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Prof. Dr. Ümran SEVİL 

Kongre Başkanı 

Değerli bilim insanları,  

24/25 MAYIS 2021 tarihlerinde UZAKTAN ERİŞİM sistemi ile yedincisini İstanbul merkezli düzen-

lemiş olduğumuz 7. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi’ne gösterilen ilgi ve katkı-

lardan dolayı yürekten teşekkür ediyoruz.  

Kongremizde birbirinden değerli çok sayıda bilim insanı aktif olarak görev almış ve sizlerle bir arada 

olmamızı sağlamıştır. Kongremize Türkiye başta olmak üzere farklı dünya ülkelerinden davetli konuş-

macı olarak katılan; Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TÜRKİYE), Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (TÜR-

KİYE), Prof. Dr. Mohammad ISRAR (HİNDİSTAN), Prof. Dr. Mustafa TALAS (TÜRKİYE), Prof. Dr. 

Çetin YAMAN (TÜRKİYE), Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR (HİNDİSTAN), Prof. Dr. Ashok 

JAMMI (HİNDİSTAN), Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (TÜRKİYE), Doç. Dr. Michael KUYUCU 

(TÜRKİYE), Doç. Dr. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN), Doç. Dr. Sivasankaran SUBBURAYAN 

(SUUDİ ARABİSTAN), Dr. Öğr. Üye. Rommel TABULA (TAYLAND), Dr. Öğr. Üye. Santhosh KU-

MAR (HİNDİSTAN), Dr. Khalida NASEEM (PAKİSTAN), Masayu BİNTİ SELAMAT (SİNGAPUR) 

ve Alexandr POSTICA (MOLDOVA) olmak üzere tüm davetli konuşmacılarımıza teşekkürlerimizi su-

nuyoruz.  

Kongremizin başlangıç aşamasından kapanışına kadar bizleri yalnız bırakmayan ve her türlü teknik an-

lamda yanımızda olan ORP Danışmanlık’a, bilimsel anlamda desteğini esirgemeyen bilim kurulumuza 

ve düzenleme kurulu üyelerimize yürekten teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Kendilerine gelecek ha-

yatta da aynı başarılarının devamını temenni ediyoruz.  

Kongremize toplam 27 farklı dünya ülkesinden 296 bilim insanı 109 sözel bildiri ile katılmıştır. Ayrıca 

Türkiye’den 211 bilim insanı da 102 sözel bildiri ile katılım gerçekleştirmiştir. Kongremize gelen top-

lam yerli ve yabancı sözel bildiri sayısı 514 adettir. Ancak uzaktan erişim nedeni ve düzenleme kurulu 

kararı ile gelen bildirilerin sadece 211 adeti kabul edilerek programa dahil edilmiştir. Kongremizde sözel 

olarak sunulan 211 adet bildiri özetlerine ve bazı tam metinlere Kongre Bildirileri kitabında yer veril-

miştir.  
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Kongremizin aktif olarak bildiri kabul ettiği süreç içerisinde 36 farklı dünya ülkesinden bilim insanla-

rına da kongremize yönelik bilgiler gönderilmiştir. Bu çağrılarımıza yönelik olarak 27 farklı ülkeden 

sunum yapan ve dinleyici olarak katılımlar söz konusu olmuştur. Dış ülke katılımcılarına da destekleri 

ve bizlerle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Yine farklı dünya ülkelerinden olup, Türkiye’de 

akademik faaliyetlerini gerçekleştiren bilim insanlarının çalışmalarına da kongremizde yer verilmiştir. 

Kendilerine ürettikleri ve bizlerle paylaştıkları çalışmalarından dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz.  

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kongremizin sekizinci buluşmasını 2021 yılı Aralık ayı içeri-

sinde yine uzaktan katılım ile düzenleyeceğiz. Kongremizde birbiriyle iç içe olan farklı disiplinlerin 

buluşması ve bu buluşma ile multidisipliner anlayış çerçevesinde bir birliktelik yaratılması planlanmış-

tır. Katılımcılarımızın organizasyona, davetli konuşmacılara ve genel anlamda sunulan bildirilerin nite-

liğine ve başarılı bir kongre düzenlediğimize ilişkin geri bildirimleri bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir.  

Farklı olsa da aynı düşünce ile birbirine bağlı olan disiplinlerin bir araya gelerek yeni yeni projeler 

üretmesine katkı sağlamış olmak da ayrıca bizleri gururlandırmıştır. Kongremize yaklaşık iki ay kala 

kamu ve özel sektör temsilcileri ile devlet yöneticilerimize yönelik davetlerimize de karşılık bulduk. Bu 

vesile ile devlet büyüklerimizin göndermiş olduğu mesajlar ve mesaj içerikleri, ilerleyen süreçlerde daha 

verimli çalışmalar yapmamız konusunda da teşvik edici olmuştur.  Umut ediyoruz ki gelecek zaman 

içerisinde başta ülkemiz olmak üzere, birçok dünya ülkesinden bilim insanını bir araya toplamayı, ortak 

projeler ve ürünler ile birlikte çalışmayı başaracağız.  

Değerli bilim insanları sevgili dostlar; kongremize göstermiş olduğunuz ilgi, destek ve katkılardan do-

layı tüm organizasyon içerisinde yer alan çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor teşekkürleri-

mizi sunuyoruz. Bir sonraki kongremizde görüşmek üzere hepinize sağlık, mutluluk, huzur ve güzel 

günler diliyoruz. Kongremiz 2019 yılı akademik teşvik kriterleri kapsamında olup, 17/01/2020 tarihli 

ve 31011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 16/1/2020 tarihli ve 2043 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

Uyarınca ilgili yayınlanan yönetmelik kapsamında değerlendirilmektedir. Katılımcı sayısının %51 ve 

üzeri yabancı katılımcıdan oluşup, ayrıca 6 farklı dünya ülkesinden davetli konuşmacıya sahiptir. Top-

lam bildirilerin %51’den fazlası yabancı ülke katılımcılarına aittir.  

Saygılarımızla… 
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Prof. Dr. Ümran SEVİL 

Congress Chairman 

Dear scientists, 

We sincerely thank you for the interest and contributions shown to the 7th International Congress on 

Woman and Child Health and Education, which we organized for the seventh time with the REMOTE 

ACCESS system on 24/25 MAY 2021, based in Istanbul.  

Many valuable scientists took active part in our congress and enabled us to be together with you. We 

would like to thank all of our invited speakers participating from different countries of the world, par-

ticularly Turkey including; Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TURKEY), Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

(TURKEY), Prof. Dr. Mohammad ISRAR (INDIA), Prof. Dr. Mustafa TALAS (TURKEY), Prof. Dr. 

Çetin YAMAN (TURKEY), Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR (INDIA), Prof. Dr. Ashok JAMMI 

(INDIA), Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (TURKEY), Assoc. Prof. Michael KUYUCU (TURKEY), 

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKISTAN), Assoc. Prof. Sivasankaran SUBBURAYAN (SAUDI 

ARABIA), Assist. Prof. Rommel TABULA (THAILAND), Assist. Prof. Santhosh KUMAR (INDIA), 

Dr. Khalida NASEEM (PAKISTAN), Masayu BİNTİ SELAMAT (SINGAPORE) and Alexandr POS-

TICA (MOLDOVA). 

We are grateful to ORP Consulting, who did not leave us alone from the beginning to the end of the 

congress and stood by us in all technical terms, our scientific establishment and our organizing board 

members for their scientific support. We wish them the same success in the future life. 

296 scientists from 27 different world countries participated in our congress with 109 verbal presenta-

tions. Also 211 scientists from Turkey participated with 102 verbal presentations. The total number of 

local and foreign oral presentations coming to our congress is 514. However, only 211 of the papers 

received due to the remote access reason and the decision of the regulatory board were accepted and 

included in the program. 211 abstracts and some full texts presented as oral / poster at our congress are 

included in the Congress Proceedings book. 

During the process in which our congress actively accepted papers, information about our congress was 

sent to scientists from 36 different world countries. There have been participants from 27 different coun-

tries as presenters and listeners for these calls. We also thank the foreign participants for their support 

and being with us. Again, the work of scientists from different countries of the world, who perform 
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academic activities in Turkey are featured in our congress. We also thank them for their work they have 

produced and shared with us. 

We will organize the eighth meeting of our congress, which we regularly hold every year, in December 

2021, again with remote participation. In our congress, it is planned to meet different disciplines inter-

twined with each other and to create a union within the framework of a multidisciplinary understanding 

with this meeting. The feedback of our participants to the organization, to the invited speakers, to the 

quality of the presentations presented in general, and to the fact that we have organized a successful 

congress, made us very happy. 

It has also made us proud to have contributed to the creation of new projects by bringing together disci-

plines that are different but connected with the same thought. About two months before our congress, 

we also received our invitations to public and private sector representatives and state administrators. On 

this occasion, the messages and message contents sent by our elders have encouraged us to work more 

efficiently in the future. We hope that in the future, we will be able to gather scientists from many 

countries of the world, especially our country, and to work with joint projects and products. 

Dear scientists, dear friends; We wholeheartedly congratulate our colleagues in the entire organization 

for your interest, support and contribution to our congress, and we present our gratitude. We wish you 

all health, happiness, peace and good days to see you at our next congress. Our congress is within the 

scope of academic incentive criteria for 2019 and is evaluated within the scope of the relevant pub-

lished regulation in accordance with the President's Decision No. 2043 dated 16/1/2020, published in 

the Official Gazette dated 17/01/2020 and numbered 31011. The number of foreign participants is 51% 

and above, and it also has invited speakers from 6 different world countries. More than 51% of the total 

papers belong to foreign country participants. 

Regards… 

 

 

 

 

 

 



KOMİTE VE KURULLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONGRE BAŞKANI 

Prof. Dr. Ümran SEVİL 

"İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi" 

  

DÜZENLEME KURULU 

Prof. Dr. Çetin YAMAN 

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ 

Prof. Dr. Gülşen VURAL 

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER 

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA 

Prof. Dr. Kaya YILDIZ 

Prof. Dr. Mustafa TALAS 

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL 

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN 

  

SEKRETERYA 

Doç. Dr. Üyesi. Gökşen ARAS 

Dr. Öğr. Üyesi. Nigar ÇELİK 

Dr. Öğr. Üyesi. Özlem GÜNER 



BİLİM KURULU 

 

 

BİLİM KURULU 

Prof. Dr. Asuman SARACALOĞLU - Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. Bilal DUMAN - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Bülent SALDERAY - Ankara Hacı Bayramveli Üniversitesi 

Prof. Dr. Çetin YAMAN - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Prof. Dr. Erdal ZORBA - Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Erdem ÜNVER - Atılım Üniversitesi 

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN - İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülşen VURAL - Yakın Doğu Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Prof. Dr. Fariba DEHGHANİ - The University of Sydney 

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ - Manisa Celal Bayar Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülsen DEMİR - Adnan Menderes Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülbu TANRIVERDİ - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Prof. Dr. Haluk ZÜLFİKAR - İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Jacquelynne SUE ECCLES - University of California 

Prof. Dr. Katrien BEEECKMAN - University of Antwerpen 

Prof. Dr. Kafiye EROĞLU - Koç Üniversitesi 

Prof. Dr. Kaya YILDIZ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Prof. Dr. Margaret TRESCH OWEN - University of Texas 

Prof. Dr. Metin YAMAN - Dokuz Eylül Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa TALAS - Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa YILMAZLAR - Sakarya Üniversitesi 

Prof. Dr. Necati DEMİR - Gazi Üniversitesi 

Prof. Dr. Nevin HOTUN ŞAHİN - İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Prof. Dr. Patrick MAFORA - University of South Africa 

Prof. Dr. Sue CHERRINGTON - Victoria University of Wellington 

Prof. Dr. Ümran SEVİL - İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

Prof. Dr. Veysel BOZKURT - İstanbul Üniversitesi 

Prof. Dr. Zuhal BAHAR - Koç Üniversitesi 

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL - Fırat Üniversitesi 

Doç. Dr. Atilla DÖL - Gazi Üniversitesi 

Doç. Dr. Aslı Sis ÇELİK - Atatürk Üniversitesi 

Doç. Dr. Gülendam KARADAĞ - Dokuz Eylül Üniversitesi 

Doç. Dr. Gökşen ARAS - Atılım Üniversitesi 

Doç. Dr. Melissa McHALE - Colorado State University 

Doç. Dr. Seyhan HIDIRLIOĞLU - Marmara Üniversitesi 

Doç. Dr. Saliha ÖZPINAR - Alanya Alattin Keykubat Üniversitesi 

Doç. Dr. Selvinaz SAÇAN - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 

Doç. Dr. Sevilay YILDIZ - Abant İzzet Baysal Üniversitesi 



BİLİM KURULU 

 

 

29 

Doç. Dr. Simge ZEYNELOĞLU - Gaziantep Üniversitesi 

Doç. Dr. Zeynep GÜNGÖRMÜŞ - Gaziantep Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah KARATAŞ - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Ayça GÜRKAN – İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Duygu AKSOY - Namık Kemal Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Makbule TOKUR KESKİN - Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

Dr. Öğr. Üyesi Meltem YALIN UÇAR - Adnan Menderes Üniversitesi 

 

**Bilimsel kurul unvan ve alfabetik isim sıralamasına göre düzenlenmiştir. 

  

HUKUK DANIŞMANLARI 

Av. Fevzi PAPAKÇI 

Av. İbrahim DURSUN 

Av. Mehmet AYDIN 

Av. Nazmi ARİF 

Av. Onur BAYKAN 

Av. Rozerin Seda KİP 

Av. Yusuf ÇİFCİ 

 

 



KONGRE PROGRAMI 
 

 

 

 

 

 

KONGRE PROGRAMI/CONGRESS PROGRAM 

  

AÇILIŞ/OPENING 

24-25 MAYIS 2021 / 24-25 MAY 2021 

  

AÇILIŞ KONUŞMASI / OPENING SPEECH 

PROF. DR. ÜMRAN SEVİL 

KONGRE BAŞKANI (CHAIR OF CONGRESS) 

  

DAVETLİ KONUŞMACILAR/INVITED SPEAKERS 

09:00 – 12:00 (GMT+3) 

  

OTURUM BAŞKANI/HEAD OF SESSION 

PROF. DR. GÜLSEN DEMİR 

  

KEYNOTE SPEAKERS 

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Mohammad ISRAR (HİNDİSTAN-INDIA) 

Prof. Dr. Mustafa TALAS (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Çetin YAMAN (TÜRKİYE-TURKEY) 

Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR (HİNDİSTAN-INDIA) 

Prof. Dr. Ashok JAMMI (HİNDİSTAN-INDIA) 

Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL (TÜRKİYE-TURKEY) 

Assoc. Prof. Michael KUYUCU (TÜRKİYE-TURKEY) 

Assoc. Prof. Rab Nawaz LODHI (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

Assoc. Prof. Sivasankaran SUBBURAYAN (SUUDİ ARABİSTAN-SAUDI ARABIA) 

Assist. Prof. Rommel TABULA (TAYLAND-THAILAND) 

Assist. Prof. Santhosh KUMAR (HİNDİSTAN-INDIA) 

Dr. Khalida NASEEM (PAKİSTAN-PAKISTAN) 

Masayu BİNTİ SELAMAT (SİNGAPUR-SINGAPORE) 

Alexandr POSTICA (MOLDOVYA-MOLDOVA) 

 

  



KONGRE PROGRAMI 
 

 

31 

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 1 

Tarih ve Saat / Date and Time : 24.05.2021 – 12:00 – 24:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ümran SEVİL 

  Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

  Prof. Dr. Gülsen DEMİR 

  Prof. Dr. Gülten HERGÜNER 

  Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

 

12:00 Serap MUTLU ÖZÇE-

LİK OTCU 

POSTMENOPOZAL VULVAR LİPOM OLGUSUNA YAK-

LAŞIM 

12:10 Alev SÜZEN, Süleyman 

Cüneyt KARAKUŞ 

VAJİNAL VE REKTAL YARALANMAYA EŞLİK EDEN 

POSTTRAVMATİK TAM ÜRETRAL KOPMA 

12:20 Ali AKDOGAN ŞİDDETLİ PULMONER HİPERTANSİYONLU GEBEDE 

EPİDURAL ANALJEZİ İLE VAGİNAL DOĞUM: OLGU 

SUNUMU 

12:30 Aslıhan ALP ÖZTÜRK, 

Emine TÜRKOĞLU 

GEBELERDE RUBELLA VE SİFİLİZ TARAMASI 

12:40 Ayça Nazlı BULUT SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM VE SONUÇ-

LARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

12:50 Ayçağ YORGANCI, Hilal 

M. BULUT AYDEMİR 

DO WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME 

HAVE SEXUAL DYSFUNCTION? 

13:00 Ayşegül KILIÇLI, Simge 

ZEYNELOĞLU 

REFLEKSOLOJİNİN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖRÜ-

LEN SEMPTOMLAR ÜZERİNE ETKİSİ: SİSTEMATİK 

DERLEME 

13:10 Ayşegül KILIÇLI, Simge 

ZEYNELOĞLU 

POSTPARTUM DÖNEMDE UYGULANAN REFLEKSO-

LOJİNİN AĞRI, YORGUNLUK, UYKU KALİTESİ VE 

LAKTASYON ÜZERİNE ETKİSİ 

13:20 Berna ERTUĞRUL POSTNATAL EXPOSURE TO SEX HORMONES ESTI-

MATED BY BREAST SIZE AND FACIAL-WIDTH-TO 

HEIGHT RATIO IN YOUNG NULLIPAROUS WOMEN 

13:30 Berrin AKTAN, Türkan 

AKBAYRAK 

ADÖLESAN GEBELERLE ERİŞKİN GEBELERİN, FİZİK-

SEL AKTİVİTE DURUMU VE DOĞUM SONUÇLARININ 

KARŞILAŞTIRILMASI (COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ) 

13:40 Betül TOKGÖZ ÇAKIR, 

Seval YILMAZ ERGANİ, 

Cantekin İSKENDER 

NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: İNTRAUTERİN ENTERO-

LİTİAZİS 

13:50 Çağanay SOYSAL SEZARYEN OLAN ASEMPTOMATİK GEBELERDE CO-

VİD-19 GÖRÜLME SIKLIĞI 
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14:00 Cengiz ANDAN BÜYÜK BİR İNTRALİGAMENTER MİYOMUN LAPA-

ROSKOPİ İLE TEDAVİSİ 

14:10 Cevat Rıfat CÜNDÜBEY, 

Erzat TOPRAK 

DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KARDİOVERSİYON VE 

ANTİ-ARİTMİK İLAÇLARLA TEDAVİ EDİLEN FETAL 

ATRİYAL FLUTTER VAKASI 

14:20 Cevriye OCAKTAN, 

Gonca BURAN 

DOĞUM SONU DÖNEMDE SİGARA KULLANIMININ 

EMZİRMEYE ETKİSİ: LİTERATÜR İNCELEMESİ 

14:30 Cihan GÜL, Yavuz Üren KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE OLUŞAN TRAVMALA-

RIN FİZYOLOJİK SONUÇLARI 

14:40 Cihan GÜL, Yavuz 

ÜREN 

LAKTASYON DÖNEMİNDEKİ İLAÇ UYGULAMALARI-

NIN BEBEKLER ÜZERİNDE FİZYOLOJİK ETKİLERİ 

14:50 Ali Serdar YÜCEL, Üm-

ran SEVİL, Gülten HER-

GÜNER, Çetin YAMAN, 

Ayça GÜRKAN, Murat 

KORKMAZ 

COVID-19 SÜRECİNDE KADIN SAĞLIĞI VE FİZİKSEL 

AKTİVİTE 

15:00 Ayça GÜRKAN, Ümran 

SEVİL, Ali Serdar YÜ-

CEL, Gülten HERGÜ-

NER, Çetin YAMAN, 

Murat KORKMAZ 

UZAKTAN EĞİTİM VE ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİ: BİR ÖL-

ÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

15:10 Demet KIŞLAK, Sevinç 

KÖSE TUNCER 

GEBELERDEKİ DİSTRESİN SAĞLIK UYGULAMALARI 

ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

15:20 Deniz DİRİK GEBELİKTE AKUT BATINA NEDEN OLAN AKUT PİYE-

LONEFRİT OLGUSU 

15:30 Deniz DİRİK, Yaren Dİ-

RİK, Pınar KOLUSARI 

ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖRÜLEN AKUT 

PANKREATİT OLGUSU 

15:40 Dilek KUTANIS JÜVENİL HYALİN FİBROMATOZİSLİ OLGUDA 

FARKLI YAKLAŞIMLA ULTRASON EŞLİĞİNDE POPLİ-

TEAL SİYATİK SİNİR BLOĞU 

15:50 Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, 

Fatma KARASU, Zehra 

CAN 

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜM ODAKLILIK 

DÜZEYLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİ TUTUMLARINA ET-

KİSİ 

16:00 Eda Nur ALTUNBAŞ, 

Yeliz VARIŞOĞLU, Pı-

nar IRMAK VURAL 

DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE KULLANILAN 

AKUPRESÜR UYGULAMASI: RANDOMİZE KONT-

ROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR 

DERLEMESİ 

16:10 Ela KAPLAN DİZ EKLEMİNDE DEJENERATİF OSTEOARTRİT BUL-

GULARI OLAN POSTMENOPOZAL KADIN HASTA-

LARDA KIKIRDAK HACMİNE HORMON REPLASMAN 

TEDAVİSİNİN ETKİSİ VAR MI? 
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16:20 Emine DEMİR, Sevinç 

KÖSE TUNCER 

GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN 

GEBELERDE OLAĞAN YAKİNMALAR VE YAŞAM KA-

LİTESİNE ETKİSİ 

16:30 Esin MUTLUER, Fatma 

YILDIRIM, Nuriye BÜ-

YÜKKAYACI DUMAN 

EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI VE ETİK 

PROBLEMLER 

16:40 Esin MUTLUER, Fatma 

YILDIRIM, Nuriye BÜ-

YÜKKAYACI DUMAN 

HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS (HPV) ENFEKSİYONU VE 

KORUYUCU AŞI UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ 

16:50 Esin TUFAN, Hülya Çİ-

ÇEK ACAR, Fikri ÖZ-

DEMİR 

KADIN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN ÜRİNER İN-

KONTİNANSIN ANATOMİK NEDENLERİ ÜZERİNE BİR 

ARAŞTIRMA 

17:00 Esin TUFAN, Nuriye BÜ-

YÜKKAYACI DUMAN 

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN DİYABETİK KA-

DINLARDA CİNSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIR-

MADA HEMŞİRENİN ROLÜ 

17:10 Esra TEKİN, Derya 

YÜKSEL KOÇAK 

GEBE KALMA ŞEKLİ ANNE VE BEBEK BAĞLANMA-

SINI ETKİLER Mİ? 

17:20 Esra TURAL BÜYÜK, 

Hatice UZŞEN, Emel 

ODABASOĞLU 

HEMŞİRELERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAK-

LARINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE EBEVEYN TU-

TUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

17:30 Fatma Nurgül TAŞGÖZ İZOLE AĞIR ADET KANAMASI ETYOLOJİSİNDE YAPI-

SAL PATOLOJİLERİN YERİ 

17:40 Fatma Ülkü YILDIZ THE EFFECT OF ENRICHED TURKISH LANGUAGE AC-

TIVITIES ON SPOKEN LANGUAGE DEVELOPMENT OF 

4-YEAR-OLD CHILDREN 

17:50 Fatma Ülkü YILDIZ, Ha-

mide Sümeyye T0PA-

LOĞLU, Tuğba ÖZÇE-

LİK 

ERGENLERDE BENLİK ALGISININ AKRAN İLİŞKİLE-

RİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

18:00 Ferda KARADAĞ OLGU ÖRNEKLERİ İLE BAKIM VERENİN YAPAY BO-

ZUKLUĞU 

18:10 Ferda KARADAĞ ÇOCUK İHMALİNİ NASIL ÖNLERİZ? 

18:20 Feyza BAYRAM GEBELİK VE TUBAOVERYAN ABSE RÜPTÜRÜ 

18:30 Filiz ŞENSOY, Derya 

YÜKSEL KOÇAK 

EMZİRMEYİ DESTEKLEMEDE TAMAMLAYICI VE AL-

TERNATİF TIP UYGULAMALARI 

18:40 Gonca BURAN, Hilmiye 

AKSU 

HYPNOBİRTHİNG EĞİTİMİNİN DOĞUM AĞRISI VE 

DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONT-

ROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA 
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18:50 Gülnur TANRIVERDİ, 

Nergis KENDER ER-

TÜRK, Tayfur ÇİFT, 

Emin ÜSTÜNYURT 

AKUT PUERPERAL UTERİN İNVERSİYON: VAKA SU-

NUMU VE LİTERATÜR ÖZETİ 

19:00 Gülseda YARDIMCI, 

Fatma YILDIRIM, Nu-

riye BÜYÜKKAYACI 

DUMAN 

COVİD 19’UN MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞA ETKİ-

LERİ 

19:10 Gülsüm ÖZEN ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN: CURRENT PERS-

PECTIVES 

19:20 Gülsüm ÖZEN, Gülşah 

ÖZEN 

CYSTIC FIBROSIS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND 

MANAGEMENT 

19:30 Gülşah ÜLGÜ ASLAN, 

Fatma YILDIRIM, Nu-

riye BÜYÜKKAYACI 

DUMAN 

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN FETAL VE NEONATAL 

SAĞLIĞA ETKİLERİ 

19:40 Gülşah ÜLGÜ ASLAN, 

Fatma YILDIRIM, Nu-

riye BÜYÜKKAYACI 

DUMAN 

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN MATERNAL SAĞLIĞA ET-

KİLERİ 

19:50 Gönül TOSUN, Fatma 

YILDIRIM, Nuriye BÜ-

YÜKKAYACI DUMAN 

SERVİKS KANSERİ, GÜNCEL TARAMA YÖNTEMLERİ 

VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI 

20:00 Hamide AYGÖR, Aliye 

ÇAYIR 

YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VE-

RİLEN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ EĞİTİMİ-

NİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

20:10 Hamide ZENGİN, Nur-

san ÇINAR 

ERGENLERİN SIGARANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ İLE İL-

GİLİ TUTUM VE ALGILARININ BELİRLENMESİ 

20:20 Hamide ZENGİN, Nur-

san ÇINAR 

KANGURU BAKIMININ KANITA DAYALI YARARLARI 

20:30 Hatice KUBİLAY FETAL PROGRAMLAMANIN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA 

OBEZİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

20:40 Hatice UZŞEN, Dilek 

ZENGİN, Seda ARDA-

HAN SEVGİLİ, Hatice 

BAL YILMAZ, Zümrüt 

BAŞBAKKAL 

2-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN KORONAVİRÜS 

FOBİSİ VE ANKSİYETE DURUMLARININ ÇOCUKLA-

RINA YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ 

20:50 Hilal Hatice ÜLKÜ, Beste 

DİNÇER 

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİNLİK PLAN-

LARINDAKİ DEĞERLER 

21:00 Hilal Hatice ÜLKÜ, Ke-

rim GÜNDOĞDU 

EBEVEYNLERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI 

VE ÇOCUK EBEVEYN ARASINDAKİ İLETİŞİM 
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21:10 Hülya ÇİÇEK ACAR, 

Fatma YILDIRIM, Nu-

riye BÜYÜKKAYACI 

DUMAN 

COVİD 19 PANDEMİSİNDE GEBELİK 

21:20 Hülya ÇİÇEK ACAR, 

Fatma YILDIRIM, Nu-

riye BÜYÜKKAYACI 

DUMAN 

DOĞUM KORKUSU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 

21:30 Kemal DİNÇ GEBELİKTE NADİR BIR AKUT BATIN VAKASI: Mİ-

YOM TORSİYONU 

21:40 Kemine UZEL, Fatma 

Zehra KURNUC, Umit 

Arslan NAYKI, Paşa 

ULUG 

PROLAPSED SUBMUCOUS FIBROID: IT IS NOT ONLY 

MEDICAL PROBLEM 

21:50 Koray GÖK, Selçuk ÖZ-

DEN 

DEKOLMAN PLASENTA VE UTERİN ATONİYE BAĞLI 

KANAMANIN B-LYNCH KOMPRESYON SÜTURU VE 

BİLATERAL UTERİN ARTER LİGASYONUNA EK OLA-

RAK BAKRI BALON UYGULAMASI VE BİLATERAL 

HİPOGASTRIK ARTER LİGASYONU ILE BAŞARILI TE-

DAVİSİ SONRASI OLUŞAN GEBELİK: OLGU SUNUMU 

22:00 Kübra ÇELEĞEN DOĞUMSAL ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİ İLE İLİŞ-

KİLİ MATERNAL RİSK FAKTÖRLERİ 

22:10 Mehmet AK, Mustafa 

Bertan DEMİR 

COMPARISON OF FETAL MATERNAL CLINIC FEA-

TURE OF THE TURKEY REPUBLIC PEOPLE AND RE-

FUGEES NULLIPAR SINGLE PREGNANCY OVER 37 

WEEKS 

22:20 Mehmet Ali AKMAN, 

Mustafa ALBAYRAK 

DO WE NEED TO USE ANY MEDICATION TO REVEAL 

OVERSTIMULATED OVARIES IN ‘’FREEZE ALL’’ 

CYCLES IN PCOS PATIENTS UNDERGOING IVF PRIOR 

TO THE THAW ET PROGRAM 

22:30 Mehmet İrfan KÜLAH-

ÇIOĞLU, Pelin DEĞİR-

MENCİ AYÇİÇEK, Ser-

taç AYÇİÇEK 

PRENATAL DIAGNOSIS OF FRONTO-ETHMOIDAL EN-

CEPHALOCELE: A CASE REPORT 

22:40 Melike EĞER AYDOĞ-

MUŞ 

MÜKEMMELİYETÇİ EĞİLİMLER EKSENİNDE KADIN-

LARDAKİ İNTERNET VE ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI VE 

YORDAYICILARI 

22:50 Meltem KARABAY, Gül-

süm KAYA, Tuğba AY-

HANCI 

İNDİREK HİPERBİLİRUBİNEMİSİ OLAN YENİDOĞAN-

LARDA FOTOTERAPİ ÖNCESİ VE SONRASI GÖZ FLO-

RASI DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 
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SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 2 

Tarih ve Saat / Date and Time : 25.05.2021 – 09:00 – 16:00 

Oturum Başkanı (Head of Session) :  Prof. Dr. Ümran SEVİL 

  Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

  Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 

  Assist. Prof. Ayça GÜRKAN 

 

09:00 Merve ÇAMLIBEL DOĞUM EYLEMİNDE SAYGILI ANNELİK BAKIMI 

09:10 Meryem VURAL ŞAHİN, 

Fatma YILDIRIM, Nuriye 

BÜYÜKKAYACI DUMAN 

GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER; 

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİNE GÜNCEL BA-

KIŞ 

09:20 Meryem VURAL ŞAHİN, 

Fatma YILDIRIM, Nuriye 

BÜYÜKKAYACI DUMAN 

GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMİN PEL-

VİK TABAN ÜZERİNE ETKİSİ 

09:30 Mine AKBEN, Feyza NA-

ZİK 

2-5 YAŞ ÇOCUĞU OLAN BİR GRUP ANNENIN ÇO-

CUKLUK ÇAĞI AŞILARINI YAPTIRMA DURUMLARI 

VE AŞIYA KARŞI TUTUMLARI 

09:40 Mine AKBEN, Mehtap 

SÖNMEZ 

İLERİ YAŞ GEBELERDE PRENATAL DEPRESYON VE 

SOSYAL DESTEK DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

09:50 Muhammed ATAK, Şeyma 

HALAÇ 

2019-2020 YILLARINDA YAPILAN YENİDOĞAN TA-

RAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ 

10:00 Muhammed ATAK, Şeyma 

HALAÇ 

2019-2020 YILLARINDA SERVİKAL KANSER TA-

RAMA SONUCU ŞÜPHELİ BULUNAN KİŞİLERİN DE-

ĞERLENDİRMESİ 

10:10 Muhammed Emin AL-

BAYRAK 

ÇOCUK YAYINLARINDA İÇ SAYFA TASARIMININ 

TİPOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ 

10:20 Nergis KENDER ER-

TÜRK, Gülnur TANRI-

VERDİ, Anıl ERTÜRK 

PRİMER BARTHOLİN BEZİ KANSERİ- OLGU SU-

NUMU 

10:30 Nevin TÜTEN GEÇ FETAL GELİŞME KISITLILIĞI OLAN PRETERM 

GEBELİKLERİN FETAL SONUÇLARI 

10:40 Osman KÖSE NADİR GÖRÜLEN VAGİNAL LEİOMYOMA; OLGU 

SUNUMU 

10:50 Pelin DEĞİRMENCİ AY-

ÇİÇEK, Sertaç AYÇİÇEK, 

Ahmet YALINKAYA 

EXAMINATION OF RISKY AGE GROUP PREGNAN-

CIES: THE EXPERIENCE OF A TERTIARY CENTER 

11:00 Salih GÜLEN, İsmail 

DÖNMEZ 

OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK YA-

YINLARIN ANALİZİ 
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11:10 Seda ÜNVER, Esin TU-

FAN 

GEBELİKTE HİPERTANSİF DURUMLAR 

11:20 Seda ÜNVER, Fatma YIL-

DIRIM, Nuriye BÜYÜK-

KAYACI DUMAN 

MENOPOZ İLE İLGİLİ KISA SÜRELİ SEMPTOMLARA 

YÖNELİK KANITA DAYALI UYGULAMALARIN İN-

CELENMESİ 

11:30 Sema BAKİ YILDIRIM, 

Neslihan BEZİRGA-

NOĞLU ALTUNTAŞ 

POSTPARTUM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM 

11:40 Serap KARAMAN VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ TEDAVİSİNDE ORATYA ÇI-

KAN FOKAL NÖBETLE KARIŞAN İSTEMSİZ HARE-

KETLER 

11:50 Serap KARAMAN, Abdur-

rahman ÜNER 

YENİDOĞAN BEBEKLERDE PATENT DUKTUS ARTE-

RİOZUS’UN TANISI İÇİN KARİNA AÇISI ÖLÇÜMLERİ 

12:00 Serap Mutlu ÖZÇELİK 

OTCU, Ahmet YALIN-

KAYA 

WIGGLESWORTH SINIFLAMASINA GÖRE KLİNİĞİ-

MİZİN ÜÇ YILLIK PERİNATAL MORTALİTE HIZI 

12:10 Serenat ERİŞ YALÇIN İZOLE LATERAL VENTRİKÜLOMEGALİNİN POST-

NATAL GELİŞİMSEL SONUCU 

12:20 Serenat ERİŞ YALÇIN, 

Hasan Berkan SAYAL, 

And YAVUZ 

PRENATAL DÖNEMDE TESPİT EDİLEN CMV OL-

GUSU 

12:30 Sibel AKA ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BETA TALASEMİ TAŞIYICI-

LIĞI (TALASEMI MINOR) VE DEMIR EKSIKLIĞINE 

BAĞLI ANEMI OLGULARINDA RETIKÜLOSIT PARA-

METRELERININ DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI 

12:40 Tuğçe Döndü SAVAŞIR, 

Fatma YILDIRIM, Nuriye 

BÜYÜKKAYACI DUMAN 

COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET 

EŞİTLİĞİNE ETKİSİ 

12:50 Tuğçe TOPCU, Meltem 

KÜRTÜNCÜ 

ASTIMLI ÇOCUKLAR VE D TİPİ KİŞİLİK YAPISINA 

SAHİP ANNELER 

13:00 Venhar CEYHAN SURİYELİ MÜLİTESCİLERDE 3 YIL İÇERİSİNDE TEK-

RARLAYAN DOĞUMLARIN OLUMSUZ GEBELİK SO-

NUÇLARI İLE İLİŞKİSİ 

13:10 Yasemin ATEŞEYAN, 

Zeynep GÜNGÖRMÜŞ 

EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA HPV AŞISI YAP-

TIRMA KARARINDA HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİ 

13:20 Yasemin ATEŞEYAN, 

Zeynep GÜNGÖRMÜŞ 

SAĞLIK İNANÇ MODEL TEMELLİ EĞİTİM VE MOTİ-

VASYONEL GÖRÜŞMENİN ANNELERİN HPV AŞI-

SINA İLİŞKİN BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARINA ET-

KİSİ 

13:30 Yasemin DOĞAN, Lale 

AKSOY 

INFECTIVE ENDOCARDITIS IN PREGNANCY PRE-

SENTING WITH ISCHEMIC STROKE 
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13:40 İlkin Seda CAN, Ayla 

UZUN ÇİÇEK 

RELATIONSHIP BETWEEN ANTENATAL, PERINA-

TAL FEATURES AND AUTISM SPECTRUM DI-

SORDERS 

13:50 İlknur ERGİN, Fatma 

YILDIRIM, Nuriye BÜ-

YÜKKAYACI DUMAN 

COVİD-19 VE EMZİRME 

14:00 Ümmühan UÇAR, Hülya 

YILMAZ ÖNAL 

GEBELİKTE PROBİYOTİK KULLANIMI 

14:10 Zehra YANIK, Fatma 

YILDIRIM, Nuriye BÜ-

YÜKKAYACI DUMAN 

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE TAMAMLAYICI VE 

ALTERNATİF TEDAVİLERİN KULLANIMI 

14:20 Zehra YANIK, Fatma 

YILDIRIM, Nuriye BÜ-

YÜKKAYACI DUMAN 

AŞIRI AKTİF MESANE YÖNETİMİNDE SAĞLIKLI YA-

ŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 

14:30 Zeliha YAZICI, Begümhan 

YÜKSEL 

KADINLARIN ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYON-

LARINA GENEL BİR BAKIŞ 

14:40 Özgür ÖZDEMİR HUGE VAGINAL URINE STONE IN A WOMAN WITH 

QUADRIPLEGIA: A CASE REPORT 

14:50 Handan ERİTEN TİLA-

VER, Nevin ŞAHİN 

GÖÇ OLAYLARININ KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI 

ÜZERİNE ETKİLERİ 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 3 

Tarih ve Saat / Date and Time : 24.05.2021 – 12:00 – 24:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ayhan AYTAÇ 

  Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN 

  Prof. Dr. Ashok JAMMI 

  Prof. Dr. Hari Krishnan GOPAKUMAR 

  Assoc. Prof. Latif ASLANOV         

  Assoc. Prof. Michael KUYUCU 

  Assist. Prof. Senai YALÇINKAYA 

  M.D. Süleyman DERMAN 

 

12:00 Angryanto YAOTING   STAGGERED EXAMINATION ON THE BIOLOGICAL 

IMPACT OF SCHOOL ON THE DANGER OF SICKLI-

NESS AMONG FEMALE SECONDARY SCHOOL UN-

DERSTUDIES IN KLATEN FOCAL JAVA 

12:10 Yusuf TAGAEV   THE IMPACT OF FERRIC CARBOXYMALTOSE VER-

SUS IRON SUCROSE ON HEMOGLOBIN LEVELS IN 

PREGNANT LADIES WITH PALENESS: META-INVES-

TIGATION 
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12:20 Xeric PHILLIPS   IMPACTS OF HINDERING ON KID IMPROVEMENT: A 

META-INVESTIGATION 

12:30 Dastan KUANYSHOV   MATERNAL AND YOUNG ADULT VARIABLES RE-

LATED WITH FEMININE CLEANLINESS OF YOUNG 

LADIES IN SENIOR OPTIONAL SCHOOLS 

12:40 Ebrahim SAYYAD   META-EXAMINATION THE IMPACT OF AREA CAE-

SAREA ON EARLY BREASTFEEDING COMMENCE-

MENT 

12:50 Lukas PARLER   THE ADEQUACY OF EDUTAINMENT TOWARD 

PREGNANCY CARE ON INFORMATION, MENTA-

LITY, AND ACTIVITY IN PREGNANT LADIES 

13:00 Abdul Hakeem bin Abdul 

MAALIK 

THE IMPACT OF UNTIMELY BIRTHS ON LANGUAGE 

POSTPONEMENT IN KIDS: A META-EXAMINATION 

13:10 Borzou NEMATI   ELEMENTS PROMPTING CESAREAN SEGMENT 

CONVEYANCE AT EMERGENCY CLINIC 

13:20 Huo BAI   ELEMENTS RELATED WITH BOSOM MALIGNANT 

GROWTH IN LADIES OF REGENERATIVE AGE AT 

EMERGENCY CLINIC 

13:30 Vrikodara KARAMC-

HAND   

THE IMPACT OF DYNAMIC SMOKING OF PREG-

NANT LADIES ON UNTIMELY BIRTH: A META IN-

VESTIGATION 

13:40 Osmar Fraga DELC-

HIARO  

MONSTROUS FOLLOWER PLACENTA 

13:50 Jaffar DARVISHI   ORIGIN INCLINATION AND BIRTH ORDERLY 

CHOICE DURING CORONAVIRUS PANDEMIC 

14:00 Hashem BAHREINI   MATERNAL SERUM AND BOSOM MILK ADIPONEC-

TIN: THE RELATIONSHIP WITH NEWBORN CHILD 

ADIPOSITY IMPROVEMENT 

14:10 Kamran MOGHADAM   NUTRIENTS AN AND E DURING PREGNANCY AND 

HYPERSENSITIVITY SIDE EFFECTS IN A YOUTH—

ABSENCE OF RELATIONSHIP WITH TOBACCO 

SMOKE OPENNESS 

14:20 Ismael RABELLINO   PRE-BIRTH PERFLUOROOCTYL SULFONATE OPEN-

NESS AND ALU DNA HYPOMETHYLATION IN 

STRING BLOOD 

14:30 Roman DAY   PREGNANCY TRIMESTER-EXPLICIT OPENNESS TO 

ENCOMPASSING AIR CONTAMINATION AND YO-

UNGSTER RESPIRATORY WELLBEING RESULTS IN 

THE INITIAL 2 YEARS OF LIFE: IMPACT ALTERA-

TION BY MATERNAL PRE-PREGNANCY BMI 
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14:40 Valerian AMIREJIBI   DETERMINANTS AND FLEETING PATTERNS OF 

PERFLUOROALKYL SUBSTANCES IN PREGNANT 

LADIES: THE HOKKAIDO STUDY ON CLIMATE AND 

KIDS' WELLBEING 

14:50 Kamyar HASHEMPOUR   CHOICE TREE WAY TO DEAL WITH THE EFFECT OF 

GUARDIANS' ORAL WELLBEING ON DENTAL CA-

RIES INVOLVEMENT WITH KIDS: A CROSS-SECTIO-

NAL INVESTIGATION 

15:00 Giuseppe De MARIA  KIDS AND GUARDIANS' OPENNESS TO UNFA-

VORABLE YOUTH ENCOUNTERS (EXPERTS): RELA-

TIONSHIP WITH YOUNGSTERS' AND PARENTAL FI-

GURES' MENTAL RESULTS IN A REMEDIAL PRESC-

HOOL PROGRAM 

15:10 Patrick PORTER   DIVERSE DANGER COMPONENTS FOR LOW BIRTH 

WEIGHT, TERM-LITTLE FOR-GESTATIONAL-AGE, 

OR PRETERM BIRTH IN JAPAN 

15:20 Homayoun ATLASI   ANALYZING THE EFFECT OF MATERNAL INDIVI-

DUAL HIGHLIGHTS ON KIDS' CONDUCT ISSUES IN 

ASSENTING FAMILIES: THE JOB OF MATERNAL DIS-

POSITION AND NEUROBIOLOGICAL MARKERS 

15:30 Venkata BHATTA   RELATIONSHIP BETWEEN FETAL ADIPOKINES AND 

KID CONDUCT ISSUES AT PRESCHOOL AGE: THE 

HOKKAIDO STUDY ON CLIMATE AND KIDS' WELL-

BEING 

15:40 Dhirendra MUKHO-

PADHYAY   

PREVENTIVE IMPACT OF PRIVATE GREEN SPACE 

ON CHILDISH ATOPIC DERMATITIS RELATED WITH 

PRE-BIRTH AIR CONTAMINATION OPENNESS 

15:50 Cohen BURNS   EFFECT OF SMOKING PROHIBITION ON INACTIVE 

SMOKE OPENNESS IN PREGNANT NON-SMOKERS 

IN THE SOUTHEASTERN US 

16:00 Muzammil AL-SALAME   ADVANCEMENT AND APPROVAL OF THE CONCISE 

FOLATE-EXPLICIT FOOD RECURRENCE POLL FOR 

YOUNG LADIES' EATING REGIMEN EVALUATION 

16:10 Zinovijs ZVEJNIEKS   PATIENT–SUPPLIER CORRESPONDENCE AND DI-

RECTING ABOUT GESTATIONAL WEIGHT GAIN 

AND ACTUAL WORK: A SUBJECTIVE INVESTIGA-

TION OF THE DISCERNMENTS AND ENCOUNTERS 

OF LATINAS PREGNANT WITH THEIR FIRST YO-

UNGSTER 

16:20 German TORRES   REST AND DIETARY EXAMPLES IN PREGNANCY: 

DISCOVERIES FROM THE FERVOR COMPANION 
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16:30 Shahram AZERM   NUTRIENT D FOCUS IN MATERNAL AND UMBILI-

CAL STRING BLOOD VIA SEASON 

16:40 Guillermo MCCLURE   NON-CUSTOMARY DANGER VARIABLES OF ALBU-

MINURIA IN THE PEDIATRIC POPULACE: A 

CHECKING AUDIT 

16:50 Morteza SAFAVI   ASSESSMENT OF PRESCIENT WORTH OF UTERINE 

CONDUIT DOPPLER RECORDS VERSUS HISTOPAT-

HOLOGY INSPECTING IN LOCATION OF STRANGE 

UTERINE SEEPING IN INTRAUTERINE PROPHYLAC-

TIC GADGET CLIENTS 

17:00 Elguja JAVAKHISHVILI   INBORN CYANOGENIC CORONARY ILLNESS IN 

KIDS: AROUND 420 CASES IN AFRICA 

17:10 Anooshirvan ABEDI   WAY INVESTIGATION ON THE ORGANIC AND SO-

CIAL FINANCIAL DETERMINANTS OF NEONATAL 

DEMISE 

17:20 Jaffar VAKILI   THE IMPACT OF PRE-BIRTH YOGA ON NERVOUS-

NESS AND DISCOURAGEMENT 

17:30 Farid HEDAYATI   THE BIOPSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF HIN-

DERING AND SQUANDERING IN KIDS MATURED 12 

FOUR YEARS 

17:40 Gregor ESMANN   BIOPSYCHOSOCIAL AND FINANCIAL DETERMI-

NANTS OF LOW BIRTH WEIGHT 

17:50 Gustave LANDRY   HAZARD ELEMENTS OF POST BIRTH ANXIETY 

18:00 Mario GUERRERO   WAY EXAMINATION ON THE IMPACTS OF PSYCHO-

SOCIAL ADVANCEMENT, DIETARY STATUS, AND 

FAMILY ACKNOWLEDGMENT ON LEARNING AC-

COMPLISHMENT IN MENTALLY UNBALANCED YO-

UNGSTERS 

18:10 Hata YASUSHI   PERVASIVENESS AND DETERMINANTS OF POST 

PREGNANCY ANXIETY 

18:20 Mariusz SABAŁA   DETERMINANTS OF HINDERING AND KID IMPRO-

VEMENT 

18:30 Bezerdean CAZAC   MATERNAL PART IN MANAGING SOCIAL CORRES-

PONDENCE TO MEDICALLY INTROVERTED YO-

UNGSTERS AS A PERSONAL SATISFACTION DE-

TERMINANT 

18:40 Izzat bin PUTEH  IMPACT OF FAMILY EXPECTATION PROGRAM ON 

MATERNAL WELLBEING CONDUCT AND YOUNGS-

TERS UNDER FIVE WHOLESOME STATUS IN HELP-

LESS FAMILIES 
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18:50 Arzhang AZARI   PSYCHOSOCIAL ELEMENTS RELATED WITH UNEA-

SINESS AND CONVEYANCE AGONY 

19:00 Georges JACOBY   IMPACT OF PLAY GATHERING AND BIOPSYCHOSO-

CIAL ELEMENTS ON THE AUTONOMY ADVANCE-

MENT OF PRESCHOOL KIDS 

19:10 Uthmaa N bin SAALIM CONNECTION BETWEEN SOCIODEMOGRAPHIC 

FACTORS AND MOTHER'S INTEREST IN BOSOM TA-

KING CARE OF CARE GROUP WITH SELECTIVE BRE-

ASTFEEDING SUCCES 

19:20 Marguts BUILIS   IMPACTS OF MATERNAL NOURISHMENT STATUS, 

MATERNAL SCHOOLING, MATERNAL PRESSURE, 

AND FAMILY PAY ON BIRTHWEIGHT AND BODY 

LENGTH UPON ENTERING THE WORLD 

19:30 Arshavin Vyacheslav 

(Slava) BORISOVICH 

STRENGTHENING OF WORD RELATED ADVISORS 

IN AMPHIBIAN PROGRAM FOR IMPROVING THE 

ADVANCEMENT OF YOUNGSTERS WITH NEURODE-

VELOPMENT ISSUE 

19:40 Peyman REZGHI   WELLBEING CONVICTION MODEL AND NAMING 

HYPOTHESIS IN THE INVESTIGATION OF PREVEN-

TIVE PRACTICES TO ADDRESS BIOPSYCHOSOCIAL 

EFFECTS OF SEXUAL VICIOUSNESS AMONG ROAD 

YOUNGSTERS 

19:50 Youri GREEVINK   IMPACTS OF MATERNAL SCHOOLING, PSYCHOSO-

CIAL STRESS, HEALTHFUL STATUS AT PREG-

NANCY, AND FAMILY PAY, ON BIRTHWEIGHT 

20:00 Montgomery JENKINS   ECONOMICS COMPONENTS RELATED WITH THE 

USAGE OF ESSENTIAL WELLBEING ADMINISTRATI-

ONS OF MOMS AND YOUNGSTERS 

20:10 Peter BEMELMANS   FETOMATERNAL RESULT IN TOXEMIA AND EC-

LAMPSIA AND ITS RELATIONSHIP WITH NEUT-

ROPHIL GELATINASE-RELATED LIPOCALIN IN 

NORTH INDIAN POPULACE 

20:20 Zigija FOGELE   DO LITTLE FOR GESTATIONAL AGE EMBRYOS' 

DISPLAY CIRCADIAN CHANGES IN FETAL PULSE 

BOUNDARIES AS DO SUITABLE FOR GESTATIONAL 

AGE BABIES? 

20:30 Christian DAWSON   CUSTOMERS' FULFILLMENT WITH MATERNAL AND 

YOUNGSTER WELLBEING ADMINISTRATIONS IN 

ESSENTIAL MEDICAL SERVICES PLACES IN SO-

KOTO CITY, NIGERIA 
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20:40 Agita RUBENE   EXAMPLES AND DETERMINANTS OF BREAST-

FEEDING REHEARSES AMONG COUNTRY LADIES 

IN SOKOTO STATE, NIGERIA 

20:50 Peyman DERAKHSHANI   IMPROPER NEWBORN CHILD TAKING CARE OF 

WITH REGARDS TO HIV DISEASE AND RELATED 

COMPONENTS IN SOUTHWESTERN NIGERIA 

21:00 Sam DAVIDSON   IS PSYCHOLOGICAL WELLNESS STATUS IDENTI-

FIED WITH LIQUOR USE IN PREGNANT LADIES? 

21:10 Matthaios PANOU   IMPACT OF A MANAGED ANTENATAL EXERCISE 

PROGRAM ON ASSESSMENTS OF PULSE RESPONSI-

VENESS 

21:20 Hanif ABBOUD   IMPACT OF AN ADMINISTERED ANTENATAL EXER-

CISE PROGRAM ON ASSESSMENTS OF PULSE RES-

PONSIVENESS 

21:30 Emilio MONTENEGRO   SURFACTANT ORGANIZATION THROUGH LARYN-

GEAL SUPRAGLOTTIC AVIATION ROUTE: A SPE-

CIAL AND NEW PROCEDURE OF SURFACTANT OR-

GANIZATION 

21:40 Raha QANBARI   ACTUAL WELLNESS PLAYS AN ESSENTIAL AR-

BITER JOB SEEING SOMEONE AMONG INDIVIDUAL, 

SOCIAL, AND WAY OF LIFE FACTORS WITH YO-

UTHS' PSYCHOLOGICAL PRESENTATION IN A PRI-

MARY CONDITION MODEL. THE COGNI-ACTIVITY 

PROJECT 

21:50 Vadim VAZIROV   A SUCCESSFUL LIFE–SEX–FEELINGS COURSE FOR 

TAIWANESE YOUNG PEOPLE ON WELLBEING 

DISCERNMENTS: A COMPANION STUDY 

22:00 Mike WOUTERS   ASSESSMENT OF DENTAL MALOCCLUSION AND 

ITS CONNECTION TO THE PODAL FRAMEWORK 

22:10 Sebastiaan DERYCKE   NUTRIENT D STATUS AND ITS IMPACT ON THE 

STRENGTH OF PRESCHOOL KIDS IN HANGZHOU 

22:20 Oskar KRAUSZER   CORRELATION OF TWO-STEP TRANSIENT EVOKED 

OTOACOUSTIC DISCHARGES AND ONE-STEP ROBO-

TIZED HEAR-ABLE BRAINSTEM REACTION FOR 

WIDESPREAD INFANT HEARING SCREENING PRO-

JECTS IN FAR OFF SPACES OF CHINA 

22:30 Xiong XUE   SEQUENTIAL AND SKELETAL AGE CORRES-

PONDING TO ACTUAL WELLNESS EXECUTION IN 

PRESCHOOL KIDS 

22:40 Bogdan Demitrov SVET-

KOV  

ADJUSTMENT OF THE ROSENBERG SCALE TO SUR-

VEY CONFIDENCE IN KIDS 
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22:50 Ismet HODZIC   PRE-BIRTH IGE AS A DANGER FACTOR FOR THE 

ADVANCEMENT OF YOUTH NEURODEVELOPMEN-

TAL PROBLEMS 

  

SÖZEL - POSTER OTURUMLAR / ORAL PRESENTATIONS 

  

OTURUM / SESSION : 4 

Tarih ve Saat / Date and Time : 25.05.2021 – 09:00 – 17:00 (GMT+3) 

Oturum Başkanı (Head of Session) : Prof. Dr. Ashok JAMMI 

  Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

  Assoc. Prof. Ali Serdar YÜCEL 

  Assist. Prof. Rommel TABULA 

  Assist. Prof. Ajay B. GADICHA 

  Assist. Prof. G. Hari KRISHNAN 

  Assist. Prof. Ayça GÜRKAN 

 

09:10 Jose Antonio MONE-

DERO   

SPEAKING WITH GUARDIANS AND PRESCHOOL KIDS: 

A SUBJECTIVE INVESTIGATION OF DENTAL EXPERT 

PARENT-KID COOPERATIONS DURING PEDIATRIC 

DENTAL DISCUSSIONS TO FORESTALL YOUTH CA-

RIES  

09:20 Aman VAD    DANGERS AND DEFENSIVE VARIABLES RELATED 

WITH PSYCHOLOGICAL WELL-BEING SIDE EFFECTS 

DURING CORONAVIRUS HOME RESTRICTION IN ITA-

LIAN YOUNGSTERS AND TEENAGERS  

09:30 Zikmund MACEK    WORLDWIDE INTERPROFESSIONAL COMMUNITY 

ORIENTED OFFICE ROUNDS: TENDING TO YOUNGS-

TERS' FORMATIVE, CONDUCT, AND ENTHUSIASTIC 

WELLBEING UTILIZING DISTANCE INNOVATION  

09:40 Ljudevit VUGRINEC    PARENT VIEW OF CHANGES IN KID ACTIVE WORK DU-

RING CORONAVIRUS STAY-AT-HOME REQUESTS  

09:50 Ankit DULAL    ORAL MEDICAL SERVICES CONVEYANCE FOR KIDS 

DURING CORONAVIRUS PANDEMIC—A REVIEW 

STUDY  

10:00 Adrian BLASZAK    VITAL ADMINISTRATION OF YOUTH CARIES (ECC) IN 

THAILAND: A BASIC OUTLINE  

10:10 Adolf PODLEZL    THE PART OF LUNG WORK TESTING IN BABIES WITH 

INHERENT THORACIC BLOOD VESSEL IRREGULARI-

TIES  

10:20 Miroslav TUREK    ESTIMATION OF INSIGHT FOR THE PUBLIC YOUNGS-

TERS' INVESTIGATION  
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10:30 Arendt EKBERG    DIETARY EXAMPLES AND WEIGHT STATUS OF YO-

UTHFUL YOUNGER STUDENTS IN SERBIA  

10:40 Zeng GUANTING    CORRELATION OF PINNACLE OXYGEN UTILIZATION 

DURING EXERCISE TESTING BETWEEN GENDERS 

AMONG KIDS AND YOUTHS IN TAIWAN CAPTION: DIS-

TINCTION OF PINNACLE VO2 AMONG YOUNG MEN 

AND YOUNG LADIES  

10:50 Jaronte NASH    PROPOSALS FOR EVALUATION OF SOCIAL, PASSIO-

NATE, AND CONDUCT WELLBEING FOR THE PUBLIC 

KIDS' EXAMINATION  

11:00 Gervasio Che Lacsina 

ROCES  

IMPACT OF EVERY DAY IRON SUPPLEMENTATION ON 

JUVENILE IRON HOMEOSTASIS IN PRETERM BABIES  

11:10 Simin QADERI    PROPOSALS FOR EVALUATION OF NATURAL OPE-

NINGS IN LONGITUDINAL LIFE COURSE STUDIES, FOR 

EXAMPLE, THE PUBLIC YOUNGSTERS' INVESTIGA-

TION  

11:20 Stephen MANNION    WELLBEING RELATED PERSONAL SATISFACTION IN 

ITALIAN YOUNG PEOPLE DURING CORONAVIRUS EPI-

SODE  

11:30 Ozaki NOBUSUKE    PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AND RELATED 

ELEMENTS IN EAST AFRICA, 2000–2020: PRECISE AU-

DIT AND META-EXAMINATION  

11:40 Hudson DELACRUZ    RELATIONSHIP BETWEEN NUTRIENT D STATUS AND 

UNDERNUTRITION LISTS IN KIDS: AN EFFICIENT AU-

DIT AND META-EXAMINATION OF OBSERVATIONAL 

INVESTIGATIONS  

11:50 Ziya RASIMLI    JUVENILE VISION WELLBEING DURING THE FLARE-

UP OF CORONAVIRUS: RELATIONSHIP BETWEEN AD-

VANCED SCREEN USE AND NEARSIGHTEDNESS MO-

VEMENT  

12:00 Yajub AITMATOV    OVERVIEW ON THE MOVEMENT OF NEARSIGHTED-

NESS IN YOUNGSTERS AND TEENAGERS IN 

CHONGQING DURING CORONAVIRUS PANDEMIC  

12:10 Matsuda YOICHIBEI    NO PLACE TO GO: GUARDIANS' PORTRAYALS OF 

KIDS' ACTUAL WORK DURING A WORLDWIDE PANDE-

MIC  

12:20 Éloi LAFRAMBOISE    A MULTISTATE PRELIMINARY OF AN EARLY OBSER-

VATION PROGRAM FOR MENTAL IMBALANCE INSIDE 

BROAD PRACTICES IN AUSTRALIA  
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12:30 Taalay KUBANYCH-

BEK    

BREASTFEEDING TERM IS RELATED WITH SPACE 

EXPLICIT ENHANCEMENTS IN INTELLECTUAL 

EXECUTION IN 9–10-YEAR-OLD KIDS  

12:40 Manu HALABI    CONFIDENCE AND VERSATILITY CONTRASTS AMONG 

ROAD KIDS CONTRASTED WITH NON-ROAD KIDS IN 

LIMPOPO REGION OF SOUTH AFRICA: A GAUGE 

STUDY  

12:50 Dan BALITIU    PERVASIVENESS OF AND PATTERNS IN THE CONCUR-

RENCE OF OBESOGENIC PRACTICES IN TEENAGERS 

FROM 15 NATIONS  

13:00 Foroogh MEHRNIA    THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH BIRTH WEIGHT 

AND LONG HAUL RESULTS SUGGESTIONS FOR HEL-

PED CONCEPTIVE ADVANCEMENTS: A PRECISE SUR-

VEY AND META-INVESTIGATION  

13:10 Pushkin Victor (Vitya) 

RUSLANOVICH  

YOUNGSTERS' EVERY DAY SCHEDULE REACTION TO 

CORONAVIRUS CRISIS MEASURES IN SERBIA  

13:20 Mykhajlo Illich YA-

VORSKYJ   

PUBLIC SCHOOL-BASED WELLBEING WAYS OF LIFE 

MEDIATION IN CHINESE YOUNGSTERS AND YOUTHS 

ON CORPULENCE AND HYPERTENSION  

13:30 Kong MIN-KYU    OPENNESS CONTEMPLATIONS IN THE PUBLIC KIDS' 

INVESTIGATION  

13:40 Niloofar BAHREINI    WATCHMEN AT THE DOOR: EARLY MISFORTUNE, NE-

UROCOGNITIVE TURN OF EVENTS, AND THE JOB OF 

THE PEDIATRICIAN IN THE TIME OF CORONAVIRUS  

13:50 Nurbek ZHUMA-

BAEV    

INTERCESSIONS TO LESSEN PRESCRIPTION ADMINIS-

TERING, ORGANIZATION AND OBSERVING MISTAKES 

IN PEDIATRIC EXPERT MEDICAL SERVICES SETTINGS: 

A METHODICAL AUDIT  

14:00 Dinu LUPESCU    THE IMMEDIATE AND BACKHANDED CONNECTIONS 

INSIDE THE ALL-INCLUSIVE TRANS-CONTEXT ORIEN-

TED MODEL FOR MODERATE-TO-ENTHUSIASTIC AC-

TUAL WORK  

14:10 Ohara HIGASHIKUNI    PATTERNS OF SOLID WAYS OF LIFE AMONG TEENA-

GERS: AN INVESTIGATION OF THE GREATER PART 

1,000,000 MEMBERS FROM 32 NATIONS SOMEWHERE 

IN THE RANGE OF 2006 AND 2014  

14:20 Adam LINDEROTH    THE SIGNIFICANCE OF RESONATION FOR THE PLAN 

OF NEONATAL HATCHERIES  

14:30 Aanand BATAJU    AN INVESTIGATION ON THE CONNECTION BETWEEN 

ACTIVE WORK, INACTIVE CONDUCT, AND REST TERM 

IN PRESCHOOL KIDS  
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14:40 Shigayev Damian VIC-

TOROVICH   

THE STUDY OF SCALE FOR VICIOUSNESS AVOI-

DANCE: ANOTHER PLAN FOR FAMILY REINFORCING 

IN LOW-AND CENTER PAY NATIONS  

14:50 Chekhov Yakov 

(Yasha) GRIGO-

RIEVICH  

FATHERLY INCLUSION IN AND SOCIO SEGMENT AS-

SOCIATES OF BABY AND SMALL KID TAKING CARE 

OF (IYCF) IN A LOCALE IN WATERFRONT SOUTH IN-

DIA: A CROSS SECTIONAL INVESTIGATION  

15:00 Mykola Omelyanovych 

LUKYANENKO   

SOCIAL DETERMINANTS OF WELLBEING AND PROS-

PERITY OF YOUNG PEOPLE IN MULTICULTURAL FA-

MILIES IN SOUTH KOREA: SOCIAL-SOCIAL AND LO-

CAL AREA IMPACT  

15:10 Yevhen Kazymyrovych 

MYKHAJLOV   

EXAMINATION OF POST PREGNANCY DEVELOPMENT 

OUTLINES OF SINGLETON PRETERM AND TERM BA-

BIES UTILIZING WORLD WELLBEING ASSOCIATION 

NORMS AT 40–160 WEEKS POSTMENSTRUAL AGE: A 

CHINESE SINGLE-CENTER REVIEW ACCOMPLICE 

STUDY  

15:20 Maurice ASSE-

LINEAU    

SERUM NUTRIENT D LEVEL AND THE DANGER OF 

URINARY LOT DISEASE IN YOUNGSTERS: A DE-

LIBERATE SURVEY AND META-INVESTIGATION  

15:30 Grégoire RAOULT    DEFENSIVE VARIABLES FOR YOUTH CARIES IN 3-

YEAR-OLD KIDS IN POLAND  

15:40 Hugo HARING    FROM CASUALTY TO PASTOR'S GUIDE: A PERSONNAL 

PERSPECTIVE ON YOUNGSTER SECURITY IN FRANCE  

15:50 Victor KRIST    RELATIONSHIP OF MATERNAL WEIGHT LIST WITH 

HAZARD OF BABY MORTALITY: A PORTION REAC-

TION META-EXAMINATION  

16:00 Corentin DEPOOR-

TERE    

PORTABLE WELLBEING INTERCESSIONS TENDING TO 

YOUTH AND YOUNG ADULT WEIGHT IN SUB-SAHA-

RAN AFRICA AND EUROPE: EBB AND FLOW SCENE 

AND POTENTIAL FOR FUTURE EXPLORATION  

16:10 Arnaud De RIJCK   OBSTRUCTIONS AND FACILITATORS FOR PSYCHOLO-

GICAL WELLNESS ADMINISTRATION USE AMONG RA-

CIAL/ETHNIC MINORITY YOUNG PEOPLE: A PRECISE 

SURVEY OF WRITING 
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ÇOÇUKLARDA SPOR ve ÇOCUK GELİŞİMİNDE SPORUN ÖNEMİ 

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ 

Yozgat Bozok Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Yozgat / Türkiye 

Spor yapmanın fiziksel ve mental sağlığımıza olan etkisini gösteren yüzlerce akademik çalışma var. 

