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ÖZET 
 

PRİMİGRAVİDALARIN PREKONSEPSİYONEL BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE BAKIM 
ALMA DURUMLARI 

 
Araştırma, primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyleri ve bakım alma 
durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 1 
Mart-30 Haziran 2019 tarihleri arasında, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin obstetri polikliniklerine başvuran, araştırmaya dahil edilme 
kriterlerini kapsayan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 292 primigravida oluşturmuştur. 
Araştırmada veri toplama araçları uygulanmadan önce gerekli etik kurul onayı ve kurum izni 
alınmıştır. Araştırmanın verileri; primigravidaların tanıtıcı bilgilerini, prekonsepsiyonel bakım 
alma durumlarını ve prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik 
oluşturulan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Veri toplama araçları, ilgili hastanenin 
obstetri polikliniklerin başvuran ve araştırmanın dahil edilme kriterlerine uyan 
primigravidalara yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler; tanımlayıcı 
istatistikler, iki grup ortalamaları karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup 
ortalamaları karşılaştırılması için Kruskal-Wallis testi ve çoklu karşılaştırmalarda Post Hoc test 
olarak Tukey testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Sürekli iki değişken arasındaki ilişkiyi 
belirlemek için Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılmıştır. Araştırmada primigravidaların 
yarısından fazlasının gebe kalmadan önce sigarayı bıraktıkları, yeterli ve dengeli beslendikleri, 
çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bıraktıkları, kullandığı ilaçları doktora danıştıkları, kan 
uyuşmazlığı tespiti için doktor kontrolüne gittikleri, kimyasal ve zararlı maddelerden, sigara 
içilen ortamlardan, aşısız hayvan ve dışkılarından uzak durdukları belirlenmiştir. Araştırmada 
primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortalamalarının 87,12±11,98 
olduğu bulunmuştur. Öğrenim düzeyi yüksek olan, gebe kalmadan önce kızamıkçık, suçiçeği ile 
hepatit B bağışıklığını kontrol ettiren, kan sayımı yaptıran, düzenli olarak egzersiz yapan, 
kandaki demir düzeyini ve demir deposunu kontrol ettiren, kronik hastalıklarının kontrolünü 
yaptıran, serviks kanseri taraması yaptıran, çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bırakan 
primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda hemşirelerin, kadınların 
prekonsepsiyonel bakım almalarını sağlamaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerine daha 
fazla önem vermeleri önerilmektedir.  
 
Anahtar Kelimeler: Primigravida, Prekonsepsiyonel Bakım, Bilgi, Hemşirelik.  
 
Danışman: Doç. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 
Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

The Level Of Knowledge of  Primigravida Women’s About Preconceptional Care and Their 

Care Status 

The study was conducted as a descriptive study to determine the level of knowledge of 
primigravida women’s about preconception care and their care status. The study sample 
consisted of 292 primigravida women who applied to Obstetrics clinics of Mersin City Training 
and Research Hospital, Maternity and Children Hospital between March 1st, 2019, and June 
30th, 2019, who have met the inclusion criteria. Before the data of the survey was collected, 
necessary permits were obtained. The data of the study were collected by using the 
Questionnaire Form, which included questions to determine the socio-demographic and 
obstetric characteristics and the level of knowledge about preconception care and care status of 
primigravida women’s. Data collection tools were applied to the primigravida patients face to 
face interview who applied to the obstetrics policlinics of the relevant hospital and met the 
inclusion criteria of the study. The data obtained were evaluated by using; descriptive statistics, 
Mann-Whitney U test for comparison of two group means, Kruskal-Wallis test for comparison of 
more than two group means and Tukey test as Post Hoc test in multiple comparisons. The 
Pearson correlation coefficient was used to determine the relationship between the two 
continuous variables. In the research, more than half of the primigravida women quit smoking 
before conception, quit raw meat or undercooked meat to eat, fed adequate and balanced 
nutrition, consulting the doctor for using drugs, go to the doctor for blood incompatibility. Also 
more than half of primigravida women avoided chemicals and harmful substances, smoking 
areas and unvaccinated animals and their feces. In the study, it was found that the mean 
knowledge score of primigravida on preconception care was 87.12 ± 11.98. It was found that 
primigravida women had higher median of knowledge score of preconception care who have a 
high education level, have measles, chickenpox, and hepatitis B immunity, have blood counts 
exercise regularly, check iron level and iron storage in blood, control chronic diseases, have 
cervical cancer screening and quitting raw meat or undercooked meat to eat. In light of the 
results, it is recommended that nurses give more importance to education and counseling 
services to ensure that women receive preconception care. 

Keywords: Primigravida, Preconception care, Knowledge, Nursing. 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ, Mersin University Faculty of Nursing 
Obstetric and Gynecologic Nursing Department, Mersin. 
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1. GİRİŞ 

 

1.1. Problemin Tanımı 

 

Gebelik fizyolojik bir olay olmakla beraber gebeliklerin %5-20’sinde anne ve bebek 

sağlığı için tehlike oluşturabilecek bir patoloji ortaya çıkabilmektedir [1]. Bundan dolayı 

prekonsepsiyonel bakım (gebelik öncesi bakım) kavramı son derece önemlidir. Ülkemizde bu 

kavram yeni olmamakla beraber 24 Ekim 2002 tarih 24916 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 

Kalıtsal Kan Hastalıklarından Hemoglobinopati Kontrol Programı ile Tanı ve Tedavi Merkezleri 

Yönetmeliği kapsamında uygulamaya konulan evlilik öncesi danışmanlık hizmetleriyle her ne 

kadar ilişkili olsa da tam olarak bu kavramın içini doldurmamaktadır [2].  

Prekonsepsiyonel dönemde kadınlarda önceki gebelik öyküsü, nöral tüp defektinin 

(NTD) varlığı, kronik hastalıkların varlığı, ilaç kullanımı, eşiyle akrabalık durumu, beden kitle 

indeksi (BKİ), internal ya da eksternal yüksek ısıya ve radyasyona maruz kalma durumu, folik 

asit takviyesi ve beslenme şekli, sigara ve alkol kullanımı, çevre ve meslekle ilgili kötü 

koşullara maruz kalma durumu sorgulanmalıdır [3]. Prekonsepsiyonel bakım gebelik 

planlayan bir kadının risk faktörlerinin ortaya konulması, rutin sağlık taramasının yapılması, 

tarama ve değerlendirme sonuçlarına göre gerekli ileri tetkiklerin ve uygun tıbbi çözümlerin 

planlanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla prekonsepsiyonel bakım infant morbidite ve 

mortalitesine neden olan konjenital anomalileri ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 

doğmasını önlemek amacıyla ortaya çıkmış bir hizmet modelidir [4-6]. Prekonsepsiyonel 

dönemde kadınların kendilerine cevap vermeleri gereken ilk soru çocuk sahibi olmayı 

gerçekten isteyip istemedikleridir [7]. Gebe olmaya ya da anne olmaya karar verme her zaman 

planlı, bilinçli ve yalnızca kadınların kendi isteğine bağlı olarak oluşmamaktadır [8]. Bütün yaş 

grupları ve sosyo-ekonomik düzeyde karşılaşılan tıbbi, sosyal ve ekonomik olarak istenmeyen 

durumlara neden olan planlanmamış gebelikler, önemli bir toplumsal sorundur. Bununla 

birlikte planlanmamış gebelikler hızlı nüfus artışına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da 

ekonomik ve sosyal sorunlara yol açarken bir yandan da anne ve çocuk sağlığını olumsuz 

etkilemektedir [9].  

Bu olumsuz sonuçların dünyadaki verilerine baktığımızda ise her yıl yaklaşık 

500.000'den fazla kadının gebelik ve doğum komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 

milyonlarca kadının ise bu nedenlerle hasta ya da sakat kaldığı görülmektedir [10-12]. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 verilerine göre, her yıl 5,4 milyon bebek yaşamlarının ilk aylarında 

ya da 20. gebelik haftasından sonra yaşamını kaybetmektedir [13]. Dolayısıyla tüm bu olumsuz 

sonuçları önlemek amacıyla anne-çocuk sağlığını geliştirmede prekonsepsiyonel bakımın 

varlığına gereksinim duyulmaktadır [14]. 
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Prekonsepsiyonel bakımın ana hedefi, gebeliğin planlanmasını sağlamak, gebelikte 

anormal gelişen durumları erken dönemde tanılamak, acil ve uygun girişimleri başlatmak, 

kısacası birincil korumayla anne ve çocuk sağlığını bozacak bireysel, çevresel faktörleri ve 

davranışları azaltarak ölüm ve sakatlıkları önlemektir [15-17]. Bu bakım ile primigravidalarda 

prekonsepsiyonel dönemde doğurganlık bilincinin oluşturulması için gebeliğin anne ve fetüse 

olan etkileri konusunda eğitim ve olası risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması 

sağlanmalıdır. Ayrıca bu bakım genetik hastalıkların yol açtığı riskli gebelikler konusunda 

kadınların bilinçli kararlar almasına katkıda bulunmaktadır [16]. Prekonsepsiyonel dönemde 

riskler saptanmazsa komplikasyonların önlenmesi için geç kalınmakta, müdahale fırsatları 

kaçırılmaktadır [14, 18].  

Türkiye’de ve yurt dışında yapılan çalışmalarda, prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

ve davranış düzeylerinin yetersiz olduğu belirlenmiştir [19-31]. Ayrıca literatüre ulaşıldığı 

kadarıyla yapılan çalışmaların sadece gebeler ve doğurganlık çağındaki kadınlar üzerinde 

yapılmış olması, örneklem grubumuzun primigravidalardan oluşmasını gerekli kılmıştır. 

Çünkü araştırmamızda ilk gebeliğini dolayısıyla ilk deneyimini yaşayan kadınların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesinde, bilgi düzeylerini 

etkileyebileceği düşünülen tüm faktörlerin elenerek elde edilmesi araştırmamızın temelini ve 

özgünlüğünü oluşturmaktadır.  

Bu araştırma prekonsepsiyonel bakım hizmetinin hem içeriğiyle hem de sunulmasıyla 

ilgili yeterliliğini belirleyecektir. Araştırmamızın prekonsepsiyonel bakıma ilişkin verilecek 

eğitimin planlanmasında ve hemşirelik sürecinin işletilmesinde yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir. Sağlıklı gebelik ve sağlıklı doğumun sağlanması için hassas bir süreç olan 

prekonsepsiyonel dönemin dikkatle takibini gerçekleştirmesi gereken hemşireler bu dönemde 

primigravidaların yaşam şekli, beslenme, ilaç kullanımı, kilo kontrolü ve sigara ve alkol 

kullanımı gibi konularda verdikleri eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile birincil role sahiptir. 

Aynı zamanda hemşirelerin primigravidalarda risk faktörlerinin belirlenmesi, mevcut 

sorunların kontrolü ve olası durumların önlenmesi için gerekli tedbirleri alma sorumluluğu 

vardır. Sonuç olarak primigravidaların prekonsepsiyonel bakımla ilgili bilgi düzeylerinin 

saptanması ve hemşirelerin bu süreci primigravidalarla beraber iyi yönetmesi sağlıklı birey, 

sağlıklı aile ve sağlıklı toplum düzenine çok büyük katkı sağlayacağı öngörülmektedir.  

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırma, primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerini ve 

bakım alma durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. 
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1.3. Araştırmanın Soruları 

 

Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranacaktır: 

• Primigravidaların prekonsepsiyonel bakım alma durumları ne düzeydedir? 

• Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları ne 

düzeydedir? 

• Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını 

etkileyen faktörler nelerdir? 
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2. KAYNAK ARAŞTIRMALARI 

 

2.1. Prekonsepsiyonel Bakım Kavramı 

  

Gebelik planlayan bir kadının risk faktörlerinin ortaya konulması, rutin sağlık 

taramasının yapılması, tarama ve değerlendirme sonuçlarına göre ileri tetkiklerin ve uygun 

tıbbi çözümlerin planlanmasına prekonsepsiyonel bakım denilmektedir [15]. 

Prekonsepsiyonel bakım, infant morbidite ve mortalitesine neden olan konjenital anomalileri 

ve düşük doğum ağırlıklı bebeklerin doğmasını önlemek amacıyla ortaya çıkmış bir hizmet 

modelidir [4-6]. 

 Prekonsepsiyonel bakımın başlıca hedefi, gebelikte anormal gelişen durumları erken 

dönemde tanılamak, acil ve uygun girişimleri başlatmak, dolayısıyla birincil koruma ile anne ve 

çocuk sağlığını bozacak bireysel, çevresel faktörleri ve davranışları azaltarak morbidite ve 

mortaliteleri önlemektir [15-17]. 

 

2.1.1. Dünya’da Prekonsepsiyonel Bakım  

 

Asya’da prekonsepsiyonel bakım ile ilgili uygulamalara bakıldığında ilk olarak Hong 

Kong’da 1950 yılında ‘’Aile Planlaması Derneği’’ kurulduğu görülmektedir. Çin’de ilk olarak 

1997’de Sağlık Bakanlığı Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome-AIDS) hastalığının önüne geçmek için evlilik öncesi muayene içerisinde 

İnsan Bağışıklık Yetmezlik Virüsü’ünün (Human Immunodefiency Virus-HIV) yer almasını 

zorunlu hale getirmiştir [32]. Yıllar içerisinde doğum hızlarında anlamlı bir azalma 

görüldükten sonra 1998’de yıllık 4000 kadından daha fazla kadına prekonsepsiyonel bakım 

hizmeti verilmeye başlanmıştır [33]. Amerika’da ise 1980’li yıllarda ortaya atılmış bir düşünce 

olup çocuk sahibi olmadan önce eşlerin sağlığını geliştirmekle birlikte infant morbidite ve 

mortalitesini azaltmayı amaçlayan koruyucu sağlık hizmetidir [34,35]. 1980’li yılları takiben 

Avrupa’da prekonsepsiyonel bakımın anne-çocuk sağlığına katkıda bulunduğu belirlenmiş ve 

birçok ülkede farklı prekonsepsiyonel bakım programları yürütülmeye başlanmıştır [36]. 

Hollanda 1984 yılında genetik danışmanlığın önemine dikkat çeken bir kampanya başlatmıştır. 

2000’li yıllarda Hollanda Sağlık Konseyi perinatal mortalite, düşük, prematüre doğum ve 

konjenital anomalilerin azaltılması için prekonsepsiyonel bakımın geliştirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır [37]. 1992 yılında İngiltere Sağlık Bakanlığı tüm gebelere prekonsepsiyon ve ilk 

trimester boyunca folik asit tüketmeleri gerektiğini vurgulamıştır [36]. Güney Kore ise 2004 

yılında istenmeyen ve preterm eylemlerdeki artış, teratojene maruziyet nedeniyle gebeliklerin 
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sonlandırılmasındaki artış ve folik asit kullanımındaki yetersizlikten dolayı Maternal ve Fetal 

Tıp Derneği prekonsepsiyonel bakımı geliştirmek için karar almıştır [33,38].  

Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde pediatri, doğum ve kadın sağlığı, neonatal, halk 

sağlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar prekonsepsiyonel bakımı kadın sağlığının en önemli ve 

vazgeçilmez bir ögesi olarak kabul etmektedir [39,40]. Bununla birlikte son 20 yıldır Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Disease Control and Prevention-CDC) 

prekonsepsiyonel bakımın standartlarını belirleyerek geliştirilmesine yönelik çalışmaları 

desteklemiştir. Bakım hizmetlerinin iyileşmesi ve kurumsal yapının oluşturulması için çeşitli 

internet ve medya aracılığıyla işbirliği sağlanmıştır [41]. Shawe ve arkadaşları 2015 yılında 

Belçika, Danimarka, İtalya, Hollanda, İsveç ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerindeki 

prekonsepsiyonel dönemde verilen hizmetleri araştıran bir çalışma yapmıştır. Bu çalışma 

sonucuna göre yalnızca İtalya ayrı bir prekonsepsiyonel bakım kliniğine sahip iken 

prekonsepsiyonel bakım hizmetleri için ulusal stratejisi olan tek ülke Hollanda’dır [42]. 

 

2.1.2. Türkiye’de Prekonsepsiyonel Bakım  

 

Ülkemizde 2002 yılında uygulanmaya başlayan “evlilik öncesi danışmanlık”, her ne 

kadar prekonsepsiyonel bakımın tam içeriğini yansıtmasa da prekonsepsiyonel bakımın bir 

parçasıdır. Aslında prekonsepsiyonel bakımın geçmişi 1930’lara kadar uzanmaktadır [18]. 

