımlı gruplar t-testi (Paired Sample T Test) kullanılmıştır [131,132].  

 Ölçek puanlarının sosyodemografik özelliklere ve bebeğin klinik özelliklerine göre farklılık 

gösterme durumu grup sayısı iki (k=2)  olanlar için bağımsız örneklem t-testi (Independent 

Sample T Test), grup sayısı ikiden fazla (k>2) olanlarda tek yönlü varyans analizi (One-Way 

ANOVA) yapılmıştır [131,132].  

 İstatistiksel olarak anlamlı (p≤0,05) One-Way ANOVA sonuçlarında farkın hangi iki grup 

arasında olduğunu belirlemeye yönelik Post-Hoc analizlerde varyanslar homojen olduğu ve 

örneklem büyüklükleri eşit olmadığı için Bonferonni  sonuçları raporlanmıştır [133]. 

 Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ve bebeklerin klinik özellikleri tanımlayıcı 

istatistiklerden; ortalama, standart sapma, frekans, oran, minimum ve maksimum değerler 

kullanılmıştır [131,132]. 

 Ebeveynlerin üniteyi ziyaret özellikleriyle sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiyi 

belirlemeye yönelik ki-kare analizleri yapılmıştır. Buna göre; beklenen değeri beşin altında 

olan hücre oranı %25’in üzerinde olduğu, gözlem sayısı sıfır olan hücrelerin varlığı ve 

mantıksal hücre birleştirmesi yapılamadığı durumlar için test istatistiği sonuçları 

raporlanmamıştır. Buna karşın gözlem sayısı 25’in altında ve beşten fazla olan 2x2 tablolarda 

Yates Düzeltmeli Ki-Kare test istatistiği; sıfırdan farklı ve beşin altında gözlem sayısı olması 

durumunda Fisher Kesin Ki-Kare sonucu raporlanmıştır. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan 

iki değişken arasındaki ilişkinin miktarı Phi (ɸ) Katsayısı kullanılarak belirtilmiştir. Phi 

Katsayısı, Pearson Korelasyon Katsayısı gibi yorumlanmaktadır. Katsayı sıfıra yaklaştıkça iki 

değişken arasındaki ilişkinin kuvveti azalmakta, bire yaklaştıkça ilişkinin kuvveti artmaktadır. 

İlişki miktarı olarak “0,00-019=önemsenmeyecek düzeyde”, “0,20-0,39=zayıf”, “0,40-0,69= 

orta düzeyde”, “0,70-0,89= kuvvetli”, “0,90-1,00=çok kuvvetli” biçiminde yorumlanmaktadır 

[131]. 

 

3.10. Araştırmanın Etik Yönü 

Araştırmaya başlamadan önce Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 

tez önerisinin kabul edilmesi (Ek 4) üzerine Mersin Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan etik onay (Ek 5), Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden 

kurum izni (Ek 6) alınmıştır. Çalışmaya katılan ebeveynlerden “Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur 

Formu” aracılığıyla (Ek 1) araştırmanın adı, amacı, süresi, uygulanması konusunda 

bilgilendirilerek sözlü ve yazılı izinleri alınmıştır.   
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Şekil 3.2. Araştırmanın Uygulama Aşamaları Akış Şeması 

 

Araştırmanın dahil edilme ölçütlerine uyan ebeveynler belirlenmesi 

(n=62) 

Bebeklerin ebeveynlerinden “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onam Formu” 

aracılığıyla izin alınması 

İkinci gün için oluşturulan “Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu I, YYBÜ-ABSÖ 

ve AMBÖ” doldurulması; yedinci gün görüşmesiyle ilgili 

bilgilendirmenin yapılması 

Altıncı günde ebeveynle telefon görüşmesi yapılarak yedinci gün 

görüşmesi için uygun zamanın belirlenip kaydedilmesi 

Bebeğin yatışının yedinci gününde ebeveynin üniteyi ziyareti sonrası 

“Ebeveyn Bebek Bilgi Formu II, YYBÜ-ABSÖ ve AMBÖ” formlarının 

doldurulması 
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3.11. Araştırmanın Güçlü-Zayıf Yönleri, Güçlükler ve Sınırlılıklar 

 Araştırmanın güçlü yönü; Türkiye’de YYBÜ’de verilen hemşirelik bakımının aile merkezli 

olma durumunu ve bunun ebeveyn stres düzeyine etkisini araştıran ilk prospektif takip 

çalışması olmasıdır.  

 Vaka sayısının fazla olmaması ve araştırmanın tek merkezli olmasıysa zayıf yönüdür. 

 Güçlükler: Bebeğin ünitede yedi gün bulunması ve tekrarlı verilerin alınması koşuluyla 

birlikte araştırmanın tek merkezde yürütülmesi vakaya ulaşma süresini uzatmıştır.  

 Sınırlılıklar: Açık bölüm tasarımında olan ünitede ebeveynlerin birbiriyle etkileşimi sonucu 

aile merkezli bakım algıları ve stres düzeyleri etkilenmiş olabilir. Bununla birlikte hekimlerin 

bebeğin durumu konusunda genel bilgilendirme yapmaları ebeveynlerin stres düzeylerini 

etkilemiş olabilir.  

 

3.12. Araştırmanın Olanakları 

Araştırmada kullanılan “Ebeveyn Bebek Bilgi Formu”, “YYBÜ Anne-Baba Stres Ölçeği”, 

“Aile Merkezli Bakım Ölçeği” fotokopileri, gerekli sarf malzemeler, cep telefonu ve operatör 

giderleri araştırmacı tarafından karşılanmıştır. Gerekli olan sarf malzemeler ise A4 fotokopi 

kağıdı, kurşun kalem, silgi, tükenmez kalem, fotokopi kartuşu, printer kartuşudur. 

3.13.Çalışma Takvimi 

Araştırmanın çalışma takvimi Tablo 3.2.’de gösterilmektedir. 

 
Tablo 3.2. Araştırma çalışma takvimi 

 

 

Çalışma Takvimi Tarihler 

Literatür Taraması 10.08.2017-07.06.2018 

Tez Önerisinin Enstitü Tarafından Onaylanması 06.09.2017 

Etik Kurul Onayının Alınması 11.09.2017 – 23.10.2017 

Kurum İzninin Alınması 30.10.2017-13.11.2017 

Anketlerin Uygulanması 15.11.2017-15.05.2018 

Verilerin Girişi 15.05.2018- 21.05.2018 

Verilerin Analizi 21.05.2018-04.06.2018 

Tez Yazımı 30.05.2018 – 13.07.2018 

Bitiş 16.07.2018 
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4. BULGULAR 

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde verilen standart hemşirelik bakımının ebeveyn stres 

düzeyi ve aile merkezli bakım algısına etkisini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen araştırmanın 

bulguları altı ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar; 

 Bebeklerin klinik özellikleri, ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ve ünite ziyaretleriyle 

ilgili tanıtıcı özelliklerine ilişkin bulgular, 

 Ebeveynlerin ünite ziyaretleriyle sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiye yönelik 

bulgular, 

 Bebek ve ebeveynlerin tanıtıcı özellikleriyle ikinci ve yedinci gün YYBÜ-ABSÖ puan 

ortalamaları ve karşılaştırılmasına ilişkin bulgular, 

 Bebek ve ebeveynlerin tanıtıcı özellikleriyle ikinci ve yedinci gün AMBÖ puan ortalamaları ve 

karşılaştırılmasına ilişkin bulgular, 

 Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün YYBÜ-ABSÖ ve AMBÖ puan ortalamalarının 

karşılaştırılmasına ve ilişkisine yönelik bulgulardır. 

 

4.1. Bebek ve Ebeveynlerin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

  

Bu bölüm bebeklerin klinik, ebeveynlerin sosyodemografik ve ünite ziyaret özelliklerine 

ilişkin bulgularından oluşmaktadır. 

 

Bebeklerin Klinik Özelliklerine İlişkin Bulgular: Tablo 4.1.’de bebeklerin klinik 

özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır. Bebeklerin doğumdaki gestasyon yaşları 

33,35±4,30 hafta, vücut ağırlıklarıysa 2209±944,3 gramdır. Bebeklerin %51,6’sının erkek 

cinsiyette, %35,5’inin orta derece prematüre, %32,3’ünün düşük doğum ağırlıklı, %58,1’inin 

birinci dakika Apgar skoru yedinin altındadır. Üniteye kabul edilen bebeklerin %56,5’sının 

yüksek riskli yenidoğan, %85,5’inin sezaryenle doğduğu belirlenmiştir. Bu bebeklerin 

doğumuna ilişkin tanımlayıcı özellikleri incelendiğinde; %69,4’ünün planlı ve %96,8’inin takipli 

gebelik olup bunun yanında %25,8’inin ilk gebelik, %16,1’inin IVF gebelik ve %19,4’ü ise çoğul 

gebeliktir. Bebeklerin %96,8’inin anne sütüyle oral ya da orogastrik sonda aracılığıyla 

beslendiği ve %87,1’inin mekanik ventilayon yöntemlerinden biriyle solunumunun 

desteklendiği belirlenmiştir. Bebeklerin %75,8’ine kanguru bakımı verilmesine karşın araştırma 

örneklemine katılan ebeveynlerin %54,8’inin kanguru bakımına katıldığı bulunmuştur. 
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Tablo 4.1. Bebeklerin klinik özelliklerinin dağılımı (n=62) 

Tanımlayıcı Özellikler  Gruplar Sayı (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet Kız bebek 30 48,4 
 Erkek bebek 32 51,6 
Gestasyon Yaşı İleri derece prematüre 18 29,0 
 Orta derece prematüre 22 35,5 
 Geç Prematüre 10 16,1 
 Term 12 19,4 
Doğum Ağırlığı Aşırı düşük doğum ağırlıklı 7 11,3 
 Çok düşük doğum ağırlıklı 9 14,5 
 Düşük doğum ağırlıklı 20 32,3 
 Normal doğum ağırlıklı 24 38,7 
 Büyük doğum ağırlıklı 2 3,2 
Apgar skoru 1. Dk 7’nin altında 36 58,1 

7 ve üzeri 26 41,9 
Apgar skoru 5. Dk 7’nin altında 11 17,7 

7 ve üzeri 51 82,3 

SNAP-PE-II skoru “0” olanlar 47 75,8 
“0”dan farklı olanlar 15 24,2 

Üniteye kabul nedenlerine göre 
yenidoğanın ait olduğu risk 
kategorisi 

Yüksek Risk 35 56,5 
Orta Risk 27 43,5 

Doğum şekli Normal vajinal yol ile doğum 9 14,5 
Sezaryen ile doğum 53 85,5 

Planlı gebelik olma durumu Planlı gebelik 43 69,4 
Planlı gebelik değil 19 30,6 

Takipli gebelik olma durumu Takipli gebelik 60 96,8 
Takipli gebelik değil 2 3,2 

Anne sütüyle beslenme durumu Anne sütüyle besleniyor (oral/o.g.) 60 96,8 
Beslenmiyor 2 3,2 

Kanguru bakımı verilme durumu Kanguru bakımı veriliyor 47 75,8 
Kanguru bakımı verilmiyor  15 24,2 

Mekanik ventilasyon desteği alma 
durumu 

Mekanik ventilasyon desteği alıyor 54 87,1 
Mekanik ventilasyon desteği almıyor 8 12,9 

Bebeğin ilk bebekleri olma 
durumu 

İlk bebek 16 25,8 

 İlk bebek değil 46 74,2 
Bebeğin IVF gebelikten olma 
durumu 

IVF gebelik 10 16,1 

 IVF gebelik değil 52 83,9 
Bebeğin çoğul gebelikten olma  Çoğul gebelik 12 19,4 
 Çoğul gebelik değil 50 80,6 

 

 

Ebeveynlerin Sosyodemografik Özellikleri ve Ünite Ziyaretlerine İlişkin Bulgular: 

Tablo 4.2.’de ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ve ünite ziyaretlerine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. Ebeveynlerin yaş ortalaması 30,72±5,22 yıl olup en küçük yaş değeri 20 ve en büyük 

yaş değeriyse 39 yıldır. Evlilik süresi ortalamasıysa 6,82±4,01 yıldır. En küçük evlilik süresi 

değeri bir ve en büyük evlilik süresi değeri 15 yıldır.  
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Tablo 4.2. Ebeveynlerin sosyodemografik özelliklerinin ve üniteyi ziyaret özelliğine göre dağılımı 
(n=62) 

Tanımlayıcı Özellikler Gruplar Sayı (n) Yüzde (%) 
Cinsiyet Kadın 35 56,5 

Erkek 27 43,5 
Yaş 25 yaş altı 10 16,1 

25-29 yaş 13 21,0 
30-34 yaş 23 37,1 
35-39 yaş  16 25,8 

Medeni Durumu Evli 62 100 
Bekar 0 0 

Evlilik süresi 1-5 yıl 30 48,4 
6-15 yıl 32 51,6 

Eğitim Durumu İlköğretim 24 38,7 
Ortaöğretim/lise 34 54,8 
Üniversite 4 6,5 

Mesleği İşçi 9 14,5 
Memur 4 6,5 
Serbest Meslek  17 27,4 
Mesleği yok (ev hanımı) 32 51,6 

Çalışma Durumu Çalışıyor 30 48,4 
Çalışmıyor 32 51,6 

Gelir-Gider Durumu Gelir giderden az 16 25,8 
Gelir gidere eşit 44 71,0 
Gelir giderden çok 2 3,2 

Sosyal Güvence Var  61 98,4 
Yok 1 1,6 

Aile Tipi Çekirdek aile 58 93,5 
Geniş aile 4 6,5 

Daha önce YYBÜ deneyimi olma durumu Deneyimi var 8 12,9 
Deneyimi yok 54 87,1 

Akraba evliliği olma durumu Akraba evliliği 11 17,7 
Akraba evliliği değil 51 82,3 

Bebeğin bakımına yardımcı olacak birinin 
varlığı 

Var  52 80,8 
Yok  10 19,2 

Ebeveynin üniteyi ilk ziyaret ettiği gün Birinci gün 54 87,1 
İkinci gün 8 12,9 

Ebeveynin üniteyi ziyaret etme sıklığı 3-6 kez/hafta 36 58,1 
7-9 kez/hafta 26 41,9 

Ebeveynin tüm ziyaretleri süresince 
ünitede toplam bulunma süresi (dakika)  

30 dakika ve altı/gün 29 46,8 
31-60 dakika/gün 27 43,5 
61-90 dakika/gün 6 9,7 

Bebeğin bakımına katılma/ Dokunup 
kucağına alma durumu 

Katıldı 38 61,3 
Katılmadı 24 38,7 

Kanguru bakımına katılma durumu Katıldı 34 54,8 
Katılmadı 28 45,2 

 

 

Ebeveynlerin %56,5’inin kadın cinsiyette, %100’ünün evli, %54,8’inin ortaöğretim/lise 

mezunu, %51,6’sının ev hanımı olduğu ve çalışmadığı belirlenmiştir. Gelirinin-giderine eşit 

olduğunu bildirenlerin oranıysa %71’dir. Evliliklerin %51,6’sının beş yıldan uzun olduğu ve 

ebeveynlerin %93,4’ünün çekirdek aile yapısı özelliği gösterdiği, %98,4’ünün sosyal 
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güvencesinin olduğu, %87,1’ininse daha önceki bebeklerinde yoğun bakım ünitesi deneyimi 

olmadığı saptanmıştır. 

 
Birinci gün ünitede bebeğini ziyaret eden ebeveynlerin oranı %87,1’dir. Beş günlük 

süreçte ebeveynlerin ünitede bulunma süresi ortalama 44,67±20,24 dakikadır. Ebeveynlerin 

%25’i beş günlük süreçte ünitede günde ortalama 30 dakika ve daha az süre bulunurken, diğer 

%25’lik kısmının günde ortalama 60 dakika ya da daha fazla süre ünitede (Ç1=30dk, Ç3=60dk) 

bulunmuştur. Üniteyi ziyaret sıklıkları incelendiğinde beş günlük süreçte ebeveynlerin yarısının 

6 kez ya da daha fazla bebeklerini ziyaret ettiği (Ç2=6kez/5gün), %61,3’ünün bakıma katıldığı 

ve bebeğine dokunup kucağına aldığı, %54,8’inin ise kanguru bakımı verdiği belirlenmiştir.  

 
 

4.2. Ebeveynlerin Ünite Ziyaretleriyle Sosyodemografik Özellikleri Arasındaki İlişkiye 

Yönelik Bulgular 

  Daha önceki bebeklerinde YYBÜ yatış deneyimi olma durumu, şu anki bebeğin 

bakımına yardımcı olacak birinin varlığı, mesleği, eğitim durumu, akraba evliliğiyle 

ebeveynlerin üniteyi ziyaret özellikleri arasında ilişkiyi saptamak amacıyla yapılan ki-kare 

analizlerinde beklenen değeri beşin altında olan hücre oranı %50 olduğu, gözlem sayısı sıfır 

olan hücrelerin varlığı ve mantıksal hücre birleştirmesi yapılamadığı için test istatistiği 

sonuçları raporlanamamıştır. Buna karşın cinsiyet, yaş grubu, çalışma durumu, gelir-gider 

durumu ve evlilik süresiyle ebeveynlerin üniteyi ziyaret özellikleri arasındaki ilişkiye yönelik 

bulgular Tablo 4.3.’de yer almaktadır. 