Spor yapanlar, birçok hastalığın gelişme riskini azaltırken, kendilerini daha mutlu ve zinde hissediyorlar. 

Spor yapmak mental sağlığımızı kuvvetlendirdiği gibi, sorunlarla başa çıkma yetimizi de güçlendiriyor. 

Spor yapmayı alışkanlık haline getirenlerimiz olduğu kadar günlük hayatın koşturmacası içinde buna 

yeterince vakit ayıramayanlarımız da oluyor. Kendimize yeterince özen göstermesek de söz konusu ço-

cuğumuz olduğunda işler değişiyor. Beslenmesine özen gösterdiğimiz çocuklarımızın, sağlıklı bireyler 

olmasını sağlayacak spor aktivitelerine katılmasını da istiyoruz. Peki, çocuğumuzun spor yapma alış-

kanlığını kazanması için neler yapacağımızı biliyor muyuz?  

“Spor yapmak çocukların beden gelişimini nasıl etkiler ve onlara neler kazandırır?”  

Çocukluk döneminde fiziksel aktivitelere katılımın çocuklarımız üzerinde bir dizi olumlu etkisi vardır. 

Bir kere bu çocukların büyüme ve gelişmeleri daha iyidir. Aktif bir yaşam biçimi kazanırlar, bu da ileride 

oluşabilecek hastalıkların riskini düşürür. Spor yapan çocukların vücut sağlığı olumlu etkilenir, aşırı kilo 

alımı önlenir. Spor, çocuklarda kemik yoğunluğunu artırdığı gibi, fiziksel yeteneklerin gelişmesini de 

sağlar. Spor yapan çocuklar, vücutlarının hareket kabiliyetini anlama ve değerlendirme konusunda daha 

ileridirler. Sadece bunlar mı? Spor çocuğun entelektüel, kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlarken, 

stresle baş edebilme özelliğini de geliştirir. Spor yapan çocukların daha yüksek düzeyde konsantrasyona 

sahip olduğu görülür. Özgüveni pekiştirmesi ve kendini iyi hissettirmesi de sporun çocuklara sağladığı 

diğer avantajlar. 

Çocuklarda spora başlama yaşı kaç olmalıdır? Hangi yaş gruplarında hangi sporları öneriyorsunuz? 

Eğer amaç çocuğumuzun profesyonel sporculuğa yönelmesini sağlamak değilse, çocuklar her yaşta is-

tediği spora başlayabilirler. Ancak burada önemli olan çocuğa uygun bir program çizilmesi ve özel ant-

renmanlara erken dönemde değil, ilerleyen dönemde başlanmasına dikkat edilmesidir. Çocukların geli-

şimine paralel olarak yapabilecekleri hareketler de gelişir. 2-3 yaş çocukları, koşma, yakalama ve zıp-

lama gibi temel hareketleri yapabilirler. Bahçede koşabilir, yürüyüşe katılabilir, dans edebilir, suda gö-

zetim altında oynama ve deneyimli kişiler eşliğinde jimnastik eğitimi alabilirler. 4-6 yaşında ise dans, 

yüzme, jimnastik, ip atlama ve üç tekerlekli bisiklete binmek gibi sporlar idealdir. 7-10 yaş aralığında 

ise çocuklarınızı jimnastik, yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, bisiklet, tenis ve yüzme gibi 

sporlarla ilgili temel eğitimlere yönlendirebilirsiniz. 

Biz yetişkinler spora yeterince vakit bulamamaktan dertliyiz ve çocuklarımız da ileride aynı sorunlarla 

uğraşsın istemiyoruz. Çocuklarımıza spor alışkanlığı kazandırmak için neler yapabiliriz? 

Çocukluk çağında iyi düzenlenmiş bir fiziksel aktivite programı oluşturulmalıdır. Bu program çocuğun 

spor ve günlük aktiviteleri arasında bir denge sağlamalı ve ailenin de desteğini almalıdır. Bu nedenle 

ailelerin çocuklarına çok küçük yaşlarda spor alışkanlığı kazandırması, sadece spor müsabakalarını sey-

reden değil, bizzat oynayan nesiller yetiştirmeleri gerekir. Eğitim programı ile uyumlu bir şekilde dü-
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zenlenmiş fiziksel aktivite çalışmaları, çocuğun akademik başarısını engellemez. Bu sebeple, “Spor yü-

zünden derslere vakit kalmıyor” diyerek çocuğu spordan soğutmak yerine, çocuğun programını verimli 

şekilde düzenlemesine yardım etmek gerekir. Şunu da unutmamak lazım, çocuklar görerek öğrenirler. 

Siz spor yaparsanız çocuğunuz da yapar. Üstelik bu birlikte vakit geçirmek için iyi bir fırsattır. Babasıyla 

basketbol antrenmanı yapan, annesiyle her hafta düzenli yüzen bir çocuk hayatına sporu daha kolay 

yerleştirir. Yetişkinlerin spor yapmasının ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Hafta sonu evde 

sıkıcı bir gün geçirmek yerine birlikte spor yapmak tüm aile bireylerini mutlu eden bir eylemdir. Hem 

sağlıklı bir aktiviteye katılmış olursunuz hem de aile bağları güçlenir. 

Müsabakalı sporlar çocuğu aynı zamanda strese sokuyor mu? Bu müsabakalara hazırlanma yaşı olmalı 

mı? Çocuğa ailesinin ve spor eğitmeninin yaklaşımı ne kadar önemli? 

Çocuğun profesyonel sporcu olması hedefleniyorsa, öncelikle bu yolun çok zor ve çetin olduğunu kabul 

etmek gerekiyor. Bu gibi beklentiler iyi yönetildiği zaman çocuk rahatça yönlendirilebiliyor. Kötü yö-

netilmesi ise çocuğun spordan soğumasına ve uzaklaşmasına neden olabiliyor. Çocukluk çağı geniş bir 

zaman dilimidir ve her çocuğun gelişim ve büyüme çizgisi farklı olabilecektir. Aynı yaştaki çocukların 

fiziksel yetenek ve olgunlukları çok farklı olabilir. Bu faktörler göz önüne alınarak uygulanması düşü-

nülen aktivite programı planlanmalıdır. Bu nedenle beklenti ve hedefler çocuğun gelişme düzeyine uy-

gun olmalıdır. Bu bilincin geliştirilmesi konusunda ailelere, hekimlere ve spor eğitimcilerine görev düş-

mektedir. Çocuk 11 -12 yaşlarına ulaştıktan sonra yarışma ruhu ve kazanma hırsını artırmaya yönelik 

olarak bilinçlendirmeye ve motive edilmeye başlanabilir. 

Sporu aileler çocuklarının hayatına alırken nelere dikkat etmeliler? Bütün hafta çalışan aileler çocukla-

rını hafta sonu spor okuluna götürmeyi bazen sıkıcı bir görev olarak kabul edebiliyor. “Basketbola bırak, 

dönüşte al” gibi rutin eylemleri zorunluluk halinden çıkarmak için neler yapılabilir? 

Çocuğun aktiviteye, spora erken yönlendirilmesinde  ailesine çok önemli görevler düşer. Anne-babanın 

iyi bir örnek oluşturması önemlidir. Atılacak olumlu adımların çocukların yaşamını etkileyecek bir alış-

kanlığı kazanmasının yolunu açabileceğini unutmamak gerek. Çocuğu ilgi alanına uygun olarak spor 

etkinliklerine götürüp, spor dallarını ve nasıl yapıldıklarını açıklamak, gerekli malzemeleri sağlayıp di-

ğer çocuklarla oynaması için ortam oluşturmak önemlidir. 

Spor yapan çocukların daha sosyal olduğu, kolay arkadaş edindiği doğru mu? 

Spor yapmak, çocuklarda hoşgörü, iyi iletişim, saygı duyma, kendini tanıma, sebat etme, hedef koymayı 

öğrenme, zaman yönetimi ve zorluklarla mücadele yeteneği kazanma, takım çalışmasını öğrenme gibi 

birçok olumlu kişilik özelliklerini ortaya çıkarır. Bütün bunlar çocukların sosyalleşmelerini kolaylaştı-

ran özelliklerdir. Takım sporlarında birlikte hareket etme, destekleme gibi farklı olumlu davranışlar da 

gelişir. Bu da arkadaşlık duygusunu güçlendirir. 

Daha ileriki yaşlar olan ergenlik döneminde sporun önemi nedir? Bu dönemde spor yapmak genç birey-

lere neler kazandırır? 

Spor, ergenlik döneminde gençlerin temel gereksinimlerine doyum sağlayacak önemli bir etkinlik ala-

nıdır. Ergenlik döneminde yapılan egzersizler, çocukluk çağına göre sporun kardiyak risk faktörlerine 

yönelik olumlu etkilerini artırır. Ancak bu dönemde bireylerde artan bağımsız olma isteğinin yanı sıra 
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tecrübe azlığı nedeniyle maceraya yönelik aktivitelerin riskleri de artar. Bu nedenle çocuğunuzun hangi 

sporu yapacağı önemlidir. Ergenlik döneminde spor yapmanın bir diğer faydası da fiziksel aktiviteye 

katılımın bireysel karakterin oluşmasında etkili bir faktör olmasıdır. Bu dönem, sosyal açıdan liderlik, 

grup içi iletişim, arkadaşlık, takım ruhu, centilmenlik gibi özelliklerin yerleştiği dönemdir. Ergenlik 

döneminde pratik yeteneklerin kullanımı gelişir, atletizm, kayak, tenis, yüzme ya da futbol, basketbol, 

voleybol gibi takım sporları daha ciddi düzeyde yapılmaya başlanabilir. 

Selami, M. (2015). İstanbul Acıbadem Fulya Sporcu Sağlığı Merkezi’nden Uzman Spor Fizyoterapisti, 

Pınar Yaşam 8 

ÇOCUK GELİŞİMİNDE SPORUN ÖNEMİ  

Çocuklarımızın sağlıklı büyüme ve gelişmesinde spor çok önemli bir katkı sağlar. Sadece fiziksel an-

lamda değil, aynı zamanda ruhsal, bilişsel, sosyal ve kişisel gelişiminde de spor, önemli bir rol oynar. 

Çağımızın en önemli sorunlarından biri haline gelen fiziksel aktivite azlığı, çocuklarda obezite, diyabet 

ve dikkat eksikliği gibi hastalıklara önemli oranda zemin hazırlamaktadır. Uzun süre tablet, televizyon 

ve bilgisayar karşısında zaman geçiren, spordan uzak duran ve açık alanlar yerine alışveriş merkezle-

rinde dolaşmayı tercih eden çocuklar, ileriki dönemin önemli kronik hastalıkları için aday haline gelirler. 

Düzenli olarak spor yapan çocuklar, yaşıtlarına göre birçok farklı özelliğe sahiptirler. Bireysel ya da 

takım oyunu sporlarından herhangi birini düzenli olarak yapan bu çocuklar, genellikle yetişkinlik dö-

nemlerinde de spora devam ederler. Çocukluk döneminde yaptıkları sporun olumlu etkilerini hayat boyu 

yaşarlar. 

Çocuklar İçin Spor Yapmanın Önemi ve Faydaları 

Disiplinli bir yaşam sağlar… 

Spor yapan ve bir takımla çalışan çocuk, kendi değerinin farkındadır. Özgüvenli, sorumluluk bilinci 

yüksek, disiplinli bireylerdir. Bu çocuklar hedef belirleme ve hedefe ulaşma konusundaki bilgi ve bece-

riyi spor sayesinde kazanırlar. Takım içindeki çocuk spor aktivitelerine katılırken grup içerisinde hareket 

etmeyi, kazanmayı veya kaybetmeyi, kurallara uymayı öğrenir. 

Sağlıklı bir beden ile çocukları hastalıklardan uzak tutar… 

Spor, çocukların gelişme döneminde kas ve eklemlerin güçlenmesini, kalp ve akciğer gibi organların 

gelişmesini sağladığı gibi sindirim sisteminin de düzenli çalışmasında olumlu bir etki sağlar. Dolayısıyla 

yetişkin dönemde karşılaşabileceğimiz kalp hastalığı, hipertansiyon mide, barsak hastalıkları gibi birçok 

hastalığın görülme sıklığını belirgin ölçüde azaltır. 

Ruhsal ve fiziksel dengeyi destekler… 

Sosyalleşip, ekip halinde çalışma konusunda yetkinleşirler. Yaşanılan sorunlar karşısında hızlı ve çö-

zümcül karar verme yeteneğine sahiptirler. 

Spor yapan çocuklar, yaptıkları spor dalına göre değişmekle birlikte güçlü refleklere ve yüksek odak-

lanma becerilerine sahiptirler. Bu özellik onların bilişsel (zihinsel) gelişimlerini önemli oranda artırır. 

Daha az stresli daha az kaygılıdırlar. Depresyon bu çocuklarda çok daha nadir görülür. 
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Sigara ve madde kullanımı gibi zararlı alışkanlıklardan uzaktırlar. 

Çocuğun okul başarısını yükseltir… 

Bu çocukların hafıza ve öğrenme kapasiteleri çok daha fazla gelişir. Hızlı karar alma ve çözme konu-

sunda yetkindirler. Bu nedenle matematiksel başarıları oldukça yüksektir, daha çabuk öğrenirler. Olum-

suz koşulları spor yapmayan çocuklara göre çok daha iyi organize yönetirler. 

Ergenlikte stres yönetimi sağlar… 

Ergenlik, stresin çok yüksek seviyede olduğu, aile ile sürekli bir çatışma halinin yaşandığı dönemdir. 

Ergenin kendi bedenine karşı olumsuz bir algısı vardır. Sık sık karamsarlığa kapılır, ne yapacağını bile-

mez hale gelir. Yerlerinde duramaz, fazla enerjiktirler, her zaman canları sıkılır. Spor ve egzersiz yap-

ması, özellikle bir takım içinde bulunması bu dönemde ergenin yüksek olan enerjisini atmasını sağladığı 

gibi, kendine güven duymasına, stresinin azalmasına olumlu bir etki sağlayacak, sakinleştirecektir. Hem 

bedenen hem de ruhen gelişimini olumlu düzeyde etkileyecektir. 

Enfeksiyon sıklığını azaltır… 

Düzenli olarak spor yapan çocukların bağışıklık sistemi çok güçlüdür, daha sağlıklı beslenirler. Bu ne-

denle hastalıklara karşı dirençleri çok yüksektir, daha az hastalanır daha az doktora giderler. 

Ebeveynler Spor Konusunda Nasıl Bir Yol İzlemelidirler? 

Çocuklara erken yaşta spor alışkanlığını kazandırmak adına faydalarını anlatmalı ve okul ortamındaki 

spor aktivitelerine yönlendirmelidirler. Sportif faaliyetlerden keyif almalarını sağlamak ve özendirmek 

açısından zaman zaman tüm aile birlikte ortak bir spor etkinliği planlayabilirler. 

Hangi Spor Hangi Yaş Grubunda Yapılmalı? 

Her çocuğun spor yapma yeteneği gelişim düzeyine bağlı olarak birbirinden farklı olduğu gibi hangi 

yaşta hangi sporun yapılacağı da oldukça önemlidir … 

2-3 yaş spor aktiviteleri 

Açık havada bol vakit geçirmeleri sağlanmalı. Koşma, zıplama, yakalama veya trambolinde zıplama 

gibi bol bol oyun oynamaları sağlanmalı. 

4 yaş spor aktiviteleri 

Jimnastik, dans veya yüzme gibi sporlar bu yaş çocuğunun kasların gelişimini için uygundur. 

5-7 yaş spor aktiviteleri 

Bireysel spor bu yaş grubu için oldukça uygundur. Bu dönemde fiziksel dengenin gelişimi ve dikkat 

süresinin uzaması ile hareketli nesneleri daha iyi izleyebilirler. İp atlama, seksek, jimnastik, bisiklete 

binme gibi sporlar uygundur. 

8-10 yaş dönemi spor aktiviteleri 
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Karmaşık aktiviteleri yapabilme becerilerinde artış olur. Kurallara uyma ve takımla hareket edebilme 

yetileri başladığından, tenis, yüzme, basketbol, futbol, voleybol, yelken, hentbol aikido, binicilik, okçu-

luk yapabilirler. 
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KADIN, KIRSAL VE GİRİŞİMCİLİK 

Prof. Dr. Erdoğan GÜNEŞ 

Ankara Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara / Türkiye 

Ekonomi yapısı içinde en önemli unsurların başında yer alan üretim faktörlerinin temelini oluşturan 

işgücü ve yapısının etkin değerlendirilmesi gereklidir. İşgücü fiziksel ve düşünsel yönleriyle önemlidir, 

organizasyon ve yönlendirme/yürütme işlevinin planlayıcısıdır. Toplumda yaşayan bireyler kadın, erkek 

ve çocuklardan oluşmaktadır ve ülke nüfusunun 15-65 yaş arası yaş grubunun halen çalışmakta olan ya 

da istekli bir şekilde iş arayan nüfusu aktif işgücü olarak tanımlanmaktadır.  

Günümüzde kadının işgücüne ve iş yaşamına katılımı ve katkıları, girişimcilikte öne çıkma isteği nedeni 

ile Dünyada ve Türkiye’de kırsal ve kentlerde kadın girişimciliği örnekleri artarak devam etmektedir. 

Ancak süreç, özellikle kırsalda kadınların girişimcilik faaliyetlerinde karşılaştıkları engeller nedeniyle 

hızlı devam etmemekte, bunun eğitim, sağlık, cinsiyet vb. çeşitli nedenlerden kaynaklandığı bilinmek-

tedir.   

Toplumun geleneksel yargı ve değerleri incelendiğinde; çoğu gelişmekte olan toplumlarda kadına yal-

nızca annelik ve bakım ile ilgili unsurlar yüklendiği görülmektedir. Aslında kadınlar tarih boyunca he-

men hemen her dönemde içinde yaşadıkları toplumun özelliklerine göre değişen şartlarda ekonomik 

faaliyetlere katılmışlardır. Özellikle sanayileşme ile bu sürecin hızlandığı söylenebilir. Ülkelerin geliş-

mişlik düzeyine ulaşma yolunda girişimcilikte artan ölçüde kadının yer aldığı izlenmektedir. Gerçekten 

21. yüzyıla doğru her alanda kendini gösteren değişim ve gelişmeler çerçevesinde kadınların bir zaman-

lar sadece erkeklere açık olan iş dünyasına girdikleri ve bu dünyada güç, yetki, mevkii elde etmek için 

yoğun bir mücadele verdikleri gözlenmektedir. 

Özellikle bu yüzyıla kadar yetersiz olan, bilgi, beceri ve yeteneğinden beklenilen ölçülerde yararlanıla-

mayan kadınların iş hayatına büyük oranda katılması ve daha etkin rol almasıyla önemli değişim süreci 

dikkati çekmektedir. Gelişen ekonomilerde bu durumdan yararlanma “stratejik” zorunluluk halini de 

almıştır ve ekonomik yaşam içinde kadının katkı düzeyi artarak devam etmektedir. Maalesef birçok 

gelişmeye karşın, Dünya ve Türkiye’de nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların ekonomide aynı 

oranda temsil edilmediği görülmektedir. İnsan kaynakları kullanımı açısından potansiyel işgücünü oluş-

turan kadın nüfusun bilgi, yetenek ve tecrübelerinden yeteri kadar yararlanmamak ciddi bir kayıp olarak 

değerlendirilmekte, kadın girişimci örgütlenmesi sürecinde teşvik ve destekler artarak devam etmekte-

dir. Kadınların iş hayatında temsili ve başarısının sağlanması her şeyden çok ülke ve toplumların eko-

nomik ve sosyal gelişimi açısından önemlidir ve bu önem kırsalın gelişmesi açısından daha fazla önem-

lidir.    

Kadın girişimciliğinin ister kırsal ister kentsel alanda olsun önemi günümüzde artmaktadır. Bunun çeşitli 

nedenleri bulunmaktadır:  

a. Ekonomilerde özel sektör girişimciliğin değer kazanması, ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi, tek-

noloji ve iletişim olanaklarının artması 

b. Sosyo-kültürel yapıda ve kadının konumunda algı değişiminin yerleşmesi 

c. Yerelde kadın hareketinin güç kazanması, yayılması ve etkilerinin artması  
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d. Yaşam hayat standardı ve gelir kaynak ve gereksiniminin artmasıyla kadınların ekonomik yaşama 

katkısının zorunlu olması 

Türkiye’de istihdamda erkek oranı %61,3 iken, kadın oranı %28,1 düzeyindedir. Kadınların kırsal 

alanda işgücüne katılım oranı ise TÜİK verilerine göre %35,7 düzeyindedir. Bu durum kırsalda egemen 

olan tarımda istihdam oranının kadında yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak kırsalda kadın ücretsiz 

aile işçisi durumundadır. Bu önem rakamsal değerlere tam olarak yansımamaktadır. Bu bakımdan kadın 

girişimciliğinin kırsalda değeri sadece ekonomik yönden değil aynı zamanda sosyal yönleriyle de önemli 

olduğu düşünülmelidir.    

Kırsal alanda kadın girişimciliği daha çok kırsalın kalkındırılması ve aile ekonomisine katkı süreci ile 

değerlendirilmektedir. Yerelde kadın bireysel olarak geliştirmeyi hedefleyen halıcılık, el sanatları, kon-

serve yapımı, ev ekonomisi ile ilgili faaliyetler gibi uygulamalarla kendini göstermektedir. Türkiye’de 

kırsal alanda yaşayan kadınların kendi girişimcilik faaliyetlerini başlatma ve sürdürme eğiliminde ol-

dukları, fakat çeşitli sorunlar bulunduğu görülmektedir. Bunlar; eğitim düzeyinin düşüklüğü ve bunun 

getirdiği içe kapanıklık, toplumun kabul gören önyargıları, bastırılmış kadın davranışları, kadının psi-

kolojik olarak kendini girişimci olarak görmemesi, yetersiz örgütlülük, finans kaynaklarına erişememe, 

yerel yönetimlerin duyarsızlığı, cinsiyet eşitsizliği gibi nedenlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir.  

Ekonomik hayatta girişimci olarak önemli roller oynayan kadının; işine yönelik kısa ve uzun vadeli 

planlar yapma, kaynakları optimum kullanma, sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme, deneyimlerini verimli 

alanlara aktarma gibi bir etkiye sahip olmasına yönelik destek ve teşvikler gereklidir. Kırsal alanda de-

ğeri çok ama somut olarak bu değerin ölçümünün ortaya konulmadığı kırsal kadının ekonomik özgür-

lükle katkısının yerel ekonomiye kazandırılması, gelişme yolundaki Türkiye’ye olumlu etki yapacaktır.   

Kırsal kadınlara girişimcilik ve istihdam konusunda pozitif ayrımcılık yapılabilir. Kadın girişimciliğini 

desteklemeye yönelik politikalarla eğitim ve beceri geliştirme, istihdam yönüyle geleceğe yönelik alan 

açma ve fırsatlar yaratma, girişimci kadınlar arasında örgütleme yoluyla birliktelik gelişme kültürü ya-

ratma ve bilinçli/katılımcı yapıyı geliştirme amaçlanmalıdır.  
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ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE BESLENMENİN ÖNEMİ 

Ali Serdar YÜCEL 

Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Elazığ / Türkiye 

Öz: Günümüzde toplum sağlığı açısından fiziksel aktivite alışkanlığının kazanılması ve sürdürülmesi, 

son yıllarda teknolojik gelişmelerin ve çalışma hayatının bireylere sunduğu inaktif yaşam tarzı ve dü-

zenli ve dengeli beslenme davranışlarından uzak kalınması ve aynı zamanda yaşanan salgın sürecinde 

daha da önem kazanmıştır. Fiziksel aktivite ve doğru ve dengeli beslenmenin sürdürülebilir olması kü-

çük yaşlarda bu alışkanlığın kazandırılması ile ilgilidir. Küçük yaşlarda kazanılan bu alışkanlık toplum 

sağlığı açısından bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacaktır. Başta obezite olmak üzere 

iskelet ve kas sistemi, solunum sistemi vb. pek çok yaşamsal fonksiyon üzerinde etkili olabilecek, diğer 

taraftan zihinsel ve duygusal problemlere de zemin hazırlayan inaktif yaşam ve yanlış edinilen beslenme 

davranışları toplumsal bir sağlık problemi olarak görülmelidir. Küçük yaşlarda doğru beslenme davra-

nışları ve hareket alışkanlığının kazandırılması başta ebeveynler olmak üzere toplumun tüm kesimini 

ilgilendiren bir durumdur. Daha sağlıklı bir toplum yapısı oluşturulmasında ağaç yaşken eğilir atasö-

zünden hareketle fiziksel aktivite ve doğru beslenme davranışlarının çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal 

ve duygusal gelişimleri açısından öneminin kavranarak küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasında top-

lumun tüm bireyleri kendini sorumlu hissetmelidir.        

GİRİŞ   

Çocuğun bedensel gelişimi için çok önemli olan fiziksel aktivitelerin olumlu etkileri bulunmaktadır. 

Büyüme ve gelişmenin sağlıklı olması, çocuğa aktif yaşam biçiminin kazandırılması, ileride ortaya çı-

kabilecek rahatsızlıkların önlenmesi ya da ortaya çıkma risklerinin azaltılması, fiziksel uygunluğun sağ-

lanması vb. gibi etkiler sayılabilir (Çelik ve Şahin, 2013). 

Düzenli yapılan fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde önemlidir. 

Fiziksel aktivite ince ve kaba motor becerilerin gelişmesinde önemli rol oynarken çocuğun sosyalleş-

mesinde ve (Baltacı, 2008), istenmeyen kötü alışkanlıklardan uzak durmalarında (Orhan, 2019) önem-

lidir. Ayrıca düzenli spor alışkanlığı bağışıklık sistemini güçlendirir (https://www.akademikakil.com, 

22.05.2021). 

Günümüzde yaşanan salgın dönemi de dikkate alındığında çocukların evde geçirdikleri sürelerin uza-

ması, uzaktan eğitim ve sürekli internet başında vakit geçirmeleri onları daha da inaktif bir yaşamın 

içerisinde sürüklemiş ve bu durum beslenme alışkanlıklarında da değişimler meydana getirerek olumsuz 

bir yaşam biçiminin şekillenmesine neden olmuştur.  

Çocuk ve gençlerdeki bu yaşam tarzı hareketsizlik ve yetersiz kalori yakımı ile birlikte obezitede artış, 

postür, dikkat ve konsantrasyon düzeylerinde bozukluk şeklinde kendini göstermektedir.1 Fiziksel akti-

vite eksikliğinin bugün önemli bir toplum sağlığı problem olarak öne çıkan obezite’den tip II diyabet, 

kardiyovasküler rahatsızlıklar ve psikolojik sorunlara kadar pek çok hastalığın gelişimine zemin oluş-

turduğu söylenebilir.    

                                                            
1 https://www.akademikakil.com, 22.05.2021 

https://www.akademikakil.com/
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Fiziksel aktivite çocukların bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimleri açısından değerlendirildiğinde işlev-

leri olarak (Zimmer, 1998’den akt: Eckloff, 2012); 

Çocuğun bedensel yeteneklerinin farkına varması ve kendini tanıması, sosyalleşmesi, esnek davranış 

sergilemesi ve kendini savunabilmesi, bağımsız olarak hareket edebilmesi ve üretebilmesi, duygu ve 

hislerini ifade ederek fiziksel olarak ortaya koyması ve bunları geliştirmesi, farklı duyguları yaşaması 

(zevk, sevinç vb.), deneyim kazanması, gerçek ve mekansal ortamı tanıması ve anlaması, çevresel uyum 

ve başkalarıyla rekabet etmesi, kazanma ve kaybetmeyi öğrenmesi, yapabileceklerinin ve yapamaya-

caklarının farkına varması yani kapasitesini bilmesi ve performansını arttırması, kendi kendine empoze 

ve dış taleplere uyum sağlaması şeklinde sıralanabilir.  

Fiziksel aktivitenin psikososyal gelişim üzerindeki etkileri olarak (Philipp, 2017); başarı ve başarısız-

lıkla başa çıkmanın öğrenilmesi, kişiliğin gelişimini (kendine güven, özgüven, atılganlık vb.) destekle-

mesi, bağımsız hareket etmenin öğrenilmesi, sosyal becerilerin gelişimini desteklemesi, stresi azaltması 

ve dikkat ve konsantrasyonu artırması şeklinde sıralanabilir.  

SONUÇ 

Teknolojik gelişmeler insanlara daha yaşanabilir imkanlar sunmuş olsa da diğer taraftan insanları daha 

fazla hareketsiz yaşama alıştırmış ve bu gelişmelerle birlikte çalışma hayatı, toplum hayatında süregelen 

olaylar, çevresel faktörler vb. gibi pek çok etken insanların her geçen gün daha da yalnızlaşmasına ve 

psikolojik olarak maruz kaldığı baskılarla beraber beslenme davranışlarının da değişmesine neden ol-

muştur. Son zamanlarda dünya genelini etkisi altına almış olan salgın bu şartları daha da ağırlaştırmıştır. 

Salgın etkisiyle değişen yaşam koşulları ve salgın hastalık korkusu bu yaşam tarzının bize ileride bıra-

kacağı sorunları anlamamıza engel olmamalıdır. Salgınla mücadele ederken edindiğimiz sağlıksız ya-

şam koşulları (inaktivite ve olumsuz beslenme davranışları) salgının dışında mücadele etmemizi gerek-

tirecek sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilecektir. Küçük yaşlarda kazandırılmış fiziksel aktivite 

alışkanlığı ve doğru beslenme davranışları (özellikle bağışıklık üzerindeki etkisi de göz önünde tutul-

malıdır), olumsuz yaşam koşulları geliştiğinde daha az sağlık sorunu ile karşılaşmamızı ya da daha kolay 

atlatabilmemizi sağlayabilir. Bu konuda tutumların geliştiği ilk yer olan aile ve ebeveynlerin rolü de 

unutulmamalıdır. Daha sağlıklı nesiller için fiziksel aktivite ve doğru beslenme davranışlarının küçük 

yaştan itibaren bireylere kazandırılması önemlidir.        
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İNTERNET BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ İÇİN UYGULANMASI GEREKEN EĞİTİM 

PROGRAMLARINDA ZAMAN FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ 

Doç. Dr. Mihalis (Michael) KUYUCU 

Alanya HEP Üniversitesi, Antalya / Türkiye 

20 yüzyıl dünyada teknolojinin en hızlı gelişim yaşadığı dönem olmuştur. Önce radyo sonra televizyon 

ve doksanlarla beraber yaygınlaşan internet, toplumsal yaşam dinamiklerinin işleyişine radikal bir bi-

çimde etki etmiştir. Teknolojide yaşanan gelişmeler toplumu her aşamada teknoloji ile daha da içiçe 

yaşamasına neden olmuştur. Bu durum her geçen gün daha da artış göstermekte ve insanların teknolojiye 

olan alışkanlıkları artmaktadır. Doksanlı yıllarda yaygınlaşmaya başlayan internet kullanımı özellikle 

web 2.0 ve web 3.0 teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte iki binli yıllarda insanların en iyi arkadaşı 

olmuştur. Bu arkadaş özellikle sosyal medyanın ortaya çıkması, internet hızının artması ve dolayısıyla 

internet penetrasyonunun büyümesi ile beraber arkadaş olmaktan öteye geçmiş ailenin bir bireyine dö-

nüşmüştür. İnternet’in sağladığı, multimedya içerik, e-ticaret ve eğlence- iyi zaman geçirme gibi fayda-

lar toplumu her açıdan bir dijital dönüşüme zorlamıştır. Bu dijital dönüşüm ile beraber insanların ailesi 

konumunda olan internet artık ailenin de ötesine geçerek insanın iç dünyasında onu tutsak eden bir ba-

ğımlılığa dönüşmüştür. İnternet bağımlılığı konusu ilk olarak 1995 yılında Ivan Golderg tarafından bi-

limsel olmayan bir aktüel varsayım ile dünya gündemine gelmiştir. 1996 yılında Young internet bağım-

lılığının bir psikiyatrik hastalık olduğunu savunarak konuyu bilimsel anlamda tartışmaya açan bilim 

insanlarından biri olmuştur. İki binli yıllarla beraber yaşanan dijital dönüşüm insanların gündelik hayatta 

daha fazla internet kullanmasına neden olmuştur. Özellikle sosyal medya aracılığı ile yaygınlaşan dijital 

iletişim, insanların bu alışkanlığını bir tutkuya dönüştürmüştür. İnternet her yaştan insana ilgi duyacağı 

bir içerik sunarak adeta bir virüs gibi insanların zihinlerine girmekte ve onları kendine esir etmektedir. 

Bağımlılık olarak ortaya çıkan psikolojik etkiler insanların yaşam alışkanlıklarını da değiştirmektedir. 

İnternet bağımlısı olan bir kişi internet için harcadığı zamanın kontrolünü kaybeder, günlük rutin işlerini 

yapacak zaman ve konsantrasyon bulamaz, asosyalleşir. Özetle internet bağımlılığının ruhsal etkileri 

çok ciddidir ve insanın yaşam koşullarını farkında olmadan değiştirmesine neden olur. Fiziksel etkiler 

ise baş ağrısı, duruş bozukluğu, uyku bozukluğu, halsizlik, obezite gibi durumlarla kendisini gösterir. 

Gerek ruhsal gerekse fiziksel etkiler insanların farkında olmadan sağlık ve yaşam kalitesinin bozulma-

sına neden olmaktadır. İnternet penetrasyonuna bağlı olarak artan bu durum özellikle 2020 yılında baş-

layan Covid-19 pandemisinde daha da hızlanmıştır. Kısıtlamaların yaşanması ve bir yıldan uzun süren 

karantina dönemi küresel bazda insanların hayata dair tüm etkinlikleri internet aracılığı ile yapmasına 

neden olmuştur. Bu durum bir kez daha internet bağımlılığı konusunu gündeme getirmiş ve internet 

bağımlılığının önüne geçmenin artık bir zorunluluk olduğu konusu tartışmaya açmıştır.  İnternet bağım-

lılığının önce kontrol altına alınması daha sonra düşürülmesi klinik bir olaydır. Bu konuda psikiyatrik 

düzlemde bağımlılık tedavilerinin yapılması gerektiği gibi internet bağımlılığının ortaya çıkmaması için 

bilinçlendirmelerin de yapılması gerekir.  Bu bilinçlendirmenin odağında ise eğitim vardır. İnsanlara, 

özellikle gençlere dijital medya konusunda eğitim verilirken bağımlılık konusuna da değinilmesi gerek-

mektedir. Bilinçli bir eğitim özellikle çocukların gelecekte internet bağımlılığı tuzağına düşmemesi için 

uygulanması gereken ilk yöntemdir. Burada eğitimin zamanlaması birincil dereceden önem taşımakta-

dır. Bunun için önce aileler evlerinde, sonra ana okullarda ve devamında sırasıyla ilkokul ve liselerde 

bu konuda eğitim verilmelidir. Ülkemizde birkaç yıl önce başlayan medya okuryazarlığı dersinden sonra 
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gündeme gelen yeni medya okuryazarlığı dersinde amaçlanan hedeflere ulaşılamamış ve bu dersler sı-

radan birer teorik ders olarak kalmıştır. Öğretmenlerin angarya verdiği, öğrencilerinse angarya aldığı 

hiçbir işlevi kalmayan medya okuryazarlığı ve yeni medya okuryazarlığı derslerinin müfredatlarının 

yenilenmesi ve bu eğitimleri alanında uzman eğitimcilerin daha az teori ve daha çok uygulama ile sun-

ması gerekmektedir. Buna ek olarak internet bağımlılığının gelecek nesillerde azaltılması için aynı adlı 

dersin müfredata eklenmesi ve bu dersin ana okullarda başlatılması gerekmektedir. Çocuk yaşta başla-

yacak olan “İnternet bağımlılığı” dersinin eğitimcilerin yanı sıra psikiyatrlar tarafından verilmesi bu 

eğitimin amacına ulaşmasında can alıcı noktadır.  
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VİTAMİN B12 TEDAVİSİ SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN NÖBET İLE KARIŞAN İSTEMSİZ 

VÜCUT HAREKETLERİ 

Serap KARAMAN 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD, Van / Türkiye 

Öz: Süt çocukluğu döneminde görülen megaloblastik aneminin en sık nedeni olan vitamin B12 eksik-

liği, sıklıkla annelerdeki vitamin B12 eksikliği veya selektif vitamin B12 emilim bozukluğu zemininde 

ortaya çıkar. Vitamin B12 eksikliğinde apati, huzursuzluk, hipotoni ve nöromotor gelişme geriliği ve 

konvülziyon şeklinde nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir. Nadir görülmesine rağmen vitamin B12 

tedavisi sırasında da istemsiz hareketler görülebilir. İstemsiz hareketler vitamin B12 eksikliğinin baş-

langıç bulgusu olabileceği gibi tedavi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Bu nörolojik bulgular 

spontan olarak düzelebilir; ancak semptomlar ağır ise alternatif yaklaşımlar gerekebilir. Burada süt ço-

cukluğu döneminde vitamin B12 eksikliği tanısı konan ve tedavisi sırasında istemsiz vücut hareketleri 

gelişen nadir görülen üç olgu sunmak istedik. 

Anahtar Kelimeler: B12 Vitamini, Folik Asit, Nörolojik Bulgular 

GİRİŞ  

OLGU 1 

Dokuz aylık erkek hasta solukluk, gelişme geriliği ve huzursuzluk yakınmalarıyla başvurdu. Anamne-

zinde ailenin sosyoekonomik düzeyi düşük, şehir merkezine bağlı bir köyde yaşamakta olup, baba çiftçi 

ve düzenli bir gelirleri yok idi. Annenin kırmızı et, yumurta, peynir ve süt gibi hayvansal gıdaları, ge-

beliğinde haftada ortalama olarak iki gün tükettiği öğrenildi.  Halen anne sütü ile beslendiği ve ek gıda 

almadığı, baş kontrolünün 4 aylıkken başladığı, 7 aylıkken destekli oturabildiği, henüz desteksiz otura-

madığı saptandı. Fizik muayenede; VA: 7300 gr (3p), boy: 68 cm (3-10p), baş çevresi: 43,5 cm (3-10p), 

cilt ve konjonktivaları soluk, karaciğer kosta altında 2 cm ele geliyordu, dalak palpe edilemedi. Nörolo-

jik muayenesinde çevre ile ilgisi az, apatikti; baş kontrolu yoktu, desteksiz oturamıyordu. Laboratuar 

incelemelerinde; Hb: 6,3 gr/dL, WBC: 7000/mm3, trombosit:171.000/mm3, MCV: 106 fL, retikülosit 

sayısı: %1,2 idi. Periferik yaymada anizositoz, poikilositoz yer yer makroovalositler ve hipersegmente 

nötrofiller izlendi. Laktik dehidrogenaz: 1400 U/L, total bilirubin: 1,6 mg/dL, direkt bilirubin: 0,8 mg/dL 

olup böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldi. Serum vitamin B12 düzeyi: 83 pg/ml, folat: 11 

ng/mL saptandı. Anne vitamin B12 düzeyi: 130 pg/ml saptandı. Kemik iliği aspirasyonunda megalob-

lastik değişiklikler izlendi. Hastaya intramusküler vitamin B12 tedavisi başlandı. Tedavinin 4. gününde 

önce ellerinde kaba tremor başladı. Daha sonra progresif olarak yanağına, ellerine ve ayaklarına yayıldı. 

EEG de epileptik aktivite saptanmadı. MRI da 3. ve lateral ventriküllerde dilatasyon ve frontal lobda 

atrofi izlenmişti. Başlangıçta sadece uyanıkken olan kaba tremorları, myoklonisi giderek arttı ve uyku 

sırasında da gözlenmeye başlandı. Beslenmesi ve uyku düzeni bozulması üzerine klonazepam 0,1 

mg/kg/gün dozunda tedaviye başlandı. Ancak klonezepam tedavisinden sonra da semptomu devam eden 

hasta çocuk nöroloji tarafından değerlendirildi ve tedavi önerilmedi. Vitamin B12 tedavisine devam 

edilen hastanın İzleminde yaklaşık 2. hafta sonunda klinik bulgular spontan olarak düzeldi. 
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OLGU 2 

11 aylık erkek hasta solukluk ve kilo alamama şikayetiyle tarafımıza başvurdu. Altı ay sadece anne sütü 

ile beslendiği, baş kontrolunun 4 aylıkken başlamış, 7 aylıkken destekli oturabilmiş halen desteksiz otu-

rumadığı anamnezden öğrenildi. Fizik incelemede cilt ve konjonktivaları soluk, nörolojik muayenesinde 

çevre ile ilgisi az, apatikti; baş kontrolu yok ve desteksiz oturamıyor. Laboratuvar incelemesinde: Hb: 

7.8gr/dl, WBC:5100/ mm3, Trombosit sayısı: 59000/ mm3, MCV:93 fl, retikülosit: %1.8 idi. Periferik 

yaymada eritrositlerde anizositoz, makroovalositoz ve yer yer nötrofillerde hipersegmentasyon saptandı. 

Serum vitamin B12 düzeyi: 78 pg/ml idi. Anne vitamin B12 düzeyi: 90 pg/ml olarak saptandı. Hastaya 

intramusküler vitamin B12 tedavisi başlandı.  Tedavinin 2.günüde hastanın el ve ayaklarında kaba tre-

meorlar saptnadı. Vitamin B12 tedavisine devam edilen hastanın kaba tremorları giderek azaldı ve bir 

hafta içinde tamamen kayboldu. Hastanın kontrol takiplerinde etrafa ilgisinin arttığı ve baş kontrolunun 

olduğu görüldü. 

OLGU 3 

On aylık erkek hasta, hâlsizlik, beslenmede güçlük, kusma ve solukluk yakınmalarıyla getirildi. Hasta-

nın beslenme öyküsünde sekiz aya kadar yalnızca anne sütü ile beslendiği, son iki aydır anne sütüne 

ilave olarak pirinç unlu muhallebi ile beslendiği saptandı. Annenin kırmızı et, yumurta, peynir ve süt 

gibi hayvansal gıdaları, gebeliğinin ilk trimestırında haftada bir gün, ikinci ve üçüncü trimestırında haf-

tada otalama olarak iki gün tükettiği öğrenildi. Fizik muayenesinde cilt ve konjuktivalar soluk, ileri 

derece hâlsiz, taşikardik, diğer fizik muayene bulguları normaldi. Laboratuvar incelemelerinden tam kan 

sayımında hemoglobin 8 g/dL, lökosit 3900/mm3 , hematokrit %13, trombosit sayısı 140000/mm3 , 

MCV 103 fL bulundu. Periferik yaymada hipersegmente polimorfonükleer lökositler mevcut olup, reti-

külosit sayısı %1 idi. Hastanın folik asit düzeyi 13 ng/mL, B12 vitamini düzeyi 108pg/mL bulunurken, 

annenin serum B12 vitamini düzeyi 117 pg/ml bulundu. Kemik iliği aspirasyonunda megaloblastik de-

ğişiklikler görüldü. Bu bulgularla B12 vitamini eksikliği tanısı alan hastaya intramusküler B12 vitamini 

tedavisi başlandı ve eritrosit süspansiyonu replasmanı yapıldı. Tedaviye başlandığı gün hastanın dilinde 

sürekli ritmik şekilde ağız şapırdatma ve yalama tarzında sitemsiz hareketleri meydana geldi. Çocuk 

Nöroloji bilim dalı ile konsülte edildi. Olguda meydana gelen tablonun b12 eksikliğinde ve tedavisi 

sırasında  meydana gelen bir durum olduğu belirtildi. EEG si normal saptanan olguya öneriler doğrul-

tusunda antikonvülzan tedavi başlandı. Takiplerinde tedavinin 6.gününde nörolojik semptoları hızlı bir 

şekilde düzeldi. Tedavide ilk bir hafta günlük 100 μg/doz B12 vitamini intramusküler olarak, sonraki 

hafta gün aşırı, sonraki 15 gün haftada iki kez idamesi için ayda bir yine aynı doz tedavi verildi. Teda-

vinin birinci haftasında retikülositoz saptandı, 1 yıllık izlemde anemisi tekrarlamadı ve büyüme geliş-

mesi akranlarıyla uyumlu ve nörolojik muayenesi normal olarak saptandı. 

TARTIŞMA 

Vitamin B12 DNA sentezini ilgilendiren kimyasal reaksiyonlarda önemli bir koenzim rolü üstlenir. Vü-

cudun fizyolojik vitamin B12 vitamini ihtiyacı 1-3 mcg/gün dür. WHO nun süt çocukluğu dönemi için 

önerdiği günlük ihtiyaç 0,4 mcg, daha büyük çocuklarda 0,9 -2,4 mcg dır. Gıdalardaki vitaminin B12’nin 

%50 si emilir (1). Karaciğer, böbrek, et, yumurta, peynir, süt ve deniz ürünleri vitamin B12 açısından 

zengin kaynaklardır. Vitamin B12 eksikliği genellikle sadece anne sütüyle beslenen ve düşük ya da 
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sınırda kobalamin düzeyleri olan annelerin çocuklarında görülmektedir (2). Bizim hastalarımızda ağrı-

lıklı olarak anne sütü ile beslenmekte idi ve anne vitamin B12 düzeyleri referans değerin altında sap-

tandı. 

Çocukluk döneminde nörolojik bulgular yaşa göre belirgin farklıklar göstermektedir. Nörolojik sistemin 

gelişim basamaklarına göre o dönemi içerecek şekilde klinik bulguların ortaya çıkmasına neden olur. 

Neonatal ve erken infant döneminde beslenme problemleri, letarji, hipotoni veya hipertoni, nöbet ge-

çirme, koma, geç infant ve erken çocukluk döneminde gelişmede yavaşlama, letarji, mental gerilik, en-

sefalopati, nöbet geçirme, spastik parezi (subakut kombine dejenerasyon), ekstrapiramidal bulgular, nö-

ropati şeklinde klinik bulgular olur (3). 

Beyin gelişiminin ve myelinizasyonun en hızlı olduğu dönem, doğumdan önceki son 3 ay ve doğumdan 

sonraki ilk 3-6 aydır. Eğer annede vitamin B12 yetersiz ise bebekte vitamin B12 eksikliği daha erken 

gelişir. Kobalamin eksikliği olan anne bebeğinin, son trimesterdeki miyelinizasyonu yavaş olacağından, 

doğumda serebral atrofi ve hipoplazi olabilir. Doğumu takip eden ilk bir yıl, miyelinizasyon oldukça 

hızlıdır. Vitamin B12 deposu eksik olarak doğanlarda, bu miyelinizasyon yavaşlamıştır (4). Vitamin 

B12 eksikliği erken dönemde teşhis edilip tedavi edilmez ise süt çocuklarında kalıcı nörolojik hasara 

neden olabilir (5). Vitamin B12 eksikliğinde nörolojik bulguların nasıl oluştuğu bilinmemektedir. Te-

davi başlandıktan sonra olguların bir kısmında istemsiz hareketler olduğu bildirilmiştir. İstemsiz hare-

ketler en sık tremor şeklinde olsa da, myoklonus veya kore benzeri hareketler olarak da karşımıza çıka-

bilir. Unutulmaması gereken bir tedavi komplikasyonu olan bu istemsiz hareketler, tedavi başladıktan 

birkaç gün sonra başlar. Genellikle kendi kendine sonlanır. 2-6 hafta arasında devam edebilir. İstemsiz 

hareketler bazen dirençli ve hayat kalitesini bozacak şekilde olabilir. İstemsiz hareketler hastanın günlük 

aktivitelerini yerine getirmesine imkân vermiyor ise tedavi edilmelidir. Benzodiazepinlerden klonaze-

pam, diazepam istemsiz hareketlerin tedavisinde ilk tedavi seçenekleridir (6,7). 

SONUÇ 

Miyelin yapımında vitamin B12 önemli rol oynadığından, eksikliğinde apati, mental-motor gelişimde 

gerilik, huzursuzluk gibi nörolojik bulgulara neden olabilmektedir. İstemsiz vücut hareketleri özellikle 

tedavi sürecinde ortaya çıkan, kendini sınırlayan, nadir görülen, selim seyirli bir durumdur. Bu durumun 

farkında olunması tanı yanlışlıklarının ve gereksiz tedavilerin önlenmesi açısından önemlidir. 
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BETA TALASEMİ TAŞIYICILIĞI (TALASEMİ MİNOR) VE 

DEMİR EKSİKLİĞİNE BAĞLI ANEMİ OLGULARINDA  RETİKÜLOSİT 

PARAMETRELERİNİN DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Sibel AKA 

Acıbadem Mehmet Ali Aydıinlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Aneminin en sık olarak görülme nedeni sadece demir eksikliği olmayıp, beta talasemi hastalığı ve 

taşıyıcılığı da olabilmektedir. Güncel olarak, demir eksikliği anemisi ve b-talasemi ve beta-talasemi ta-

şıyıcılığının tanısı geleneksel hematoloji parametreleri ile konulmaktadır. Her ikisi de, düşük hemoglo-

bin (Hb) ve ortalama korpüsküler hacim (MCV)  gibi ortak  parametrelere sahiptir. Bu hastalıklar ara-

sında kesin ayırım yapmak için  hemoglobin tiplendirmesi ve genetik testlere ihtiyaç duyulmaktadır. .Bu 

çalışmada bu ayırımı için yeni retikülosit parametrelerinin bu hastalıklara sahip çocuklardaki  tanısal 

gücünü araştırmayı amaçladık.   Bu çalışma, yaşları 1-18 arasında (ort. 10.24±3.99) olan toplam 134 

pediyatrik olgu ile yapılmıştır. Çalışma gruplarını; 51 (%38) b-talesemi taşıyıcılı olgu, 38 (%28.4) demir 

eksikliği olan olgu ve 45 (%33.6) Sağlıklı Kontrol grubu olmak üzere üç grup oluşturmuştur. Retikülosit 

parametreleri (retikülosit hemoglobin eşdeğeri (Ret-He), mikrositoz yüzdesi (% MicroR). Tüm çalışma 

gruplarındaki pediyatrik olgularının , hipokromik hücre yüzdesi (% Hiper-He), immatür retikulosit frak-

siyonu (IRF) kan değerleri ölçülerek gruplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, 

Beta talesemi taşıyıcılı olgulardaki % MicroR oranı   %47.8 (38.4-54.1) olarak hem sağlıklı kontrol 

grubundan 3.4 (1.3-6) hem de  demir eksikliği bulunan olgulardan 3.6 (2.3-7) anlamlı olarak yüksek 

olarak bulunmuştur (p= 0.001). IRF değerleri de b-talesemi taşıyıcılı olgularda anlamlı olarak yüksek 

bulunmakla birlikte ileri derecede anlamlı olarak bulunmamıştır (p=0.041). % Hiper-He ve Ret-He de-

ğerleri ise zıt olarak, demir eksikliği  olan pediyatrik grupta daha yüksek olarak bulunmuştur (p= 0.001).  

Sonuç olarak, beta-talasemi taşıyıcılarındaki % MicroR oranının demir eksikliği olan çocuklara göre 

daha yüksek olduğunu ve ayırım için daha ileri ve pahalı metotlara başvurmadan bu ayırımı yapabilecek 

tanısal bir test olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Beta-Talasemi Taşıyıcılığı, % Micror, Demir Eksikliği 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Talasemi, a- veya b-globin zincirlerinin azalması veya anormal üretiminin neden olduğu, otozomal re-

sesif geçişli bir hemolitik anemidir (Fucharoen, 2011: 498-450). B-talasemi taşıyıcılığının görülme sık-

lığı dünya nüfusunun yaklaşık olarak % 1.7'sidir ve yeni talasemi vakalarının sayısı yaklaşık 1000 do-

ğumda 2,4'tür. Aneminin en sık olarak görülme nedeni sadece demir eksikliği (ID) olmayıp, beta tala-

semi hastalığı ve taşıyıcılığı da olabilmektedir. Tayland'da, okul çağındaki çocuklarda 2012 yılında ya-

pılan bir araştırmada, ID ve demir eksikliği anemisinin (IDA) insidans oranları sırasıyla % 38 ve % 12, 

b-talasemi taşıyıcılığı ve talasemi hastalığının görülme sıklığının ise bu popülasyonlardaki sırasıyla % 

32 ve % 3 olduğu bildirilmiştir (Sirachainan, 2014: 174-182). 

Şu anda, IDA ve b-talasemi tanıları tipik olarak geleneksel hematoloji parametreleri ile yapılmaktadır. 

Çünkü her iki hastalık da düşük hemoglobin (Hb) ve ortalama korpüsküler  hacim (MCV) gibi aynı   

hematolojik bulguları paylaşmaktadır. Bu iki hastalığı ayırt etmek için Hb tiplendirmesi ve genetik test-

ler gibi daha ileri testler  yapılması gerekmektedir. Bütün bunlara ek olarak, geleneksel demir ve ferritin 
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gibi biyokimya parametreleri de sıklıkla klinik olarak anemilerdeki demir durumunun doğrulanması için 

istenmektedir (Kadegasem, 2019: 240-245). Demir metabolizması sadece bir biyokimyasal veya hema-

tolojik parametre olarak tanımlamayacak kadar dinamik bir süreçtir. Kişilerin demir durumu, eritropoez 

oranı ile demir depolarının boyutu arasındaki dengenin sonucu ortaya çıkmaktadır. Demir metaboliz-

masının değerlendirilmesi için gerekli olan tanısal testler,  bozulmuş  hemoglobin (Hb) sentezinin indi-

katörlerini, olgun eritrosit indekslerini ve demirin alımının bulunabilirliği ile depo durumunun  biyo-

kimyasal belirteçlerini içermektedir (Cook, 2003: 3359-3364). 