Türk Medeni Kanunu’nda evlenecek çiftlerin “evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını 

gösteren sağlık raporu”  alması zorunlu hale getirilerek  bu raporun nasıl düzenleneceği 1930 

yılında çıkarılan Umumi Hıfzısıhha Kanununda belirtilmiştir. Bu yasalarda yer alan “evlilik 

raporlarını hükümet tabipleri verir” ifadesi 2002 yılında değiştirilmiş; evlilik raporlarının 

sağlık ocakları ve Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (AÇS/AP) merkezleri tarafından 

verileceği ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nda belirtilen hastalıklara ek olarak hepatit B ve C 

hastalıkları, AIDS ile genetik geçişli hastalıkların (özellikle talasemi) sorgulanması ve genel bir 

muayene yapılmasının gerekliliği eklenmiştir [43]. 

Günümüzde ülkemiz genelinde prekonsepsiyonel bakım hizmetleriyle ilgili standart 

uygulamalar ve kurumsallaşmış hizmetler bulunmamaktadır [44]. Kadın ve Üreme Sağlığı 

Dairesi’nden alınan bilgiye göre prekonsepsiyonel danışmanlık almak için başvuran birey ya 

da çiftlere, Toplum Sağlığı Merkezleri bünyesindeki Üreme Sağlığı Merkezleri’nde sertifikalı 

sağlık personeli tarafından danışmanlık verilmektedir [45]. 

 

2.2. Prekonsepsiyonel Bakımın Kapsamı 
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Prekonsepsiyonel bakım kadınların fizyolojik ve psikososyal risklerin belirlenip ortaya 

çıkarılması ile başlamaktadır. Öncelikli olarak gebeliği olumsuz etkileyebilecek potansiyel ve 

olası sorunlar saptanmaktadır [46]. Prekonsepsiyonel bakımın kapsamı içinde gebelik 

planlayan kadınlarda beslenme, egzersiz, BKİ, sigara, alkol ve madde kullanımı, yaş, akraba 

evliliği, kronik hastalıkların varlığı, teratojenler, aşılanma durumu, psikososyal ve ekonomik 

durum, çalışma koşulları, şiddete maruz kalma gibi parametreler incelenmekte ve ayrıntılı 

öykü alınarak uygun danışmanlık ve bakım sergilenmektedir [14,15,34,41]. 

 

2.2.1. Sağlıklı ve Dengeli Beslenme 

 

Enzim aktivitesi, biyolojik fonksiyonları, sinyal üretimi, oksidatif stres ve 

transkripsiyon yolu üzerinde görevleri olan mikro besin ögeleri maternal ve fetal 

metabolizmada değişikliklere neden olmaktadır. Bunun yanında besin desteği olarak verilen 

bazı besin ögeleri gebeliğe bağlı oluşabilecek risklerin azaltmaktadır. [47]. Kadınların gebelik 

planladıkları andan itibaren sağlıklı ve dengeli beslenmeleri önerilmektedir. Fazla miktarda 

alınan kafein, vitamin A ve vitamin D’nin toksik etkileri olduğu bilinmektedir. Ayrıca 

prekonsepsiyonel dönemde kadının günde 1200 miligram (mg) kalsiyum alması 

gerekmektedir [48]. Prekonsepsiyonel dönemde kompleks vitamin ve mineral desteği olarak 

sadece folik asit ve demir desteği önerilmektedir [47,49]. 

 

2.2.1.1. Folik Asit Takviyesi 

  

Suda eriyen B grubu vitaminlerden biri olan , adını yaprak anlamına gelen “folium”dan 

alan folik asit ilk olarak 1943 yılında doğal besinlerden ayrıştırılmıştır. Folik asit 

metabolizması, B12 vitamin metabolizmasıyla yakından bağlantılı olup hücre büyüme ve 

gelişimi (özellikle merkezi sinir sisteminin gelişimi) ile doku formasyonunda büyük rol 

oynamaktadır [50-52]. 

Nöral tüp konsepsiyondan sonraki 17-30. günlerde gelişimini tamamlamakta ve 

omurilik ile beyini oluşturmaktadır. Folik asit yetersizliğine bağlı olarak nöral tüpün 

kapanmadığı durumlarda; NTD adı verilen anensefali, ensefalosel, meningosel, 

meningomiyelosel, spina bifida gibi ciddi konjenital anomaliler meydana gelmektedir [53]. 

NTD, kardiak defektlerden sonra en sık görülen ikinci majör konjenital anomali olarak 

literatürde yer almaktadır [54]. Prekonsepsiyonel dönemde folik asit kullanımının NTD 

oluşumunu ve tekrarını azalttığı 1980-1990’larda kabul görmüş ve gebelikte folat eksikliği ve 

NTD arasındaki ilişki kanıtlanmıştır [55]. Bu dönemde kullanılan folik asidin NTD ve konjenital 

anomalileri azalttığı bilinmektedir. Kanıt temelli yaklaşımlarda prekonsepsiyonel dönemde 
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folik asit kullanımının öneri düzeyi ‘A’, randomize kontrollü çalışmalarla kanıt derecesi iyi 

olarak kabul edilmektedir [56]. 

Folik asidin etkin yarar sağlaması için gebelikten üç ay önce kullanılmaya başlanması, 

gebelikten sonra da 10-12 hafta süreyle günlük 0,4-1,0 mg tüketilmesi gerekmektedir [56]. 

DSÖ 2016 yılında yayınladığı rehberde günlük 0,4 mg folik asidinin alınması gerektiğini 

vurgulamaktadır [57]. Amerika Birleşik Devletleri Koruyucu Hizmetler Görev Gücü, gebeliği 

planlayan veya gebelik kapasitesine sahip tüm kadınların 0,4 ila 0,8 mg folik asit içeren günlük 

bir takviye almasını önermektedir[58]. Yine buna paralellik göstermekle birlikte gebelikten en 

az bir ay öncesi 0,4 mg folik asit takviyesi literatürde hakim durumdadır [58-60]. 

Akkoca ve arkadaşlarının 2014 yılında yaptıkları çalışmada, kadınların yarısından 

fazlasının (%53,2) gebe kalmadan önce folik asit kullanmadığı, bunların %23,5’ininkimse 

önermediği için kullanmadığı, %26,9’u ilaç hakkında bilgisi olmadığı için kullanmadığını ifade 

etmişlerdir [21]. Somunkıran ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları çalışmada ise gebelerin 

%10,9'unun gebelik öncesinde folik asit kullanmaya başladığı belirlenmiştir [61]. 

 

2.2.1.2. Demir Takviyesi 

  

Prekonsepsiyonel dönemde her kadının anemi açısından değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı; gebelerde klinik anemi olmasa da günlük demir gereksinimi 

göz önüne alınarak tüm gebelere ikinci trimesterdan başlayarak altı ay ve doğum sonu üç ay 

olmak üzere toplam dokuz ay süre ile günlük 40-60 mg elementer demir verilmesini 

önermektedir. Demir takviyesi alan bu gebelerin, gebelik döneminde en az üç ve doğum sonu 

en az bir kez izlenmesi önerilmektedir [62]. 

 

2.2.1.3. Kafein Tüketimi 

  

Prekonsepsiyonel dönemde kadın için günlük kafein tüketimi 300 mg’a kadar (iki 

bardak kahve veya altı bardak çaya eşdeğer) güvenli olduğu kabul edilmektedir [48]. Gebelikte 

kadınınfazla miktarda kafein tüketmesi; gelişme geriliğine, düşük doğum ağırlığına, preterm 

doğuma ve yenidoğanda yoksunluk belirtilerine neden olmaktadır [63]. Bununla birlikte çay ve 

kahve tüketimi demir emilimini azaltmakta ve anemiye olan yatkınlığı artırmaktadır [62]. 

 

2.2.2. Düzenli Egzersiz 

  

Kadının sağlıklı bir gebelik, doğum ve doğum sonu geçirmesi sağlıklı ve dengeli 

beslenmenin yanı sıra düzenli olarak egzersiz yapmasına da bağlıdır. Bu nedenle gebelik 
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planlayan kadınlara prekonsepsiyonel dönemden başlamak kaydıyla doğuma kadar düzenli 

olarak egzersiz yapması önerilmektedir. Düzenli bir egzersiz programının prekonsepsiyonel 

dönemde ve sonrasında uygulanması sağlıklı bir gebelik sürecinin yaşanmasını sağlar [64,65]. 

 

2.2.3. Beden Kitle İndeksi 

  

Prekonsepsiyonel dönemdeki gestasyonel diyabet, obezite, hipertansiyon, preeklampsi, 

sezaryen ve neonatal ölüm gibi birçok gebelik komplikasyonlarının gelişmesine yol 

açmaktadır. Obez kadınların bebeklerinde normal BKİ’ye sahip kadınların bebeklerine göre 

spina bifida 2,24, NTD 1,87, yarık dudak ve damak 1,20 kez daha fazla görülmektedir [66,67]. 

 Beden kitle indeksinin yüksek olması intrapartum komplikasyonlarını, indüksiyon 

kullanımını, tekrarlayan sezaryeni artırmakta ve sezaryen sonrası vajinal doğum başarı oranı 

obezlerde azalmaktadır. Obezlerde venöz tromboemboli, sezaryen doğuma bağlı enfeksiyon, 

kan transfüzyon ihtiyacı gibi peripartum birçok komplikasyon görülmektedir. 

Prekonsepsiyonel dönemde kilo kaybının sağlanması iri bebek, sezaryen, preeklampsi riskini 

de azaltmaktadır [68]. Ayrıca obezite gestasyonel diyabet için güçlü bir risk faktörü olup, daha 

sonraki yıllarda diyabet, kardiyovasküler hastalık ve hipertansiyon gelişmesinde etkili olmakta 

ve anne ölümlerini üç kat artırmaktadır [68,69]. 

Waller ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları çalışmada, gebelik öncesi obez olan 

annelerin bebeklerinde spina bifida, el ve ayaklarda ya da parmaklarda eksiklik, diafragmatik 

herni, anorektal atrezi, doğumsal kalp anomalileri, hipospadias, omfalosel gibi yapısal 

bozuklukların daha fazla görüldüğü saptanmıştır [70]. Ata ve Şahin’in 2015 yılında yaptıkları 

çalışmada, gebelikten önceki normal ve şişman BKİ’ne sahip olan kadınların, gebelikte daha 

fazla kronik hastalık (diyabet ve hipertansif sorunlar) sahibi olduğu belirlenmiştir. Yine aynı 

çalışmada gebelikten önce şişman ve obez olan gebelerin daha fazla sezaryen ile doğum 

yaptığı, gebelikten önceki BKİ ile doğum şeklinin ilişkili olduğu belirlenmiştir [71]. Kitsantas ve 

Pawloski’nin 2010 yılında yaptıkları çalışmada, sağlık sorunları ya da doğum komplikasyonları 

olan zayıf ve obez kadınların normal kilolu kadınlara göre emzirmeyi daha erken bıraktığı ve 

yaklaşık 1,4 kez daha az emzirmeye başladığı saptanmıştır [72]. 

 

2.2.4. Sigara, Alkol ve Madde Kullanımı 

 

Prekonsepsiyonel danışmanlık kapsamında sigara, alkol ve madde bağımlılığı olan 

kadınların, bağımlılıklarından kurtulma yönünde bilgilendirilmeleri ve desteklenmeleri son 

derece önemlidir. Sigara kullanımı düşük doğum ağırlıklı yenidoğan, erken membran rüptürü, 

ablasyo plasenta, plasenta previa, perinatal kayıp ve ani bebek ölümleri gibi birçok riski 
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beraberinde getirmektedir. Alkol tüketimi ise gebelik ve emzirme döneminde kesinlikle 

kullanılmamalıdır [73,74]. 

Tarhan ve Yılmaz’ın 2016 yılında gebelikte sigara kullanımını ve etkileyen faktörleri 

araştırdıkları çalışmada, gebelikte sigara kullanma oranı %11,9’dur. Gebelik öncesinde sigara 

kullanma oranının %26,6 olduğu bulunmuştur. Gebelerin %49,5’inin sigaranın anneye olan 

zararlarını, %31’inin ise bebeğe olan zararlarını bilmedikleri belirlenmiştir [75]. Doğu ve 

arkadaşlarının 2011 yılında sigara kullanan 30 gebe üzerinde yaptıkları çalışmada, kadınların 

%43,3’ünde bulantı-kusma, %13,3’ünde anemi, %3,3’ünde preeklampsi-eklampsi, %3,3’ünde 

düşük doğum ağırlığı, %3,3’ünde ise oligohidroamniyos olduğu belirlenmiştir [76]. Vielwerth 

ve arkadaşlarının 2006 yılında yaptıkları çalışmada, pasif içiciliğe maruz kalan kadınlarda 

erken doğum oranının %23 oranında arttığı saptanmıştır. Aynı çalışmada pasif sigara 

içiciliğine maruz kalan annelerin maruz kalmayan annelere oranla doğan bebek ağırlığının 40-

70 gram (gr) daha düşük ağırlıklı doğduğu belirlenmiştir [77]. 

 

2.2.5. Yaş 

  

  Adölesan gebeliklerde; beslenme yetersizliği, anemi, abortus, plesanta anomalileri, 

üriner sistem enfeksiyonları, lomber lordoz, erken doğum, erken membran rüptürü, psikolojik 

sorunlar, eğitimin engellenmesi, baş-pelvis uyuşmazlığı, müdahaleli doğum, uterus rüptürü, 

kanama, enfeksiyon, annelik rolü ile ilgili sorunlar ve sosyo-ekonomik durumun yetersiz 

olması gibi riskler bulunmaktadır [7]. Kadının 35 yaş üstündeki gebeliği ise Down sendromu 

gibi birçok maternal ve fetal riski artırmaktadır. Anne adayının ileri yaşta olması 

hipertansiyon, preeklempsi, gestasyonel diyabet, malprezentasyon, plasenta dekolmanı, fetal 

distres, düşük doğum ağırlığı, fetal anomali, preterm doğum, intrauterin fetal ölüm, 

plasentanın yapışma anomalileri ve kanama gibi riskleri beraberinde getirmektedir [18,78-81]. 

Erkeğin 55 yaş üstünde olması da fetal risk açısından down sendromu ve ekstremitelere 

yönelik konjenital malformasyon prevelansını artırmaktadır [18].  

 

2.2.6. Akraba Evliliği ve Genetik Danışmanlık 

  

Dünya genelinin %20’sinden daha fazlası tarafından tercih edilen akraba evliliği, 

genetik hastalıkların epidemiyolojisini etkileyen en önemli unsurlardan biri olduğu 

bilinmektedir [82]. Türkiye’de talasemi, orak hücreli anemi ve ailesel akdeniz ateşi hastalığının 

yaygınlığı bilinmekte ve bu hastalıklara genellikle Mersin, Adana ve Hatay bölgesinde 

rastlanmaktadır [83-85]. Bundan dolayı genetik danışmanlık kapsamında kadınlara; risk 
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faktörleri konusunda, akraba evliliklerinin sakıncaları hakkında, ilaç kullanımı konusunda ve 

tarama testleri hakkında danışmanlık verilmesi önemli yaklaşımlardan birisidir [15]. 

 Şen ve Aksu’nun 2015 yılında 310 evli kadın üzerinde yaptıkları çalışmada, akraba 

evliliği yapanların oranı %23,9 olarak belirlenmiştir. Bunların %45,9’u birinci derece kuzen 

evliliği, %24,3’ü ikinci derece kuzen evliliği, %29,8’i uzak akraba evliliği yaptığı ve akraba 

evliliği yapan kadınlardan %86,5’inin danışmanlık hizmeti almadığı saptanmıştır [86]. İnandı 

ve arkadaşlarının 2016 yılında yaptıkları çalışmada, akraba evliliği sonucunda doğan 

bebeklerde ölümlerin, konjenital hastalıkların ve sonradan engel gelişme olasılığının daha fazla 

olduğu belirlenmiştir [87]. Bittles ve arkadaşlarının 2010 yılında birinci derece akraba 

evlilikleri ile kan bağı olmadan yapılan evlilikleri karşılaştırdıkları çalışmada, akraba 

evliliklerinde fertilite hızı, ölü doğum, infant mortalitesi ve doğum defekti oranlarının daha 

yüksek olduğu saptanmıştır [88]. 

 

2.2.7. Kronik Hastalıklar 

 

Kadının mevcut kronik ve metabolik hastalıkları, prekonsepsiyonel dönemde 

düzenlenmelidir. Potansiyel hastalıkları kontrol altında tutmak önemli olduğu kadar kadının 

önceden farkına varmadığı, örneğin tiroidit ve hipertansiyon gibi bazı sağlık sorunlarının da 

tanılanıp tedavisi gerekmektedir. Bu nedenle prekonsepsiyonel dönemde kadının ayrıntılı  

fizik muayeneden geçirilmesi önemlidir.  