Ebeveynlerin cinsiyetiyle üniteyi ziyaret sıklıkları (p=0,003; ɸ=0,417) ve toplam ziyaret 

süreleri (p<0,00001; ɸ=0,676) arasında istatistiksel yönden anlamlı orta düzeyde ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Cinsiyetle bakıma katılma/dokunup kucağına alma (p<0,00001; ɸ=0,838)  ve 

kanguru bakımına katılma (p<0,00001; ɸ=0,772)  durumları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı kuvvetli düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır.  Babaların aksine annelerin üniteyi daha sık 

ziyaret ettiği, toplam ziyaret sürelerinin daha uzun olduğu, bakıma daha çok katıldıkları 

belirlenmiştir.  

Ebeveynlerin yaş gruplarıyla ziyaret sıklıkları (p=0,072) arasında istatistiksel olarak 

anlamlı ilişki olmadığı saptanmıştır. Yaş gruplarıyla toplam ziyaret süresi (p=0,048; ɸ=0,285), 

bakıma katılma/dokunup kucağına alma (p=0,016; ɸ=0,341) ve kanguru bakımına katılma 

(p=0,030; ɸ=0,309) arasında istatistiksel yönden anlamlı zayıf ilişki vardır. Genç yaş grubunun 

diğerine göre üniteyi daha sık ziyaret ettiği, toplam ziyaret sürelerinin daha uzun olduğu, 

bakıma daha çok katıldıkları görülmüştür.  
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 Üniteyi Ziyaret Sıklığı Üniteyi toplam ziyaret 
süresi 

Bakıma Katılma/ Dokunup 
Kucağına Alma Durumu 

Kanguru Bakımına Katılma 
durumu 

 3-6 kez 7-9 kez 30dk ve ↓  31dk ve ↑ Katıldı Katılmadı Katıldı Katılmadı 
N                  % N                  % N                 % N                 % N                    %  N                  % N                   % N                % 

Cinsiyet Kadın 14             40,0 21             60,0   6              17,1 29             82,9 34                97,1   1              2,9 31             88,6   4           11,4 
Erkek 22             81,5   5              18,5 23             85,2   4              14,8   4                 14,8 23            85,2    3             11,1 24          88,9 
Toplam 36             58,1 26             41,9 29             49,8 33             53,2 38                61,3 24            38,7 34             54,8 28           45,2 
χ2,  
p,  
r(ɸ) 

9,135† 
0,003 
0,417 

- 
<0,00001‡ 
0,676 

- 
<0,00001‡ 
0,838 

- 
<0,00001‡ 
0,772 

Yaş 
Grubu 
 

33 yaş ve ↓ 20             48,8 21             51,2 15             36,6 26             63,4 30                73,2 11             26,8 27             65,9 14           34,1 
34 yaş ve ↑ 16             76,2   5              23,8 14             66,7   7              33,3    8               38,1 13             61,9   7              33,3 14           66,7 
Toplam 36             58,1 26             41,9 29             46,8 33             53,2 38                61,3 24             38,7 34             54,8 28           45,2 
χ2,  
p,  
r(ɸ) 

3,233† 
0,072 
- 

3,912† 
0,048 
0,285 

5,799† 
0,016 
0,341 

4,690† 
0,030 
0,309 

Çalışma 
durumu 
 

Çalışıyor 24             80,0  6              20,0 23             76,7   7              23,3   7               23,3 23             76,7   6              20,0 24           80,0    
Çalışmıyor 12             37,5 20             62,5   6             18,8 26             81,2 31               96,9   1               3,1 28             87,5    4          12,5 
Toplam  36             58,1 26             41,9 29             46,8 33             53,2 38               61,3 24             38,7 34             54,8 28           45,2 
χ2,  
p,  
r(ɸ) 

9,807† 
0,002 
0,430 

18,601† 
<0,0001 
0,580 

- 
<0,00001‡ 
0,755 

- 
<0,00001‡ 
0,678 

Gelir-
Gider 
durumu 

Gelir-giderden az 13             81,2   3              18,8 13             81,2   3              18,8   8                 50,0     8              50,0   6              37,5 10           62,5 
Gelir-gidere eşit ya 
da fazla 

23             50,0 23             50,0 16             34,8    30             65,2 30                65,2 16             34,8 28             60,9 18           39,1 

Toplam 36             58,1 26             41,9 29             46,8 33             53,2 38                61,3 24             38,7 34             54,8   30           65,2 
χ2,  
p,  
r(ɸ) 

- 
0,027‡ 
0,277 

- 
0,002‡ 
0,408 

0,606† 
0,436 
- 

1,759† 
0,185 
- 

Evlilik 
Süresi 

5 yıl ve ↓ 14             46,7 16             53,3   9              30,0 21             70,0 23                76,7    7             23,3 21             70,0   9           30,0 
6 yıl ve ↑ 22             58,1 10             41,9 20             62,5 12             37,5 15                46,9 17             53,1 13             40,6 19          59,4 
Toplam 36             58,1 26             41,9 29             46,8 33             53,2 38                61,3 24             38,7 34             54,8 28           45,2 
χ2,  
p,  
r(ɸ) 

2,260† 
0,133 
- 

5,329† 
0,021 
0,326 

4,605† 
0,032 
0,306 

4,274† 
0,039 
0,295 

*“%=yüzde, N=gözlem sayısı, p= olasılık, (ɸ)=Phi Katsayısı, †=Yates Düzeltmeli Ki-Kare (Continuity Correction), ‡=Fisher Kesin Ki-Kare (Fisher’s Exact Test)” 
**Çapraz Tablo Ki-Kare kullanılarak analiz yapıldı. İstatistiksel anlamlılık olarak p≤0,05 koşulu arandı.

Tablo 4.3. Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleriyle ünite ziyaretleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 
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Ebeveynlerin çalışma durumlarıyla üniteyi ziyaret sıklıkları (p=0,002; ɸ=0,430), toplam 

ziyaret süresi (p<0,0001; ɸ=0,580) ve kanguru bakımına katılma (p<0,00001; ɸ=0,678)  

durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı orta düzeyde ilişki vardır. Ebeveynlerin çalışma 

durumlarıyla bakıma katılma/dokunup kucağa alma (p<0,00001; ɸ=0,755) durumları 

arasındaysa istatistiksel olarak anlamlı kuvvetli ilişki vardır. Çalışmayan ebeveynlerin daha sık 

üniteyi ziyaret ettiği, toplam ziyaret sürelerinin daha uzun olduğu, bakıma katılma/dokunup 

kucağa alma ve kanguru bakımına daha çok katıldıkları belirlenmiştir.  

Ebeveynlerin gelir-gider durumları bildirimleriyle bebeklerinin bakımına 

katılma/dokunup kucağa alma (p=0,436) ve kanguru bakımına katılma (p=0,185) durumları 

arasında istatistiksel yönden anlamlı ilişki yoktur.  Gelir-gider durumlarıyla üniteyi ziyaret 

sıklıkları (p=0,027) ve süreleri (p=0,002) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır. Bu 

ilişkinin miktarıysa üniteyi ziyaret sıklığıyla zayıf (ɸ=0,277) ve toplam ziyaret süresiyle 

(ɸ=0,408) orta düzeydedir.  Gelirinin giderinden az olduğunu bildiren ebeveynlerin üniteyi 

ziyaret sıklığı ve süresinin diğer gruba göre daha az olduğu bulunmuştur. 

Ebeveynlerin evlilik süresiyle üniteyi ziyaret sıklıkları (p=0,133) arasında istatistiksel yönden 

anlamlı ilişki yoktur. Evlilik süresiyle toplam ünitede bulunma süresi (p=0,021; ɸ=0,326), 

bakıma katılma/dokunup kucağa alma (p=0,032; ɸ=0,306) ve kanguru bakımına katılma 

(p=0,039; ɸ=0,295) durumları arasındaysa istatistiksel olarak anlamlı zayıf düzeyde ilişki 

bulunmuştur. Evlilik süresi beş yıl ve daha az olan grubun toplam ünitede bulunma süresi,  

bakıma katılma/bebeğe dokunup kucağa alma ve kanguru bakımına katılma durumunun altı yıl 

ve daha uzun süredir evli olan gruba göre daha çok olduğu saptanmıştır. 

 

4.3. Bebek ve Ebeveynlerin Tanıtıcı Özellikleriyle Ebeveyn Ölçek Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulgular 

Bebeklerin klinik özelliklerine göre ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün YYBÜ-

ABSÖ Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması: Bebeklerin klinik özelliklerine göre 

ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 

4.4.’te yer almaktadır. İkinci ve yedinci gün için ayrı gruplar arası karşılaştırma yapılmıştır. 

Buna göre;  bebeklerin cinsiyeti, beşinci dakika Apgar skoru, SNAP-PE-II skoru, üniteye kabul 

nedenlerine göre risk kategorisi, çoğul gebelik olma durumuyla ebeveynlerin ikinci ve yedinci 

gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıştır (p>0,05). Yedinci güne yönelik ek olarak birinci dakika Apgar skoru (p=0,079) ve 
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bebeğin kanguru bakımı alma durumuyla (p=0,304) ebeveynlerin ölçek puan ortalamaları 

arasındaki fark anlamlı değildir.  

Bebeklerin gestasyon yaşıyla ebeveynlerin ikinci (t=2,820; p=0,007) ve yedinci gün 

(t=2,323; p=0,024) YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

belirlenmiştir. İkinci gün ölçek puan ortalaması prematüre bebeği olan ebeveynlerin 4,22±0,62 

ve term bebeği olan ebeveynlerin ise 3,66±0,58’dir. Yedinci gün için bu ortalamalar prematüre 

bebeği olan ebeveynler için 3,13±0,51 ve term bebeği olanların 2,76±0,47’dir. Gestasyon yaşına 

göre prematüre bebeği olan ebeveynlerin stres ölçek puan ortalamalarının term bebeği olan 

ebeveynlerle karşılaştırıldığında daha yüksektir. 

Bebeklerin doğum ağırlığıyla ebeveynlerin ikinci (t=3,348; p=0,001) ve yedinci gün 

(t=3,008; p=0,004) YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

saptanmıştır. İkinci gün ölçek puan ortalaması düşük doğum ağırlıklı bebeği olan ebeveynlerin 

4,23±0,56 iken normal doğum ağırlıklı bebeği olan ebeveynlerin 3,86±0,64’tür. Yedinci gün için 

bu ortalama düşük doğum ağırlıklı bebeği olan ebeveynler için 3,22±0,50 ve diğer ebeveynler 

için 2,84±0,44 olduğu saptandı. Düşük doğum ağırlıklı bebeği olan ebeveynlerin stres ölçek 

puan ortalamaları normal doğum ağırlıklı bebeği olan ebeveynlerden yüksektir.  

Bebeklerin birinci dakika Apgar skoruyla ebeveynlerin ikinci gün YYBÜ-ABSÖ puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu saptanmıştır (t=2,253; p=0,028). 

İkinci güne yönelik olarak bebeğinin birinci dakika Apgar skoru yedinin altında olan 

ebeveynlerin ölçek puan ortalaması 4,27±0,63 ve yedinin üzerinde olanlarınsa 3,90±0,61’dir. 

Bebeğinin birinci dakika Apgar skoru yedinin üzerinde olan ebeveynlerin ölçek puan 

ortalamaları yedinin altında olanlara göre düşüktür. 

Gebeliği planlı olan ebeveynlerin ikinci (t=5,002; p<0,0001) ve yedinci (t=3,860; 

p<0,0001) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel yönden anlamlı fark 

belirlenmiştir. Planlı gebeliği olan ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan ortalaması 4,35±0,53 ve 

planlı olmayan gebelikten doğan bebeğe sahip olanların ise 3,58±0,59’dur. Yedinci gün için bu 

ortalamalar sırasıyla 3,22±0,49 ve 2,72±0,41’dir. Planlı gebelik sonucu doğan bebeğe sahip 

ebeveynlerin ölçek puan ortalamaları planlı olmayan gruba göre yüksektir. 

Bebeklerin kanguru bakımı alıyor olma durumlarıyla ebeveynlerin ikinci gün YYBÜ-

ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir (t=2,146; 

p=0,036). Kanguru bakımı alan bebek ebeveynlerinin ikinci gün ölçek puan ortalaması 

4,21±0,61 ve almayan grubun ortalaması 3,81±0,70 olarak bulundu. Kanguru bakımı alan bebek 

ebeveynlerinin ölçek puan ortalaması bu bakımı almayan bebek ebeveynlerinden yüksektir. 
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Bebeklerin mekanik ventilasyon desteği alma durumlarıyla ebeveynlerin ikinci (t=2,784; 

p=0,007) ve yedinci (t=3,488; p=0,001) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptanmıştır. Mekanik ventilasyon desteği alan bebek ebeveynlerinin ikinci 

gün ölçek puan ortalaması 4,19±0,60 ve ventilasyon desteği almayan grubun ortalaması 

3,56±0,67’dir. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 3,15±0,49 ve 2,52±0,25’tir. Bebeği 

mekanik ventilasyon desteği almayan ebeveynlerin ölçek puan ortalamaları diğer gruptan 

düşüktür. 

İlk bebek olma durumuyla ebeveynlerin ikinci (t=4,008; p<0,001) ve yedinci (t=3,711; 

p<0,001) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. İlk bebeği olan ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan ortalamaları 4,62±0,31 ve 

olmayanlarınsa 3,94±0,65’tir. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 3,44±0,40 ve 

2,99±0,50’dir. İlk bebeği olan ebeveynlerin ölçek puan ortalamaları diğer gruba göre yüksektir. 

Tüp bebek olma durumuyla ebeveynlerin ikinci (t=2,321; p=0,034) ve yedinci (t=2,424; 

p=0,018) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

belirlenmiştir. İkinci gün ölçek puan ortalaması IVF gebelikten bebeği olan ebeveynler için 

4,47±0,49 olup diğer grup için 4,04±0,68’dur. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 

3,41±0,49 ve 2,99±0,50’dir. IVF gebelikten olmayan bebeğe sahip ebeveynlerin ölçek puan 

ortalamaları diğer gruba göre düşüktür. 

 

Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ve üniteyi ziyaret etme özelliklerine 

göre YYBÜ-ABSÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması: Ebeveynlerin sosyodemografik 

özelliklerine ve üniteyi ziyaret özelliklerine göre ikinci ve yedinci gün gruplar arası YYBÜ-ABSÖ 

puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.5.’te yer almaktadır. Buna göre; ebeveynlerin 

eğitimi, gelir-gider durumu ve akraba evliliği olma durumuyla YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları 

arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0,05).  