Kırmızı kan hücreleri kemik iliğinde sürekli olarak üretilirler. Demir eksikliği ortaya çıktığında ve demir 

depoları azaldığında, MCV, ortalama hücre hemoglobini (MCH) ve kırmızı kan hücresi sayısı (RBC) 

düşme eğilimindedir.  MCV, MCH ve ortalama hücre hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) endeksleri 

toplam kırmızı hücre popülasyonu  için elde edilen ortalama değerleri temsil etmektedirler (Urrechaga, 

2009: 1411-1416). Flow sitometri analizi kullanan modern hematoloji analizörleri, toplam kırmızı hücre 

popülasyonu içindeki küçük eritrosit alt popülasyonlarını belirleyerek bireysel hücre özellikleri hak-

kında fazla  daha bilgi sağlamaktadırlar. Bu sistem, hacim ve Hb konsantrasyonunun eş zamanlı anali-

zinden, RBC alt popülasyonlarının kantitatif analizini sağlamakta ve mikro-, normo-, makrositik hücre-

ler ve hipo-, normo- ve hiperkromik RBC'ler için yüzdeleri hesaplamaktadır (Harris, 2005: 47-61). Hi-

pokromik ve mikrositik kırmızı hücrelerin oranının ölçülmesi, yetersiz hemoglobinizasyonu olan kır-

mızı hücrelerin sayısındaki küçük değişiklikleri saptamak için yararlı bir yoldur. Bununla birlikte, olgun 

eritrositlerin uzun dolaşım ömrü nedeniyle, hipokromik hücrelerin yüzdesi, önceki 2-3 aydaki demir 

durumuyla ilişkilidir ve bu parametre,  fonksiyonel demir eksikliğinin güvenilir bir göstergesi olarak 

kabul edilmiştir (Bovy, 2007: 1156-1162). Eritrosit mikrositoz ve hipokrom ölçümlerinin de demir ek-

sikliği  ve talasemi taşıyıcılığı bulunanların ayırıcı tanısındaki klinik yararlılıkları da kanıtlamıştır (Ur-

rechaga, 2008: 1752-1758). 

Sysmex XE 5000 cihazı (Sysmex Corporation, Kobe, Japonya),tam otomatik tam kan hücresi ve lökosit 

diferansiyel sayımları sağlayan bir hematoloji analizörüdür (Tanaka, 2007: 1-6). Flowe sitometri tekno-

lojisi kullanılarak üretilen bu analizör dört yeni RBC parametresini tespit edebilmektedir. 

- % Hipo-He, <17  pg  Hb içeriğiyle birlikte  hipokromik kırmızı hücrelerin yüzdesini göstermektedir. 

- % Hyper, > 49 pg   Hb içeriğiyle birlikte  hiperkromik kırmızı hücrelerin yüzdesini göstermektedir. 

- % Mikro R, hacmi <60 fL. olan mikrositik kırmızı hücrelerin yüzdesini göstermektedir. 

- % Makro R, hacmi hacmi > 120 fL olan mikrositik kırmızı hücrelerin yüzdesini göstermektedir. 

Bu yeni parametrelerin kullanılması  marjinal boyutlu RBC'lerin hemoglobinasyonunun izlenmesine 

olanak verirken, küçük ve büyük RBC’lerin oranlarının ölçümü ile RBC ‘lerin morfolojik analizleri 

tamamlanmış olmaktadır (Urrechaga, 2009: 1411-1416). 

AMAÇ 

Özellikle çocukluk çağındaki b- talasemi taşıyıcılığı ve demir eksikliği anemisi olanlarda bu yeni reti-

külosit parametreleriyle ilişkili çok az sayıda yayın bulunmaktadır. Üstelik,  bu yeni retikülosit paramet-

relerinin b-talasemi taşıyıcısı olan çocuklarla demir eksikliği anemisi olan çocukların ayırıcı tanısında 

kullanılıp kullanılmayacağının  anlaşılması  amaçlanmıştır. Eğer bu yeni parametrelerin ayırıcı tanıda 
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kullanılabilecekleri yönünde sonuçlar elde edilebilirse tanıların ayrıştırılması için  daha ileri testlerin 

yapılması  engellenerek ekonomik olarak da bir yarar sağlanacaktır. Bu çalışmada b-talasemi taşıyıcısı 

olan çocuklarla, demir eksikliği anemisi bulunan çocuklarda, yeni retikülosit parametrelerinin  ayırt 

edici tanısal gücünü araştırmayı amaçladık. 

KAPSAM 

Bu çalışma, yaşları 1-18 arasında (ort. 10.24±3.99) olan toplam 134 pediyatrik olgu ile yapılmıştır. Ça-

lışma gruplarını; 51 (%38) b-talesemi taşıyıcılı olgu, 38 (%28.4) demir eksikliği olan olgu ve 45 (%33.6) 

Sağlıklı Kontrol grubu olmak üzere üç grup oluşturmuştur. Retikülosit parametreleri (retikülosit hemog-

lobin eşdeğeri (RET-He), mikrositoz yüzdesi (% MicroR). Tüm çalışma gruplarındaki pediyatrik olgu-

ların,, hipokromik hücre yüzdesi (% Hiper-He), immatür retikulosit fraksiyonu (IRF) kan değerleri öl-

çülerek gruplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. 18 yaşından büyük, demir eksikliği dışında diğer se-

bepli anemisi ve kronik sistemik hastalığı olan (diabetes mellitus, hipertansiyon, kronik böbrek yetmez-

liği, KOAH), demir eksikliği anemisi için son 6 ayda demir tedavisi alan çocuklar çalışmadan dışlan-

mıştır. Ayrıca anemisi, herhangi bir kronik sistemik hastalığı veya ilaç kullanımı olmayan ve tarama 

amaçlı hastaneye başvuran 45 çocuk çalışmaya kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Bu çalışma için 

Acıbadem Mehmet Ali Aydıinlar Üniversitesi  Etik Kurulundan  onay alınmıştır. Ayrıca, bu çalışma 

için çocukların ailelerinden onam formları imzalatılarak onamları alınmıştır.  

YÖNTEM 

Kan örnekleri, sabahları açlık koşullarında dipotasyum EDTA içeren tüplere tüplere alındı ve 3 saat 

içerisinde analiz edildi. Kırmızı hücre ve retikülosit parametrelerinin belirlenmesi, aşağıdaki paramet-

releri sağlayan bir Sysmex XE-5000 otomatik hematolojik analizör (Sysmex, Kobe, Japonya) kullanıla-

rak gerçekleştirilmiştir: Ret-He, % MicroR, IRF, ve  Hiper-He%.  

BULGULAR 

Grupların yaş dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 

1),  grupların cinsiyetlere göre dağılımları arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık görüleme-

mektedir (p>0.05). (Tablo 1). 

Tablo 1. Grupların demografik özelliklere göre değerlendirmeleri 

  Beta Talasemi 

Taşıyıcılığı 

 Demir 

eksikliği 

(+) 

Kontrol 

grubu 

p 

Yaş Ort±SD 9,23±3,59  9,91±3,48 10,24±3,04 a<0,017* 

Cinsi-

yet; 

n(%) 

Kadın 23 (45,1)  24 (63,2) 18 (40,0) b0,186 

Erkek  28 (54,9)  14 (36,8) 27 (60,0)  

aOneway ANOVA test  bPearson Ki-kare test  *p<0,05 
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IRF % ölçümleri gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.01); b-talasemi 

taşıyıcılığı olan olguların değerleri ise Demir eksikliği olan gruptan ve kontrol grubundan anlamlı dü-

zeyde düşük olarak saptanmıştır (sırasıyla;  p= 0.038; p<0.05). Ret-He ölçümleri gruplara göre istatis-

tiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.01); b-talasemi taşıyıcılığı olan olguların değerleri ise 

Demir eksikliği olan gruptan ve kontrol grubundan anlamlı düzeyde düşük olarak saptanmıştır (sırasıyla;  

p= 0.001; p<0.01). Hiper-He % ölçümleri için gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptan-

mıştır (p<0.01); b-talasemi taşıyıcılığı olan olguların değerleri, Demir eksikliği olan gruptan ve kontrol 

grubundan anlamlı düzeyde düşük olarak saptanmıştır (sırasıyla; p=0.001; p= 0.001). MicroR % ölçüm-

leri gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmıştır (p< 0.01); b-talasemi taşıyıcılığı olan 

olguların değerleri ise Demir eksikliği olan gruptan ve kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek ola-

rak saptanmıştır (sırasıyla; p= 0.001; p= 0.001).  

Tablo 2. Gruplarda ölçülen retikülosit parametrelerinin istatiksel olarak karşılaştırılması 

  
Ort±SD ap Post Hoc 

 

 

IRF [%] 

     

Beta Talasemi Taşıyıcılığı 13,28±0,71             

Demir Eksikliği (+) 8,31±0,79 <0,001** 1>3 p=0,038  

Kontrol grubu 7,77±0,68  2>3p=0,041  

 

Ret-He 

[pg] 

Beta Talasemi Taşıyıcılığı 19,64±0,22  1<2 p=0,001  

Demir Eksikliği (+) 28,45±0,58            <0,001** 1<3 p=0,001  

Kontrol grubu 28,61±0,52    

Beta Talasemi Taşıyıcılığı 0,1 (0,1-0,1)  1<2 p=0,001  

Hiper-He 

[%] 

Demir Eksikliği (+) 0,4 (0,3-0,8) c<0,001** 1<3 p=0,001  

Kontrol grubu 0,3 (0,2-0,7)    

Beta Talasemi Taşıyıcılığı 47,8 (38,4-54,1)    

Demir Eksikliği (+) 3,6 (2,3-7) c<0,001** 1>2 p=0,001  

MicroR 

[%] 

Kontrol grubu 3,4 (1,3-6)  1>3 p=0,001  

   cKruskal Wallis test&post hoc Dunn test sonuçlar medyan (birinci çeyreklik, üçüncü çeyreklik) şek-

linde sunulmuştur. **p<0,01 

Özet olarak; b-talesemi taşıyıcılı olgulardaki % MicroR oranı   %47.8 (38.4-54.1) olarak hem sağlıklı 

kontrol grubundan 3.4 (1.3-6) hem de  demir eksikliği bulunan olgulardan 3.6 (2.3-7) anlamlı olarak 

yüksek olarak bulunmuştur (p= 0.001). IRF değerleri de b-talesemi taşıyıcılı olgularda anlamlı olarak 

yüksek bulunmakla birlikte ileri derecede anlamlı olarak bulunmamıştır (p= 0.041). % Hiper-He ve Ret-
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He değerleri ise zıt olarak, demir eksikliği  olan pediyatrik grupta daha yüksek olarak bulunmuştur 

(p=0.001). 

SONUÇ 

Talasemik ve talasemik olmayan mikrositozun  arasındaki farkın önemli klinik etkileri vardır, çünkü her 

birinin tamamen farklı bir nedeni, patogenezi, prognozu ve tedavisi bulunmaktadır.  (Giordano, 2004: 

287–296). Retikülosit parametreleri gibi yeni parametrelerin geliştirilmesi, demir metabolizması bozuk-

luklarının tüm kapsamının hızlı bir şekilde  tanımlanmasına ve yönetilmesine izin verebilir. B-talasemili 

hastalarda eritrositoz görülür ve artmış eritrositozun bir sonucu olarak yüksek oranda mikrositoz görül-

mektedir (Tassiopoulos,1997: 147–149). B- talasemili hastalardaki alyuvarlar bozulmuş globin sentezi 

nedeniyle daha küçük bir hacme sahiptirler.  Hematolojik indeksler ve otomatik olarak ölçülen yeni 

parametreler alyuvarların alt popülasyonlarındaki küçük değişiklikleri tespit etmede oldukça hassas olup 

kişilerdeki demir metabolizmasının durumunun değerlendirilmesine olanak vermektedirler. Urrechaga 

ve ark. (2009)’larının çalışmalarında,  talasemi taşıyıcılarındaki % MicroR değerleri (ortalama% 38.6), 

IDA grubunda elde edilen değerlere (ortalama% 16.5) oranla anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p-

0.0001). Bu çalışmada bizim çalışmamızdan farklı olarak çocuk hastalar yerine erişkin hastalar kullan-

mıştıe (Urrechaga, 2011: 223-228). Öte yandan, bozulmuş globin sentezi nedeniyle, b- talasemi taşıyı-

cılarının mikrositleri küçük hacimli olup yüksek oranda mikrositoz içermektedirler. Sonuçlar,% MicroR 

> 20%’nin, b- talaseminin göstergesi olduğunu göstermektedir. 

.Sonuç olarak; b-talasemili çocuk  taşıyıcılarındaki % MicroR oranının demir eksikliği olan çocuklara 

göre daha yüksek bulunduğunu ve  b-talasemi taşıyıcılığı ve demir eksikliği anemisinin ayrımı için daha 

ileri ve pahalı metotlara başvurmadan bu ayırımı yapabilecek yeterlikte tanısal bir test olarak kullanıla-

bileceğini düşünmekteyiz. 
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DOĞUM SONU DÖNEMDE SİGARA KULLANIMININ EMZİRMEYE ETKİSİ: 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Cevriye OCAKTAN1, Gonca BURAN2 

1İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / Türkiye 
2Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa / Türkiye 

Öz: Amaç: Derleme gebelikte kadınların sigarayı bıraktığı gösterilmiş olsa da bazı araştırmalar, gebelik 

sırasında sigarayı bırakan kadınların çoğunun, doğum sonu dönemde sigara içmenin artık bebeğe zararlı 

olmadığına inanarak, sigarayı emzirme sırasında sürdürdüğünü göstermektedir. Bebekler sadece pasif 

içiciye değil, aynı zamanda nikotin dahil anne sütünde bulunacak tütün dumanının bileşenlerine de ma-

ruz kalmaktadır. Bu derleme doğum sonu dönemde sigara kullanımının emzirmeye etkisini incelemek 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu derleme, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında anahtar keli-

meler kullanılarak “Google Akademik”, “Pubmed” ve “Science Direct” veri tabanlarından “doğum sonu 

dönem, emzirme ve sigara kullanımı” anahtar kelimeleri kullanarak 2016-2021 tarihleri arasında yayın-

lanan ve tam metnine ulaşılan randomize kontrollü ve kohort çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Bulgular: 

Doğum sonu dönemde sigara kullanan annelerde prolaktin hormonu seviyesinin düşmesi ve meme da-

marlarında vazokonstriksiyon meydana gelmektedir. Doğum sonu dönemde sigara kullanımı, süt mik-

tarının azalmasına neden olmaktadır.  Sigara kullanan kadınların bebeklerinde kolik atakları, yeterli bes-

lenmesine rağmen yeterli kilo alamama, iştah kaybı sonucu emme istediğinin azaldığı görülmektedir. 

Doğum sonu dönemde sigara kullanan annelerin, içmeyen annelere göre emzirme sürelerinin daha kısa 

olduğu görülmüştür. Emzirme döneminde sigara kullanan kadınların çocuklarında akademik, motor ge-

lişim ve fiziksel gelişimlerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Ratlar üzerinde yapılan güncel çalışma, 

emzirme yoluyla nikotin maruziyetinin tip 2 diyabet gelişimi riskini artırdığını göstermiştir. Sonuç: Em-

zirme döneminde sigara kullanımı anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur.  Sigara 

kullanımı için risk grubundaki kadınları erken dönemde tespit edilmeli ve bebek sahibi olmak isteyen 

kadınlara prekonsepsiyonel dönemden itibaren sigara kullanımının zararları, doğum sonu emzirme sü-

recini olumsuz etkileyebilecek risk faktörü olduğu anlatılmalıdır. Emzirme döneminde sigara kullanımın 

azaltılması için eğitim programları planlanmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Emzirme, Sigara Kullanımı 

GİRİŞ 

Sigara, dünyadaki en önemli önlenebilir ölüm nedenlerinden biridir. Genç kadınlar arasında gelişmiş 

ülkelerde artan sigara içme prevalansı düşmeye başlarken, gelişmekte olan ülkelerde ise bu eğilim art-

maya devam etmektedir (Vesiani ve ark, 2019). Sigara dumanının gelişmekte olan fetüse zarar verebi-

lecek bileşen içerdiği bilinmektedir. Çalışmalar, gebelik sırasında sigara içmenin hem anne hem de fetüs 

için tehlikeli olduğunu göstermektedir (Napierala ve ark., 2016). Birçok kadının gebelikte sigarayı bı-

raktığı gösteren çalışma olsa da bazı araştırmalar, gebelik sırasında sigarayı bırakan kadınların çoğunun, 

doğum sonrası dönemde sigara içmenin artık bebeğe zararlı olmadığına inandığını, sigarayı emzirme 

sırasında sürdürdüğünü göstermektedir. Ne yazık ki bebekler sadece pasif içici değil, aynı zamanda ni-

kotin dahil anne sütünde bulunacak tütün dumanının bileşenlerine de maruz kalmaktadır (Pietrobon ve 

ark., 2021). Kadınlarda artan sigara içme prevalansı sadece gebeliğin sonucu üzerinde değil, aynı za-

manda emzirme üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir (Gibson ve ark, 2021). Emzirme döneminde kırsal 
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bölgede yaşayan kadınların kentsel bölgede yaşayan kadınlara göre sigarayı bırakma oranlarının daha 

fazla olduğu gözlemlenmiştir (Zawadzka ve ark, 2019).  

AMAÇ  

Bu derleme doğum sonu dönemde sigara kullanımının emzirmeye etkisini incelemek amacıyla gerçek-

leştirilmiştir. 

KAPSAM 

Bu derlemeye literatür taraması ve ayırma esnasında, meme başı çatlakları, tıkalı kanal, meme apsesi ve 

emzirme döneminde ilaç kullanımı vb. nedenlerle, emzirme ve anne sütünün azaltan faktörleri içeren 

çalışmalar kapsam dışı bırakıldı. Doğum sonu döneminde sigara kullanımı ve emzirmeye etkilerini su-

nan çalışmalar derlemenin kapsamını oluşturdu. 

YÖNTEM 

Bu çalışma, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında “Google Akademik”, “Pubmed” ve “Science Direct” 

veri tabanlarından “doğum sonu dönem, emzirme ve sigara kullanımı” anahtar kelimeleri kullanılarak 

2016-2021 tarihleri arasında yayınlanan ve tam metnine ulaşılan randomize kontrollü ve kohort çalış-

malarıyla hazırlanmıştır.  

BULGULAR  

Doğum sonu dönemde sigara kullanan annelerde prolaktin hormonu seviyesi düşmekte ve meme da-

marlarında vazokonstriksiyon meydana gelmekte ve süt miktarının azalmasına neden olmaktadır.  Si-

gara kullanan kadınların bebeklerinde kolik atakları, yeterli beslenmesine rağmen yeterli kilo alamama, 

iştah kaybı sonucu emme istediğinin azaldığı görülmektedir (Gibson ve Porter, 2018). Doğum sonu dö-

nemde sigara kullanan annelerin, içmeyen annelere göre emzirme sürelerinin daha kısa olduğu görül-

müştür (Fernandes & Höfelmann, 2020). Ayrıca emzirme sırasında sigara içmek nikotin etkisi ile süt 

hacmini ve bebeğin uyku düzeni etkileyebilmektedir (Magnano San Lio ve ark, 2021). Emzirme döne-

minde sigara kullanan kadınların çocuklarında akademik, motor gelişim ve fiziksel gelişimlerinin daha 

düşük olduğu bulunmuştur (Gibson ve Porter, 2018).  

Ratlar üzerinde yapılan güncel çalışma, emzirme yoluyla nikotin maruziyetinin tip 2 diyabet gelişimi 

riskini artırdığını göstermiştir (Pietrobon ve ark, 2021).  Miranda ve ark (2020) çalışmasında emzirme 

döneminde tütün/nikotine maruz kalmanın cinsiyete, çeşitli endokrin işlev bozukluklarına neden olduğu 

ve obezite riskini arttırdığını bulmuşlardır.  Szukalska ve ark (2021) çalışmasında gebelik döneminde 

sigara içen ve sigara dumanına maruz kalan kadınların kolostrum ve olgun sütleri incelendiğinde, bu 

kadınların sütlerinde ağır metal konsantrasyonlarının bulunduğunu doğrulamışlardır (Szukalska ve ark, 

2021).  Anne sütü mikotoksin kontaminasyonu: sigaraya maruz kalma ve emzirme sorunlarını araştıran 

çalışmada doğum sonu sigara içen kadınlardan anne sütü örnekleri alınarak  içerisindeki mikotoksinler 

immünolojik testi ile belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda mikotoksinin anne sütüne geçebile-

ceği, mikotoksin maruziyetinin emzirme sorunlarına yol açabileceği bildirilmiştir (Memiş ve Yalçın, 

2021). Yapılan hayvan deneyleri mikotoksin maruziyetinin büyüme bozuklukları, renal toksisite, en-

dokrin değişiklikler, bağışıklık sistemi bozuklukları ve kansere neden olabileceğini gösterilmiştir (Denli 
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& Perez,2010; Alshannaq ve  Yu, 2017). Bu nedenle mikotoksinler anne ve bebek sağlığı için risk oluş-

turabilir (Memiş ve Yalçın, 2021).  

Diğer çalışma bulguları sigaraya maruz kalan yeni doğanların erken doğum ve solunum problemleridir. 

Hallit ve ark (2017)’nın çalışmasında gebelik ve emzirme döneminde sigara kullanan kadınların çocuk-

larında kontrolsüz astım ile ilişkili olduğu bildirilmiştir. Northrup ve ark (2020)’nın çalışma sonucu, 

yenidoğan yoğun bakımlara kabul edilen bebeklerin dörtte birinin, sigaraya bağlı faktörlerinden klinikte 

bulunduklarını, solunum problemleri yaşadıklarını ve bu bebeklerin annelerin daha kısa süre emzirdik-

lerini göstermiştir. Benzer şekilde Kanada çalışması erken doğum nedeniyle yoğun bakımda kalan be-

beklerin anne sütü ile beslenme belirleyicileri arasında maternal sigara kullanımının etkili olduğunu, 

anne sütü alım oranı ve taburcu olduktan sonra anne sütünün devamlılığını etkilediğini gösterilmiştir 

(Dharel ve ark, 2021).  

Chamberlain ve ark (2017)’nın 82 randomize kontrollü çalışmayı dahil ettikleri sistematik derlemesinde 

gebelik ve doğum sonu dönemde sigara içen kadınlara yapılan müdahaleleri, stratejileri danışmanlık (n 

= 54), sağlık eğitimi (n = 12), geri bildirim (n = 6), mali teşvik (n = 13), sosyal destek (n = 7) ve egzersiz 

(n=1) olarak kategorize etmişlerdir. Danışmanlık, geri bildirim ve mali teşvik, gebeliğin sonlarında si-

gara içen kadınların sayısını azaltmada etkilidir. Ancak sağlık eğitimi ve sosyal desteğin etkisi daha 

azdır. Psikososyal müdahale uygulanan kadınlarda gebeliğin sonlarında sigarayı bırakan kadınların ora-

nını (% 35) ve ortalama bebek doğum ağırlığının bırakmayanlara göre (56 g) artırdığını ve düşük doğum 

ağırlıklı bebek sayısının azalttığına dair orta ila yüksek kaliteli kanıtlar sağlanmıştır (Chamberlain ve 

ark, 2017). 

Zawadzka ve ark (2018)’nın çalışmasında emzirme dönemde kırsal bölgede yaşayan kadınların % 43.5’i 

ve kentsel bölgede yaşayan kadınların %37.5’inin sigarayı bıraktığı gözlemlendiği bildirilmiştir. Ancak 

gebelik ve doğum sonu dönemde sigara içen 10.466 kadınla yapılan kapsamlı kohort çalışması sigarayı 

erken gebelik döneminde bırakanların doğum sonu dönemde sigara kullanım nüksü ile ilişkili bulun-

muştur. Ayrıca bu çalışmada evde sigaraya maruz kalmanın emzirme sürecinde tekrar sigaraya başla-

mada etkili olduğu bildirilmiştir (Murakami ve ark, 2021). 

SONUÇ 

Nikotin ve  mikotoksin anne sütü aracılığı ile bebek sağlığını etkileyebilir. Sigara içen annelerin em-

zirme ve emzirmeyi sürdürme sürelerini kısaltmaktadır. Sigara içme ve maruziyeti prolaktin seviyesini 

düşürmesinin yanı sıra bebeklerde solunum problemleri kolik atakları, yeterli kilo alamama, iştah kaybı 

ve emme istediğini azaltma etkileri vardır. Sigara kullanımı için risk grubundaki kadınları erken dö-

nemde tespit edilmesi ve erken dönemde danışmanlık hizmeti verilmesi sigara bırakmasında etkilidir. 

Ancak bu kadınların evde sigaraya maruz kalma durumu emzirme döneminde sigaraya başlama ile iliş-

kilidir. Bu nedenle kadınlarla daha uzun süre iletişim halinde olan hemşire ve ebeler tarafından emzirme 

döneminde sigara kullanımın bırakılması için eğitim programları planlanmalıdır. Evde sigara maruziye-

tine karşı önlem almalı,  bu eğitimlerin etkinliğini telefon ya da sosyal medya aracılığıyla değerlendiri-

lebilir. Aynı zamanda bu eğitim programlarının kapsamına kadınların sosyal çevresi ve sağlık bakım 

profesyonelleri ve psikososyal destek de dahil edilmelidir. Tele sağlık hizmetleri destek programlarının 

da yer aldığı, emzirme döneminde sigara kullanımını bırakma ile ilgili toplumsal tabanlı, multidisipliner 

çalışmalar planlanabilir. 
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2-5 YAŞ ÇOCUĞU OLAN BİR GRUP ANNENİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARINI 

YAPTIRMA DURUMLARI VE AŞIYA KARŞI TUTUMLARI 

Mine AKBEN1, Feyza NAZİK2 

1 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş / Türkiye 
2 Bingöl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bingöl / Türkiye 

Öz: Giriş: Aşılama oranının düşük olmasında az gelişmiş ülkelerde önemli problemler; teknik altyapı 

yetersizliği ve yetersiz sağlık personeli iken gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise ebeveynlerin aşılar 

konusunda yanlış bilgileri, yeterli ve doğru bilginin ebeveynlere anlatılmamasıdır.  Aşılara karşı önyar-

gılar ulusal aşı takviminde bulunan aşıların yapılmamasının en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalış-

manın amacı,  2-5 yaş çocuğu olan annelerin çocukluk çağı aşılarını yaptırma durumlarını, yaptırmama 

nedenlerini ve aşılara ilişkin tutumlarını değerlendirmektir. Materyal-metot: Çalışma tanımlayıcı-ke-

sitsel olarak   yapıldı. 08.04.2019-08.06.2019 tarihleri arasında Bingöl ili aile sağlığı merkezine çeşitli 

şikayetlerle başvuran 24-60 aylık çocuğu olan 153 kadın çalışmanın örneklemini oluşturdu.  Kadınlara 

çalışma hakkında bilgi verilerek sözlü onamları alındı. Veriler anket yoluyla toplandı. Anket formu yüz 

yüze görüşme yöntemiyle kadınlara uygulanarak kadınların tamamının anket formunu tam doldurması 

sağlandı.  Veri toplama formu, sosyodemografik özellikler, kadınların çocuklarına aşı yaptırma durum-

ları, aşı yaptırmama nedenleri ve aşıya yönelik tutumlarını değerlendiren sorulardan oluşmaktadır. Ve-

riler SPSS 15,0 bilgisayar programında değerlendirilmiş ve istatistik analizlerde frekans, yüzde ve ki-

kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaş ortalaması 25.0±4.2’dir.   %19.6’sı ilkokul mezunu-

dur. Kadınların %37.3’ünün ekonomik durumu iyi değildir. Kadınların %85.6’sı aşı takviminde belirti-

len aşıların tümünü yaptırmıştır. Kadınların aşı yaptırmama nedenlerine bakıldığında; aşı ile ilgili  bilgi  

olmayışı (%6.5), aşının günü geçtiği için yaptırmama (%3.9), hastalığın doğal yollarla geçirilmesi ge-

rektiğine inanma (%3.3) aşıların yan etkilerinden endişe duyma (%2.0), aşıların faydasız olduğunu dü-

şünmeleri (%1.3) olduğu görülmektedir.  Kadınların %92.2’si aşıların hastalıklardan korunmak için ge-

rekli olduğunu düşünmektedir.  Aşılar konusunda eğitim alan kadın oranı %38.6’dır. Kadınların %19.0’ı 

aile büyükleri izin vermezse aşı yaptırmayacağını, %22.2’si toplumdaki dini ve siyasi liderlerin aşı yap-

tırmasının kendisini olumlu etkileyeceğini belirtmiştir.  Aşıların hastalıklardan korunmak için yapılması 

gerektiğini belirten kadınların  çocuklarına aşı yaptırma oranı yüksektir (p<0.05). Aşılar hakkında eğitim 

alma ile aşı yaptırma durumu arasında anlamlı ilişki yoktur.  Sonuç ve Öneriler: Çalışmada aşı ile ilgili 

eğitim alma oranı düşük olmasına rağmen kadınların çocukluk dönemi aşılarını yaptırma oranlarının 

yüksek olduğu görülmüştür.  Aşıların gerekliliğine inanan kadın oranı yüksektir. Aşı yaptırmama ne-

denlerine yönelik; kadınlara eğitim verilmesi, günü geçen aşıların nasıl devam edileceği konusunda uy-

gun yaklaşımın belirlenmesi gerekmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Aşı, Tutum, Ebeveyn 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Aşılar, önemli oranda mortalite ve morbiditeye neden olan bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli bir 

maliyet etkin korunma yöntemidir (Badur, 2011:82-86) Dünya’da 2010 yılında  yaklaşık yirmi milyon 

çocuğun aşılanmadığı belirtilmektedir . Eğitim seviyesinin düşüklüğü, gelir düzeyinin az olması, yanlış 
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ve eksik bilgiler aşılanmayı olumsuz etkilemektedir (Üzüm ve ark,2019:144-149). Dünya Sağlık Ör-

gütü, aşı tereddüdünü, aşılama hizmeti  olmasına  rağmen  kişilerin  aşıyı  yaptırmayı  ertelemesi  ya  da  

reddetmesi  olarak  tanımlamaktadır (Akdemir ve ark, 2021:49-56).  Aşı karşıtlığı dünyada uzun yıllar 

var olsa da Türkiye’de son yıllarda ortaya çıkmıştır. Ülkemizde 2016 yılında aşılama oranı % 98 iken 

bu oran  2017’de % 96’ya gerilemiştir.   Çocuklarına aşı yaptırmak istemeyen ebeveynlerin sayılarında 

da artış olmuştur. Buna bağlı kızamık vakarlında ülkemizde artış olmuştur (Gür,2019:1-2). Ailelerin aşı 

yaptırma ya da yaptırmama kararında; bilgi kaynakları ve bunlara olan güven, diğer aile bireylerinin 

görüşleri, bireyin geçmiş deneyimlerinin etkili olduğu belirtilmektedir (Çıklar ve ark,2020:180-195).  

AMAÇ 

Bu çalışma 2-5 yaş çocuğu olan annelerin çocukluk çağı aşılarını yaptırma durumlarını, aşı reddi neden-

lerini ve aşılamaya ilişkin tutumlarını belirlemek amacı ile yapıldı.  

KAPSAM 

08.04.2019-08.06.2019 tarihleri arasında Bingöl ili aile sağlığı merkezine çeşitli şikayetlerle başvuran 

24-60 aylık çocuğu olan  153 kadın çalışmanın örneklemini oluşturdu.   

YÖNTEM  

Çalışma tanımlayıcı  olarak   yapıldı. Kadınlara çalışma hakkında bilgi verilerek  sözlü onamları alındı.  

Türkçe bilmeyen ve veri toplama formunu doldurmak istemeyen kadınlar çalışmaya alınmadı. Veriler 

anket yoluyla toplandı. Anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle kadınlara uygulanarak kadınların 

tamamının anket formunu tam doldurması sağlandı.  Veri toplama formu, sosyodemografik özellikler, 

kadınların çocuklarına aşı yaptırma durumları,  aşı yaptırmama nedenleri ve aşıya  yönelik tutumlarını 

değerlendiren sorulardan oluşmakta idi. Veriler SPSS 15,0 bilgisayar programında değerlendirildi. İsta-

tistik analizlerde frekans, yüzde ve  kikare testi kullanılmıştır. p değeri  <0.05 anlamlı kabul edildi.  

 BULGULAR 

Kadınların yaş ortalaması 25.0±4.2’dir.   %19.6’sı ilkokul mezunudur. Kadınların %37.3’ünün ekono-

mik durumu iyi değildir.  Kadınların sahip oldukları ortalama çocuk sayısı 2.2±1.4’tür. Kadınların 

sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterildi. 
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Tablo 1. Kadınların bazı sosyo-demografik özellikleri 

Sosyo-demografik özellikler   Sayı                           % 

Eğitim   

     Okur-yazar değil 14 9.2 

     Okur-yazar 22 14.4 

      İlkokul 30 19.6 

     Ortaokul 40 26.1 

     Lise 26 17.0 

     Üniversite 21 13.7 

Ekonomik durum   

     Gelir giderden az 57 37.3 

     Gelir gidere eşit 79 51.6 

     Gelir giderden fazla 17 11.1 

Çocuk sayısı   

     1 59 38.6 

     2 50 32.7 

     3 22 14.4 

     4 ve üzeri 22 14.4 

 

Kadınların % 85.6’sı aşı takviminde belirtilen aşıların tümünü yaptırmıştır. Kadınların aşı yaptırmama 

nedenlerine bakıldığında; aşı ile ilgili  bilgi  olmayışı (%6.5), aşının günü geçtiği için yaptırmama 

(%3.9), hastalığın doğal yollarla geçirilmesi gerektiğine inanma (%3.3) aşıların yan etkilerinden endişe 

duyma (%2.0), aşıların faydasız olduğunu düşünmeleri (%1.3) olduğu görülmektedir.  Aşı yaptırmadığı 

için çocuğunda hastalık/rahatsızlık gelişen kadın oranı % 17.0’dır . (Tablo 2) 
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Tablo 2. Kadınların çocuklarına aşı yaptırma durumları ve yaptırmama nedenlerine göre dağı-

lımları 

Aşı yaptırma durumu   Sayı                           % 

     Evet 131 85.6 

     Hayır   22 14.4 

Aşı yaptırmama nedenleri   

     Aşılarla ilgili bilgi olmaması  10 6.5 

     Aşının gününün geçmesi   6 3.9 

     Hastalığın doğal yollarla geçirilmesi gerektiğini düşünme   5 3.3 

     Yan etkilerinden endişe etme   3 2.0 

     Aşının faydalı olmadığını düşünme   2 1.3 

     Aşının kısırlığa neden olduğunu düşünme   1 0.7 

     Aşının içeriğinin helal olmadığını düşünme   1 0.7 

Aşı yaptırmamaya bağlı çocukta hastalık/rahatsızlık gelişme   

     Evet 26 17.0 

     Hayır 127 83.0 

 

Kadınların %92.2’si aşıların hastalıklardan korunmak için gerekli olduğunu düşünmektedir.  Aşılar ko-

nusunda eğitim alan kadın oranı %38.6’dır. Aşılarla ilgili bilgili olursa aşılara karşı daha fazla olumlu 

düşüncelerinin olacağını belirten kadın oranı % 76.5’tir. Kadınların %19.0’ı aile büyükleri izin vermezse 

aşı yaptırmayacağını, %22.2’si toplumdaki dini ve siyasi liderlerin aşı yaptırmasının kendisini olumlu 

etkileyeceğini belirtmiştir.  Kadınların aşı yaptırmaya ilişkin bazı tutumları Tablo 3’te verildi. 
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Tablo 3. Kadınların aşıların gerekliliğine katılma ve çocuklarına aşı yaptırmaya ilişkin tutum-

ları 

Aşının gerekliliğine inanma   Sayı                           % 

     Evet 141 92.2 

     Hayır   12   7.8 

Aşı yaptırmaya ilişkin tutumlar   

     Aşılarla ilgili yeterli bilgiye sahip olursam aşılatmam ar-

tar. 

117 76.5 

     Sosyal medya ve internetteki aşılarla ilgili olumsuz ha-

berler aşılara negatif fikirler geliştirmeme neden olur.  

  57 37.3 

     Dini ve siyasi liderlerin aşılanmaları beni olumlu etkiler.   34 22.2 

     Aile büyüklerim izin vermezse aşı yaptırmam.   27 17.6 

 

Aşıların hastalıklardan korunmak için yapılması gerektiğini belirten kadınların çocuklarına aşı yaptırma 

oranı yüksektir (p<0.05). Aşılar hakkında eğitim alma ile aşı yaptırma durumu arasında anlamlı ilişki 

yoktur.   

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Çalışmada aşı ile ilgili eğitim alma oranı düşük olmasına rağmen kadınların çocukluk dönemi aşılarını 

yaptırma oranlarının yüksek olduğu görülmüştür.  Aşıların gerekliliğine inanan kadın oranı yüksektir. 

Aşı yaptırmama nedenlerine yönelik; kadınlara eğitim verilmesi, günü geçen aşıların nasıl devam edile-

ceği konusunda uygun yaklaşımın belirlenmesi gerekmektedir.  Aşılanmadığı için hastalanan/rahatsız-

lanan çocuk oranı yüksektir. Bu çocukların yaşamın ilerleyen yıllarında aşılanmamaya bağlı sağlık so-

runları ile karşılaşması muhtemeldir. Çalışma sonuçlarında sosyal medya ve internetteki aşı ile ilgili 

olumsuz haberlerin negatif tutuma yol açma oranı yüksektir. Kapsamlı çalışmalarla kadınların aşı okur-

yazarlılığının belirlenmesi önerimizdir.  
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ERGENLERİN SİGARANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARININ 

BELİRLENMESİ 

Hamide ZENGİN1, Nursan ÇINAR2 

1 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği Anabilim Dalı Bilecik / Türkiye 
2 Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana-

bilim Dalı Sakarya / Türkiye 

Öz: Dünyada en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Bu çalışmanın amacı, ergenlerin sigara kullanımı 

ile ilgili tutumlarını ve algıları belirlemektir. Araştırmaya etik kurul, MEB onayı, okul idareci ve öğren-

cilerden izinler alındıktan sonra başlanmıştır. Çalışmaya gönüllü 858 lise öğrencisi katılmıştır. Çalış-

mada; araştırmacılar tarafından hazırlanmış soru formu ile “Ergenler için Kararlı Denge Ölçeği”  ve 

“Ergenler İçin Sigaraya Özgü Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri 

IBM SPSS 22 paket programında değerlendirilmiştir. Kullanılan ölçek ve alt boyutları için güvenilirlik 

analizi, Kolmogorov Smirnov normallik testinden yararlanılmıştır. Test sonucunda tüm puanların nor-

mallik varsayımını sağlaması (p>0,05) nedeniyle yapılan karşılaştırmalarda parametrik testler kullanıl-

mıştır. Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizlerinden (ANOVA) yararlanılmıştır. 

Sayısal iki değişken arasında nedensel olmayan ilişki derecesinin belirlenmesi için Pearson Korelasyon 

katsayısından yararlanılmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin % 21,7’ sinin nargile kullandığı, % 19,9’ 

unun sigara içtiği belirlenmiştir. Kararlı denge ölçek puanı ile Dengeleyici sağlık inançları ölçek puanı 

(r:0,170; p<0,001), egzersiz alt boyutu puanı (r:0,165; p<0,001), yeme ve içme alt boyutu puanı (r:0,141; 

p<0,001) ve sigara içme alt boyutu puanı (r:0,129; p<0,001) arasında zayıf düzeyde pozitif yönde an-

lamlı doğrusal bir ilişki bulunmuştur. Sigara ve nargile içenlerin, sigaranın sosyal katkı ve başetmede 

kolaylık sağladığı, estetik değer verdiğini düşünmektedirler. Kararlı denge ölçeği toplam puanı yüksek 

olanlarda sigaranın zararlarını egzersiz, yeme-içmeye dikkat edilmesi ile  telafi edilebileceğini inandık-

ları sonucuna ulaşılmıştır. Sigara ve nargile içen ergenlerin, neden sigarayı bırakmadıklarına ilişkin olası 

bir açıklama sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sigara, Ergen, Tutum, Algı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Tütün ve tütün ürünü kullanımı tüm dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Dünyada yetişkin 

ölümlerinin onda birinin nedeni olup; bu da her yıl yaklaşık beş milyon kişinin ölümü anlamına gelmek-

tedir (Eneç Can 2007:13-15; Küçükusta 2015:35; Zengin, Cinar 2018:49-62).  

Sigara, hiç şüphesiz en önemli toplum sağlığı sorunlarındandır. Sigara içme alışkanlığı; sağlığımızı teh-

dit eden sorunlara neden olan, önlenebilir bir durumdur (Eneç Can, 2007:13-15; Paulmann et al., 2011). 

Sigara epidemisinin en önemli noktalarından birisi de sigaraya başlama yaşlarıdır. Ergenlerin yaklaşık 

13 yaşlarında sigarayı denedikleri, ve yetişkin sigara bağımlıların yaklaşık % 90’ının sigaraya 18 yaşın-

dan önce başladığı bildirilmiştir. (Çavuş ve ark., 2017:2-16). Sigara ve diğer tütün ürünlerinin ergenlik 

döneminde kullanımı, erişkin dönemde tütün kullanıcısı olma olasılığını arttırmaktadır (Akter, 2011:1-

13). Yaşam boyu en az bir kez sigara kullanım oranı % 60’lara varabilmektedir. Lise öğrencileri ile 
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yapılan çalışmalarda öğrencilerin % 63,9, % 66,5’inin yaşamı boyunca en az bir kez sigara içmeyi de-

nemiş olduğu bulunmuştur (Ögel et al., 2001: 47-52; Kara et al., 2003: 30-7). Lise son sınıf öğrencileri 

ile yapılan çalışmada ergenlerin %24,3 sigara kullandığı belirlenmiştir (Aras et al., 2007:186-196). 

Gençlerde sigara içme oranlarını saptamaya yönelik Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC), United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) ve 

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği içerisinde düzenlenen Küresel Gençlik Tütün Araştırmasına 61 ilimizde 

202 okulda eğitim gören toplam 15957 öğrenci katılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin 

%29,3’ü en az bir kez sigara içmeyi denediğini bildirmiştir (Demirel et al., 2005:33-4). ABD’de yapılan 

çalışma lise öğrencisinde nargile içme oranını %18 (Palamar et al 2014), Kanada’da % 10 (Maziak et 

al., 2015: :i3–i12) olarak bulunmuştur. ABD’de lise öğrencilerinin % 14,7’sinin bir tütün ürünü kullan-

dığı (Lee et al., 2015: 409-15), Birleşik Arap Emirlikleri’nde yapılan çalışmada ortaokul öğrencilerinin 

% 21’inin sadece nargile kullandığı, % 30’unun sigara ve nargile kullandığı, (Shemmari et al., 2015: 

427-430),  ülkemizde lise öğrencileri ile yapılan başka bir çalışmalarda nargile içme oranı % 19’larda 

bildirmiştir (Çakmak 2014: 1-11; Akter, 2011: 1-13).  

Adölesanların sigaraya başlama nedenleri arasında; ailelerin sosyoekonomik ve eğitim düzeyleri düş-

tükçe gençler arasında sigara kullanımı yükseldiği,  gençlerin ailenin sosyal norm ve değerlerine uymak 

için sigaraya başladığı, ailede sigara kullanan bir birey olması, ebeveynin sigara kullanması ergenin 

sigara kullanma riskini iki kat arttırdığı, aile desteğinin yetersizliği, aile ile yetersiz ilişki adölesan grupta 

sigara kullanmayı artırmaktadır.  En çok yakın arkadaşlarının sigara teklifi ve ısrarları ile de sigaraya 

başlanmaktadır. En iyi arkadaşının sigara kullanması, ergenin sigara içme riskini 3-4 kat arttırmaktadır 

(Özcebe, 2008: 374-377). İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün  (2011) yaptığı çalışmada1, annesi üniver-

site mezunu olan ve ailesinin gelir durumu iyi olan ergenler daha az sigara içtiğini göstermiştir. Yapılan 

bir çalışmada eğitimin etkisinin olmadığı, ancak evde yaşayan kişilerin içiciliğinin anlamlı olarak artır-

dığı saptanmıştır (Keskin, 2008: 139-147). Ergül tarafından yapılan çalışmada ailesinde tütün kullanımı 

olması sigara içiciliğini artırmaktadır (Ergül, 2005:17-18). 

AMAÇ 

Araştırma, ergenlerin sigaranın sağlığa etkileri ile ilgili tutum ve algılarının belirlenmesi amacı ile ger-

çekleştirilmiştir. 

KAPSAM 

Araştırma verileri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; Sakarya il merkezinde farklı okul türlerinden 

oluşan 11 lisede toplanmıştır. Araştırmanın evrenini Sakarya merkez sınırları içinde bulunan liselerdeki 

9., 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Rastgele sayılar tablosu kullanılarak okullar seçilmiş-

tir. Seçilen okulların kamuya bağlı ve farklı türden okullar olmasına dikkat edilmiştir. Örneklemde; sağ-

lık meslek lisesi, imam hatip lisesi, fen lisesi, güzel sanatlar lisesi gibi farklı liselerin yer almasına dikkat 

edilmiştir. Araştırmada 858 öğrenciye ait veriler değerlendirmeye alınmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma, tanımlayıcı ve analitik olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın etik onayı Sakarya Üniver-

sitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan alınmıştır (Etik Kurul 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

85 

No:71522473/050.01.04/13). Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sakarya Valiliği ve okul yöneticile-

rinden gerekli izinler alınmıştır. Araştırmaya katılacak öğrenciler ve velileri araştırma ile ilgili bilgilen-

dirildi ve gönüllü olanlar çalışmaya alınmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu, 

Ergenler İçin Kararlı Denge Ölçeği ve Ergenler İçin Sigaraya Özgü Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeği 

kullanılarak toplanmıştır. Ergenlerin Tanıtıcı Özelliklerini İçeren Soru Formu: Sekiz sorudan  (yaş, cin-

siyet, anne-baba eğitimi, harçlık miktarı, okul başarısı, sigara içme ve nargile kullanma durumu) oluş-

muştur. Ergenler İçin Kararlı Denge Ölçeği: Ölçek beşli likert tipinde, 12 maddeden oluşmaktadır. Öl-

çekte ters kodlanan madde bulunmamaktadır (Guo et al., 2009: 158-163; Çelik et al., 2014: 208-209). 

Yapılan bu çalışmada Kararlı Denge Ölçeği tüm ölçek için α=0.848 olarak bulunmuştur. Ergenler İçin 

Sigaraya Özgü Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeği: Radtke ve ark. tarafından (2011: 610-625) gelişti-

rilmiştir. Ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirliği Çelik tarafından 2013 yılında gerçekleştirilmiştir. Öl-

çek beşli likert tipinde 10 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin bütünü içini cronbach α: 0,86, 

egzersiz alt boyutu cronbach α: 0,87, yeme ve içme alt boyutu cronbach α: 0,80, sigara içme miktarı alt 

boyutu için cronbach α: 0,76 olarak bulunmuştur (Çelik, 2013: 56-57). Yapılan bu çalışmada;10 mad-

deden oluşan Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeğinin (α=0,922), 3 maddeden oluşan egzersiz alt boyu-

tunun (α=0,903), 4 maddeden oluşan yeme ve içme alt boyutunun (α=0,892), 3 maddeden oluşan sigara 

içme miktarı alt boyutunun (α=0,890) olduğu bulunmuştur. Araştırmada kullanılan ölçeklerin “Denge-

leyici Sağlık İnançları Ölçeğine” göre; sigaranın zararları egzersizle azaltılabileceği (egzersiz alt boyut), 

sağlıklı beslenme ile telafi edilebileceği (yeme ve içme alt boyutu), devamlı içilmediği takdirde sağlığa 

zarar vermeyeceği (sigara içme miktarı alt boyutu) inancı ile “Kararlı Denge Ölçeği”nde sigara içen 

kişilerin sosyal çevresinin daha geniş olduğu, psikolojik sorunlarla daha kolay baş edebildiği, estetik 

olarak görünüme olumsuz etkisi  ve sigarayı aktif ya da pasif olarak içildiğinde sağlığa zararlı olduğu 

şeklinde yorumlanmaktadır. Uygulama öncesi okul müdürleri ile görüşülerek verilerin toplanacağı yer 

ve saat belirlenmiştir. Araştırma hakkında öğrencilere bilgi verilerek, araştırmaya katılmaya gönüllü 

olan öğrenciler çalışmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından Psikolojik Danışman ve Reh-

berlik öğretmeni eşliğinde toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak 

IBM SPSS (Statiscial Package for Social Sciences for Windows) 22 İstatistik programı aracılığıyla de-

ğerlendirilmiştir. Veriler değerlendirilirken kategorik değişkenler için frekans dağılımlarından yararla-

nılmıştır. Analizlere başlamadan önce Kararlı Denge Ölçeği ile Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeği ve 

alt boyutlarına güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin ölçek ve alt 

boyut puanlarını hesaplamada ilgili maddelerin ortalaması alınarak puanlar elde edilmiştir. Ölçek ve alt 

boyut puanlarına Kolmogorov Smirnov normallik testi uygulanmıştır. Test sonucunda tüm puanların 

normallik varsayımını sağlaması (p>0,05) nedeniyle yapılan karşılaştırmalarda parametrik testler kulla-

nılmıştır. İki bağımsız grup arasında puanlara göre farklılık olup olmadığı Bağımsız Örneklem T Testi 

ile incelenmiştir. İkiden fazla bağımsız grup arasında puanlara göre farklılık olup olmadığı Tek Yönlü 

Varyans Analizi (ANOVA) ile incelenmiş olup hangi gruplar arasında farklılık olduğuna ise Tukey Testi 

ile bakılmıştır. Sayısal iki değişken arasında nedensel olmayan ilişki derecesinin belirlenmesi için Pear-

son Korelasyon katsayısından yararlanılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin % 30,2’si 15 yaş ve altında, %50,3’ü kız, %49,5’inin annesi il-

köğretim mezunu, %45,1’inin babası ortaöğretim mezunu, %84,8’inin harçlığını yeterli bulduğu, 
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%49,7’sinin  okul başarısını orta düzeyde bulduğunu, %19,9’u sigara, %21,7’si nargile içtiğini  belirt-

miştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyeti ile yeme içme alt boyutu ve sigara içme alt boyutu 

puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<0.05). Kız öğ-

rencilerin yeme ve içme alt boyutu ve sigara içme miktarı alt boyutu puan ortalamalarının, erkek öğren-

cilerin puan ortalamalarından anlamlı derecede daha düşüktü. Bu durum kız öğrencilerin erkek öğren-

cilerine göre; sigaranın zararlarının sağlıklı beslenme ya da ara sıra içilmesi ile ortadan kalkmayacağı 

düşüncesine sahip olduğu ile açıklanabilir. Öğrencilerin harçlık miktarları ile dengeleyici sağlık inanç-

ları ölçeği tüm alt boyut puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulun-

muştur (p<0.05). Harçlığını az bulan öğrencilerin egzersiz puan ortalamasının, harçlığı yeterli ve fazla 

olanların puan ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksek olduğunu (sigaranın zararlarını egzer-

sizle azalacağı), harçlığı yeterli olanların yeme içme ve sigara içme puan ortalamalarının, harçlığı az 

olanların puan ortalamalarından anlamlı derecede daha düşük bulundu. Katılımcıların okul başarıları ile 

yeme içme, sigara içme puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu saptan-

mıştır (p<0.05). Okul başarısı kötü olanların yeme içme ve sigara içme miktarı puan ortalamalarının 

(sigaranın zararlarının sağlıklı beslenme ve ara sıra sigara içmeyle azaltılacağı), okul başarısı orta ve iyi 

olanların puan ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü. Sigara içenler ile içme-

yenler arasında her iki ölçek ve alt boyut puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu görülmüştür (p<0.001). Nargile içenler ile içmeyenler arasında dengeleyici sağlık inançları öl-

çeği tüm alt boyut puan ortalamalarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur 

(p<0.001). Sigara ve nargile içenlerin ölçek ve alt boyut puan ortalamalarının, sigara içmeyenlerin puan 

ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksek olduğu görüldü. Buna göre; sigara ve nargile içenlerin 

sigaranın sağlığa zarar vermeyeceği, sigaranın zararlarının dengeli beslenme, egzersizle ve ara sıra iç-

meyle azaltılacağı inancı görüşüne sahip olduğu anlaşılabilir (Tablo 1).  

Tablo 1. Kararlı denge ölçeği ile dengeleyici sağlık inançları ölçeği ve alt boyutlarının bazı değiş-

kenlerle karşılaştırılması 

Özellikler N (%) Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeği Kararlı Denge 

Ölçeği 
Egzersiz  Yeme ve 

İçme  

Sigara İçme  

X S.d X S.d X S.d X S.d 

Cinsiyet Kız 432 (50,3) 2,35 1,367 1,74 1,104 1,75 1,195 2,92 0,881 

Erkek 426 (49,7) 2,49 1,339 2,10 1,204 2,04 1,282 2,88 0,975 

Test istatistiği t=-1,502 t=-4,508 t=-3,427 t=-0,681 

p=0,134 p=0,000** p=0,001* p=0,496 

Harçlık 

Miktarı 

Yeterli 

(1) 

728 (84,8) 2,40 1,345 1,87 1,150 1,84 1,224 2,90 0,905 

Az (2) 82 (9,6) 2,78 1,438 2,35 1,326 2,30 1,367 2,95 1,109 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

87 

Fazla (3) 48 (5,6) 2,17 1,275 1,96 1,012 2,05 1,264 2,83 0,962 

Test istatistiği F =3,866 

Fark: (Tukey 

Testi) 

2-1,3 

F =6,555 

Fark: (Tukey 

Testi) 

2-1 

F =5,480 

Fark: (Tukey 

Testi) 

1-2 

F =0,230 

Fark: (Tukey 

Testi) 

- 

p=0,021* p=.0,001* p=0,004* p=.331 

Okul 

Başarısı 

Kötü (1) 73 (8,5) 2,72 1,289 2,36 1,161 2,31 1,275 3,01 0,943 

Orta (2) 426 (49,7) 2,37 1,339 1,88 1,156 1,85 1,239 2,89 0,934 

İyi (3) 305 (35,5) 2,39 1,384 1,85 1,174 1,87 1,243 2,89 0,903 

Çok İyi 

(4) 

54 (6,3) 2,62 1,365 2,00 1,137 1,85 1,226 2,88 1,023 

Test istatistiği F =1,805 

Fark: (Tukey 

Testi) 

- 

F =4,091 

Fark: (Tu-

key Testi) 

1-2,3 

F =2,919 

Fark: (Tukey 

Testi) 

1-2,3 

F =0,381 

Fark: (Tukey 

Testi) 

- 

p=0,145 p=0,007* p=0,033* p=0,766 

Sigara 

İçme 

Durumu 

Evet 171 (19,9) 3,02 1,338 2,52 1,131 2,55 1,231 3,13 0,916 

Hayır 687 (80,1) 2,27 1,319 1,77 1,129 1,73 1,196 2,84 0,924 

Test istatistiği t =6,565 t =7,820 t =7,992 t =3,597 

p=0,000** p=0,000** p=0,000** p=0,000** 

Nargile 

İçme 

Durumu 

Evet 186 (21,7) 2,80 1,381 2,36 1,195 2,40 1,321 3,02 0,989 

Hayır 672 (78,3) 2,32 1,329 1,80 1,131 1,76 1,189 2,87 0,909 

Test istatistiği t =4,363 t =5,972 t =6,350 t =1,928 

p=0,000** p=0,000** p=0,000** p=0,054 

 *:p<0,005       **:p<0,001  

Tablo 2 incelendiğinde; uygulanan pearson korelasyon analizi sonucunda, kararlı denge ölçeği puanı ile 

dengeleyici sağlık inançları ölçeği puanı (r:0,170; p<0,001), egzersiz alt boyutu  puanı (r:0,165; 

p<0,001), yeme ve içme alt boyutu puanı (r:0,141; p<0,001) ve sigara içme alt boyutu puanı (r:0,129; 

p<0,001) arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. 

Sigara içme, küresel olarak önlenebilir ölümlerin önde gelen nedenlerinden biridir (Abitha ST, Jain 

2018). Toplumsal düzeyde, sigara içenlerin algıları, sigara içme oranını etkilemekte, halkın sigaraya 
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karşı tutumunun belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Dillard et al., 2013:823–833). Sigara ile 

ilgili yanlış bilinen algı ve tutumlar  nikotin bağımlılığı riskinin artmasına neden olmaktadır (Trapl,  Ko-

opman, Gonzalez, 2018: 135-144). Ergenlerin sigara içme davranışı açısından sigara kullanmıyorsa baş-

lamaması, sigara kullanıyorsa bırakması yönünde teşviki önemlidir (Eneç Can 2007:13-15). 

Tablo 2. Kararlı denge ölçeği ile dengeleyici sağlık inançları ölçeği ve alt boyutları arasındaki 

ilişkinin incelenmesi 

 Dengeleyici Sağlık 

İnançları Puanı 

Egzersiz Yeme ve içme Sigara içme 

miktarı 

Kararlı Denge 

Puanı 

r 0,170 0,165 0,141 0,129 

p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 

***:p<0,001 

SONUÇ 

Araştırmaya katılan ergenlerin % 21,7’ sinin nargile kullandığı, % 19,9’ unun sigara içtiği belirlendi. 

Çalışma sonuçları; erkek cinsiyette, okul başarısı kötü olanlarda, harçlığını yetersiz bulanlarda, sigara 

ve nargile içen ergenlerde sigaranın zararlı etkilerinin egzersizle, sağlıklı beslenme ile, ara sıra sigara 

içmeyle zarar vermeyeceği şeklinde yanlış algılamarının olduğu sonucunu göstermiştir. Ebeveyn eğitim 

durumunun, katılımcıların yaşlarının çalışma sonuçlarını etkilemediği gösterilmiştir. 
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GEBE KALMA ŞEKLİ ANNE VE BEBEK BAĞLANMASINI ETKİLER Mİ? 