Hipertansiyon prekonsepsiyonel dönemde kontrol altına alınmış olmalıdır. Kanama ve 

pıhtılaşma bozuklukları, böbrek, enfeksiyon hastalıkları, astım, epilepsi vb. hastalıkların 

kontrolünün konsepsiyon öncesi dönemde sağlanması gerekmektedir [18]. Diyabetik bir 

kadının prekonsepsiyonel dönemde kan şekerinin düzenlenmesi konjenital anomali, 

makrosomi ve komplikasyon insidansını önemli ölçüde azaltmaktadır [89]. Akarsu ve 

arkadaşlarının 2008 yılında yaptıkları çalışmada, annenin HbA1c düzeyi arttıkça yenidoğan 

sarılığı görülme sıklığının arttığı saptanmıştır [90].  

Tedavi edilmediği takdirde fetüsün zeka gelişimini etkileyen hipotiroidinin 

prekonsepsiyonel dönemde teşhis ve tedavisi son derece önemlidir. Tiroid Stimüle Edici 

Hormon (TSH) düzeyinin; prekonsepsiyonel dönemde 2,5 μU/ml’nin altında olması 

önerilmektedir [91]. TSH düzeyi prekonsepsiyonel dönemde normal sınırlar içerisinde 

olmadığında maternal ve fetal ciddi komplikasyonlar meydana getirebilmektedir. Hipertiroidi 

ve hipotiroidi tanısı almış gebelere uygun tedavilerin verilmesi ile bu hastalıklara bağlı 

oluşabilecek komplikasyonlar önlenebilir [92]. 

Hiperfenilalaninemi (fenilketonüri) yönetimi, prekonsepsiyonel dönemde ve gebelikte 

fetüs ve yenidoğana teratojenik etkisi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Temel bir 
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aminoasit olan fenilalanin, vücutta üretilen çeşitli proteinlerin yapı taşıdır. Fenilketonüri, 

aileden resesif kalıtım yoluyla geçen bir hastalıktır. İki cinsiyette de eşit oranda görülmektedir. 

Nedeni, bir aminoasit olan fenilalanini dönüştürecek enzimin (fenilalanin hidroksilaz) 

eksikliğidir. Bu eksiklik sonucu hücrelerde dönüşümü gerçekleşemeyen fenilalanin kanda 

yüksek düzeyde birikmekte ve beyin hücrelerine zarar vermektedir. Hiperfenilalaninemi, 

mental gerilik, yenidoğanda konvülsiyon, statik motor disfonksiyonu, anemi, mikrosefali, 

gelişme geriliği, konjenital kalp hastalığı gibi birçok önemli sağlık sorunlarına neden 

olmaktadır. Prekonsepsiyonel izlemlerde tanılanan bu sorunun yönetiminde hedef, diyet ile 

kan fenilalanin düzeyinin 100-120 mikrogram/desilitre (mcg/dl)’de tutulmasıdır. Kan 

fenilalanin düzeyi haftada iki kez kontrol edilmelidir. İstenen düzeye ulaştıktan sonra gebeliğe 

izin verilmekte ve gebelik süresince de izlem ve bakım sürdürülmelidir [18,93]. 

 

2.2.8. Teratojenler 

  

Evde ya da işyerinde toksik, viral enfeksiyon, zararlı madde, kimyasal ajan, kedi-fare 

pisliği gibi teratojenlere maruz kalmak özellikle prekonsepsiyonel dönemde ve gebeliğin ilk 

sekiz haftasında (organogenezis aşaması) çok önemli embriyonal-fetal sorunlara neden 

olabilmektedir [94]. Organogenezis döneminde yapısal bozukluktan çok büyüme-gelişme, 

santral sinir sistemi, üriner sitem ve diğer sistemlere olumsuz etki oluşturmaktadır. 

Teratojenlerden kaynaklanan konjenital anomali oranının yaklaşık %10-15 olduğu 

bildirilmektedir. Her yıl çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere yaklaşık 2 milyon 

gebe sifiliz enfeksiyonu yaşamaktadır [95]. Kadınlar teratojenler konusunda bilinçlendirilmeli 

ve teratojenlerden uzak durması konusunda eğitilmelidir  [96]. 

 

2.2.9. Aşılama 

  

Prekonsepsiyonel dönemdeki tüm kadınların hepatit B, influenza, kızamık, kızamıkçık, 

kabakulak, tetanoz, difteri ve poliomiyelite karşı bağışıklığının bulunması gerekmektedir [34]. 

CDC gebelik öncesi bakıma ilişkin hazırladığı rehberde; 

• Risk altındaki tüm kadınların hepatit B aşısının prekonsepsiyonel dönemde 

yaptırmasının önemi vurgulanmaktadır. 

• Sitolojik tarama ile ortaya çıkan Human Papilomavirüs (HPV) ile ilişkili servikal 

anormalliklerin rutin olarak incelenmesi ve riskli grupların HPV aşısını yaptırması 

önerilmektedir. Çünkü bu aşı gebelik boyunca servikal bütünlüğün korunmasına yardımcı 

olmaktadır. 
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• Gebelik planlanıyorsa ve influenza açısından riskli dönemlere (Ekim-Mayıs ayları) 

denk geliyorsa, prekonsepsiyonel dönemde aşılanma önerilmektedir. 

• Daha önce bağışıklığı olmayan üreme çağındaki tüm kadınların rubella aşısı 

yaptırması ve aşı yaptıran bu kadınlara gebelik oluşmaması için üç ay süreyle danışmanlık 

hizmeti verilmesi belirtilmektedir. Ayrıca rubella aşısının yalnızca rubellaya karşı bağışıklık 

sağlamadığı bunun yanı sıra kızamık ve kabakulağa karşı da bağışıklık sağladığı 

bildirilmektedir. 

• Tetanoz immünizasyonun gebeliğin ikinci ve üçüncü trimesterlerinde yapılması ve 

canlı aşıların gebelikten üç ay önce tamamlanması gerektiği vurgulanmaktadır [97]. 

 

2.2.10. Psikososyal ve Ekonomik Durum 

 

Kadının prekonsepsiyonel dönemde ve sonrasında ruhsal sağlığı; öğrenim durumuna,  

sosyoekonomik düzeyine, geçmiş gebelik deneyimlerine, ruhsal hastalıklarına, benlik 

saygısına, sosyal çevre desteğine ve eşi ile olan ilişkisine bağlıdır [98-100]. Depresyon, 

anksiyete, şizofreni, bipolar bozukluklar gebelikte ve doğum sonu dönemde şiddetlenebilen 

hastalıklardan olup kadınların bu konuda desteklenmesi gerekmektedir. Bazı psikiyatrik 

sorunların multifaktöryel kalıtım geçişli olabileceği anlatılarak kadınların gebelik kararları 

tekrardan sorgulanmalıdır [15].  

Ayrıca gebelikte ve gebelik sonrasında bakım alamama, gelir düzeyinde yetersizlik söz 

konusu ise sosyal destek sistemleri konusunda danışmanlık yapılmalı ve gerekli yardımlar 

sağlanmalıdır. Ekonomik iyileştirmeler fetal/maternal sağlık açısından son derece önemlidir 

[15,101]. Çünkü ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin beslenmeye etkisi prekonsepsiyonel 

dönemden başlayarak gebelik sonrası döneme kadar devam etmektedir. Folik asit, iyot, demir 

gibi temel besin ögelerinin yetersizliğinde birçok konjenital anomali riskini artırdığı 

bilinmektedir [53,54,102]. 

 

2.2.11. Aile İçi Şiddete Maruz Kalma 

 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre şiddet “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya 

gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, 

ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” durumudur [103]. 

Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddettir 

[104]. 

Gebelikte uygulanan şiddet insan hakkı ihlali olmakla birlikte fiziksel, duygusal, 

ekonomik ve cinsel şiddet gibi çok yönlüdür ve anne-fetüs sağlığını olumsuz etkilemektedir. 
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Taşpınar ve arkadaşlarının 2005 yılında yaptıkları çalışmada, gebelikte fiziksel şiddet görme 

oranı %24,8 bulunurken prekonsepsiyonel dönemde fiziksel şiddete uğrayanların %30,3’ünün 

gebeliğinde de fiziksel şiddete uğradığı belirlenmiştir [105]. Bundan dolayı gerek 

prekonsepsiyonel dönemde gerekse gebelikte aile içi şiddete maruz kalan kadınlara gerekli 

danışmanlık ve girişimlerin planlanması gerekmektedir [106]. 

 

2.2.12. Çalışma Koşulları 

 

Radyasyona açık alanlar, toksik maddelerin kullanıldığı laboratuvarlar, klinikler, kuru 

temizleme dükkanları, pestisit ve herbisitlerin kullanıldığı tarım sektörü, solvent ve 

mürekkeplerin kullanıldığı matbaa sektörü ve yine solvent ve ağır metallerin kullanıldığı 

üretim ve sanayi sektörü teratojen etki bakımından riskli çalışma alanlarıdır. 

Prekonsepsiyonel dönemde kadınlar bu konuda uyarılmalı ve gerekli danışmanlık 

sağlanmalıdır [107]. 

 

2.3. Prekonsepsiyonel Bakımda Hemşirenin Rolü 

 

Prekonsepsiyonel dönemde temel fizik ve laboratuar değerlendirmesinin yanında risk 

değerlendirmesi de yapılmalıdır. Aile öyküsü, tıbbi ve obstetrik öykü ve özellikli testlerle 

ortaya konan risklerden korunmaya yönelik önlemler alınmalıdır. Prekonsepsiyonel bakımda 

hemşirenin üzerine düşen önemli sorumlulukları bulunmaktadır. Hemşireler; 

• Öncelikle kadınlara gebeliği isteyip istemediklerini açıkça sormalıdır. 

• Kadının rubella titresine bakılması konusunda yönlendirmeli ve duyarlı kadınların 

immünizasyonu konusunda danışmanlık yapmalıdır.  

• Suçiçeği öyküsü olmayan kadınların varicella titresine baktırması konusunda 

yönlendirmeli ve immünizasyon konusunda danışmanlık yapmalıdır. Ayrıca bu aşıdan üç ay 

sonra gebe kalınabileceğini kadınlara açıklamalıdır. 

• Kadının toksoplazma taramasının yaptırması gerektiğini anlatmalıdır. 

Toksoplazması negatif olan kadınların konjenital toksoplazmozis riski nedeniyle kedilerle 

temastan ve çiğ et yemekten kaçınması gerektiğini ve bunun sakıncalarını anlatmalıdır. 

• Hepatit B titresine bakılması yönünde bilgilendirmeli ve duyarlı kadınlara 

immünizasyon konusunda danışmanlık yapmalıdır. Ayrıca HIV testi yaptırmaları konusunda 

kadınlara danışmanlık yapmalıdır. 

• Riskli populasyonlarda kistik fibrozis, Canavan hastalığı, Tay-Sachs hastalığı ve 

hemoglobinopatiler açısından taşıyıcılığın araştırılması hususunda yönder olmalıdır.  
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• Prekonsepsiyonel dönemde anemi, üriner enfeksiyon ve hipotiroidi gibi tıbbi 

sorunların varlığını sorgulamalı ve tedavi için yönlendirmelidir. 

• Kadının kilosunu tartarak BKİ’ni hesaplamalıdır. Eğer kadın obez ise (BKİ>30) bu 

durumun gebelik ve doğum için olası risklerini anlatmalı ve prekonsepsiyonel dönemde kilo 

vermesine destek olmalıdır. 

• Sistemik lupus eritromatozus, hipertansiyon ve diyabet açısından diğer hekimler 

tarafından takip edilmekte olan hastaları prekonsepsiyonel dönemde değerlendirmeli ve 

danışmanlık yapmalıdır.  

• Diyabet ve fenilketonüri söz konusu olduğunda prekonsepsiyonel dönemde 

biyokimyasal düzenin sağlanması için gerekli girişimleri planlamalıdır.  

• Tiroid fonksiyon bozuklukları açısından kadını iyi değerlendirerek hormonal 

bozuklukları tespit etmeli, kadına uygun tedavileri uygulamalı ve gerekli eğitimleri vermelidir. 

• Kadınları alkol, sigara ve ilaç kullanımının zararları hakkında eğitmelidir. Bunun 

yanında diyet, egzersiz, birinci trimesterde ilaç kullanımının zararları ve mesleki maruziyetler 

hakkında eğitim vermelidir.  

• Folik asit kullanımının yararlarını anlatmalı ve kullanmaları konusunda teşvik 

etmelidir. 

• Akraba evliliği ve genetik hastalıkları sorgulamalı, sakıncalarını açıkça anlatmalıdır. 

• Hem kadına hem de erkeğe kan grubu tayini yaptırmalarının önemini anlatmalıdır. 

Ayrıca genç ve ileri yaşta gebelik isteyen kadınlara gebeliğin olası risklerini anlatmalı ve 

düzenli olarak takibini yapmalıdır.  

• Sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda eğitim vermelidir. 

• Gebe kalındığında kadınları bir sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda 

bilgilendirmeli ve desteklemelidir.  

• Gestasyonel yaşın belirlenmesi için menstruasyon ilk gününün kayıt altına alması 

konusunda kadınları bilgilendirmelidir [92,94, 108-110]. 

Prekonsepsiyonel dönemde; hemşireler yaşam şekli, beslenme, ilaç kullanımı, kilo 

kontrolü ve sigara/alkol kullanımı gibi birçok konuda verdikleri eğitim ve danışmanlık 

hizmetleri ile annenin ve bebeğin bu süreci sağlıklı geçirmesinde birincil role sahiptir. Bu 

dönemde olası ve potansiyel risk faktörleri belirlenmeli ve net bir şekilde ortaya konulmalıdır. 

Potansiyel risklerin kontrolü ve olası durumların önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalı ve 

sağlıklı bir gebelik sürecinin inşası için bu dönemde hemşirelerin kadınlara eğitim ve 

danışmanlık rollerini yerine getirmesi elzemdir. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Şekli 

 

Araştırma, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

 

3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

 

Araştırma Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi’nin Obstetri Poliklinikleri’nde bulunan nonstress test (NST) odasında yapılmıştır. 

Belirtilen hastanede 17 obstetri polikliniği bulunmaktadır. Bunlardan sadece 12 obstetri 

polikliniği her gün hizmet vermektedir. Her poliklinikte bir hekim ve bir hemşire hizmet 

vermektedir. Dört bilgi işlem sekreteri de tüm obstetri polikliniklerine hizmet vermektedir. 

NST biriminde iki hemşire hizmet vermektedir. Obstetri polikliniklerinde bir personel 

dinlenme odası, bir doktor odası, bir emzirme odası, bir aile planlaması odası, bir müdahale 

odası ve bir gebe okulu bulunmaktadır. Obstetri polikliniklerine ayda ortalama 19-20 bin gebe 

başvurmaktadır.  

 

3.3. Araştırmanın Bağımlı Bağımsız Değişkenleri 

 

  Araştırmaya alınan primigravidaların sosyo-demografik özellikleri, sağlık öyküleri, 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi alma özellikleri, prekonsepsiyonel bakım alma durumları 

ile prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanları araştırmanın değişkenleri olarak 

belirlenmiştir. Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanları araştırmanın 

bağımlı değişkenlerini oluştururken, sosyo-demografik özellikleri, sağlık öyküleri, 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi alma özellikleri ile prekonsepsiyonel bakım alma 

durumları ise araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturmaktadır. 

 

3.4. Araştırmanın Evreni 

 

Araştırmanın evrenini, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastanesi’nin obstetri polikliniklerine 1 Mart–30 Haziran 2019 tarihleri arasında 

başvuran primigravidalar oluşturmaktadır. Belirtilen hastanede aylık ortalama 250 

primigravida muayene olmaktadır. 
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3.5. Araştırmanın Örneklemi 

 

1 Mart -30 Haziran 2018 tarihlerinde Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin obstetri polikliniklerine başvuran toplam 970 

primigravida olduğu kayıtlardan tespit edilmiştir. Bu amaçla, 1 Mart-30 Haziran 2019 tarihleri 

arasında da bu kadar gebenin gelebileceği ön görülmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda 

populasyonun en iyi şekilde tahmin edilebilmesi için en azından populasyonun %30’una 

ulaşılması yeterli olacaktır. Buna göre minimum 291 primigravidanın araştırmaya dahil 

edilmesi gerekmektedir [111]. Araştırmamızın örneklemini 1 Mart-30 Haziran 2019 tarihleri 

arasında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin 

obstetri polikliniklerine başvuran ve araştırmanın dahil edilme kriterlerine uyan 292 

primigravida oluşturmuştur. Örnekleme alınan tüm primigravidalar araştırmaya katılmayı 

kabul etmiştir. 

Araştırmaya dahil edilme kriterleri; 

• İlk gebeliği olan, 

• 18 yaş üzerinde olan, 

• Türkçe konuşabilen ve anlayabilen,  

• Araştırmaya katılmaya gönüllü olan gebeleri içermektedir. 

 

3.6. Verilerin Toplanması 

 

3.6.1.  Veri Toplama Araçlarının Hazırlanması 

 

Araştırmanın verileri, anket formu kullanılarak toplanmıştır. 