Ebeveynlerin cinsiyetiyle ikinci (t=7,994; p<0,001) ve yedinci (t=8,402; p<0,001) gün 

YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. İkinci güne 

yönelik ölçek puan ortalamaları annelerin 4,52±0,36 ve babaların 3,59±0,55’dir. Yedinci gün 

için bu ortalamalar sırasıyla 2,63±0,39 ve 2,39±0,31’dir. Annelerin ikinci ve yedinci gün YYBÜ-

ABSÖ puan ortalamaları babalara göre daha yüksektir.  
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Tablo 4.4. Bebeklerin klinik özelliklerine göre ebeveynlerin YYBÜ-ABSÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 

   İkinci Gün Yedinci Gün 
Tanımlayıcı 
Özellikler 

Gruplar n x̄±S Min-Max t p x̄±S Min-Max t p 

Cinsiyet Kız bebek 30 4,25±0,55 3-5 1,678 0,099 3,15±0,49 1-5 1,312 0,195 
 Erkek bebek 32 3,98±0,70 2-5   2,98±0,52 1-4   
Gestasyon Yaşı Prematüre 50 4,22±0,62 3-5 2,820 0,007 3,13±0,51 1-5 2,323 0,024 
 Term 12 3,66±0,58 1-5   2,76 ±0,47 2-4   
Doğum Ağırlığı 2500gr ve ↓ 36 4,23±0,56 2-5 3,348 0,001 3,22±0,50 1-5 3,008 0,004 
 2501gr ve ↑ 24 3,86±0,64 2-5   2,84±0,44 1-5   
Apgar skoru 1. dk 7’nin altında 36 4,27±0,63 2-5 2,253 0,028 3,16±0,51 2-5 1,786 0,079 

7 ve üzeri 26 3,90±0,61 2-5   2,93±0,50 1-4   
Apgar skoru 5. dk 7’nin altında 11 4,11±0,73 3-5 0,044 0,965 3,23±0,65 2-5 1,070 0,393 

7 ve üzeri 51 4,12±0,64 2-5   3,03±0,48 1-4   
SNAP-PE-II skoru Sıfır  47 4,07±0,64 2-5 0,322 0,998 3,01±0,49 1-4 1,797 0,077 

Sıfırdan farklı  15 4,26±0,67 3-5   3,30±0,57 2-5   
Üniteye kabul 
nedenlerine göre risk 
kategorisi 

Yüksek Risk 35 
 

3,97±0,70 2-5 1,987 0,051 2,98±0,56 1-5 1,333 0,188 

Orta Risk 27 4,30±0,54 3-5   3,16±0,45 2-4   
Planlı gebelik olma 
durumu 

Planlı gebelik 43 4,35±0,53 3-5 5,022 <0,0001 3,22±0,49 2-5 3,860 <0,0001 
Planlı gebelik değil 19 3,58±0,59 2-5   2,72±0,41 1-4   

Kanguru bakımı alma 
durumu 

Alıyor 47 4,21±0,61 2-5 2,146 0,036 3,10±0,51 1-5 1,036 0,304 
Almıyor  15 3,81±0,70 2-5   2,95±0,54 2-4   

Mekanik ventilasyon 
desteği alma durumu 

Alıyor 54 4,19±0,60 2-5 2,784 0,007 3,15±0,49 1-5 3,488 0,001 
Almıyor  8 3,56±0,67 2-5   2,52±0,25 2-3   

İlk bebekleri olma 
durumu 

İlk bebek 16 4,62±0,31 4-5 4,008 <0,001 3,44±0,40 2-5 3,711 <0,001 
İlk bebek değil 46 3,94±0,65 2-5   2,93±0,49 1-5   

IVF gebelikten olma 
durumu 

IVF gebelik 10 4,47±0,49 3-5 2,321 0,034 3,41±0,49 2-5 2,424 0,018 
IVF gebelik değil 52 4,04±0,68 2-5   2,99±0,50 1-4   

Çoğul gebelikten 
olma durumu  

Çoğul gebelik 12 4,42±0,54 3-5 1,871 0,066 3,28±0,44 2-4 1,637 0,107 
Çoğul gebelik değil 50 4,04±0,65 2-5   3,01±0,52 1-5   

*Independent Sample T Test (bağımsız örneklem t testi) kullanılarak analiz yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık olarak p≤0,05 koşulu aranmıştır. “n=gözlem sayısı, x̄= 
ortalama, S=standart sapma, min-max=Minimum-Maksimum, t= analiz sonucunun t değeri” 
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Tablo 4.5. Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ve üniteyi ziyaret etme özelliklerine göre YYBÜ-ABSÖ puan ortalamalarının karşılaştırılması 

   İkinci Gün  Yedinci Gün  
Tanımlayıcı Özellikler Gruplar N x̄±S Min-Max t/F† p x̄±S Min-Max t/F† p 
Cinsiyet Erkek  27 3,59±0,55 3-5 7,994 <0,0001 2,39±0,31 2-4 8,402 <0,0001 

Kadın 35 4,52±0,36 4-5   2,63±0,39 3-5   
Yaş 33 yaş ve altı 41 4,26±0,58 3-5 2,545 0,014 3,16±0,46 3-5 2,148 0,036 

34-39 yaş  21 3,83±0,69 3-5   2,87±0,57 2-4   
Evlilik süresi 1-5 yıl 30 4,33±0,57 2-5 2,729 0,008 3,23±0,48 2-5 2,521 0,014 

6-15 yıl 32 3,90±0,66 2-5   2,91±0,50 1-4   
Eğitim Durumu İlköğretim 24 4,12±0,54 2-5 0,508 0,613 3,06±0,45 1-5 0,178 0,860 

Ortaöğretim/lise 34 4,03±0,81 2-5   3,03±0,57 2-4   
Mesleği İşçi 9 3,52±0,56 2-5 19,114† 0,001 2,55±0,34 2-4 18,151† 0,001 

Serbest Meslek  17 3,62±0,58 1-5   2,70±0,45 2-4   
Mesleği yok/ev 
hanımı 

32 4,47±0,40 4-5   3,37±0,35 3-5   

Çalışma Durumu Çalışıyor 30 3,73±0,65 2-5 5,306 <0,0001 2,74±0,47 2-4 5,998 <0,0001 
Çalışmıyor 32 4,47±0,40 3-5   3,36±0,34 2-5   

Gelir-Gider Durumu Gelir giderden az 16 3,88±0,55 3-5 1,567 0,123 2,91±0,44 1-4 1,378 0,174 
Gelir gidere eşit 44 4,17±0,67 3-5   3,12±0,54 1-5   

Akraba evliliği olma 
durumu 

Akraba evliliği 11 4,14±0,66 2-5 0,120 0,905 3,09±0,44 2-5 0,235 0,815 
Akraba evliliği değil 51 4,11±0,65 2-5   3,06±0,58 2-5   

Bebeğin bakımına yardımcı 
olacak birinin varlığı 

Var 52 4,03±0,66 3-5 3,679 0,001 3,01±0,52 2-4 1,943 0,057 
Yok 10 4,55±0,34 3-5   3,35±0,44 1-5   

Ebeveynin üniteyi ziyaret 
etme sıklığı 

3-6 kez/hafta 36 3,85±0,66 2-5 4,586 <0,0001 2,87±0,50 1-5 3,864 0,0002 
7-9 kez/hafta 26 4,48±0,42 3-5   3,33±0,41 2-5   

Ebeveynin tüm ziyaretleri 
süresince ünitede toplam 
bulunma süresi (dakika)  

30 dakika ve altı/gün 29 3,60±0,54 2-5 8,501 <0,0001 2,69±0,44 2-4 7,067 <0,0001 
31 dakika ve 
üzeri/gün 

27 4,58±0,31 3-5   3,38±0,35 3-5   

Dokunup kucağına alma 
durumu /Bebeğin bakımına 
katılma durumu 

Katıldı 38 4,50±0,37 3-5 8,977 <0,0001 3,35±0,33 2-5 7,465 <0,0001 
Katılmadı 24 3,50±0,50 3-5   2,62±0,44 2-4   

Kanguru bakımına katılma 
durumu 

Katıldı 34 4,54±0,33 3-5 7,704 <0,0001 3,37±0,30 2-5 7,021 <0,0001 
Katılmadı 28 3,60±0,57 2-5   2,68±0,46 2-5   

*Independent Sample T Test (bağımsız örneklem t testi) ve tek yönlü ANOVA† kullanılarak analiz yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık olarak p≤0,05 koşulu aranmıştır. “n=gözlem 

sayısı, x̄= ortalama, S=standart sapma, min-max=Minimum-Maksimum, t= Independent Sample T Test analiz sonucunun t değeri, F†= tek yönlü ANOVA analiz sonucunun F değeri” 
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Ebeveynlerin yaşıyla ikinci (t=2,545; p=0,014) ve yedinci (t=2,148; p=0,036) gün YYBÜ-

ABSÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Yaş grubu 33 yıl ve daha 

az olan ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan ortalaması 4,26±0,58 ve 34-39 yıl olanlarınsa 

3,83±0,69’dir. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 3,16±0,46 ve 2,87±0,57’dir. Her iki gün 

için yaş grubu 33 yıl ve daha az olan grubun puan ortalaması 34-39 yıl olanlara göre yüksektir. 

 
Ebeveynlerin evlilik süresiyle ikinci (t=2,729; p=0,008) ve yedinci (t=2,521; p=0,014) 

gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır. Evlilik 

süresi 5 yıl ve daha az olan ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan ortalamaları 4,33±0,57, 6-15yıl 

olanların 3,90±0,66 olduğu bulundu.  Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 3,23±0,48 ve 

2,91±0,50’dir. Evlilik süresi 5 yıl ve daha az olan ebeveynlerin 6-15 yıl olanlara göre ölçek puan 

ortalamalarını daha yüksektir. 

 
Ebeveynlerin mesleğiyle ikinci (F=19,114; p=0,001) ve yedinci (F=18,151; p=0,001) gün 

YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Bonferonni Post 

Hoc karşılaştırma testi sonucuna göre her iki gün içinde bu farkın ev hanımı grubuyla serbest 

meslek ve işçi gruplarından kaynakladığı belirlenmiştir. Buna göre ev hanımı ve işçi gruplarının 

ortalamaları arasındaki fark ikinci gün için 0,95 ve yedinci gün 0,82’dir (p<0,001). Ev hanımı ve 

serbest meslek gruplarının ortalamaları arasındaki fark ikinci gün için 0,85’ken yedinci gün 

0,66’dır (p<0,001). Ev hanımı olan ebeveynlerin ölçek puan ortalamaları işçi ve serbest meslek 

gruplarından daha yüksektir. 

 
 Ebeveynlerin çalışma durumlarıyla süresiyle ikinci (t=5,306; p<0,0001) ve yedinci 

(t=5,998; p<0,0001) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Çalışan ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan ortalamaları 3,73±0,65 olup çalışmayan 

ebeveynlerinse 4,47±0,40’tır. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 2,74±0,47 ve 

3,36±0,34’tür. Çalışan ebeveynlerin ölçek puan ortalamaları bir işte çalışmayan ebeveynlere 

göre daha düşüktür. 

 
Ebeveyne bebeğinin bakımında destek olacak birinin varlığıyla ikinci (t=3,679; p=0,001) 

gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Bebeğinin 

bakımında ebeveyne destek olacak birinin var olduğu grubun ortalaması 4,03±0,66 ve destek 

olacak birinin olmadığı grubun 4,55±0,34’tür. Ebeveyne bebeğin bakımına destek olacak birinin 

var olduğu grubun ölçek puan ortalaması daha düşüktür. 

 
Ebeveynin üniteyi ziyaret sıklığıyla ikinci (t=4,586; p<0,0001) ve yedinci (t=3,864; 

p=0,0002) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Bebeğini beş günlük süreçte 3-6 kez ziyaret eden ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan ortalaması 
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3,85±0,66 ve 7-9 kez ziyaret eden grubun 4,48±0,42’dir. Yedinci gün için bu ortalamalar 

sırasıyla 2,87±0,50 ve 3,33±0,41’dir. Bebeğini ünitede sık ziyaret eden grubun ölçek puan 

ortalaması daha yüksektir. 

 
Ebeveynin beş günlük süreçte üniteyi toplam ziyaret süreleriyle ikinci (t=8,501; 

p<0,0001) ve yedinci (t=7,067; p<0,0001) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasındaki 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Beş günlük süreçte ünitede 30 dakika ve daha az bulunan 

ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan ortalaması 3,60±0,54 ve 31 dakikadan daha uzun süre 

bulunan ebeveynlerin ölçek puan ortalamasıysa 4,58±0,31’dir. Yedinci gün için bu ortalamalar 

sırasıyla 2,69±0,44 ve 3,38±0,35’dir. Ünitede toplam bulunma süresi daha kısa olan grubun 

ölçek puan ortalaması daha düşüktür. Buna karşın ikinci ve yedinci gün arasında stres puanında 

en çok azalma ise ünitede 31 dakikadan uzun süre bulunan ebeveynlerin olduğu gruba aittir. 

 
Ebeveynin beş günlük süreçte bebeğinin bakımına katılma/dokunup kucağına alma 

durumuyla ikinci (t=8,977; p<0,0001) ve yedinci (t=7,465; p<0,0001) gün YYBÜ-ABSÖ puan 

ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Beş günlük süreçte bebeğinin 

bakımına katılan/kucağına alan ebeveyn grubunun ikinci gün ölçek puan ortalaması 4,50±0,50 

ve diğer grubun 3,50±0,50’dir. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 3,35±0,33 ve 

2,62±0,44’tür. Ünitede bebeğin bakımına katılan ebeveynlerin ölçek puan ortalaması yüksek 

bulunmuştur. Buna karşın ikinci ve yedinci gün arasında stres puanında en çok azalma ise 

bebeğinin bakımına katılan/dokunup kucağına alan ebeveynlerin olduğu gruba aittir. 

 
Ebeveynin beş günlük süreçte kanguru bakımına katılma durumuyla ikinci (t=7,704; 

p<0,0001) ve yedinci (t=7,021; p<0,0001) gün YYBÜ-ABSÖ puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu süreçte kanguru bakımına katılan ebeveynlerin ikinci gün 

ölçek puan ortalaması 4,54±0,33 ve kanguru bakımına katılmayan grubun 3,60±0,57’tür. 

Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 3,37±0,30 ve 2,68±0,46’dır. Kanguru bakımına katılan 

ebeveyn grubun ölçek puan ortalaması bakıma katılmayanlara göre yüksektir. Buna karşın 

ikinci ve yedinci gün arasında stres puanında en çok azalma kanguru bakımına katılan 

ebeveynlerin olduğu gruba aittir. 

 

Bebeklerin klinik özelliklerine göre ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün AMBÖ-

Tutarlılık Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması: Bebeklerin klinik özelliklerine göre 

ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 

4.6’da yer almaktadır.  
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Tablo 4.6. Bebeklerin klinik özelliklerine göre ebeveynlerin AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamalarının karşılaştırılması 

   İkinci Gün Yedinci Gün 
Tanımlayıcı 
Özellikler 

Gruplar n x̄±S Min-Max t p x̄±S Min-Max t p 

Cinsiyet Kız bebek 30 27,43±5,21 20-35 0,672 0,504 30,86±3,45 26-35 0,851 0,398 
 Erkek bebek 32 26,62±4,15 21-35   31,65±3,83 21-35   
Gestasyon Yaşı Prematüre 50 27,38±4,57 20-35 1,256 0,214 31,62±3,47 21-35 1,542 0,128 
 Term 12 25,50±4,98 21-35   29,83±4,13 21-35   
Doğum Ağırlığı 2500gr ve ↓ 36 27,97±4,77 20-35 1,761 0,084 31,75±3,63 21-35 0,869 0,389 
 2501gr ve ↑ 24 25,83±4,34 21-35   30,95±3,16 27-35   
Apgar skoru 1. dk 7’nin altında 36 27,38±4,78 21-35 0,735 0,465 31,27±3,93 21-35 0,009 0,993 

7 ve üzeri 26 26,50±4,56 20-35   31,26±3,28 26-35   
Apgar skoru 5. dk 7’nin altında 11 26,63±5,00 21-35 0,295 0,769 30,72±4,64 21-35 0,546 0,587 

7 ve üzeri 51 27,09±4,65 20-35   31,39±3,43 21-35   
SNAP-PE-II skoru Sıfır  47 26,97±4,68 20-35 0,111 0,912 31,21±3,46 21-35 0,233 0,816 

Sıfırdan farklı  15 27,13±4,82 21-35   31,46±4,27 21-35   
Üniteye kabul 
nedenlerine göre risk 
kategorisi 

Yüksek Risk 35 
 

26,28±4,81 20-35 1,411 0,163 30,940±3,70 21-35 0,813 0,420 

Orta Risk 27 27,96±4,40 21-35   31,70±3,58 21-35   
Planlı gebelik olma 
durumu 

Planlı gebelik 43 27,93±4,57 21-35 2,404 0,019 31,79±3,59 21-35 1,705 0,093 
Planlı gebelik değil 19 24,94±4,32 20-35   30,10±3,57 21-35   

Kanguru bakımı alma 
durumu 

Alıyor 47 27,59±4,63 20-35 1,756 0,084 31,76±3,55 21-35 1,922 0,059 
Almıyor  15 25,20±4,49 21-34   29,73±3,61 21-35   

Mekanik ventilasyon 
desteği alma durumu 

Alıyor 54 27,16±4,69 20-35 0,655 0,515 31,38±3,72 21-35 0,641 0,525 
Almıyor  8 26,00±4,72 21-35   30,50±3,11 28-35   

İlk bebekleri olma 
durumu 

İlk bebek 16 28,87±3,48 24-35 1,883 0,064 32,93±2,95 27-35 2,184 0,033 
İlk bebek değil 46 26,36±4,89 20-35   30,69±3,71 21-35   

IVF gebelikten olma 
durumu 

IVF gebelik 10 26,70±4,44 21-35 0,232 0,818 31,80±3,52 26-35 0,495 0,622 
IVF gebelik değil 52 27,07±4,76 20-35   31,17±3,69 21-35   

Çoğul gebelikten 
olma durumu  

Çoğul gebelik 12 28,25±5,13 21-35 1,018 0,313 31,16±3,51 26-35 0,113 0,911 
Çoğul gebelik değil 50 26,72±4,56 20-35   31,30±3,71 21-35   

*Independent Sample T Test (bağımsız örneklem t testi) kullanılarak analiz yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık olarak p≤0,05 koşulu aranmıştır. “n=gözlem sayısı, x̄= 
ortalama, S=standart sapma, min-max=Minimum-Maksimum, t= analiz sonucunun t değeri” 
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Tablo 4.7. Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ve üniteyi ziyaret etme özelliklerine göre AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamalarının karşılaştırılması 