Esra TEKİN 1, Derya Yüksel KOÇAK2 

1Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2 Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Bağlanma, doğumla birlikte başlayıp, yaşamın sonuna kadar devam eden içinde bulunulan çevreyle 

ilişkili olarak gelişen ve duygusal yönü ağır basan bir evrensel yaşama stratejisi olarak 

tanımlanmaktadır. Sağlıklı büyüme ve gelişmede protein ve vitaminler bedensel gelişim için ne kadar 

önemliyse bağlanma da bebeğin ruhsal gelişimi için o kadar önemlidir. Başarısız bağlanmalarda bebek 

ihmal ve istismar açısından risk altındadır. Bağlanma gebelikle başlayıp doğum sonrasında da aktif 

olarak yaşanmaktadır.  Annenin gebelikte vücudunda oluşan değişiklikleri kabullenmesi ve kendini 

anneliğe hazır hissetmesi bağlanmayı etkilemektedir. Doğumdan sonra ise bebeğin ağladığında 

sakinleştirilmesi, onunla ten teması kurulması, sevgi dolu dokunuşlar, cinsiyeti ile seslenilmesi, göz 

göze temas kurulması ve emzirilmesi anne bebek arasındaki bağlanmayı arttırmaktadır. Yardımcı üreme 

teknikleri ile gebe kalanlarda psikososyal tepkiler daha belirgin yaşandığından bağlanmama riski 

artmaktadır. İnfertilite tanısıyla birlikte tedavilerin yarattığı duygusal değişiklikler gebelik oluşsa bile 

ortadan kalkmayabilir. Kadın sabırla  kazandığı gebeliğin sonlanmasından, komplikasyonlardan, bebeği 

kaybetmekten korkabilir, gebeliği kabullenememe, kendini doğal gebe olarak görememe, yorgunluk ve 

tükenmişlik gibi duygularla başetmekte zorlanabilmektedirler. Annenin bebeğini emzirmemesi, 

gereksinimlerini karşılamaması, sevgi dolu temastan kaçınması, konuşmaması bağlanma sorununu 

göstermektedir. İnfertilite tedavisi gören kadınların prenatal bağlanma düzeyinin diğer gebelere göre 

daha düşük olduğu belirtilmektedir. Hemşirenin anne ile bebek arasındaki ten temasının başlatılması, 

bebeğin emzirmesinde, okşamasında, annelik rolüne adaptasyonda ve duygu değişimleri ile başetmede 

eğitim ve danışmanlık gibi rolleri bulunmaktadır. Bu rolün başarılmasında ve bağlanmanın 

başlatılmasında doğum öncesinde gebeliğe uyumu kolaylaştırmak için verilen eğitimler, prenatal dönem 

hakkında anneyi aydınlatma, aldığı destek kaynaklarını artırma gibi konular önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Gebelik, Yardımcı Üreme Teknikleri 

GİRİŞ  

Bakım veren ile alan arasındaki yakın duygusal ilişki sonucu ortaya çıkan bağ olarak bağlanma; bebek 

dünyaya geldikten sonra annesi ile kurduğu hayat yolculuğundaki ilk sosyal davranıştır. Bağlanma ile 

bağlanılan kişiye pozitif tepkilerin sergilenmesi, o kişiden ayrı zaman geçirmek istememesi, stres anında 

güvenli sığınak olarak hemen ona gitmesi ve bağlanılan kişinin varlığını hissetmesi duygu ve davranış-

ları kapsamaktadır (Bowlby, 1982; 1988). 

Bağlanma kavramı ilk olarak 13. yy da İngiliz Psikiyatrist olan Bowlby tarafından kullanılmıştır (Goulet 

ve ark., 1998). Bağlanma deneyimleri hakkındaki ilk çalışmaları Bowlby (1950)’ın DSÖ’ne Londra’da 

sunduğu evsiz çocukların ruh sağlığı ile ilgili bir bildiridir. Çocukların sorunlarının ne beslenme ne 

maddi ne de tıbbi bozukluklardan değil aslında psikolojik eksiklikten kaynaklandığı belirtilmiştir. Anne 

ve bebek arasındaki duygusal bağın eksikliği yetişkinlikte kişilik bozukluğu, ruhsal bozukluk gibi bir 

takım psikolojik sorunlar şeklinde ortaya çıkmaktadır (Bowlby, 1951; Özdemir ve ark., 2021). Bowlby, 

bebek ve çocuğun fiziksel sağlık gelişimi için vitamin ve proteinler ne kadar önemli ise anne sevgisinin 
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de bebeğin ruhsal sağlığının gelişmesi açısından o kadar önemli olduğunu vurgulamıştır (Bowlby, 

1988). 

Bebeklerin hayata tutunabilmeleri için içten gelen bir bağlanma içgüdüsüyle yetişkinlerin bakımlarına 

ihtiyaçları vardır. Bu bağlanma içgüdüsü ile bebeğin hayatta kalması ile dış dünyaya açık olması sağ-

lanmaktadır.  Dolayısıyla bu da bebeğin annesi ile iletişime girmesinde, kendini güvende hissetmesinde 

bakım verenle yaşadığı ilişkinin ne kadar merkezi olması ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Bowlby, 

1982). 

Gebelik döneminde temeli atılan bağlanma doğum sırasında en yüksek düzeye çıkar ve doğum sonrası 

da devam eder. Gebelik döneminde annenin eline karnına koyarak onu okşaması sevmesi, konuşması 

olumlu ebeveynlik davranışlarını ve bağlanmayı desteklerken bebeğin kabulünü de göstermektedir 

(Akarsu ve ark., 2017; Tonkuş ve ark., 2021). 

Doğumdan sonraki ilk günler ve aylar gelişimin en hızlı olduğu zaman olduğundan doğumdan sonraki 

ilk zamanlar bebeğin bakım verenle bir arada olması bağlanmanın başarılı olarak başlamasında çok 

önemlidir. Dolayısıyla doğum sonrası en yakın zamanda anne ile bebeğin aynı odayı paylaşması, 

annenin bebeğini emzirmesi, kanguru bakımı, dokunma gibi rutin bakım gibi gözüken bu temaslar 

bağlanma ilişkisinin başlamasında anahtar rol oynamaktadır (Kavlak, Şirin, 2007; Akarsu ve ark., 2017; 

Karakaş ve ark., 2019). Koçak ve ark. (2018) yaptığı çalışmada bebeğini ilk 30 dakikada emziren 

annelerin, hiç emzirmeyen ya da ilk 30 dakika sonrası emzirenlere göre maternal bağlanma düzeyi daha 

yüksek bulunmuştur. 

Bağlanmada başarısızlıkların yaşandığı durumlarda, bebek ihmal ve istismar açısından risk altındadır, 

bağlanma güçlüğü olduğunda ise çocuk ihmal edilebilmektedir. Gelecekte çocuğun emosyonel, ailesel 

ve sosyal gelişimine temel oluşturan anne ile bebek arasındaki güvenli bağlanma erken gerçekleşmezse, 

bilişsel, sosyo-duygusal gelişim, fiziksel, zihinsel ve dil gelişimini de etkilemektedir (Esposito ve ark., 

2017). Bu nedenlerden dolayı doğumdan sonra erken bağlanma, infertilite tedavisinde başarı sağlanması 

yani gebeliğin elde edilmesi kadar önem kazanmaktadır. 

 Tüm dünya üzerinde yaklaşık 48 milyon olduğunu tahmin edilen2 infertilitenin Türkiye’de 15-49 yaş 

arası evli kadınlarda %15 oranında olduğu tespit edilmiştir.3 İnfertil kadın hiçbir zaman gebe 

kalamamaktan korkmakta ve bu korku sonucu oluşan kaygılar kadının annelikle ilgili benlik 

kazanımlarını negatif yönde etkilemektedir. Bu kaygılara neden olan asıl sebepler kendini doğal gebe 

olarak görememe, gebeliğe alışmada ve anne olmayı benimsemekte zorlanma, binbir güçlüklerle elde 

ettiği gebeliği her an kaybetme korkusudur. Aynı zamanda bu durum kadının varolma endişelerinin 

ortaya çıktığı durumlardan biridir (Boz ve ark.,  2017). 

İnfertilite tanısı ve sonrasında uygulanan tedavilerin yarattığı duygusal değişiklikler ise gebelik oluşsa 

bile hemen ortadan kalkmayabilir. Gebe kalana kadar büyük emekler veren anne adayları kazandığı 

gebeliğin kayıp ile sonlanmasından ve diğer tüm olası risklerden dolayı  bebeği kaybetme korkusu, asla 

bitmeyen öykü,  gebeliği kabullenememe, kendini doğal gebe olarak görememe, kutsal annelik, 

yorgunluk ve tükenmişlik gibi kavramlarla doğum sonu dönemde de başetmek zorunda kalırlar (Boz ve 

                                                            
2 https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1 
3 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf 

https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf
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ark. 2018, Aşçı ve Kızılkaya Beji 2012). Oluşan gebeliklerin ise fazlasıyla değerli, maliyetli ve riskli 

olduğu bilinmektedir(Koç, Beji, 2016; Hochschild ve ark., 2017).  Bu nedenle Yardımcı Üreme 

Teknikleri (YÜT) tedavisi sonrası gebe kalan kadınların spontan gebelere göre daha özel deneyimlerinin 

ve doğum öncesi bakım gereksinimlerinin olduğu ortaya çıkmıştır (Boz ve ark., 2018). İnfertilite 

tedavisis ile gebe kalan kadınların prenatal dönemde desteklenmesi, eğitimler ile ebeveynliğe ve 

doğuma hazırlanması ve doğum sonu dönemde de bağlanma, emzirme, ruh hali değişiklikleri ve rol 

değişimlerine adaptasyonunun desteklenmesi bu özel gereksinimlerdendir.  

Yardımcı Üreme Teknikleri (YÜT) ile gebe kalan kadınlarda gebe kalmanın önemlilik düzeyinin ve 

bebeğini kaybetme korkusunun diğer gruplara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gebelik için 

tedavi ve deneme sayısı arttıkça da gebelerin psikososyal sağlıklarının olumsuz yönde etkilendiği belir-

lenmiştir (Keskin, 2014). Kavlak ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada infertilite tedavisi gören kadınların 

prenatal bağlanma puanlarının diğer gebelere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Kavlak ve ark., 

2020). Yapılan başka bir çalışmada ise doğal yolla ve YÜT ile gebe kalan annelerin prenatal bağlanma 

ölçek puanları arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Fakat YÜT ile gebe kalan kadınlarda, gebelik haf-

tası ilerledikçe prenatal bağlanma puanlarının arttığı görülmüştür (Ahdiyeh, 2017). Tunçel ve arkadaş-

larının (2019) yaptığı çalışmada ise gebelik sürecinde anksiyete düzeyi ve gebelik haftası arttıkça doğum 

öncesi bağlanma artmaktadır. Bu durumda gebelik ilerledikçe bağlanmasının artması gebeliğin ilerle-

mesi ile gebeliğin kabulü ve annelik rolüne adaptasyonun artması ile ilişkili olabilir.  

Annelerin bebeklerine bağlanmasını etkileyen diğer bir temel unsurda annelerin stres düzeyidir. Anne-

lerin stres düzeyleri arttıkça maternal bağlanmanın daha düşük yaşandığı görülmüştür (Bilgin, ve ark., 

2018). Nitekim YÜT ile gebe kalan kadınlarda prenatal stres ve anksiyetenin spontan gebelere göre daha 

fazla olduğu belirtilmektedir (Gourounti, 2016). Nath ve arkadaşlarının (2019) çalışmasında da prenatal 

anksiyeteli annelerin anne bebek bağlanmasının daha az olduğu belirlenmiştir. Doğum öncesi eğitimle-

rin ise anne bebek bağlanmasını olumlu yönde etkilediği annelerin stres düzeyini azalttığı görülmüştür 

(Tunçel ve ark., 2019). YÜT ile gebe kalanların infertilite tedavisine ve gebeliğin devamına ilişkin ya-

şadığı yoğun stres ve anksiyete de maternal ve fetal bağlanmayı olumsuz etkilemektedir. 

Postpartum dönemde sosyal destek ve eş desteği almadığını ifade eden annelerin postpartum depresyon 

düzeyleri daha yüksektir ve bebek bakımında güçlük yaşayan annelerin anne-bebek bağlanma düzeyleri 

daha düşük bulunmuştur (Akşit, 2018). Yapılan bir çalışmada annelerin gebeliği istemesi, bebeğin an-

neyi yabancılardan ayırt etmesi, annenin eşiyle genel ilişki durumu, bebek bakımında anneye eşin aile-

sinin desteği maternal ve fetal bağlanmayı iyileştirdiği belirlenmiştir (Alan ve ark. 2013).  Bağlanma, 

eşlerin ailede birbirleriyle olan iletişimi, eşin kadına destek olması, anne ve babanın bakıma katılması 

gibi çeşitli faktörler de bağlanmayı etkiler. Nitekim yapılan bir çalışmada online ebeveynlik eğitiminin 

bağlanma düzeyini artırdığı belirlenmiştir(Manav ve ark., 2021). Bebekleri ile hemen etkileşime geçen-

lerde maternal bağlanma yüksek bulunmuştur (Tonkuş ve ark., 2021). Bilgin ve ark. nın yaptığı çalış-

mada ise ebeveynliğe hazırlık eğitimi, annelerin sosyal destek algısı, eş uyumu, annesi ile olan iletişimi 

ve doğum sonu duygusal durumun maternal bağlanma puan ortalamasını ve annelik rolüne ilişkin gö-

rüşleri etkilediği belirlenmiştir (Bilgin ve ark., 2018) 
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HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 

Anne ve bebek arasındaki bağlanmanın güvenli olabilmesi ve olumlu ebeveynlik davranışları 

geliştirebilmesi için gebelik de dahil doğum ve doğum sonrası danışmanlık sağlanmalıdır (Akarsu ve 

ark., 2017). Anne gebe kaldıktan sonra hemşire annenin bebeğini hissetmesine, bedeninde yaşadığı 

değişiklikleri benimsemesine ve bunu bebeğe olumlu duygularla aktarmasına destek olmalıdır. Bu 

sürecin en iyi takip edildiği gebe izlem kontrolleri, bebeğin durumu ve gelişimi ile ilgili testlerin ve 

varsa gerekli tedavi ve düzenlemelerin yapıldığı rutin kontrollerin hemşire tarafından dikkatlice takip 

edilmesi, gebeliğe uyumu kolaylaştırma ve destek kaynaklarını artırma gibi konularda anneye yol 

gösterici olmalıdır (Koç ve ark., 2016; Tunçel ve ark., 2019). Doğumdan sonra emzirme, ten tene temas, 

kanguru yöntemi, aynı odada bulunma, bebek bakımında cesaretlendirme, sıcaklık ve sevgi gösterme, 

ağladığında sakinleştirme, ismi yada cinsiyeti ile seslenme gibi bağlanmayı artırıcı yeni rol ve 

davranışlara destek olmalıdır(Bilgin ve ark. 2018,  Akarsu ve ark., 2017). Gebelik döneminde bağlanma 

açısından riskli anneleri belirlemeli, ileride olası çocuk ihmal ve istismarı önlemek için hemşire uyanık 

olmalıdır(Kınık ve ark., 2020; Bilgin ve ark., 2018; Kavlak, 2009). Postpartum dönemde annede 

oluşabilecek depresyon, stres ve anksiyete, duygu durum bozukluğu, eş desteği eksikliği gibi risk 

faktörlerine karşı dikkatli olup konu ile ilgili girişimlerde bulunulmalıdır (Tunçel ve ark., 2019). 

Postpartum dönemde hemşireler sundukları bakım ile aile ve bebek arasında erken ve güçlü ilişkiler 

kurulmasını desteklemeli ve bütünsel bakımı vermek için aile üyeleri ve bebeği takip etmelidir. Sağlıklı 

bir bağlanma sürecinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi için hemşirelerin anne ve babalara eğitim ve 

danışmanlık hizmeti vermesi önemlidir(Manav ve ark., 2021).  

SONUÇ 

Bebeğin kazandığı bağlanma duygusu gelecekte yaşamının her alanını etkileyen, bağlanmada olumsuz-

lukların yaşandığı durumlarda da ciddi psikopatolojik sorunlara yol açan ve kazanılması gereken ciddi 

bir duygudur. Çeşitli faktörlerden etkilenen bağlanmayı gebelik şeklide etkilemekte olup bununla ilgili 

çalışmalar kısıtlıdır. Hemşirenin annenin annelik rolüne geçiş de dahil gebelik, doğum ve doğum sonrası 

gibi şahitlik ettiği pek çok anında annenin bebeğine olumlu bağlanmasını sağlayarak gelecekte zihinsel, 

sosyal, duygusal olmak üzere pek çok alanda sağlıklı yaşam sürmesine dolayısı ile toplum ruh sağlığının 

korunmasına da destek sağlayacaktır. 
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NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: İNTRAUTERİN ENTEROLİTİAZİS 

Betül TOKGÖZ ÇAKIR1, Seval YILMAZ ERGANİ1, Cantekin İSKENDER1 

1 Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Kliniği, Ankara / Türkiye 

Öz: İntrauterin hayatta fetüste görülen intra-abdominal kalsifikasyonlar barsak içi ve barsak dışı olarak 

ayrılmaktadırlar. Bu olgularda kalsifikasyon daha çok ekstraluminal olarak görülmektedir ve barsak 

perforasyonu sonucu barsak içeriğinin lümen dışına çıkması ile oluşur ve daha sık görülmektedir.  Daha 

nadir olarak görülen intraluminal kalsifikasyonlar ise mekonyum ve fetal idrarın karışımından oluşur. 

Bu tabloya yol açan olay intrauterin hayatta entero-vezikal fistüldür ve bunun sonucu olarak enteroliti-

azis görülmektedir (1). Nadir görülen bu anomali esasen anorektal bölgenin anomalisidir ve kısmen 

hayvanlarda daha sık görülmektedir. İntrauterin hayatta sonogram ile teşhis konması zordur ve bununla 

birlikte diğer anomaliler sık eşlik etmektedir  (2).  Eşlik eden anomali birliktelikleri sıktır bunlar arasında 

özellikle imperfore anüs önemli yer tutmaktadır (3). Diğer anomaliler ise persiste kloaka, multiple gast-

rointestinal atreziler, ince barsak atrezileri ve  Hirschspurng  hastalığıdır (4-6). Genelde multipl anoma-

liler ile birlikte görülen bu hastalığın tanısının prenatal dönemde konması doğum sonrası gereken re-

konstrüksiyon ameliyatlarının yapılmasına olanak sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Enterolitiazis, Anal Atrezi, Yüksek Riskli Gebelikler 

GİRİŞ  

Olgu  

29 yaşındaki annenin ilk gebeliği olan hasta 17 hafta 4 gün iken   ciddi oligohidroamnios ve kardiak 

anomali nedeniyle dış merkezden kliniğimize refere edilmiştir. Gebenin ailesinde konjenital ve genetik 

anomali öyküsü yok idi. Annenin hiçbir sistemik hastalığı bulunmamaktaydı. Ultrasonografik olarak 

değerlendirilen fetüste oligohidroamnios ve büyük arter transpozisyonu tipi çift çıkışlı sağ ventrikül 

görüldü. Gastrointestinal sisteme bakıldığında intraluminal multipl kalsifikasonlar izlendi (Resim-1).  

 

Resim 1. Barsak içerisinde kalsifik görünümler 
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Ek olarak hastada anal atrezi tanısı kondu. Ekternal genitelya erkek görünümdeydi. Hastaya amniosen-

tez yapıldı ve 46 XY normal karyotip rapor edildi. Fetal biyometri gebelik haftası ile uyumluydu. Böbrek 

parankim dokusu normal izlendi. Gebelik kurul kararıyla tahliye edildi. Postpartum muayenede anal 

atrezi tanısı kesinleştirildi (Resim-2).  

 

Resim 2. Anal atrezi 

TARTIŞMA  

Enterolitiazis nadir görülen bir olgudur ve anal atrezi ile birlikte intraluminal kalsifikasyonlar görülme-

siyle tanıya yaklaşılır . Her anal atrezi ve rektoüriner fistül olgusunda enterolitiazis görülmemektedir. 

Pohl-Schckinger ve arkadaşlarının 48 anorektal malformasyonu ve enterolitiazisi  olan fetüsü değerlen-

dirdiği çalışmalarında olguların %82’sinde rektoüriner fistül bulmuşlardır (7). Bununla birlikte lümen 

içerisinde oluşan kalsifikasyonun mekanizması halen anlaşılamamıştır ve tartışmalıdır. Fetal idrarın ve 

düşük Ph değerinin olması bu sonucu desteklemektedir (8).  Doğum sonrası tanı alan asemptomatik 

olgularda olabilmektedir.  

SONUÇ  

Enterolitiazis barsaklardaki mekonyumun kalsifikasyonu sonucu oluşmaktadır. Bu kalsifikasyonun olu-

şumu halen net olarak aydınlatılamamıştır. Çoğu olgu anorektal malformasyonlar ve rektovezikal fis-

tüller ile birliktedir. Bu nadir görülen durumun intrauterin hayatta yüksek çözünürlüklü ultrasonografi 

ile tanısı mümkündür.   
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EMZİRMEYİ DESTEKLEMEDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP 

UYGULAMALARI 

Filiz ŞENSOY 1, Derya Yüksel KOÇAK2 

1Hitit Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü, Yükseklisans Öğrencisi, Çorum / Türkiye 
2Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Emzirme, maternal ve fetal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve anne bebek etkileşimi üzerine 

olumlu etkileri bulunan beslenme şeklidir. Emzirme dönemine hazırlık prenatal dönemde salgılanan 

hormonların etkisiyle başlamaktadır. Doğum eylemi ile birlikte süt üretimi ve emzirme dönemi aktif 

olarak başlamaktadır. Emzirme dönemi hem maternal hem fetal fizyolojik ve duygusal değişimleri içer-

mektedir. Anne bu süreçte karşılaştığı meme ve emzirme problemleri, süt yetersizliği, stres, çevresel 

faktörler, yorgunluk, iş yaşamına dönüş gibi nedenlerle emzirme sıklığının azalması ve erken sonlandı-

rılması gibi olumsuz sonuçlar ile karşılaşabilmektedir. Emzirme sıklığının azalması veya sonlandırıl-

ması hem fetal hem maternal sağlığı olumsuz etkilemektedir. Emzirme döneminde karşılaşılan prob-

lemlerin giderilmesinde kullanılan ilaçlar kimyasal içerikli olduğu ve anne sütüne geçerek fetüsü etki-

leyebileceğinden anneler endişe duyabilmekte, emzirme sorunlarının çözümünde alternatif yöntemler 

aramaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının emzirmenin desteklenmesi üzerine etkileri 

birçok çalışmada incelenmiştir. Örneğin; masaj ve kompresyon, sıcak uygulama, akupunktur ve akup-

resure, hipnoz ve hipnoemzirme, yoga ve gevşeme egzersizleri, refleksoloji, müzik terapisi, aromaterapi, 

fitoterapi gibi birçok tamamlayıcı ve alternatif uygulamaları tercih edebilmektedir. Bu derlemede, kadın 

sağlığı alanında çalışan hemşirelerin görevlerinden olan emzirme sürecinin desteklenmesinde kullanılan 

tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının incelendiği çalışmalar ele alınmış, tamamlayıcı ve alter-

natif tıp uygulamalarının hemşirelik uygulamaları, danışmanlık ve eğitim içeriğinde sunulması amaç-

lanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Emzirme, Hemşirelik, Tamamlayıcı Ve Alternatif Tıp 

GİRİŞ 

Emzirme bebekler için en uygun beslenme, fizyolojik, bilişsel ve nörolojik gelişim sunmaktadır. Bebek-

lerde, Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS), alerjik hastalıklar, ishal ve solunum yolu hastalıkları, orta 

kulak iltihabı, obezite, Tip 1 diyabet gibi birçok hastalığın oluşumunu azaltmaktadır. Annelerde, post-

partum dönemde kanama ve depresyonu azaltır, kilo kontrolünü iyileştirir, osteoporoz riskini azaltır, 

meme ve over kanseri insidansını azaltmaktadır (Mosca ve Gianni, 2017). Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 

ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocukların doğum sonu ilk bir saatinin içe-

risinde emzirmeye başlanmasını, yaşamın ilk altı ayı süresince sadece emzirilmesini, ilk altı aydan iti-

baren en az iki yıl emzirme devam ettirilirken yeterli ve güvenli tamamlayıcı gıdalar yemeye başlamasını 

önermektedir. İlk altı ay süresince emzirme oranını 2025 yılına kadar en az %50’ye kadar artırmak için 

uğraş vermektedir4. 2019 yılı UNİCEF raporuna göre doğum sonu ilk altı ay sadece anne sütü ile bes-

lenme oranı %41’dir. En yüksek orana sahip ülkeler sıra ile Ruanda %86,9, Burundi %82,3, Si Lanka 

%82 iken, Türkiye %30,10 oranı ile 135 ülke arasında 42. sırada yer almaktadır5. Türkiye’de son iki 

                                                            
4 https://www.who.int/health-topics/breastfeeding#tab=tab_1 
5  https://www.unicef.org/press-releases/why-family-friendly-policies-are-critical-increasing-breastfeeding-ra-

tes-worldwide 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

101 

yılda doğan çocukların %41’i sadece anne sütü ile emzirilmiştir. 0-1 aylık dönemde %59, 2-3 aylık 

dönemde %45, 4-5 aylık dönemde %14’e gerilemektedir6. Bu sonuçlar Türkiye’de hedeflenen oranların 

çok altındadır. Anne bu süreçte karşılaştığı meme ve emzirme problemleri, stres, çevresel faktörler, yor-

gunluk, iş yaşamına dönüş gibi nedenlerle emzirme sıklığının azalması ve erken sonlandırılması gibi 

olumsuz sonuçlar ile karşılaşabilmektedir (Özcan ve Koçak, 2019; Kaya ve ark., 2018). Annenin ger-

ginlik, ağrı, üzüntü, anksiyete ve depresyon yaşaması anne sütü salınımını baskılayıp azaltabilmektedir 

(Demirci ve ark., 2016). Annenin emzirme döneminde yaşadığı bu problemler tedavi sürecini de bera-

berinde getirmektedir. Bu tedavi sürecinde kimyasal içerikli ilaçlar kullanılması yenidoğan sağlığını 

olumsuz etkileyebilmektedir (James ve ark., 2019). Anneler yenidoğan zararını engellemek için tamam-

layıcı ve alternetif tıp (TAT) uygulamalarına yönelmektedir. Türkiye’de 212 gebe ve 152 emziren an-

nenin dahil edildiği çalışmada anneler tarafından en sık kullanılan TAT uygulamaları tespit edilmiştir. 

Annelerin % 63,2'si emzirirken TAT uygulamalarını kullanmıştır. En sık kullanılan bitkisel ürünler sı-

rasıyla %75,0 rezene, %29,2 anason, %28,1 nanedir. Kullanma nedenleri arasında % 82,3 ile anne sü-

tünün artırılması ilk sırada gelirken, anne sütünün tadı ve kalitesini artırmak (%15,6), meme problem-

lerini (% 10.4) azaltmaktır (Kaygusuz ve ark., 2021). Emzirmenin başlatılması ve sağlıklı şekilde devam 

ettirilmesi, kadınlara destek sağlanması hususunda ebe ve hemşireler önemli yer tutmaktadır. Doğum 

öncesi dönemden başlamak şartıyla kadınlara ebe ve hemşireler ile emzirme eğitimi verilmelidir (CDC, 

2020).  

AMAÇ 

Bu derlemede, kadın sağlığı alanında çalışan hemşirelerin görevlerinden olan emzirme sürecinin des-

teklenmesinde kullanılan TAT uygulamalarının incelendiği çalışmalar ele alınmış, TAT uygulamaları-

nın hemşirelik uygulamaları, danışmanlık ve eğitim içeriğinde sunulması amaçlanmıştır. 

Masaj ve Kompresyon 

Manuel masaj 5-30 dakika süren sürtünme ve sıkıştırma gibi teknikleri içeren destekleyici bakım çeşi-

tidir (Kenyon, 2015). Türkiye’de 30 müdahale ve 30 kontrol grubu ile yapılan çalışmada postpartum 4 

saatlik dönemde en az 5 dakika süreli sırt masajı sonrası müdahale grubundaki annelerin hormon sevi-

yelerinin kontrol grubuna göre yüksek olduğu bildirilmektedir (Goker ve ark., 2021). Yine benzer çalış-

malarda pospartum yapılan masajın ağrı şiddetini ve stresi azalttığı, rahatlık düzeylerini, anne sütü üre-

timi ve salınımında önemli etkileri olan oksitosin, prolaktin ve nöradrenalin düzeylerini arttırdığı tespit 

edilmiştir (Chu ve ark., 2017; Lee ve Ko., 2015; Jahdi ve ark., 2016; Kosova ve Sapmazc, 2016;). 

Sıcak Uygulama 

Emzirme ve süt sağımı öncesi uygulanan sıcak uygulamalar süt akış hızını artırmaktadır. Normalde 15 

dakikada sağılan süt miktarı sıcak kompres uygulanması sonrası 5 dakikada tamamlanabilmektedir. An-

neler uygulama sonrası rahatladıklarını, gevşediklerini ve kendilerini huzurlu hissettiklerini belirtmek-

tedir (Varışoğlu ve Satılmış, 2019). Yaman ve Balcı (2019) tarafından 900 anne ile yapılan çalışmada 

annelerin duş (%31.5) ve masaj-sauna (%31.0) uygulamalarını kullandıkları ve %97,5 oranında faydalı 

olduğu anne sütü miktarını arttırdığı belirtilmektedir (Yaman ve Bacı, 2019).  

                                                            
6  http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf 
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Akupunktur ve Akupresure 

Akupunktur tetik noktaları olan CV17, ST18, SI1 alanlarına bası uygulayarak prolaktin ve oksitosin 

hormonlarının uyarılabileceği bildirilmektedir. Sulymbona ve ark. (2020) tarafından Endonezya’da 35 

müdahale ve 35 kontrol grubu ile yapılan çalışmada pospartum kadınların akupunktur bölgelerine üç 

hafta süreyle haftada üç kez olmak üzere uygulama yapılmıştır. Çalışma sonucunda anne sütü miktarının 

arttığı belirtilmektedir (Sulymbona ve ark., 2020). Anita ve ark. (2020) tarafından Endonezya’da 15 

müdahale 15 kontrol grubu ile yapılan çalışmada omurganın BL11, BL28 noktalarına sırt masajı uygu-

lanırken aynı zamanda LU1, CV17 noktalarına akupunktur uygulanmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası 

annelerden 3cc kan alınmıştır. Çalışma sonucunda müdahale grubunda serum prolaktin düzeyinin ve 

anne sütü üretiminin arttığı belirtilmiştir (Anita ve ark., 2020). Yahya ve ark. (2020) tarafından Endo-

nezya’da yapılan çalışmaya 15 anneye sırt masajı, 15 anneye akupunktur, 15 anneye sırt masajı ve aku-

punktur uygulanmıştır. Uygulama öncesi ve sonrası serum oksitosin düzeyleri incelenmiştir. Çalışma 

sonucunda annelerin epinefrin ve nörepinefrin seviyelerinin azaldığı, stres ve anksiyete düzeylerinin 

azaldığı, oksitosin seviyesinin arttığı belirtilmiştir (Yahya ve ark., 2020).  

Hipnoz ve Hipnoemzirme 

Hipnoz, duygusal ve fiziksel şikayetleri azaltmak için kullanılan terapi yöntemidir. Sari ve ark. (2017) 

tarafından Endonezya’da 30 müdahale ve 30 kontrol grubu ile yapılan çalışmada müdahale grubuna 

postpartum 48 saatten sonra 8. haftaya kadar oksitosin masajı ve hipnoemzirme uygulanmıştır. Müda-

hale grubu annelerinin daha az kaygı yaşadıkları, ağrı, stres, yalnızlık ve fizyolojik semptomlara bağlı 

travmaların azaldığı ve oksitosin ve prolaktin oranlarının arttığı belirtilmektedir (Sari ve ark., 2017). 

Dini ve ark. tarafından Endonezya’da yapılan deneysel çalışmada 52 anne dört gruba ayrılmıştır. Birinci 

gruba hipnoemzirme ve oksitosin masajı, ikinci gruba hipnoemzirme, üçüncü gruba oksitosin masajı, 

dördüncü grup ise kontrol olarak dahil edilmiştir. Çalışma sonucunda birinci gruba uygulanan oksitosin 

masajı ve hipnoemzirme uygulamasının anne sütü miktarını önemli ölçüde arttırdığı ve anne memnuni-

yetini arttırdığı belirtilmektedir (Dini ve ark., 2017). 

Yoga ve Gevşeme Egzersizleri 

Yoga ve gevşeme egzersizleri, bireyin fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönlerini etkileyen psiko-

terapötik bir müdahalelerdir (Karbandi ve ark., 2017). Hindistan’da yapılan çalışmada 25 anneye 10 gün 

boyunca günlük bir saat süreli ses destekli gevşeme egzersizleri uygulanmış ve anne sütü örnekleri alın-

mıştır. Diğer 25 anneye ise herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Çalışma sonunda müzik terapisi 

ve yoga terapisinin süt miktarını arttırdığı, emzirme öz yeterlilik düzeyinin arttığı, stres ve anksiyete 

düzeylerinin azaldığı, oksitosin ve prolaktin refleksi üzerinde olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir (Da-

bas ve ark., 2019;). 30 anne ile yapılan çalışmada yoga terapisi öncesi ve sonras anne sütü örnekleri 

alınmıştır. Yoga öncesi anne sütü miktarının 82,4 ml olduğu yoga terapisi sonrası anne sütü miktarının 

195,17 ml’e yükseldiği belirtilmektedir (Wildan ve Primasari, 2017). Türkiye’de pospartum 20-40 gün 

arasında olan anneler ile yapılan çalışmada müdahale grubu (n:62) ve kontrol grubu (n:62) oluşturul-

muştur. Müdahale grubuna haftanın iki günü 60 dakikalık yoga eğitimi verilmiştir. Müdahale grubu 

annelerinin emzirme öz yeterlilik puanlarının ve metarnal bağlanma puanlarının arttığı belirtilmektedir 

(Koyuncu, 2019). 
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Refleksoloji 

Refleksoloji, eller, ayaklar ve kulaklardaki özel bölgelere baskı uygulandığı bir tedavi şeklidir. Moham-

madpour ve ark. (2018) tarafından 50 anne ile yapılan çalışmada 6 gün boyunca günde 1 saat refleksoloji 

uygulanmıştır. Her seans sonrası saat 11:00’da sağım yapılmış ve miktarlar kayıt altına alınmıştır. İlk 

günden 5. güne kadar süt hacmindeki ortalama artışın, refleksoloji grubunda yüksek olduğu tespit edil-

miştir (Mohammadpour ve ark., 2018). Kosova ve ark. (2016) tarafından 60 müdahale ve 30 kontrol 

grubu ile yapılan çalışmada lumnosakral bölge, hipofiz ve üreme organlarına uygulanan refleksolojinin 

oksitosin ve prolaktin düzeylerinde artış sağladığı, anne sütü miktarını arttırdığı belirtilmektedir (Ko-

sova ve ark., 2016).  

Müzik Terapisi 

Müzik terapisi, vazodilatasyon yapar ve endorfin salınımını artırır, zihinsel stres, anksiyete ve gerginliği 

azaltır, anne sütü üretimini artırır (Varışoğlu ve Satılmış, 2019). Shukri ve ark. (2019) tarafından Ma-

lezya’da postpartum 64 anne ile yapılan çalışmada müzik terapisinin anne stresi ve kaygısı, anne sütü 

miktarı ve kortizol düzeyi üzerine etkileri 2. 6. 12. ve 14. haftalarda ev ziyaretleri ile değerlendirilmiştir. 

Müdahale grubu annelerinin stres ve kaygı düzeylerinin düşük olduğu, anne sütü miktarının %59 (orta-

lama fark: 329 g/dl) oranında arttığı, son sütte önemli ölçüde daha düşük kortizol seviyeleri (ortalama: 

%−44.5) belirlenmiştir (Shukri ve ark., 2019). 

Aromaterapi 

Aromaterapi, dünya çapında hızla büyüyen tamamlayıcı terapidir. Asazawa ve ark. tarafından (2017) 29 

anne ile yapılan çalışmada annelere aromaterapi (ağaç kavunu yağı, tatlı portakal, gül ağacı, saf lavanta, 

ylang-ylang yağı) uygulanmıştır. Aromaterapi sonrası annelerin yorgunluk puanlarının düştüğü ve gev-

şeme puanlarının önemli oranda arttığı bildirilmiştir (Asazawa ve ark., 2017). Çalışmada iki hafta bo-

yunca emzirme sonrası meme başı ve areolaya dört damla mentol özü ve nane yağı uygulanmıştır. Uy-

gulama sonrası meme başı ağrısı, çatlakları ve hasarı önlemede etkili olduğu belirlenmiştir (Shuo-Shin 

ve ark., 2020). 

Fitoterapi 

Fitoterapi, bitkisel tedavi olarak tanımlanmaktadır. Literatürde emzirme döneminde daha çok rezene, 

anason, nane, ıhlamur, dereotu, hurma ve çemen tohumu gibi bitkilerin kullanıldığı belirtilmektedir 

(Kaygusuz ve ark., 2021; Foong ve ark., 2020). Türkiye’de Ozalkaya ve ark. (2018) tarafından yapılan 

çalışmada müdahale grubuna (n:36), ısırgan otu, melisa, kimyon, anason, rezene, keçi rue, limon otu 

karışımı 8gr’lık granül ambalajlarda günde iki kez bir bardak su ile alınması sağlanmıştır. Kontrol gru-

buna (n:25), yalnızca destekleyici önlemler konusunda eğitim verilmiştir. Plasebo grubuna (n:34), hi-

biskus, kuşburnu meyvesi tozu, limon, portakal, elma ve vitamin içeren meyve çayı bir hafta boyunca 

verilmiştir. Araştırmanın başlangıcında ve yedinci gününde annelerden 2 ml kan almıştır. Süt miktarın-

daki artış, müdahale grubunda %80, plaseboda %34,3 ve kontrol grubunda %30’dur. Çalışma süresi 

boyunca, üç grup arasında bebeklerin kilo alımında ve serum prolaktin düzeyleri arasında anlamlı fark-

lılık olmadığı belirtilmektedir (Ozalkaya ve ark., 2018). Foong ve ark. (2020) tarafından en az 17 ülke-

den 3005 anne ve 3006 bebeği içeren meta-analiz çalışmasında anne sütü hacmini artırmak ve emzirme 

problemlerini en aza indirmek için kullanılan doğal galaktogoglar arasında muz çiçeği, rezene, çemen 
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otu, zencefil, hurma, zerdeçal, kuşkonmaz, devedikeni, anason, keçi rue gibi çeşitli bitkilerin çay veya 

çorba şekli yer almaktadır (Foong ve ark., 2020). 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları ve Hemşirelik 

Hemşirelik, sağlıklı ve hasta bireyleri tüm yönleri ile ele alan, bütüncül yaklaşım ile bakım uygulayan 

bir sağlık disiplinidir. Hemşirelik rol ve sorumlulukları yerine getirilirken birey, aile ve toplumun; sağ-

lığını korumayı, hastalıkları önlemeyi, rahatsızlıkları iyileştirmeyi, baş etme yöntemlerini öğretmeyi ve 

kolaylaştırmayı amaç edinmektedir. Bütüncül hemşirelik yaklaşımı beden, ruh ve beden bütünlüğünü 

temel almaktadır ve TAT uygulamaları ile paralellik göstermektedir (Kılıç ve ark. 2015). Hemşirelerin, 

hastalarının TAT uygulamalarını kullanma durumunu sorgulaması, kullanıyor ise söyleyebilmesi için 

rahat ve güvenli alan oluşturması, TAT uygulamalarının yararları, zararları, ilaç etkileşim durumu, olası 

riskleri hakkında bilgi sahibi olması ve bu bilgileri hasta ile paylaşması önemlidir. Bu durum yaşam, 

tedavi ve bakım kalitesini artırmasının yanı sıra yaşam kalitesi üzerine de olumlu etkiler sağlamaktadır 

(Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2011).  

SONUÇ 

Emzirme döneminde problemlere yönelik uygulanan birçok TAT yöntemi bulunmaktadır. Sağlık Ba-

kanlığı tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları 

Yönetmeliği kapsamında, TAT uygulamaları kimler tarafından uygulanabilir sorusunun sınırları belir-

lenmiştir7. Bu yönetmelikte hemşireler tarafından uygulanabilecek olan TAT uygulamaları; masaj ve 

yogadır. Bunlara ek olarak hekim gözetiminde refleksoloji, müzik terapisi ve aromaterapi uygulayabil-

mektedir. Masaj ve yoganın uygulamalarının emzirme problemlerini azalttığı yapılan çalışmalarla ka-

nıtlanmıştır. 
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ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖRÜLEN AKUT PANKREATİT OLGUSU 

Deniz DİRİK1, Pınar KOLUSARI2, Yaren DİRİK3 

1-2-3Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Van / Türkiye 

Öz: Gebelik ve postpartum dönem, kadınlarda birçok fizyolojik değişikliğin olduğu ve birtakım hasta-

lıkların tanı ve yönetiminde değişikliklere yol açan bir periyottur. Akut pankreatit, gebelik ve post-

partum dönemde nadir görülmektedir. Genelde sıklıkla ilk gebelikte, 3. trimesterda ve gençlerde görül-

mektedir. Etiyolojisinde en sık neden safra taşları ve hipertrigliseridemidir. Genelde gebeliğin geç dö-

neminde görülse de postpartum periyottada ortaya çıkabilir ve tanı koymak oldukça güç olabilir. Bu 

yazıda hipertrigliseridemiye bağlı gebelik sonrası erken postpartum dönemde akut pankreatit tanısı alan 

olgumuzu sunmayı amaçladık.   Olgu: 40 yaşında gravida:3 parite:2 kontrollü gestasyonel diyabet tanılı 

39 haftalık gebe hasta sezaryen ile doğum yaptıktan sonraki gün şiddetli karın ağrısı, şişkinlik ve bulantı-

kusma nedeniyle gastroenteroloji kliniğine konsülte edildi. Hastanın bilinci açık, tansiyon arteriyeli 

80/50 mmHg, nabız 106/dk, solunum sayısı 34/dk. idi Laboratuar testlerinde serum amilazı 420 IU/L, 

serum lipazı 680 IU/L, trigliserit 1600 mg/dl olarak tespit edildi. Kontrastlı batın tomografisinde; pank-

reas boyutu hafif artmış, peripankreatik ve sol splenorenal serbest mayi mevcuttu. Parankim kuyruk 

kesimde hipoekoik heterojen görünümdeydi. Hastaya akut pankreatit tanısı konuldu. Ranson skoru 2, 

SIRS skoru 3, BISAP puanı 3, APACHE II skoru 9 ve SOFA skoru 4 olarak hesaplandı. Hastada solu-

num yetmezliği ve pankreatit skor düzeyleri yüksek olduğundan yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun 

bakımda kalış süresince destekleyici bakım tedavileri başlandı. CRP düzeyi en yüksek 400 mg/L öl-

çüldü. Hastanın genel durumda düzelme, semptomlarda gerileme olması ve laboratuvar değerlerinin 10. 

günde tamamen normal düzeylere inmesi üzerine taburcu edildi. Gebelikte ve doğum sonrası dönemde 

karın ağrısı ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde çok sık görülmese de, akut pankreatit tanısı 

dikkate alınmalıdır. Erken teşhis ve zamanında müdahaleler ile birlikte destekleyici tedavinin iyi yöne-

timi akut pankreatitin erken iyileşmesine yardımcı olur. 

Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit, Postpartum, Hipertrigliseridemic 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE 

Gebelikte ve postpartum dönemde görülen akut pankreatit (AP) yaşamı tehdit edebilen nadir bir klinik 

durumdur. Özellikle üçüncü trimester ve erken postpartum dönemde artış gösteren insidansı 1-14 

vaka/10000 doğum arasında değişkendir (Li ve ark., 2011; Khan ve ark., 2010; Sun ve ark., 2011; Ramin 

ve ark., 1995). Aynı zamanda bu oldukça nadir görülen klinik tablonun tanı ve tedavisinde klinisyenler 

ciddi zorluklar yaşarlar.  

AMAÇ  

Bu yazıda erken postpartum dönemde şiddetli akut pankreatit olgusunu literatür eşliğinde tartışmayı 

amaçladık. 

OLGU 

40 yaşında gravida:3 parite:2 kontrollü gestasyonel diyabet tanılı 39 haftalık gebe hasta sezaryen ile 

doğum yaptıktan sonraki gün şiddetli karın ağrısı, şişkinlik ve bulantı-kusma nedeniyle gastroenteroloji 
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kliniğine konsülte edildi. Hastanın fizik muayenesinde abdominal distansiyon ve  epigastrıumdan baş-

layıp sırta doğru uzanım gösteren yaygın hassasiyet mevcuttu. Hastanın bilinci açık, tansiyon arteriyeli 

80/50 mmHg, nabız 106/dk, solunum sayısı 34/dk. idi Laboratuar testlerinde hemoglobin 11 mg/dl, lö-

kosit 10100/mm3, serum kreatinin 0.97 mg/dl, AST 260 IU/L, ALT 354 IU/L, LDH 370 U/L, serum 

amilazı 420 IU/L, serum lipazı 680 IU/L, trigliserit 1600 mg/dl, kalsiyum 8.75 mg/dl olarak tespit edildi. 

Arteriyel kan gazı analizinde pH 7.42, PCO2 35.6 mmHg, PaO2 76.2 mmHg, HCO3 23.8 mmHg, BE-

0.2, serum sodyumu 134 meq/l, serum potasyumu 3.6 meq/l olarak tespit edildi. Karın ultrasonografi-

sinde karaciğer ve safra kesesi normaldi, ancak pankreas değerlendirilemedi. Kontrastlı batın tomogra-

fisinde; pankreas boyutu hafif artmış, peripankreatik ve sol splenorenal serbest mayi mevcuttu. Paran-

kim kuyruk kesimde hipoekoik heterojen görünümdeydi (Balthazar evre-3). Hastaya hipertrigliseride-

miye bağlı akut pankreatit tanısı konuldu. Ranson skoru 2, SIRS skoru 3, BISAP puanı 3, APACHE II 

skoru 9 ve SOFA skoru 4 olarak hesaplandı. Hastada solunum yetmezliği ve pankreatit skor düzeyleri 

yüksek olduğundan yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakımda kalış süresince hastaya geniş spekt-

rumlu antibiyotik, 250 cc/saat ringer laktat, DMAH, GİK solüsyonu infüzyonu ve diğer destekleyici 

bakım tedavileri başlandı.Hastanın yoğun bakımda kalış süresince kan glukoz düzeyi 80-130 mg/dl ara-

sında tutuldu.Yoğun bakımda takip esnasında CRP düzeyi en yüksek 400 mg/L ölçüldü.. Hastanın du-

rumu, 4. günden itibaren iyileşmeye başladı ve hasta gastroenteroloji servisine interne edildi. CRP de-

ğerleri 4.  ve 5.  günde sırasıyla, 53 mg/L ve 27 mg/L olan hastanın genel durumda düzelme, semptom-

larda gerileme olması ve laboratuvar değerlerinin 10. günde tamamen normal düzeylere inmesi üzerine 

taburcu edildi.   

SONUÇ 

Akut pankreatit, pankreatik enzimlerin hücre dışına çıkması sonucu otodigesyon ile kendini gösteren, 

karın ağrısı ile başlayan, kan ve idrarda pankreas enzimlerinin yüksekliği ile seyreden inflamatuvar bir 

durumdur (Akıncı ve ark., 2010). Gebelikte ve erken postpartum dönemde akut karın ayırıcı tanısında 

HELLP sendromu, akut apandisit, akut kolesistit, gebeliğin akut yağlı karaciğeri, akut kolesistit, akut 

kolanjit, akut pankreatit ve obstrüktif bağırsak patolojileri sayılabilir. Akut pankreatit postpartum erken 

dönemde nadir görülür ve bulantı, kusma, sırta yayılan epigastrik ağrı ve artmış serum amilaz ve serum 

lipaz seviyeleri ile karşımıza çıkar. Gebelikte akut pankreatitin nedenleri kolelitiazis ve ardından hipert-

rigliseridemidir (Ko ve ark., 2005). Gebelik hepatobiliyer fonksiyonlarda değişikliklere yol açar. Bu 

durum litojenik ortama ve ayrıca hafif hipertrigliseridemiye neden olur. Akut pankreatitte hipertriglise-

rideminin seviyesi, hastalığın ciddiyeti ile ilişkilidir. Hafif hipertrigliseridemi hafif akut pankreatite, 

yüksek düzeyde hipertrigliseridemi şiddetli akut pankreatite neden olur. Gebelikte akut pankreatit için 

nadir nedenler alkol, preeklampsi, eklampsi ve diüretikler, hiperparatiroidizm ve sistemik lupus erite-

matozdur. Gebelikte görülen akut pankreatit, gebelikle ilişkili olmayan pankreatite göre yaş olarak daha 

genç olma eğilimindedir. Bir çok çalışmada artan gebelik yaşı ile akut pankreatit insidansının artığı 

bildirilmiştir,ancak parite ve akut pankreatit arasında hiçbir korelasyon bulunamamıştır (Li ve ark., 

2011; Sun ve ark., 2011). Gebelikte akut pankreatit tedavisinin temelini intravenöz sıvı replasmanı, 

analjezi, barsak istirahati gibi destek tedavileri ve altta yatan nedenin düzeltilmesi oluşturur. Karın içi 

basıncın artmasına neden olan peripankreatik koleksiyon mevcut ise uygun beslenme desteği ile mutlaka 

drene edilmelidir. Drenaj sağlanmazsa bu artan karın içi basınç intraabdominal kompartman sendro-

muna yol açabilir (Maringhini ve ark., 2000; Fukami ve ark., 2003). Hastaların  büyük  çoğunluğunda  
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tedavi  ile  düzelme  olmakta,  hastalık  spontan  olarak  sınırlanmaktadır.  %0.05-%0.8  olguda  pankreas  

nekrozu  ile  lokal  ve  sistemik  komplikasyonlar  oluşmaktadır  (Ko, 2006). 

Gebelikte ve doğum sonrası dönemde karın ağrısı ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde çok sık 

görülmese de, akut pankreatit tanısı dikkate alınmalıdır. Gebelikte veya postpartum dönemde karın ağ-

rısı olan hastalarda akut pankreatit tanısı için hematolojik analiz ve serum amilaz lipaz analizi gerekirken 

beraberinde görüntüleme yöntemi olarak abdomen ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi tercih edil-

melidir. Erken teşhis ve zamanında müdahalelerile birlikte destekleyici tedavinin iyi yönetimi akut 

pankreatitin erken iyileşmesine yardımcı olur. 
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COVID-19 VE EMZİRME 

İlknur ERGİN 1, Fatma YILDIRIM 2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 3 

1-2-3 Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum / Türkiye 

Öz: 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan SARS-CoV – 2 virüsü salgın haline 

gelip bütün dünya ülkelerine yayılmıştır. Yeni korona virüsün neden olduğu hastalık, Şubat 2020’de 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından COVID-19 Pandemisi olarak ilan edilmiştir. Bu süreçte gebeler 

ve yeni doğanlar riskli gruplar arasında bulunmaktadır. COVID-19’un gebeler ve fetüse etkisi hakkında 

sınırlı veriler mevcuttur. Mevcut bilimsel literatürde anne sütünün, COVID 19 virüsü ve bilinen diğer 

solunum yolu viral enfeksiyonlarının anneden bebeğe bulaş yolu olmadığı kabul edilmektedir. Aynı 

zamanda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ve DSÖ görüşlerine göre anne sütünde virüs tespit 

edilmediği bildirilmiştir. DSÖ pandemi sürecinde emzirmenin her koşulda güvenilir olduğunu ve gerekli 

önlemlerin alınması ile aktif emzirmenin gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. Bu süreçte annenin sağ-

lık profesyonelleri tarafından desteklenmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini de vurgulamaktadır. Ayrıca 

sağlık profesyoneli multidisipliner ekip yaklaşımı ve anne ile birlikte postpartum dönemde annenin be-

beğiyle beraber kalıp kalmayacağı kararını vermelidir. Verilen karar sonucunda sağlık profesyoneli ta-

rafından anneye gerekli danışmanlık sağlanıp destek olunmalıdır.  Bebeği ile aynı ortamda bulunacak 

olan anne ile bebeğinin yatağı arasında 2 metre mesafe bulunmalıdır. Emzirme öncesinde el ve göğüs 

hijyeninin uygun şekilde sağlanması gerekmektedir. Emzirme esnasında ise anne mutlaka maske kul-

lanmalıdır. Annenin genel sağlık durumu emzirme için elverişli değil veya anne izole bir ortamda bulu-

nuyor ise anne sütü ile beslenme süt sağma yöntemi ile sağlanabilmektedir. Sağma işleminde kullanılan 

pompanın yerleştirileceği bölgenin hijyeninin sağlanması gerekmektedir. Sağma gerçekleşirken anne 

maske kullanmalıdır. Sağdıktan sonra süt temiz bir kaba boşaltılıp üzerine tarih, isim ve soy isim eklen-

melidir. Bu derlemede COVID-19 pandemisi ve emzirme yönetiminin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Emzirme, Anne Sütü 

GİRİŞ 

2019 yılının Aralık ayında, Çin’in Hubei Eyaleti Wuhan’da şiddetli akut solunum sendromuna neden 

olan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, bir salgın haline gelmiş olup tüm dünya ülkelerine yayılmıştır (Zu ve 

ark, 2020; WHO, 2020a). 30 Ocak 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın Uluslararası 

Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu olarak ilan edilmiştir. 11 Şubat 2020’de ise Dünya Sağlık Ör-

gütü, yeni korona virüsün sebep olduğu hastalığı COVID-19 pandemisi şeklinde açıklamıştır (Karimi 

ve ark, 2020; WHO, 2020a). Gebelerde COVID-19 enfeksiyonun doğumdan önce, doğum sırasında ve 

doğumdan sonra anneden bebeğe bulaşı hakkında kaygı duyulmaktadır. Bununla beraber özellikle post-

partum dönemde enfekte olmuş annenin tedavisi ve bu dönemde emzirmenin güvenilirliği sorgulanmak-

tadır (Davanzo ve ark, 2020). 

COVID-19’un gebeler ve fetüse olan etkisi konusunda sınırlı verilerin sınırlı olduğu bildirilmektedir 

(Rasmussen ve ark, 2020). COVID19’un gebe ile fetüs üzerindeki olası sonuçlarının yanı sıra, yenido-

ğan üzerindeki potansiyel etkisi, anne ile yenidoğanın uygun yönetimi, son olarak da COVID-19 tanı-

sından sonra emzirmenin sürdürülmesi büyük bir endişe oluşturmaktadır (Asadi ve ark, 2020). Dünya 

Sağlık Örgütü, salgınlar gibi olağanüstü durumlarda emzirmeyi önlemek ya da durdurmak için bir sebep 
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olmadığını belirtmektedir (WHO, 2020). Aynı zamanda COVID-19 pozitif olan ya da belirtileri bulunan 

emziren annelerin virüsü bebeklerine bulaştırmayı engellemek adına bazı önlemler alması gerekmekte-

dir (Yurtdaş ve ark, 2020). 

Bu derlemede Covid-19 pandemi süresinde emzirme yönetiminin etik doğrultuda incelenmesi amaçlan-

mıştır. 

COVID-19 ve Emzirme 

Emzirme; anne ile yenidoğan sağlığını iyileştirip aile ve topluma ekonomik katkı sağlamaktadır (Rollins 

ve ark, 2020). Emzirmenin anne ve bebeğin ten tene temasının; güçlü anne ile bebek bağlanması, glikoz 

düzeylerinin stabilizasyonu, bebek vücut sıcaklığının korunması gibi pek çok yararı bulunmaktadır. 

COVID-19 tanısı alan annelerin emzirmeyi gerçekleştirmemelerine yönelik ifadelerin kanıt düzeyi dü-

şüktür ve bu durumda emzirmenin önemi göz ardı edilmektedir (CDC, 2020). Mevcut bilimsel litera-

türde anne sütünün, COVID 19 virüsü ve bilinen diğer solunum yolu viral enfeksiyonlarının anneden 

bebeğe bulaş yolu olmadığı kabul edilmektedir (Davanzo ve ark, 2020; WHO, 2020b).  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu süreçte emzirmenin güvenilir olduğu kabul edilmiştir. Emziren an-

nenin maske takması, göğüs ve el hijyenini sağlamasının önemi vurgulanmaktadır (WHO, 2020b). Has-

tane ortamında emziren annenin bebeği ile aynı odada bulunduğu durumlarda, bebeğin annenin yatağın-

dan 2 metre uzakta bir beşikte olması, emzirirken virüsün bebeğine bulaşını engellemek adına bebeğe 

dokunmadan önce annenin el hijyenini sağlaması ve maske takması tavsiye edilmektedir. İdeal olarak, 

odada bebeğin gereksinimlerini karşılayacak sağlıklı, farklı birinin bulunması da önerilmektedir (ABM, 

2020; WHO, 2020b). Annenin genel sağlık durumunun emzirmeyi doğrudan engellediği durumlarda, 

anne sütünün sağılması ve bebeğin beslenmesi için teşvik edilmesinin gerekliliği ifade edilmiştir. Sağma 

işlemi esnasında maske takılması, odanın sık aralıklarla havalandırılması ve kıyafetlerin 60 ile 90 dere-

cede yıkanması tavsiye edilmektedir (WHO, 2020b). 

Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19 enfeksiyonu salgınında emzirmeyi her şartta güvenilir kabul etmiş ve 

emzirmenin sağlık profesyonelleri aracılığıyla desteklenmesi gerektiğinin üzerinde durmuştur (WHO, 

2020b).  Ebe ve hemşireler emzirmenin başlatılmasında, etkili bir şekilde devamlılığının sağlanmasında, 

emzirme esnasında karşılaşılabilecek sorunların engellenmesinde ve annenin emzirme başarısında 

önemli bir role sahiptirler (Arık, 2020). Sağlık ekibi içerisinde ebe ile hemşireler bakım ve karar verici, 

birey hakları savunuculuğu, eğitici gibi pek çok rol üstlenmekte ve bu rollerini kullanarak annelerin 

emzirme davranışlarında olumlu etkiler oluşturmaktadırlar  (Arça ve Işık, 2019). COVID-19 pozitif ta-

nısı alan postpartum dönemdeki annenin bakımında, emzirmenin devamlılığı için; kaliteli ve kanıta da-

yalı hemşirelik bakımı, multidispliner bir ekip yaklaşımı ile birlikte izolasyonun sürekliliği, bulaşın azal-

tılması, aileye psikososyal destek sağlanması bulunmaktadır (Favre ve ark, 2020 ). Covid-19 salgın sü-

recinde annelerin emzirmeyi etkili bir şekilde sürdürmesi için ebe ve hemşirelere tavsiyeler şu şekildedir 

(Mendilloğlu, 2020; WHO, 2020b): 

 Doğrulanmış COVID-19 virüsü olsun veya olmasın annelerin ve bebeklerin bir arada kalması ve 

tensel teması sağlanmalıdır. 
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 COVID-19 pozitif tanısı alan ya da şüpheli anneler, postpartum dönemde yeni doğandan ayrı kal-

manın pozitif ve negatif yönleri konusunda bilgilendirilmelidir. Postpartum dönemde yeni doğan 

bebeğin anne yanında kalıp kalmayacağı multidisipliner bir ekip ile ve anneyle tartışılmalıdır. 

 Eğer bebeğin anne ile birlikte kalması ve emzirilmesi kararı veridi ise; anneye emzirme ve bebek 

bakımı esnasında eldiven giyme, cerrahi maske kullanımı hakkında eğitim verilmelidir. Emzirme-

den önce el hijyeninin sağlanması gereklidir. Bunun için; eller 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. 

Ellerin iç ve dış yüzeyleri, baş, parmak arası, parmak araları, avuç ortası ve bileklere kadar yıkan-

malı ve durulanmalıdır. Tek kullanımlık temiz havlu ile kurulanmalıdır. El hijyeninin tam anlamıyla 

sağlanması için yüzük, bileklik gibi engelleyiciler bulundurulmamalıdır. Eğer anneye destek olabi-

lecek COVID-19 enfekte olmayan biri varsa bebeğin bakımının onun üstlenmesi tavsiye edilir.  

 Eğer anne emzirmek istemiyorsa ya da şiddetli enfeksiyon varlığı bulunuyorsa; anne süt sağma ve 

saklama koşulları konusunda bilgilendirilmelidir. Süt sağmadan önce pompanın yerleştirileceği yü-

zey tek kullanımlık antibakteriyal bir mendil ile temizlenmelidir. Anne ekipmanlar ile temastan öne 

ve sonra ellerini, göğsünü temizlemelidir. Süt sağma işlemini gerçekleştirirken mutlaka maske tak-

malıdır. Sağılan süt temiz bir kaba boşaltılmalıdır. Kabın dış kısmı tek kullanımlık antibakteriyal 

bez ile silinmelidir. Kabın üzerine sağılma zamanı; tarih ve saat şeklinde belirtilmeli, annenin ad ve 

soyadının olduğu bir etiket yerleştirilmelidir. Sağılan süt enfekte olmayan kişi aracılığıyla bebeğe 

verilebilir. 