 

3.6.1.1. Anket Formu 

 

Araştırmanın verileri; konuya ilişkin literatür taraması sonucunda primigravidaların 

sosyo-demografik özelliklerini, sağlık öykülerini, prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi alma 

özelliklerini, prekonsepsiyonel bakım alma durumlarını ve prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi düzeylerini belirlemeye yönelik oluşturulan anket formu kullanılarak toplanmıştır 

[19,20,71,112-117]. Anket formu beş bölümden oluşmaktadır. Anket formu birinci bölümde 

primigravidaların sosyo-demografik özelliklerini içeren 10, ikinci bölümde sağlık öykülerine 

ilişkin özelliklerini içeren 17, üçüncü bölümde prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi alma 

özelliklerini içeren üç, dördüncü bölümde prekonsepsiyonel bakım alma durumlarını içeren 
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21, beşinci bölümde prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgilerini içeren 24 olmak üzere toplam 

75 sorudan oluşmaktadır [Ek-1].  

Prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgileri içeren maddelerin değerlendirilmesinde 

doğru cevaplara ‘’1’’ puan, yanlış ve fikrim yok cevaplarına ‘’0’’ puan verilerek hesaplama 

yapılmıştır. Araştırmada alınabilecek en yüksek puan “24”tür. Elde edilen puan 100 puana 

dönüştürülmüştür. 

Araştırmacılar tarafından oluşturulmuş anket formu, alanında uzman olan beş öğretim 

üyesine gönderilerek uzman* görüşü alınmıştır. Uzmanların önerileri doğrultusunda anket 

formuna son şekli verilmiştir.  

 

3.7. Veri Toplama Formlarının Ön Uygulanması 

 

Uzman görüşleri sonrasında düzenlenen anket formunun uygulanabilirliğini ve 

anlaşılabilirliğini değerlendirmek amacıyla, gerekli izinler alındıktan sonra 1-2 Mart 2019 

tarihleri arasında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi’nin obstetri polikliniklerine başvuran ve araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan 

29 primigravidaya ön uygulama yapılmıştır. Ön uygulama sonucunda anket formunda 

herhangi bir düzenleme yapılmadığı için 29 primigravida araştırmaya dahil edilmiştir.  

 

3.8. Araştırmanın Etik Boyutu  

 

Anket formu uygulanmadan önce 07/11/2018 tarihli 2018/454 sayılı karar ile Mersin 

Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik kurul onayı [Ek-2] ve 30/01/2019 

tarihli 65355327-604.01.02-E.134 sayılı karar ile T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin İl Sağlık 

Müdürlüğü’nden kurum izni [Ek-3] alınmıştır. Örneklem kapsamına alınan primigravidalara 

araştırmacı tarafından araştırmaya katılımın tamamen gönüllülük esasına dayandığı, 

istedikleri zaman araştırmadan çekilebilecekleri belirtilmiş, araştırmanın amacı ve yöntemi 

açıklanmıştır. Ayrıca araştırmaya katılmayı kabul eden primigravidaların sözlü onamları 

alınmıştır. 

*Prof. Dr. Semra KOCAÖZ, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık 
Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Niğde.  
Doç. Dr. Gülten GÜVENÇ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara. 
Doç. Dr. Şule ERGÖL, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Kırıkkale. 
Doç. Dr. Fatma KORUK, Harran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum-Kadın 
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Şanlıurfa. 
Dr. Öğretim Üyesi Gülten IŞIK KOÇ, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Sağlığı ve 
Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara. 
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3.9. Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

 

Anket formu, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Kadın Doğum ve Çocuk 

Hastanesi’nin obstetri polikliniklerine 1 Mart-30 Haziran 2019 tarihleri arasında başvuran 

292 primigravidaya uygulanmıştır. Araştırmacı hafta içi beş gün belirtilen hastanenin 

obstetri polikliniklerinin NST odasında primigravidalara araştırmanın amacını açıklamıştır. 

Araştırmaya dahil edilme kriterlerine uyan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 

primigravidalara anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulanmıştır. Araştırmaya 

katılan primigravidaların anket formunu doldurmaları yaklaşık 20 dakika sürmüştür. 

 

3.10. Verilerin Değerlendirilmesi 

 

Araştırmadan elde edilen veriler araştırmacı tarafından kodlandıktan sonra SPSS for 

Windows 20.0 (Statistical Package for Social Sciences) bilgisayar programına aktarılmış ve 

gerekli analizler bu programda yapılmıştır. İstatistiksel testlerin anlamlılık düzeyi için p<0,05 

değeri kabul edilmiştir. Değişkenler normallik, varyansların homojenliği ön şartlarının 

kontrolü yapıldıktan sonra (Shapiro Wilk ve Levene Testi) değerlendirilmiştir.  Veri analizi  
parametrik olmayan testlerden iki bağımsız grup arasında verilerin karşılaştırılmasında Mann-

Whitney U testi, üç ve daha fazla bağımsız grup arasında verilerin karşılaştırılmasında Kruskal-

Wallis testi ile çoklu karşılaştırma testlerinden non-parametrik Tukey HSD testi kullanılmıştır. 

Sürekli iki değişken arasındaki ilişki Spearman Korelasyon Katsayısı ile değerlendirilmiştir. 

Tanımlayıcı istatistikler olarak ortanca, ortalama ve standart sapma, minimum ve maksimum 

değerler, kategorik değişkenleri tanımlarken frekans ve yüzde değerler kullanılmıştır. 

 

3.11. Araştırmanın Sınırlılıkları ve Genellenebilirliği 

 

Araştırmanın sonuçları, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastanesi’nin obstetri polikliniklerine 1 Mart-30 Haziran 2019 tarihleri arasında 

başvuran primigravidalara genellenebilir. Veriler katılımcı bildirimlerine dayalıdır. 
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3.12. Araştırmanın Zaman Çizelgesi 
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4. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

4.1. BULGULAR  

 

Bu bölümde primigravidaların; 

• Sosyo-demografik özelliklerine, 

• Sağlık öykülerine,  

• Prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi alma özelliklerine, 

• Prekonsepsiyonel bakım alma durumlarına, 

• Prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarına, 

•  Prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını etkileyen faktörlere 

yönelik bulgular yer almaktadır. 
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Tablo 4.1.1. Primigravidaların Sosyo-Demografik Özellikleri (n=292) 

SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ±SS Min-Max 
Puan 

Yaş 26,01±5,13 18-45 
Öğrenim Düzeyi n % 
Okuryazar değil  
Okuryazar 
İlkokul mezunu 
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu 
Üniversite mezunu 
Yüksek lisans mezunu 

12 
5 

46 
87 
83 
59 
- 

4,1 
1,7 

15,8 
29,8 
28,4 
20,2 

- 
Gelir Getiren Herhangi Bir İşte Çalışma Durumu 
Çalışan 
Çalışmayan 

40 
252 

13,7 
86,3 

Aile Tipi 
Çekirdek aile 
Geniş aile 

230 
62 

78,8 
21,2 

Algılanan Gelir Düzeyi 
Gelir giderden az 
Gelir gidere denk 
Gelir giderden fazla 

106 
157 
29 

36,3 
53,8 
9,9 

En Uzun Süre Yaşanılan Yer 
İl 
İlçe 
Köy 

213 
55 
24 

72,9 
18,9 
8,2 

En Uzun Süre Yaşanılan Coğrafi Bölge 
Karadeniz bölgesi 
Marmara bölgesi 
Ege bölgesi 
Akdeniz bölgesi 
İç Anadolu bölgesi 
Doğu Anadolu bölgesi 
Güneydoğu Anadolu bölgesi 
Yurtdışı  

1 
6 
3 

209 
11 
30 
30 
2 

0,3 
2,1 
1,0 

71,6 
3,8 

10,3 
10,3 
0,6 

Eşinin Yaşı                                                                                                              30,30±5,64 20-48 
Eşinin Öğrenim Düzeyi n % 
Okuryazar değil  
Okuryazar 
İlkokul mezunu  
Ortaokul mezunu 
Lise mezunu  
Üniversite mezunu 
Yüksek lisans mezunu 

6 
2 

43 
87 
91 
61 
2 

2,1 
0,7 

14,7 
29,8 
31,1 
20,9 
0,7 

Eşinin Gelir Getiren Herhangi Bir İşte Çalışma Durumu 
Çalışan 
Çalışmayan 

268 
24 

91,8 
8,2 

 

Tablo 4.1.1’de primigravidaların bazı sosyo-demografik özellikleri verilmiştir. 

Araştırmada primigravidaların yaş ortalamalarının 26,01±5,13 olduğu ve büyük çoğunluğunun 
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(%86,3) gelir getiren herhangi bir işte çalışmadığı saptanmıştır. Tablo incelendiğinde, 

primigravidaların %15,8’inin ilkokul, %29,8’inin ortaokul ve %20,2’sinin üniversite mezunu 

olduğu görülmektedir. 

 Araştırmamıza katılan primigravidaların %21,2’sinin geniş aileye sahip oldukları 

belirlenmiştir. Primigravidaların %36,3’ü algıladıkları gelirlerinin giderlerinden az, %53,8’i 

gelirlerinin giderlerine denk ve sadece %9,9’u gelirlerinin giderlerinden fazla olduğunu ifade 

etmişlerdir. Tabloya incelendiğinde, primigravidaların büyük çoğunluğunun (%72,9) en uzun 

süre ilde, aynı şekilde büyük çoğunluğunun (%71,6) Akdeniz Bölgesi’nde yaşadıkları 

görülmektedir. 

Primigravidaların eşlerinin yaş ortalamalarının 30,30±5,64 olduğu ve tamamına 

yakınının (%91,8) gelir getiren herhangi bir işte çalıştıkları belirlenmiştir. Primigravidaların 

eşlerinin öğrenim düzeylerine bakıldığında; %14,7’sinin ilkokul, %31,1’inin lise ve 

%20,9’unun üniversite mezunu olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4.1.2. Primigravidaların Sağlık Öykülerine İlişkin Özellikleri (n=292) 

SAĞLIK ÖYKÜLERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER ±SS Min-Max 
Puan 

Boy                                                                                                                                    161,56±5,79 144-190 
Kilo                                                                                                                                      74,24±12,49 51-130 
Gebelik Öncesindeki Kilo                                                                                           62,10±12,35 40-105 
Gebelik Haftası                                                                                                              35,74±2,79 26-42 
Gebeliğin Planlı Olma Durumu n % 
Planlı olan 
Planlı olmayan 

261 
31 

89,4 
10,6 

Gebe Kalmaya Yönelik Tedavi Alma Durumu 
Tedavi alan 
Tedavi almayan 

19 
273 

6,5 
93,5 

Gebelik Kontrollerine Düzenli Olarak Gitme Durumu 
Giden 
Gitmeyen 

285 
7 

97,6 
2,4 

Gebelik Sürecinde Sağlık Sorunu Yaşama Durumu 
Yaşayan  
Yaşamayan 

27 
265 

9,2 
90,8 

Sigara İçme Durumu 
İçen 
İçmeyen 
Bırakan 

21 
233 
38 

7,2 
79,8 
13,0 

Alkol Kullanma Durumu 
Kullanan 
Kullanmayan  

- 
292 

- 
100 

Gebelik Öncesinde Sağlık Sorunu Yaşama Durumu 
Yaşayan 
Yaşamayan 

32 
260 

11,0 
89,0 

Gebelik Öncesi ve Gebelikte Demir/Folik Asit Kullanma  
Durumu 
Kullanan 
Kullanmayan 

270 
22 

92,5 
7,5 

Düzenli Olarak Yürüyüş/Spor Yapma Durumu 
Yapan 
Yapmayan 

144 
148 

49,3 
50,7 

Genetik (Ailesel) Geçişli Hastalık Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

8 
284 

2,7 
97,3 

Kan Uyuşmazlığı Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

27 
265 

9,2 
90,8 

Akraba Evliliği Yapma Durumu 
Yapan  
Yapmayan 

42 
250 

14,4 
85,6 

Eşinin Sigara İçme Durumu 
İçen  
İçmeyen 

156 
136 

53,4 
46,6 

Eşinin Gebenin Yanında Sigara İçme Durumu (n=156)* 
İçen 
İçmeyen 

61 
95 

39,1 
60,9 
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*Bu soruyu eşleri sigara içen primigravidalar cevaplamışlardır.  

Tablo 4.1.2’de primigravidaların sağlık öykülerine ilişkin bazı özellikleri verilmiştir. 

Araştırmaya katılan primigravidaların boy ortalamalarının 161,56±5,79, kilo ortalamalarının 

74,24±12,49 ve gebelik öncesindeki kilo ortalamalarının ise 62,10±12,35 olduğu 

belirlenmiştir. Primigravidaların gebelik haftası ortalamalarının 35,74±2,79 olduğu 

saptanmıştır. 

Tablo incelendiğinde, primigravidaların büyük çoğunluğunun (%89,4) gebeliğinin 

planlı olduğu, sadece %6,5’inin gebe kalmak için tedavi aldıkları görülmektedir. Araştırmaya 

dahil edilen primigravidaların tamamına yakınının (%97,6) düzenli olarak gebelik 

kontrollerine gittikleri ve sadece %9,2’sinin gebeliğinde sağlık sorunu yaşadıkları 

saptanmıştır. Primigravidaların %7,2’sinin sigara içtiği, %13’ünün sigara içmeyi bıraktığı ve 

tamamının (%100) alkol kullanmadığı belirlenmiştir.  

Araştırmada primigravidaların %11’i gebelik öncesinde sağlık sorunu yaşadıklarını, 

tamamına yakını (%92,5) gebelik öncesi ve gebelikte demir/folik asit kullandıklarını ve 

yarısına yakını (%49,3) düzenli olarak yürüyüş/ spor yaptıklarını ifade etmişlerdir. Tablo 

incelendiğinde, primigravidaların tamamına yakınınında (%97,3) genetik geçişli bir hastalık 

olmadığı, %9,2’sinde ise kan uyuşmazlığı olduğu ve %14,4’ünün akraba evliliği yaptığı 

görülmektedir. Eşleri sigara içen primigravidaların (%53,4) %39,1’inin eşlerinin yanlarında 

sigara içtiklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. 
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Tablo 4.1.3. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Alma Özellikleri 
(n=292) 

PREKONSEPSİYONEL BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ ALMA ÖZELLİKLERİ n % 
Gebelik Öncesi Bakım Kavramını Duyma Durumu 
Duydum 
Duymadım 

12 
280 

4,1 
95,9 

Gebelik Öncesi Bakıma İlişkin Bilgi Alma Durumu (n=12)* 

Aldım 
Almadım 

11 
1 

91,7 
8,3 

Gebelik Öncesi Bakıma İlişkin Alınan Bilginin Beklentileri  
Karşılama Durumu (n=11)** 
Karşıladı 
Karşılamadı 

11 
- 

100 
- 

*Bu soruyu gebelik öncesi bakım kavramını duyan primigravidalar cevaplamışlardır.  
**Bu soruyu gebelik öncesi bakıma ilişkin bilgi alan primigravidalar cevaplamışlardır. 
  