   İkinci Gün  Yedinci Gün  
Tanımlayıcı Özellikler Gruplar N x̄±S Min-Max t/F† p x̄±S Min-Max t/F† p 
Cinsiyet Erkek  27 24,44±3,67 20-33 4,316 <0,0001 29,29±3,59 21-35 4,244 <0,0001 

Kadın 35 29,00±4,43 21-35   32,80±2,90 26-35   
Yaş 33 yaş ve altı 41 27,29±4,36 20-35 0,647 0,520 31,29±3,88 21-35 0,055 0,956 

34-39 yaş  21 26,47±5,31 21-35   31,23±3,22 28-35   
Evlilik süresi 1-5 yıl 30 28,23±4,49 21-35 2,034 0,046 31,76±3,80 21-35 1,031 0,307 

6-15 yıl 32 25,87±4,53 20-35   30,81±3,48 21-35   
Eğitim Durumu İlköğretim 24 27,08±5,36 21-35 0,326 0,746 31,08±3,22 28-35 0,397 0,693 

Ortaöğretim/lise 34 26,67±4,14 20-35   31,47±3,92 21-35   
Mesleği İşçi 9 24,11±3,88 21-32 6,355† 0,001 29,44±2,50 28-35 5,939† 0,001 

Serbest Meslek  17 24,41±3,67 20-33   29,23±4,16 21-35   
Mesleği yok (ev 
hanımı) 

32 28,90±4,36 21-35   32,93±2,74 27-35   

Çalışma Durumu Çalışıyor 30 25,00±4,18 20-34 3,592 0,001 29,50±3,68 21-35 4,183 <0,0001 
Çalışmıyor 32 28,90±4,36 21-35   32,93±2,74 37-35   

Gelir-Gider Durumu Gelir giderden az 16 25,00±4,78 21-35 1,929 0,059 30,06±2,81 28-35 1,576 0,121 
Gelir gidere eşit 44 27,56±4,47 20-35   31,72±3,86 21-35   

Akraba evliliği olma 
durumu 

Akraba evliliği 11 25,00±4,00 21-35 1,596 0,116 30,09±4,03 21-35 1,191 0,238 
Akraba evliliği değil 51 27,45±4,73 20-35   31,52±3,54 21-35   

Bebeğin bakımına yardımcı 
olacak birinin varlığı 

Var 52 26,48±4,60 20-35 2,112 0,039 30,78±3,65 21-35 3,262 0,004 
Yok 10 29,80±4,21 24-35   33,80±2,44 27-35   

Ebeveynin üniteyi ziyaret 
etme sıklığı 

3-6 kez/hafta 36 26,25±4,42 21-35 1,534 0,130 30,61±3,82 21-35 1,712 0,092 
7-9 kez/hafta 26 28,07±4,89 20-35   32,19±3,22 21-35   

Ebeveynin tüm ziyaretleri 
süresince ünitede toplam 
bulunma süresi (dakika)  

30 dakika ve altı/gün 29 24,51±3,73 21-33 4,530 <0,0001 29,27±3,49 21-35 4,693 <0,0001 
31 dakika ve 
üzeri/gün 

33 29,21±4,34 20-35   33,03±2,80 27-35   

Dokunup kucağına alma 
durumu /Bebeğin bakımına 
katılma durumu 

Katıldı 38 28,86±4,24 21-35 4,499 <0,0001 32,73±2,91 26-35 4,581 <0,0001 
Katılmadı 24 24,08±3,79 20-33   28,95±3,51 21-35   

Kanguru bakımına katılma 
durumu 

Katıldı 34 29,08±4,15 21-35 4,378 <0,0001 33,02±2,77 26-35 4,905 <0,0001 
Katılmadı 28 24,50±4,05 20-34   29,14±3,46 21-35   

*Independent Sample T Test (bağımsız örneklem t testi) ve tek yönlü ANOVA† kullanılarak analiz yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık olarak p≤0,05 koşulu aranmıştır. “n=gözlem 

sayısı, x̄= ortalama, S=standart sapma, min-max=Minimum-Maksimum, t= Independent Sample T Test analiz sonucunun t değeri, F†= tek yönlü ANOVA analiz sonucunun F değeri” 
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İkinci ve yedinci gün için ayrı gruplar arası karşılaştırma yapılmıştır. Buna göre;  

bebeklerin cinsiyeti, gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, birinci ve beşinci dakika Apgar skoru, SNAP-

PE-II skoru, üniteye kabul nedenlerine göre risk kategorisi, ilk gebelik olma, IVF gebelik olma, 

çoğul gebelik olma, kanguru bakımı alma, mekanik ventilasyon desteği alma durumuyla 

ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasında istatistiksel 

yönden anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

 

Bebeklerin planlı gebelik sonucu olma durumuyla ebeveynlerin ikinci gün AMBÖ-

Tutarlılık ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur 

(p=0,019). Buna göre; planlı gebelik sonucu bebeği olan ebeveynlerin ikinci gün ölçek puan 

ortalaması 27,93±4,57 olup planlı olmayan gebelik sonucu bebeği olan ebeveynlerin ortalaması 

24,94±4,32’dir.  

İlk bebek olma durumuyla ebeveynlerin yedinci gün AMBÖ-Tutarlılık ölçek puan 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmıştır (p=0,033). Buna göre; ilk 

bebeği olan ebeveynlerin yedinci gün ölçek puan ortalaması 32,93±2,95 olup diğer grubun 

30,69±3,71’dir. 

Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleri ve üniteyi ziyaret özelliklerine göre 

AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamalarının karşılaştırılması: Ebeveynlerin sosyodemografik 

özelliklerine ve üniteyi ziyaret özelliklerine göre ikinci ve yedinci gün gruplar arası AMBÖ-

Tutarlılık puan ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.7.’de yer almaktadır. Buna göre; 

ebeveynlerin yaşı, eğitimi, gelir-gider durumu, akraba evliliği olma durumu ve ebeveynin 

üniteyi ziyaret etme sıklığıyla AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasında istatistiksel yönden 

anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (p>0,05).  

Ebeveynlerin cinsiyetiyle ikinci (t=4,316; p<0,0001) ve yedinci (t=4,244; p<0,0001) gün 

AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. İkinci güne 

yönelik ölçek puan ortalamaları annelerin 24,44±3,67 ve babaların 29,00±4,43’tür. Yedinci gün 

için bu ortalamalar sırasıyla 29,29±3,59 ve 32,80±2,90’dır. Annelerin ikinci ve yedinci gün 

AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları babalara göre daha yüksektir.  

 
Ebeveynlerin evlilik süresiyle ikinci gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0,046). İkinci güne yönelik ölçek puan ortalamaları 1-5 yıl 

grubu ebeveynler için 24,44±3,67 ve 6-15 yıl grubu ebeveynlerin 29,00±4,43’tür. Beş yıldan 

daha az süredir evli olan ebeveynlerin AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları 6-15 yıl grubuna göre 

daha yüksektir.  
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Yapılan tek yönlü ANOVA sonucunda ebeveyn mesleğiyle ikinci (F=6,355; p=0,001)  ve 

yedinci (F =5,939; p=0,001) gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark belirlenmiştir. Yapılan her iki güne yönelik Levene’s istatistiği analizinde 

varyansların homojen olduğu belirlendi (pikinci gün=0,783; pyedinci gün=0,132). Bu nedenle 

Bonferonni ikili karşılaştırma testi sonuçları raporlanmıştır. Buna göre ev hanımı olanların 

ölçek puan ortalamaları mesleği işçi ve serbest meslek olanlardan daha yüksektir. İkinci gün 

AMBÖ-Tutarlılık puanları ortalamaları arası fark ev hanımı ve işçi olanlar için 4,79 (p=0,02) 

olup yedinci gün için bu fark 3,49’dur (p=0,038).   Buna karşın mesleği ev hanımı ve serbest 

meslek olanlar için ikinci gün ölçek puan ortalamaları arası fark 4,49 (p=0,004) olup yedinci gün 

için 3,70’tir (p=0,002). 

 
Ebeveynlerin bir işte çalışma durumuyla ikinci (t= 3,592; p=0,001) ve yedinci (t=4,183; 

p<0,0001) gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlıdır. İkinci güne yönelik ölçek puan ortalamaları bir işte çalışan ebeveynler için 

25,00±4,78 ve çalışmayan grup için 28,90±4,36’dır. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 

29,50±3,68 ve 32,93±2,74’tür. Bir işte çalışmayan ebeveynlerin AMBÖ-Tutarlılık puan 

ortalamasının çalışan gruba göre yüksektir. 

 
Bebeğin bakımına destek olacak birinin var olma durumuyla ebeveynlerin ikinci 

(t=2,112; p=0,039) ve yedinci (t=3,262; p=0,004) gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. İkinci güne yönelik ölçek puan ortalamaları 

bebeğinin bakımına destek olacak birinin var olduğu ebeveyn grubu için 26,48±4,60 ve destek 

olacak birinin olmadığı grup için 29,80±4,21’dir. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 

30,78±3,65 ve 32,19±3,22’dir. Bebeğinin bakımına destek olacak birinin var olduğu 

ebeveynlerin AMBÖ-Tutarlılık puan ortalaması diğer gruba göre düşüktür.   

Ebeveynlerin beş günlük süreçte üniteyi ziyaret süreleriyle ebeveynlerin ikinci (t=4,530; 

p<0,0001) ve yedinci (t=4,693; p<0,0001) gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlıdır. İkinci güne yönelik ölçek puan ortalamaları ünitede 30 

dakika ve daha az bulunan ebeveynler için 24,51±3,73 olup 31 dakika ve daha fazla ünite 

bulunan ebeveynlerin 29,21±4,34’tür. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 29,27±3,49 ve 

33,03±2,80’dir. Ünitede daha uzun süre bulunan ebeveynlerin AMBÖ-Tutarlılık puan ortalaması 

daha kısa bulunan gruba göre yüksektir.   

 
Ebeveynlerin bebeğinin bakımına katılma/dokunup kucağına alma durumuyla ikinci 

(t=4,499; p<0,0001) ve yedinci (t=4,581; p<0,0001) gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. İkinci güne yönelik ölçek puan ortalaması 

bebeğinin bakımına katılan ebeveyn grubu için 28,86±4,24 ve katılmayan ebeveynler için 
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24,08±3,79’dur. Yedinci gün için bu ortalamalar sırasıyla 32,73±2,91 ve 28,95±3,51’dir. 

Bebeğinin bakımına katılan ebeveyn grubunda AMBÖ-Tutarlılık puan ortalaması bakıma 

katılmayan gruba göre yüksektir.   

 

Ebeveynlerin kanguru bakımına katılma durumuyla ikinci (t=4,378; p<0,0001) ve 

yedinci (t=4,905; p<0,0001) gün AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

olarak anlamlıdır. İkinci güne yönelik ölçek puan ortalaması kanguru bakımına katılan ebeveyn 

grubu için 29,08±4,15 ve katılmayan ebeveynler için 24,50±4,05’tir. Yedinci gün için bu 

ortalamalar sırasıyla 33,02±2,77 ve 29,14±3,46’dır. Kanguru bakımına katılan ebeveyn 

grubunda AMBÖ-Tutarlılık puan ortalamasının bakıma katılmayan gruba göre yüksektir.   

 

 
4.4. Ebeveynlerin İkinci ve Yedinci Gün Ölçek Puan Ortalamalarının Karşılaştırılmasına 

İlişkin Bulgular  

 

Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün alt boyut ve toplam YYBÜ-ABSÖ ve AMBÖ puan 

ortalamalarının karşılaştırılmasına yönelik bulgular Tablo 4.8.’de yer almaktadır. Buna göre; 

tüm alt boyut ve toplam YYBÜ-ABSÖ ve AMBÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark belirlenmiştir (p<0,0001). Ebeveynlerin ilk ölçüme göre son ölçümde stres ölçek 

puan ortalamaları azalmaktayken aile merkezli bakıma yönelik ölçek puan ortalamaları 

artmaktadır. 

 
Tablo 4.8. İkinci ve yedinci gün ölçek puanları ortalamalarının karşılaştırılması (n=62) 

 

     Günler 

Ölçek  

puanları 

 

İkinci Gün Yedinci Gün    

x̄±S 

(Min-Max) 

x̄±S 

(Min-Max) 

Fark 

x̄±S 

 

t p 

YYBÜ-ABSÖ (Görüntü ve Sesler) 4,23±0,69 

(2-5) 

3,13±0,67 

(1-5) 

1,09±0,48 17,890 <0,0001 

YYBÜ-ABSÖ (Görünüm ve 

Davranışlar) 

4,12±0,50 

(2-5) 

3,22±0,45 

(2-5) 

0,90±0,25 27,553 <0,0001 

YYBÜ-ABSÖ (İlişki ve roller) 4,06±0,90 

(3-5) 

2,78±0,69 

(1-4) 

1,26±0,60 16,282 <0,0001 

Toplam YYBÜ-ABSÖ 4,12±0,65 

(2-5) 

3,06±0,51 

(1-5) 

1,14±0,31 26,651 <0,0001 

*Paired Sample T Test (bağımlı gruplar t testi) kullanılarak analiz yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık olarak 
p≤0,05 koşulu aranmıştır. x̄= ortalama, S=standart sapma, t= analiz sonucunun t değeri” 
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Tablo 4.8. (devam) İkinci ve yedinci gün ölçek puanları ortalamalarının karşılaştırılması  

 

     Günler 

Ölçek  

puanları 

 

İkinci Gün Yedinci Gün    

x̄±S 

(Min-Max) 

x̄±S 

(Min-Max) 

Fark 

x̄±S 

 

t p 

AMBÖ-Tutarlılık 27,02±4,67 

(20-35) 

31,27±3,64 

(21-35) 

-4,25±3,48 11,067 <0,0001 

AMBÖ-Eşleşme Yüzdesi 85,71±25,99 

(0-100) 

94,23±16,65 

(0-100) 

-8,53±24,19 2,775 0,007 

*Paired Sample T Test (bağımlı gruplar t testi) kullanılarak analiz yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık olarak 
p≤0,05 koşulu aranmıştır. x̄= ortalama, S=standart sapma, t= analiz sonucunun t değeri” 
 
 

4.5. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Anne Baba Stres Ölçeği ile Aile Merkezli Bakım 

Ölçeği Arasındaki İlişkiye Yönelik Bulgular  

Korelasyon analizine başlamadan önce ölçek puanları arasında doğrusallığa yönelik 

dağılım grafikleri Şekil 4.1.’da yer almaktadır. Her iki güne yönelik ölçek puanları arasında 

doğrusallık koşulu sağlanmadığı için korelasyon analizi yapılmamıştır. 
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5. TARTIŞMA 

 
Tartışma, araştırma soruları ve hipotezlerinin veriliş sırasına göre yapılmaktadır. 

Bunlar; 

− Ebeveynlerin ünite ziyaretleriyle sosyodemografik özellikleri arasındaki ilişkiye yönelik 

bulguların tartışılması, 

− Bebek ve ebeveynlerin tanıtıcı özellikleriyle ölçek puan ortalamalarının karşılaştırılmasına 

ilişkin bulguların tartışılması, 

− Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün YYBÜ-ABSÖ ve AMBÖ puan ortalamalarının 

karşılaştırılmasına ve ilişkisine yönelik bulguların tartışılmasıdır. 

 

A.S.1. Ebeveynlerin sosyodemografik özellikleriyle üniteyi ziyaret özellikleri arasındaki ilişki 

nasıldır? 

A.S.2.  Ebeveynlerin stres puan ortalamaları sosyodemografik özellikleri ve bebeklerinin klinik 

özelliklerine göre farklılık gösterir mi? 

A.S.3. Ebeveynlerin aile merkezli bakım algısı puan ortalamaları sosyodemografik özellikleri ve 

bebeklerinin klinik özelliklerine göre farklılık gösterir mi? 

 

H01: Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün stres puan ortalamaları arasında fark yoktur. 

Ha1:Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün stres puan ortalamaları arasında fark vardır. 

H02: Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün aile merkezli bakım algısı puan ortalamaları arasında 

fark yoktur. 

Ha2: Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün aile merkezli bakım algısı puan ortalamaları arasında 

fark vardır. 

H03: Ebeveynlerin aile merkezli bakım algısı stres düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki yoktur.  

Ha3: Ebeveynlerin aile merkezli bakım algısı stres düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki vardır. 