 Evde tedavisi süren COVID-19 pozitif ve emziren anne bebeğinden ayrı kalmamalıdır. El ile göğüs 

hijyen kurallarına dikkat etmesi yeterli olmaktadır. 

Bu önlemlerin alınması, doğum sonu dönemde anneler için bir stres kaynağı olacaktır. Multidisipliner 

sağlık ekipleri, annelerin psikolojik anlamda desteklenmesi gerektiğini unutmamalıdır (Arık, 2020). 

SONUÇ 

İncelenen kaynaklar ve DSÖ görüşleri doğrultusunda Covid-19 pandemi sürecinde pozitif tanı alan an-

nenin sütünde Covid-19 virüsüne rastlanmadığı görülmüştür. Annenin isteği ve genel sağlık durumuna 

göre sağlık profesyonelleri ile anne tarafından bebek ile aynı ortamda bulunup bulunmayacağının kararı 

verilmelidir. Bebeğin anne yanında kalıp emzirmenin gerçekleşeceği durumlarda emzirme öncesi, sırası, 

sonrasında ve ayrı kalacağı zamanlarda sağma işlemi esnasında  annenin gerekli tedbirleri alması gerek-

mektedir. Bu durumda sağlık profesyonelleri tarafından anne desteklenmeli ve bilgilendirilmelidir. 
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN FETAL VE NEONATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Gülşah ÜLGÜ ASLAN 1, Fatma YILDIRIM 2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1 Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: D vitamini hem güneş ışığıyla hem de besinlerle vücuda alınabilen bir vitamin çeşitidir. D vitamini 

eksikliği gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Fetal büyüme için kilit role sahip olan D vitamini eksikliğinin  fetal ve neonatal sağlığa etkileri 

olarak intrauterin büyümede yetersizlik, kalsiyum metabolizması üzerine olumsuz etkisiyle hipokal-

semi, konjenital rikerts, akut solunum yolu enfeksiyonların görülmesinde artış, santral sinir sistemi üze-

rinde olumsuzluklar ve tip 1 diyabet görülme olasılığında artış gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabil-

mektedir. Vücuda yeteri kadar alınamayan D vitamini kalsiyumun emiliminin azalmasına yol açmakta-

dır. Kalsiyum ve paratiroid hormonunun dengeleri fetal sağlık için son derece önemlidir. Gebelik döne-

minde yeteri kadar alınamadığında da  anne karnında gelişim geriliği (SGA) yaşanabilmektedir. Rikerts 

denilen kemik gelişiminde bozukluk ve kemiklerde yumuşama görülebilmektedir. Vücuda alınan D vi-

taminin vücudun bağışıklık sisteminde etkili olduğu, yetersizliği durumunda alerjik hastalıkların gö-

rülme sıklığının arttığı belirtilmiştir. Akut solunum yetmezliği yaşayan bebeklerin vitamin D oranının 

yetersiz olduğu tespit edilmiş ve vitamin D eksikliğinin surfaktan yapımında olumsuz etkilerinin olabi-

leceği belirtilmiştir. Vitamin D eksikliğinin multipl skleroz (MS), meningioma, glioma ile de bağlantılı 

olabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda tip 1 diyabetli olan bebeklerin yetersiz D vitamini 

seviyesi olduğu tespit edilmiş ve tip 1 diyabetle  D vitamini arasında ters yönlü bir ilişki olabileceği 

yönünde çalışmalar mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: D Vitamini Eksikliği, Fetal 

GİRİŞ  

D vitamini ihtiyacını insan vücudu %90 güneş ışığından, %10 somon ,uskumru gibi yağlı balıklardan 

ve yumurta sarısından karşılamaktadır (Gürz-Alper, Artıran- İğde, Dikici, 2015). Gebe ve emziren ka-

dınlar için D vitamini 600 IU/gün olması gerekmektedir (Baysal, 2014). Gebelik döneminde karşılan-

mamış D vitamini çeşitli fetal ve neonatal komplikasyonlara yol açmaktadır. 

İntrauterin Büyüme 

Yapılmış bir çalışmada maternal D vitamini yetersizliğinin hamilelik sırasında yaygın olduğu ve bağım-

sız olarak term bebeklerde düşük doğum ağırlığı ve yüksek SGA riski ile ilişkili olduğu belirtilmektedir 

(Wang, Xiao, Zhang , Gao 2018). 

Randomize kontrollü çalışmaların (RCT' ler) sistematik incelemeleri, maternal vitamin D (25 [OH] D) 

ve kalsiyum desteğinin doğum ağırlığını artırdığını ileri sürmüştür. Ancak, incelemelerde birçok dene-

menin sınırlılıkları vurgulanmıştır. Maternal dolaşımdaki 25 (OH) D 'nin sağlıklı yeni doğanlarda do-

ğum ağırlığını etkilemediğini göstermektedir. Bununla birlikte, annede dolaşan kalsiyumun doğum ağır-

lığı üzerindeki etkisi net değildir ve daha geçerli araçlarla RCT veya mendeley randomizasyona ihtiyaç 

olduğu yapılan çalışmada belirtilmiştir (Thompson, Tyrrell, Borges, Beaumont, Şövalye, Wood, Yüzük, 

Hattersley, Freathy 2019). 
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Neonatal Kalsiyum Metabolizması Etkileri 

Hem fetüs hem de yenidoğanda hızlı kemik kalsifikasyonu mevcuttur, bu nedenden dolayı kalsiyuma 

çok fazla ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç intrauterin dönemde plasenta yoluyla anneden karşılanır (Turan, 

Anuk İnce, Ecevit 2015). 

Yenidoğan döneminde karşılaşılan hipokalsemi tablosundan biri neonatal hipokalsemidir ve iki çeşiti 

bulunmaktadır (Gürz-Alper, Artıran- İğde, Dikici 2015). 

Erken neonatal hipokalsemi; tüm yenidoğanlarda yaşamın ilk 72 saatinde görülebilir, fizyolojik kalsi-

yum düşmesiyle de alakalı olabilir ya da maternal diyabet, doğum asfiksisi, hipoparatiroidi, prematüre, 

maternal hiperparatiroidi, preeklampsi, sepsis gibi sebeplerden de olabilir (Alper Gürz ve ark.2015; İnce, 

Yapıcıoğlu-Yıldızdaş, Demirel 2016). 

Geç neonatal hipokalsemi; yaşamın ilk 72 saatinden sonra görülür ve bulgular ilk 5-10 içerisinde görü-

lebilir (Turan ve ark.2016; İnce, Yapıcıoğlu-Yıldızdaş, Demirel 2016). Bunun birkaç sebebi olabilir. 

Bunlar; yüksek düzeyde fosfat içeren inek sütü gibi gıdaların alınması, hipoparatiroidi, hipomagnezemi, 

D vitamini eksikliği ( Malabsorbsiyon, böbrek yetersizliği, annede D vitaminin eksik oluşu) gibi neden-

lerden kaynaklanabilir (İnce, Yapıcıoğlu-Yıldızdaş, Demirel 2016). 

Yapılan çalışmaların birinde kordon kanında bulunan 25(OH) vitamin D3 seviyesinin annenin 25(OH) 

vitamin D3 seviyesinin  %50-60’ı kadar olduğu bildirilmiştir (Turan ve ark.2015). 

İskelet Gelişimi 

Rikets (Raşitizm), çocuklarda en sık görülen metabolik kemik hastalığıdır. Kemiklerde yetersiz büyüme 

ve şekilsel bozukluk bulunan rikets hastalığının uzun dönemde kemik sağlığı üzerine olumsuz etkisi 

vardır .Güneş ışınlarından D vitamini açısından yararlanma, gıdalarla D vitamini takviyesi konusunda 

bilinçlendirme yapılarak rikets hastalığının prevalansı azaltılmıştır (Torun, Çavuşoğlu 2018). 

Ülkemizde 1998 yılında 3 yaş altı çocuklarda D vitamini eksikliğine bağlı rikets görülme oranı %6 iken 

2005 yılında yapılan ” D vitamini profilaksisi programı” nın etkisiyle 2008 yılındaki taramayla bu oran 

%0.1’e düşürülmüştür (Hatun, Özkan, Bereket 2011). 

İmmün Gelişim  

D vitaminiyle ilgili yapılan araştırmalarda, bağışıklık sistemini üzerindeki etkileri sebebiyle alerjik has-

talıkların ve astımın tedavi ve gelişiminde etkisi olduğunu göstermiştir. D vitamininden fakir diyet prog-

ramıyla beslenme bazılarına göre yetersiz olduğunda,  diğerlerine göre az olduğu durumlarda alerjik 

hastalıklara yol açmaktadır (Özdemir, Karavaizoğlu, 2018). 

Birçok kohort çalışmasıyla D vitamininin süt çocukluğu döneminde alınmasıyla ilerleyen zamanlarda 

alerji ve astım gelişmesi arasındaki bağ incelenmiş olmasına rağmen, gebelik döneminde annenin vita-

min D alması ve alerji gelişmesi olasılığı üzerindeki sonuçlar hem çelişkili hem de yetersiz kalmakta-

dır(Özdemir, Karavaizoğlu 2018). 
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Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan D Vitamini Astımı Azaltma Denemesi adı altında yapılan ça-

lışmada astımlı çocuk sahibi olma riski yüksek olan 18 ile 39 yaşları arasındaki gebeler üzerinde çalı-

şılmış, 3 yıl sonunda 400 IU D vitamininin etkisi ile 4,400 IU vitaminin etkisi karşılaştırılmış ve dünyaya 

gelen çocuklarda astım ve tekrarlayan hırıltı insidansı % 6,1 oranında daha düşük olduğu sonucuna ula-

şılmış fakat bu sonuç yeterli bulunmamıştır (Litonjua, 2016). 

Solunum Sağlığı 

Yenidoğanların %1 inde solunum problemi vardır ve yenidoğan geçici takipnesi (YGT), bu olguların 

%4 ile %5.7 sini oluştururken, geri kalan kısmını pnömoni, sepsis, mekonyum aspirasyonu sendromu 

gibi sebepler oluşturmaktadır. Term bebeklerdeki solunum problemleri arasında, prematüre doğum, se-

zaryen doğum, düşük apgar, D vitamini eksikliği ve annenin diyabetik olmasıdır (Say, Öncel, Uraş 

2019). 

Vitamin D eksikliğinin akciğer işlevinde sıkıntı yaratmasının yanı sıra surfaktan üretiminde olumsuz 

etkilerinin olabileceği belirtilmektedir (Singh, Sood, Narang, Bagga Kaur 2017). Yapılan bir çalışmada 

alt solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören bebeklerde D vitamini seviyesinin, 

aynı yaş grubunda bulunan sağlıklı olan bebeklere göre düşük olduğu ve annelerinin de kontrol grupla-

rına göre D vitamini seviyelerinin düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Say ve ark.2019). 

Yapılan başka bir çalışmada 30 tanesi akut solunum yolu enfeksiyonları sebebiyle yoğun bakım tedavisi 

gören yenidoğanlarla,  30 tane sağlıklı aynı yaş grubu sağlıklı yenidoğan arasında D vitamini karşılaştı-

rılması yapılmış ve 60 bebeğin 43 tanesinde D vitamini seviyesi düşük olduğu tespit edilmiş bu oranlar 

çalışma grubunda 9.5 ng / mL ve kontrol grubunda 15.5 ng / mL olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışma 

grubunda bulunan bebeklerin annelerinin de vitamin D seviyelerinin kontrol grubundakilere göre düşük 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda düşük D vitamini seviyesinde olan bebeklerin akut so-

lunum yolu enfeksiyonlarına yatkın olabileceği ve erken çocukluk dönemi ile hamilelik esnasında D 

vitamini destekleyici tedavi almanın yenidoğanlarda solunum sağlıklarını iyileştirebileceği yönde bir 

sonuca varılmıştır (Dinlen, Zenciroğlu, Beken, Dursun, Dilli, Okumuş 2016). 

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları 

Çocukluk döneminde düşük D vitamini, bir yetişkin olarak multipl skleroz (MS) geliştirme riskinin art-

masıyla ilişkilidir. D vitamininin anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu göz önüne alındığında, MS 

ile düşük D vitamini arasındaki ilişkinin immün düzensizlikten kaynaklandığı öne sürülmüştür (Lee ve 

ark.2020). 

Meningioma, glioma, multiple skleroz (MS) gibi hastalıkların D vitaminini eksikliğinin en çok görül-

düğü kış ve sonbahar aylarında yaşanması bu durumun D vitamininin eksik olmasından kaynaklanabi-

leceğini düşündürmüştür (Alper Gürz ve ark. 2015). 

Tip 1 Diyabet 

Tip 1 diyabet genellikle genç erişkin ve çocukluk çağında görülür (Çarkcı, Altuğ-Özsoy 2020). Anne 

sütünde bulunan  insülin bebeklerde insüline tolerans sağlamasında yardımcı olduğu, ancak inek sütüne 

3 aydan önce başlayan bebeklerde bu toleransın sağlanamadığı düşünülmektedir. Çocukların bahar ay-

larında doğmasıyla kış aylarında doğması arasında tip 1 gelişme riski yönünden farklılık olduğu, kış 
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aylarında doğan bebeklerin tip 1 diyabete daha yatkın oldukları bildirilmiştir. Ancak daha geniş kitlede 

yapılan çalışmalarda bu yönde bir ilişki kurulamamıştır (Güven, Aydın 2005). 

Yapılmış kohort çalışmasına göre gebelik döneminde D vitamini alan, almayan, düzensiz alan 3 grup 

incelenmiş ve D vitamini almayan gruptaki annelerin çocuklarında en çok sayıda tip 1 diyabet hastalığı 

görülmüş (Alper Gürz ve ark.2015). 

SONUÇ 

D vitamini eksikliği gelişmekte olan ülkelerin başlıca sağlık sorunlarından birisidir. Unutulmamalıdır ki 

sağlıklı anne,  sağlıklı çocukla birlikte sağlıklı bir toplumun zemini oluşturmaktadır. Hemşireler ve ebe-

ler risk gruplarını belirleyerek, bilgi ve donanımlarının ışığında kadınları D vitaminin önemi konusunda 

bilinçlendirmeli ve sağlıklı toplum oluşma ve devamlılığı yönünde eğitici rol model olmalıdırlar. 
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN MATERNAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Gülşah ÜLGÜ ASLAN 1 , Fatma YILDIRIM 2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 3   

1 Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz:D vitamini yağda eriyen bir vitamindir. Vücudumuzda yağ dokuda ve karaciğerde depolanan vita-

min çeşiti olan D vitaminin D2 ve D3 olarak iki ayrı çeşidi bulunmaktadır. İnsan sağlığında etkili vita-

minlerden biri olan D vitaminin D2 versiyonu  besinlerden sağlanırken, güneş ışınlarının cilde temas 

etmesiyle D3 vitamini salgılamaktadır. D vitaminin %90 kadarını güneş ışığından karşılanmakta, %10 

kadar kısmını uskumru, somon balığı, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi besinlerden karşılanmaktadır. D 

vitaminin kalsiyum ve kemik sağlığı üzerine önemli etkileri vardır. Eksikliğinde kişilerde halsizlik, vü-

cut ağrıları, kramplar görülebilir. En çok eksiklik nedeni güneş ışığından kişinin yeteri kadar yararlana-

mayışı ve kalsiyum yönünden fakir beslenme tarzı oluşturmaktadır. D vitamini eksikliğinin en büyük 

sebeplerinden bir diğeri de bilgi eksikliğidir. D vitamini eksikliği sonucu olarak hangi komplikasyonlar 

oluşabileceği konusunda eğitim almayan doğurganlık çağındaki kadınlar ve gebeler ilerleyen zamanda 

hayatı tehdit edici problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Gebelik döneminde besin ve enerji ih-

tiyacı önemli derecede artış göstermektedir. Gebelik döneminde besinlerin yeterli alımı hem maternal 

hem de fetal sağlık üzerinde oldukça etkili olmaktadır.  Gebelerde D vitamini eksikliği sonucunda pre-

eklampsi, gestasyonel diyabet, periodontal rahatsızlıklar görülebilmektedir. Buna rağmen D vitamini 

eksikliği günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli sağlık sorunudur. D vitamini eksikliği-

nin giderilmesi yönünde eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek maternal sağlık seviyeleri en üst dü-

zeyde tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: D Vitamini Eksikliği,  Maternal Sağlık 

GİRİŞ  

D vitamini güneş ışığı ve besinlerin etkisiyle vücudumuzda salgılanan ve hormon olarak kabul edilen 

besin öğesidir (Büyükdere, Akyol-Mutlu, 2019). Vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininin sadece 

%10’unu gıdalardan alınır, geri kalan %90’lık kısmı güneş ışığı ile temin edilmektedir (Gürz-Alper, 

Artıran- İğde, Dikici, 2015). D vitamini eksikliğinin oluşmasının nedeni bilgi eksikliğinden kaynaklan-

maktadır. Kişilerin düzenli beslenmelerine karşın D vitaminini eksikliği yaşamalarının sebebi, D vita-

mini kaynakları konusundaki bilgisizliktir. Yağlı balıklar dışındaki hiçbir gıda, D vitamini ihtiyacını 

karşılayamaz. Somon, sardalya , morina balığı yağı gibi balıklar en iyi besin kaynaklarıdır. Yetişkinler 

haftada ,3-4 defa yağlı balık yiyerek D vitamini ihtiyacını temin edebilirler (Baysal, 2014). 

Güneş ışığından faydalanmaya çalışmak en iyi yol olsa da bazı zamanlarda yeterince D vitamini salgı-

lanamamaktadır. 15-30 dakika arasında derinin hafif pembeleşmeye süre zarfındaki alınan D vitamini 

ile oral yoldan alınan 2000 IU aynı miktarda D vitamini oluşturabilir. Uzun süre güneşe maruz kalmakla 

D vitaminin daha fazla oluşacağına dair yanlış düşünceler mevcuttur. Güneş ışınlarının geliş açısı da D 

vitamini sentezinin etkilemektedir. Ülkemizde güneş ışınları Nisan ve Kasım aylarında eğik geldiğinden 

dolayı güneş ışınlarının etkisi yeterli düzeyde değildir. Yaz aylarında ise dik geldiği zamanlarda deri 

kanseri oluşma riski bulunmaktadır. Cam arkasında güneşlenme de güneş ışıklarını kırdığı için faydalı 
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bir uygulama değildir. Kapalı giyim şekli olan kadınlarda D vitamini sentezini olumsuz etkileyebilmek-

tedir. Sürekli kapalı ortamlarda çalışarak güneş ışığından mahrum kalan kişilerde de D vitamini oluşumu 

azalabilmektedir (Baysal,2014). 

Türkiye’de ortalama yarım saat kadar kollar ve bacaklar açık  kalarak güneşlenmek yeteri kadar D vita-

mini oluşması için yeterli olduğu varsayılmaktadır. Gebe ve emziren kadınlar için D vitamini 600 

IU/gün olması gerekmektedir (Baysal, 2014). 

Ülkemizde doğurganlık yaşlarında olan kadınlarda %80 oranında D vitamini eksikliği bulunmaktadır 

(Özkan, 2010). Yapılan bir çalışmada gebelerin %27’sinde şiddetli D vitamini eksikliği, %54.3’ünde 

orta derecede D vitamini eksikliği , kord kanında %64 oranında D vitamini eksikliği tespit edilmiştir 

(Törel-Ergür, Berberoğlu, Atasay, Şıklar, Bilir, Arsan, Söylemez, Öcal, 2009). 

Gebelerde D Vitamininin  Düzeyi ve Maternal Etkileri 

D vitaminin vücuttaki etkileri sadece kalsiyum ve kemik metobolizması üzerine olmadığı yapılan çalış-

malarla tespit edilmiştir. Gebelikte bazı olumsuz komplikasyonlara yol açmaktadır (Yozgatlı, 2019). D 

vitamini eksikliğinin diyabetes mellitus, kanser, koroner rahatsızlıklar, multiple skleroz, psöriazis, ve-

rem gibi hastalıklara zemin hazırlayacağı ileri sürülmektedir (Alper-Gürz ve ark., 2015). En sık görülen 

rahatsızlıklar şu şekildedir; 

Preeklampsi 

Gebelik sırasında meydana gelen hipertansiyon (prevalans: %5-10), ciddi mortalite ve morbitide kayna-

ğıdır (Berhan, 2016). Gebelik döneminde hipertansiyon, preeklampsi, eklampsi, gestasyonel hipertansi-

yon şeklinde meydana gelebilmektedir (Tamer, Aykanat, Gökdağlı-Sağır, Olmuşçelik, Özdemir 2017). 

Gebelikte düşük D vitamini durumunun hipertansif bozukluklar (örn. Preeklampsi), fetal büyüme kısıt-

laması ve preterm gibi olumsuz perinatal sonuç riskine de katkıda bulunabileceğini gösteren kanıtlar 

mevcuttur (Kiely, Wagner, Roth,2020). D vitamini düzeyinin immun sistem üzerinde etkisinin bulun-

ması ve eksikliğinde meydana gelen enfeksiyonlarında preeklampsi oluşmasında etkili olması önemli-

dir. Bu nedenden dolayı sezaryen doğum oranlarında artış yaşanmaktadır (Alper Gürz ve ark.2015). 

Yapılan bir çalışmada preklampsi gelişen ve gelişmeyen gebeler incelenmiş ve preeklampsi gelişen ge-

belerde D vitamini seviyelerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji 

Dergisi, 2013). Yapılan farklı bir çalışmada D vitamini seviyelerinin <50 nmol/L altında olan 24-26.haf-

tadaki gebelerin preeklampsi risklerinin arttığı tespit edilmiştir (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Der-

gisi, 2013). 

Gestasyonel Diyabet 

Gebelik sırasında gelişen ve doğumdan sonra düzelen hiperglisemi 50 yılı aşkın süredir tanınmaktadır, 

ancak dünya çapında tek tip bir fikir birliği, 'gestasyonel diabetes mellitus' (GDM) tanısını ve dolayısıyla 

gebelik sırasında tedaviyi hak eden eşik hiperglisemik seviyeleri konusunda eksiktir (McIntyre, Cata-

lano, Zhang, Desoye, Mathiesen, Damm 2019). 

D vitaminin pankreasta bulunan β-hücreler üzerine etki ederek insülin salınımını artırıp, insülin direncini 

de engellediği belirtilmektedir. Gestasyonel diyabetin hem anneye hem de fetal sağlık üzerinde olumsuz 

etkileri mevcuttur (Serement-Kürklü, Ayaz 2015). Yapılan bir çalışmanın sonucuna göre 16.gebelik 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

122 

haftasında olan gestasyonel diyabetli kadınlardaki D vitamini düzeyinin herhangi bir sağlık problemi 

olmayan gebe kadınlara göre düşük olduğu tespit edilmiştir (Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 

2013). Yapılan başka bir çalışmaya göre gestasyonel diyabet hastası olan, glukoz toleransı bozuk gebe 

kadınlarda yapılan incelemeye göre kontrol grubundaki gebelerin D vitamin seviyeleri oldukça düşük 

çıkmıştır (Alper Gürz ve ark.2015). Yine yapılmış olan bir meta-analiz çalışmasında D vitamini yeter-

sizliğiyle gebelikte diyabet görülmesi riski arasında bağ olduğunu tespit edilmiştir (Hu, Zhang, Wang, 

You, Xu, Cui, Zhu, Ji, Guo, Wen 2018). 

Periodontal Hastalıklar 

D vitamini seviyesinin düşüklüğü ile dentin ve mine defektlerine, diş çürüklerine periodontal hastalık-

lara, implant başarısını etkilediğine, kemik yoğunluğunu etkilediğine dair ilişkiler saptanmıştır (Turgut, 

Palancıoğlu, Yaltırık 2018). 

SONUÇ 

Gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere D vitamini eksikliği konusu azami seviyede üzerinde durul-

ması gereken bir halk sağlığı sorunudur..Verilecek eğitimlerde doğurganlık çağındaki kadınlara D vita-

minin nasıl temin edebilecekleri, eksikliklerinde ne gibi problemler doğabileceği konusunda bilgilendi-

rilmeli, gebe kalmadan önce mutlaka profilaktik D vitamini kullanmaları gerektiği belirtilmelidir. 
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ADÖLESAN GEBELERLE ERİŞKİN GEBELERİN, FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU VE 

DOĞUM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (COVİD–19 PANDEMİ SÜRECİ)  

Berrin AKTAN1, Türkan AKBAYRAK2 

1Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara / Türkiye 
2Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu araştırmanın amacı, adölesan gebelerle erişkin gebeler arasındaki fiziksel aktivite düzeyi 

ve doğum sonuçları yönünden farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Kadın Doğum Uzmanı tarafın-

dan değerlendirilip gönderilen riskli bir durumu olmayan, okuma yazma bilen, tekil gebeliği, nulliparite, 

gebelik haftası 14-28 hafta olan ve adölesan gebe (yaşları: 17.73±0.44 yıl, min:15, Max:18 yıl arası), 

erişkin gebe (yaşları: 27.34±4.57 yıl min:19, Max: 35 yıl) kriterlerine göre her iki gruptan 23 gebe 

olmak üzere toplam 46 gebe dahil edildi. Gebelere Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form: 

UFAA-KA, 2. trimesterde ve doğum sonrası 2. ayda uygulandı. Her iki grup gebeler doğum sonrası 

gestasyonel yaş ve bebeklerinin doğum ağırlıkları açısından karşılaştırılarak değerlendirildi. Bulgular: 

Erişkin gebelerin kilo ortalaması 66.75±10,87 kg, adölesan gebelerin 66.20±12.28 kg, iken erişkin ge-

belerin boy ortalaması 161,39±4.78 cm, adölesan gebelerin 162.34±7.55 cm bulunmuştur. Adölesan 

gebelerin 2. trimester UFAA-KA skoru 345. 91 ± 26 𝑀𝐸𝑇,  doğum sonrası 2. Ay UFAA-KA skoru 

206. 60 ± 10 𝑀𝐸𝑇, erişkin gebelerin 2. trimester UFAA-KA skoru 377. 00 ± 19 𝑀𝐸𝑇,  doğum sonrası 

2. Ay UFAA-KA skoru 254.65 ± 15 𝑀𝐸𝑇 olarak bulunmuştur. Adölesan gebelerin gestasyonel yaş 

ortalaması 38. 47 ±1.87 hafta, erişkin gebelerin ise 38. 65 ±1.33 hafta ve adölesan gebelerin bebekleri-

nin doğum ağırlığı ortalaması 3178.47±47 𝑔𝑟  ve erişkin gebelerin ise 3183.04±48 𝑔𝑟 olarak bulun-

muştur. Çıkan sonuçlar açısından adölesan ve erişkin gebe grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı (p>0.05)  görülmüştür. Sonuç: Erişkin ve adölesan gebeler, fiziksel aktivite düzeyi 

açısından sonuçları benzer olup minimal aktif bulunurken, doğum sonrası gestasyonel yaş ve bebekle-

rinin doğum ağırlıkları sonuçları açısından olumsuz yönde etkilenmemişlerdir. Bu konuda daha geniş 

örneklemli ve pandemi süreci dışında yapılan karşılaştırmaları içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebelik, Fiziksel Aktivite,  Gestasyonel Yaş,  Bebek Doğum Ağırlığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Adölesan terimi çocukluktan erişkinliğe geçişi tanımlamakta ve Dünya Sağlık Örgütü adölesan dönemin 

10–19 yaşlar arasında olduğunu bildirmektedir. Adölesanlar dünya nüfusunun %20’sini oluşturmakta 

ve %85’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır(1).Hem gelişmiş hem gelişmekte olan tüm dünya ül-

kelerinde adölesan gebelikler çok önemli bir sağlık sorunu yaratmaktadır (2).Dünyada 15-19 yaş grubu 

adölesanların doğurganlık oranları ortalama ‰54’tür. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2013 ta-

rihli sonuçlarına göre, Türkiye’de ergenlik döneminde olan kadınların yaklaşık % 5’i çocuk doğurmaya 

başlamıştır. Türkiye’de ergenlik döneminde çocuk doğurmaya başlayanların yüzdesinin 18 yaşından 

sonra keskin bir şekilde arttığı ve 19 yaşındaki kadınların %16’sının doğum yaptığı veya ilk çocuğuna 

gebe olduğu belirlenmiştir(3). Puberte ile başlayan ergenlik, yaşam sürecinde en etkileyici biyolojik ve 

sosyal geçiş dönemlerinden biridir. Bu dönemde beyin, nöroendokrin sistem ve hormon konsantrasyon-

larında değişim, fiziksel büyüme ile üreme sisteminde farklılaşma gibi çok çeşitli değişiklikler meydana 

gelir(4, 5). Adölesan gebelikler, yüksek riskli gebelikler grubunda yer almakta ve hangi düzey sağlık 

hizmeti veren yerde olursa olsun, anne ve bebek açısından, önemli sağlık sorunlarına yol açmaktadır(6).  
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Gebelerde meydana gelen anatomik ve fizyolojik değişiklikler gebelikte artan metabolik gereksinimle-

rin ve fetüsün gelişimsel ihtiyaçlarının karşılanması için çok önemlidir(7). Gebelik, önemli fiziksel de-

ğişimler ve pek çok duygusal karışıklığın olduğu bir dönemdir(8). Uluslararası Fiziksel Aktivite An-

keti(UFAA)Kısa Form’u bireylerin fiziksel aktivite seviyelerini uluslararası standartta değerlendirmek 

için 1998 yılında Cenevre’de Uluslararası Uzlaşma grubu tarafından geliştirilmiştir. Ardından 2000 

yılında 12 farklı ülkede geçerli ve güvenilirbir ölçek olarak kabul edilmiştir (9). Anketin Türkçe geçer-

lilik ve güvenilirlik çalışması sağlam M ve arkadaşları tarafından yapılmıştır(10). 

AMAÇ  

Bu araştırmanın amacı, adölesan gebelerle erişkin gebeler arasındaki fiziksel aktivite düzeyi ve doğum 

sonuçları yönünden farklılıkları ortaya çıkarmaktır. 

KAPSAM 

Çalışmaya, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın 

Doğum Uzmanı tarafından değerlendirilip gönderilen riskli bir durumu olmayan, okuma yazma bilen, 

tekil gebeliği, nulliparite, gebelik haftası 14-28 hafta olan ve adölesan gebe (yaşları: 17.73±0.44 yıl, 

min:15, Max:18 yıl arası), erişkin gebe (yaşları: 27.34±4.57 yıl min:19, Max: 35 yıl) kriterlerine göre 

her iki gruptan 23 gebe olmak üzere toplam 46 gebe dahil edildi. 

YÖNTEM 

Gebelerin ayrıntılı olarak obstetrik ve tıbbi hikayeleri ile demografik bilgileri kaydedildi. Gebelere (adö-

lesan ve erişkin gebeler) fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için IPAQ-SF (International Physical Ac-

tivity Questionaire-Short Form) (Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form: UFAA-KA) kısa 

formu, 2. trimesterde ve doğum sonrası 2. ayda uygulandı. Her iki grup gebeler doğum sonrası gestas-

yonel yaş ve bebeklerinin doğum ağırlıkları açısından karşılaştırılarak değerlendirildi. Değerlendirme 

sonuçları Wilcoxon testi kullanılarak karşılaştırıldı ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak 

alındı.  

BULGULAR 

Erişkin gebelerin kilo ortalaması 66.75±10,87 kg, boy ortalaması 161,39±4.78 cm ve adölesan gebele-

rin kilo ortalaması 66.20±12.28 kg, boy ortalaması 162.34±7.55 cm bulunmuştur. Adölesan gebe gru-

bun 2. trimester UFAA-KA skoru 345. 91 ± 26 𝑀𝐸𝑇,  doğum sonrası 2. Ay UFAA-KA skoru 206. 60 ±

10 𝑀𝐸𝑇, erişkin gebe grubun 2. trimester UFAA-KA skoru 377. 00 ± 19 𝑀𝐸𝑇,  doğum sonrası 2. Ay 

UFAA-KA skoru 254.65 ± 15 𝑀𝐸𝑇 olarak bulunmuştur. Adölesan gebe grubun gestasyonel yaş orta-

laması 38. 47 ±1.87 hafta ve bebeklerinin doğum ağırlığı ortalaması 3178.47±47 𝑔𝑟  ve erişkin gebe 

grubun gestasyonel yaş ortalaması 38. 65 ±1.33 hafta ve bebeklerinin doğum ağırlığı ortalaması 

3183.04±48 𝑔𝑟 olarak bulunmuştur. Çıkan sonuçlar açısından adölesan ve erişkin gebe grupları ara-

sında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05)  görülmüştür. 
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SONUÇ 

Erişkin ve adölesan gebelerin fiziksel aktivite düzeyi açısından sonuçları benzer olmakla beraber  her 

iki grubun MET değerlerinin düşük olduğu, diğer bir deyişle minimal aktif oldukları bulunmuştur. Eriş-

kin ve adölesan gebeler, doğum sonrası gestasyonel yaş ve bebeklerinin doğum ağırlıkları sonuçları 

açısından olumsuz yönde etkilenmemişlerdir. Adölesan gebelerle erişkin gebeler arasındaki fiziksel ak-

tivite düzeyi ve doğum sonuçları farklılıklarını ortaya çıkarmak için yapılan bu çalışmanın Covid-19 

Pandemi Döneminde yapılması sonuçları etkilemiş olabilir. Bu konuda daha geniş örneklemli ve pan-

demi süreci dışında yapılan karşılaştırmaları içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.  
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BÜYÜK BİR İNTRALİGAMENTER MİYOMUN LAPAROSKOPİ İLE TEDAVİSİ 

Cengiz ANDAN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi,  Diyarbakır / Türkiye 

Öz: Amaç: Laparoskopi zor yerleşimli miyomlarda bile işlevsel olabilir ve büyük miyomlar, morselas-

yon işlemi kullanılmaksızın da batın dışına çıkarılabilir. Bu raporda 10 cm çapında büyük bir intraliga-

menter miyomun morselasyon kullanılmadan laparoskopik olarak çıkarıldığı ve kuldotomi ile batın dı-

şına alındığı bir olguya ilişkin deneyim sunulmuştur. Yöntem: Bir adet kamera portu ve 3 adet 5’lik port 

kullanılmak suretiyle ipsilateral olarak operasyon gerçekleştirildi. Herhangi bir kanama azaltıcı yöntem 

kullanılmadan, minimal koterizasyon kullanılarak, sağ ligamentum latum içine yerleşmiş 10 cm çapın-

daki miyom enükle edildi. Oluşan defekt no:1 vicryl ile tek kat kontinue dikiş ile kapatıldı. Aynı za-

manda fundustaki subseröz 4 cm lik miyom da eksize edildi. Vajenden itilen tamponla kuldotomi ya-

pıldı. Miyomlar bu yolla bütün olarak batın dışına alındı. Kuldotomi insizyonu vaginal yolla onarıldı. 

Bulgular: 37 yaşında, G2P2Y2, öncesinde iki kez sezeryan olan hastanın menometroraji ve kasık ağrısı 

şikayetleri ile başvurdu. Ultrasonda uterus sağında, ligamentum latumun içine yerleşmiş, parametriumu 

tamamen dolduran 10 cm çapında bir miyom izlendi. Operasyon sonrası hastanın Hgb değeri 11 den 9’a 

düştü. Hastanın dreninden 150 cc serohemorajik mayi geldi. Hasta postoperatif 1. günde sorunsuz bir 

şekilde taburcu edildi. Sonuç: İntraligamenter miyomları laparoskopik yöntemle sorunsuz bir şekilde 

çıkarmak mümkündür. Büyük intraligamenter myomlarda da bu yöntem güvenle kullanılabilir. Miyo-

mun batın dışına alınmasında morselasyon gerekmeden alternatif bir yol olarak kuldotomi önerilebilir.  

Anahtar Kelimeler:  Laparoskopi, İntraligamenter Miyom, Kuldotomi 

GİRİŞ  

Uterin fibroidler yaygın olarak görülen bir hastalıktır. Kadınlarda görülme sıklığı yaklaşık % 25 cıva-

rındadır. Hem anne hem fetüs sağlığı üzerinde önemli riskler oluşturabilir. Son yıllarda teknolojik ge-

lişmelerle beraber, daha az minimal invaziv yöntem olan endoskopic cerrahi nin tedavide kullanılması 

artmıştır. Laparoskopik myomektomi, laparatomi yaklaşımına göre daha kısa  hastane de kalış ve pos-

toperatif düşük ağrı skorları ile ilişkilidir.  

YÖNTEM 

Diyarbakır kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesinde laparoskopik myomektomi yapılan olgunun 

video sunumu. Operasyon,  kariyerlerinde gelişmiş minimal invaziv cerrahi deneyimine sahip iki jine-

kolojik cerrah tarafından yapılmıştır.  

Operasyon öncesi, laparotomiye geçme ihtiyacı ve intraoperatif kanama riskleri de dahil olmak üzere, 

hastaya Laparoskopik Miyomektominin riskleri ve yararları hakkında bilgi verilmiş, yazılı hasta onam 

formu tüm hastalardan alınmıştır. Operasyon dorsal litotomi trendelenburg pozisyonunda genel anestezi 

altında yapılmıştır. Laparoskopik myomektomi standart multiport laparoskopik teknik kullanılmıştır. 

Verres iğnesi ile batına girilip, pnömoperitoneum oluşturulduktan sonra, 10 mm'lik bir kamera periumb-

likal olarak yerleştirilmiştir. 2 adet 5 mm trokar ipsilateral olarak hastanın sol tarafına, bir adet 5 mm lik 

trokar sağ tarafına yerleştirilmiştir. 
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Myom düzlemi tespit edildikten sonra, monopolar hook ile myom düzlemine dik olacak şekilde kesi 

yapılmıştır. Myoma, kapsülden künt diseksiyon ile traksiyon ve contrtraksiyon güçleri kullanılarak çı-

kartılmıştır. Myom çıkarıldıktan sonra boşluk alanı 1 nolu polyglactin emilebilir sütür ile baseball yön-

temi ile kapatılmıştır. Ardından kuldotomi yapılarak kitle vajinal yoldan batın dışına çıkarılmış ve arka 

forniks vajinal yoldan no 1 vicryl ile kapatılmıştır.  

BULGULAR 

37 yaşında, G2P2Y2, öncesinde iki kez sezeryan olan hastanın menometroraji ve kasık ağrısı şikayetleri 

ile başvurdu. Ultrasonda uterus sağında, ligamentum latumun içine yerleşmiş, parametriumu tamamen 

dolduran 10 cm çapında bir miyom izlendi. Operasyon sonrası hastanın Hgb değeri 11 den 9’a düştü. 

Hastanın drenden 150 cc serohemorajik mayi geldi. Hasta postoperatif 1. günde sorunsuz bir şekilde 

taburcu edildi. 

SONUÇ 

Kadınlarda oldukça sık karşılaşılan ve kadın sağlığı için önemli bir risk teşkil eden miyomların laparos-

kopik olarak tedavisi mümkündür. Büyük intraligamenter myomlarda da bu yöntem güvenle kullanıla-

bilir. Miyomun batın dışına alınmasında morselasyon gerekmeden alternatif bir yol olarak kuldotomi 

önerilebilir.  İyileşme süresinin kısalığı,  yatış süresinin kısalığı ve daha az ağrı laparoskopik tedavinin 

sağladığı önemli avantajlardır. Kadın sağlığına önemli faydası olan bu ameliyat tekniğinin tüm kadınla-

rın faydalanacağı şekilde yaygınlaştırılması gerekmektedir. 
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COVID-19’UN MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Gülseda YARDIMCI1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 
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Öz: Çin’in Wuhan eyaletinde 2019 yılında ortaya çıkan ve akut solunum sendromu SARS-CoV-2 (Co-

vid-19) olarak adlandırılan yeni virüs tespit edilmiştir. Covid 19 virüsü temas yolu ve damlacık yolu ile 

bulaşmaktadır. Bu virüs yayılımın çok hızlı olmasından dolayı bir çok ülkede ölümler ve yeni vakalar 

ortaya çıkmaktadır. Dünya sağlık örgütü mortalite ve morbidite oranı çok yüksek olan bu enfeksiyon 

için 11 mart 2020’de Covid 19 pandemisi ilan etmiştir. Covid 19 enfeksiyonu alt ve üst solunum yolu 

enfeksiyonu yapar ve pnömöni oluşur. Gebelikte fizyolojik ve anatomik değişiklikler gebeyi hassas kı-

lar. Gebelerde ve gebe olmayanlar da semptomlar benzerdir. Bu yüzden gebelerde de gebe olmayanlarla 

aynı tedavi ve yaklaşımının yapılması önerilmektedir. Covid pozitif olan semptomatik gebede doğum 

şekli konusunda net bir bilgi yoktur. Genellikle vajinal doğumda sekresyon sıvıları ve gaita ile bulaş 

olacağı düşünüldüğü için sezaryen doğum tercih edildiği bildirilmekte ve hangi doğum şekli tercih edi-

lirse edilsin genel anestezi tercih edilmemesi önerilmektedir. Enfeksiyonlu anneden vertikal geçişle il-

gili net bir bilgi yoktur. Bazı çalışmalar geçişin olduğunu belirtse de sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir. 

Anne ile bebeğin arasındaki mesafe önemlidir. Yenidoğan yarar zarar ilişkisine göre, anne ekipman 

giyerek emzirilmelidir. Emzirme önlemler alınarak yapılırsa bulaşın olmadığı bildirilmiştir. Kesin tanılı 

gebelerin enfeksiyon kontrolü multidisipliner bir ekiple yapılması sağlanmalıdır. Bu dönemde holistik 

bakım ile sürecin en iyi şekilde geçirilmesi sağlanır. Bu derlemede Covid-19’un maternal ve fetal sağlığa 

etkileri literatür doğrultusunda ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Covid-19, Anne, Fetüs 

GİRİŞ 

Çin’in Wuhan eyaletinde 2019 yılında ortaya çıkan  ve akut solunum sendromu SARS-CoV-2 (Covid-

19) olarak adlandırılan yeni virüs tespit edilmiştir (WHO, 2021). Covid 19 virüsü temas yolu ve damla-

cık yolu ile bulaşmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2020). COVID-19 virüsü, “Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS)” ve “Middle East Respiratory Syndrome (MERS)” virüsleri ile benzerlik göstermek-

tedir. Bu virüsün partikül şekli elektron mikroskopisi altında gözlenebilmektedir. Yapılan çalışmalar, 

bu virüsün bir yarasa koronavirüs türü olan Bat CoV RaTG13 ile %96 oranında aynı olduğunu ifade 

etmektedir ve bu da yarasaların COVID-19 için doğal konakçı olabileceğini düşündürmektedir. Bu yük-

sek benzerlik oranına göre patogenezinin de benzerlikler gösterdiği belirlenmiştir (Zhou ve ark, 2020). 

SARS ve MERS virüsleri, oldukça yüksek ölüm oranlarıyla ve çok ciddi gebelik komplikasyonları ile 

sonuçlanan enfeksiyonlar olarak dikkat çekmiştir. Dünyada tanımlanan yaklaşık 8422 SARS ve 2494 

MERS olgusu tespit edilmiş olup; mortalite SARS için %11 iken MERS için %34.4 olmuştur (WHO, 

2020). Önemli olan diğer nokta ise SARS’ın gebelikte mortalitesinin %25’e kadar yükselmesidir. Bir 

de , SARS ve MERS virüslerinde vertikal geçiş olmadığı, konjenital enfeksiyon ve malformasyonlara 

yol açmadıkları bildirilmiştir (Alfaraj ve ark, 2019). 
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Gebelerde COVID-19’un ilk belitileri, genel popülasyonda görülenlerle benzer olup genelinde ateş ve 

öksürük şeklindedir. Gebe hastalara yönelik sistemik bir derlemede, yazarlar sırasıyla %48 ve %46 ora-

nında prevelans bildirmiştir. Boğaz ağrısı, yorgunluk, miyalji ve ishal daha az görülen belirtiler arasında 

görülmüştür. Fakat enfekte olguların geneli (%69) asemptomatiktir (Gatta ve ark, 2020). Viral pnömoni 

gerçekleştiğinde, genel popülasyonda olanlara benzer şekilde gebe hastada çoğunlukla şiddetli hiperpi-

reksi, öksürük ve dispne gelişmektedir (Gatta ve ark, 2020; Ferrazi ve ark, 2020). Buna ilaveten, SARS-

CoV-2 enfekte asemptomatik gebe hastaların oranı tam olarak değerlendirilmemiştir. Gebelerin, immün 

sistemi ve kardiyopulmoner sisteminde gebelikle ilişkili değişiklikler sebebiyle respiratuvar virüs en-

feksiyonları sonrasında şiddetli hastalık geliştirme olasılığı daha fazla olsa da, (RCOG, 2021) 

COVID19’da mevcut kanıtlar hastalığın gidişatının beklediğimiz kadar şiddetli olmayıp, çok daha dü-

şük bir mortalite oranına sahip olduğunu göstermektedir (Mullins ve ark, 2020). 

COVID-19’un MATERNAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Chen ve arkadaşları (2020) üçüncü trimesterde covid-19 testi pozitif olan dokuz gebe ile yaptığı çalış-

mada 4 gebede öksürük, 3 gebede myalji, 7 gebede ateş, 2 gebede boğaz ağrısı, 1 gebede gastrointestinal 

bulgular saptamıştır. Bunun yanında hiçbir gebede Covid-19 enfeksiyonu sebebiyle şiddetli pnömoni, 

mekanik ventilasyon gereksinimi veya ölüm gerçekleşmemiştir. Ayrıca altı gebenin amniyotik mayi, 

kordon kanı, yenidoğan boğaz sürüntüleri ve anne sütünde covid-19’a rastlanmadığı görülmüştür (Chen 

ve ark, 2020).  Liu ve arkadaşlarının  (2020)  covid-19 testi pozitif olan 16 gebe ve covid-19 açısından 

şüpheli olan 18 gebe ile yaptıkları çalışmada, gebelerin 5’inde gebelik döneminde ateş, 14’ünde ise 

doğum sonu dönemde ateş görülmüştür. Bir başka çalışmada da covıd-19’lu gebelerin genel olarak iyi 

klinik sonuçlar gösterdiğini fakat büyük örneklemde çalışmalara gereksinim olduğunu göstermektedir 

(Panahi ve ark, 2020).  

COVID-19 ve COVID-19 olmayan gruplar arasında preeklampsi, gestasyonel diabetes mellitus ve erken 

membran rüptürü açısından hiçbir fark olmadığını ileri sürmüştür. Genel olarak, hamile kadınların klinik 

özellikleri gebe olmayan yetişkinlerinkine benzerdir (Fang ve ark, 2020). COVID-19 ile enfekte gebe-

lerin şiddetli zatürre veya ölüm olasılığının daha yüksek olduğuna dair bir kanıt olmadığı bildirilmiştir 

(Yang ve ark, 2020). 

Gebelikte COVID-19’un yönetilmesinde; erken izolasyon, enfeksiyon kontrol önlemleri, oksijen teda-

visi, hipervolemiden kaçınılması, ampirik antibiyotiklerin verilmesi (sekonder bakteriyel enfeksiyon 

riski sebebiyle), fetal ve uterin kontraksiyon monitörizasyonu, solunum yetmezliği,mekanik ventilas-

yon,,kişisel doğum zamanlaması ve multidisipliner ekip yaklaşımı ile olması gerektiği belirtilmektedir. 

Steroid kullanılmaması ve fetal endikasyonlarla steroid kullanılması uygun olduğu durumlarda multidi-

sipliner yaklaşım  uygulanması önerilmektedir (RCOG, 2021). 

COVID-19’un Fetal ve Yenidoğan Sağlığa Etkileri 

Çin’de yapılan bazı çalışmalarda, Covid-19 tanısı olan gebelerin bazılarında erken membran rüptürü, 

fetal distres ve fetal hareket kaybı gibi komplikasyonlar görüldüğü ifade edilmiştir. (Chen ve ark., 2020; 

Liu ve ark., 2020; Wang ve ark., 2020). Ayrıca ölü doğum (% 1,2), neonatal ölüm (% 1,2), erken doğum 

(% 21,3), düşük doğum ağırlığı (<2500 g,% 5,3), fetal sıkıntı (% 10,7) ve neonatal asfiksi (% 1,2) gibi 

olumsuz sonuçlar bildirilmiştir (Yang ve ark, 2020). Bunun yanında Zeng ve  arkadaşları (2020) covid-
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19 pozitif anneden doğan 33 yenidoğanı inceledikleri çalışmada, 3 yenidoğanda enfeksiyon görüldü-

ğünü, doğum sırasında enfeksiyon kontrol ve önleme yöntemlerine sıkı şekilde dikkat etmeleri sebebiyle 

bulaşın maternal kaynaklı olduğunu düşündüklerini belirtmiştir. Khan ve arkadaşları (2020) 2. ve 3. 

trimesterde olan COVİD-19’u pozitif olan 3 gebe kadından 2’si 3. trimesterde, diğeri 2. trimesterde 

vaginal doğum yapmıştır. 3 gebenin sağlık göstergeleri oldukça iyi olup, yenidoğan doğum ağırlıkları 

2890-3730 gr ve boy uzunlukları 48-51 cm arasında değişmektedir. Her 3 yenidoğanın da doğumdan 

sonraki 1. ve 5. dk’daki Apgar skoru 8-10 arasında puanlanmıştır. Ayrıca tüm yenidoğanların COVİD-

19 testleri negatif sonuç vermiştir. Covid 19’dan şüphelenilen ya da hastalığı tespit edilen kadın ve be-

beğin doğumdan sonra 14 gün izole edilmesi hastalığın klinik bulguları açısından izlenmesi gerektiği 

vurgulanmıştır (Khan ve ark, 2020). Yenidoğan için uygun olan testler doğumdan 24 saat sonra nazofa-

ringeal ve boğaz swablarıdır. Bu testler doğumdan 48 saat sonra tekrarlanmalıdır. Testler negatif ve 

bebek asemptomatik ise, bebek enfekte olmamış ve belirti vermeyen bir bakıcı tarafından bakılmak 

üzere taburcu edilebilir. Bebek pozitif ancak asemptomatikse, taburcu edilebilir ve evde karantinaya 

alınması gerekebilir. Olgu semptomatikse, bebeğin yenidoğan yoğun bakıma ihtiyacı olabilir.  Anne 

sütünde covid-19’a rastlanmadığı için, covid-19 şüpheli ya da tanı almış annenin bebeğini emzirmesi ve 

sürecin devam etmesinin, yenidoğan sağlığı açısından en uygun davranış olduğu belirtilmektedir (Chen 

ve ark, 2020; WHO, 2021). Ancak anne ve bebek izole ise, anne el hijyenini sağladıktan sonra özel bir 

göğüs pompası yardımı ile sütünü sağmalı, sağım esnasında anne maske takmalı, pompa ekipmanı sağ-

lıklı bir kişi tarafından temizlenmelidir. Pompa ile sağılan süt, sağlıklı personel tarafından yenidoğana 

verilmelidir (WHO, 2021; Chen ve ark, 2020; Mimouni ve ark, 2020). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, covid-19’un maternal ve fetal sağlığa olumsuz etkileri nadiren görülse de ciddi morbidite 

ve mortaliye neden olmadığı görülmüştür. Covid-19 ile enfekte olan gebeler dikkatle gözlenmelidir. 

Alınan önlemler ile anne ve fetüs olumsuz sonuçlardan korunmalıdır. 
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Öz: Kanguru Bakımı (KB), yalnız bezi bulunan bebeğin KB uygulayan kişinin (anne/baba/kardeş/yakın 

akraba/sağlık profesyonelleri vb.) göğsü üzerine yerleştirilerek, bebeğin yüzünün KB ugulayıcısına dö-

nük ve dik pozisyonda yerleştirilmesidir. Bin dokuz yüz yetmişli yılların sonlarından itibaren yapılan 

kanıta dayalı çalışmalar, KB’nın gerek KB uygulayan açısından gerek bebek açısından gerekse ekono-

mik açıdan birçok yarar sağladığı göstermiştir. İnkübatör eksikliği nedeniyle ortaya çıkan KB uygula-

ması özellikle prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite oranlarını azalt-

tığı bildirilmiştir. KB’nın hastanede yatış süresini kısalttığı, bebeğin büyüme ve gelişme parametreleri 

üzerinde gerek kısa dönem gerekse uzun dönem olumlu etkiler bıraktığı, bebeğin fizyolojik değerlerini 

daha stabil hale getirdiği, anne sütü ile besleme başarısını, tek başına anne sütü ile beslenme oranını ve 

annenin emzirme öz yeterliğini arttırdığı gösterilmiştir. Özellikle yenidoğanın dış ortama adaptasyonunu 

kolaylaştırdığı, salgıladıkları endorfin sayesinde yenidoğanların ağrı ile daha iyi başettikleri, uyku süre-

lerini arttırdığı, ağlama sürelerini ise azalttığı bildirilmiştir. Ebeveyn ve bebek arasında uygulanan 

KB’nda bağlanmayı güçlendirdiği, ebeveynin annelik-babalık rolüne daha erken girdiği ve memnuni-

yetini arttırdığı da gösterilmişitr. Gerek ebeveynin gerekse bebeğin stres düzeyini azalttığı, annenin post 

partum depresyonu ve hemorajisini azalttığı çalışmalarda bildirilmiştir.Tüm dünyada yaygınlaşan KB 

uygulaması ülkemizde istendik düzeyde uygulanmamaktadır. KB’nın kanıta dayalı yararlarını göz 

önüne aldığımızda doğumdan başlayarak prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebekler için altı aya 

kadar, miadında sağlıklı doğan bebeklerde de doğumdan itibaren üç aya kadar uygulanması önerilmek-

tedir.  

Anahtar Kelimeler: Kanguru Bakımı, Bebek, Kanıta Dayalı Çalışmalar, Yararlar  

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Normal gestasyon süresi anne adayının son menstruasyonun ilk gününden doğuma kadar geçen, orta-

lama 40±2 hafta arasında süren bir süreçtir. Prematüre/preterm  bebek 37. gebelik haftasından önce canlı 

doğan bebektir. 1 DSÖ’ye göre her yıl dünyada 15 milyon bebek miadından önce doğmaktadır (Walani 

2020:1).1 Erken doğumların % 60'ından fazlası Afrika ve Güney Asya'da gerçekleşmektedir. Düşük ge-

lirli ülkelerde, ortalama olarak, bebeklerin % 12'si çok erken doğarken, yüksek gelirli ülkelerde bu oran 

% 9'dur. 1 ABD’de her on bebekten birinin preterm doğduğu bildirilmiştir.2 Ülkemizde her yıl 150 bin 

bebek prematüre doğmaktadır.3 Her yıl yaklaşık 1 milyon çocuk preterm doğum komplikasyonları ne-

deniyle kaybedilmektedir (Walani 2020:1).1 Düşük doğum ağırlığı (DDA), küresel olarak önemli bir 

halk sağlığı sorunudur. Dünya çapındaki tüm doğumların % 15-20'sinin DDA doğum olduğu, bu da 

yılda 20 milyondan fazla doğumun DDA olduğu sonucunu göstermektedir.4 

Prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebekler post partum üsreçte Yenidoğan Yoğun Bakım Ünite-

sinde (YYBÜ) solunum desteği,  intravenöz girişimler, göz muayenesi gibi birtakım ağrılı ve konfor 

bozucu müdehalelere maruz kalmaktadır. Bu durum, çoğu zaman yenidoğanın temel gereksinimlerinden 

olan anne sütü ile beslenme, ebeveyn tarafından kucaklanma, dokunulma ve göz temasından da yoksun 
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kalmalarına neden olmaktadır (Zengin, 2019:1). Preterm bebeğe sahip olma, aile üyelerinde endişe ve 

strese sebep olmaktadır (Arslan, Turgut 2013: 119-124; Ayvaz, Açıkgöz 2018: 271- 278). Ebeveynlerin 

bebeğini YYBÜ’nde bırakmak zorunda olması ebeveyn-bebek bağlanmasını geciktirir, bebeğini yitirme 

korkusu oluşturabilir. Ebevyenlerde suçluluk duygusu artar, bu da özgüven eksikliğine, ebeveynlik ro-

lüne girememeye neden olabilir. Ebeveyn zarar verebileceği korkusu nedeniyle, bebeğine dokunmaktan 

ve bakımına katılmaktan uzak durabilir (Özbek, Miral 2003: 317-327; Sung, Kim 2005: 842-9; Zengin, 

2019:1). 

AMAÇ 

Kanguru bakımının kanıta dayalı yararlarının sunulması amaçlanmıştır. 

KANGURU BAKIMI 

Kanguru Bakımı (KB), yalnız bezi bulunan bebeğin KB uygulayan kişinin (anne/baba/kardeş/yakın ak-

raba/sağlık profesyonelleri vb.) göğsü üzerine yerleştirilerek, bebeğin yüzünün KB ugulayıcısına dönük 

ve dik pozisyonda yerleştirilmesidir (Ludington-Hoe, Golant, 1993; Cinar, Zengin, 2019: 22; Zengin, 

Çınar 2019: 69-83; Zengin, Cinar, 2021:1-21). Küvöz yetersizliğinden dolayı kaybedilen bebeklerin sa-

yısının artmasını önlemek,  daha ucuz, aynı zamanda küvöz işlevini sağlayacak şekilde, pretermlerin  

teknolojik destek ve deneyimli sağlık bakım gereksinimlerinin karşılanması amacıyla  KB, 1970’li yıl-

ların sonlarına doğru Kolombiya Bogota Anne ve Çocuk Enstitüsü’nden  Edgar Rey Sanabria ve Hector 

Martinez tarafından uygulanmıştır (Ludington-Hoe 2010: 245–288; Hardy 2011: 119–121; Zengin 

2019:19). 

KANGURU BAKIMININ YARARLARI 

KB’nın Bebeğin Hospitalizasyon Sürecine Etkisi 

Yapılan bir çalışmada KB uygulan yenidoğanların hastanede kalış süresinin kısalttığı bildirilmiştir (Ra-

manathan et al. 2001: 1019). Düşük doğum ağırlıklı bebeklere (1000-1750 gr) uygulanan KB’nın bü-

yüme ve hospitalizasyon süresine etkisinin incelendiği çalışmada; KB’nın büyümeyi hızlandırdığı, has-

tanede yatış süresini kısalttığı gösterilmiştir (Mwendwa et al., 2012: 53). 