Tablo 4.1.3’te primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi alma özellikleri 

yer almaktadır. Araştırmaya katılan primigravidaların tamamına yakınının (%95,9) gebelik 

öncesi bakım kavramını duymadıkları görülmektedir. Araştırmada gebelik öncesi bakım 

kavramını duyan primigravidaların (%4,1) %91,7’sinin gebelik öncesi bakıma ilişkin bilgi 

aldıkları ve tamamının (%100) gebelik öncesi bakıma ilişkin aldıkları bilginin beklentilerini 

karşıladığı belirlenmiştir.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 



Murat BENLİ, Yükseklisans Tezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

Tablo 4.1.4. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakım Alma Durumları (n=292) 

PREKONSEPSİYONEL BAKIM ALMA DURUMLARI n % 
Gebe Kalmadan Önce Jinekolojik Muayene Yaptırma Durumu 
Yaptıran 117 40,1 
Yaptırmayan 175 59,9 
Gebe Kalmadan Önce Fazla Kiloları Verme Durumu 
Veren 
Vermeyen 

32 11,0 
260 89,0 

Gebe Kalmadan Önce Kan Şekerimi Ölçtürme Durumu 
Ölçtüren 78 26,7 
Ölçtürmeyen 214 73,3 
Gebe Kalmadan Önce Kızamıkçık, Suçiçeği Bağışıklığını Kontrol  
Ettirip Aşı Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

30 
262 

10,3 
89,7 

Gebe Kalmadan Önce hepatit B Bağışıklığını Kontrol Ettirip Aşı  
Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

39 
253 

13,4 
86,6 

Gebe Kalmadan Önce Kan Sayımı Yaptırma Durumu 
Yaptıran 
Yaptırmayan 

89 
203 

30,5 
69,5 

Gebe Kalmadan Önce Kandaki Demir Düzeyini ve Demir Deposunu  
Kontrol Ettirme Durumu 
Kontrol ettiren 
Kontrol ettirmeyen 

111 
181 

38,0 
62,0 

Gebe Kalmadan Önce Düzenli Olarak Egzersiz Yapma Durumu 
Yapan 
Yapmayan 

71 
221 

24,3 
75,7 

Gebe Kalmadan Önce Sigara Kullanmayı Bırakma Durumu (n=59)* 
Bırakan 
Bırakmayan 

37 
22 

62,7 
37,3 

Gebe Kalmadan Önce Yeterli ve Dengeli Beslenme Durumu 
Dengeli beslenen 
Dengeli beslenmeyen 

219 
73 

75,0 
25,0 

Gebe Kalmadan Önce Demir ve Folik Asit İlacı Kullanma Durumu 
Kullanan 
Kullanmayan 

52 
240 

17,8 
82,2 

Gebe Kalmadan Önce Kronik Hastalık/Hastalıklarının  
Kontrolünü Yaptırma Durumu (n=32)** 
Yaptıran 
Yaptırmayan 

9 
23 

28,1 
71,9 

Gebe Kalmadan Önce Rahim Ağzı Kanser Taraması Yaptırma  
Durumu 
Yaptıran 
Yaptırmayan 

37 
255 

12,7 
87,3 

Gebe Kalmadan Önce Çiğ Et ya da Az Pişmiş Et Yemeyi Bırakma  
Durumu 
Bırakan 
Bırakmayan 

237 
55 

81,2 
18,8 

*Bu soruyu sigara içtiğini ve bıraktığını belirten primigravidalar cevaplamıştır.  
** Bu soruyu gebelik öncesi sağlık sorunu olduğunu belirten primigravidalar cevaplamıştır. 
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Araştırmaya katılan primigravidaların prekonsepsiyonel bakım alma durumları Tablo 

4.1.4’te verilmiştir. Araştırmaya katılan primigravidaların yarıdan fazlasının (%59,9) gebe 

kalmadan önce jinekolojik muayene yaptırmadıklarını, %89,0’unun fazla kilolarını 

vermediklerini, %73,3’ünün kan şekerini ölçtürmediklerini ve %89,7’sinin kızamıkçık, suçiçeği 

ile %86,6’sının ise hepatit B bağışıklığını kontrol ettirmediklerini ifade ettikleri saptanmıştır. 

Tablo incelendiğinde; primigravidaların %69,5’inin gebe kalmadan önce kan sayımı 

yaptırmadıkları, %62’sinin kandaki demir düzeyini ve demir deposunu kontrol ettirmedikleri 

ve %75,7’sinin düzenli olarak egzersiz yapmadıkları görülmektedir.  Sigara içen ve bıraktığını 

ifade eden primigravidaların (n=59) %37,3’ünün gebe kalmadan önce sigara kullanmayı 

bırakmadıkları saptanmıştır. Primigravidaların çoğunluğunun (%75) gebe kalmadan önce 

yeterli ve dengeli beslenmeye başlamalarına rağmen %82,2’sinin demir ve folik asit ilacı 

kullanmadıkları belirlenmiştir. 

Tablo 4.1.4’e bakıldığında, gebelik öncesinde sağlık sorunu olduğunu ifade eden 

primigravidaların (n=32) %71,9’unun gebe kalmadan önce kronik hastalık/hastalıklarının 

kontrolünü yaptırmadıkları görülmektedir. Araştırmada primigravidaların %87,3’ü gebe 

kalmadan önce serviks kanseri taraması yaptırmadıklarını, %18,8’i çiğ et ya da az pişmiş et 

yemeyi bırakmadıklarını ifade etmişlerdir. 
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Tablo 4.1.4. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakım Alma Durumları 
(n=292)…Devamı 

PREKONSEPSİYONEL BAKIM ALMA DURUMLARI n % 
Gebe Kalmadan Önce Ağız ve Diş Sağlığı İçin Muayene Olma  
Durumu 
Olan 
Olmayan 

98 
194 

33,6 
66,4 

Gebe Kalmadan Önce Kullandığı İlaç ya da İlaçları Doktora  
Danışma Durumu 
Danışan  
Danışmayan 

148 
144 

50,7 
49,3 

Gebe Kalmadan Önce Kan Uyuşmazlığının Tespiti İçin  
Doktora Gitme Durumu 
Giden 
Gitmeyen 

213 
79 

72,9 
27,1 

Gebe Kalmadan Önce Tetanoz Aşısı Yaptırma Durumu 
Yaptıran 
Yaptırmayan 

64 
228 

21,9 
78,1 

Gebe Kalmadan Önce Kimyasal ve Zararlı Maddelerden Uzak  
Durma Durumu 
Uzak duran 
Uzak durmayan 

270 
22 

92,5 
7,5 

Gebe Kalmadan Önce Sigara İçilen Ortamlardan Uzak Durma  
Durumu 
Uzak duran 
Uzak durmayan 

173 
119 

59,2 
40,8 

Gebe Kalmadan Önce Aşısız Hayvan ve Dışkılarından Uzak Durma  
Durumu 
Uzak duran 
Uzak durmayan 

278 
14 

95,2 
4,8 

 

Araştırmada primigravidaların %66,4’ü ağız ve diş sağlığı için muayene olmadıkları, 

yaklaşık yarısının (%49,3) gebe kalmadan önce kullandığı ilaçları doktoruna danışmadıkları ve 

%27,1’nin kan uyuşmazlığının tespiti için doktor kontrolüne gitmedikleri belirlenmiştir. Tablo 

incelendiğinde, primigravidaların büyük çoğunluğunun (%78,1) gebe kalmadan önce tetanoz 

aşısı yaptırmadıkları ve %7,5’inin kimyasal ve zararlı maddelerden uzak durmadıkları 

görülmektedir. Araştırmaya dahil edilen primigravidaların yarıya yakını (%40,8) gebe 

kalmadan önce sigara içilen ortamlardan uzak durmadıklarını ve sadece %4,8’i aşısız hayvan 

ve dışkılarından uzak durmadıklarını belirtmişlerdir. 
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Tablo 4.1.5. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puan 
Ortancalarının Dağılımı (n=292) 

Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin 
Bilgi Puan Ortancaları n ±SS Minimum 

Puan 
Maksimum 

Puan 
Toplam Puan 292 87,12±11,98 25 100 
 

Tablo 4.1.5’te primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin aldıkları puan 

ortancalarının dağılımı verilmiştir. Prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgileri içeren maddelerin 

değerlendirilmesinde doğru cevaplara ‘’1’’ puan, yanlış ve fikrim yok cevaplarına ‘’0’’ puan 

verilerek hesaplama yapılmıştır. Elde edilen puan 100 puana dönüştürülmüştür. 

Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin alabilecekleri minimum puan “25”tir. Bu 

değer, primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin düşük olduğunu 

göstermektedir. Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin alabilecekleri maksimum 

puan “100”dür. Bu değer ise, primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Araştırmada primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin aldıkları puan ortancalarının “87,12±11,98” olduğu, 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin aldıkları minimum puanın “25”, maksimum puanın ise “100” 

olduğu saptanmıştır.  
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Tablo 4.1.6. Primigravidaların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Prekonsepsiyonel 
Bakıma İlişkin Bilgi Puan Ortancalarının Dağılımı (n=292) 

SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER n Ortanca Min-Max 

Öğrenim Düzeyi 
Okuryazar olmayan (a) 
Okuryazar (b) 
İlkokul mezunu (c) 
Ortaokul mezunu (d) 
Lise mezunu (e) 
Üniversite mezunu (f) 

12 
5 

46 
87 
83 
59 

62,50 
79,16 
87,50 
87,50 
91,66 
95,83 

25,00-100,00 
75,00-79,17 

45,83-100,00 
50,00-100,00 
70,83-100,00 
70,83-100,00 

İstatistiksel Değerler p<0,001* 
a, b, c, d-e / a, b, c, d-f 

Gelir Getiren Herhangi Bir İşte Çalışma Durumu 
Çalışan  
Çalışmayan 

40 
252 

95,83 
87,50 

62,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                     p<0,001** 
Algılanan Gelir Düzeyi 
Gelir giderden az  
Gelir gidere denk  
Gelir giderden fazla  

106 
157 
29 

91,66 
91,66 
87,50 

50,00-100,00 
25,00-100,00 
54,17-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                        p=0,466* 
En Uzun Süre Yaşanılan Yer 
İl (a) 
İlçe (b) 
Köy (c) 

213 
55 
24 

91,66 
91,66 
85,41 

37,50-100,00 
50,00-100,00 
25,00-95,83 

İstatistiksel Değerler  p=0,034* 
c-a, c-b 

Aile Tipi  
Çekirdek aile 
Geniş aile 

230 
62 

91,66 
85,41 

37,50-100 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                        p<0,001** 
Eşinin Öğrenim Düzeyi 
Okuryazar ya da değil (a) 
İlkokul mezunu (b) 
Ortaokul mezunu (c) 
Lise mezunu (d) 
Üniversite mezunu ve üzeri (e) 

8 
43 
87 
91 
63 

87,50 
87,50 
91,66 
91,66 
95,83 

62,50-95,83 
37,50-100,00 
25,00-100,00 
62,50-100,00 
66,67-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                        p<0,001* 
                                                                                                                                                      b-e, c-e                                                                                                                         
Eşinin Gelir Getiren Herhangi Bir İşte Çalışma  
Durumu 
Çalışan 
Çalışmayan 

268 
24 

91,66 
79,16 

25,00-100,00 
62,50-95,83 

 İstatistiksel Değerler                                                                                                        p=0,002** 
* Kruskal-Wallis Testi  
**Mann-Whitney U Testi 

Tablo 4.1.6’da primigravidaların sosyo-demografik özelliklerine göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları, minimum ve maksimum değerleri verilmiştir. 

Primigravidaların öğrenim düzeylerine göre bilgi puan ortanca değerlerinin dağılımı 
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incelendiğinde; primigravidaların öğrenim düzeyi arttıkça prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi puan ortancalarının değerlerinin arttığı görülmektedir. Okuryazar olmayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 62,50 iken üniversite 

mezunu olan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 

95,83 olduğu belirlenmiştir. Primigravidaların öğrenim düzeylerine göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve 

lise ile üniversite mezunu olan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancalarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu saptanmıştır(p<0,05).  

Araştırmada gelir getiren herhangi bir işte çalışan primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (95,83), çalışmayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (87,50) daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gelir getiren herhangi 

bir işte çalışma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo incelendiğinde; geliri giderden az ve geliri gidere denk olan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının(), geliri giderden fazla olan 

primigravidaların kıma ilişkin bilgi puan ortancalarından(87,50) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Primigravidaların algılanan gelir düzeylerine göre prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05). 

Araştırmada en uzun süre ilde ve ilçede yaşayan primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), köyde yaşayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (85,41) daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların en uzun süre yaşanılan 

yere göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur (p<0,05). Yapılan ileri analiz sonuçlarına göre, bu fark en 

uzun süre köy ve ilde yaşayan primigravidalar ile en uzun süre köy ve ilçede yaşayan 

primigravidalar arasındaki ilişkiden kaynaklanmıştır. 

Tablo incelendiğinde; çekirdek aileye sahip olan primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), geniş aileye sahip olan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (85,41) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Primigravidaların aile tiplerine göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Araştırmada primigravidaların eşlerinin öğrenim düzeyi arttıkça prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortanca arttığı belirlenmiştir. Eşleri okuryazar olmayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 87,50 iken eşlerinin 
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öğrenim düzeyi üniversite ve üzeri olan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi puan ortancalarının 95,83 olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

primigravidaların eşlerinin öğrenim düzeylerine göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

puan ortancaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Yapılan ileri analiz sonuçları 

bu farkın eşlerinin öğrenim düzeyi ilkokul ve üniversite üzeri olan primigravidalar ile eşlerinin 

öğrenim düzeyi ortaokul ve üniversite üzeri olan primigravidalar arasındaki ilişkiden 

kaynaklandığını göstermektedir. 

Eşleri gelir getiren herhangi bir işte çalışan primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66) eşleri çalışmayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (79,16) daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Primigravidaların eşlerinin çalışma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
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Tablo 4.1.7. Primigravidaların Sağlık Öykülerine İlişkin Özelliklerine Göre 
Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puan Ortancalarının Dağılımı (n=292) 

SAĞLIK ÖYKÜLERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER n Ortanca Min-Max 

Planlı Gebelik Durumu 
Planlayan 
Planlamayan 

261 
31 

91,66 
91,66 

25,00-100,00 
50,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                      p=0,580* 
Gebe Kalmaya Yönelik Tedavi Alma Durumu 
Alan 
Almayan 

19 
273 

87,50 
91,66 

37,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                      p=0,543* 
Gebelik Kontrollerine Düzenli Olarak Gitme  
Durumu 
Giden 
Gitmeyen 

285 
7 

91,66 
95,83 

37,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                      p=0,694* 
Gebelik Sürecinde Sağlık Sorunu Yaşama Durumu 
Yaşayan 
Yaşamayan 

27 
265 

87,50 
91,66 

62,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                      p=0,606* 
Sigara İçme Durumu 
İçen 
İçmeyen 
Bırakan 

21 
233 
38 

87,50 
91,66 
91,66 

50,00-100,00 
25,00-100,00 
66,67-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                       p=0,235** 
Gebelik Öncesinde Sağlık Sorunu Yaşama Durumu 
Yaşayan 
Yaşamayan 

32 
260 

95,83 
91,66 

62,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                      p=0,004* 
Gebelik Öncesinde ve Gebelikte Demir/Folik Asit  
Kullanma Durumu 
Kullanan 
Kullanmayan 

270 
22 

91,66 
85,41 

25,00-100,00 
50,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                       p=0,076* 
Düzenli Olarak Yürüyüş/Spor Yapma Durumu 
Yapan 
Yapmayan 

144 
148 

91,66 
87,50 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                       p=0,070* 
Genetik (Ailesel) Geçişli Hastalık Durumu 
Olan 
Olmayan 

8 
284 

85,41 
91,66 

79,17-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                       p=0,812* 
Kan Uyuşmazlığı Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

27 
265 

83,33 
91,66 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                       p=0,112* 
Akraba Evliliği Yapma Durumu 
Yapan 
Yapmayan 

42 
250 

87,50 
91,66 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                       p=0,017* 
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* Mann-Whitney U Testi 
** Kruskal-Wallis Testi 

 

Tablo 4.1.7’de primigravidaların sağlık öykülerine ilişkin özelliklerine göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarına yer verilmektedir. Araştırmada 

gebeliği planlı olan (91,66) ve planlı olmayan (91,66) primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının benzer olduğu belirlenmiştir. Primigravidaların 

gebeliklerini planlama durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 

Gebe kalmaya yönelik tedavi alan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi puan ortancaları 87,50 iken, tedavi almayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancaları 91,66 olarak belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

primigravidaların gebe kalmaya yönelik tedavi alma durumlarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki fark anlamsız bulunmuştur (p>0,05). 

Araştırmada gebelik kontrollerine düzenli olarak giden primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), düzenli gitmeyen 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (95,83) düşük 

olduğu saptanmıştır. Primigravidaların gebelik kontrollerine düzenli gitme durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 

Tablo incelendiğinde; gebelik sürecinde sağlık sorunu yaşamayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66) sağlık sorunu yaşayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (87,50) daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebelik 

sürecinde sağlık sorunu yaşama durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 

Araştırmada sigara içmeyen (91,66) ve bırakan (91,66) primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının, sigara içen (87,50) 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından daha yüksek 

olduğu belirlenmiştir. Araştırmada primigravidaların sigara içme durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 

Tablo incelendiğinde, gebelik öncesinde sağlık sorunu yaşayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (95,83), sağlık sorunu yaşamayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (91,66) daha 

yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebelik 
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öncesinde sağlık sorunu yaşama durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Araştırmada gebelik öncesinde ve gebelikte demir/folik asit kullanan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 91,66 iken kullanmayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 85,41 olduğu 

bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebelik öncesinde ve 

gebelikte demir/folik asit kullanma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 

Düzenli olarak yürüyüş/spor yapan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi puan ortancalarının (91,66), yapmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancalarından (87,50) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede ise, primigravidaların düzenli olarak yürüyüş/spor yapma 

durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki fark 

anlamsız bulunmuştur (p>0,05). 

Tablo incelendiğinde; genetik geçişli hastalığı bulunan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 85,41, bulunmayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının ise 91,66 olduğu 

görülmektedir. Primigravidaların genetik geçişli hastalık durumlarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05). 