 

 

5.1. Ebeveynlerin Ünite Ziyaretleriyle Sosyodemografik Özellikleri Arasındaki İlişkiye 

Yönelik Bulguların Tartışılması 

Ebeveynlerin ünitede bulunma süreleri, sıklıkları ve bakıma katılmalarının 

sosyodemografik özelliklere göre farklılık gösterebildiği bilinmektedir [71,134-140]. Konukbay 

ve Arslan’ın (2011) YYBÜ’de bebeği yatan ebeveynlerin (n=45) yaşadıkları güçlükleri 

belirlemeye yönelik çalışmalarında yaklaşık olarak her on ebeveynden dokuzunun bebeğinin 

bakımına katılamadığı saptanmıştır [134]. Araştırmamızda ise annelerin (%97,1) tamamına 

yakını bebeğini kucağına alıp bakımına katılırken her on babadan (%14,8) biri bebeğinin 
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bakımına katılmıştır. Annelerin (%60) yarısından fazlası haftada 7-9 kez, babaların (%81,5) 

yaklaşık beşte dördü ise haftada 3-6 kez üniteyi ziyaret etmiştir.  Annelerin (%82,9) çoğunun 

haftada 31dk’dan daha uzun süre babaların önemli bir kısmı (%85,2) ise haftada 30dk ve daha 

az süre ünitede bulunmuştur. Babalara göre annelerin üniteyi daha sık ziyaret ettiği, toplam 

ziyaret sürelerinin daha uzun olduğu, bakım ve kanguru bakımına daha çok katıldığı 

görülmektedir (Tablo 4.3.). Bu durum bebeğin bakımıyla ilgili sorumluluklarının büyük bir 

kısmının annede olduğunu göstermektedir.  Araştırma bulgularımız ebeveynlerin üniteyi ziyaret 

özellikleriyle ilgili çalışmalarla benzerlik göstermektedir [135-138].  Latva ve arkadaşlarının 

(2007) ebeveynlerin YYBÜ’yü ziyaret özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalarında annelerin 

(6,7gün/hafta) üniteyi ziyaret sıklıklarının babalardan yüksek fazla olduğu belirlenmiştir [135]. 

Garten ve arkadaşlarının (2011) Almanya’da ebeveynlerin üniteyi ziyaret özelliklerini 

belirlemeye yönelik çalışmasında da babaların üniteyi ziyaret sıklığının (1-5 kez/hafta) 

annelerden (6-10 kez/hafta) az olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada üniteyi ziyaret sürelerinin 

annelerin (133,4 dk/gün) babalardan (72,5 dk/gün) daha uzun olduğu bildirilmiştir [136]. 

Raiskila ve arkadaşlarının (2017) çalışmalarında ise İspanya, İtalya, Norveç, İsveç, Estonya ve 

Finlandiya olmak üzere altı Avrupa ülkesinde ebeveynlerden annelerin YYBÜ’de bulunma süresi 

ve kanguru bakımına katılmalarının babalardan yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı çalışmada 

ülkelerarası ünite ziyaret sürelerindeki farklılıklar dikkat çekmektedir.  Ebeveynlerin ünitede 

ortalama bulunma süreleri İtalya’da 3,3 saat/gün, İsveç’te 22,3 saat/gün olduğu bildirilmiştir 

[137]. Benzer bulgular Pineda ve arkadaşlarının (2018) YYBÜ’de ebeveyn katılımını etkileyen 

etmenleri belirlemeye yönelik 81 ebeveynin katılımıyla yürütülen çalışmada annelerin üniteyi 

ziyaret sıklıkları ve bakıma katılmalarının babalardan fazla olduğu belirtilmiştir [138]. Üniteyi 

ziyaret süresinin İsveç ve Norveç’te diğer ülkelerden daha uzun olması; ailelerin bebekleriyle 

tek-aile oda tasarımıyla ünitede 24 saat kalabilmesiyle ilişkili olabilir. Bununla birlikte 

ülkelerarası üniteyi ziyaret özelliklerinin farklılık göstermesinin yapıldığı yerin, örneklemlerin, 

kurum politikaları ve uygulamalarının, kültürel yapının, sağlık sistemi ve sosyal politikaların 

farklı olmasından kaynaklandığı ve bunların ebeveyn davranışlarını etkilediği düşünülmektedir 

[135-138]. Babaların değişen ebeveynlik rollerine uyum sağlayabilmesi, baba-bebek 

bağlanmasının gerçekleşebilmesi, “ikinci ebeveyn” algısının kaldırılabilmesi ve aile süreçlerinin 

devamlılığının sağlanabilmesi amacıyla yenidoğan hemşiresinin ünitedeki bakım sürecine 

babaları dahil etmeleri bu bağlamda etkili olabilir.   

 

Frank ve Spencer (2003), Latva ve arkadaşlarının (2007), Gonya ve Nelin (2012), 

Raiskila ve arkadaşlarının (2017) çalışmalarında ebeveyn yaşına göre üniteyi ziyaret sürelerinin 

farklılık göstermediği; Garten ve arkadaşlarının (2011) çalışmasında ise annelerin yaşı arttıkça 

ünitede bulunma sıklık ve sürelerinin arttığı bulunmuştur [71,135-137,139]. Benzer bulgular 
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Greene ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında annelerin yaşı azaldıkça üniteyi ziyaret sıklığının 

azaldığı yönündedir [140]. Araştırmamızda ünitede bulunma süresi, bebeğin bakımına katılma 

ve kanguru bakımı verme 33 yaş ve altı grubunda daha yüksek olup literatürden farklılık 

göstermektedir.  Çalışmalarla benzerlik göstermeme nedeninin örnekleme alınan ebeveynlerin 

özelliklerinden kaynaklandığı düşünülebilir. Örneklemimizdeki 33 yaş ve altı grubundaki her 

dört ebeveynden üçünün ev hanımı olduğu ve çalışmadığı bununla birlikte ebeveynlerin 

(%93,8) tamamına yakınının ise ilk bebeği olduğu diğer bir söylemle evde bakımından sorumlu 

olduğu başka bir bebek ya da çocuğun olmamasıyla ilişkilendirilebilir.  

 

Ebeveynlerin bir işte çalışıyor olmasıyla gelir-gider durumu birbiriyle ilişkilidir. Bununla 

birlikte ebeveynlerin gelir-gider durumunun doğrudan ya da dolaylı olarak sağlık bakım 

hizmetlerine erişilebilirliği etkilediği bilinmektedir. Gonya ve Nelin’in (2013) çalışmasında 

çalışma ve gelir gider durumuna göre annelerin ünitede bulunma süresi ve bakıma 

katılımlarının farklılık göstermediği saptanmıştır [71]. Pineda ve arkadaşlarının (2018) 

çalışmasında ise bir işte çalışan babaların çalışmayanlara göre bakıma daha çok katıldığı 

belirtilmiştir [138].   Önceki çalışmalardan farklı olarak araştırmamızda çalışmayan 

ebeveynlerin ünitede bulunma süresi ve bakıma katılımları daha yüksektir. Çalışmayan 

ebeveynlerin tamamı ev hanımı olan annelerdir. Çalışmadıkları halde her dört ev hanımı 

anneden üçünün geliri giderine eşitken, birinin geliri giderinden azdır. Bu durum; çalışmayan 

ebeveynlerde ünitede bulunma süresi ve bakıma katılımlarının neden yüksek olduğunu 

açıklamaktadır. Geliri giderinden az olan ebeveynlerin ise ünitede bulunma süresi ve sıklığı 

daha düşüktür.  Bununla birlikte çalışma ve gelir-gider durumuna göre farklılık göstermeyen 

Gonya ve Nelin’nin sonuçları araştırmayı yürüttüğü hastanede sosyoekonomik durumla ilgili 

farklılıkları dengelemek adına yürütülen destek programına atfedilebilir [71]. Bu bağlamda 

yenidoğan hemşiresi; ebeveynlerin bakıma katılımının önünde çalışma ve gelir-gider durumuyla 

ilişkili engelleri belirleyerek uygun destek kaynaklarının harekete geçirilmesiyle bakıma aktif 

katılımı sağlayabilir.  

 

Literatürde ebeveynlerin evlilik süreleriyle üniteyi ziyaret özellikleri arasındaki ilişkiye 

yönelik çalışmaya rastlanmamıştır. Buna karşın; araştırmamızda evlilik süresi beş yıl ve daha az 

olan grubun ünitede bulunma süresi ve bakıma katılımları daha yüksektir.  Evlilik süresi beş 

yıldan çok olan her dört ebeveynden üçünün, evlilik süresi beş yıl ve daha kısa olan her dört 

ebeveynden ise birinin geliri giderinden azdır. Bu durum; evlilik süresi beş yıl ve daha az olan 

ebeveynlerin sosyoekonomik düzeylerinin beş yıldan çok olan ebeveynlere göre daha yüksek 

olmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum sosyoekonomik durum ve sağlık bakım hizmetlerine 

erişilebilirlikle ilişkilendirilebilir.  
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Sonuçta ilk araştırma sorumuzun yanıtı olarak; sosyodemografik özelliklerden yaş, 

cinsiyet ve gelir durumunun ebeveynlerin üniteyi ziyaret sıklığı, süresi ve bakıma katılımlarının 

belirleyicileri olduğu görülmektedir.  

 

5.2. Bebek ve Ebeveynlerin Tanıtıcı Özellikleriyle Ölçek Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 

5.2.1. Bebek ve Ebeveynlerin Tanıtıcı Özellikleriyle YYBÜ-ABSÖ Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 

Deneyimler, kaynaklar, algısal ve bireysel farklılıklar nedeniyle her stresör her bireyde 

aynı düzeyde strese neden olmamaktadır. Değişen stres düzeylerine göre bireylerin davranışları 

ve başetme yöntemlerinin farklılık gösterdiği bilinmektedir. Ünitede iyileştirici çevrenin 

vazgeçilmez bileşeni olan ebeveynlerin stres düzeylerinin, kaynaklarının ve başetme 

yöntemlerinin değerlendirilerek AMB kapsamında ailenin işlevselliği ve ebeveyn ruh sağlığının 

korunması gerekmektedir.  

İkinci araştırma sorumuzun yanıtı olarak; bebek özelliklerine göre ebeveynlerin stres 

düzeyleri; gestasyon yaşı, doğum ağırlığı,  planlı ve ilk gebelik olma, mekanik ventilasyonla 

solunumunun desteklenme durumlarına göre her iki gün ölçümlerinde gruplar arası farklılık 

göstermektedir (Tablo 4.4). Buna karşın bebeğin cinsiyeti ve çoğul gebelik olma durumlarına 

göre her iki gün ölçümlerinde de ebeveyn stres düzeyleri arasında gruplar arası farklılık yoktur 

(Tablo 4.4.). Ebeveyn özelliklerine göre stres düzeyleri;  yaş, cinsiyet, evlilik süresi, çalışma 

durumu ve bebeğinin bakımına yardımcı olacak birinin varlığı durumlarına göre farklılık 

göstermektedir (Tablo 4.5.). Bununla birlikte stres düzeyi yüksek olan ebeveynlerin ünitede 

bulunma süreleri ve sıklıkları, bakıma katılımları daha yüksektir (Tablo 4.5.). Bu durum değişen 

ebeveynlik rollerine uyum sağlama ve stresle başetme davranışları olarak yorumlanabilir.  

Chourasia ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında, prematüre bebeği olan annelerin 

(4,26±0,61) stres düzeyinin term bebeği olanlara (3,86±0,59) göre yüksek olduğu belirlenmiştir 

[72].  Gangi (2013), Turner (2015), Holditch-Davis (2015) ve arkadaşlarının çalışmalarında da 

bebeğin gestasyon yaşı küçüldükçe ebeveyn stres düzeyinin arttığı saptanmıştır [73,80,81]. 

Araştırmamızda prematüre bebeği olan ebeveynlerin stres düzeyi (4,22±0,62) term bebeği olan 

ebeveynlere (3,66±0,58) göre yüksektir. Chourasia (2013), Gangi (2013), Turner (2015) ve 

arkadaşlarının çalışma sonuçlarıyla araştırma bulgularımız benzerlik göstermektedir 

[72,73,81]. Bebeği prematüre olan ebeveynlerin stres düzeylerinin yüksek olması değişen 

ebeveynlik rollerinin yanında bakım sorumluluğunun fazla olması, diğer bebeklere göre 
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görüntüsünün küçük olması ve fizyolojik immatürite ve prematürelikle ilişkili klinik 

durumunun farklılaşmasıyla ilişkilendirilebilir. Buna yönelik olarak yenidoğan hemşiresi 

prematüre bebeği olan ebeveynlerin stres düzeylerinin yüksek olabileceğini bilerek bebeğinin 

görünümüne yönelik duygu ve düşüncelerinin paylaşılmasını sağlayarak yanlış anlaşılama ve 

yorumlamaları düzeltebilir. Bununla birlikte prematüre bebeğiyle ilgili başarılı yoğun bakım 

ünitesi deneyimi olan ebeveynlerle akran destek gruplarının oluşturulması ve toplantılar 

planlanması, süreci yeni deneyimleyen ebeveynlerin duygusal ve sosyal destek gereksinimlerini 

karşılayabilir ve stresle başetmelerini olumlu yönde etkileyebilir. Buna karşın Baia (2016); 

Alkozei (2014); Palma (2017) ve arkadaşlarının çalışmalarında gestasyon yaşına göre ebeveyn 

stres düzeylerinin farklılık göstermediği bulunmuştur [141-143]. Bunun nedeni olarak çalışılan 

örneklemlerin farklı olması gösterilebilir. Ayrıca bebeğin gün içerisindeki klinik durumuna 

yönelik değişiklikler ya da diğer bebeklerin durumlarıyla aile-sağlık çalışanların karşılaştırma 

yapması ebeveynlerde farklı derecelerde stres oluşturabilir.  

Baia ve arkadaşlarının çalışmasında (2016) düşük doğum ağırlıklı bebeği olan babaların 

stres düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmiştir [141]. Palma (2017), Woodward (2014) ve 

arkadaşlarının çalışmalarında bebeğin doğum ağrılığına göre ebeveynlerin stres düzeylerinin 

farklılık göstermediği bulunmuştur [78,143]. Araştırmamızda düşük doğum ağırlıklı bebeği olan 

ebeveynlerin stres düzeyleri normal doğum ağırlıklı olanlara göre yüksek olduğu sonucu Baia ve 

arkadaşlarının (2016) çalışmasıyla benzerlik; Palma (2017), Woodward (2014) ve 

arkadaşlarının çalışmalarıyla farklılık göstermektedir. Bu durum araştırmanın yapıldığı yer, 

hastane uygulamaları ve örneklem özellikleriyle ilişkilendirilebilir [78,141,143].  

Alkozei (2014), Palma (2017) ve arkadaşlarının çalışmalarında, ilk bebek olma 

durumlarıyla ebeveynlerin stres düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir [142,143]. 

Araştırma bulgularımız bu yönüyle literatürden farklılık göstermektedir. Aile dinamikleriyle 

ilgili bir eylem olan doğum, bebek sahibi olma mevcut dengeyi etkiler. Araştırmamızda ilk 

bebeği olan ebeveynlerin %81,2’sinin beş yıl ve daha kısa süre evli olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte ilk bebeği olan her beş ebeveynden ikisi 25 yaşının altındadır. Yaşla birlikte 

deneyimlerin artması, farklı başetme yöntemlerinin kazanılması söz konusudur. Genç 

ebeveynlerin özellikle ilk bebeklerinin özel bakıma gereksinimi olan riskli yenidoğan olması 

streslerinin yüksek olmasının nedeni olabileceği düşünülmektedir.  

Woodward ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında, çoğul doğum durumuyla ebeveynlerin 

stres düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir [78]. Turner ve arkadaşlarının  (2015) 

çalışmasında çoğul doğumla ilişkili ebeveyn stres düzeyinin yüksek olduğu saptanmıştır [81]. 

Woodward ve arkadaşlarının (2014) çalışma sonuçlarıyla araştırma bulgularımız benzerlik 
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göstermekteyken Turner ve arkadaşlarının (2015) çalışma sonuçlarıyla ise farklılık 

göstermektedir [78,81]. Bu durum araştırmanın yapıldığı yer, hastane uygulamaları ve 

örneklem özellikleriyle ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte çoğul doğumlar sonucu ünitede özel 

bakım gereksinimi olan birden fazla bebek ebeveyn rollerinde ciddi değişimi de beraberinde 

getirmektedir. Bebeklerin klinik özellikleri, hastalık dereceleri birbirinden farklılık gösterebilir. 

Bu durum ebeveynlerin stres düzeylerini etkilemiş olabilir. 

Holditch-Davis ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında, solunumu mekanik ventilasyonla 

desteklenen bebek ebeveynlerinin streslerinin yüksek olduğu saptanmıştır [80]. Palma ve 

arkadaşlarının (2017) çalışmasında, bebeğinin solunumu mekanik ventilasyonla desteklenme 

durumuna göre ebeveynlerin stres düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir [143]. 

Araştırma bulgularımız; Holditch-Davis ve arkadaşlarının (2015) çalışma sonuçlarıyla 

benzerlik; Palma ve arkadaşlarının (2017) çalışma sonuçlarıyla farklılık göstermektedir 

[80,143]. Bu durum araştırmanın yapıldığı yer, hastane uygulamaları ve örneklem özellikleriyle 

ilişkilendirilebilir.  