KB’nın Bebeğin Morbidite, Mortalite ve Fizyolojik Parametreleri Üzerine Etkisi  

KB uygulaması yapılan 3042 yenidoğanın dahil edildiği 21 çalışma incelenmiş, 16 çalışmada aralıklı 

KB, beş çalışmada ise sürekli KB uygulanmıştır. İnkübatör yerine uygulanan KB’nın mortaliteyi azalt-

tığı, sepsisi/nazokomiyal enfeksiyonları düşürdüğü, hipotermiyi önlediği ve tek başına emzirmede etkili 

olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, bebeğin boy, kilo, baş çevresi ölçümlerinde olumlu katkı sağladığı ortaya 

konmuştur. Özellikle düşük gelirli ülkelerde sürekli KB’nın morbidite ve mortaliteyi azalttığı bildiril-

miştir (Conde-Agudelo, Díaz-Rossello 2016: CD002771). Elli kontrol, 50 girişim (KB uygulanmış) gru-

bundaki preterm bebeklerin fizyolojik parametrelerinin karşılaştırıldığı randomize kontrollü çalışmada 

(RKÇ)  müdahale öncesinde, girişim ve kontrol gruplarındaki bebeklerin (kalp hızı, solunum hızı, arte-

riyel kan oksijen satürasyonu ve sıcaklığı) fizyolojik parametreler arasında anlamlı bir fark olmadığı, 

müdahale sonrasında, fizyolojik indeksler açısından iki grup arasında KB uygulanan grup lehine anlamlı 

fark olduğu saptanmıştır (Parsa et al., 2018: 89). Başka bir çalışmada girişim grubundaki annelere araş-
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tırmacılar tarafından hazırlanan KB giysi ile KB uygulanmış diğer gruba hastane rutinine göre KB ve-

rilmiştir. Tasarlanan giysi ile KB uygulanan grubun anne memnuniyet düzeyi, konforu, KB süresi diğer 

gruba göre anlamlı derece daha yüksek bulunmuştur. Bebeklerin vital fonksiyonlarının, tasarlanan giysi 

uygulanan grupta solunum sayısı, oksijen satürasyonu, vücut sıcaklığı kontrol grubuna göre daha isten-

dik düzeyde olduğu, ağrı ve distres puanlarının daha düşük olduğu gösterilmiştir (Zengin, Cinar 2021: 

1–21). KB uygulanan bebeklerin salgıladıkları endorfin sayesinde ağrı ile daha iyi baş ettikleri bildiril-

miştir. KB’nın infantlarda aşıya bağlı (Pandita et al.,2018: 69), topuk kanı alımına bağlı (Chidambaram 

et al.,2014: 488) ağrıyı azalttığı gösterilmiştir. Üç yüz yenidoğan, doğum sonrası rastgele KB ve gele-

neksel bakım uygulaması ile iki gruba ayrılmıştır. Her iki gruba 19-21 yaşlarında ulaşılarak uzun dönem 

bilişsel fonksiyonlarına bakılmıştır. KB uygulanan grubun IQ puanı ve dikkat süresinin geleneksel ba-

kım uygulanan gruba göre daha yüksek olduğu ortaya konmuştur (Ropars et al., 2018: 82). Prematüre 

veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerin KB ve geleneksel bakım arasındaki büyümesinin karşılaştırıldığı 

İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce RKÇ’ların dahil edildiği meta analiz-sistematik derleme 

çalışmasında; 743 bebeğe KB uygulanmış ve 718 kontrolü kapsayan 1.368 makale ve 13 RKÇ belirlen-

miştir. KB, günlük süre olarak en az sekiz saat uygulandığında bebeklerin günlük kilo alımı daha yüksek 

bulunmuştur. Sadece günde altı saat KB uygulanan bebeklerde, daha uzun boy  ve baş çevresi uzaması 

olduğu gösterilmiştir (Charpak et al., 2021: 45). KB uygulanan preterm ve düşük doğum ağırlıklı yeni-

doğanlarda hipotermi riskinin düşük olduğu belirtilmektedir (Kanbur, Mutlu, 2020: 11). Yapılan bir 

çalışmada altmış dakikadan fazla KB uygulanan bebeklerde kortizol düzeyinin daha düşük, doğumdan 

30 dakika sonra kalp hızı (120-160/dk) ve oksijen satürasyonunun (%92-96) arasında olduğu, doğumdan 

sonra ilk beş dakikada ve 60 dakikan fazla uygulanan KB’nın bebeğin kardoyopulmoner stabilitesini 

sağladığı ve stresini azalttığı gösterilmiştir (Takahashi et al., 2011: 151) 

KB’nın Psiko-Sosyal Etkileri 

KB, ebeveynlerin bebeklerine doğrudan dokunma, giyiminde ve emzirilmesinde etkin bir rol almasına 

ortam sunar. Böylece bebekler daha az yenidoğan stresine maruz kalarak, dış ortama uyumları kolay-

laşmış olur (Anderson et al. 2003: 604; Chwo et al. 2007: 129). KB'nın farkındalığı ve deneyiminin  

ölçmek için 100 anne ve bebeğine bir saatlik KB uygulanmıştır. Annelerin KB farkındalık düzeylerinin 

düşük olduğu, memnuniyet düzeylerinin yüksek olduğu bulunmuştur. Çalışmaya katılan annelerin ken-

dilerini mutlu hissettiği, rahatladığı, emzirmeyi daha kolaylaştırdığını ifade ettikleri, KB uygulamasının 

kolay olduğunu ve evde de devam ettirmek istediklerini bildirmişlerdir (Johnson et al., 2020: 518).  

KB’nın Anne Sütü ile Beslenme ve Emzirme Davranışlarına Etkisi 

KB, emzirme sürecine olumlu katkı sağladığı (Tully et al., 2016: 45), annenin ilk emzirmeye başlama 

başarısını arttırdığı (Karimi et al., 2019:1), tek başına anne sütü ile besleme/emzirmeyi arttırdığı (Kha-

divzadeh  et al., 2016: 5409; Karimi et al., 2020: 46; Zhang et al., 2020:64) ve annenin emzirme öz 

yeterliliğini arttırdığı gösterilmiştir (Yilmaz et al., 2020: 80-87). 

KB’nın Ebeveynler Üzerine Etkileri 

Anne-baba memnuniyeti ve ebeveyn- bebek bağlanmasının artmasında pozitif etkileri vardır (Karimi et 

al., 2013: 7). Ebeveynin yeterlilik duyguları artar ve annelik-babalık rolüne erken uyumunu sağlar. Ebe-

veyn- bebek arasında düzenli etkileşim olduğu, ailelerin bebekleri ile ilgili korku ve anksiyetelerinin 
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azaldığı bildirilmiştir (İşler 2007; Chwo et al. 2007; Johnson 2007; Conde-Agudelo et al. 2011; 

Gathwala et al. 2008; Neu et al. 2010). Kanguru bakımı sırasında ten tene temasının oksitosin salınımını 

tetiklediği, depresif semptom riskini en aza indirmenin yanı sıra maternal stresi azalttığı yapılan çalış-

mada bildirilmiştir (Badr, Zauszniewski, 2017: 179). Geç preterm bebekler (32-35 gestasyon haftası) ve 

ebeveynleri ile yapılan RKÇ’da, KB’nın bebek ve ebeveynlerin tükürük kortisolü, ebeveynlik stresi/dep-

resyonu üzerine etkilerini incelemeyi amaçlanmıştır. İsveç'teki iki farklı yenidoğan bakım ünitesinden 

otuz yedi aile, randomize edilmiştir (sürekli KB veya standart bakım). KB uygulanan gruptaki bebekle-

rin kortizol seviyesinin daha az, anne ve bebeklerin tükürük kortizol seviyeleri arasındaki uyum ve ba-

baların eşle ilgili ilişki sorunları deneyimlerini azalttığı ve bebeklerin dördüncü ayda tek başına anne 

sütü ile beslenme oranları daha yüksek gösterilmiştir (Mörelius et al., 2015: 63-70). Altı RKÇ’nın sis-

tematik olarak incelendiği meta analiz çalışmasında, KB’nın doğumun üçüncü evre süresini kısalttığı 

gösterilmektedir. Doğumun üçüncü aşamasını hızlandırmak için bu farmakolojik olmayan yöntemi kul-

lanmanın doğum sonu hemarojiyi önlediği de bildirilmiştir (Karimi et al., 2019: 612).  

KB’nın Bebek üzerindeki Davranışsal Etkileri 

KB uygulanan bebeklerin daha sakin oldukları daha az ağladıkları, daha çabuk uykuya geçtikleri ve 

daha uzun süre uyudukları, YYBÜ stresi ile daha iyi baş ettikleri bildirilmiştir (Christensson et al. 1998: 

1115; Chwo et al. 2007:129; Pillai Riddell et al. 2011: CD006275). Üç-12 haftalık infantil kolik nede-

niyle hastaneye yatan bebekler ile yapılan RKÇ’da KB uygulanan bebeklerde ağlama sürelerinin kısal-

dığı, uyku sürelerinin arttığı sonucuna ulaşılmıştır (Saeidi et al., 2014: 34).  Preterm bebeklerin (32-37 

gestasyon haftalık) uyku ve uyanıklık durumlarının karşılaştırıldığı çalışmada; KB uygulanarak uyutu-

lan bebeklerin elde tutarak uyutulanlara göre uyku derinliğinin daha fazla, uyanıklığının ise daha az 

olduğu gösterilmiştir (Bastani et al., 2017:231). KB’nın ikiz preterm bebeklerde, tükürük oksitosinini 

(OT) etkileyip etkilemediğini araştırmak için yapılan çalışmada, preterm ikiz bebeklerin tükürüğündeki 

OT konsantrasyonu KB sırasında azaldığı gösterilmiştir. (Kommers et al., 2018: 18). 

COVID-19 ve KB 

Bin yüz yirmi yenidoğan sağlık profesyonelleri ile yapılan küresel bir ankette, 62 ülkedeki sağlık çalı-

şanlarının üçte ikisi, COVID-19 şüphesi olan annelerin bebekleri ile KB uygulamasına izin vermedik-

lerini, sağlık profesyonellerinin neredeyse dörtte biri, bebeklerin enfekte olmayan anneler tarafından 

bile emzirmeye izin vermezken, rutin KB uygulamasına da izin vermediklerini rapor etmişlerdir (Rao 

et al., 2021: e004347). Lancet Eclinical Medicine'da yayınlanan bir araştırmada, özellikle DDA veya 

pretermatüre yenidoğan bebeklerin doğumdan sonra ebeveynleri ile yakın temas sağlamanın kritik öne-

mini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, birçok ülkede, COVID-19 enfeksiyonları doğrulanırsa veya 

şüphelenilirse, yenidoğan bebekler rutin olarak annelerinden ayrıldığını ve bu durumun yenidoğanları 

daha yüksek ölüm riski ve yaşam boyu sağlık komplikasyonları ile karşı karşıya bırakmak anlamına 

geldiği belirtilmektedir (Minckas et al. 2021: 100733).    

DSÖ, Mart-2021 yılında yayımladığı raporunda,5 kapsamlı KB ile 125.000 bebeğin hayatı kurtarılabile-

ceğini, preterm veya DDA bebekler için, KB özellikle kritik olduğunu, KB’nın bebek ölümlerini %40, 

hipotermiyi %70 ve şiddetli enfeksiyonları %65 oranında azalttığını bildirmiştir. DSÖ, annelerin do-

ğumdan itibaren bebekleriyle aynı odayı paylaşmaya devam etmelerini ve emzirebilmelerini ve ten tene 
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temasını yapabilmelerini (COVID-19 enfeksiyonlarından şüphelenilse veya onaylandığında bile) uygun 

enfeksiyon önlemlerinin sağlanması için desteklenmeleri gerektiğini tavsiye etmektedir. KB, özellikle 

düşük gelirli ülkelerde prematüre veya DDA bir bebeğin hayatta kalma şansını artırmak için en iyi mü-

dahaleler arasında yer aldığını, küçük ve hasta yenidoğanları korumanın en uygun maliyetli yollardan 

biri olduğunu vurgulamaktadır. 5 

SONUÇ 

KB eğitimlerinin hemşirelik, ebelik ve diğer sağlık disiplinlerinin eğitiminde yer alması, sahada çalışan 

tüm sağlık personeline KB ile ilgili hizmet içi eğitimler, ücretsiz kursların verilmesi, kitle iletişim araç-

larında KB ile ilgili tanıtımların yer alması, anne ve baba adaylarının gebelik döneminden başlayarak 

KB ile ilgili eğitimlerin verilmesi, ebeveynlerin doğum ve doğum sonrası KB yapmaları konusunda 

cesaretlendirilmeleri, özellikle YYBÜ’nde KB’nın rutin bakımın bir parçası haline gelmesi, “Anne 

Dostu/Bebek Dostu Hastane” programlarına ‘’KB Dostu Hastaneler’’ programı da eklenmesi, KB uy-

gulaması için hastanelerde fiziki şartların sağlanması, pandemi sürecinde özellikle anne sütü ile bes-

lenme ve KB’nın sürdürülmesi son derece önemlidir. 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE OLUŞAN TRAVMALARIN FİZYOLOJİK SONUÇLARI 

Cihan GÜL, Yavuz ÜREN 

Türkiye 

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET  

Kadına yönelik şiddet bir toplumsal sorun ve çözüm bekleyen önemli bir halk sağlığı problemidir(1). 

Dünya sağlık örgütünün 2013 raporuna göre tüm dünyada kadına yönelik fiziksel ve cinsel şiddet oranı 

%30’un üzerindedir (2). Son 10 yıla baktığımızda ülkemizde de kadına yönelik şiddet oranı korkutucu 

bir düzeye çıkmıştır. Örneğin; kadına yönelik şiddet olaylarının 2103 te, 2012 yılıyla karşılaştırıldığında 

%36’lık bir artış olduğu görülmüştür. Çalışma Web of science, google akademik ve pubmed veri taban-

ları üzerinden kadına yönelik şiddet, travma, anksiyete gibi anahtar sözcükler kullanılarak taramalar 

yapıldı. Araştırmamız yapılan taramalar sonucu 2014’den bu yana yayınlanan ve tam metnine ulaşılan 

çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Kadına yönelik şiddet toplumlarda erkek egemenliği için 

meşru bir araç olarak kullanılmıştır. Batı’da 17, 18 ve 19. Yüzyıllardaki yasalarda erkekler yasa gereği 

kadınlara şiddet uygulama hakkına sahiplerdir. Yaptıkları bu eylemlere karşı her hangi bir toplumsal 

itiraz da söz konusu olmamıştır. Örneğin bir Fransız yasasına göre kadına yönelik şiddet iz bırakmamak 

ve kesici delici alet kullanmamak şartıyla darbe, tekme ve yumruk atmakla sınırlandırılmıştır (3). Kadına 

yönelik şiddetin oluşturduğu travmalar çeşitlilik göstermektedir. Ankara İlinde 2018 yılında yapılan bir 

araştırmada 15-49 yaş grubunda olan 300 kadın üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma so-

nuçları arasında kadınların %40’ı son bir yılda aile içi şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. Bu şiddetin 

%9,2’si fiziksel, %41,7’si duygusal, %3,3’ü cinsel şiddettir(4). Duygusal şiddet, duygusal gereksinim-

lerin aşağılama, zorlama, öfke, cezalandırma, gerginlik boşaltma amacıyla karşı tarafa baskı uygulamak 

için tutarlı bir şekilde istismar edilmesi, bir yaptırım ve tehdit aracı olarak kullanılmasıdır(5). Cinsel 

şiddet, cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için kadını cinsel bir obje olarak görmek ve bu doğrultuda yapılan 

cinselliği bir tehdit aracı olarak kullanmaktır. Kanınlar üzerindeki ekonomik şiddet, gelirlerin ve paranın 

kadınlar üzerinde bir kontrol aracı olarak kullanmaktır. Evin ihtiyaçlarını karşılamamak, kadının varsa 

maaşına el koymak ve harcamalarda onun fikrine danışmamak ekonomik şiddet olarak tanımlana bi-

lir(6). Ekonomik şiddete maruz kalma oranı ülkemizde %23-30 oranında değiştiği rapor edilmiştir (7). 

Kadınların ev ihtiyaçları için eşlerinden para almada zorluk yaşadıkları görülmüştür. Yapılan bir araş-

tırmada çalışan kadınların en fazla kaldıkları ekonomik şiddet davranışları arasında çalışmalarına engel 

olma, ve ev ihtiyaçları için para vermeme şeklindedir(8). Araştırma sonuçları içinde şiddet türü genel-

likle fiziksel şiddet (dövme, dayak vs.) olmakta ve diğer türde şiddete maruz kalmaları durumunda bu-

nun farkında olmamaları veya durumu göz ardı ettikleri görülmüştür. Aslında ekonomik şiddet kadının 

işini kaybetmesine, ekonomik özgürlüğünün kaybolmasına ve daha sonra ortaya çıkacak cinsel, fiziksel 

ve psikolojik şiddete zemin hazırlamaktadır. Kadına yönelik şiddettin kadın üzerinde bıraktığı etkiye 

benzer olarak baş etme yöntemleri de değişiklik göstere bilmektedir. Kadının sosyo-ekonomik durumu, 

yaşadığı toplumun kültürel özellikleri, eğitim durumu, yaşadığı şiddet türü ve sıklığı, çocuklukta şiddet 

yaşantısı, şiddete verdiği tepkisi ve yorumlama biçimi gibi daha bir çok faktör rol oynamaktadır(9). 

Kadına yönelik şiddetin diğer önemli bir konusu da şiddete maruz kalan kadınların şiddete hiçbir tepki 

vermemeleri gelmektedir. Bununla ilgili yapılan bir çalışmada şiddete maruz kalmış olan kadınların 

yaklaşık %87’si uğradığı şiddete hiçbir tepki vermediği rapor edilmiştir (10). Başka çalışmalarda şiddete 
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maruz kalan kadınların %45’inin durumu kimseye anlatmadığı, bunlarda sadece %5’inin polise yada 

savcılığa başvurduğu bildirilmiştir. Şiddete verilen tepkiler arasında %37 ile “susma” ve %36 ile şiddete 

“sözle karşılık verme” belirtilmiştir(11). Başka bir çalışmada ise şiddete maruz kalan kadınların %49’u 

şiddet karşısında sustuğu, %18’inin evden ayrıldığı ve sadece %6’sının polislere başvurduğu görülmüş-

tür (12). Aslında şiddete maruz kalan ve susan yada şiddet eden eşle birlikte kalmaya devam eden kadın 

yüzdesinin yüksek olmasındaki en önemli sebeplerden biride kadını koruyacak önlemlerin yetersizliğin-

den kaynaklanmaktadır (6). Yine Ülkemizde 2013 yılında yapılan bir çalışmada 410 kadının 366’sı 

(%89.3) en az bir kez şiddet gördüğü bildirilmiştir(13). Gördüğü şiddet türleri arasında fiziksel, cinsel, 

psikolojik, sözel ve ekonomik şiddet yer almaktadır. Kadına yönelik özellikle eş şiddetinin bu kadar 

yaygın olmasına rağmen kolaylıkla dile getirilemeyen bir durumdur. Sebepleri arasında şiddetin artarak 

devam edebilme ihtimali, boşanma, ekonomik zorluklar ve kültürel baskılar yer almaktadır. Kadına yö-

nelik şiddetin sonuçları arasında şiddet gören kadınlarda ruh sağlığında bozulma, depresyon, madde 

kullanımı, anksiyete, ve intihar sıklığının arttığı görülmüştür. Kadına yönelik şiddet güçsüzlük, korku, 

suçluluk, utanç, yalnızlık ve çaresizlik hissetme, kendine olan saygıyı ve güveni kaybetme, kendini 

önemsiz hissetme, başkasına güvenmekte zorlanma, sürekli kötü bir şeyler olacakmış duygusunu taşıma, 

sürekli tetikte olma, gergin ve endişeli olma, kolay irkilme hali, uyaranlara aşırı duygusal reaksiyonlar 

verme, tekrar eden kendine zarar verme davranışları (kesme, jiletle doğrama, yaraları koparma vb.) uyku 

bozuklukları, cinsel bozukluklar, kirlenmişlik hissi, öfke patlamaları, kendini tamamen değişmiş, baş-

kalarından tamamen farklı olduğunu hissetme, kendini yalnızlaştırma, kaybetmiş gibi hissetme, geri 

çekme, tecrit etme, kendini tekrar tekrar tehlikeli durumların içine sokma gibi birçok sonuçlar doğura 

bilmektedir. Çoğu zaman da erkeklerin boşanma ve tekrar evlenme gibi tehdit etmeleri onlar üzerinde 

tahakküm kurmaya çabalarlar (14). Kadına yönelik şiddette kadınlarda oluşan savunma mekanizmaları 

arasında yardım arama davranışları sergilemeleridir. Öncelikle şiddetle baş etmek için eşlerinin istedik-

leri doğrultusunda kendilerini değiştirmeleri ve bunu eşleri ile konuşarak ve yüzleşmeyi kullanarak yap-

tıkları belirtilmiştir (15). Şiddetle başa çıkmak için öncelikle en yakınlarından aile fertleri ve arkadaşla-

rından başlayarak eğer destek bulmadılarsa dini inançlara yönelimi arttırarak üstesinden gelmeye çalış-

tıkları belirtilmiştir (16). Dine daha çok bağlanma, kadınların duygularını rahatlatan ve güçlendiren, 

psikolojik olarak depresyonu azaltmayı hedefledikleri bildirilmiştir (15). Aslında kadının fiziksel özel-

likleri göz önüne alındığında şiddetin her türlüsüne karşı toleransı erkeklere göre daha fazladır. Bu du-

rum şiddet sonrası ani ayrılma tutumunun çok yüksek olması sonucunu doğurur. Fakat aile ile ilgili başta 

var olan çocuk daha önceden ekonomik bağımsızlığının kaybolması ve geçim sıkıntısı gibi birçok etken 

yüzünden ayrılma seçeneğini ötelemelerine sebep olmaktadır. Kadına yönelik şiddetle bir diğer baş etme 

şekli ise iyimser yaklaşım gelmektedir. İyimser yaklaşımı oluşan kötü durum veya durumlardan iyi so-

nuçlar çıkarabileceğine inanmadır. İyimser yaklaşımı kullana bilmek için kadının özgüveninin yüksek 

olması ve bu doğrultuda hareket etmesi gereklidir. Şiddete maruz kalma kadınlarda özgüven yetersizli-

ğine, utanç, benlik saygısında azalmaya ve suçluluğa yol açarak şiddete karşı kadınlarda boyun eğici 

davranışları arttırabilir. Kadınlar erkeklere göre olumsuz bir olaya karşı daha duygusal yaklaştıkları için 

dışardan destek almayı genelde çok tercih ederler.  Kadına yönelik şiddet sonucu oluşan ruhsal prob-

lemler psikosomatik hastalıkları da tetiklemektedir. Örneğin; psikolojik stresten dolayı meydana gelen 

mide gastriti ve ülserinin oluşması beslenmeyi bozmakta hastalıklara karşı daha savunmasız hale gel-
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mesini sağlamaktadır. Kadına yönelik şiddet doğuran etkenler arasında sosyo-kültürel yapı, ailenin eko-

nomik durumu ve daha birçok sebep rol oynadığı düşünüldüğünde çözüm multidsipliner olmalı ve bu 

konular üzerinde daha fazla araştırmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Travma, Depresyon 

KAYNAKÇA 

World Health Organisation. Violence against women intimate partner and sexual violence against wo-

men – Evidence brief. 2020: Retrieved July 07,  

World Health Organisation. Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and 

health effects of intimate partner violence and non-partner sexual assault.2013 

Englehart, R. (2014). Gelişmiş Sanayi Ülkelerinde Kültürel Dönüşüm, (Çev. M. Vatar). Tahran: Kavir 

Canlı, Serap, and Ferda Özyurda. "Ankara İli Gölbaşı İlçesinde Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Kadına 

Yönelik Şiddet Ve Depresyon İlişkisi." Health 22 (2018): 30. 

Breiding MJ, Basile KC, Smith SG, Black MC, Mahendra RR. Intimate Partner Violence Surveillance: 

Uniform Definitions and Recommended Data Elements, Version 2.0. Atlanta (GA): National 

Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention; 2015. p. 

11. 

Oktay EY. Türkiye’nin ve dünyanın ortak sorunu: Kadına şiddet. Akademik Araştırmalar Dergisi 2015; 

64:57–118. 

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırması. 

Ankara: Elma Teknik Basım Matbaacılık; 2015. 

Gümüş, A. B., Şıpkın, S., & Erdem, Ö. (2020). Orjinal Makale Kadına yönelik eş şiddeti yaygınlığı ve 

kadınların baş etme yöntemleri. 

Bauman EM, Haaga DAF, Dutton MA. Coping with intimate partner violence: Battered women's use 

and perceived help fulness of emotion-focused coping strategies. Journal of Aggression, Malt-

reatment and Trauma 2008;17:23–41. 

Köşgeroğlu N, Çulha İ, Öz Z, Yılmaz A. Şiddet karşısında kadınların davranışlarının incelenmesi. Aka-

demik Sosyal Araştırmalar Dergisi 2015;3:342–50. 

Bilgin Şahin B, Erbay Dündar P. Kadına yönelik şiddet ve yaşam kalitesi. Anadolu Psikiyatri Derg 

2017;18:203–10. 

Yanık A, Hanbaba Z, Soygür S, Ayaltı B, Doğan M. Kadına yönelik şiddet davranışlarının değerlendi-

rilmesi: Türkiye’den kanıt. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 2014;4:104–111. 

Kıvrak Y, Gey N, Kıvrak HA, Kokaçya MH, Çöpoğlu ÜS, Arı M. Kadına yönelik eş şiddeti, çocukluk 

travmaları, depresyon ve yaşam kalitesi: Toplum temelli çalışma. Anadolu Psikiyatri Derg 

2015;16:314–22. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

146 

Niyazi, M. (2017). Fara Tahlile Avamele Moeser Bar Khoshoonat Aleyhe Zanan, Pajooheshname Za-

nan, 8(4), 83- 104. 

Yıldız E, Bal Ö, Binbir S. Kadına şiddetin adı: Mor halkalar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 

2015;8:139–62. 

Kandemirci D, Kağnıcı DY. Kadına yönelik aile içi şiddetle baş etme: Çok boyutlu bir inceleme. Türk 

Psikoloji Yazıları 2014;17:1–12. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

147 

LAKTASYON DÖNEMİNDEKİ İLAÇ UYGULAMALARININ BEBEKLER ÜZERİNDE 

FİZYOLOJİK ETKİLERİ 

Cihan GÜL, Yavuz ÜREN 

Türkiye 

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET 

Yenidoğan bebeği anne sütü ile beslemek; bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesinin sağlanması, sosyal 

ve psikolojik gelişimini sağlanması, bağışıklık sisteminin korunması ve geliştirilmesi açısından son de-

rece önemlidir.  Anne sütü; bebek için gerekli sıvı, besin ve enerji ögelerini barındırması, sindiriminin 

kolaylığı, biyoyararlanımının yüksekliği, içerdiği büyüme faktörleri ve anti-enfektif proteinler (lizozim, 

laktoferrin, α-laktalbümin, immünoglobulinler) yönünden eşsiz ve doğal bir besindir. Ayrıca anti-alerjik 

özelliği (β-laktoglobulin içermemesi) sahip ve tek başına bebeğin ilk 6 ay tüm ihtiyacını karşılaya bilir.  

Her canlının sütünün bebeğine özel olduğu düşünüldüğünde ve aynı emzirme periyodu içinde sütün 

kompozisyonunun değişmesi göz önüne alındığında anne sütü yenidoğan için çok önemli bir besin öge-

sidir. Anne sütü aslında çift taraflı bir yarar sağlamaktadır. Bebeği bir çok enfeksiyon ve hastalıklara 

karşı koruyarak mortalite ve morbidite de azalma sağlar. Diğer taraftan anne sütü, anneyi pospartum 

depresyonu, osteoporoz ve meme kanseri gibi çeşitli hastalıklara karşı korur(1). Anne sütü bu kadar 

önemli iken doğum sonrası bazen annelerin ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Kullanılan ilaçların anne 

sütüne geçip bebeği olumsuz etkilemesi endişesi hem ailede hem de sağlık çalışanlarında görülmektedir. 

Ayrıca kadın doğum uzmanları, aile hekimleri ve çocuk hastalıkları uzmanı doktorlar ilaçların emziren 

annelerde kullanımı konusunda zorluk yaşayabilmektedir. Kontrendike olan ilaçların emziren annelerle 

kullanımı ne kadar yanlışsa, kontrendike olmayan ilaçları kullanırken annenin emzirmeye ara vermesi 

de o kadar yanlış bir tutumdur. Emziren annelerin sütünden geçen  ilaçların bebekler üzerindeki olumsuz 

etkilerini ortaya koyarak bilinçlendirmeyi arttırmak ve ilaç kullanımında farkındalığı arttırmayı amaç-

ladık. Bu sebeple birçok makale derleyerek en güncel bilgilere oluşmaya çalıştık.  Çalışma pubmed, 

google akademik ve sciencedirect veri tabanları üzerinden emziren kadınlarda ilaç uygulamaları, anne 

sütünden geçen ilaçların bebekler üzerindeki etkileri gibi anahtar sözcükler kullanılarak taramalar ya-

pıldı. Araştırmamız yapılan taramalar sonucu 2009’den bu yana yayınlanan ve tam metnine ulaşılan 

çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Anne sütü, ilkel çağlardan günümüze kadar uzanan mucizevi 

bir besin öğesi olarak özelliğini korumuş ve sayısız makalelere ve araştırmalara konu olmuştur. Ameri-

kan Pediatri Derneği Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) ilk 6 ay sadece anne sütü ve 2 yaşına ve sonrasına kadar da ek gıdalarla beraber emzirmeyi 

önermektedir(2). Mama kullanımı ile birlikte mortalite ve morbidite oranlarının arttığı bilinmektedir(3). 

Dünyada yaklaşık bir milyon bebek her yıl anne sütü almadığı için ölmektedir. Bu yüzden emzirmenin 

önemi konusunda anneleri bilinçlendirmek ve mama kullanımını en asgari seviyeye düşürmek gerekli-

dir. Mama kullanımlarının anne sütü olmadığı dönemlerde yada ek besin gıdası olarak belirtilmesi ve 

bu konuda bilgilendirmelerin artırılması gerekmektedir.  Türkiye Sağlık Araştırması 2008 (TNSA-2008) 

verilerine göre ilk 6 ay sadece anne sütü verilme oranı %41,6, TNSA-2013 verilerinde %30 olarak açık-

lanmıştır(4). Bunun en büyük sebebinin annenin hasta olmasıyla birlikte ilaç kullanması ve mamalar 

olduğu görülmüştür. Hastalanırken annelerin kullandığı ilaçların anne sütüne geçip geçmemesi çok 

önemli bir konudur. Çünkü anne sütüne ilacın geçmesi belli bir süre annenin emzirmeye ara vermesi 
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gibi durumların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Buda meme alveollerinde belirli bir süre süt salını-

mının durmasına ve belli bir süreden sonra da sütün kesilmesi gibi istenmeyen durumların oluşmasına 

zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle emzirmeye ara vermemek için anne sütüne karışmayan ilaçların tercih 

edilmesi çok önemlidir. Yapılan çalışmalarda, kadınların gebelik dönemlerin de ortalama 7-8 defa ilaç 

kullandıkları görülmüştür. İlaçların arasında en fazla kullanılanlar arasında analjezikler gelmektedir. 

Emzirme döneminde de birçok ilaç türü kullanıldığı görülmüştür. Emziren annelerde kullanılan ilaçlar 

arasında ilk sırada yine analjezikler gelmektedir. Bunun dışında antienflamatuar ilaçlar, anestezikler, 

oral kontraseptifler, dispeptik ilaçlar, anti asitler, hemoroide yönelik ilaçlar ve antibiyotikler olarak rapor 

edilmiştir(5).  Annelerin kullandıkları ilaçların süte geçmesi ilaçların iyonize olup olmadıkları da etki-

lemektedir. Non-iyonize olan ilaçlar iyonize olan ilaçlara göre çok daha az süte geçerler. İlaçların çözü-

nürlükleri ve vücuttaki sıvıların pH seviyeleri gibi özelliklerde ilaçların geçişini etkiler. İntertisyel sıvı-

lar ve kanın plazması ortalama 7,4’lük bir pH ya sahip olup hafif alkalidir. Kullanılan ilaçların zayıf 

asidik olması alkali sıvılarda daha fazla çözülmeleri plazmadaki sıvılarda bulunan proteinlere kuvvetli 

bir şekilde bağlanarak  anne sütünde olan konsantrasyona kıyasla daha yüksek konsantrasyonlarda ka-

lırlar. Onun için hafif alkali olan ilaçlar anne sütüne daha fazla geçerler. Anne sütüne ilaçların geçebil-

mesi için molekül büyüklükleri 100 mol’den küçük olmaları gerekmektedir. Örneğin; heparin ve insü-

linin molekül büyüklükleri 100 mol’den büyük oldukları için anne sütüne geçememektedir. Fakat alkol 

nikotin ve kafein gibi maddeler kolaylıkla süte geçebilmektedir(6). Ama bir çok ilaçta bulunan etken 

maddeler çok küçük boyutlarda olduklarından rahatlıkla membranlardan anne sütüne geçmekte ve be-

beğe zarar vermektedir. Zararın boyutu bebeğin yaş, kilo ve direnci gibi birçok etkene göre değişiklik 

göstermektedir(5). Bunların dışında annenin ilacı ne şekilde aldığı (IM, IV, oral. vs.), ilacın dozu, aç tok 

kullanımı ve diğer ilaçlarla etkileşimi gibi pek çok faktörde etkiler. Tek doz kullanılan ilaçlar ile daha 

fazla kullanılan ilaçların süte geçme oranları da farklı olmaktadır. Aspirin süte geçen bir ilaçtır günde 

tek toz alınması ve düşük dozlarda kullanılmasında bir sakınca yoktur. Fakat artrit tedavisinde 4 saatte 

bir 650 mg alınan aspirinin bebekte metabolik asidoz geliştirdiği ve annenin emzirmeyi kesmesinden 

sonra bile üçüncü günde bebeğin serumunda salisilat düzeyinin yüksek olduğu bildirilmiştir(7). Yine 

başka bir ağrı kesici çeşidi olan opioidler genellikle cerrahi ve travmalar sonrası oluşan ağrılarda tercih 

edilmektedir. Anne sütüne geçebilen bu ilaçlar bebeklerde letarji ve sedatif etkiler yaratmaktadır. Bunun 

için kullanılan opioidlerde oral biyoyararlanımı zayıf (%26) olanın veya morfin tercih edilmesi gerek-

mektedir(8). Bunun dışında alternatif olarak süte geçiş oranı ortalama %2.4 ve aktif metaboliti hidro-

morfon olan hidrokodon kullanılabilir(8). Ancak sedasyon yan etkisi olduğu bildirilmiştir (8).  Gebelikte 

ve doğumdan sonra sindirim sistemi için en çok kullanılan ilaçlar gastroözofageal reflü ilaçları ve bu-

lantı/kusma şikayetlerine yönelik H2 reseptör antagonistleri ve proton pompa inhibitörleridir(8). İçle-

rinde simetidinin anne sütüne geçişinin yüksek olmasından dolayı famotidin veya ranitidinin tercih edil-

mesi gereklidir(8). Proton pompa inhibitörleri düşük asitte stabil olmamaları ve sütteki oranının bebeğin 

bağırsağında az emilmesinden dolayı bebeğe olan etkisi çok düşüktür. Bulantı/kusmanın kısa tedavisi 

için kullanılması tercih edilen en uygun ilaçlar; ondansetron, dimenhidrinat ve metoklopramiddir(8). 

Bebeğin kanına geçen ilacın ilacı detoksifiye etmesi böbrek ve karaciğerdeki detoksifikasyon mekaniz-

masının ve konjügasyon yeteneğine bağlıdır. Bazı ilaçlar düşük dozda süte geçse bile bebeğin karaciğe-

rinde detoksifiye işlemi iyi yapılmadığında vücutta birikmesine ve toksisiteye yol açabilmektedir. Örnek 

olarak Asetaminofen gibi ilaçlar detoksifikasyon mekanizmasının sınırlı rezervinden dolayı toksik ola-

bilmektedir. Ayrıca prematüre bebeklerde tolere edilecek ilaç miktarı az olacağı için risk büyümektedir. 
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İlaçların plazma proteinlerine bağlanmaları da bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. 

Sülfadiazin türü ilaçlar yaşamın ilk haftalarında plazma proteinlerinden olan albümin ve bilirubine bağ-

lanmak için yarışırlar. Bilirubin albümine bağlanmazsa kanda çok yüksek seviyelere çıkar ve kernikterus 

hastalığı ortaya çıkar. Özellikle beyin bariyerini geçerek beyin ve beyincikteki çekirdeklerde birikir ve 

hasar oluşturur. Bunun dışında albümine bağlanmayla ilgili bilirubinle yarışan diğer ilaçlar furosemid, 

salisik asit (aspirin veya asetilsalisilik asit) ve fenilbutazondur (9). Bir bebeğin ne kadar miadında veya 

miadına yakın doğması konjenital hastalıkların olmaması ilaç detoksifikasyonu yönünden oldukça 

önemlidir. Yani bebek aslında ne kadar prematüre doğarsa ilaç toleransı o kadar az olur. Ayrıca istem-

lerin organları olgunlaşmamış olması değil aynı zamanda vücutta kompozisyonunun farklı olması da 

yine ilaç toleransını ve detoksifikasyonu etkilemektedir. Prematüre bebeklerde ekstraselüler sıvı miktarı 

fazla fakat protein miktarı az olduğu için verilen ilaçların santral sinir sistemi üzerinde daha fazla sedatif 

aktiviteye neden olmaktadır. Bebeklerin ağırlık ve haftalarına bağlı olarak ilaçları metabolize etme hız-

larında değişiklik gösterir. Ortalama 40 haftada miadında doğan bebeklerin karaciğerleri ilaçların ço-

ğunu metabolize edebilmektedir. Fakat prematüre doğan bebekler, yenidoğan sarılık, stres, düşük serum 

albümin seviyesi, hipoksi gibi durumlar karaciğer metabolizmasının ilaçlara olan etkisini azaltmakta-

dır(9).  Anne yaklaşık dakikada 60-300 ml arasında süt üretir ve memeye gelen kan miktarı dakikada 

500 ml kadardır. Günlük ortalama 1000 ml süt verdiği düşünüldüğünde emziren annenin ilaç kullanması 

önemli bir sorundur(9).  Kullanılan bir ilacın bebeğe zarar verip vermediği tam bilinmiyorsa annenin 

bebeği iyi gözlem yapması ve ilacı kullanımına çok dikkat etmesi gerekmektedir. Bebekte yorgunluk ya 

da uygu halinin oluşması, uyku düzeninin bozulma gibi değişiklikler gözleniyorsa annenin kullandığı 

ilacı tekrar gözden geçirmesi gereklidir. Annenin gebelik esnasında kullandığı ilaçlar varsa bebek ilaç-

larla daha önce karşılaştığı için bu ilaçların bebeğe zararının daha az olduğu tahmin edilmektedir(9). 

Sonuç olarak annenin kullanmak zorunda kaldığı ilaçların riskini azaltmak için kısa etkili ilaçların kul-

lanımını tercih etmesi, anne sütüne çok az miktarda geçecek dozda ilaç alınması, ilaç kullanmayı emzir-

meden sonra yapması, bilimsel olarak anne sütüne geçmediği kanıtlanmış ilaçları tercih etmesi ve en 

önemlisi gerekmedikçe ilaca başvurmaması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Anne Sütü, İlaç Kullanımı 
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GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMİN PELVİK 

TABAN ÜZERİNE ETKİSİ 

Meryem VURAL ŞAHİN1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum / Türkiye 

2-3Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Kadın için pelvis; iç genital organları içinde bulundurması, doğum olayı ve fetusun büyüme ve 

gelişmesindeki rolü nedeni ile önemlidir. Kadın pelvisi iki koksa kemiği, koksiks ve sakrum kemikle-

rinden oluşmaktadır. Kemikleri birbirine bağlayan eklemler ise simfiz pubis, sakrokoksigal ve sakroiliak 

eklemleridir. Eklem dokuları fibrokartilaj yapıda olduğundan gebelik sırasında bu yapılarda yumuşama 

ve kalınlaşma meydana gelir. Pelvik tabanın en önemli kas destekçisi musculus levator anidir. Pelvis 

diyafragması bu kas grubundan oluşmakta ve diyafragma içinde üretra, vajen ve rektum bulunmaktadır. 

Pelvis tabanında bulunan ürogenital diyafragmada musculus bulbokavernosun bulunması doğuma yö-

nelik önemini artırmaktadır. Pelvik fasia ise serviks, vajina, mesane ve rektumun bulundukları pozis-

yonda kalmasını destekler. Kadın hayatının özel dönemleri olan gebelik, doğum ve doğum sonu dö-

nemde yaşanan mekanik ve kimyasal değişimler kadının hayatı boyu yaşayabileceği pelvik tabana yö-

nelik önemli geçici ya da kalıcı etkiler yaratabilmektedir. Pelvik tabana ait kas, doku, eklem gibi yapı-

larda deformasyon, zedelenme, travma gibi etkenlere maruziyet sonucu ortaya çıkan semptomların ge-

neli pelvik taban bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Küresel anlamda çok sayıda kadının pelvik taban 

bozukluğu yaşadığı tespit edilmiştir. Dünya genelinde kadınların %11 ile %35,5 inin pelvik taban bo-

zukluğuna maruz kaldığı belirtilmektedir. Pelvik taban bozukluğunun oluşumunda gebelik, doğum ve 

doğum sonu dönemde yaşanan anatomik, fizyolojik ve hormonal değişimlerin etkisi net olarak anlaşıl-

mamış olsa da risk faktörü olarak ele alınmaktadır. Üreme döneminde yaşanan bu değişimlere yol açan 

faktörlerin, bakım ve danışmanlık hizmetlerinde rol oynayan ebe ve hemşireler tarafından anlaşılması 

ve kadın hayatının yaşam kalitesini artırmada önemlidir. Bu derlemede gebelik, doğum ve doğum sonu 

dönemde yaşanan değişiklerin pelvik tabana etkisi güncel bilgiler ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum, Gebelik, Doğum Sonu Dönem, Pelvik Taban 

GİRİŞ  

Kadın için pelvis; iç genital organları içinde bulundurması, doğum olayı ve fetüsün büyüme ve gelişme-

sindeki etkisi ve doğum kanalı yollarından biri olması nedeni ile önemlidir (Taşkın, 2020). Kadın pelvisi 

iki koksa kemiği, koksiks ve sakrum kemiklerinden oluşmaktadır. Kemikleri birbirine bağlayan eklem-

ler ise simfiz pubis, sakrokoksigal ve sakroiliak eklemleridir (Özer ve ark, 2015). Eklem dokuları fibro-

kartilaj yapıda olduğundan gebelik sırasında bu yapılarda yumuşama ve kalınlaşma meydana gelir (Bur-

nett ve ark, 2019). Pelvik tabanın en önemli kas destekçisi musculus levator anidir. Pelvis diyafragması 

bu kas grubundan oluşmakta ve diyafragma içinde üretra, vajen ve rektum bulunmaktadır (Martellucci 

ve ark, 2015). Pelvis tabanında bulunan ürogenital diyafragmada musculus bulbokavernosun bulunması 

doğuma yönelik önemini artırmaktadır. Pelvik fasia ise serviks, vajina, mesane ve rektumun bulunduk-

ları pozisyonda kalmasını destekler (Taşkın, 2020; Martellucci ve ark, 2015). 

Pelvik tabana ait kas, doku, eklem gibi yapılarda deformasyon, zedelenme, travma gibi etkenlere maru-

ziyet sonucu ortaya çıkan semptomların geneli pelvik taban bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Pelvik 
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taban bozukluğu sonucu görülen semptomlar üriner inkontinans, fekal inkontinans, pelvik organ prolap-

susu, cinsel disfonksiyon ve pelvik ağrı olarak tanımlanmaktadır (Louis ve ark, 2019; Badalian ve ark, 

2020). Küresel anlamda çok sayıda kadının pelvik taban bozukluğu yaşadığı tespit edilmiştir. Dünya 

genelinde kadınların %11 ile %35,5 inin pelvik taban bozukluğuna maruz kaldığı belirtilmektedir (Me-

gabiaw, 2013; Islam, 2016; Badalian, 2020). Pelvik taban bozukluğunun oluşumunda gebelik, doğum 

ve doğum sonu dönemde yaşanan anatomik, fizyolojik ve hormonal değişimlerin etkisi net olarak anla-

şılmamış olsada risk faktörü olarak ele alınmaktadır (Dönmez ve ark, 2014). 

Bu derlemede kadın hayatının önemli evrelerinden gebelik, doğum ve doğum sonu dönemin pelvik ta-

ban üzerine etkisi güncel bilgiler ışığında tartışılacaktır. 

GEBELİK ve DOĞUMUN PELVİK TABANA ETKİSİ 

Gebelik ve doğumda pelvik taban bozukluğunu hazırlayıcı risk faktörleri arasında; gebelikte kilo artışı, 

sigara kullanma durumu, epizyotomi varlığı, epidural analjezi, yenidoğanın ağırlığı, pregestasyonel be-

den kitle indeksi (BKİ), doğumun 1. ve 2. evrelerinin süresi, doğum şekli, perineal laserasyon varlığı, 

parite ve operatif doğum olduğu belirtilmektedir (Mannella, 2013; Bertozzi, 2011). 

Pelvik tabanı koruyucu kanıta dayalı uygulamaların varlığına rağmen gebelik öncesinde kadınların bilgi 

eksikliğinin olduğu ve bu uygulamaların farkında olmadıkları belirtilmiştir (Boyle ve ark, 2014). Ran-

domize kontrollü 100 kadın ile yapılan bir çalışmada 50 kişiye gebelik öncesinde pelvik taban kas ko-

runmasına ve geliştirmeye yönelik eğitim verilip doğum sonu inceleme yapıldığında pelvik tabana yö-

nelik rahatsızlıkların müdahale edilmeyen gruba oranla daha az olduğu görülmüştür (Hyakutake ve ark, 

2018). Primiparlarda görülen pelvik taban bozukluğuna dair risk faktörlerinin araştırıldığı bir çalışmada 

1060 kadın gebelik öncesi risk faktörü yönünden araştırıldığında özellikle yüksek BKİ, sigara kullanma 

ve şiddetli egzersiz yapmanın postpartum dönemde pelvik taban bozukluğuna aday oldukları ve bu du-

rumun gebelik öncesi verilecek eğitimler ile önlenebileceği belirtilmiştir (Durnea ve ark, 2017). 

DOĞUM ŞEKLİ ve DOĞUMDA YAPILAN MÜDAHALELERİN PELVİK TABANA ETKİSİ 

Doğum şeklinin pelvik disfonksiyon üzerine etkisi tartışmalı bir konu olmakla birlikte vajinal doğumun 

anal inkontinans gelişme sürecinde daha çok rol oynadığı belirtilmektedir (Rusavy ve ark, 2016; Larsson 

ve ark, 2019). İsveçte yapılan sistematik bir çalışmada, 2001 ile 2015 yılları arasında 185219 kadın 

sezaryen yöntemi ile doğum yaparken 1400935 kadın vajinal yoldan doğum yapmıştır. Çalışmada se-

zaryen ile doğum yapan 416 kadında fekal inkontinans tanısına rastlanırken bu rakam vajinal doğum 

yapan kadınlarda 5171 olarak tespit edilmiştir (Larsson ve ark, 2019).  4491 gebe ile yapılan meta analiz 

çalışma sonucunda vajinal doğum yapan kadınlarda sezaryen doğum yapanlara göre pelvik taban kas 

gücünde azalma, doğum sırasında pelvik taban kaslarında daha fazla gerilme, idrar akım hızında artış, 

stres inkontinans görülme durumunda artış ve daha yaygın olarak pelvik organ prolapsus görüldüğü 

ifade edilmiştir (Yang ve ark, 2019). 

Vajinal doğum sırasında perineal, servikal ve vajinal laserasyon gibi komplikasyonlar yaşanabilmekte-

dir (Maternity, 2012). Doğum öncesinde kadına ıkınma tekniğini öğretmenin oluşabilecek laserasyon-

ların önüne geçilebileceği belirtilmiştir (Pergialiotis ve ark, 2014). Operatif doğumların incelendiği 

cochrane araştırmasında forseps ile yapılan doğumların vakumla yapılana göre daha travmatik bulun-

duğu ve anal sfinkter hasarına daha fazla neden olduğu belirtilirken 651.934 kadınla yapılan meta analiz 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

153 

çalışmasında operatif yapılan vajinal doğumların anal sfinkter riskini artırdığı belirtilmiştir (O'Mahony 

ve ark, 2010; Pergialiotis ve ark, 2014). 

Epizyotominin Pelvik Tabana Etkisi 

Rutin olmayan ve gerekli durumlarda yani kısıtlayıcı epizyo uygulamalarının anal sfinkter hasarını ön-

lediği belirtilmiştir (Gong ve ark, 2021). 2012 -2015 yılları arasında prospektif gözlemsel kohort çalış-

masında 204 vajinal yoldan doğum yapan primipar kadınlardan, 103 kadına doğum sırasında epizyo 

uygulanırken 101 kadına müdahalede bulunulmamıştır. Bu iki grup karşılaştırıldığında epizyo uygula-

nan 103 kadından 27’sinde, epizyo uygulanmayan 101 kadından 23’ünde levator kas avülsiyonu tespit 

edilmiştir (Speksnijder ve ark, 2017). 19-45 yaş arası vajinal doğum sırasında epizyo uygulaması yapılan 

kadınlara yönelik yapılan bir çalışmada; postpartum dönemde ilk 3 ay boyunca takip edildiklerinde cin-

sel disfonksiyon %59,3, üriner disfonksiyon %15,2 ve pelvik organ prolapsusu %6,3 oranında tespit 

edilmiştir (Huy, 2019). 

Levator Ani Kas Yaralanması 

Özellikle vajinal doğum yapan kadınların %13 ile %36’sında levator kas hasarına rastlanıldığı belirtil-

mektedir (Schwertner ve ark, 2012). Multipar bir kadının vajinal doğum sırasında pelvik tabanındaki 

değişiklerin manyetik rezonans yöntemi ile gözlemlendiği bir çalışmada özellikle fetusun kardinal ha-

reketleri sırasında levator ani kas grubunda %250 gerilme olduğu belirtilmiştir (Sindhwani ve ark, 

2017). Ayrıca doğumun ikinci evresinde geçen sürenin uzaması ve forseps uygulamalarının levator kas 

hasarını artırdığı belirtilmiştir (Kearney ve ark, 2010; Sindhwani ve ark, 2017). 

DOĞUM SONU DÖNEMİN PELVİK TABANA ETKİSİ 

Doğum sonu dönemde görülen pelvik taban disfonksiyonunun en önemli risk faktörleri olarak operatif 

doğum ve ileri derece laserasyon varlığı olduğu belirtilmektedir (Soligo ve ark, 2016; Altuntuğ ve ark, 

2010).  Primipar 52 kadın üzerinde yapılan bir çalışmada erken doğum sonu dönem değerlendirme so-

nucuna göre 22 k;adında avülsiyon saptanırken 32 kadında avülsiyona yönelik bulguya rastlanmamıştır. 

Avülsiyonu olan kadınlarda diğer gruba göre pelvik taban kas gücünde zayıflık, özellikle idrar tutmada 

zorluk ve pelvik taban bozukluğu kaynaklı yaşam kalitelerinde önemli etki yaratttığı belirtilmiştir (Cyr 

ve ark, 2017). 

Prospektif doğum sonu 9 yıl boyunca takibe alınan 1143 kadın ile pelvik taban disfonksiyonuna yönelik 

yapılan bir çalışmada çalışmada en az bir kez vajinal doğum yapan kadınlarda pelvik taban kas gücünde 

zayıflama ile ilişkili aktif mesane, stres inkontinansı, pelvik organ prolapsusu tespit edilirken doğumla-

rını sadece sezaryen ile yapan kadınlarda pelvik kas gücü zayıflığına yönelik bir ilişkiye rastlanılmadığı 

belirtilmiştir (Blomquist ve ark, 2020). Doğum sonu erken dönemde görülen cinsel disfonksiyona neden 

olan unsurlardan biri olarak perineal laserasyon varlığı gösterilmiştir (Ahmed ve ark, 2017). Vajinal 

doğum ile sezaryen doğumun kıyaslandığı toplam 2851 primipar kadın popülasyonu üzerinde yapılan 

ve 10 çalışmanın incelendiği doğum sonu 3. ay ve 6. ayda cinsel doyuma yönelik yapılan meta analiz 

çalışmasında doğum şeklinin postpartum dönemde yaşanan cinsel disfonksiyona yönelik etken olma-

dığı, her iki doğum şeklininde birbirinden üstün olmadığı ifade edilmiştir (Fan ve ark, 2017). 
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SONUÇ 

Kadın hayatının tüm evrelerinin kaliteli geçmesinde pelvik taban sağlığının önemli bir konu olduğu 

görülmektedir. Kadının özellikle gebe kalmadan önce, gebelikte ve sonrasında pelvik tabana yönelik 

eğitimlerin verilmesi ve doğum sonu dönemde kadının pelvik taban disfonksiyonuna  yönelik gözlem 

ve takiplerinin yapılarak etkili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ebe ve hemşirelik hizmetleri adına 

önem kazanmaktadır. 
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DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE KULLANILAN AKUPRESÜR UYGULAMASI: 

RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR 

DERLEMESİ 

Eda Nur ALTUNBAŞ1, Yeliz VARIŞOĞLU2, Pınar IRMAK VURAL3  

1İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans  

Programı, İstanbul / Türkiye 
2-3İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Her kadının ağrıyı algılayışı farklıdır her doğum kendine özeldir ve doğum ağrısı-

nın kadınların hayatları boyunca deneyimlemiş oldukları en şiddetli ağrı türlerindendir. Doğum, kadının 

gereksinimlerinin karşılanması ve desteklenmesi için önemli bir süreçtir. Doğum ağrısı kontrol altına 

alınmalı ve ağrının anne-bebek üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilmelidir. Doğum ağrısının yö-

netiminde kullanılan iki yöntem vardır; biri farmakolojik diğeri nonfarmakolojik yöntemlerdir. Nonfar-

makolojik yöntemlerde ilaç kullanılmaması, güvenli, konforlu, kolay uygulanabilir olması gibi avantajlı 

yönlerinin olmasının yanında ebe/hemşirelerin rollerini bağımsız bir şekilde yerine getirebileceği bir 

alan olması da önemlidir. Bu çalışma, doğum ağrısının yönetiminde uygulanan akupresürün etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla sistematik derleme olarak planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 01 

Ocak-30 Mart 2021 tarihleri arasında “Google Akademik”, “Pub Med” veri tabanlarında “doğum ağ-

rısı”, “nonfarmakolojik yöntem”, “akupresür” anahtar kelimeleri taranarak sistematik derleme olarak 

gerçekleştirildi. Tarama sonucu 5430 makaleden çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan; randomize 

kontrollü deneysel, tam metnine ulaşılabilen Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış 13 makale incelemeye 

alındı.  Bulgular: Yapılan incelemede çalışmaların 2010-2020 yılları arasında yayınlandığı, çalışmala-

rın 8’inin İngilizce, 5’inin Türkçe dilinde yazıldığı belirlendi. Doğum ağrısının yönetiminde çalışmala-

rın %84.6’sında akupresür uygulamasının doğum ağrısını azaltmada etkili olduğu bulundu. Çalışmaların 

%46.2’sinde doğum süresinin kısaldığı, 4 çalışmada doğumda konforunu artırdığı belirlendi. Ayrıca 

doğum eylemini başlatmada etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada akupresürün doğum eylemini baş-

latmada etkisinin olmadığı bulundu. Sonuç ve Öneriler: Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun 

akupresür uygulamasının doğum ağrısını azaltmada etkili olduğu, daha az çalışmada doğum süresine 

etkilediği bulundu. Doğum süresi ve doğum memnuniyeti/konforunda akupresürün etkinliğinin daha az 

çalışıldığı ve kanıt oluşturabilmek için yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Doğum Ağrısı, Akupresür, Nonfarmakolojik Yaklaşım 
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Zehra ŞAHİN YANIK1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3 Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimeri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Jinekolojik kanserler dünya çapında kansere bağlı ölümlerin başında bulunmaktadır. Geleneksel tıp 

kanserlerin önlenmesi, tanı ve tedavisinde ilerlemeler sağlamıştır ancak jinekolojik kanserler ve tedavi-

lerinde oluşan rahatsız edici semptomlar kadınların yaşam kalitelerini ciddi anlamda düşürmektedir. 

Kansere bağlı; yorgunluk, depresyon, yetersiz uyku, tükenme hissi, ağrı, anksiyete, bulantı, kusma, mu-

kozit, tat değişikliği, menopoz semptomları ve cinsellik sorunları yaşanabilmektedir. Kanserli hastalar, 

hastalıkla mücadele edebilme, tedavilerinde etkinlik görememe, semptom yönetebilme, yeni tedavilerin 

maliyeti ve güvensizliği, sağlık çalışanları tarafından yeterince zaman ayrılmaması, semptomlara yöne-

lik uygulanan tedavi yan etkileriyle baş etme, kanserin nüksetme korkusuyla başa çıkma, en iyi tıbbi 

bakımı sağlama, kendileri için bir şeyler yapmış olma, tedaviye direnç ve en önemlisi de yaşam kalite-

lerini arttırma isteği ile ek tedavi arayışına yönelmektedirler. Böylece tamamlayıcı ve alternatif tedavi-

lerin (TAT) kullanımı gittikçe artmaktadır. Avrupa'da kullanımı gittikçe artan TAT uygulamalarını bir 

çok kanser türü içinden en fazla jinekolojik kanser vakaların tercih ettiği görülmektedir. Türkiye’de 

TAT kullanımının durumuna bakılacak olursa, kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür. 

Tıbbi tedavilere göre düşük maliyetli, ulaşılmasının kolay oluşu TAT kullanımını arttırırken; birtakım 

riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durumlar göz önüne alınınca TAT konusunda daha fazla çalış-

manın yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu derlemede, güncel literatüre dayanarak jinekolojik kan-

serlerde TAT kullanımları ve bu yöntemlerin hastalar üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Kanserler, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler, Kanser. 

GİRİŞ  

Kanserler normal olmayan hücrelerin kontrolsüzce bölündüğü hastalıkların genel adıdır8. Dünya çapın-

daki kanser türü ve yaş grubuna göre dağılım sıklığına bakıldığında; 0-74 yaş grubundaki erkeklerin 

kansere yakalanma sıklığı %22,4 olurken kadınlarda bu oran %18,2 olmuştur (Mattiuzzi ve Lippi, 2019). 

Jinekolojik kanserler dünya çapında kansere bağlı ölümlerin başında bulunmaktadır (Pourhanifeh ve 

ark., 2020). 2021 yılı jinekolojik kanserler tahmini verileri doğrultusunda; over kanseri 21.410 yeni 

vaka, 13.770 ölüm, serviks kanserinde 14.480 yeni tanı ve 4.290 ölüm, uterus korpusunda 66.570 yeni 

vaka ve 12.940 ölüm beklenmektedir9. 