Araştırmada kan uyuşmazlığı olan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi puan ortancalarının (83,33), olmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi puan ortancalarından (91,66) daha düşük olduğu saptanmıştır. Ancak yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, primigravidaların kan uyuşmazlığı olma durumlarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 

Tablo incelendiğinde, akraba evliliği yapmayan primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), yapan primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (87,50) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların akraba evliliği yapma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki fark istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
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Tablo 4.1.7. Primigravidaların Sağlık Öykülerine İlişkin Özelliklerine Göre 
Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puan Ortancalarının Dağılımı (n=292)… Devamı 

* Mann-Whitney U Testi 
**Bu soruyu eşleri sigara içen primigravidalar cevaplamışlardır.  
 

Eşleri sigara içmeyen primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancalarının (91,66), sigara içen primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

puan ortancalarından (87,50) daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede ise, primigravidaların eşlerinin sigara içme durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05). 

Araştırmada eşleri yanında sigara içmeyen primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), sigara içen primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (87,50) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Ancak 

primigravidaların eşlerinin gebenin yanında sigara içme durumlarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAĞLIK ÖYKÜLERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER 

 
n Ortanca Min-Max 

Eşinin Sigara İçme Durumu 
İçen 
İçmeyen 

156 
136 

87,50 
91,66 

37,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                        p=0,086* 
Eşinin Gebenin Yanında Sigara İçme Durumu  
(n=156)** 
İçen 
İçmeyen 

61 
95 

87,50 
91,66 

50,00-100,00 
37,50-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                                        p=0,058* 
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Tablo 4.1.8. Primigravidaların Gebelik Öncesi Bakım Kavramını Duyma Durumlarına 
Göre Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puan Ortancalarının Dağılımı (n=292) 

GEBELİK ÖNCESİ BAKIM KAVRAMINI DUYMA 
DURUMLARI n Ortanca Min-Max 

Duydum 12 95,83 87,50-100,00 
Duymadım 280 91,66 25,00-100,00 
İstatistiksel Değerler                                                                                                      p=0,002* 
*Mann Whitney U Testi 
 

Tablo 4.1.8’de primigravidaların gebelik öncesi bakım kavramını duyma durumlarına 

göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının dağılımı verilmiştir. 

Araştırmada gebelik öncesi bakım kavramını duyan primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (95,83), duymayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (91,66) daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebelik öncesi bakım 

kavramını duyma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 

arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 
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Tablo 4.1.9. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakım Alma Durumlarına Göre 
Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puan Ortancalarının Dağılımı (n=292) 

PREKONSEPSİYONEL BAKIM ALMA DURUMLARI n Ortanca Min-Max 

Gebe Kalmadan Önce Jinekolojik Muayene  
Yaptırma Durumu 
Yaptıran 117 91,66 37,50-100,00 
Yaptırmayan 175 91,66 25,00-100,00 
İstatistiksel Değerler                                                                                     p=0,132* 
Gebe Kalmadan Önce Fazla Kilolarını Verme  
Durumu 
Veren 
Vermeyen 

32                                                          
260 

85,41 
91,66 

45,83-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                     p=0,159* 
Gebe Kalmadan Önce Kan Şekerini Ölçtürme  
Durumu 
Ölçtüren 78 91,66 

91,66 
50,00-100,00 
25,00-100,00 Ölçtürmeyen 214 

İstatistiksel Değerler                                                                                     p=0,059* 
Gebe Kalmadan Önce Kızamıkçık, Suçiçeği  
Bağışıklığını Kontrol Ettirip Aşı Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

30 
262 

95,83 
89,58 

62,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                     p=0,017* 
Gebe Kalmadan Önce Hepatit B Bağışıklığını  
Kontrol Ettirip Aşı Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

39 
253 

91,66 
89,58 

62,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                     p=0,027* 
Gebe Kalmadan Önce Kan Sayımı Yaptırma Durumu 
Yaptıran 
Yaptırmayan 

89 
203 

91,66 
87,50 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                     p<0,001* 
Gebe Kalmadan Önce Kandaki Demir Düzeyini ve 
 Demir Deposunu Kontrol Ettirme Durumu 
Kontrol ettiren 
Kontrol ettirmeyen 

111 
181 

91,66 
87,50 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p<0,001* 
Gebe Kalmadan Önce Düzenli Olarak Egzersiz  
Yapma Durumu 
Yapan  
Yapmayan 

71 
221 

91,66 
87,50 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p=0,032* 
Gebe Kalmadan Önce Sigara Kullanmayı Bırakma  
Durumu (n=59)** 
Bırakan 
Bırakmayan 

37 
22 

91,66 
87,50 

66,67-100,00 
50,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                           p=0,057* 
* Mann-Whitney U Testi 
**Bu soruyu sigara içtiğini ve bıraktığını belirten primigravidalar cevaplamıştır. 
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Tablo 4.1.9’da primigravidaların prekonsepsiyonel bakım alma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarına yer almaktadır. Araştırmada gebe 

kalmadan önce jinekolojik muayane yaptıran (91,66) ve yaptırmayan (91,66)  

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının benzer olduğu 

belirlenmiştir. Primigravidaların gebe kalmadan önce jinekolojik muayene yaptırma 

durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 

Gebe kalmadan önce fazla kilolarını veren primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancalarının (85,41), vermeyen primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (91,66) düşük olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede ise, primigravidaların gebe kalmadan önce fazla kilolarını verme 

durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Gebe kalmadan önce kan şekerini ölçtüren ve ölçtürmeyen primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 91,66 olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebe kalmadan önce kan şekerini ölçtürme 

durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Tablo incelendiğinde, gebe kalmadan önce kızamıkçık, suçiçeği bağışıklığını kontrol 

ettirip aşı olan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 

(95,83), kontrol ettirmeyen primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancalarından (89,58) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, primigravidaların gebe kalmadan önce kızamıkçık, suçiçeği bağışıklığını 

kontrol ettirip aşı olma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Gebe kalmadan önce hepatit B bağışıklığını kontrol ettirip aşı olan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66) olmayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (89,58) daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebe kalmadan önce 

hepatit B bağışıklığını kontrol ettirip aşı olma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Araştırmada gebe kalmadan önce kan sayımı yaptıran primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), yaptırmayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (87,50) daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebe 
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kalmadan önce kan sayımı yaptırma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

puan ortancaları arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Araştırmada gebe kalmadan önce kandaki demir düzeyini ve demir deposunu kontrol 

ettiren primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), 

ettirmeyen primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından 

(87,50) daha yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

primigravidaların gebe kalmadan önce kandaki demir düzeyini ve demir deposunu kontrol 

ettirme durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki 

farkın anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Tablo incelendiğinde, gebe kalmadan önce düzenli olarak egzersiz yapan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), düzenli 

egzersiz yapmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancalarından (87,50) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, primigravidaların gebe kalmadan önce düzenli olarak egzersiz yapma 

durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın 

anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

Araştırmada gebe kalmadan önce sigara kullanmayı bırakan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 91,66 iken, sigara kullanmayı 

bırakmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 87,50 

olduğu saptanmıştır. Ancak primigravidaların gebe kalmadan önce sigara kullanmayı bırakma 

durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
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Tablo 4.1.9. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakım Alma Durumlarına Göre 
Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puan Ortancalarının Dağılımı (n=292)… Devamı 

PREKONSEPSİYONEL BAKIM ALMA DURUMLARI n Ortanca Min-Max 

Gebe Kalmadan Önce Yeterli ve Dengeli Beslenme  
Durumu 
Dengeli beslenen 
Dengeli beslenmeyen 

219 
73 

91,66 
91,66 

25,00-100,00 
54,17-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                           p=0,665* 
Gebe Kalmadan Önce Demir ve Folik Asit İlacı  
Kullanma Durumu 
Kullanan 
Kullanmayan 

52 
240 

91,66 
91,66 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                           p=0,186* 
Gebe Kalmadan Önce Kronik Hastalık/Hastalıklarının  
Kontrolünü Yaptırma Durumu (n=32)** 
Yaptıran 
Yaptırmayan 

9 
23 

95,83 
95,83 

75,00-100,00 
62,50-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                           p=0,869* 
Gebe Kalmadan Önce Rahim Ağzı Kanser Taraması  
Yaptırma Durumu 
Yaptıran 
Yaptırmayan 

37 
255 

91,66 
87,55 

62,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p=0,001* 
Gebe Kalmadan Önce Çiğ Et ya da Az Pişmiş Et  
Yemeyi Bırakma Durumu 
Bırakan 
Bırakmayan 

237 
55 

91,66 
83,33 

25,00-100,00 
37,50-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                         p=0,001* 
Gebe Kalmadan Önce Ağız ve Diş Sağlığı İçin 
 Muayene Olma Durumu 
Olan 
Olmayan 

98 
194 

89,58 
91,66 

37,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p=0,400* 
Gebe Kalmadan Önce Kullandığı İlaç ya da İlaçları  
Doktora Danışma Durumu 
Danışan 
Danışmayan 

148 
144 

89,58 
91,66 

37,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p=0,622* 
Gebe Kalmadan Önce Kan Uyuşmazlığının  
Tespiti İçin Doktora Gitme Durumu 
Giden 
Gitmeyen 

213 
79 

91,66 
87,50 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p<0,001* 
Gebe Kalmadan Önce Tetanoz Aşısı Yaptırma  
Durumu 
Yaptıran  
Yaptırmayan 

64 
228 

91,66 
91,66 

50,00-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                           p=0,187* 
* Mann-Whitney U Testi 
**Bu soruyu gebelik öncesi sağlık sorunu olduğunu belirten primigravidalar cevaplamıştır.  
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Gebe kalmadan önce yeterli ve dengeli beslenen (91,66) ve beslenmeyen (91,66) 

primigravidaların ile demir ve folik asit ilacı kullanan (91,66) ve kullanmayan (91,66) 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının benzer olduğu 

belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebe kalmadan önce 

yeterli ve dengeli beslenme durumları ve demir ve folik asit ilacı kullanma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Gebe kalmadan önce kronik hastalık/hastalıklarının kontrolünü yaptıran ve 

yaptırmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 

benzer (95,83) olduğu ve primigravidaların gebe kalmadan önce kronik 

hastalık/hastalıklarının kontrolünü yaptırma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur (p>0,05). 

Araştırmada gebe kalmadan önce rahim ağzı kanser taraması yaptıran 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66) 

yaptırmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından 

(87,55) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

primigravidaların gebe kalmadan önce rahim ağzı kanser taraması yaptırma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın anlamlı olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). 

Tablo incelendiğinde; araştırmada gebe kalmadan önce çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi 

bırakan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), 

bırakmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından 

(83,33) daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, 

primigravidaların gebe kalmadan önce çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bırakma durumlarına 

göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın anlamlı olduğu 

bulunmuştur (p<0,05). 

Araştırmada gebe kalmadan önce ağız ve diş sağlığı için muayene olan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 89,58 iken, muayene 

olmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 91,66 

olduğu bulunmuştur. Primigravidaların gebe kalmadan önce ağız ve diş sağlığı için muayene 

olma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Araştırmada gebe kalmadan önce kullandığı ilaç ya da ilaçları doktoruna danışan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 89,58 iken, 

danışmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 91,66 
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olduğu saptanmıştır. Primigravidaların gebe kalmadan önce kullandığı ilaç ya da ilaçları 

doktoruna danışma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Gebe kalmadan önce kan uyuşmazlığının tespiti için doktor kontrolüne giden 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), doktor 

kontrolüne gitmeyen primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancalarından (87,50) daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel 

değerlendirmede, primigravidaların gebe kalmadan önce eşi ile kan uyuşmazlığının tespiti için 

doktor kontrolüne gitme durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancaları arasındaki farkın anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

Gebe kalmadan önce tetanoz aşısı yaptıran ve yaptırmayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının benzer (91,66) olduğu bulunmuştur. 

Primigravidaların gebe kalmadan önce tetanoz aşısı yaptırma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 
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Tablo 4.1.9. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakım Alma Durumlarına Göre 
Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puan Ortancalarının Dağılımı (n=292)…Devamı 

PREKONSEPSİYONEL BAKIM ALMA DURUMLARI n Ortanca Min-Max 
Gebe Kalmadan Önce Kimyasal ve Zararlı  
MaddelerdenUzak Durma Durumu 
Uzak duran 
Uzak durmayan 

270 
22 

91,66 
89,58 

25,00-100,00 
66,67-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                           p=0,712* 
Gebe Kalmadan Önce Sigara İçilen Ortamlardan 
 Uzak Durma Durumu 
Uzak duran 
Uzak durmayan 

173 
119 

91,66 
87,50 

37,50-100,00 
25,00-100,00 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p=0,013* 
Gebe Kalmadan Önce Aşısız Hayvan ve  
Dışkılarından Uzak Durma Durumu 
Uzak duran 
Uzak durmayan 

278 
14 

91,66 
87,50 

37,50-100,00 
25,00-95,83 

İstatistiksel Değerler                                                                                          p=0,301* 
* Mann-Whitney U Testi 

Tablo incelendiğinde; gebe kalmadan önce kimyasal ve zararlı maddelerden uzak 

duran primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), 

uzak durmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından 

(89,58) yüksek olduğu bulunmuştur. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların 

gebe kalmadan önce kimyasal ve zararlı maddelerden uzak durma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

Gebe kalmadan önce sigara içilen ortamlardan uzak duran primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının (91,66), uzak durmayan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarından (87,50) daha 

yüksek olduğu saptanmıştır. Yapılan istatistiksel değerlendirmede, primigravidaların gebe 

kalmadan önce sigara içilen ortamlardan uzak durma durumlarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). 

Tablo incelendiğinde; gebe kalmadan önce aşısız hayvan ve dışkılarından uzak duran 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 91,66, uzak 

durmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının ise 

87,50 olduğu görülmektedir. Yapılan istatistiksel değerlendirmede ise, primigravidaların gebe 

kalmadan önce aşısız hayvan ve dışkılarından uzak durma durumlarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı bulunmuştur (p>0,05). 
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Tablo 4.1.10. Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Puanları ile Bazı 
Değişkenler Arasındaki İlişki (n=292) 

Pr
ek

on
se

ps
iy

on
el

 B
ak

ım
a 

İli
şk

in
 

Bi
lg

i P
ua

nl
ar

ı 

Yaş Eşin Yaşı Kilo Gebelik Öncesi 
Kilo Gebelik Haftası 

r p r p r p r p r p 

0,253 p<0,001 0,189 p=0,001 0,153 p=0,009 0,153 p=0,009 -0,056 p=0,340 

 

Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanları ile bazı değişkenler 

arasındaki ilişkiye Tablo 4.1.10’da yer verilmiştir. Primigravidaların ve eşlerinin yaş 

ortalamaları ile prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanları arasında zayıf düzeyde, pozitif 

yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (r=0,253, 0,189; p<0,05). 

Primigravidaların ve eşlerinin yaşları artıkça prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanlarının 

anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir.  

Primigravidaların kiloları ve gebelikten önceki kiloları ile prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puanları arasında da zayıf düzeyde, pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişki olduğu bulunmuştur (r=0,153, 0,153; p<0,05). Primigravidaların kiloları ve gebelik 

öncesi kiloları arttıkça prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanlarının anlamlı olarak arttığı 

bulunmuştur. Primigravidaların gebelik haftaları ile prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir (r:-0,056; 

p>0,05). 
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4.2. TARTIŞMA 
 

Kadın hayatının en önemli dönemlerinden birisi olan prekonsepsiyonel dönemin 

bilinçli ve kontrollü geçirilmesi sağlıklı prenatal ve postnatal dönemin temelini 

oluşturmaktadır. Maternal ve fetal sağlığın korunması ve sürdürülmesi için prekonsepsiyonel 

dönemde gerekli bakımın ve danışmanlıkların sağlanması için gereklidir. Türkiye’de doğum 

öncesi bakım konusunda önemli adımlar atılmış fakat (evlilik öncesi verilen danışmanlık 

hizmetleri hariç tutulursa) standart bir prekonsepsiyonel bakım hizmeti henüz devlet eliyle 

uygulamaya geçmemiştir [14]. Literatür incelendiğinde, kadınların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi düzeylerinin ve bakım alma durumlarının araştırıldığı sınırlı sayıda çalışmalar 

olduğu ve bu kadınların genellikle üreme çağındaki kadınlardan oluştuğu görülmektedir 

[19,20,26,118-120]. Primigravidalar ise prekonsepsiyonel bakım açısından kaçırılmış fırsat 

olarak görülebilir. Bu bağlamda araştırmamızın ilk gebeliğini dolayısıyla ilk gebelik deneyimini 

yaşayan kadınlar üzerinde yapılmasının son derece önemli olduğu düşünülmüştür.  

Araştırmadan elde edilen bulgular literatür bilgileri doğrultusunda aşağıda verilen 

başlıklar altında tartışılmıştır: 

 Primigravidaların prekonsepsiyonel bakım alma durumlarının tartışılması, 

 Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin ve bunu 

etkileyen faktörlerin tartışılması. 