Araştırmamızda kullanılan SNAP-PE-II skorlaması bebeklerin mortalite ve morbidite 

riskini gösteren ölçüm aracıdır. Bununla birlikte risk kategorisi de bebeğin morbidite ve 

mortalite riskini gösteren sınıflama sistemidir. Bulgularımızda ebeveynlerin stres düzeyleri 

bebeklerinin SNAP-PE-II skorları ve risk kategorilerine göre farklılık göstermemektedir. 

Woodward ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında, bebeğin hastalık derecesine göre 

ebeveynlerin stres düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir [78]. Holditch-Davis ve 

arkadaşlarının (2015) çalışmasında ise bebeğin hastalık derecesi arttıkça ebeveynlerin stres 

düzeylerinin yükseldiği bulunmuştur [80]. Araştırma bulgularımız; Holditch-Davis ve 

arkadaşlarının (2015) çalışma sonuçlarıyla benzerlik; Palma ve arkadaşlarının (2017) çalışma 

sonuçlarıyla farklılık göstermektedir [78,80]. Bu durum bebeklerinin klinik durumlarına yönelik 

ebeveynlerin hastalık derecesini nasıl yorumladığıyla ilişkilendirilebilir. Bu ise hastalık derecesi 

ne olursa olsun ebeveynin bilişsel olarak nasıl algıladığıyla ilgilidir. Bilgi düzeyi ve eğitim ise 

bunun önemli belirleyicilerindendir. Palma ve arkadaşlarının çalışmasında örneklemin %63’ü 

üniversite ve üzeri eğitim düzeyindeyken bizim araştırma örneklemimizin %54,8 ortaokul/lise 

eğitim düzeyindedir [143]. Mevcut durumu stresli olarak değerlendirmede konuyla ilgili 

farkındalık düzeyini etkileyebileceği düşünülmektedir. 

Palma ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında, daha önce infertilite tedavisi alma 

durumuna göre ebeveynlerin stres düzeyleri arasında fark olmadığı belirlenmiştir [143]. 

Literatürden farklı olarak bizim araştırmamızda bebeğin IVF tedavisi sonrası olma durumuna 

göre ebeveyn stres düzeyleri farklılık göstermektedir. Kaplan’ın (2018) belirttiğine göre IVF 
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tedavi, evlilik dinamikleri ve ilişkilerini yıpratan stresli bir süreçtir [144]. Böyle stresli bir süreci 

takiben özel bakım gereksinimi olan riskli yenidoğana sahip olması nedeniyle ebeveynlerin 

stres düzeyleri yüksek olabilir.  

Turan ve arkadaşlarının (2008) randomize girişimsel çalışmasında; müdahale grubuna 

bebeğinin üniteye yatışını takiben ilk 24-72 saat içerisinde ünite kuralları, rutinleri, cihaz ve 

monitörlerin anlatıldığı, bebeğe bakım veren sağlık ekibinin tanıtıldığı yaklaşık 30 dakika süren 

eğitim verilmiştir. Bebeğin üniteye yatışının onuncu gününde yapılan ölçümde babaların YYBÜ-

ABSÖ puan ortalamasının annelere göre düşük olduğu belirlenmiştir [145]. Montgomery-

Hönger’in (2014) çalışmasında annelerin (3,82±1,47) stres düzeylerinin babalardan (2,60±084) 

yüksek olduğu saptanmıştır [79]. Benzer sonuçlar; Mörelius (2015), Baia (2016) ve 

arkadaşlarının çalışmalarında, toplam YYBÜ-ABSÖ ve alt boyutlarda annelerin stres 

düzeylerinin babalardan yüksek olduğu belirlenmiştir [79,141]. Baia ve arkadaşlarının 

çalışmasında annelerin (n=120) stres puanları çeyrekliklerle ifade edilmiştir. Annelerin medyan 

stres puanı 4,00; babaların ise medyan stres puanının 3,00 olduğu bulunmuştur. Hem annelerin 

hem de babaların  %75’inin stres puanının 3,00 ve 3,00’ten büyük olduğu saptanmıştır. 

Literatürde annelerin stres düzeyinin babalardan yüksek olduğu bildirilmektedir [141]. 

Görülmektedir ki cinsiyet psikososyal stresin önemli bir belirleyicisidir [146].  Ancak cinsiyet 

konusunda duyarlılığı bulunmayan ölçüm aracımız, stres düzeyini ebeveynlerin kendi 

bildirimleri doğrultusunda belirlemektedir. Bununla birlikte annelerin ünitede daha uzun süre 

bulunmaya, bebeklerin bakımına daha sık katılmaya, babaların ise aile bütünlüğünü 

koruyabilmek için geleneksel rol olarak belirlenen çalışmaya devam etmeye eğilim gösterdiği 

bilinmektedir [146]. Bunun; babaların olay ya da durumu stresli olarak algılamalarını etkilemiş 

olabileceği düşünülmektedir. Diğer bir söylemle kültürel değer ve inançların bir parçası olan 

toplumsal cinsiyet rolleri; anne, kadın, baba ve erkek için rol ve sorumlulukları belirler. 

Korkusuz ve güçlü görünme erkek ve babalar için biçilen toplumsal roller olabildiği için 

ebeveynlerin kendi bildirimlerine dayanan bu ölçüm sonuçlarındaki farklılığın nedeni olarak 

düşünülmektedir.  

Woodward ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında yaşa göre ebeveyn stres düzeylerinin 

farklılık göstermediği belirlenmiştir [78]. Chourasia ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında, 25 

yaş ve üzeri annelerin stres düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır [72]. Turner (2015), Baia 

(2016) ve arkadaşlarının çalışmalarında, genç ebeveynlerin (30 yaş ve altı) stres düzeylerinin 

yüksek olduğu bulunmuştur [81,141]. Flacking ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında yaşı 27 ve 

daha küçük olan ebeveynlerin stres düzeylerinin 28 yaş ve üzeri yaş grubuna göre daha yüksek 

olduğu saptanmıştır [88]. Araştırma bulgularımız; Turner (2015), Baia (2016), Flacking(2013) 

ve arkadaşlarının çalışmalarıyla benzerlik; Chourasia (2013), Woodward (2014) ve 
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arkadaşlarının çalışmalarıyla farklılık göstermektedir [72,78,81,88,141]. Farklılığın nedeni 

araştırmanın yapıldığı yer ve örneklemin farklı olmasıyla ilişkilendirilebilir. Yaşla birlikte 

deneyimlerin artmasıyla başetme yöntemleri ve “dayanma gücü, direnç = resilience” artar. 

Dayanma gücü özellikle 33-50 yaş grubunda yüksektir [147]. Bu durum genç yaş grubu 

ebeveynlerde neden stres düzeyinin yüksek olduğunu açıklayabilir. Yenidoğan hemşiresi; genç 

ebeveynleri yüksek stres deneyimleme yönünden risk grubunda olarak değerlendirmeli ve 

bakım yaklaşımında mevcut başetme yöntemlerini dikkate almalıdır. 

Chourasia (2013), Baia (2016), Palma (2017) ve arkadaşlarının çalışmalarında eğitim 

düzeyi göre stres düzeylerinin farklılık göstermediği saptanmıştır. Bununla birlikte bu 

çalışmalarda araştırma örneklemlerinin yarısından fazlasının üniversite düzeyinde eğitim aldığı 

görülmektedir [72,141,143]. Woodward (2014), Turner (2015), Holditch-Davis (2015)  ve 

arkadaşlarının çalışmalarında eğitim düzeyi azaldıkça ebeveyn stres düzeyinin arttığı 

bulunmuştur [78,80,81]. Araştırma bulgularımız; Chourasia (2013), Baia (2016), Palma (2017) 

ve arkadaşlarının çalışmalarıyla benzerlik; Woodward (2014), Turner (2015), Holditch-Davis 

(2015)  ve arkadaşlarının çalışmalarıyla farklılık göstermektedir [72,78,80,81,141,143]. Eğitim 

durumu, bireyin meslek ve çalışma koşullarını belirleyen etmenlerden biridir. Bununla birlikte 

eğitim düzeyi arttıkça olumlu başetme yöntemleri geliştirme ve kaynaklara ulaşılabilirlik 

konusundaki farkındalığın artması düşük düzeyde stresle ilişkilendirilebilir.  

Chourasia (2013), Woodward (2014), Baia (2016), Palma (2017) ve arkadaşlarının 

çalışmalarında çalışma durumuna göre stres düzeylerinin farklılık göstermediği saptanmıştır 

[72,78,141,143]. Literatürden farklı olarak bizim araştırmamızda çalışma durumu ve mesleğe 

göre stres düzeyleri farklılaşmaktadır. Araştırma örneklememizde mesleği yok/ev hanımı olan 

ve çalışmayan ebeveynlerin stres düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır. Çalışmayan 

ebeveynlerin tamamının ev hanımı olan anneler olduğu görülmektedir. Annelerin stres 

düzeyleri babalardan yüksek olduğu için ve çalışmayan, mesleği olmayan ebeveynlerin 

tamamının anneler olması stres düzeylerinin neden yüksek olduğunu açıklamaktadır. 

Yenidoğan hemşiresi çalışmayan, ev hanımı olan anneleri yüksek stres deneyimleme yönünden 

risk grubunda olarak değerlendirmeli ve bakım yaklaşımında bu durumu dikkate almalıdır. 

Yüksek stresin yetersiz ekonomik kaynaklarla ilgili olma durumunu değerlendirip, uygun 

kaynaklara yönlendirmeyi sağlayarak ebeveyn stresini azaltabilir.  

Alkozei ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında ebeveynlerin medeni durumlarına göre 

evli olan annelerin stres düzeylerinin bekar olanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir [142].   

Araştırma örneklemimizdeki ebeveynlerin tamamı evli olduğu için bu şekilde bir karşılaştırma 

yapılamamıştır. Buna karşın; riskli yenidoğana sahip ebeveynlerin evlilik, aile dinamikleri ve 
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dengeleri etkilenir. Bu ise; dengesizliğin yüksek düzeyde stres oluşturma potansiyeline sahip 

olmasıyla ilişkilendirilebilir. Evli annelerin aile yapısı ve işlevselliğiyle birlikte stres 

düzeylerinin değerlendirilmesinin gerekliliğini düşündürmektedir.  

 

5.2.2. Bebek ve Ebeveynlerin Tanıtıcı Özellikleriyle AMBÖ-Tutarlılık Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına İlişkin Bulguların Tartışılması 

Üçüncü araştırma sorumuzun yanıtı olarak; bebek özelliklerine göre ilk bebek ve planlı 

gebelik olma durumuyla aile merkezli bakım ölçek puan ortalamaları farklılık göstermektedir. 

Buna karşın bebeğin cinsiyeti, gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, Apgar skoru, SNAP-PE-II skoru, 

üniteye kabul nedeni gibi diğer özelliklere göre farklılık göstermediği bulunmuştur (Tablo 4.6.).  

Ebeveyn özelliklerine göre; cinsiyet, meslek, evlilik süresi, bakıma destek olacak birinin varlığı, 

ünitede bulunma süresi, bakıma katılma ve kanguru bakımı verme durumlarıyla aile merkezli 

bakım ölçek puan ortalamaları farklılık göstermektedir. Buna karşın; ebeveyn yaşı, eğitim 

durumu, gelir gider durumu, akraba evliliği ve üniteyi ziyaret sıklığına göre farklılık 

göstermemektedir (Tablo 4.7).  

Literatürde AMB uygulamalarında sağlık personeli algılarının belirlenmesine daha geniş 

kapsamlı yer verildiği görülmektedir. YYBÜ’de ebeveynlerin AMB algılarına yönelik ölçek 

çalışmalarına ve sosyodemografik özelliklerle ilgili karşılaştırmalara ulaşılamamıştır.  Yapılan 

çalışmalar incelendiğinde tasarımlarının tamamına yakınını niteldir. Bu nedenle bu bölümde 

pediatri kliniklerinde AMB ve YYBÜ’de yapılan nitel AMB çalışmalarının sonuçları 

tartışılmaktadır.  Ünitede bulunma süresi ve sıklığı, bakıma katılma gibi AMB uygulamalarını 

yansıtan bulgular bu bölümde tekrar tartışılmayacaktır. 

Ünitede verilen standart hemşirelik bakımının aile merkezli bakım modeli olarak 

algılanma düzeyi ebeveyn cinsiyetine göre farklılık göstermekte ve annelerde daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Ünitede verilen standart hemşirelik bakımının aile merkezli bakım 

modeli olarak algılanma düzeyi ebeveyn mesleğine göre farklılık göstermekte ve ev hanımı 

grubunda yüksektir. Ünitede verilen standart hemşirelik bakımının aile merkezli bakım modeli 

olarak algılanma düzeyi çalışma durumuna göre farklılık göstermekte ve çalışmayan 

ebeveynlerde yüksektir. Ünitede verilen standart hemşirelik bakımının aile merkezli bakım 

modeli olarak algılanma düzeyi ünitede bulunma süresine göre farklılık göstermekte ve daha 

uzun süre bulunan ebeveynlerde yüksektir. Ünitede verilen standart hemşirelik bakımının aile 

merkezli bakım modeli olarak algılanma düzeyi bakıma katılma durumuna göre farklılık 

göstermekte ve bebeğinin bakımına katılan ebeveynlerde yüksektir. 
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5.3. Ebeveynlerin İkinci ve Yedinci Gün YYBÜ-ABSÖ ve AMBÖ Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına ve İlişkisine Yönelik Bulguların Tartışılması 

Ölçek puanlarının dağılım grafiğinde doğrusallık koşulunun sağlanmadığı saptanmıştır. 

Bu ise ebeveynlerin aile merkezli bakım algısı ve stres düzeyleri arasında doğrusal bir ilişki 

olmadığını göstermektedir. Araştırmamızdaki bu bulgu “H03” hipotezini desteklemektedir. 

 

5.3.1. Ebeveynlerin İkinci ve Yedinci Gün YYBÜ-ABSÖ Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulguların Tartışılması 

Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün YYBÜ-ABSÖ toplam puan ortalamaları 4,12±0,65 ve 

3,06±0,51’dir. İkinci gün ölçek alt boyut puan ortalamaları; görüntü ve sesler 4,23±0,69; 

görünüm ve davranışlar 4,12±0,50 ve ilişki ve roller 4,06±0,90’dır. Yedinci gün alt boyutlar için 

bu ortalamalar sırasıyla; 3,13±0,67; 3,22±0,45 ve 2,78±0,69’dur (Tablo 4.8.). İkinci ve yedinci 

gün ölçümleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün 

stres puan ortalamaları arasında fark vardır. Araştırmamızdaki bu bulgu “Ha1” hipotezini 

desteklemektedir.  

Chourasia ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında ölçek puan ortalamaları için kestirim 

noktası belirlediği görülmektedir. Buna göre ölçek puanları 1,0-2,9 düşük, 3,0-3,9 orta ve 4-5 

olanlar yüksek düzey stres olarak kategorize edildiği görülmektedir. YYBÜ-ABSÖ puan 

ortalaması 4,12±0,62 olduğu ve ebeveynlerin stres düzeyleri oldukça yüksektir. Ölçek alt boyut 

puan ortalamaları; görüntü-sesler 2,55± 0,63 olup bebeğin görünüm ve davranışları 4,10±0,58 

ve değişen ebeveyn rolleri için 4,12±0,62 olduğu bildirilmiştir [72]. Araştırmamızın ikinci gün 

bulgularıyla paralellik gösteren; Hindistan’da yapılan bu çalışmada hemşire ve hekim iş 

yükünün çok olması nedeniyle ebeveyn streslerinin değerlendirilemediği, gerekli danışmanlık 

hizmetlerinin sağlanamadığı için yüksek düzeyde olduğu bildirilmektedir. 

Busse ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında, YYBÜ-ABSÖ puan ortalaması 3,01±0,83 

bulunmuştur. Ölçek alt boyut puan ortalamaları; görüntü-sesler 2,37±0,81 olup bebeğin 

görünüm ve davranışları 3,09±0,88 ve değişen ebeveyn rolleri için 3,25±0,99 olduğu 

bildirilmiştir.  En çok strese neden olan durumun değişen ebeveyn rolleri olduğu belirlenmiştir 

[74]. Bu nedenle ebeveynlerin hazırbulunuşluk derecelerine göre bebeğinin bakımına 

katılımının desteklenmesi, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi, ebeveyn-bebek güvenli 

bağlanmasının sağlanabilmesi amacıyla açık bölüm ünite tasarımlarından tek aile odasına 

geçişin sağlanarak aile üyelerinin bebekle 24 saat kalmaları ve aile merkezli bakım 

uygulamalarının yaralı olacağı düşünülmektedir. Ebeveyn stresi ile anksiyete, yorgunluk, uyku 
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bozuklukları arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Bu ise yenidoğan hemşiresine ebeveyn 

stresiyle ilişkili davranışsal belirtilerin neler olabileceği konusunda bilgi sağlamaktadır.  

Weis ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında standart bakım grubunun YYBÜ-ABSÖ 

2,84±0,71 ve alt boyut puan ortalamaları sırasıyla 2,99±0,76; 2,75±0,80 ve 2,79±1,00’dir. 