TAMAMLAYICI ve ALTERNATİF TEDAVİLER 

Geleneksel tıp kanserlerin önlenmesi, tanı ve tedavisinde ilerlemeler sağlamıştır (Bahall,2017). Ancak 

kansere bağlı vaka sayıları artarken mevcut tedavi yaklaşımları yeterince etkili görülmemektedir. Has-

talar tedavi sürecinin etkinliğini arttırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek için yeni adjuvan tedaviler 

                                                            
8 https://www.nccih.nih.gov/health/cancer-in-depth 
9 http://cancerstatisticscenter.cancer.org    

https://www.nccih.nih.gov/health/cancer-in-depth
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araştırmaktadır (Pourhanifeh ve ark., 2020). Kanser tedavisi alan birçok kişinin ek tedavi arayış neden-

leri; hastalıkla mücadele edebilmek, semptom yönetebilmek, yeni tedavilerin maliyeti ve güvensizliği, 

sağlık çalışanları tarafından yeterince zaman ayrılmaması, tedavi yan etkileriyle baş etmek, kanserin 

nüksetme korkusuyla başa çıkma ve en iyi tıbbi bakımı sağlama diye gösterilebilir2 (Kurt ve Keş-

kek,2013; Reb ve Cope,2019). Yapılan bir çalışmada hastaların %48’i medikal tedavide etkinlik göre-

mediğinden tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemlerini kullandığını belirtmiştir (Alay ve ark., 

2018). Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi’nin tanımına göre TAT; geleneksel tedaviyle bir-

likte standart olmayan bir tedavinin kullanılması olarak tanımlanmıştır1-2 (Öztürk ve ark., 2020). Avru-

pa'da kullanımı gittikçe artan TAT uygulamalarını en fazla jinekolojik kanser vakaların tercih ettiği gö-

rülmektedir3 (Alay ve ark., 2018). Farklı AB ülkelerindeki vatandaşların %20-80'i sağlık hizmetlerinde 

TAT kullanmıştır10. Türkiye’de 7 coğrafi bölgeyi kapsayan çalışmada TAT kullanım oranı %60.5 olup, 

kadınların erkeklere göre daha fazla TAT kullandığı ortaya çıkmıştır (Şimşek ve ark., 2017). Yüksek 

oranda TAT kullanımı görülen Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

(GETAT) Uygulamaları Daire Başkanlığı 2014 yılında GTAT uygulamaları yönetmeliğinde; akupunk-

tur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük uygulaması, homeopati, karyopraktik, proloterapi, larva uygula-

ması, mezoterapi, osteopati, müzik terapisi, kupa tedavisi, refleksoloji ve ozon tedavisi olarak toplam 

15 GETAT uygulamasına yer vermiştir11. 

JİNEKOLOJİK KANSERLERDE TAT KULLANIMI  

Kanser tedavisindeki gelişmeler hayatta kalma olasılığını arttırmıştır. Kanserden sonra hayatta kalan ve 

tedaviden yıllar sonra bile yan etkilerle karşılaşan hasta sayısı da beraberinde artmaktadır (Sekse ve ark., 

2015).  Kansere bağlı; yorgunluk, depresyon, yetersiz uyku, bilişsel yorgunluk, tükenme hissi, elektrolit 

dengesizlikleri, kilo kaybı, dehidratasyon, malnutrisyon, anemi, ağrı, anksiyete, periferal nöropati, bu-

lantı, kusma, mukozit, iştah sorunları, tat değişikliği, kaşeksi ve kronik fiziksel ve zihinsel sıkıntılar, 

idrar/bağırsak sorunları, lenfödem, menopoz semptomları ve cinsellik sorunları yaşayabilirler (Salehi-

far, 2020; Yüce ve Muz, 2020). Hasta ve ailesinde umutsuzluk, bilgi eksikliği ve sosyal açıdan baskı 

kurulması, yüksek tedavi maliyetleri, ilaç yan etkileri ve yan etkilerin uygun olmayan şekilde gideril-

mesi gibi nedenler, onları TAT kullanımlarına yönlendirmektedir (Öztürk ve ark., 2016; Khanghah ve 

ark., 2019). Ulusal Kanser Enstitüsü TAT uygulamalarını 5 grupta bahsetmektedir5. Bu uygulamalar 

tablo 1’de verilmiştir5.  

  

                                                            
10 http://www.efcam.eu/cam/cam-status-in-europe/    

11 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

161 

Tablo 1. Ulusal kanser enstitüsü’ne göre tat uygulamaları12 (Duman ve Koçak, 2017) 

Beden – zihin 

terapileri 

Biyolojik temelli 

uygulamalar 

Manipülatif ve vücut 

temelli uygulamalar 

Biofield(enerji) 

terapileri 

Alternatif 

medikal sis-

tem 

Meditasyon 

Biofeedback 

Hipnoz 

Yoga 

Hayal kurma 

Müzik 

Vitamin ve diyet 

takviyeleri 

Bitkisel tedaviler 

Özel diyetler 

Masaj 

Karyopraktik  

Refleksoloji 

Reiki 

Terapötik doku-

nuş 

Akupunktur 

Homeopati  

Ayurveda 

 

Akupunktur: Ciltteki akupunktur noktalarının; iğne, akupres, kupa, elektrik stimülasyonu, ses ve man-

yetik titreşimlerle uyarılması esasına dayanır4. Kanser tedavisinden kaynaklanan bulantı, kusmada, yor-

gunluk, periferik nöropati, ağız kuruluğu, ağrı, kaygı, sıcak basması semptomlarını hafifletmektedir. 

Yaşam kalitesini arttırken, lenf ödemi, uyku problemlerini azaltmakta ve depresyonu hafifletmektedir5 

(Liu ve ark., 2020; Li ve ark., 2017; Ruela ve ark., 2018).  

Akupressür: Vücutta bulunan belirli noktalara invaziv girişim olmadan elle/ayakla yapılan bası tekni-

ğidir. Kansere bağlı yorgunluk, anksiyeteyi azaltmada ve uyku bozukluğunun iyileştirilmesinde etkilidir 

(Lin ve ark., 2019; Yeung ve ark., 2018). 

Homeopati: Kişiye özel kullanılan homeopatik ilaçlar ile kişilerin sağlık durumunu iyileştirmenin he-

deflendiği bütüncül bir uygulamadır4. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, bulantı, kusma, ağız kuru-

luğu, ağrı, anksiyete, postoperatif ağrı yönetiminde kullanılabileceği; kanselerde, palyatif bakım tedavisi 

dışında kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir5.  

Fitoterapi: Dermatit, anksiyete, stres, depresyon, ağrı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır (Yıldırım 

ve ark., 2020; Nur, 2017).  

Müzik terapisi: Beden-zihin arasında entegrasyonu ve uyumu sağlamaktadır13. Yorgunluğu azaltmada, 

yaşam kalitesini iyileştirmede etkili olabilmektedir (Alcântara-Silva ve ark., 2018). 

Refleksoloji: TAT tedavileri arasında en sık tercih edilen seçeneklerden biridir (Wyatt ve ark., 2017). 

Kemoterapinin ağrı ve yorgunluk belirtileriyle başa çıkmada ve uyku problemleri için etkili bir yöntem-

dir (Dikmen ve Terzioğlu, 2019; Zengin, 2017). 

                                                            
12 https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq#_3 
4 https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf 
5 https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq#_3 
13 https://uskudar.edu.tr/mutem/hakkinda 

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq#_3
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf
https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq#_3
https://uskudar.edu.tr/mutem/hakkinda
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Meditasyon/yoga: İmmün sistemine olumlu etkisi, stresi, anksiyete ve depresyonu hafifletmektedir 

(Peksoy ve ark., 2018). Ayrıca uyku değişikliği ve yorgunluk semptomları üzerine olumlu etkisi bulun-

maktadır (Lin ve ark., 2019). 

Apiterapi: Arı ürünlerinin (bal, arı sütü, arı zehiri vb) çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılması esa-

sına dayanır. İmmün sistemi destekleyici olarak kullanılmaktadır4. Kanser ve metastaz oluşumuna karşı 

koruyuculuğu bulunmaktadır (Onbaşlı, 2019). 

Hipnoz: Kişinin uyku ve uyanıklık arasında olup algılama ve dikkat de değişik oluşması durumudur 

(Yüce ve Muz,2020). Özellikle bulantı ve kusma, ağrı, anksiyete, depresyon, dermatit, uyku bozukluğu 

yönetiminde etkilidir4 (Özdelikara ve Arslan, 2017). 

Masaj: Endorfin ve serotonin gibi nörotransmiterlerin salınmasını uyararak ağrı eşiğini arttırabilmekte-

dir (Kukimoto ve ark., 2017).  

Bitkisel ürünler, vitaminler: Jinekolojik kanser hastalarında en fazla kullanılan bitkisel ürünlerin ge-

nelde soğan, maydanoz kürü, ısırgan otu ve ada çayı, ıhlamur, zencefil, sarımsak olduğu görülmektedir 

(Alay ve ark., 2018; Peksoy ve ark., 2018). Bulantı, yorgunluk, bağışıklık sistemini geliştirme amaçlı 

kullanılmaktadır (Knecht ve ark., 2019).  

Dua spirualite: Kanser hastalarının en fazla başvurduğu TAT yöntemi dua olarak görülmekte olup; bazı 

ülkelerde, Allah’a dua etmenin, kendilerine yardımcı olduğunu belirtmektedirler (Varol, 2018). Ağrı 

çeken kanserli hastaların, %87’sinin TAT yöntemi olarak dua etmeyi tercih ettiği görülmüştür (Genç ve 

ark., 2018).  

Kullanımları her geçen gün artış gösteren TAT yöntemleri, hastalara fayda sağladığı gibi birtakım risk-

leri de beraberinde getirmektedir (Alay ve ark., 2018). Akapunktur gibi işlemler sonucunda HBV, HIV 

gibi bulaş riskleri oluşmaktadır (Şahin, 2017). Yapılan bir çalışmada kullanılan yönteme bağlı yan etki 

gelişme oranı %23.1 olarak görülmektedir (Alay ve ark., 2018).  

SONUÇ 

Jinekolojik kanserler kişilerin hayat kalitelerini ciddi anlamda düşürmektedir. Kanser hastaları, hasta-

lıkları nedeniyle/uygulanan tedavilerin yan etkileri sebebiyle birçok semptom yaşamaktadır. Tedavi ma-

liyetlerinin yüksekliği, uygulanan tıbbi tedavilerden etkinlik görememe gibi çeşitli sebeplerle TAT uy-

gulamalarına yönelmektedirler. Bunlar arasında zararsız, yan etkisiz ve maliyetsiz tedaviler olduğu gibi 

kullanıcılara zarar verecek uygulamalarda olmaktadır. Bu sebeple hali hazırda hayat kaliteleri düşük 

olan kanser hastalarının daha bilinçli olarak TAT tedavilerine yönelmeleri gerekmektedir.  

KAYNAKÇA 

Alcântara-Silva TR, de Freitas-Junior R, Freitas NMA, de Paula Junior W, da Silva DJ, Machado GDP, 

Ribeiro MKA, Carnfeiro JP, Soares LR. (2018). Music Therapy Reduces Radiotherapy-Induced 

Fatigue in Patients With Breast or Gynecological Cancer: A Randomized Trial. Integr Cancer 

Ther.;17(3):628-635. doi: 10.1177/1534735418757349.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

163 

Alay,İ., Dağdeviren, H., Kanawati, A., Eren,E.,Kaya,C., & Cengiz, H.(2018). Jinekoloji Polikliniğine 

Başvuran Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamalarının Kullanımı. Ahi Evran Tıp 

Dergisi, 2(3), 53-57. 

Bahall, M. (2017). Prevalence, patterns, and perceived value of complementary and alternative medicine 

among cancer patients: a cross-sectional, descriptive study. Bmc Complementary and Alterna-

tive Medicine, 17(1), 345. 

Dikmen, H. A., & Terzioglu, F. (2019). Effects of reflexology and progressive muscle relaxation on 

pain, fatigue, and quality of life during chemotherapy in gynecologic cancer patients. Pain Ma-

nagement Nursing, 20(1), 47-53. 

Duman, N. B., & Koçak, D. Y. (2017). Jinekolojik Onkolojide Tamamlayıcı ve Alternatif Uygulama-

lar. Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-Özel Konular, 3(1), 

61-69. 

Genç, F., Köçkar, Ç., Mutlu, F., & Buğdaycı, M. (2018). Kanser Hastalarının Ağrı İçin Kullandıkları 

Non-Farmakolojik Yöntemler. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 

(HEAD), 15(2), 88-93. 

Gök, M.Z., Karadas, C., İzgü N., Özdemir, L., Demirci, U.(2019). Effects of progressive muscle relaxa-

tion and mindfulness meditation on fatigue, coping styles, and quality of life in early breast 

cancer patients: An assessor blinded, three-arm, randomized controlled trial. Eur J Oncol 

Nurs.;42:116-125. doi: 10.1016/j.ejon.2019.09.003. 

İzgü,N., (2017). El ve Ayağa Uygulanan Aromaterapi Masajının Kemoterapi İlişkili Periferal Nöropatik 

Ağrı ve Yorgunluk Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hasta-

lıkları Hemşireliği Programı Doktora Tezi, Ankara. 

Li QW, Yu MW, Yang GW, Wang XM, Wang H, Zhang CX, Xue N, Xu WR, Fu Q, Yang Z, Yang L. 

(2017). Effect of acupuncture in prevention and treatment of chemotherapy-induced nausea and 

vomiting in patients with advanced cancer: study protocol for a randomized controlled trial. 

Trials;18(1):185. doi: 10.1186/s13063-017-1927-2.  

Lin, P. J., Kleckner, I. R., Loh, K. P., Inglis, J. E., Peppone, L. J., Janelsins, M. C., ... & Mustian, K. M. 

(2019). Influence of yoga on cancer-related fatigue and on mediational relationships between 

changes in sleep and cancer-related fatigue: a nationwide, multicenter randomized controlled 

trial of yoga in cancer survivors. Integrative cancer therapies, 18, 1534735419855134. 

Karaca, T. (2019). Türkiye’de Akupresur Uygulanarak Yapılan Hemşirelik Tezlerinin İncelenmesi. Sa-

karya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, 2(1), 22-31.  

Kukimoto, Y., Ooe, N., & Ideguchi, N. (2017). The effects of massage therapy on pain and anxiety after 

surgery: a systematic review and meta-analysis. Pain Management Nursing, 18(6), 378-390. 

Khanghah AG, Rizi MS, Nabi BN, Adib M, Leili EKN. (2019). J Acupunct Meridian Stud. ; 12 (4): 

103-110. doi: 10.1016 / j.jams.2019.07.003. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

164 

Knecht, K., Kinder, D., & Stockert, A. (2019). Biologically-Based Complementary and Alternative Me-

dicine (CAM) Use in Cancer Patients: The Good, the Bad, the Misunderstood. Frontiers in Nut-

rition, 6.  

Kurt, H., Keşkek, Ş. Ö., Çil, T., & Canataroğlu, A. (2013). Meme kanserli hastalarda tamamlayıcı/alter-

natif tedavi kullanımı. Türk Onkoloji Dergisi, 28(1), 10-15. 

Lin L, Zhang Y, Qian HY, at al (2019).Auricular acupressure for cancer-related fatigue during lung can-

cer chemotherapy: a randomised trial BMJ Supportive & Palliative Care Published Online 

First. doi: 10.1136/bmjspcare-2019-001937 

Liu C, Xi H, Wu W, Wang X, Qin S, Zhao Y, Zheng S, Wan Q, Xu L. (2020).Placebo effect of acu-

puncture on insomnia: a systematic review and meta-analysis. Ann Palliat Med.;9(1):19-29. doi: 

10.21037/apm.2019.11.15. PMID: 32005059. 

Mattiuzzi, C. ve Lippi, G. (2019). Güncel kanser epidemiyolojisi. Epidemiyoloji ve Küresel Sağlık Der-

gisi, 9 (4), 217-222. 

National Center for Health Statistics. (2018). Use of Yoga, Meditation, and Chiropractors Among U.S.  

Onbaşlı, D. (2019). Apiterapi ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 

Dergisi, 16(1), 49-56. 

Özdelikara, A., & Arslan, B. (2017). Kemoterapiye bağlı bulantı-kusma yönetiminde tamamlayıcı ve 

alternatif tıp yöntemlerinin kullanımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 

218-223. 

Öztürk, Y. E., Dömbekci, H. A., & Ünal, S. N. (2020). Geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp kulla-

nımı. Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi, 1(3), 23-35. 

Öztürk R, Güleç Şatır D, Sevil Ü. (2016). Use of complementary and alternative medicine and attitudes 

in patients with gynecological cancers. Gaziantep Med J ;22(3):141-147. 

Peksoy, S., Demirhan, İ., Kaplan, S., Şahin, S., & Düzgün, A. A. (2018). Tamamlayıcı ve Alternatif 

Tedavinin Jinekolojik Kanserlerde Kullanımı. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Der-

gisi, 1(1), 36-47. 

Pourhanifeh, MH, Darvish, M., Tabatabaeian, J. ve diğerleri. (2020). Therapeutic role of curcumin and 

its novel formulations in gynecological cancers. J Ovarian Res 13, 130. 

https://doi.org/10.1186/s13048-020-00731-7 

Reb A.M., Cope D.G. (2019). Quality of Life and Supportive Care Needs of Gynecologic Cancer Sur-

vivors. West J Nurs Res.;41(10):1385-1406. doi: 10.1177/0193945919846901 

Ruela L.O., Iunes D.H., Nogueira D.A., Stefanello J., Gradim C.V.C. (2018). Effectiveness of auricular 

acupuncture in the treatment of cancer pain: randomized clinical trial. Rev Esc Enferm USP;52: 

e03402. Portuguese, English, Spanish. doi: 10.1590/S1980-220X2017040503402.  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

165 

Salehifar, E., Azimi, S., Janbabai, G. et al. (2020). Efficacy and safety of bupropion in cancer-related 

fatigue, a randomized double blind placebo controlled clinical trial. BMC Cancer 20, 158. 

https://doi.org/10.1186/s12885-020-6618-9 

Sekse RJ, Hufthammer KO, Vika ME. (2015). Fatigue and quality of life in women treated for various 

types of gynaecological cancers: a cross-sectional study. J Clin Nurs.;24(3-4):546-55. doi: 

10.1111/jocn.12647 

Şahin, S. (2017). Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamalarına genel bir bakış. Türkiye Aile 

Hekimliği Dergisi, 21(4), 159-162. 

Şimşek B., Yazgan-Aksoy D., Calik-Basaran N., Taş D., Albasan D. ve Kalaycı M. Z. (2017) Mapping 

Traditional and Complementary Medicine in Turkey. European Journal of Integrative Medicine 

15: 68-72. 

Varol, M. (2018). Kanser Hastalarının Alternatif Bir Tedavi Yöntemi Olarak Dua Tercihi. Türkiye Bi-

limsel Araştırmalar Dergisi, 3(1), 43-53. 

Wyatt, G., Sikorskii, A., Tesnjak, I., Frambes, D., Holmstrom, A., Luo, Z., ... & Tamkus, D. (2017). A 

randomized clinical trial of caregiver-delivered reflexology for symptom management during 

breast cancer treatment. Journal of pain and symptom management, 54(5), 670-679. 

Yeung WF, Ho FY, Chung KF, Zhang ZJ, Yu BY, Suen LK, Chan LY, Chen HY, Ho LM, Lao LX. 

(2018) Self-administered acupressure for insomnia disorder: a pilot randomized controlled trial. 

J Sleep Res.;27(2):220-231. doi: 10.1111/jsr.12597.  

Yıldırım, D., & Baykal, D. (2020). Kanıt Temelli Fitoterapi Uygulamalarının İncelenmesi. JA-

REN;6(3):571-6 doi:10.5222/jaren.2020.20591 

Yüce, G.E., & Muz, G. (2020). Kanser Hastalarında Görülen Bulantı ve Kusma Semptomlarının Yöne-

timi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 9(2), 116-124. 

Zengin,L., (2017). Kemoterapi Alan Hastalarda Uyku Hijyeni Eğitimi ve Refleksolojinin Uyku Kalite-

sine ve Yorgunluğa Etkisi. (Doktora Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ma-

latya. 

 

İNTERNET KAYNAKLARI  

http://cancerstatisticscenter.cancer.org (E.T. 20.01.2021) 

https://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db325-h.pdf (E.T. 01.03.2021) 

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq#_3 

(E.T. 20.01.2021) 

https://cam.cancer.gov/docs/workbook/talking_about_cam_workbook.pdf  (E.T. 18.01.2021) 

https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/acupuncture-pdq#_3


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

166 

https://www.nccih.nih.gov/health/tips/things-you-need-to-know-about-cancer-and-complementary-he-

alth-approaches  (E.T. 20.01.2021) 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/yonetmelik/7.5.20164-ek.pdf  (E.T 20.01.2021) 

https://uskudar.edu.tr/mutem/hakkinda (E.T 20.01.2021) 

  

https://uskudar.edu.tr/mutem/hakkinda%20(E.T


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

167 

AŞIRI AKTİF MESANE YÖNETİMİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 

Zehra ŞAHİN YANIK1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Uluslararası Kontinans Derneği (ICS), aşırı aktif mesaneyi (AAM), mikrobik/başka bir hastalık 

etkeni bulunmadan ani olarak sıkışma hissi veya ani sıkışma hissiyle birlikte görülen idrar kaçırma prob-

lemi olarak tanımlamaktadır. Aşırı aktif mesanede durum tam açıklanamamakla birlikte detrüsör kasları 

istek ve irade dışında tam dolmadan önce harekete geçmektedir. Böylece makul olmayan sıklıkta sı-

kışma, sıkışarak tuvalete yetişme isteği, gece idrara çıkma için uyanma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

AAM kişilerin yaşam kalitesini önemli derecede düşüren, psikolojik, cinsel ve sosyal yönden hayatlarını 

etkileyen bir sorundur. Bu hastalıktaki en büyük problem; belirtilerinin ortaya çıkışından ortalama 3 yıl 

gibi geç bir sürede doktora başvurulması ve tedavi edilebilir olduğunun bilinmemesidir. AAM kronik 

hastalıklar içinde ilk onda yer almaktadır. Genel AAM prevalansının %10-16,6 arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. Türkiye’deki AAM yaygınlığı, kadınlarda %35.7 oranında bulunmuştur. 2027’ ye kadar 

AAM’ nin %48,1 oranında artması beklenmektedir. AAM’ li hastalarda AAM’ si olamayanlara göre 

%1.4-2 kat daha fazla tedavi maliyeti gözlenmiştir. AAM tedavisinde; konservatif tedaviler, medikal 

tedaviler ve cerrahi tedaviler bulunmaktadır. Konservatif tedaviler maliyeti düşük, zararı olmayan ve 

kolay uygulanabilen tedaviler olduğundan ilk basamak olarak önerilen tedavi seçenekleridir. Konserva-

tif tedavilerde; yaşam biçimi değişiklikleri (kilo kontrolü ve obezitenin önlenmesi- sigara kullanımının 

bırakılması- beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi- sıvı kısıtlamasının düzenlenmesi- kafein veya al-

kol alımının azaltılması- ağır fiziksel aktivitenin kısıtlanması- bağırsak düzeni sağlanması) ve davranış 

tedavileri (kegel egzersizleri- biyofeedback- vajinal ağırlık kullanımı- zamanlı işeme programı- mesane 

eğitimi programı- zihinsel konsantrasyon- pelvik tabanın elektriksel stimülasyonu) yer almaktadır.  Bu 

derlemede AAM’si olan hastalarda uygulanan sağlıklı yaşam biçimi değişiklikleri ve davranış değişi-

klikleri ile tedavilerin etkinliğinin mevcut literatür doğrultusunda ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aşırı Aktif Mesane, Yaşam Biçimi Davranışları, Sağlık 

GİRİŞ 

Uluslararası Kontinans Derneği (ICS) tanımına göre aşırı aktif mesane (AAM) mikrobik/başka herhangi 

bir hastalık etkeni (mesane taşı, idrar yolu enfeksiyonu gibi) bulunmadan ani olarak sıkışma hissi veya 

ani sıkışma hissiyle birlikte görülen idrar kaçırma problemi olmasıdır. Günde 8 kezden fazla idrara 

çıkma ve noktüri ile karakterizedir (Abrams ve ark., 2002; Tarcan ve ark., 2012; Metin ve Demirkol, 

2020). AAM’ de durum tam açıklanamamakla birlikte detrüsör kasları istek ve irade dışında, tam dol-

madan önce harekete geçmektedir. Böylece makul olmayan sıklıkta sıkışma, sıkışarak tuvalete yetişme 

isteği, gece idrara çıkma için uyanma gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Demirci ve Canda, 2010). AAM 

de vücuttan atılan idrar miktarı bir kahve fincanı ya da çay bardağı kadardır. Bu hastalıktaki en büyük 

problem; AAM belirtilerinin ortaya çıkışından ortalama 3 yıl gibi geç bir sürede doktora başvurulması 

ve tedavi edilebilir olduğunun bilinmemesidir14.  

                                                            
14 http://www.kontinansdernegi.org/hastalklar 
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Aşırı aktif mesane (AAM)’ nin görülme sıklığı kronik hastalıklar içinde ilk onda yer almaktadır (Yaşar 

ve ark., 2011).  Genel AAM prevalansı %10-16,6 arasında değişmektedir (Eapen ve Radomski, 2016; 

Kim, Bang, Choi, 2017; Zhu ve ark., 2019). AAM Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nüfusunun 

%17'sini etkilemektedir (Powell ve ark., 2018). Zümrütbaş ve ark yaptıkları çalışmada Türkiye’deki 

AAM yaygınlığı, kadınlarda %35.7 oranında bulunmuştur (Zümrütbas ve ark., 2014). AAM’ nin, 2027' 

ye kadar %48,1 oranında artması beklenmektedir (Puckrein ve ark., 2019). ABD’ de yapılan bir çalış-

mada AAM’ ye bağlı maliyetler, AAM’ si olmayanlara göre 1,4 ila 2 kat daha yüksek bulunmuştur 

(Powell ve ark., 2018). AAM semptomları hiçbir yaşta normal kabul edilmemelidir1.  

Sık ped/ kıyafet değiştirme, iş yerinde sıkıntı yaşama, spor aktivitelerine katılmama, cinsel problem 

yaşama ve sosyal izolasyon gibi sebepler AAM li hastaların yaşam kalitesini etkilemektedir. Noktüri 

nedeniyle düşme ve kırıklara, hastaların su alımını azaltmaları nedeniyle böbrek sorunlarına neden ol-

maktadır. Tüm bu sıkıntılarla baş etme çabası ise maddi kayıplara ve psikolojik sorunlara ortam oluş-

turmaktadır (Çayır ve Beji, 2018; Demirci ve Canda, 2010; Yaşar ve ark., 2011). AAM’ li hastalar cinsel 

fonksiyon bozuklukları yaşamaktadır. AAM ile beraber üriner inkontinansı olan kadınların, cinsel ilişki 

sırasında idrar kaçırma endişesi, cinsel fonksiyonlarını daha da bozmaktadır (Yaşar ve ark.,2011; Metin 

ve Demirkol, 2020). AAM şiddeti arttıkça hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde azalmaktadır (Wang 

ve ark., 2011). 65 yaş üstü AAM’ li hastalarda düşme riskinin daha fazla olduğu görülmektedir (Kim, 

S.K.ve Kim, S.H., 2020; Szabo ve ark., 2018). 

AAM Risk Faktörleri: Yaşla birlikte AAM semptomlarını da yaşama oranı artmakla birlikte obezite, 

ilaç kullanımı ve beslenme alışkanlıkları AAM için risk faktörleri olarak görülmektedir1 (Coyne ve 

Sexton, 2011; Balcı ve ark., 2013; Başgöl, 2016; Kawahara ve ark., 2020) 

AAM Tedavisi; konservatif tedaviler, medikal tedaviler ve cerrahi tedavilerden oluşmaktadır. AAM 

yönetiminde ilk olarak konservatif tedaviler önerilmektedir. Konservatif tedaviler, davranış ve yaşam 

biçimi değişikliklerinden oluşan tedavilerdir. Yan etkisi olmadığı, basit olduğu için uluslararası klavu-

zlarca da ilk sırada önerilmektedir15(Yalçın,2008; Çayır ve Beji,2018).  

AŞIRI AKTİF MESANE YÖNETİMİNDE YAŞAM BİÇİMİ DEĞİŞİKLİĞİ 

Kilo Kontrolü ve Obezitenin Önlenmesi: Beden kitle indeksi (BKI) 30’dan büyük olan kadınların, 

BKI si 22-24 olanlara kıyasla 3.1 kat daha fazla riske sahip olduğu bilinmektedir (Wyman ve ark., 2009; 

Robinson ve ark., 2014). ABD ve Türkiye’de yapılmış çalışmalarda noktüri ile obezite arasında ilişki 

olduğu görülmüştür (Moon ve ark., 2019; Balcı ve ark., 2013).  

Sigara Kullanımının Bırakılması: Sigara, alt üriner sistem fonksiyonel anormallikleri ile ilişkilidir. 

Sigara, 20-49 yaş arasındaki genç kadınlarda alt üriner sistem sorunları riskinde belirgin bir artışla iliş-

kili iken; yaşlı kadınlarda bu ilişki daha düşük seviyededir. Genç kadınlar arasında sigarayı bırakma 

süresiyle bağlantılı olarak aciliyet ve urge üriner inkontinans prevalansında azalış olduğu ortaya kon-

muştur (Kawahara ve ark., 2020).  

                                                            
1 http://www.kontinansdernegi.org/hastalklar 
15 https://www.uroturk.org.tr/belgeler/30/eau-kilavuzlari 
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Beslenme Alışkanlıklarının Düzenlenmesi: Gazlı içecek, doymuş yağ ve çoklu doymamış yağ tüketi-

minin üriner inkontinansla; yüksek protein alımının ise noktüri ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar 

bulunmaktadır.  C vitamini açısından zengin gıdaların tavsiye edilen günlük alım düzeylerinin üzerinde 

kullanımı, kadınlarda gündüz idrarda depolanma semptomlarıyla yüksek oranda ilişkilidir (Curto ve 

ark., 2014). Pelvik taban semptomları yaşayan kişilerde, D vitamini düzeylerinin düşük olduğu görül-

müştür (Parker- Autry ve ark., 2012). Kafein, gazlı içecekler ve alkol alımı ile semptom şiddeti arasında 

ilişki bulunmaktadır (Robinson ve ark., 2017).  

Sıvı Kısıtlamasının Düzenlenmesi: Hastalarda günde 8 bardak kadar su içmenin bir yararı olmadığı 

gibi, bu miktarda su tüketmenin AAM septomlarını kötüleştirebileceği ortaya konmuştur (Wood ve ark., 

2018). Sıvıların kısıtlanması ise idrar konsantrasyonunda artışa neden olabilir ve idrar yolu enfeksiyonu, 

sık idrar yapma, ani sıkışma hissi ve mesane mukozasında irritasyon gibi problemler ortaya çıkabilmek-

tedir (Hashim ve Abrams, 2008). 

Bağırsak Düzeni Sağlanması: Defekasyonda zorluk yaşanması pelvik tabanda güçsüzlük yaratmakta 

ve pudental sinirleri travmatize etmektedir. AAM, latent fekal inkontinansı olan hastalarda olmayanlara 

göre daha şiddetlidir (Maeda ve ark., 2017; Türekçi, 2019).  

Kegel Egzersizi: Levator ani kası üriner sızıntıları kontrol eden bir kastır ve kegel egzersizinde bu kas 

izole edilmektedir (Mosher ve Wooldridge, 2020). Pelvik taban egzersizleri ilk basamak tedavi olarak 

inkontinans tedavisinde A kanıt düzeyinde önerilen tedavilerdir (Cangöl ve ark.,2013). Pelvik taban kas 

eğitimi AAM semptomları olan kadınların pelvik taban kaslarının işlevini ve yaşam kalitesini iyileştir-

mekte ve kısa vadede aciliyette etkin azalma sağlamaktadır (Fitz ve ark., 2017; Bykoviene ve ark., 

2018).  

Biyofeedback: Uygulama esnasındaki kas aktivitesini kaydedip kişilere görsel ve işitsel geri bildirim 

yapan bir düzenekten oluşur. Tedavide amaç, istenen durumun pozitif pekiştirme ile kazandırılması, 

istenmeyen durumların ise negatif pekiştirme ile ortadan kaldırılmasıdır (Gümüşsoy ve Kavlak, 2016). 

Hastaların semptom ve şikayetlerini önemli ölçüde azaltmakta ve yaşam kalitelerini yükseltmekte olup 

noktüride tam düzelme sağlayabilmektedir (Voorham ve ark., 2017; dos Reis ve ark., 2019).  

Vajinal Ağırlık Kullanımı (Vajinal Kon): Ağırlık vajinadayken kişi 15 dakika boyunca yürümelidir 

eğer ağırlığı düşürmemeyi başarırsa bir sonraki ağırlığa geçilir. Burada amaç biyofeedbackteki gibi ge-

ribildirim almaktır (Fırdolaş ve ark., 2010; Buran ve Gerçek, 2019). AAM tedavisinde vajinal ağrılık 

kullanımının etkinliği kabul edilmiş ve antikolinerjikler kadar etkili olmuştur (Yüce ve Dökmeci,2010). 

Zamanlı İşeme Programı: Her mesane kontraksiyonunda işeme yapmanın gerekli olmadığı konusunda 

bireyler eğitilmelidir. İşeme için oluşturulacak zaman aralığı (3-4 saat) bireysel olarak kişilerin yaşadığı 

ortamın uygunluk durumuna (tuvalet bulunma durumu-iklim koşulları), alınan sıvı miktarına ve aktivite 

düzeyine göre ayarlanmalıdır (Wyman ve ark.,2009).  

Mesane Eğitimi Programı: İyileştirme oranları %12 ila %73 arasında görülmektedir (Wyman, 2003). 

Mesane eğitimiyle birlikte yüksek yoğunluklu pelvik taban kas egzersizi uygulamak, üriner inkonti-

nansta daha etkili bulunmuştur (Kaya ve ark.,2015).  
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Zihinsel Konsantrasyon: İdrara çıkma arasındaki süreyi kademeli olarak artırmak için dikkat dağıtma 

ve gevşeme tekniklerini kullanılır. Mesanenin kontrolünün kişinin kendinde olduğunu bilmesi ve bu 

kontrolü sağlayabileceği konusunda kendisini telkin etmesi işe yarayabilmektedir (Wyman ve ark.,2009; 

Kaya ve ark.,2015; Çayır ve Beji,2018). 

Pelvik Tabanın Elektriksel Stimülasyonu: Rektum/vajinaya elektrotlar yerleştirerek pelvik tabandaki 

kasları çalıştırmak, üretral fonksiyonu düzenlemek ve mesanedeki kontraksiyon hissini azaltmak amaç-

lanmaktadır. Vaginal prolapsusu ciddi seviyede olanlarda, kalp pili olanlarda, aritmisi olanlarda, üriner 

retansiyonda ve menstruasyon dönemindeki kişilerde kullanımı önerilmemektedir (Güler ve Yağcı, 

2006; Gümüşsoy ve Kavlak,2016). Elektriksel stimülasyonun dahil kombinasyonlarında klinik etkinli-

ğin daha yüksek bulunmuştur (Fırıncı ve ark., 2020).  

SONUÇ  

AAM kişilerin yaşam kalitesini önemli derecede düşüren bir sorundur. Uygulanan tedaviler arasında ilk 

seçenek olan yaşam biçimi değişiklikleri ve davranışsal tedaviler hastaların yaşam kalitelerini iyileştir-

melerinde önemli bir yere sahiptir. Bu uygulamalar zararsız, kolay uygulanabilen tedaviler olduğundan 

ilk seçenek olarak önerilmektedir. Tedaviye aktif katılım ve uyum ile başarı oranı artabilmektedir. Bu 

sebeple AAM’li hastaları tedaviye katılım ve uyum konusunda bilgilendirmek ve teşvik etmek gerek-

mektedir. 
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GEBELİKTE AKUT BATINA NEDEN OLAN AKUT PİYELONEFRİT OLGUSU 

Deniz DİRİK 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Van / Türkiye 

Öz: Gebelikte anatominin ve fizyolojinin değişmesi nedeniyle, klinisyenler akut karın tablosunun tanı 

ve tedavisinde zorluk yaşarlar. Karın ağrısı obstetrik nedenlerle olabileceği kadar karın içi, retroperito-

neal ve pelvis içi organlar nedeniyle de gelişebilmektedir. Tanısal görüntüleme yöntemi olarak ultraso-

nografi güvenli olması nedeniyle öncelikle tercih edilmelidir. Ancak ultrasonun gebelikte duyarlılığı 

azalır. Akut batın ve pelvik ağrı ile başvuran gebelerde manyetik rezonans (MR) görüntüleme sonuçları, 

tıbbi izlem ve cerrahi sonrası tanılar ile karşılaştırıldığında yüksek doğruluk oranları bildirilmiştir. Akut 

piyelonefrit, klinisyenlerin gebelik sırasında karşılaştıkları yaygın bir tıbbi komplikasyondur. İnsidans 

yaklaşık %2.5 olup, gebelikte neredeyse on katlık bir artış mevcuttur. Bildirilen maternal ve fetal komp-

likasyonlar arasında erken doğum ve doğum, yaygın intravasküler pıhtılaşma, renal disfonksiyon, solu-

num güçlüğü sendromu (RDS) gibi solunum komplikasyonları ve maternal anemi yer alır. Bu olgu su-

numunda gebelikte akut karın ağrısının nadir bir nedeni olan akut piyelonefrit olgusunu literatür eşli-

ğinde tartışmayı amaçladık. Olgu: G4 P3, 37 yaşında hasta, 26. gebelik haftasında karın ağrısı, bulantı-

kusma şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede batın sağ kadranda yaygın hassasiyet tespit 

edildi. Tam kan sayımında lökosit 12000, nötrofil %60.4, hemoglobin 10 g/dl, hematokrit %32 olarak 

bulundu. Tam idrar analizinde özellik tespit edilmedi. Batın ultrasonografisinde 26 haftalık canlı intra-

uterin gebelik izlendi. MR’da sağ böbrek çevresinde yaygın sıvı lokülasyonu izlendi. Ayırıcı tanıda akut 

piyelonefrit ve akut retroçekal apandisit düşünüldü. Hastaya tanısal laparoskopi kararı alındı. Laparos-

kopide apandiks doğal izlendi. Hasta akut piyelonefrit olarak kabul edilerek ampirik antibiyotik tedavisi 

başlandı. Gebelikteki fizyolojik değişiklikler akut karın tablosu ile gelen hastada fizik muayene ve la-

boratuar sonuçlarını değiştirebileceği ve nedenler arasında insidansı artan akut piyelonefrit unutulma-

malıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akut piyelonefrit, Gebelik, Tanısal Laparoskopi 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇEVRE 

Gebelikte anatominin ve fizyolojinin değişmesi nedeniyle, klinisyenler akut karın tablosunun tanı ve 

tedavisinde zorluk yaşarlar. Belirtiler değişmekte veya silikleşmekte, laboratuar incelemelerin sonucu 

gebelikteki fizyolojik yanıtlarla karışabilmektedir. Karın ağrısı obstetrik nedenlerle olabileceği kadar 

karın içi, retroperitoneal ve pelvis içi organlar nedeniyle de gelişebilmektedir.  

AMAÇ  

Gebelikte akut retroçekal apandisit ile karışan akut piyelonefrit olgusunu literatür eşliğinde tartışmayı 

amaçladık. 

OLGU 

G4 P3 37 yaşında hasta, yirmi altıncı gebelik haftasında karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti ile klini-

ğimize başvurdu. Hastanın ağrısı batın sağ alt kadrandan başlayıp sağ üst kadran ve sırta yayılıyordu. 

Fizik muayenede batın sağ kadranda yaygın hassasiyet tespit edildi. Vajinal muayenede serviks ve va-
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jina normal olarak izlendi. Tam kan sayımında lökosit 12000, nötrofil %60.4, hemoglobin 10 g/dl, he-

matokrit %32 olarak bulundu. Tam idrar analizinde özellik tespit edilmedi. Batın ultrasonografi sinde 

26 hafta ile uyumlu canlı intrauterin gebelik izlendi. Hastanın yapılan batın ultrasonografisinde subop-

timal olarak ek patoloji izlenmedi. Hastaya tüm abdomen manyetik rezonans (MR) çekildi. MR’da sağ 

böbrek çevresinde yaygın sıvı lokülasyonu izlendi. Hastanın renal ven trombozu açısından çekilen renal 

doppler USG’si doğal olarak raporlandı. Hastada ayırıcı tanıda akut piyelonefrit ve akut retroçekal apan-

disit düşünüldü. Hastaya tanısal laparoskopi kararı alındı. Tanısal laparoskopi uygulanan hastada, apan-

diks doğal izlendi. Hasta akut piyelonefrit olarak kabul edilerek ampirik antibiyotik tedavisi başlandı. 

Antibiyoterapinin 3. günü hasta klinik olarak rahatladı ve bulantı-kusma şikayeti geriledi. Postoperatif 

dönemde ve olgunun antenatal izleminde gebelik normal seyrinde takip edildi. 

SONUÇ 

Gebelikteki fizyolojik değişiklikler akut karın tablosu ile gelen hastalarda fizik muayene bulgularını, 

laboratuar ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarını değiştirmektedir. Gebelikte akut batın insidansı 

500-635 olguda 1 olarak bildirilmiştir (Augustin ve ark., 2007). Karın ağrısı nedenleri obstetrik ve obs-

tetrik dışı olmak üzere sınıflandırılabilir. En sık nedeni akut appendisit olup akut batın nedeni ile cerrahi 

yapılan olguların %25-30 unu oluşturmaktadır (Augustin ve ark., 2007). Obstetrik dışı nedenler içinde 

intestinal obstruksiyonlar ikinci sırada yer almaktadır. Akut kolesistit, kolelitiazis, inflamatuar barsak 

hastalıkları, peptik ülser, akut pankreatit, gebeliğin akut yağlı karaciğeri ve ağır preeklampsi diğer karın 

ağrısı nedenleridir. Obstetrik karın ağrısı nedenleri ise spontan düşükler, ektopik gebelik, over kistleri, 

miyom dejenerasyonu, erken doğum, plasental ablasyon, korioamnionitis, uterin rüptür, adneksiyal tor-

siyon sayılabilir. 

Karın ağrısı olan gebelerde tanısal görüntüleme yöntemi olarak ultrasonografi güvenli olması nedeniyle 

öncelikle tercih edilmelidir. Ancak, uterusun büyümesi nedeniyle intraabdominal organlar yer değişti-

rebilir ve ultrason ile görüntülenmeleri zorlaşabilir ve gebelikte duyarlılığı azalır (Kennedy ve ark., 

2000). Akut batın ve pelvik ağrı ile başvuran gebelerde manyetik rezonans (MR) görüntüleme sonuçları, 

tıbbi izlem ve cerrahi sonrası tanılar ile karşılaştırıldığında yüksek doğruluk oranları bildirilmiştir (Birc-

hard ve ark., 2005). 

Akut piyelonefrit, klinisyenlerin gebelik sırasında karşılaştıkları yaygın bir tıbbi komplikasyondur 

(Sweet ve ark., 2002; Hill ve ark., 2005). İnsidans yaklaşık % 2.5 olup, 1000 doğumda yaklaşık 14’tür 

(Hill ve ark., 2005) veya her 10.000 doğumda 53'dür (Wing ve ark., 2014). Gebe olmayan kadınlara 

kıyasla gebelikte neredeyse on katlık bir artış mevcuttur (Sweet ve ark., 2002). Gebelikte akut piyelo-

nefritin tekrarlama riski %20 civarındadır, eğer hasta antibiyotik tedavisi tamamlandıktan sonra baskı-

layıcı tedaviye devam etmez ise bu risk yaklaşık % 60'a yükselir (Sweet ve ark., 2002). Önceki bir 

piyelonefrit öyküsü ve asemptomatik bakteriüri varlığı, gebe kadınlarda akut piyelonefrite yatkınlık ya-

ratır (Sweet ve ark., 2002). Gebelik sırasında akut piyelonefrit insidansını % 2'nin altına düşürebildiği 

için gebelik sırasında asemptomatik bakteriürinin rutin taraması ve tedavisi önerilmektedir (Grette ve 

ark., 2020). 

Gebelikte akut piyelonefrit, endotoksemiye ikincil olarak multiorgan sistem tutulumu riskinde artışa 

neden olabilir (Sweet ve ark., 2002). Bildirilen maternal ve fetal komplikasyonlar arasında erken doğum 
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ve doğum, yaygın intravasküler pıhtılaşma, renal disfonksiyon, solunum güçlüğü sendromu (RDS) gibi 

solunum komplikasyonları ve maternal anemi yer alır (Sweet ve ark., 2002). Piyelonefrit tedavisi erkek-

ler ve kadınlar arasında benzer olmakla birlikte, hamilelikte tedavi belirgin bir şekilde farklıdır ve has-

talığın şiddetine bakılmaksızın hastaneye yatış gerektirir. Bunun nedeni hamile kadınların özellikle RDS 

ve mekanik ventilasyon ihtiyacı açısından, diğer yetişkinlere kıyasla komplikasyonlara daha duyarlı ol-

malarıdır (Sweet ve ark., 2002; Hill ve ark., 2005; Foxman ve ark., 2000; Sheffield ve ark., 2005; Bendel 

ve ark., 2006) 

Bizim vakamızda ağrının sağ kadranda olması ve tam idrar analizinde özellik olması akut piyelonefrit 

tanısından önce akut kolesistit, renal ven trombozu, akut retroçekal apandisit gibi tanılara yönlendirmiş-

tir. Multıdisipliner yaklaşımla bütün sistemleri birlikte değerlendirerek tanıya ulaştık. Gebelikte akut 

karın ağrısında tanısal laparoskopi tercih edilebilir.  

Gebelikteki fizyolojik değişiklikler akut karın tablosu ile gelen hastada fizik muayene ve laboratuar 

sonuçlarını değiştirebileceği unutulmamalıdır. Gebelikte akut karın ağrısının nedenleri arasında insi-

dansı artan akut piyelonefrit unutulmamalıdır. 
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 COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ETKİSİ 

Tuğçe Döndü SAVAŞIR1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 3 

1Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını yalnızca bir sağlık sorunu olmaktan çıkmış olup, 

toplumsal hayatımız üzerinde etkiler oluşturmaya başlamıştır. COVID-19 ile mücadelenin merkezinde, 

bakım ve müdahale çabaları ile sağlık personeli ve evde bakım sağlayanlar dikkate alındığında ağırlıklı 

olarak kadınlar bulunmaktadır. Ev içinde gerçekleştirilen temizlik, yemek, çamaşır, alışveriş, evin ida-

resi gibi işlerin yanı sıra, duygusal emek ve bakım emeği de karşılıksız kadın emeği bağlamında değer-

lendirilebilen kavramsallaştırmalardır. Pandemi süreci boyunca kadının verdiği karşılıksız bakım emeği 

giderek artmaktadır. Covid-19 pandemisi, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik son 

yıllarda elde edilen sınırlı kazanımların kaybedilmesine ve cinsiyetler arası eşitsizliğin artış gösterme-

sine neden olabilecek problemlerin ortaya çıkmasına da böylece zemin hazırlamıştır. Dünya Sağlık Ör-

gütü, salgın süresince özellikle kısıtlamaların yoğun yaşandığı çoğu ülkede kız çocuklarına ve kadınlara 

uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetin artmış olduğu bildirmektedir. COVİD-19 pandemisi süreci cin-

siyetler arası farklılıklar göstermektedir. DSÖ ve Çin’in ortak yayımladığı raporda Çin’de COVID-19’a 

bağlı kaba ölüm oranının %3.8 olduğu, kadınlarda %2.8 olan ölüm oranının erkeklerde %4.8 olduğu 

belirtilmiştir. Bulaşması durumunda ve hastalığın seyri açısından kadınlar erkeklere göre daha avantajlı 

olsa da, salgının yarattığı etkiler göz önüne alındığında dezavantajlı durumda olanlar kadınlardır. Bir-

leşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları COVID-19 krizinin çözümünün sadece sağlık ile ilişkili 

bir problem olmadığını, sorunun insan hakları açısından ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu der-

lemede COVID-19 pandemisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Kadın, Psikoloji, Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet 

GİRİŞ 

COVİD 19, 2019’un Aralık ayında, Çin’in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ar-

dından, önce Çin'in pek çok bölgesine sonrasında neredeyse dünyadaki tüm ülkelere hızla yayılmaya 

başlamıştır. COVID-19 Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi (küresel sal-

gın) ilan edilmiştir. ‘COVID-19 yeni keşfedilen bir koronavirüsün (SARS-COV-2)  neden olduğu bula-

şıcı bir hastalıktır’ (WHO, 2020a ).  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1948'de sağlığı, 'Yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmaması değil, kişinin 

bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali' olarak tanımlamıştır. Kadın sağlığı ise genel sağlık 

tanımı kapsamında kadınların fiziksel, ruhsal, emosyonel, spiritüel (tinsel), kültürel ve sosyal yönden 

tam bir iyilik halinde olmalarıdır (WHO, 2020b). Pandemiler, özellikle komorbiditesi olan yüksek riskli 

popülasyonlarda negatif etkiler yaratmaktadır. Pandemi sürecinden etkilenme potansiyeli en yüksek 

olan popülasyonlar; immünosüpresif kişiler, kronik hastalığı olanlar, yaşlı bireyler olarak sıralanmakta-

dır (Eghbali ve ark., 2020). Kadınlar da bu yüksek riskli popülasyonlardan biri olarak kabul edilebilir. 

Çünkü Covid-19 pandemisi, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik son yıllarda elde 

edilen sınırlı kazanımların kaybedilmesine ve cinsiyetler arası eşitsizliğin artış göstermesine neden ola-

bilecek problemlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Connor ve ark., 2020). Kadınlar daha önceki 
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dönemlerde olduğu gibi pandemi döneminde de ev içi işlerin büyük bir kısmının sorumluluğunu tek 

başına üstlenmektedir (Council of Europe, 2020). Bu ev içi işlere pandeminin getirmiş olduğu kısıtla-

malar ve sokağa çıkma yasakları kapsamında yeni sorumluluklar da eklenmiştir bunlar; evdeki okul çağı 

öğrencilerinin online derslerini takip etmek, ortam sağlamak, yardımcı olmak, duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamak, Oyun çağındaki çocuğuna oyun aktiviteleri planlamak, evdeki yaşlılar veya hastalar için 

bakım hizmeti vermek, dışarıdan eve gelen gıda veya ihtiyaç malzemelerini her zaman olduğundan daha 

büyük çaba ile hijyenini sağlamak gibi karşılıksız olarak verilen bakım hizmetlerinin kadınlar tarafından 

istemeseler dahi kabullenildiği ve bu durumun çoğu erkek tarafından kabul edildiği görülmektedir (Liu 

ve ark., 2020). 

COVID-19 ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  

Karantina koşulları ve sosyal izolasyon önlemleriyle birlikte kadınların karşı karşıya kaldığı ekonomik 

kriz, sosyal kriz artmakta sağlık bakım gereksinimlerini karşılamada ve kaynakların kullanımında güç-

lükler yaşanmakta, cinsiyet temelli şiddet kadınlar aleyhine katlanarak artmaktadır (Connor ve ark., 

2020). Kadınlar dünya genelinde sağlık sektörü çalışanlarının %70'ini oluşturmaktadır. Sağlık hizmet-

leri sunan meslek gruplarının %59’unu hemşireler onların da %90’ını kadınlar oluşturmaktadır 

(WHO,2020c). Kadın sağlık çalışanlarının iş ve ev arasında yaşadıkları fiziksel ve psikolojik sorunlar 

artış göstermektedir. 

 Kadınlar, ev içi psikolojik şiddete çok daha fazla maruz kalmaktadır (Liu ve ark., 2020). Lai ve arka-

daşlarının Çin’de  yaptığı bir araştırmada (2020) COVİD 19’ un  sağlık çalışanları üzerindeki  psikolojik 

etkileri incelenmiştir. Katılımcıların %76,7’sinin kadın olduğu ve tüm katılımcıların %70’nden fazlası-

nın psikolojik sıkıntısı olduğu sonucu elde edilmiştir (Lai ve ark., 2020). 

759 kadın ve 749 erkek katılımcı ile yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre; COVID-19 salgını süre-

cinde işini kaybeden ücretli çalışanların %19’u kadın, %14.4 ‘ü erkek. Kendi hesabına çalışanlar ara-

sında işini kaybedenlerin %27’si kadın, %16’sı erkek. İşini kaybeden işverenlerin %19’u kadın, %8.7’ 

si erkek. Çalışma saatleri azalanların %46’sı kadın, %57’si erkektir (UNFPA,2020c). Sonucunda ise; 

Daha az kazanan ve dolayısıyla daha az tasarrufta bulunan, güvenilir olmayan işlerde ve çalışma ortam-

larında çalışmak mecburiyetinde olan, yoksulluk sınırına yakın şartlar altında yaşamlarını sürdüren ka-

dınlar ortaya çıkmaktadır (UN, 2020). COVID-19 sürecinde ev ve bakım işlerini ağırlıklı olarak kadınlar 

yüklenmektedir. Ev temizliği ve bakım işlerinin %77.6’sını kadınlar, %47’sini erkekler üstlenmektedir. 

Evde yemek yapma ve sunmanın %60’ ını kadınlar, %24’ünü erkekler yapmaktadır. COVID-19 süre-

cinde aile üyeleri ev ve bakım işlerini daha fazla paylaşmaktadır. Araştırmalara göre COVID-19 süre-

cinde aile üyeleri arasında ev ve bakım işleri paylaşımının artmasına rağmen yük hala kadınlar ve kız 

çocuklarının üzerindedir (UN, 2020). 

COVID-19 duygusal ve psikolojik olarak herkesi etkilemektedir. Kadınların % 54‘ü, erkeklerin % 49‘u  

pandemi süresinin başlamasıyla stres, anksiyete ve endişe yaşamaya başladığını söylemektedir (UN, 

2020). 

COVID-19’un Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Şiddet Üzerine Etkileri 

 COVID-19 salgını, ekonomik ve sosyal stresler, temas ve hareketi kısıtlayan tedbirler ile birleştiğinde 

kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddet küresel olarak artmaktadır. Kalabalık evler, madde kullanımı, 
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hizmetlere sınırlı erişim ve akran desteğinin azalması bu koşulları daha da kötüleştirmektedir (Van Gel-

der ve ark., 2020). Kapsamlı veriler sunulması için henüz erken olsa da, halihazırda dünya genelinde 

kadınlara karşı şiddetin arttığını gösteren derin kaygı uyandırıcı raporlar gelmeye başlamıştır ve rapor-

lama sistemlerinin mevcut olduğu ülkelerde vaka sayısında %25 artış gözlenmektedir. Bazı ülkelerde 

raporlanan vakalar pandemi sürecinde iki katına çıkmıştır (UNFPA, 2020a; Council of Europe, 2020). 

COVID-19' un yayılmasını azaltmaya yardımcı olmak için dünya genelinde uygulanan sosyal izolasyon 

erişilebilir ve tanıdık destek seçeneklerini sınırlarken kişisel ve toplu güvenlik açıklarını daha da artır-

maktadır (Li ve ark., 2020). Avustralya'da, evde kalma emirleri yürürlüğe girdiğinde, ülkenin bazı böl-

gelerindeki polisler genel olarak suçta %40'lık bir düşüş bildirmiş, ancak aile içi istismar çağrılarında 

%5'lik bir artış bildirmiştir. Avustralya'da aynı zamanda aile içi suistimal desteğiyle ilgili internet ara-

malarında %75 artış belirlenmiştir. Sosyal tecrit ve karantina önlemleri yürürlüğe girdiğinden beri tüm 

dünyada aile içi ilişkilerde sorunlar, istismar ve şiddet raporları artmıştır (Usher ve Kim, 2020). Amerika 

Birleşik Devletleri, Çin, Brezilya ve Avustralya'da tecrit ve karantina nedeniyle kadın, yaşlı ve çocuk 

şiddetinde artış olduğu saptanmıştır (Campbell, 2020). Wuhan eyaletinde toplu karantina uygulayan ilk 

ülke olan Çin’de, aile içi istismar olaylarının bir önceki yıla göre üç kat arttığı bildirilmiştir (Altın, 

2021). Fransa tecrit ve karantina önlemlerinin uygulanmasını takiben aile içi istismar şikayetlerinde 

%32-36 arasında bir artış olduğunu saptamıştır (Usher ve Kim, 2020). 

COVID-19’un psikolojik ve sosyal etkileri açısından yapılmış olan yakın zamanlı çalışmalar da bu has-

talığın pek çok toplumun yaşam koşullarında radikal değişikliklere yol açtığını ve olumsuz psikolojik 

çıktılarla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Brooks ve ark., 2020).  

COVID-19 pandemisi mevcut eşitsizliklerin daha da artmasına, sosyal, siyasi ve ekonomik sistemler 

içerisindeki kırılganlıkların daha da netleşmesine ve salgının etkilerinin daha da derinden hissedilmesine 

yol açmaktadır (Park ve ark.,2020). 

Çin’de COVID-19 salgını sürecinde 1210 katılımcı ile yapılan bir çalışmada katılımcıların % 16.5'inin 

orta ila şiddetli düzeyde depresyon semptomlarının tespit edildiği, % 28.8'inin ise orta ila şiddetli dü-

zeyde anksiyete semptomlarının tespit edildiği görülmüştür (Wang ve ark, 2020). Aynı çalışmada ka-

dınların, salgının psikolojik çıktılarından erkeklere kıyasla daha olumsuz etkilendiği; stres, anksiyete ve 

depresyon ölçümlerinden elde ettikleri skorların anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 

(Wang ve ark., 2020) 

COVID-19’un Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından Cinsel Sağlık Üzerine Etkileri 

 DSÖ, COVID-19 salgın sürecinde de, cinsel ve üreme sağlığı ihtiyaçlarının devam ettiğini ve bu hiz-

metlerin yüksek öncelikli ve temel bir sağlık hizmeti olduğunu açıklamıştır. Karantina altındakiler de 

dahil olmak üzere, kadın sağlık çalışanları, kadınlar ve kız çocukları için temel hijyen ve sanitasyon 

ürünleri (hijyenik ped, sabun, el dezenfektanı vb.) sağlanmalıdır (UNFPA, 2020b). Üreme sağlığı hiz-

metlerinde yaşanan aksaklıklar, yoksul, engelli, Roman, belgesiz göçmen, genç, ev içi şiddet veya cinsel 

şiddete maruz kalan ya da maruz kalma tehlikesi olan kadınları daha fazla etkilemektedir (UN, 2020). 

Salgınlar cinsel sağlık veya üreme sağlığı ve haklarını çeşitli şekillerde etkileyebilir. COVID-19 salgı-

nına yönelik acil müdahale; cinsel sağlık veya üreme sağlığı hizmetleri için ayrılan kaynakların salgınla 

mücadeleye yönlendirilmesine neden olabilir. Bunun sonucunda da anne ve yeni doğan ölümünde artış, 
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doğum kontrol yöntem taleplerinin karşılanamaması, güvenli olmayan kürtaj ve cinsel yolla bulaşan 

hastalıkların artması, düşük, intihar, depresyon travma sonrası stres bozukluğu, yakın partner şiddetinde 

artış olması görülebilir (Tang, 2020). COVID-19 salgını nedeniyle: sağlık çalışanlarının yerlerinin de-

ğiştirilmesi, doğum öncesi ve sonrası kontroller, güvenli kürtaj, kontrasepsiyon, HIV / AIDS ve cinsel 

yolla bulaşan enfeksiyonlar gibi düzenli cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanmasında ke-

sintilere neden olmuştur16. SARS-CoV2’nin esas olarak solunum yolu damlacıkları ve temas yoluyla 

insandan insana bulaşma özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. Yapılan bazı çalışmalarda dışkı, gastro-

intestinal sistem, tükürük ve idrar örneklerinde de bu virüsün örnekleri tespit edilmiştir (Guan ve ark., 

2020). Bu da ‘SARS-CoV2 cinsel yolla bulaşabilir mi?’ ya da ‘SARS-CoV2’nin bilinen bulaşma yolla-

rından başka bulaş yolları var mı?’ sorularının sorulmasına neden olmuştur ancak bu konuda daha çok 

çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Li Di ve ark.,2020; Guan ve ark., 2020).  

SONUÇ 

COVID-19 pandemi süreci hayatımızın her yönünde sağlık, eğitim, spor, eğlence, iş vb. değişikliklere, 

kısıtlamalara, engellemelere neden olmuştur. Tüm insanlar üzerinde olumsuz etkileri olduğu açıktır. 