 

Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakım Alma Durumlarının Tartışılması 

 

Prekonsepsiyonel bakımda; perinatal sonuçları iyileştirmek için kadının demir 

depolarının kontrol edilmesi, bağışık olmayan kadınların aşılanması, kadınların beslenme 

yetersizliği açısından değerlendirilmesi ve gerektiğinde multivitamin takviyesinin başlanması 

A grubu kanıtlar (1-b, II-3) karşısındaki önerilerdir [14]. Araştırmamızda primigravidaların 

yarısından fazlasının gebe kalmadan önce sigarayı bıraktıkları, yeterli ve dengeli beslendikleri, 

çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bıraktıkları, kullandığı ilaçları doktora danıştıkları, kan 

uyuşmazlığı tespiti için doktor kontrolüne gittikleri, kimyasal ve zararlı maddelerden, sigara 

içilen ortamlardan, aşısız hayvan ve dışkılarından uzak durdukları belirlenmiştir. 

Araştırmamızla benzerlik gösteren Zortul’un gebelerde prekonsepiyonel bakım alma 

durumunu ve ilişkili faktörleri belirmeye yönelik yaptığı çalışmasında; kadınların %45,8’inin 

prekonsepsiyonel bakım aldıkları belirlenmiştir [121]. Araştırmamızda primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakım alma durumlarına ilişkin 21 parametre kullanılmıştır. 

Araştırmamızda primigravidaların bu parametrelerin sadece sekizine ilişkin prekonsepsiyonel 

bakım aldıkları belirlenmiştir. Bu bulgular primigravidaların prekonsepsiyonel bakım alma 
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durumlarının istendik düzeyde olmadığını göstermesi açısından önemlidir. Bu sonuç, 

hemşirelerin kadınların prekonsepsiyonel bakım alma davranışlarının geliştirilmesine ilişkin 

rol ve sorumluluklarını farkında olmadığını ya da bilmediğini düşündürmektedir.  

Araştırmamızda prekonsepsiyonel bakım kavramı duyan primigravidaların oranının 

%4,1 olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.1.3). Araştırmamızla benzerlik göstermeyen Ayalew ve 

arkadaşlarının yaptıkları çalışmada %31,8’nin gebelik öncesi bakım kavramını duyduğu 

saptanmıştır [19]. Prekonsepsiyonel bakımın sağlık hizmetleri içinde yer almaması ve 

kültürümüzde kadınların gebe kaldıktan sonra sağlık kuruluşlarına başvurmaları  

prekonsepsiyonel bakım kavramının duyulma oranını düşük olmasında etkili olabilir. 

 

Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeylerinin ve 

Etkileyen Faktörlerin Tartışılması 

 

Araştırmamızda primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyinin 

yüksek (87,12±11,98) olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.1.5). Araştırmamızın sonuçları ile 

benzerlik göstermeyen çalışmalarda, kadınların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

düzeylerinin düşük [19,118] ve orta [20,119] seviyede olduğu saptanmıştır. Coonrod ve 

arkadaşlarının üreme çağındaki 305 kadının prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi ve 

tutumlarını belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, kadınların %76’sının prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Kasim ve arkadaşlarının 

kadınların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları 

çalışmada, prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortalamalarının yüksek olduğu 

belirlenmiştir [26,120]. Bu çalışmalar araştırma sonucumuz ile benzerlik göstermektedir. 

Araştırmamızda primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek 

olmasında; öğrenim düzeylerinin lise ve üzerinde (n=142) olması ve çoğunluğunun en uzun 

süre ilde yaşamaları (n=213) etkili olmuş olabilir. Buna bağlı olarak primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi kaynaklarına ulaşım kolaylığı yaşadıkları 

düşünülmektedir.  

Bu araştırmada prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden biri primigravidaların ve eşlerinin öğrenim düzeyidir. 

Primigravidaların ve eşlerinin öğrenim düzeyi arttıkça prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

puan ortancalarının arttığı saptanmıştır (p<0,05, Tablo 4.1.6). Literatür incelendiğinde, Ayalew 

ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, kadınların öğrenim düzeyi arttıkça prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi düzeyleri artmıştır [19]. Bu çalışma araştırma sonuçlarımızla benzerlik 

göstermektedir. Primigravidaların ve eşlerinin öğrenim düzeylerinin artmasıyla 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının artması beklediğimiz bir bulgudur. 
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Bu sonuç, üniversite eğitiminin primigravidalara ve eşlerine bilgiye ulaşma ve beklentilerini 

karşılama noktasında yeterlilik kazandırdığını düşündürmektedir. Primigravidaların ve 

eşlerinin öğrenim düzeylerinin yüksek olması, çiftlerin prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

arayışını artırmış ve bu durum kadınların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgilerine yansımış 

olabilir. 

 Bu araştırmada prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden bir diğeri primigravidaların gelir getiren herhangi bir 

işte çalışma durumlarıdır. Çalışan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

puan ortancasının çalışmayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancasından daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05, Tablo 4.1.6). Araştırmamızla 

benzerlik göstermeyen Gautam ve Dhakal’ın üreme çağındaki kadınlarda prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, kadınların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyi ile çalışma durumu arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır [20]. Araştırmamızda çalışan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancalarının daha yüksek olmasının, primigravidaların öğrenim düzeyinin 

yüksek olmasından, planlı gebelik yaşamalarından ve prekonsepsiyonel bakıma yönelik daha 

çok farkındalık kazanmalarından kaynaklı olabileceği söylenebilir. Ayrıca bu sonucun çalışan 

primigravidaların öğrenim düzeylerinin de yüksek olma olasılıklarının fazla olmasından 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında çalışan kadınlar bebek sahibi olma, 

gebelik gibi sağlıkla ilgili konulara yönelik daha fazla bilgi alma arayışı ve çevresiyle daha fazla 

etkileşim içinde olabileceklerinden, sosyal medyayı ve kitle iletişim araçlarını daha fazla 

kullanabileceklerinden prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgileri daha fazla olabilir. 

Araştırmamızda primigravidaların en uzun süre yaşadığı yerin, prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını etkileyen faktörlerden biri olduğu saptanmıştır. En uzun 

süre il ve ilçede yaşayan primigaravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan 

ortancalarının köyde yaşayan primigravidalardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05, 

Tablo 4.1.6). Literatürde primigravidaların en uzun süre yaşadığı yere göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. En uzun süre köyde 

yaşayan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin düşük 

olduğunun belirlenmesi, bu kadınların daha geleneksel bir yapıya sahip ailelerde yetişmeleri 

ile açıklanabilir. Köylerde prekonsepsiyonel bakım önemsenmemekte ve bu bakım gözardı 

edilmektedir. Ayrıca araştırmamızdaki bu sonuç, il ve ilçelerde sağlığa yönelik bilgiye ve 

hizmete erişimde kolaylık olması ile ilişkilendirilebilir.  

 Bu araştırmada prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden bir diğeri primigravidaların aile tipidir. Çekirdek 

aileye sahip olan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 
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geniş aileye sahip olan primigravidalardan daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05, Tablo 

4.1.6). Araştırmamızla benzerlik göstermeyen Gautam ve Dhakal’ın üreme çağındaki 

kadınlarda prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yaptıkları 

çalışmada, kadınların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeyi ile aile tipi arasında anlamlı 

bir fark bulunmamıştır [20]. Araştırmamızda geniş aileye sahip primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının düşük olması dikkat çeken bir bulgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Literatürde ulaşıldığı kadarıyla Türk kültüründe gebelik, doğum 

ve doğum sonrası dönemdeki geleneksel uygulamalara ilişkin çalışmalar bulunurken 

prekonsepsiyonel döneme yönelik geleneksel uygulamalar bulunmamaktadır. Bu bağlamda 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin geleneksel uygulamaların kültüre ve geniş aileye sahip 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgilerine yansımadığı söylenebilir.   

 Araştırmamızda prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden biri primigravidaların eşlerinin gelir getiren herhangi 

bir işte çalışma durumudur. Eşleri çalışan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi puan ortancalarının çalışmayan primigravidalara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır 

(p<0,05, Tablo 4.1.6). Literatürde primigravidaların eşlerinin çalışma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. 

Araştırmamızda elde edilen bu bulguları erkeklerin prekonsepsiyonel bakıma katkısı olarak 

görmek mümkündür.  

 Araştırmamızda primigravidaların gebelik öncesinde sağlık sorunu yaşama 

durumunun prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını etkileyen faktörlerden 

biri olduğu belirlenmiştir. Gebelik öncesinde sağlık sorunu yaşayan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının sağlık sorunu yaşamayan 

primigravidalardan daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05, Tablo 4.1.7). Literatürde 

primigravidaların gebelik öncesinde sağlık sorunu yaşama durumlarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. Araştırmamızdaki bu 

sonuç, primigravidaların gebelik öncesinde yaşanan sağlık soruna bağlı olarak daha fazla 

korku ve anksiyete yaşamalarından dolayı prekonsepsiyonel bakıma önem vermeleri ile 

açıklanabilir.  

 Genetik hastalıkların epidemiyolojisini etkileyen akraba evlilikleri; düşüklere, ölü 

doğumlara, konjenital anomalilere ve birçok komplikasyonlara neden olmaktadır. Bu 

bağlamda prekonsepsiyonel dönemde akraba evliliklerinin tespit edilmesi ve genetik 

danışmanlık hizmeti için çiftlere yönder olunması çok önemlidir [86]. Araştırmamızda 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını etkileyebileceği düşünülen 

faktörlerden biri de primigravidaların akraba evliliği yapma durumudur. Akraba evliliği yapan 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının yapmayan 
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primigravidalardan daha düşük olduğu saptanmıştır (p<0,05, Tablo 4.1.7). Literatürde 

primigravidaların akraba evliliği yapma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. Araştırmada elde edilen sonuç, 

akraba evliliği yapan primigravidaların öğrenim düzeylerinin düşük olmasından 

kaynaklanabilir. Ayrıca bu primigravidaların; geleneksel aile yapısının hakim olduğu, erken 

yaşta ve akraba evliliklerinin sık görüldüğü Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden göç alan 

kadınlardan oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. 

 Araştırmamızda primigravidaların gebelik öncesi bakım kavramını duyma 

durumlarının prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını etkileyen faktörlerden 

biri olduğu saptanmıştır. Gebelik öncesi bakım kavramını duyan primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının duymayan primigravidalardan daha 

yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05, Tablo 4.1.8). Literatürde primigravidaların gebelik öncesi 

bakım kavramını duyma durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin 

incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. Bu sonuç, primigravidaların duydukları bu kavramı 

içselleştirerek araştırdıkları ve bilgi sahibi olmaya çalıştıklarıyla açıklanabilir. 

 Prekonsepsiyonel bakım, gebelik düşünüldüğü ilk andan itibaren kadınlarda genel 

sağlık taramalarının yanı sıra risk faktörleri açısından da değerlendirmelerini barındıran bir 

kavramdır. Sağlıklı gebelik, doğum ve postpartum için kritik bir öneme sahip olan 

prekonsepsiyonel bakımın hemşireler tarafından izlenmesi, değerlendirilmesi, 

danışmanlıkların verilmesi ve gerekli durumlarda yönlendirilmesi çok önemlidir [92]. 

Araştırmamızda prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden bir diğeri de primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakım alma durumlarıdır. Araştırmada; gebe kalmadan önce kızamıkçık, suçiçeği ve hepatit B 

bağışıklığını kontrol ettirip aşı olan, kan sayımı yaptıran, kandaki demir düzeyini ve demir 

deposunu kontrol ettiren, düzenli olarak egzersiz yapan, kan uyuşmazlığının tespiti için 

doktora giden ve sigara içilen ortamlardan uzak duran primigravidaların prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının daha yüksek olması önemli bir bulgudur (p<0,05, 

Tablo 4.1.9). Literatür incelendiği kadarıyla primigravidaların prekonsepsiyonel bakım alma 

durumlarına göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara 

rastlanmamıştır. Araştırmamızın bu sonucu, primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgiye ulaştıklarını ve içselleştirdikleriyle yorumlanabilir. Bu bağlamda, 

primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgilerini davranışa dönüştürdükleri, 

gebeliklerini planladıkları, gebeliğe önem verdikleri ve gebelik sürecine hazır oldukları 

söylenebilir. 

 Bu araştırmada prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını 

etkileyebileceği düşünülen faktörlerden bir diğeri primigravidaların gebe kalmadan önce 
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rahim ağzı kanser taraması durumlarıdır. Gebe kalmadan önce rahim ağzı kanser taraması 

yaptıran primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 

yaptırmayanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05, Tablo 4.1.9). Literatürde 

primigravidaların gebe kalmadan önce rahim ağzı kanser taraması yaptırma durumlarına göre 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. 

Rahim ağzı kanser taraması yaptıran primigravidaların (n=37) az olmasına karşın 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının yüksek olması önemli bir bulgudur. 

Bu sonuç, toplumumuzda kanserin daha ileri yaşta görülebileceği inancının hakim olması, 

ülkemizde genç yaşta rahim ağzı kanser taramasının önemsenmemesiyle açıklanabilir.  

Araştırmamızda primigravidaların gebe kalmadan önce çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi 

bırakma durumlarının prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarını etkileyen 

faktörlerden biri olduğu belirlenmiştir. Gebe kalmadan önce çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi 

bırakan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 

bırakmayanlardan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05, Tablo 4.1.9). Literatürde 

primigravidaların gebe kalmadan önce çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bırakma durumlarına 

göre prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara 

rastlanmamıştır. Primigravidaların çoğunluğunun (n=269) çiğ etle yapılan köfte yemeği 

kültürünün yaygın olduğu Akdeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde en uzun süre yaşamalarına 

karşın gebe kalmadan önce çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bırakanların (n=237) fazla olması, 

preknsepsiyonel bakıma yönelik farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu ile söylenebilir. 

  Araştırmamızda primigravidaların ve eşlerinin yaşlarının prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puanlarını etkileyen faktörlerden biri olduğu saptanmıştır. Primigravidaların ve 

eşlerinin yaşları artıkça prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanlarının anlamlı olarak 

arttığı belirlenmiştir (p<0,05, Tablo 4.1.10). Araştırmamızla benzerlik göstermeyen Gautam ve 

Dhakal’ın üreme çağındaki kadınlarda prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin 

belirlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmada, kadınların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

düzeyi ile yaşları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır [20]. Araştırmamızda 

primigravidaların ve eşlerinin yaşları arttıkça prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

düzeylerinin artması, çiftlerin deneyimlerinin artmasıyla ve daha geç yaşta evlenmiş 

olmalarıyla açıklanabilir. Ayrıca primigravidaların yaşları azaldıkça prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi düzeylerinin daha düşük olduğunun belirlenmesi, hemşirelerin prekonsepsiyonel 

bakım konusunda planladıkları eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde bu gruba öncelik 

vermeleri gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. 

 Araştırmamızda primigravidaların kiloları ve gebelik öncesi kilolarının 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puanlarını etkileyen faktörlerden biri olduğu 

saptanmıştır. Primigravidaların kiloları ve gebelik öncesi kiloları artıkça prekonsepsiyonel 
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bakıma ilişkin bilgi puanlarının anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir (p<0,05, Tablo 4.1.10). 

Literatürde primigravidaların kilolarına ve gebelik öncesi kilolarına göre prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi düzeylerinin incelendiği çalışmalara rastlanmamıştır. Araştırmamızda gebe 

kalmadan önce düzenli olarak egzersiz yapan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi düzeylerinin yüksek olması bu sonucumuzu destekler niteliktedir. 

Primigravidaların gebelik öncesindeki kilosunu vermek için egzersiz yapmaya başladığı, yeterli 

ve dengeli beslenmeye başlamış olabileceği düşünülebilir. Ayrıca bu sonuç, primigravidaların 

prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgilerini davranışa dönüştürmüş olmaları ile açıklanabilir. 

 Prekonsepsiyonel dönemde kadına yönelik potansiyel ve olası tüm risk faktörlerinin 

tanılanması hem fetal hem de maternal iyilik hali için kaçınılmaz bir durumdur. Risk 

faktörlerine yönelik gerekli eğitim ve danışmanlıkların verilmesi, kadınların bu sürece 

katılımını sağlayarak uyumunu kolaylaştıracaktır. Hemşirelerin bu süreci kadınlarla beraber 

iyi yöneterek özde sağlıklı gebelik, doğum ve doğum sonrası döneme, genelde ise sağlıklı birey, 

sağlıklı aile ve sağlıklı topluma büyük katkılar sağlayacağı öngörülmektedir. 
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5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

5.1. Sonuçlar 

  

Ülkemizde prekonsepsiyonel bakım ve danışmanlık hizmetlerinde ulusal bir sağlık 

programı olmamasına karşın primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak primigravidaların prekonsepsiyonel bakım 

alma durumlarının yetersiz olduğu saptanmıştır. Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi düzeyleri ve bakım alma durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmış olan bu 

araştırmada şu sonuçlar elde edilmiştir; 

 Primigravidaların yaş ortalamasının 26,01±5,13 olduğu belirlenmiştir. 