Ebeveynlerin stres düzeyleri bizim araştırmamızın her iki ölçüm değerinden de düşük olduğu 

görülmektedir [89]. Bu durum çalışmanın yapıldığı ülkenin insani gelişmişlik düzeyinin yüksek 

olması ve örneklem özelliklerinin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Pritchard ve Montgomery-Hönger’in (2014) çalışmasında, YYBÜ-ABSÖ 3,82±1,47 ve alt 

boyut puan ortalamaları sırasıyla 2,16±0,77; 2,50±0,92 ve 2,45±1,16 olduğu belirlenmiştir [19]. 

Turner ve arkadaşlarının (2015) çalışmasında YYBÜ-ABSÖ alt boyut puan ortalamaları görüntü 

ve sesler 2,38 olup bebeğin görünüm ve davranışları 2,85 ve değişen ebeveyn rolleri 3,47 olarak 

bulunmuştur [81]. Palma ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında,  genel stres puan 

ortalamalarının 3,59±1,07 olduğu saptanmıştır. Ölçek alt boyut puan ortalamaları; görüntü-

sesler 2,70±0,77 olup bebeğin görünüm ve davranışları 3,22±0,99 ve değişen ebeveyn rolleri 

için 3,23±0,92 olduğu bulunmuştur [143]. Alkozei ve arkadaşlarının (2014) çalışmasında 

ebeveynlerin (%60) yarısından fazlasının üniversite düzeyinde öğrenimine sahip olduğu 

belirlenmiştir. Bununla birlikte; YYBÜ-ABSÖ puan ortalaması 2,99±0,85, alt boyutlarda puan 

ortalamaları ise değişen ebeveynlik rollerinde 3,61±0,97 olup bebeğin görünüm ve davranışları 

2,92±1,10 ve ünitedeki görüntü ve sesler için 2,20±0,84 olduğu bulunmuştur. Değişen 

ebeveynlik rollerinin en çok strese neden olduğu belirlenmiştir [142].  Açık bölüm tasarımı 

ünitede fiziksel ve psikososyal çevreye yönelik yüksek stresi olan ebeveynlerin depresyon 

bulgularının da yüksek olduğu bulunmuştur. Özellikle doğum sonrası ebeveynlerin stres 

düzeylerinin en yüksek olduğu günlerin 3,2±1,6 olduğu bildirilmektedir [142].   Annelik hüznü 

sürecinde bebeğinden ayrı olmanın yanında riskli yenidoğana sahip olmak stresli bir 

deneyimdir. Bu ise yenidoğan hemşiresi tarafından “aile merkezli bakım” ve “aile entegre 

bakım” yaklaşımları temel alınarak ebeveyn stresini azaltmaya yönelik girişimler yapılamasının 

gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Turan ve arkadaşlarının (2008) randomize girişimsel çalışmasında müdahale grubuna 

bebeğinin üniteye yatışını takiben ilk 24-72 saat içerisinde ünite kuralları, rutinleri, cihaz ve 

monitörlerin anlatıldığı, bebeğe bakım veren sağlık ekibinin tanıtıldığı yaklaşık 30 dakika süren 

eğitim verilmiştir. Bebeğin üniteye yatışının onuncu gününde YYBÜ-ABSÖ puan ortalaması 

müdahale grubunun kontrol grubuna göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte 

annelerin toplam YYBÜ-ABSÖ puan ortalaması kontrol grubu 3,37±0,57 olup müdahale 

grubunun ise 3,14±0,51 olduğu bulunmuştur. Kontrol grubu için görünüm ve sesler boyutu 
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2,56±0,73, bebeğin görünüm ve davranışları 3,32±0,54 ve ebeveyn rol değişimi 4,23±0,57 

olduğu saptanmıştır. Müdahale grubu için bu ortalamalar sırasıyla 2,03±0,70; 3,11±0,36; 

3,36±0,37 olduğu bildirilmiştir [145]. Aile merkezli bakım kapsamında ebeveyn bilgi 

gereksiniminin karşılanması stres düzeyini azaltıcı etkiye sahip hemşirelik girişimidir. Buna 

karşın literatürde nitel çalışmalarda, bilgilendirmeye yönelik girişimlerin dikkatle yapılması 

gerektiği vurgulanmaktadır. Yerinde, zamanında, kaliteli ve yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı 

durumlar ebeveynler tarafından stresli olarak tanımlanmaktadır. 

Tandberg ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında, YYBÜ-ABSÖ 5’li derecelemeden oluşan 

tepki kategorisi “1=stresli değil,….3=orta derecede stresli” düşük düzey stres; “4=çok stresli, 

5=aşırı stresli” yüksek düzeyde stresi tanımlamada kullanılmıştır. Ortalamaların aksine yüzdelik 

ve frekanslardan yararlanarak stresli durumları belirlemişlerdir. Buna göre ebeveynler 

(anne=41, baba=41) için en çok stresli durum değişen ebeveyn rolleri olarak bulunmuştur. İlk 

ölçümde her iki anneden biri ve her beş babadan ikisinin yüksek düzeyde stresli olduğu 

saptanmıştır. Taburculukta ise annelerin stres düzeylerinde azalma olduğu belirlenmiştir. İlk 

ölçüm temel alındığında taburculukta babaların stres düzeyinin arttığı bulunmuştur. Hemşire 

desteğine yönelik ebeveynlerin bilgilendirme ve iletişimden memnun oldukları saptanmıştır 

[87]. Annelerin stres düzeyindeki azalmanın nedeni ünitede daha sık bulunması, bebeğiyle daha 

uzun süre zaman geçirmesi ve bakımı konusunda bilgi ve becerilerini arttırmaları olduğu 

düşünülmektedir. Buna karşın babaların taburculukta stres düzeyinin artması ise değişen 

toplumsal cinsiyet rolleri boyutunda erkeğe atfedilen sorumluluklarla ilişkilendirilebilir.  Aynı 

zamanda bebeğin üniteden ayrılışıyla birlikte uzman görüşü, kontrolü ve desteğinin evde 

olamayacağı babaların stresini etkilemiş olabilir. Bu durum; taburculukla ilgili ebeveynlerin 

duygu, düşünce ve endişelerini paylaşabilmeleri için uygun ortamın oluşturulması ve 

taburculuğa hazır olma durumlarının değerlendirilmesi konusunda yenidoğan hemşirelerine yol 

gösterici olduğu düşünülmektedir. 

Matricardi ve arkadaşlarının (2013) çalışmasında ünitede prematüre bebeği olan 

ebeveynlerin streslerini azaltmaya yönelik standart bakım(n=21) ve müdahale grubu (n=21) 

oluşturulmuştur. İlk ölçüm bebeğin üniteye yatışını takiben ilk hafta, ikinci ölçüm ise 

taburculukta yapılmıştır. Standart bakım grubunun ilk ölçüm YYBÜ-ABSÖ alt boyut puan 

ortalamaları sırasıyla 2,35±0,73; 2,45±0,81; 3,39±1,07 olup ikinci ölçüm için bu sonuçlar 

2,60±0,51; 2,71±0,96; 3,46±1,09 olduğu saptanmıştır. Müdahale grubunun ilk ölçüm YYBÜ-

ABSÖ alt boyut puan ortalamaları sırasıyla 2,58±0,88; 2,92±0,60; 3,95±0,85 olup ikinci ölçüm 

için bu sonuçlar 2,37±0,68; 2,50±0,70; 2,50±0,69’dur. İlk ve ikinci ölçümler arasında standart 

bakım grubunun stres düzeyi artarken müdahale grubununki azalmaktadır. Bu durum 

Matricardi ve arkadaşları tarafından stresle başetmede standart bakım grubu olarak özel bir 
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destek almamış olmasıyla ilişkilendirilmiştir [90]. Bizim araştırmamızdan farklı olarak standart 

bakım grubunun stres düzeyinin arttığı bulunmuştur. Buna karşın standart bakım alan grubun 

ilk ve ikinci ölçümündeki puanlar bizim araştırma örneklemimizin stres puanlarından düşüktür. 

Bu farklılığın araştırmanın yapıldığı yer ve örneklemden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

 

5.3.2. Ebeveynlerin İkinci ve Yedinci Gün AMBÖ Puan Ortalamalarının 

Karşılaştırılmasına Yönelik Bulguların Tartışılması 

Ebeveynlerin ikinci ve yedinci gün AMBÖ-Tutarlılık puanı 27,02±4,67 ve 31,27±3,64’tür. 

Bununla birlikte eşleşme yüzdesi sırasıyla 87,71±25,99 ve 94,23±16,65’tir. Ebeveynlerin ikici ve 

yedinci gün AMB-Tutarlılık ve eşleşme yüzdeleri arasında istatistiksel anlamlı fark vardır. 

Araştırmamızdaki bu bulgu “Ha2” hipotezini desteklemektedir.  

Literatürde AMB uygulamalarında sağlık personeli algılarının belirlenmesine daha geniş 

kapsamlı yer verildiği görülmektedir. Balbino (2016) ve arkadaşlarının çalışması dışında 

YYBÜ’de ebeveynlerin AMB algılarına yönelik ölçek çalışmalarına ve sosyodemografik 

özelliklerle ilgili karşılaştırmalara ulaşılamamıştır [148].  Yapılan çalışmalar incelendiğinde 

tasarımlarının tamamına yakınını niteldir. Bu nedenle bu bölümde pediatri kliniklerinde AMB 

ve YYBÜ’DE yapılan nitel AMB çalışmaları tartışılmaktadır.   

Cooper ve arkadaşlarının (2007) çalışmasında,  aile merkezli bakım kapsamında YYBÜ’deki 

potansiyel destek kaynaklarının gereksinimlerini karşılama ve yeterli olma durumlarına yönelik 

tepki kategorisi 5’li derecelemeden oluşan soruya ebeveynlerin (n=2017) %69,1’i “kesinlikle 

yeterli”, %23,7’si, “yeterli” yanıtlarını vermişlerdir. Ebeveynlerin tamamına yakınının ünitede 

yeterli destek kaynaklarının olduğunu bildirdiği saptanmıştır [149]. Tosun ve Güdücü-

Tüfekçi’nin (2015); çocuk kliniklerinde AMB’ye yönelik uygulamaları değerlendirmeyi 

amaçladıkları çalışmada annelerin çoğunun çocuklarıyla ilgili kararlara dahil edildiği, yapılacak 

işlemlere yönelik yazılı izinler alındığı, tıbbi işlem sırasında çocuğunun yanında kalmasına izin 

verildiği bulunmuştur [150].  Balbino ve arkadaşlarının (2016)yarı deneysel çalışmasında AMB 

bakım uygulaması öncesi ve sonrası AMB-Ebeveyn ölçeği kullanılarak ebeveynlerin (n=132) 

algıları belirlenmiştir. Buna göre; AMB uygulamaları sonrası saygı, işbirliği ve destek boyutları 

ölçek puan ortalamalarının arttığı ve AMB modeli uygulandığı saptanmıştır [148]. Griffin’e göre 

AMB; ebeveyn stres düzeyini azaltmakta, benlik saygılarını arttırmakta, bebeğin sağlığını 

olumlu yönde etkilemekte, değişen ebeveyn rollerine uyum sağlamakta, ruhsal sağlamlığı 

arttırmakta ve ebeveynlerde kontrol duygusunu güçlendirmektedir [109]. 
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER 

  
Araştırmadan aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir: 

— Annelerin üniteyi ziyaret sıklığı ve süresi babalardan fazladır. 

— Genç yaş grubu ebeveynlerin üniteyi ziyaret sıklığı ve süresi ileri yaş grubu ebeveynlerden 

fazladır.   

— Geliri giderinden az olan ebeveynlerin üniteyi ziyaret sıklığı ve süresi geliri giderine eşit 

olanlardan azdır. 

— Evlilik süresi beş yıl ve daha az olan ebeveynlerin üniteyi ziyaret sıklığı ve süresi beş 

diğerlerinden fazladır.  

— Annelerin kanguru bakımı verme ve bebeğinin bakımına katılma oranları babalardan 

yüksektir. 

— Ebeveynlerin stres düzeylerinin; bebeğin gestasyon yaşı, doğum ağırlığı, ilk bebek olma, IVF 

tedavisi sonrası doğma özelliklerine göre farklılık göstermiştir. Bebeği prematüre, düşük 

doğum ağırlıklı olan, IVF tedavisi sonrası bebeği olan ebeveynlerin stres düzeyleri 

diğerlerinden yüksektir. 

— Ebeveynlerde en çok strese neden olan durum ikinci gün ölçümünde “ünitedeki görüntü ve 

sesler”,  yedinci gün için “bebeğin görünüm ve davranışları”’dır.  

— Stres düzeyi yüksek olan ebeveynlerin ise ünitede bulunma süre ve sıklığı, bakıma katılma 

durumları daha yüksektir. 

— Ebeveynlerin cinsiyeti, yaşı, bebeğinin bakımına yardımcı olacak birinin varlığına göre stres 

düzeyleri farklılık göstermiştir. Annelerin, 33 ve altı yaş grubunun, bebeğin bakımına 

yardımcı olacak birinin olmadığı ebeveynlerin stres düzeyleri yüksektir. 

— Ebeveynlerin; cinsiyet, evlilik süresi, meslek, çalışma durumu, bebeğinin bakımına yardımcı 

olacak birinin varlığı, ünitede bulunma süresi, bakıma katılma özelliklerine göre aile 

merkezli bakım modeli uygulanma durumuna yönelik algıları farklılık göstermiştir. 

— İkinci ve yedinci gün AMBÖ-Tutarlılık, YYBÜ-ABSÖ ve alt boyut ölçek puan ortalamaları 

arasında fark olduğu bulunmuştur.  

— Standart/rutin hemşirelik bakımı doğrultusunda ebeveynlerin stres düzeyinin azaldığı, aile 

merkezli bakım algılarının arttığı belirlenmiştir. 
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Araştırmadan elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda; 

— Ebeveynlerden bebeğin bakımına az katılım sağlayanların hazırbulunuşluk derecesi dikkate 

alınarak hemşirelik bakımında ebeveynlik rollerinin desteklenmesi, 

— Ebeveynlerden özellikle babaların, bebeklerinin bakımına aktif katılımlarının arttırılması, 

— Bebeklerin klinik ve ebeveynlerin sosyodemografik özelliklerine göre yüksek stres 

deneyimleyen risk grubunun dikkate alınarak hemşirelik bakımının planlanması, 

—  Ebeveynlerin stres düzeyleri, başetme davranışları ve bebeklerinin üniteye yatışına 

yönelik duygu ve düşünceleri belirlenerek etkili-olumlu başetme yöntemlerinin 

geliştirilmesine yönelik uygulamaların genişletilmesi ve yaygınlaştırılması, 

— Bu başetme yöntemlerinin stres düzeyine etkisine yönelik ileri hemşirelik araştırmaların 

yapılması, 

— Aile merkezli hemşirelik uygulamalarının “aile entegre bakım” kapsamında planlı, 

yapılandırılmış bir programa dönüştürülmesi ve araştırmalarla bu programların 

etkililiğinin değerlendirilmesi, 

— Bu kapsamda ebeveyn destek gruplarının oluşturulması ve bu konularla ilgili yenidoğan 

yoğun bakım ünitesindeki hemşirelere sürekli eğitimlerin düzenlenmesi ve eğitimlerin 

etkililiğinin değerlendirilmesi, 

— Aile merkezli bakımın uygulanma durumuna yönelik kalite standartları doğrultusunda 

ölçülebilir göstergeler oluşturulması ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki hemşirelik 

bakımının belirli aralıklarla bu yönde değerlendirilmesi önerilebilir. 
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EKLER 

EK 1                                                                                                                                                          Anket No:_________ 

“YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE VERİLEN STANDART HEMŞİRELİK BAKIMININ EBEVEYN 

STRES DÜZEYİ VE AİLE MERKEZLİ BAKIM ALGISINA ETKİSİ”  

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU VE ANKET FORMU 

 

Sayın Katılımcı, 

Bu anket formu “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Verilen Standart Hemşirelik Bakımının 

Ebeveyn Stres Düzeyi ve Aile Merkezli Bakım Algısına Etkisi” adlı araştırma kapsamında yenidoğan yoğun 

bakım ünitesinde bebeği bulunan ebeveynlerin stres düzeyleri ve aile merkezli bakım algıları konusunda 

bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Sonuçlar ünitede verilen hemşirelik bakımının ebeveynlerin stres düzeyi 

ve aile merkezli bakım algılarını ortaya koymaya yardımcı olacaktır. Anket formu ikinci ve yedinci gün 

doldurulacak ayrı bölümlerden oluşmaktadır. Ebeveyn-Bebek Bilgi Formu I ve II, YYBÜ Anne-Baba Stres 

Ölçeği, Aile Merkezli Bakım Ölçeği kullanılarak bilgi toplanacaktır. Formları doldurma süresinin ortala 20-

25dk olacağı tahmin edilmektedir. Araştırmaya katılmak gönüllülük esasına dayalıdır. Araştırma sürerken 

herhangi bir zamanda istemeniz durumunda sorumlu araştırmacıyı bilgilendirmek koşulu ile 

araştırmadan ayrılabilirsiniz. Araştırma sırasında sizden alınan bilgiler araştırmacıda saklı kalacak ve 

toplanan veriler yalnızca bilimsel amaçla kullanılacaktır. Ankette bulunan sorulara vereceğiniz yanıtların 

doğruluğu, araştırmanın niteliği açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, ankette bulunan sorulara doğru 

yanıt vermenizi rica eder, işbirliğiniz için teşekkür ederiz. 

 

Sorumlu Araştırmacılar: Prof. Dr. Rana YİĞİT, Arş. Gör. Güzide ÜĞÜCÜ 

 

 

 EBEVEYN-BEBEK BİLGİ FORMU I 

BEBEK; 

1. Gestasyon yaşı:________________hafta,    Doğum tarihi:_______/_______/________ 

2. Doğum ağırlığı: ________________gram 

3. APGAR Skoru: ________________ (1.dk/5.dk) 

4. SNAP-PE-II Skoru: ________________ 

5. Doğum şekli:             

□ Normal VJYD              □  Sezeryan (C/S)    □  Diğer………….. 

6. Planlı gebelik olma durumu:   □ Planlı           □ Planlı değil 

7. Takipli gebelik olma durumu: □ Takipli            □ Takipli değil 

8. Üniteye kabul nedeni: _________________________________________________________________________________ 

9. Anne sütüyle beslenme durumu (OG ya da oral):  □ Besleniyor            □ Beslenmiyor 

10. Kanguru bakımı alma durumu: □ Alıyor            □ Almıyor 

11. Mekanik ventilatörle solunumunun desteklenme durumu:  

□ Destekleniyor           □ Desteklenmiyor 

12. Çoğul gebelik olma durumu: □ Evet            □ Hayır 

13. IVF gebelik olma durumu:  □ Evet            □ Hayır 

14. İlk gebelik olma durumu:  □ Evet            □ Hayır      (G___/P____/A____) 
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EBEVEYN;        _________/__________/____________ 

Lütfen bebeğinizin üniteye yatışının ikinci gününe yönelik bilgileri eksiksiz doldurunuz.  

1. Yaşınız:______________________ 

2. Cinsiyetiniz:  □Kadın □ Erkek 

3. Medeni durumunuz: □Evli  □ Bekar 

4. Eğitim durumunuz:  

□Okur-yazar değil          □Okur-yazar  □İlköğretim □Ortaöğretim-lise □Üniversite 

5. Mesleğiniz: 

□İşçi     □Memur    □ Serbest Meslek 

□ Diğer (Lütfen belirtiniz:.………………………………) 

 

6. Bir işte çalışma durumunuz: □Çalışıyorum  □Çalışmıyorum 

 

7. Lütfen gelir-gider durumunuzu en iyi ifade eden seçeneği işaretleyiniz. 

□ Gelir giderden az  

□ Gelir gidere eşit 

□ Gelir giderden çok 

 

8. Herhangi bir sosyal güvenceniz:           □ Var  □Yok 

 

9. Lütfen şu anki aile yapınıza en uygun seçeneği işaretleyiniz. 

 Çekirdek Aile ( Anne – Baba – Çocuk) 

 Geniş Aile ( Anne – Baba – Çocuk – Anneanne/Babaanne – Dede – Teyze – Dayı- Amca – Hala) 

 Parçalanmış Aile (Anne – Baba Boşanmış/Ayrı) 

 Diğer (Lütfen belirtiniz:__________________________) 

 

10. Evlilik süreniz:____________________________yıl   

  

11. Daha önceki bebeğinizde/bebeklerinizde yenidoğan yoğun bakım ünitesi deneyiminiz: 
□Deneyimim var   □Deneyimim yok 

 

12. Bebeğinizin bakımına yardımcı olacak birinin varlığı: 
□Var    □Yok 

 

13. Son bir yıl içerisinde stresli bir olay (boşanma, sevdiğiniz birinin kaybı, işten çıkarılma, ölüm vb.) 

yaşama durumunuz: 

□Yaşadım    □Yaşamadım 
 

14. Psikiyatrik/ruh sağlığına yönelik destek alma durumunuz (ayaktan ruh sağlığı hizmeti alma, 

psikoterapi, danışmanlık hizmeti, ilaç tedavisi): 

□Destek alıyorum   □Destek almıyorum 
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EBEVEYN-BEBEK BİLGİ FORMU II         _________/__________/____________ 

EBEVEYN  

Lütfen bebeğinizin üniteye yatışının yedinci gününe yönelik bilgileri eksiksiz doldurunuz.   

1. Doğumdan sonra bebeğinizi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ilk kez kaçıncı gün ziyaret ettiniz: 

_________________________________________________gün 

2. İkinci ve yedinci gün arasındaki beş günlük süreçte bebeğinizi kaç kez ziyaret 

ettiniz?_______________________________________/kez 

3. Belirtilen beş günlük süreçte ünitede toplamda kaç dakika bebeğinizle zaman 

geçirdiniz?___________________________________/dk 

4. Ünitede bebeğinizi ziyaret ettiğinizde; 

4.a. Bebeğinizin bakımına (alt bezi değiştirme, besleme gibi) katılma durumunuz:   

□ Bakımına katıldım    □ Bakımına katılmadım 

4.b. Kanguru bakımı verme durumunuz:   

□ Kanguru bakımı verdim     □ Kanguru bakımı vermedim. 

4.c. Dokunup kucağınıza alma durumunuz:  

□ Dokundum             □ Dokunamadım. 
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EK 2               _________/__________/____________ 

 

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ANNE-BABA STRES ÖLÇEĞİ 

Bu ölçekte yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeği olan ebeveynler tarafından stresli 

olarak bildirilen değişik deneyimler listelenmiştir. Bunlar “Görüntü ve Sesler”, “Bebeğinizin 

Görünümü ve Davranışları” ve “Bebeğinizle İlişkiniz ve Anne-Baba Rolünüz” alt başlıklarından 

oluşmaktadır. Lütfen ölçekteki her bir ifadenin sizin için ne kadar stresli olduğunu işaretleyiniz: 

Bu konudaki deneyiminizi “1= hiç stresli değil”, “2= Az stresli”, “3=Orta derecede stresli”, 

“4=Çok stresli”, “5= Aşırı derecede stresli” derecelendirerek puanlayınız. Eğer yaşamadığınız 

durumlar varsa bu konuda deneyiminizin olmadığını gösteren “0” puanı işaretleyiniz.  

 

GÖRÜNTÜLER VE SESLER 

Aşağıda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sıklıkla görülen “görüntüler ve sesler” 

listelenmiştir. Sizin açınızdan bu görünüm ve seslerin ne derece stresli olduğunu işaretleyiniz. 

Listede görmediğiniz ya da yaşamadığınız durumlar için “uygulanamaz = 0” seçeneğini 

işaretleyiniz. 

 

GÖRÜNTÜLER VE SESLER 
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1.  Kalp atışını izleme cihazı ve aletlerin varlığı 0 1 2 3 4 5 

2.  Kalp atımını izleme cihazı ve diğer cihazların 
çıkardığı sürekli sesler 

0 1 2 3 4 5 

3.  Kalp atımını izleme cihazından çıkan ani sesler 0 1 2 3 4 5 

4.  Odadaki diğer hasta bebekler 0 1 2 3 4 5 

5.  Ünitede fazla sayıda kişinin çalışması 0 1 2 3 4 5 

6.  Bebeğimin bir solunum cihazına bağlı olması 0 1 2 3 4 5 
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BEBEĞİNİZİN GÖRÜNÜMÜ VE DAVRANIŞLARI      _________/__________/____________ 

 

Aşağıda yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebeğinizi ziyaret ederken uygulandığını 

gördüğünüz bazı tedaviler sırasında “bebeğinizin görünümü ve davranışları”  tanımlanmaktadır. 

Bütün bebeklere bu tedaviler uygulanmaz veya böyle görünmezler, bu nedenle listedeki 

yaşamadığınız durumlar için “uygulanamaz = 0” seçeneğini işaretleyiniz. 

BEBEĞİNİZİN GÖRÜNÜMÜ VE DAVRANIŞLARI 
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1.  Bebeğime bağlanan veya yakınında yer alan tüpler 
ve aletler 

0 1 2 3 4 5 

2.  Bebeğimin derisinde yara-bere veya kesiklerin 
olması 

0 1 2 3 4 5 

3.  Bebeğimin renginin her zamanki gibi olmaması 
(örneğin soluk görünümü ya da sarılık olması) 

0 1 2 3 4 5 

4.  Bebeğimin solunumunun her zamanki gibi 
olmaması ya da çok hızlı veya düzensiz olması 

0 1 2 3 4 5 

5.  Bebeğimin çok küçük görünmesi 0 1 2 3 4 5 

6.  Bebeğimin derisinin buruşuk görünmesi 0 1 2 3 4 5 

7.  Bebeğime bir takım iğneler veya tüplerin takılmış 
olması 

0 1 2 3 4 5 

8.  Bebeğimin tüple (boruyla) veya damardan 
(serumla) besleniyor olması 

0 1 2 3 4 5 

9.  Bebeğimin acı/ağrı çekiyor göründüğünde 0 1 2 3 4 5 

10.  Bebeğimin hoşnutsuz/memnuniyetsiz görünümü 0 1 2 3 4 5 

11.  Bebeğimin güçsüz/zayıf görünüşü 0 1 2 3 4 5 

12.  Bebeğimin ani ve huzursuz hareketleri 0 1 2 3 4 5 

13.  Bebeğimin diğer bebekler gibi ağlayamaması 0 1 2 3 4 5 

14.  Bebeğimin uzun süre ağlaması 0 1 2 3 4 5 

15.  Bebeğimin korkmuş görünmesi 0 1 2 3 4 5 

16.  Bebeğimin renginin aniden değiştiğini görmem 
(örneğin soluk görünmesi veya morarması) 

0 1 2 3 4 5 

17.  Bebeğimin solunumunun durduğunu görmem 0 1 2 3 4 5 
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BEBEĞİNİZLE İLİŞKİNİZ VE ANNE-BABA ROLÜNÜZ                               _________/__________/____________ 

 

Aşağıdaki durumları ya da duyguları yaşadıysanız yoğunluğunu 1 – 5 arasında 

derecelendiriniz. Eğer yaşamadıysanız “uygulanamaz = 0” seçeneğini işaretleyiniz. 

BEBEĞİNİZLE İLİŞKİNİZ VE ANNE-BABA ROLÜNÜZ 
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1.  Bebeğimden ayrı olmam 0 1 2 3 4 5 

2.  Bebeğimi besleyemem 0 1 2 3 4 5 

3.   Bebeğimin bakımını yapamamam (örneğin bezini 
değiştirmek, banyo yaptırmak) 

0 1 2 3 4 5 

4.  İstediğim zaman bebeğimi kucağıma alamamam 0 1 2 3 4 5 

5.  Bebeğimi ağrı ve acı veren uygulamalardan 
koruyamam ve çaresiz hissetmem 

0 1 2 3 4 5 

6.  Bu zaman esnasında bebeğime nasıl yardım 
edeceğim konusunda çaresizlik hissetmem 

0 1 2 3 4 5 

7.  Bebeğimle yalnız kalamamam 0 1 2 3 4 5 

8.  Bazen bebeğimin görünüşünü hatırlayamamam 0 1 2 3 4 5 

9.  Bebeğimin diğer aile üyelerime/yakınlarıma 
gösterememem 

0 1 2 3 4 5 

10.  Bebeğime dokunmaktan veya kucaklamaktan 
korkuyor olmam 

0 1 2 3 4 5 

11.  Personelin bebeğime benden daha yakın 
olduklarını hissetmem 

0 1 2 3 4 5 

 

Bebeğinizin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde olmasının genelde sizde oluşturduğu stresin 

(üzüntü, gerginlik, endişe hissetme) derecesini işaretleyiniz. 

1= Hiç stresli değil 
2=Az stresli 
3=Orta derecede stresli 
4=Çok stresli 
5=Aşırı derecede stresli 
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EK 3          _________/__________/____________ 

 

AİLE MERKEZLİ BAKIM ÖLÇEĞİ 

Bu araştırma bebeğinizin yoğun bakım ünitesinde kaldığı sürede aldığınız hemşirelik 

bakımlarını değerlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen her bir ifade için düşüncenizi en iyi 

belirten sayıyı 1 ile 5 arasında derecelendirerek puanlayınız.  

AİLE MERKEZLİ BAKIM ÖLÇEĞİ 
 
Hemşireler hakkındaki ifadeler 

BÖLÜM-A:  

Hemşirelerin bunu 

yapması sizin için ne 

kadar önemli? 

“1=Hiç önemli değil” 

“5=Çok önemli” 

BÖLÜM-B: 

Hemşireler sizce bunu 

ne kadar tutarlı 

yapıyorlar? 

“1=Hiç tutarlı değil” 

“5=Çok tutarlı” 

1.  Hemşireler bana iyi karşılandığımı 

hissettirirler. 

1        2        3        4          5  

 

1        2        3        4          5  

 

2.  Hemşireler bebeğimin bakımında önemli 

bir yerim olduğunu hissettirirler. 

1        2        3        4          5  

 

1        2        3        4          5  

 

3.  Hemşireler bebeğimin hemşirelik bakımını 

planlarken beni ekibin değerli bir üyesi 

sayarlar. 

1        2        3        4          5  

 

1        2        3        4          5  

 

4.  Hemşireler yaptıkları hemşirelik bakımı 

hakkında açıklama yaparlar. 

1        2        3        4          5  

 

1        2        3        4          5  

 

5.  Hemşireler bebeğimin durumunda 

olabilecek değişiklikler hakkında açıklama 

yaparlar. 

1        2        3        4          5  

 

1        2        3        4          5  

 

6.  Hemşireler iyi bakım verildiğini bebeğime 

hissettirirler. 

1        2        3        4          5  

 

1        2        3        4          5  

 

7.  Hemşireler bebeğime verdikleri bakımın 

iyi olduğunu bana hissettirirler. 

1        2        3        4          5  1        2        3        4          5  
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EK  4 
T.C. 

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİENSTİTÜSÜ 

ENSTİTÜYÖNETİM KURULU KARARLARI 

 

 

Karar Tarihi Toplantı Sayısı Karar Sayısı 

06.09.2017 16 2017/335 
   

Hemşirelik Anabilim Dalından gelen 06.09.2017 tarihli, 507868 sayılı, yüksek lisans 

tez önerisi konulu yazı ve ekleri üzerinde görüşüldü. 

Enstitümüz Hemşirelik Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencilerinden Güzide 

ÜĞÜCÜ’nün “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Verilen Standart Hemşirelik Bakımının 

Ebeveyn Stres Düzeyi ve Aile Merkezli Bakım Algısına Etkisi” başlıklı yüksek lisans tez 

önerisinin “Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 24. maddesi 

uyarınca, kabul edilmesine kararın; Ana Bilim Dalı Başkanlığına ve öğrenci işlerine bildirilmesine 

oy birliği ile karar verildi. 
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T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  

Tıp Fakültesi Dekanlığı  
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı  

Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı 
 
 
 

Sayı : 32705888-774.01.06  
Konu : Araştırma İzni 
 

 

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 
 

BAŞHEKİMLİĞİNE 
 
 
İlgi : 07/11/2017 tarihli ve 41993462-774.01.06/00000566412 sayılı yazınız. 

 
 

İlgi yazıda belirtilen Yüksekokul öğretim elemanlarından Prof. Dr. Rana YİĞİT'in, 

“Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Verilen Standart Hemşirelik Bakımının Ebeveyn 

Stres Düzeyi ve Aile Merkezli Bakım Algısına Etkisi” adlı araştırmanın 20 Kasım 2017 - 

28 Mayıs 2018 tarihleri arasında Yenidoğan Bakım Kliniğinde yapması uygun görülmüştür.  
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 
 
 

 

e-imzalıdır  
Prof. Dr. Necdet KUYUCU  

Anabilim Dalı Başkanı 
 
 
 
 
Prof. Dr. Mustafa Kemal YAZICI  
Bölüm Başkanı  
 
 
 
 
 
 
 

Adres:Mersin Üniversitesi, Sağlık Ayrıntılı bilgi için:Cevdet CINGI  

Araştırma ve Uygulama Hastanesi,   

Çiftlikköy Kampüsü, 33343,Yenişehir,   

MERSİN      

E-posta:    Fax: +90 0324 241 241 00 92  

Telefon: +90 0 324 241 00 00/2641 Elektronik ağ:www.mersin.edu.tr 1 / 1  
 
 
MEÜ.İD.FR-004/00 Sayfa 1/1 Yayın Tarihi: 
14/05/2010 
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