 Primigravidaların yarıya yakınının öğrenim düzeyi düşük ve çoğunluğu gelir getiren 

herhangi bir işte çalışmamaktadır.  

 Primigravidaların en uzun süre yaşadığı coğrafi bölge Akdeniz Bölgesi’dir. 

 Primigravidaların tamamına yakını isteyerek gebe kalmıştır. 

 Primigravidaların gebelik öncesi bakım kavramını duyma oranı oldukça düşüktür. 

 Primigravidaların yarısından fazlasının gebe kalmadan önce sigarayı bıraktıkları, 

yeterli ve dengeli beslendikleri, çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bıraktıkları, kullandığı ilaçları 

doktora danıştıkları, kan uyuşmazlığı tespiti için doktor kontrolüne gittikleri, kimyasal ve 

zararlı maddelerden, sigara içilen ortamlardan, aşısız hayvan ve dışkılarından uzak durdukları 

belirlenmiştir. 

 Primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının 

87,12±11,98 olduğu saptanmıştır. 

 Primigravidaların ve eşlerinin yaşları ve öğrenim düzeyleri  arttıkça prekonsepsiyonel 

bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir. 

 Eşi ve kendisi gelir getiren herhangi bir işte çalışan, en uzun süre il ve ilçede yaşayan, 

gebelik öncesinde sağlık sorunu yaşayan, akraba evliliği yapan, gebelik öncesi bakım kavramını 

duyan primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının yüksek ve 

anlamlı olduğu saptanmıştır. 

 Primigravidaların kiloları ve gebelik öncesi kiloları arttıkça prekonsepsiyonel bakıma 

ilişkin bilgi puan ortancalarının anlamlı olarak arttığı belirlenmiştir. 

 Gebe kalmadan önce kızamıkçık, suçiçeği ve hepatit B bağışıklığını kontrol ettiren, kan 

sayımı yaptıran, kandaki demir düzeyini ve demir deposunu kontrol ettiren, düzenli olarak 

egzersiz yapan, serviks kanser taraması yaptıran, çiğ et ya da az pişmiş et yemeyi bırakan, kan 

uyuşmazlığının tespiti için doktora giden ve sigara içilen ortamlardan uzak duran 
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primigravidaların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi puan ortancalarının yüksek ve anlamlı 

olduğu bulunmuştur. 

 

5.2. Öneriler 

 

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

 Özellikle eşi ve kendisi genç yaş grubunda olan, eşinin ve kendisinin öğrenim düzeyi 

düşük, eşi ve kendisi herhangi bir işte çalışmayan kadınların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin 

bilgilerini arttırmaya yönelik eğitim verilerek konuya ilişkin farkındalık geliştirmelerinin 

sağlanması, 

 Köyde yaşayan kadınların prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgilerini geliştirmeye 

yönelik eğitimler verilmesi,  

 Kadınlara prekonsepsiyonel bakıma ilişkin verilecek bilgi ve danışmanlık 

hizmetlerinin gebelik öncesi dönemde başlatılması, 

 Kadınların prekonsepsiyonel bakım alma durumlarının derinlemesine incelendiği 

nitel çalışmaların yapılması, 

 Erkekleri prekonsepsiyonel bakıma dahil etmek amacıyla konuya ilişkin eğitimler 

verilmesi,  

 Hemşirelerin prekonsepsiyonel bakım konusunda farkındalığının arttırılmasına 

yönelik hizmetiçi eğitimlerin planlaması, 

 Hemşirelerin gebelik öncesi dönemde prekonsepsiyonel bakımın tüm 

parametrelerini kapsayan değerlendirme ve izleme çalışmaları yürütmeleri, 

 Araştırmanın daha büyük örneklem grubunda yapılması, 

 Kadınların prekonsepsiyonel bakım alma durumlarını ve bilgi düzeylerini daha 

geniş çapta belirlemek ve bölgesel farklılıkları ortaya çıkarmak için çalışmalar planlanıp, 

uygulanması önerilmektedir.  
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Ek-1 
 

Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Bakım Alma 
Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Anket Formu  

 

Sayın Katılımcı, 

 

Bu anket formu ‘’Primigravidaların Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin Bilgi Düzeyleri ve 

Bakım Alma Durumları’’ adlı araştırma kapsamında ilk gebeliğini yaşayan kadınların gebelik 

öncesi bakıma ilişkin bilgi düzeyleri ve bakım alma durumları hakkında bilgi toplamayı 

amaçlamaktadır. Sonuçlar gebelik öncesi bakıma ilişkin eğitimlerin planlanmasına yardımcı 

olacaktır. 

Anket formunda 75 adet soru yer almaktadır. Sorulara yanıt verme süreniz 20 

dakikadır. 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. 

 

Doç. Dr. Duygu V.Yılmaz          Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın 

                                                         Sağ. ve Hast. Hemşireliği ABD     duyguulu@gmail.com   

YL. Öğr. Murat Benli                Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın 

                                                         Sağ. ve Hast. Hemşireliği ABD    murat-0123@hotmail.com 
 

 

A. PRİMİGRAVİDALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ  
 

1) Yaşınız:………….. 

2) Öğrenimdüzeyiniz: 

a) Okuryazar değil 
b) Okuryazar 
c)İlkokul mezunu 
d) Ortaokul mezunu 
e) Lise mezunu 
f) Üniversite mezunu 
g)Yüksek lisans mezunu 

 
3) Gelir getiren bir işte çalışıyor musunuz? 

a) Çalışıyorum(açıklayınız………………………………)   b)Çalışmıyorum  
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4) Gelir durumunuz: 

a) Gelir giderden az 
b) Gelir gidere denk 
c) Gelir giderden fazla 

 

5) En uzun yaşadığınız yer: 

a) İl 

b) İlçe 

c) Köy 

 
6) En uzun yaşadığınız coğrafi bölge: 

a) Karadeniz Bölgesi 

b) Marmara Bölgesi 

c) Ege Bölgesi 

d) Akdeniz Bölgesi 

e) İç Anadolu Bölgesi 

f) Doğu Anadolu Bölgesi 

g) Güneydoğu Anadolu Bölgesi 

 
7) Aile tipi: 

a) Çekirdek aile 

b) Geniş aile 

 

8) Eşinizin yaşını belirtiniz:……………… 

 
9) Eşinizin öğrenim düzeyi: 

a) Okuryazar değil 
b) Okuryazar 
c)İlkokul mezunu 
d) Ortaokul mezunu 
e) Lise mezunu 
f) Üniversite mezunu 
g)Yüksek lisans mezunu 

 
10) Eşiniz gelir getiren bir işte çalışıyor mu? 

 
a)Çalışıyor (açıklayınız…………………..)                                 b)Çalışmıyor 
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B. PRİMİGRAVİDALARIN SAĞLIK ÖYKÜLERİNE İLİŞKİN ÖZELLİKLER 
 
1) Boyunuz:                   Kilonuz:                                                   BKI: 

 
2) Gebelik öncesindeki kilonuzu belirtiniz:……………………………… 

 
3) Gebelik haftanızı belirtiniz:………………………………………………… 

   
4) Çocuk sahibi olmaya planlayarak/isteyerek mi karar verdiniz? 

 
a) Evet                                                                                                             b) Hayır 

 
5) Gebe kalmaya yönelik herhangi bir tedavi aldınız mı? 

 
a) Evet                                                                                                              b) Hayır 
 
6) Gebelikteki kontrollerinize düzenli olarak gidiyor musunuz? 

 
a) Evet                                                                                                              b) Hayır 

 
7) Gebeliğinizde herhangi bir rahatsızlık/sağlık sorunu yaşıyor musunuz? 

 
a) Evet (açıklayınız……………………………...………..…….)                        b) Hayır 
 
8)  Sigara içiyor musunuz? 

 
a)Evet (sıklığını (adet/gün) açıklayınız: ………………….)                      b)Hayır 

 
c)Bıraktım (ay/yıl önce: …….…………….kaç tane açıklayınız: ………………….) 

9) Alkol kullanıyor musunuz? 
 
a)Evet (sıklığını açıklayınız: ………………………………….) b)Hayır 

10) Gebelik öncesinde teşhis konulmuş bir sağlık sorununuz var mı? 
 
a) Evet (adını açıklayınız:……………………………..…………)         b)Hayır 

 
11) Gebelik öncesinde ve gebelik sürecinde düzenli olarak demir ve folik asit kullanıyor 
musunuz? 

 
a) Evet          b)Hayır 

 
12) Düzenli olarak yürüyüş ya da spor yapıyor musunuz? 
 
a) Evet (sıklığını (dk/gün) açıklayınız: ……………………..)        b)Hayır 
 
13) Genetik (ailesel) geçişli bir hastalığınız var mı? 
 
a) Evet (adını açıklayınız:…………………………………………)       b)Hayır 
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14) Eşinizle kan uyuşmazlığınız var mı? 
 

a) Evet                                b) Hayır 
 

15) Eşinizle akraba mısınız? 
 

a) Evet (açıklayınız………………………………..…….)                          b) Hayır 
 

16) Eşiniz sigara içiyor mu? 
 

a)Evet                                                                                                                   b) Hayır 
 

17)Eşiniz yanınızda sigara içiyor mu? 
 

a)Evet                                                                                                                    b)Hayır 
 

C. PRİMİGRAVİDALARIN PREKONSEPSİYONEL BAKIMA İLİŞKİN BİLGİ ALMA 
ÖZELLİKLERİ 

 
1) Gebelik öncesi bakım kavramını duydunuz mu? 

 
a) Evet (neler duydunuz açıklayınız: ……………………………………………………..) 

 
(kimden ya da nereden duydunuz açıklayınız: ………………………………………..) 
 

b)Hayır 
 

2) Gebelik öncesi bakıma ilişkin bilgi aldınız mı? 
 

a)Evet (hangi konularda bilgi aldınız açıklayınız…………………………………………….) 

(kimden ya da nereden bilgi aldınız açıklayınız:………………………………………………) 
 

b)Hayır 
 

3) Gebelik öncesi bakıma ilişkin aldığınız bilgiler beklentilerinizi karşıladı mı? 
 

a) Karşıladı    b)Karşılamadı 
 

D. PRİMİGRAVİDALARIN PREKONSEPSİYONEL BAKIM ALMA DURUMLARI 
 

Sayın Katılımcı; 
 
Aşağıdaki prekonsepsiyonel bakım alma durumlarına ilişkin formda bulunan 

davranışları yaptırdıysanız ‘’evet’’ seçeneğini, yaptırmadıysanız ‘’hayır’’ seçeneğini 
işaretleyiniz. 
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Prekonsepsiyonel Bakım 
Alma Durumları 

 

        Evet 

 

         Hayır 

1) Gebe kalmadan önce 
jinekolojik muayene 
yaptırdım. 

  

2) Gebe kalmadan önce fazla 
kilolarımı verdim. 

  

3) Gebe kalmadan önce kan 
şekerimi ölçtürdüm. 

  

4) Gebe kalmadan önce 
kızamıkçık, suçiçeği 
bağışıklığımı kontrol ettirip 
aşı oldum. 

  

5) Gebe kalmadan önce 
Hepatit B bağışıklığımı 
kontrol ettirip aşı oldum. 

  

6) Gebe kalmadan önce kan 
sayımı yaptırdım. 

  

7) Gebe kalmadan önce 
kandaki demir düzeyini ve 
demir deposunu kontrol 
ettirdim. 

  

8) Gebe kalmadan önce 
düzenli olarak egzersiz 
yapmaya başladım. 

  

9) Gebe kalmadan önce sigara 
ve alkol kullanmayı bıraktım. 

  

10) Gebe kalmadan önce 
yeterli ve dengeli beslenmeye 
başladım. 

  

11) Gebe kalmadan önce 
demir ve folik asit ilacı 
kullanmaya başladım. 

  

12) Gebe kalmadan önce 
kronik hastalık ya da 
hastalıklarımın kontrolünü 
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yaptırdım. 

13) Gebe kalmadan önce 
rahim ağzı kanser taraması 
yaptırdım. 

  

14) Gebe kalmadan önce çiğ et 
ya da az pişmiş et yemeyi 
bıraktım. 

  

15) Gebe kalmadan önce ağız 
ve diş sağlığım için muayene 
oldum. 

  

16) Gebe kalmadan önce 
kullandığım ilaç ya da ilaçları 
doktoruma danıştım. 

  

17) Gebe kalmadan önce 
eşimle kan uyuşmazlığının 
tespiti için doktor kontrolüne 
gittik. 

  

18) Gebe kalmadan önce 
tetanoz aşısı yaptırdım. 

  

19) Gebe kalmadan önce 
kimyasal ve zararlı 
maddelerden uzak durdum. 

  

20) Gebe kalmadan önce 
sigara içilen ortamlardan uzak 
durdum. 

  

21) Gebe kalmadan önce 
aşısız hayvan ve dışkılarından 
uzak durdum. 

  

 
 
E. PRİMİGRAVİDALARIN PREKONSEPSİYONEL BAKIMA İLİŞKİN BİLGİLERİ 

 
Sayın Katılımcı; 

 
Aşağıdaki prekonsepsiyonel bakıma ilişkin bilgi formunda bulunan bilgilerin 

doğruluğunu kabul ediyorsanız ‘’doğru’’ seçeneğini, kabul etmiyorsanız ‘’yanlış’’ seçeneğini, 
herhangi bir fikriniz yok ise ‘’fikrim yok’’ seçeneğini işaretleyiniz. 
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Prekonsepsiyonel Bakıma İlişkin 
Bilgiler 

 

         Doğru         Yanlış     Fikrim yok 

1) Anne olmak isteyen kadın gebeliğini 
planlamalıdır. 

   

2) Gebelik öncesi bakım, sadece bebeğin 
sağlıklı büyüme ve gelişmesi için 
gereklidir. 

   

3) Gebelik öncesinde kadının jinekolojik 
muayene olmasına gerek yoktur. 

   

4) Gebelik öncesinde açlık ve tokluk kan 
şekeri ölçümü yaptırılmalıdır. 

   

5) Anne ve baba olmak isteyen çiftin kan 
grubu belirlenerek kan uyuşmazlığı 
tespit edilmelidir. 

   

6) Gebelik öncesinde kadının kızamıkçık,  
suçiçeği bağışıklığı yoksa aşı 
yaptırmasına gerek yoktur. 

   

7) Gebelik öncesinde kadın düzenli 
egzersiz yapmalıdır. 

   

8) Gebelik öncesinde kadının evde aşısı 
olmayan hayvan beslemesinde sakınca 
yoktur. 

   

9) Gebelik öncesinde kadın kedi 
dışkısıyla temas etmemelidir. 

   

10) Gebelik öncesinde Hepatit B testi 
yaptırılmamalıdır. 

   

11) Akraba evliliği yapan çift genetik 
danışmanlık almalıdır. 

   

12) Gebelik öncesinde kadın sigara/alkol 
içmeyi bırakmalıdır. 

   

13) Gebelik öncesinde kadın yeterli ve 
dengeli beslenmelidir. 

   

14) Gebelik öncesinde kadının aşırı 
kilolu ya da şişman olması risk 
oluşturmaz. 

   

15) Gebelik öncesinde kronik 
hastalıkların kontrolü ve tedavisi 
yaptırılmalıdır. 

   

16) Gebelik öncesinde kadının kandaki 
demir oranı izlenmelidir. 

   

17) Gebelik öncesinde kadının 35 yaş ve 
üzerinde olması anne ve bebeğin 
sağlığını olumsuz etkilemez. 

   

18) Gebelik öncesinde kadının 
psikososyal sağlığının 
değerlendirilmesine gerek yoktur. 

   

19) Gebelik öncesinde kadın ilaç 
kullanırken doktoruna danışmalıdır.  
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20) Gebelik öncesinde çiğ et ve çiğ etle 
yapılan besinleri yemek gebeliği olumsuz 
etkilemez. 

   

21) Gebelik öncesinde rahim ağzı 
(serviks) kanser taraması yaptırılmasına 
gerek yoktur. 

   

22) Gebelik öncesinde kadının 
radyasyon, kimyasallar, gazlar gibi 
çevresel risklere maruz kalması gebelikte 
anne ve bebek sağlığını olumsuz 
etkilemez. 

   

23) Gebelik öncesinde kadının yaşadığı 
her türlü şiddet bebeğin sağlığını 
olumsuz etkiler. 

   

24) Gebelik öncesinde aile planlaması 
yöntemleri ile ilgili bilgi alınmasına gerek 
yoktur. 
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Ek-2 
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Ek-3 
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Ek-3 Devamı 
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