Ancak kadın sağlığı ve hakları üzerindeki olumsuz etkileri daha fazladır. En gelişmiş ülkeden en geri 

kalmış ülkelere kadar yaşanan olumsuzluklar farklı derecelerde görülmektedir. Yaşanan sosyal kısıtla-

malar kadın sağlığı açısından birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Bunlar; gerekli cinsel sağlığın ko-

runamaması, etkili aile planlaması yöntemlerine erişilememesi, kadına şiddet, iş kaybı, psikolojik so-

runlar cinsiyet eşitsizliğine bağlı ortaya çıkan sorunlar ve daha birçok sorunun yaşanmasına neden ol-

muştur. Herkes için sağlık hedefleri doğrultusunda bu sürecin uluslararası iş birliğiyle küresel olarak ele 

alınması gerekmektedir. 
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GEBELİK VE PROBİYOTİK KULLANIMI 

Ümmühan UÇAR1, Hülya YILMAZ ÖNAL2 

1İstanbul Okan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul/Türkiye 
2İstanbul Atlas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: Gebelik anne karnında babadan gelen sperm hücrelerinin annenin yumurtalıklarında döllenmesi ile 

oluşan fetüsün büyüme ve gelişme süreci olarak ifade edilmektedir. Gebelik sırasında bakteriler, man-

tarlar veya virüsler gibi mikrobiyal enfeksiyonların özellikle tekrarlayan düşük, preklampsi, intrauterin 

büyüme geriliği, erken membran rüptürü ve erken doğum dahil olmak üzere olumsuz gebelik sonuçları 

için önemli risk faktörleri olduğu gösterilmektedir. Büyüyen fetüse uyum sağlamak ve hamilelik sıra-

sında değişen mikrobiyoma etkisi için hem bebek hem de anne için probiyotik takviyesi önerilmektedir. 

Probiyotikler yeterli miktarlarda uygulandıklarında, konakçının mikroflorasını yeniden düzenleyerek 

veya dengeleyerek sağlık için yarar sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Gebelikte probiyotik takviyesi 

preeklampsi, gestasyonel diyabet, vajinal enfeksiyonlar, anne ve bebekte meydana gelebilecek alerjik 

enfeksiyonlar, anne ve bebek kilo alımı ve sonraki çocukluk hastalıklarında koruyucu bir role sahip 

olduğu gösterilmektedir. Ayrıca probiyotiklerin, antiinflamatuar ve nöro-düzenleyici özellikleri ile ba-

ğırsak mikrobiyota kompozisyonunu ve işleyişini iyileştirebildiği dolayısıyla ruh halini iyileştirebildiği 

bildirilmektedir. Probiyotik ürüne atfedilebilen bulguların güvenliği ve etkililiğinin, hamile kadınlar ve 

yeni doğanlar gibi hastalara uygulandığında her bireyin yaşı, fizyolojik özellikleri ele alınarak incele-

mesi yapılmalıdır. FAO / WHO probiyotik kılavuzları, probiyotik bir üründe uygun isimlendirme ve suş 

miktarının gerekli olduğunu belirtir. Suşların uygun bir şekilde tanımlanması ve / veya üretim yeri gibi 

ürünün menşeinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Hamilelik sırasında ve yaşamın erken dö-

nemlerinde probiyotik kullanımının toplam güvenliğini doğrulamak için ise daha fazla çalışmalara ihti-

yaç duyulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Probiyotik, Fetüs  

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE  

Gebelik anne karnında babadan gelen sperm hücrelerinin annenin yumurtalıklarında döllenmesi ile olu-

şan fetüsün büyüme ve gelişme süreci olarak ifade edilmektedir. Bu süreçte, fetüsün sadece anne kar-

nında değil aynı zamanda dış çevreden gelen zorluklarla da başa çıkması gerekir.  Hamilelik sırasında 

bakteriler, mantarlar veya virüsler gibi mikrobiyal enfeksiyonların özellikle tekrarlayan düşük, prek-

lampsi, intrauterin büyüme geriliği, erken membran rüptürü ve erken doğum dahil olmak üzere olumsuz 

gebelik sonuçları için önemli risk faktörleri olduğu gösterilmektedir. Böylesine “tehlikeli” bir ortamda, 

başarılı bir gebelik için patojenik mikroorganizmalara hızlı ve doğru bir bağışıklık tepkisi gereklidir. 

Bunun için de gebelik sürecinde annenin probiyotik kullanımına özellikle dikkat çekilmektedir (Kijma-

navat ve ark., 2019). Bu makalede gebelikte probiyotik kullanımının etkilerini derlemek amaçlanmıştır. 

Gebelikte Probiyotik Kullanımı 

Probiyotikler, yeterli miktarlarda uygulandıklarında, konakçının mikroflorasını yeniden düzenleyerek 

veya dengeleyerek sağlık için yarar sağlayan canlı mikroorganizmalardır (Sohn ve ark., 2017). Probiyo-

tikler bağırsak ve vajinal mikroflorayı düzenleyebilmektedir. Bakteriyel sinyallerin maternal transferi 
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gebelik ve emzirme döneminde mümkündür. Bu (annenin diyeti ve mikrobiyotasının yanı sıra) yenido-

ğan mikrobiyal kolonizasyonunu ve mikrobiyota oluşumunu etkileyebilir ve bu da bebeğin büyüme da-

hil kısa ve uzun vadeli gelişim parametrelerini etkileyebilmektedir (Jarde ve ark.,2018). Gebelikte pro-

biyotik takviyesinin güvenli olduğu ve preeklampsi, gestasyonel diyabet, vajinal enfeksiyonlar, anne ve 

bebek kilo alımı ve sonrasında gelişebilecek çocukluk hastalıklarında koruyucu bir role sahip olduğu 

gösterilmektedir (Lindsay ve ark., 2014).  

Baldassarre ve ark.’da yaptıkları ileriye dönük, çift kör, randomize, kontrollü bir çalışmada, probiyotik-

lerin gebelik sırasında erken uygulanmasının annelerde veya bebeklerde hiçbir yan etkisi olmadığını 

doğrulamışlardır. Başka bir çalışmada da Lactobacillus rhamnosus uygulamasından sonra annelerde ve 

çocuklarda hiçbir yan etki görülmemiştir (Barthow ve ark., 2016). 

Hamilelik sırasında obezite ve aşırı kilo alımı, annelerde ve bebeklerinde olumsuz bağırsak mikrobiyota 

değişiklikleri ile ilişkilendirilmektedir. (Brantsaeter ve ark., 2011).  Aşırı kilolu gebe kadınlarda bağır-

sak bifidobakteri sayıları önemli ölçüde azaldığı ve hamilelik sırasında aşırı kilo alımı ve gebeliğin ilk 

trimesterden itibaren benzer değişikliklerle birlikte Sstafilokok, Bacteroides, Enterobacteriaceae 

(örn. Escherichia coli) ve Clostridium sayılarının önemli ölçüde arttığı bildirilmiştir. Lactobacil-

lus ve Bifidobacterium spp. miktarının azalması özellikle erken bebeklik döneminde alerji riski ile iliş-

kili gösterilmiştir. Ayrıca bebeklikte mikrobiyotada bifidobakteriyel miktarının azalması ve S. Aureus 

miktarının artması çocukluk çağı obezitesinin varlığını da tetikleyebilmektedir (Lindsay ve ark., 2014). 

Gebelik döneminde kadınların en çok yaşadığı problemlerden biri olan preeklampsi üzerine probiyotik-

lerin kullanımı araştırılan konularından biridir. Norveç'te büyük bir prospektif kohort çalışmasında, pro-

biyotik laktobasil içeren süt ürünleri alımı ile preeklampsi riski arasında bir ilişki bulunmuştur ve bu 

durum en çok şiddetli preeklampsi yaşayanlarda belirgin olarak görülmüştür. Ayrıca, probiyotikle-

rin preeklampside olumsuz maternal koşullarla ilişkili bir inflamasyon belirteci olan yüksek duyarlılıklı 

C-reaktif proteini de azalttığı gösterilmiştir (Gomez ve ark., 2015).  

Farklı probiyotik türleri ve bu türlerin gruplanmasıyla oluşan probiyotiklerin irritabl bağırsak sendromu 

gibi gastrointestinal bozukluklar için de kanıtlanmış faydaları bulunmaktadır. Çocuk doğurma çağındaki 

kadınlar, gastrointestinal semptomlar için probiyotik kullanan en yaygın gruplardan biridir (Rutten ve 

ark., 2016). 

Probiyotiklerin erken doğumu önlemeye yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Probiyotikler, patojen-

lerin yerini alarak ve öldürerek, antiinflamatuvar sitokinleri artırarak ve vajinal ortamı faydalı bakteri-

lere daha dost hale getirmek için pH'ı düşürerek erken doğuma yol açabilecek süreçlere müdahale ede-

bilmektedir (Ford ve ark., 2014).  

Gebelik döneminde kadınların yaşadığı en büyük sağlık problemlerinden bir diğeri de gebelik sürecinde 

ortaya çıkan gestasyonel diyabettir. Bu durum normal gebe kadınlarda %34’lerde iken probiyotik verilen 

kadınlarda %13’ünde olduğunu göstermektedir. Çalışmacılar, bu etkinin hamilelik sırasında glikoz re-

gülasyonuna katkıda bulunan probiyotiklere bağlı olabileceğini öne sürmektedir. Aynı çalışma popülas-

yonunda, Lactobacillus rhamnosus GG takviyesini kullanan bireylerde ilk trimesterden alınan probiyo-

tikler doğum sonrası 6. ayda bel çevresi ≥80 cm olarak tanımlanan maternal adipozite riskinin düşmesine 

yardımcı olduğu yönü ile ilişkilendirilmektedir (Luoto ve ark., 2010). Ancak bir başka çalışmada ise, 
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dört haftalık probiyotik uygulamasının glisemik kontrolü iyileştirmediğini gösterilmiştir. Bu karışık so-

nuçların; demografik, genetik veya fenotiplerdeki farklılıklardan, probiyotik müdahale süreleri veya 

probiyotik suşları veya dozlarındaki farklılıklardan kaynaklanıyor olabileceğini düşündürmektedir 

(Lindsay ve ark., 2014). 24-28. gebelik haftaları arasında kısa bir probiyotik müdahale ve farklı probi-

yotik türleri kullanan daha yeni bir çalışma da ise Lactobacillus salivarius UCC188 10 obez gebe ka-

dında açlık glikozunu veya diğer maternal sonuçları değiştirmediği gösterilmiştir. Bu farklı bulgular, 

probiyotik türlerin ve suşun yanı sıra müdahalenin başlangıcındaki gebelik, müdahale süresi ve eşza-

manlı uygulanan diyetlerin gestasyonel diyabetin (GDM) önlenmesine katkıda bulunduğunu göstermek-

tedir (Mantaring ve ark., 2018). 

Dünya çapında, alerjik hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan dünyada artan bir prevalansla 

bulaşıcı olmayan hastalıkların en büyük grubu olmaktadır. Bunun başında atopik egzama prevalansı, 

dünya çapındaki çocukların%15-30'u ve Yeni Zelanda'daki bebeklerin%40'ı 15 aylık olduğunda son 

otuz yılda iki ila üç kat artmıştır. (Pawankar ve ark., 2013).  

Dünya Alerji Örgütü (WAO), alerjilerin önlenmesinde probiyotiklerin kullanımına ilişkin kanıta dayalı 

öneriler geliştirmek için bir kılavuz yayınladı. WAO kılavuzunda yer alan öneriler şunlardır: Çocukla-

rında alerji riski yüksek olan gebe kadınlarda probiyotik kullanımının, öncelikle egzamanın önlenme-

sinde net bir fayda sağladığı ve alerji gelişme riski yüksek olan bebekleri emziren kadınlarda probiyo-

tiklerin kullanılmasıyla ise, özellikle egzamanın önlenmesinde net bir fayda sağladığı gösterilmiştir (Yin 

ve ark., 2019).  

Daha yeni bir alt grup meta-analizi, doğum öncesi ve sonrası takviyenin etkili olduğu sonucuna varmış-

tır, ancak doğum sonrası müdahaleler için hiçbir kanıt yoktur. Özellikle Lactobacillus ile Bifidobacte-

rium koruyucu etkileri görünmektedir. Bireylerin probiyotik takviyesini doğum öncesi ve / veya doğum-

dan sonra almasına göre değişse de durum hem doğum öncesi hem de doğum sonrası verilerek her iki 

müdahaleyle iki çalışma yapılmıştır. Hem gebelik öncesi hem de gebelik sonrasında probiyotiğin eg-

zama üzerinde etkisi doğrudan bebeğe de uygulandığında da etkisinin güçlü olduğu gösterilmektedir 

(Dotterud ve ark., 2010). Randomize kontrollü çalışmaların (RCT) bir meta-analizi, atopik dermatit ge-

lişimini önlemek için gebelik sırasında ve erken bebek yaşamında probiyotik takviyeleri kullanmanın 

faydalarını göstermektedir (Dotterud ve ark., 2010).  

Başka bir çalışmada, probiyotik verilen gebe kadınların çocukları 2 yaşına geldiğinde atopik dermatit, 

astım ve diğer alerjik hastalıklar incelenmiş ve probiyotik verilmesinin atopik dermatit insidansını azalt-

tığı, ancak astım üzerinde hiçbir etkisi olmadığını saptanmıştır (Yin ve ark., 2019). 

Kadınlarda vajinanın normal florasının değişmesiyle özellikle kötü bakteri sayısının artışıyla da sık rast-

lanan durumlardan birisi de bakteriyel vajinosizdir. Gebelik döneminde bakteriyel vajinoz, kendiliğin-

den erken doğum ve neonatal komplikasyon riskini artırmaktadır. Erken doğumların önlenmesinde pro-

biyotiklerin etkinliğini test eden çok az çalışma olsa da Ho M. ve ark. yaptığı bir çalışmada Lactobacillus 

reuteri RC-14 ve Lactobacillus rhamnosus GR-1'in etkisini incelemek için randomize kontrollü bir ça-

lışma yürütmüştür. Vajinal ve rektal Guillain-Barré sendromu (GBS) kolonizasyonu olan hamile kadın-

larda plasebo grubuyla karşılaştırıldığında, probiyotiklerle tedavi edilen kadınlarda, rektal ve vajinal 
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GBS kolonizasyon oranları önemli ölçüde azaldığını ve bu durum beraberinde bakteriyel vajinoz duru-

munun önüne geçtiğini göstermektedirler (Barthow ve ark., 2016). Başka bir çalışmada, hamile kadın-

larda klindamisin kullanımına karşı bakteriyel vajinoz tedavisinde Lactobacillus bulgaris , Streptococ-

cus thermophilus , Probiotic lactobacillus ve Bifidobacterium lactis içeren bir yoğurdun kullanımı araş-

tırılmıştır. Klindamisin kullanımıyla karşılaştırıldığında, sadece probiyotiklerin uygulanması vajinal 

pH'ın azalmasında önemli bir etkiye sahip olduğu, bu durumunda düşük erken doğum riski ile ilişkili 

olduğu belirlenmiştir. (Dotterud ve ark., 2010). 

Ayrıca probiyotiklerin, antiinflamatuar ve nöro-düzenleyici özellikleri ile bağırsak mikrobiyota kompo-

zisyonunu ve işleyişini iyileştirebildiği dolayısıyla ruh halini iyileştirebildiği bildirilmektedir. Probiyo-

tiklerin gerçekten de depresif semptomları azaltabildiği bulunmuştur (Slykerman ve ark., 2017).  

Düşük riskine sahip gebe kadınlarda yapılan bir çalışma, perinatal dönemde bir probiyotik müdahalenin, 

plasebo alan annelere kıyasla doğum sonrası anne depresyonu ve anksiyete semptomlarını önemli öl-

çüde azalttığını göstermiştir (Browne ve ark., 2019).   

SONUÇ 

Probiyotiklerin gebelikte ve perinatal dönemde uygulanmasının klinik faydalarını gösteren birçok çalış-

maya rağmen, bunlar hamilelik ve perinatal dönemdeki hastalıklara önleyici bir müdahale olarak kulla-

nılması için net bir çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, mikrobiyomların tam bileşimi ve belirli has-

talıklarda meydana gelen değişiklikler hakkında daha fazla veri elde etmek önemlidir. Probiyotik ürüne 

atfedilebilen bulguların güvenliği ve etkililiğinin, hamile kadınlar ve yeni doğanlar gibi hastalara uygu-

landığında her bireyin yaşı, fizyolojik özellikleri ele alınarak incelemesi yapılmalıdır. FAO / WHO pro-

biyotik kılavuzları, probiyotik bir üründe uygun isimlendirme ve suş miktarının gerekli olduğunu belir-

tir. Suşların uygun bir şekilde tanımlanması ve / veya üretim yeri gibi ürünün menşeinin açıklığa kavuş-

turulması gerekmektedir.  

Her ne kadar hem anne hem de bebek için sağlık yararları gösterilse de yapılan çalışmalar hamilelik 

sırasında probiyotik almanın bebek ve annenin olumsuz gebelik sonuçlarını artırdığına veya azalttığına 

dair hiçbir kanıt gösterilmemektedir. Hamilelik sırasında ve yaşamın erken dönemlerinde probiyotik 

kullanımının toplam güvenliğini doğrulamak için daha fazla çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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SERVİKS KANSERİ, GÜNCEL TARAMA YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMLARI 

Gönül TOSUN1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Dünya’da kadın kanserleri arasında servikal kanser dördüncü sırada yer almaktadır. Sağlık Bakan-

lığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadınlarda görülen kan-

serlerden servikal kanser 100.000 kişide %4,3’ünü oluşturmaktadır. Jinekolojik kanserler içerisinde ser-

vikal kanser üçüncü sırada yer almaktadır. Jinekolojik kanserler arasında servikal kanser tarama ile ön-

lenebilen bir kanserdir. Taramaların yaygın olarak yapılamadığı gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde 

servikal malignansiler önemli ölüm nedenleri olarak görülmektedir. Türkiye’de servikal kanser tarama-

larının düzenli yapılamaması önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Korunma servikal kanser riskini art-

tıran faktörlerden uzak durarak kişinin doğru sağlık alışkanlıkları kazandırılarak yaşam tarzının değiş-

tirmesi ve aşılama ile olabilmektedir. Servikal kanserin preinvazif döneminin asemptomatik olması pap 

smear tarama testi ile intra epitelyal neoplaziler saptanabilmektedir. Taramaların yaygın olarak yapıldığı 

ülkelerde invazif servikal kanser insidansında azalma görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı servikal 

kanserin önlenebilir risk faktörlerini belirleyerek tarama programlarına aktif katılımın sağlanması, ser-

vikal kanserden korunmada büyük önem taşımaktadır. Hemşirelerin hizmet verdiği toplumun psikosos-

yal ve kültürel özelliklerini bilmesi kanser tarama programının etkin bir şekilde yapılabilmesi açısından 

önemlidir. Hemşirelerin servikal kanserin önlenmesinde erken tanı ve belirtiler konusunda kadınları bil-

gilendirme, riskli aileleri tarama için cesaretlendirme, taramalara katılımı teşvik etme, tarama testini 

uygulama ve tarama sonuçlarını değerlendirme en önemli rollerindendir. Bu derlemede servikal kanser-

den korunma, tarama ve hemşirelik yaklaşımlarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Servikal Kanser, Tarama, Hemşirelik 

GİRİŞ 

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) 2018 verilerine göre Dünya’da kadın kanserleri arasında servikal kanser 

dördüncü sırada yer almaktadır. Dünyada serviks kanseri görülme oranı 100000’de 14’tür (DSÖ, 2018). 

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadınlarda 

görülen kanserlerden servikal kanser 100.000 kişide %4,3’ünü oluşturmaktadır. Jinekolojik kanserler 

içerisinde serviks kanseri üçüncü sırada yer almaktadır (Türkiye Kanser İstatistikleri, 2016). Servikal 

kanser, 35-55 yaş gruplarındaki kadınlarda daha sık görülmekle birlikte tarama yöntemleri ile erken 

evrede tespit edilmesi sonucu genç yaşlardaki kadınlarda da görülmeye başlanmıştır. Serviks kanserinin 

anatomik olarak fizik muayeneye, hücre ve doku analizine uygun olması serviks kanserinin tanı ve teş-

hisinde kolaylıklar sağlamaktadır. Jinekolojik kanserler kadının bedensel ve ruhsal sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkileri nedeniyle kişinin yaşam kalitesini çok yönlü etkilemektedir (Eker ve ark, 2017). 

Kadın genital organındaki kanserli dokunun çıkarılması beden imgesinde değişiklikler sonucu kadın 

kendisini kusurlu, işe yaramaz veya aseksüel hissedebilir. Dünyada’da pek çok kadın için “uterus” kav-

ramı dişilik, cinsellik, doğurganlık ve annelik sembollerini ifade etmektedir. Uterusu olamayan kadının 
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çocuk doğuramayacağı düşüncesiyle toplumda kadın olarak görülmediği ve kadının temel fonksiyonu-

nun çocuk doğurmak olduğu inancı yer almaktadır (Taşkın, 2019). Jinekolojik kanserler arasında servi-

kal kanser, tarama ile önlenebilen bir kanserdir. Taramaların yaygın olarak yapılamadığı gelişmekte ve 

geri kalmış ülkelerde, servikal malignansiler önemli ölüm nedenleri olarak görülmektedir (Aydoğdu ve 

ark, 2018; Ferlay ve ark, 2018). Servikal kanserin preinvazif döneminin asemptomatik olması pap smear 

tarama testi ile intra epitelyal neoplaziler saptanabilmektedir. Taramaların yaygın olarak yapıldığı ülke-

lerde invazif servikal kanser insidansında azalma görülmektedir (Aydoğdu ve ark, 2018; Demirel ve ark, 

2015). Preinvazif dönemde saptanan olgularda tedavi şansı yüksek olmasına rağmen Türkiye’de servikal 

kanser taramalarının düzenli yapılamaması önemli bir sağlık sorunu olmaktadır (Taşkın, 2019). Bu se-

beplerden dolayı servikal kanserin önlenebilir risk faktörlerini belirleyerek tarama programlarına aktif 

katılımın sağlanması, servikal kanserden korunmada büyük önem taşımaktadır (Kanbur ve ark, 2011). 

Serviks Kanseri ve Güncel Tarama Yöntemleri  

Türkiye ‘de kadınlarda görülen jinekolojik kanserlerden serviks kanseri onuncu sırada yer almaktadır 

(Türkiye Kanser İstatistikleri, 2016). Serviks kanserine neden olan temel etken human papilloma virüs 

(HPV)’dir. Servikal kansere neden olan HPV’nin bilinen yaklaşık 130 tipi olduğu ancak en önemli etken 

HPV genotipi 16 tespit edilmiştir ve bunu HPV genotipleri 18, 45 ve 31 izler. HPV, serviksin mukozal 

epiteli enfekte etmesi sonucu genital bölgede siğil şeklinde kitleler oluşturarak hücresel hiperproliferas-

yona neden olmaktadır (Tabrizi ve ark, 2012; Ali ve ark, 2013; Bedell ve ark, 2020). Cinsel yolla bula-

şan genital HPV genotiplerinden 15’i karsinojeniktir. Servikal kanserlerin %99’a yüksek riskli etken 

olan HPV genotipleri 16 ve 18 saptanmıştır (Ali ve ark, 2013; Taşkın, 2019).  Türkiye’de HPV ile ilişkili 

kanserler kadınları daha fazla etkilemektedir. HPV ile ilişkili kanserler erkeklere oranla kadınlarda 5 kat 

daha fazla görülmektedir (Türkiye Kanser İstatistikleri, 2017).  

Servikal kanserin görülme sıklığı 30-55 yaş aralığında daha sık görülmektedir. Amerika’da serviks kan-

seri görülme sıklığı verilerine göre 530 bin vaka sayısından 275 bini ölümle sonuçlanmıştır (Collins ve 

ark, 2014). Türkiye’de kadınlarda görülen jinekolojik kanser sıralaması endometrium, over ve serviks 

kanseri şeklindedir (Dal ve ark, 2017).  

Yaş ilerledikçe servikal kanser görülme sıklığı artar. Kadın kanserlerin %10’undan sorumlu tutulmak-

tadır. Kadınların düzenli takip ve tarama programı ile bu oran %80’e düşmektedir (Kutsal ve ark, 2012). 

Erken yaşta cinsel yaşam (16 yaş öncesi), çok eşli cinsel yaşam, ilk gebelik yaşının ve ilk doğım yaşının 

20 yaş ve altında olması, multiparite, CYBH, sigara içmek, sosyoekonomik seviyenin düşük olması, 

yaş, ırk, immunosupresyon durumunun olması, beş yıldan fazla doğum kontrol hapı kullanmış olması, 

düzenli pap smear testi yaptırmamış olması, 15 yaş öncesinden menarşın başlaması, sebze ve meyveden 

(vitamin c, beta-karoten,folat eksikliği) fakir beslenme, genetik önemli risk faktörleridir. Serviks kanseri 

belirtileri genellikle cinsel ilişki sonrası kanama, kötü kokulu akıntı ve ülserasyon görülebilir. Serviks 

kanserinde birinci sırada yassı hücreli tip, ikinci sırada adenokarsinom tipi görülür (Perkins ve ark, 

2012). 

Servikal kanseri önlemek amacıyla, serviksin intraepitelyal perkürsör lezyonların doğru tespit edilip te-

davinin zamanında yapılması serviks kanseri taramasının birincil hedefidir (Jeronimo ve ark, 2017). 
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Serviks kanserinin uzun preinvaziv döneme sahip olması, preinvaziv lezyonların tedavi edilebilir ol-

ması, etkinliği kanıtlanmış sitolojik tarama testlerin olması servikal kanserin önlenmesinde erken tanı 

ve taramayı mümkün kılar (Yıldırımer, 2012). Hastalığın preinvaziv evrede tespit edilmesi sağ kalım 

oranını arttırmaktadır (Demirel ve ark, 2015). Servikal kanser tarama programları kanserin insidansını 

ve mortalite oranlarını azaltmada son derece önemlidir (Gümüşay ve ark, 2017).  

Serviks kanseri için pap smear tarama testi geliştirilmiştir. Pap smear testi jinekolojik muayene sırasında 

squamokolumnar kavşaktan spatula aracılığıyla serviksten dökülen hücreler mikroskop altında incelen-

mesidir. Serviks kanserini, pap smear testi klinik belirtiler ortaya çıkmadan önce %90-95 oranında doğ-

rulukla saptar. Pap smear testinin uygulanma şekli ülkelere göre değişiklik göstermektedir. American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), 21-29 yaş arası kadınlarda 3 yılda bir pap smear, 

25-29 yaş arası kadınlarda 3 yılda bir HPV taraması önermektedir. Ayrıca 30-65 yaş arası kadınlarda 

her 5 yılda bir pap smear ile birlikte HPV taraması ya da her 3 yılda bir pap smear ve her 5 yılda bir 

HPV taraması önermektedir (ACOG, 2021). Türkiye’de servikal tarama programı Kanser Erken Teşhis, 

Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) tarafından yürütülmektedir (KETEM, 2021). Ülkemizde pap-

smear ve HPV taraması; 30 yaşında başlanmalı, 60 yaşına kadar 5 yılda bir tekrarlanması önerilmekte-

dir. 65 yaşında 5 yılda bir yapılan pap smear testinin son ikisi negatif olduğunda tarama sonlandırılmak-

tadır (Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2021).  

Serviks Kanserinden Korunma ve Erken Tanıda Hemşirelik Yaklaşımları 

HPV enfeksiyonunu önlemek için FDA tarafından onaylanmış 3 HPV aşısı bulunmaktadır. Bunlar: Gar-

dasil, Gardasil 9 ve Cervarix’dir. Bu aşıların her biri, servikal kanserin %70’ine neden olan HPV geno-

tipleri 16 ve 18’e karşı koruma sağlar. Gardasil ve Gardasil 9 aşısı genital siğillerin %90’ına neden olan 

HPV genotipleri 6 ve 11’e karşı korur. Ayrıca Gardasil 9 aşısı HPV genotipleri 31, 33, 45, 52 ve 58’e 

karşı koruma sağlamıştır (Petrosky ve ark, 2015). Gardasil aşı genital siğil, servikal intraepitelyal neop-

lazi (CIN) ve kanseri önlemede %100 etkin olduğu ve HPV genotipleri 31 ve 45’e karşı çapraz koruma 

sağladığı bildirilmektedir. Cervarix aşı HPV genotipleri 31, 45, 52 ve 58’e karşı çapraz koruma sağladığı 

bildirilmektedir (Biondi ve ark, 2015). 

Serviks kanserinden korunmada kadınların bilgi düzeyleri ve davranış şekilleri önemlidir. Serviks kan-

seri taramalarının düzenli yapıldığı toplumlarda serviks kanserinin görülme sıklığında azalmalar göz-

lenmiştir. Serviks kanser tanı alanların kadınların %50’sinden fazlası ya daha önce hiç tarama yapılma-

mış ya da yetersiz tarama yapılmış kişilerden oluşmaktadır (ACOG, 2021). 

Kadınların kanser taramalarına katılımını ve erken tanı ve tedavi uygulamalarını etkileyen en önemli 

etken kanser hakkında yeterli bilgi düzeyine sahip olmamalarıdır. Kadınların kanser taramalarına katı-

lımlarını arttırmak ve erken tanı, tedavi konusunda bilinçlendirilmesi konusunda sağlık personellerine 

önemli görevler düşmektedir (Saçıkara ve ark, 2021).  Hemşirelerin, güncel gelişmeleri takip etmesi ve 

servikal kanserden korunmada yeterli bilgi düzeyine sahip olup, güncel bilgileri uygulayarak aktarıla-

bilmesi gerekmektedir (Özdemir ve ark, 2010). 
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Servikal kanserden tarama testleri ile korunma ve servikal kanserin preinvazif dönemde asemptomatik 

olması erken tanı ve tedavide hemşirelerin üç önemli rolü bulunmaktadır. Bunlar; primer korunma, se-

konder korunma ve tersiyer korunmadır. Primer korunma; sağlık eğitimi, aşılama, risk faktörlerinden ve 

karsinojenlerden uzak durma konularını kapsamaktadır (Özerdoğan, 2017). 

Hemşireler, topluma tek eşli cinsel yaşam ve cinsel ilişki yaşının uzatılması, kişisel hijyen kuralları 

özellikle vulva hijyenine dikkat edilmesi, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve istenmeyen gebelikler-

den korunmak için  aile planlama yöntemlerinin uygulanması, 18 yaşına gelmiş cinsel yönden aktif olan 

kadınların düzenli aralıklarla pap smear tarama testinin yapılması, anormal kanamalar (koitus sonrası 

görülen anormal lekelenme kanamaları) ve akıntılara dikkat edilmesi, sigara alkol gibi zararlı alışkan-

lıklardan uzak durulması, düzenli beslenmeye (A, C vit ve folik asitten zengin) dikkat edilmesi gibi 

konularda doğru sağlık davranışları kazandırılması ve  bilinçlendirilmesi konusunda  sağlık danışman-

lığı yapmalıdır (Kanbur ve ark, 2011; Özerdoğan, 2017). 

Primer korumada birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında okullarda, gençlik merkezlerinde, iş 

yerleri ve evlerde gençlere, öğrencilere ve ailelerine HPV enfeksiyonun ve HPV aşılama konusunda 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir (Özerdoğan, 2017). Hemşireler serviks kanseri ile iliş-

kili risk faktörlerini belirleme, genetik yatkınlık konusunda analiz ve sentez yapabilme, kişiye özel da-

nışmanlık hizmeti verebilmeli ve hemşirelerin kanser danışmanlığı konusunda sertifika almış olması 

gerekmektedir (Eroğlu ve ark, 2014).  

Sekonder korunmada kadınların tarama programları oluşturularak düzenli olarak taramalara katılımının 

sağlanması, tarama testlerin yapılması ve bunların rapor edilmesi hemşirelerin görevleri arasında yer 

almaktadır (Kanbur ve ark, 2011; Özerdoğan, 2017). 

Tersiyer korunmada hemşireler, serviks kanserinin klinik bulgularının gözlendiği kişileri düzenli kont-

rollerini yaparak ve bu konuda eğitim vererek gelişebilecek komplikasyonlar önlenebilmektedir. Serviks 

kanserinin belirtileri ve komplikasyonları konusunda daha dikkatli olunması oluşabilecek sakatlıkları 

azaltmaktadır (Kanbur ve ark, 2011; Özerdoğan, 2017).  

Hemşirelerin hizmet verdiği toplumun psikososyal ve kültürel özelliklerini bilmesi kanser tarama prog-

ramının etkin bir şekilde yapılabilmesi açısından önemlidir (Pehlivan ve ark, 2013). 

SONUÇ 

Kadınlarda tarama ile önlenebilen kanserin başında servis kanseri gelmektedir. Serviks kanserinin risk 

faktörlerinin bilinmesi, korunma yöntemlerinin etkin bir şekilde uygulanması ve tarama olanağının ol-

masıyla önlenebilen bir kanserdir. Kanserin erken evresinde erken tanı konularak etkili ve uygun yön-

temlerle tedavi sağlanabilmektedir. Serviks kanserinden korunmada kadınların bilgi düzeyleri ve dav-

ranış şekilleri önemlidir.  

Hemşirelerin servikal kanserin önlenmesinde erken tanı ve belirtiler konusunda kadınları bilgilendirme, 

riskli aileleri tarama için cesaretlendirme, taramalara katılımı teşvik etme, tarama testini uygulama ve 

tarama sonuçlarını değerlendirme en önemli rollerindendir. 
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KADIN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN ANATOMİK 

NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Esin TUFAN1, Hülya Çiçek ACAR2, Fikri ÖZDEMİR3 

1 Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doğum ve Kadın Has-

talıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Uzman Hemşire, Çorum / Türkiye 
2 Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Doğum ve Kadın Has-

talıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Öğrencisi, Çorum / Türkiye 
3Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Her türlü istemsiz idrar kaçırma üriner inkontinans olarak tanımlanır. Üriner inkontinansın sebep-

leri, genitoüriner kaynaklı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılabilir. Genitoüriner kaynaklı olanlar 

idrar dolum ve mesane hacminin ilişkilendirildiği bozukluklar, fistüller, üriner enfeksiyon ve vajinit 

kaynaklı inkontinanslar, konjenital üriner sistem bozuklukları şeklinde sınıflandırılabilir. Genitoüriner 

kaynaklı olmayanlar ise fonksiyonel, çevresel, farmakolojik ve metabolik kaynaklı olanlar şeklinde sı-

nıflandırılabilir. Üriner inkontinans tipleri hastaların semptomlarına göre sınıflandırıldığında ise,stres 

inkontinans, urge inkontinans ve her iki sınıfın bir arada görülebildiği miks tip inkontinans olarak sınıf-

landırılabilir.İzole stres üriner inkontinans (%51), bunu miks tip üriner inkontinans (%39) ve urge in-

kontinans takip etmektedir (%10). Stres üriner inkontinans öksürme, hapşırma, fiziksel aktivite ve is-

temsiz idrar kaçırma durumu olarak tanımlanmaktadır. Stres üriner inkontinansın temelinde üretra taba-

nının ve pelvik taban kaslarının fonksiyonel yetersizliği bulunmaktadır. İntraabdominal basınç arttığında 

pelvik taban kasları bu basınca direnemeyip istemsiz idrar kaçağı yaşanmaktadır. Üriner inkontinansı 

olan hastanın fizik muayenesinin temel amacı inkontinansa neden olan faktörün veya eşlik eden diğer 

faktörlerin (divertikül, prolapsus vb.) tanınmasıdır. Örneğin, vajinal akıntılar idrar kaçırma şikayetini 

taklit edebilirken, fistül veya ektopiküreter nedeniyle ekstra üretral inkontinanslar da fizik muayene ile 

saptanabilirler. Pelvik taban desteğini sağlayan apikal, anterior ve posterior kompenentlerin tamamı üri-

ner inkontinansla ilişkilidir. Genital organ prolapsusları hastaların idrar inkontinanslarını maskeyelebilir 

veya şiddetinin daha az görülmesine neden olabilir, Üriner inkontinanslı hastalar jinekolojik masada 

bimanuel muayaneyle değerlendirilmelidir. Bimanuel muayuene ile pelvik taban kaslarının anatomik 

yapısını göstermede önemli bir tanı yöntemidir. Bimanuel muayenede saptanan anatomik unilateral veya 

bilateral defektler üriner inkontinansın tanı ve tedavisini yapmada etkin bir rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, Pelvik Kaslar, Prolapsus 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Kontinans; bireyin istediği zaman ve mekanda kendi kontrolü altında idrarını erteleyebilmesidir (Akkuş, 

2014; Karan, Eskiyurt, Kızılkaya, & Yalçın, 1998). Miksiyon için nörolojik kontrol mekanizmalarının, 

mesane depolama kapasitesinin ve üretral kapanma mekanizmasının etkin ve uyumlu bir şekilde çalış-

ması gereklidir (Akkuş, 2014). 

Erişkin bir kadının mesane kapasitesi yaklaşık 500 ml’dir. Mesanede idrar birikirken mesane içi basınçta 

değişim görülür. Miksiyon ihtiyacı olacak idrar miktarına kadar baskılanmaktadır. Miksiyon, pons’ta 

bulunan miksiyon merkezi tarafından kontrol edilir (Akkuş, 2014; Karan et al., 1998). Mesane, muscu-

lus detrusorvesicae olarak isimlendirilen düz kastan meydana gelmektedir. Musculus detrusorvesicae, 
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S2-4 seviyesinde spinal korddan ayrılan kolinerjik parasempatik sinirler tarafından innerve edilmektedir. 

Bu sinirlerin uyarılması musculus detrusorvesicae’nın kontraksiyonu sağlanır. Cervixvesicae (mesane 

boynu) düz kasları ve musculussphincterurethraexternum’un aynı anda gevşemesiyle, idrar mesaneden 

tamamen boşalır (Akkuş, 2014; Karan et al., 1998). 

Üİ’nin toplumda prevalansını belirlemek oldukça güçtür. Hastaların çekinmesi ve utanması, idrar kaçır-

manın yaşın ilerlemesiyle birlikte normal karşılanması ve tıbbi yardım almanın bir fayda sağlamayaca-

ğını düşünmeleri nedeniyle doktora başvurmamalarıdır (Kaplan, 2010). Yapılan çalışmalarda, yaşam 

kalitesini olumsuz etkileyen Üİ’nin, özellikle kadınlarda ve yaşlılarda daha fazla görüldüğü, ortalama 

%5-10 oranında olduğu ve bu hastalığı olan insanların %1,5’nin tıbbi yardım aldıkları bildirilmiştir 

(Luber, 2004; Sampselle et al., 1998). İnsidansın kadınlarda %20 olduğu ve çoğunun hafif inkontinans 

şeklinde başladığı bildirilmektedir. (Sampselle et al., 1998). 

Üİ kadınların yaşam kalitesini birçok yönden olumsuz şekilde etkileyen yaygın bir sorundur (Filiz, 

Uludağ, Çınar, Gorpelioğlu, & Topsever, 2006). Dünya genelinde Üİ sıklığının toplumdaki yaşlı birey-

lerde dahil edildiğinde; % 8 ile %69 arasında değiştiği bildirilmektedir, bu oran yaşlı bakımevi sakinle-

rinde %80’leri bulmaktadır. Başka bir çalışmada Üİ olan kadınların %26,7’sinde stres inkontinans, 

%9,1’inde urgeinkontinans, %55,3’ünde miks tip inkontinans olduğu bildirilmiştir (Minassian, Drutz, 

& Al-Badr, 2012). Hampel Üİ pervelansını %12-53; Thomas %2-55 oranları arasında olduğunu bildir-

mektedir (Hampel, Wienhold, Benken, Eggersmann, & Thüroff, 1997; Thomas, Plymat, Blannin, & 

Meade, 1980). 

Ülkemizde Üİ prevalansını belirlemek amacıyla yapılan çalışma sayısı sınırlıdır. Kadınlarda hesaplanan 

Üİ prevelansı %16,4 ile %68 arasında olduğu bildirilmektedir(Akgün, 2009; Ateşkan, Mas, Doruk, & 

Kutlu, 2000; Keskin, 2019; Maral, Özkardeş, Peskırcıoglu, & Bumın, 2001; Özerdoğan, Beji, & Yalçın, 

2004). Turan ve ark. Ankara bölgesindedoğurganlık çağındaki kadınlarda yaptığı çalışmada Üİ sıklığı-

nın %24,56 olduğunu bildirmektedir (Turan, Zorlu, Ekin, Hancerliogullari, & Saracoglu, 1996). Ateşkan 

ve ark. yaşlı prevelansını belirlemek için yaptıkları çalışmasında ise %39.7’dir (Ateşkan et al., 2000). 

Weber’e göre idrar kaçırma korkusu hastanın ev içindeki aktivitelerini, alışverişe gitme, yolculuğa 

çıkma, tatile gitme, ev dışındaki spor aktivitelerini ve hobilerini sınırlandırması gibi hayatını kısıtlaya-

cak ve yaşam kalitesini düşürecek pek çok zorlukla karşılaşmasında sebep olmaktadır.(Bates, 2000; 

Fine, Antonini, & Appell, 2004; Foldspang, Mommsen, & Djurhuus, 1999; Rortveit, Daltveit, 

Hannestad, & Hunskaar, 2003). 

AMAÇ 

Bu çalışmanın amacı, kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen Üİ’a neden olan anatomik neden-

lerin tespit edilerek, bu konuda çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık personellerini bilgilendirmek, 

tanı ve tedavi aşamasında destek olmak, gereksiz ilaç kullanımı ve tıbbi uygulamaların önüne geçebil-

mektir. 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

197 

YÖNTEM 

Üİ, geçmişten günümüze ürologlar nörologlar, kadın doğum ve fizik tedavi uzmanları tarafından dikkat 

çekilen ve araştırılan bir konu olmuştur. Biz bu çalışmada, Google scholar, pubmed, Web Of Sci-

ence’dan faydalanarak Üİ konulu güncel literatüre ulaşıldı. Üİ konusunda gelişen araştırma konularını 

ve eğilimlerini belirledik. 

BULGULAR 

Üİ stres, urge, mikstip, overflow (taşma tipi), bilinçsiz (refleks) ve fonksiyonel inkontinansolmak üzere 

başlıca altı şekilde sınıflandırılır. Bu tiplerdenen sık görüleni stres inkontinansı olduğu bildirilmiştir 

(Abrams, Blaivas, Stanton, & Andersen, 1990; Akkuş, 2014). 

Urgeİnkontinans; Aniden güçlü bir miksiyon isteği ile gelen, bekletme şansı olmayan istemsiz idrar 

kaçışıdır (Abrams et al., 1990; Akkuş, 2014). 

Stres İnkontinans; Öksürme, fiziksel veya spor aktivitesi esnasında, pozisyon değişikliği gibi durum-

larda idrar kaçışının görülmesidir (Abrams et al., 1990). 

Mikstinkontinans; Urge ve stres inkontinansın beraber gözlendiği inkontinans tipidir (Akkuş, 2014). 

Bilinçsiz İnkontinans; Urge ya da stresin kontinansın eşlik etmediği sürekli idrarın kaçırıldığı inkonti-

nans tipidir (Güner, 2000). 

Üriner İnkontinans Nedenleri: Stres üriner inkontinansın temelinde üretra tabanının ve pelvik taban 

kaslarının fonksiyonel yetersizliği bulunmaktadır. İntraabdominal basınç arttığında pelvik taban kasları 

bu basınca direnemeyip istemsiz idrar kaçağı yaşanmaktadır. Üriner inkontinansı olan hastanın fizik 

muayenesinin temel amacı inkontinansa neden olan faktörün veya eşlik eden diğer faktörlerin (diverti-

kül, prolapsus vb.) tanınmasıdır. Örneğin vajinal akıntılar idrar kaçırma şikayetini taklit edebilirken, 

fistül veya ektopiküreter nedeniyle ekstra üretralinkontinanslar da fizik muayene ile saptanabilirler. Pel-

vik taban desteğini sağlayan apikal, anterior ve posterior kompenentlerin tamamı üriner inkontinansla 

ilişkilidir. Pelvis tabanını, diaphragmapelvis ve diaphragmaurogenitale oluşturur. 

Diaphragma Pelvis: iki taraflı m. levator ani ve m. coccygeus ve bu kasları üst ve alttan örten fascia'lar-

dan oluşur. Huni şeklinde olup içinden urethra ve canalisanalis, kadında ek olarak vagina geçer. Diaph-

ragmapelvis, pelvisorganlarnı yerinde tutar. 

M. levator ani: Pelvis döşemesinin büyük bir bölümünü oluşturan, bu kas m. pubococeygeus, m. pubo-

rectalis ve m. iliococygeus olmak üzere üç parçası vardır. 

M. pubococcygeus: Pubis'incorpus'unun arkasından ve fasciaobturatoria'nın ön kısmından başlar. Ca-

nalisanalis'in yan taraflarındahorizontalolarak seyredip coccyx’e ve lig. anococcygeum'a tutunur. M. 

pubococygeus’unmedialde kalan liflerinin bir kısmı kadında urethra, vagina ve anus'u çevreler. M. 

puborectalis, m. pubococygeus'unalt kısmında bulunur. M. puborectalis; M. levatorani'ninmedialde yer 

alan kısmıdır. M. sphincter ani externus ile rectum'unlongitudinal seyreden kas liflerine karışır. Yanlar-

dan gelen lifler flexuraanorectalis'i arkadan çevirerek 'U' harfi şeklinde rektal askıyı oluşturur. (Sancak 

& Cumhur, 1999; Susan, 2015). 
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M. iliococcygeus: Arcustendineusfasciaobturatoria ve spinaischiadica'dan başlar. Her iki taraftan gelen 

lifler arkaya doğru uzanarak coccyx ve lig. anococcygeum'da sonlanır. 

M. levator ani: Rectum ve vagina'yı daraltır. M. coccygeus ile birlikte pelvis'te bulunan organları des-

tekler. Diaphragmapelvis’i vepelvis organlarını yerinde tutar.  

Diaphragmaurogenitale: Fasciasuperiordiaphragmatisurogenitalis ve fascia inferior diaphragmatis 

urogenitalis arasında kalan aralığa spatiumprofundum perinei (derin perine aralığı) denir. Bu fascia'lar, 

arkada diaphragmauro genitale'nin tabanına, yanlarda arcuspubicus'lara tutunur ve ereksiyonuna yardım 

eder. Önde birbirleri ile birleşir. Derin perine aralığındaurethra'nın membranöz kısmı, m. transversus-

perinciprofundus,m. sphincterurethrae, damarlar ve sinirler bulunur (Sancak & Cumhur, 1999; Susan, 

2015). 

M. sphincterurethrae: Kadında üst ve alt olmak üzere iki parçası bulunur. Üst grup lifleri urethra'nın 

alt kısmını çevreler. Alt grup lifler ise lig. transversumperine'den başlayıp urethra'yı her iki taraftan 

sararak arkaya doğru ilerler. Bu liflerin bir kısmı urethra ile vagina arasında karşı tarafin lifleri ile bağ-

lantılıdır. Diğer lifler ise vagina'nın duvarına gider. Fonksiyonukadında urethra'yı daraltmasıdır (Sancak 

& Cumhur, 1999; Susan, 2015). 

M. transversusperineiprofundus: Pelvis'te bulunan organları, diaphragmaurogenitale'yi destekler ve 

perinenin central tendonunu yerinde tutar. 

Üİ’a yol açan faktörler arasında; anatomik ve fizyolojikbozukluklar, doğumlara ilişkin travmalar, yaş-

lanma ve östrojen eksikliğinin neden olduğu pelvis tabanında meydana gelen bozunumlar, karın içi ba-

sıncın artmasına neden olan kronik akciğer hastalıkları, sigara, kronik konstipasyon ve obezite yer al-

maktadır (Akkuş, 2014). 

Risk Faktörleri 

Menopoz: Menopoz ile birlikte kadınlarda gelişen ürogenitalatrofi nedeniyle diaphragmapelvis ve üro-

genitale’deki kaslarınzayıflamasına bağlı olarak Üİ gözlenir (Parazzini et al., 2000). 

Gebelik ve Doğum: Gebelik ile birlikte karın içi basıncın artış gözlenir. Bu durum anatomik olarak 

mesaneyi etkiler ve üriner inkontinansa yol açar. Üİ görülme oranı gebelikten önce %4 iken, gebelik 

esnasında %32, gebelik sonrasında ise % 7’dir. Literatürde, inkontinansınoperatif vajinal doğumlar (for-

seps, vakum), epizyotomi, perineal yırtıklar, doğumun ikinci evresinin süresi, bebeğin baş çevresi ve 

doğum ağırlığı arasında ilişki olduğunu bildirmektedirler (Rortveit et al., 2003; Viktrup, Lose, Rolff, & 

Barfoed, 1992).Foldspang (1999) yaptığı çalışmada vajinal doğumun prolapsus ve inkontinans için eti-

yolojik bir faktör olduğunu bildirmiştir (Foldspang et al., 1999). 

Histerektomi: Histerektomi ameliyatı sırasında pelvik sinir ve destek yapılarının zarar görmesi, vajina-

nın kısaltılması, mesaneye destek olan anatomik yapılarının çıkarılması, cerrahi menopoz ve östrojen 

eksikliği sonucu Üİ oluştuğu bildirilmektedir (Rortveit et al., 2003). 

Obezite: Şişmanlık, karın içi basıncı artırdığından, ayrıca mesanenin kan akımı ve sinirselinnervasyo-

nunu olumsuz etkilendiğinden Üİ gelişebildiği bildirilmiştir. 

Obezite ile birlikte pelvik yapılarda; 
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• Kronik gerilme, 

• Esneme, 

• Kas zayıflaması, 

• Sinir zayıflaması meydana gelebilir (Fine et al., 2004; Foldspang et al., 1999). 

Konstipasyon: Ikınma pelvisteki anatomik yapıların zayıflamasına neden olarak inkontinansa yol aç-

maktadır. Stres Üİ’sı ve prolapsusu olan kadınların defekasyon sırasında da fazla zorlandıkları yapılan 

çalışmalarda bildirilmektedir (Bump & McClish, 1992; Fine et al., 2004). 

Diğer Risk Faktörleri: yaş, etnik köken, cinsiyet, ağır egzersizler, spinalkordtravmaları, radyasyon, 

nörolojik hastalıklar, enürezis, diyabetesmellitus (DM), kas hastalıkları, ve bazı  idrar yolların iltihap-

lanmasısigara, alkol ve kafein (çay, kahve, kola vb..),bazı hipertansiyon, antipsikotik, narkotik, sedatif 

ve antihistaminik ilaçlar Üİ için risk faktörleri arasındadır (Bates, 2002). 

SONUÇ 

Ürinerinkontinanslı hastalar jinekolojik masada bimanuelmuayaneyle değerlendirilmelidir. Bimanuel-

muayuene ile pelvik taban kaslarının anatomik yapısını göstermede önemli bir tanı yöntemidir. Bima-

nuel muayenede saptanan anatomik unilateral veya bilateral defektler üriner inkontinansın tanı ve teda-

visini yapmada etkin bir rol oynamaktadır. 

Üİ’a daha kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısı sağlayarak birçok risk faktörü ve nedenlerin sebep olduğu 

anatomik yapıdaki değişikliklerden kaynaklı fonksiyonel bozuklukları ortaya çıkardık. Bu çalışma sa-

yesinde, kadınların yaşam kalitesini olumsuz etkileyen Üİ’a neden olan anatomik nedenler belirtilerek, 

bu konuda çalışan doktor, hemşire, fizyoterapist ve hastaları bilgilendirmek, tanı ve tedavi aşamasında 

destek olmak, gereksiz ilaç kullanımı ve tıbbi uygulamalara katkı sağlayacağı kanısındayız. 
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CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN DİYABETİK KADINLARDA CİNSEL YAŞAM 

KALİTESİNİ ARTTIRMADA HEMŞİRENİN ROLÜ 

Esin TUFAN1, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 2 

1 Hitit Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2 Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Diyabetes Mellitus (DM). dünyada sık rastlanan kronik hastalıklardan birisidir. Erkeklerde ve ka-

dınlarda özellikle Tip 2 DM olgularında cinsel işlev bozukluğu (CİB) oldukça sık olarak görülmektedir. 

Tüm Dünyada DM prevalansının giderek arttığı düşünüldüğünde konunun gelecek yıllarda daha çok 

önem taşıyacağı öngörülmektedir. Her ne kadar erkek cinsiyete oranla göz ardı edildiği görülse dediya-

betik kadınlarda cinsel işlev bozukluğu sıklığı % 30-80 oranında yaygın olarak görülmektedir. Diyabetik 

kadınlarda aynı yaş grubundaki kadın populasyona oranla CİB gelişme riskinin daha yüksek olduğu 

bilinmektedir. Bu kadınlarda CİB etyolojisinde rol oynayan prognostik faktörler başta hiperglisemi ol-

mak üzere nöropati, vasküler bozukluklar, sık tekrarlayan genitoüriner enfeksiyonlar’dır. Özellikle di-

yabetik kadınlarda hiperglisemiye bağlı olarak gelişen hidrasyon azalmasına bağlı lubrikasyon sorunları 

ve genitoüriner enfeksiyonlar, nöropatiye bağlı uyarılma, disparoni, orgazm problemleri çok sık yaşan-

makta ve bundan dolayı cinsel istek bozukluğu, cinsel doyumda ve cinsel işlevlerde azalma meydana 

gelmektedir. Diyabetik kadınlarda CİB’te ki artışın cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği 

bilinmektedir. Kadınlardaki cinsel işlev bozuklukları birçok nedene bağlı olarak değişmekte ve fizik-

sel/psikolojik iyilik durumları önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Diyabetik kadınların cinsel yaşam 

kalitelerinin iyileştirilmesi ve cinsel sağlığın geliştirilmesi için CİB’in önlenmesi ve çözümlenmesi ge-

reklidir. Bu çalışmada güncel cinsel işlev bozukluğu olan diyabetik kadınlarda cinsel yaşam kalitesini 

arttırmada temel hemşirelik uygulamalarının güncel literatüre göre tartışılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Yaşam Kalitesi, Diyabetes Mellitus, Kadın 

GİRİŞ ve KURUMSAL ÇERÇEVE 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 21.yüzyılın en önemli ve en büyük halk sağlığı sorunlarından birinin Di-

abetes Mellitus (DM) olduğunu kabul etmektedir (Türkiye Endokrin ve Metabolizma Derneği [TEMD], 

2014). Metabolik ve kronik hastalık olarak bilinen Tip 1 DM ve Tip 2 DM gelişmekte olan ve gelişmiş 

ülkelerde bulaşıcı olmayan hastalık olarak kabul edilmektedir (Mairiono, Bellastella ve Esposito, 2014; 

Sevil ve Ertem, 2016; Amerikan Diyabet Akademisi [ADA], 2019). 2017 yılı itibariyle tüm dünyadaki 

DM’li hasta sayısı 425 milyon olarak hesaplanmış, 2045 yılında bu sayının 629 milyon olması öngörül-

mektedir (Coşansu, 2015; International Diabetes Federation (IDF), 2017; ADA, 2018).  Amerika’da 26 

milyon DM’li hasta ve 79 milyon prediyabetik hastanın olduğu ön görülmektedir (BM, 2016). Ülke-

mizde bu sayı 2,6 milyona ulaşmıştır (Unwin, 2010; Coşansu, 2015; IDF, 2019). Bununla birlikte 2.1 

milyon birey DM’li ancak hastalığının farkında değildir. Yani DM doğrudan 4.7 milyon bireyi yanı sıra 

da riskli gruptaki nüfus ve aile bireyleri olmak üzere 10 milyon bireyi ilgilendiren, ülkemizin şu an ve 

artan oranlarda seyrettiğin için gelecekte de sağlığı etkileyen en önemli hastalıklardan biri haline gel-

miştir (Sağlık Bakanlığı (SB), 2013; IDF, 2017; ADA,2018; Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2019). 
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Diyabetes Mellitus artan sıklığıyla birlikte komplikasyonlarıda kaçınılmaz halde artmış olup; biyo-psi-

kososyal ve cinsel işlev bozukluğu (CİB) gibi pek çok sağlık sorunlarına neden olabilmektedir (Ponti-

roli, Cortelazzi ve Morabita, 2013).  Literatüre göre DM hastalarında CİB’in sıklıkla görülmektedir (Gi-

raldi ve Kristensen, 2010; Lewis, FuglMeyer, Corona ve diğ.2010; Doğan, 2011; Hindistan ve Çilingir, 

2013; Omidvar, Niaki, Amiri ve Kheyrkhah, 2013; Çiftçi ve Yeni, 2014; Maiorino MI, 2014; Özcan ve 

Polat, 2015; Tuğut, 2016). Erkeklerde ve kadınlarda özellikle Tip 2 DM, CİB ile oldukça ilişkilidir 

(Maiorino MI, 2014, Várkonyi T, 2014). Diyabetes Mellitus prevalansının tüm dünyada hızla artış gös-

terdiği görülmektedir. Bu artış dikkatle incelendiğinde, bu metabolik ve kronik hastalığın gelecek yıl-

larda da daha çok önem kazanacağı öngörülmektedir. Gereken önem verilmese de diyabetik kadınlarda 

CİB sıklığı %30-80 oranında yaygın olarak görüldüğü bildirilmektedir (Pontiroli ve diğ. 2013; Özcan 

ve Polat, 2015; Ezeani ve diğ. 2019; Adane ve diğ. 2019). 

Diyabetik kadınların diyabet tanılı olmayanlara nazaran CİB riski daha yüksektir (Nowosielski, 

Drosdzol, Sipinski ve diğ. 2010; Meeking, Fosbury ve Cummings, 2013). Özellikle Tip 2 Diyabet has-

taları Tip 1 Diyabetlilere kıyasla daha çok etkilenmektedir. DM’li kadınlarda CİB’unun sebeplerine ba-

kıldığında; hormonal bozukluklar, hiperglisemi, enfeksiyona bağlı sorunlar, damarsal bozukluklar, sinir 

hasarı ve ilaçlar gelmektedir (Özcan ve Polat, 2015). Diyabetik kadınlarda hiperglisemiye bağlı olarak 

gelişen ve hidrasyon azalmasına bağlı lubrikasyon sorunları ve ürogenital enfeksiyonlar, nöropatiye 

bağlı uyarılma, disparoni, orgazm problemleri çok sık yaşanır ve bundan dolayı cinsel haz almada, do-

yum alma ve cinsel işlevde azalmaya yol açmaktadır (Nowosielski, Drosdzol, Sipinski ve diğ. 2010; 

Bargiota A., 2011, Durgun O., 2012; Meeking, Fosbury ve Cummings, 2013; Edward, 2013; Çiftçi ve 

Yeni, 2014; Afshari, Yazdizadeh, Abedi ve Rashidi, 2017; Kızılay, Gali ve Şereflioğlu, 2017). Çin’de 

yapılan bir çalışmada, bekar ve partneri olmadığı için cinsel olarak pasif olan kadınların yaşam memnu-

niyeti ve kalitesinin cinsel olarak aktif olanlara oranla daha düşük olduğu bildirilmiştir (Lau ve diğ. 

2017). 2011’de yapılanyaşam kalitesi değerlendirildiği randomize kontrollü çalışmada ise cinsel işlev 

bozukluğu olan bireylerin kontrol grubundaki bireylere nispeten daha düşük olduğu bildirilmiştir (Nae-

inian ve diğ. 2011). Bireylerin cinsel yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi, cinsel sağlığın geliştirilmesi ve 

CİB’unun önlenmesi açısından tedavi edilmesi oldukça önemlidir (Varol ve Sivrikaya, 2018; Oskay, 

2019). Bu bağlamda gerek cinsel sağlığın değerlendirilmesi ve tanılama gerekse çözümlenmesine yöne-

lik etkin rolü olan hemşirelerin holistik bakım uygulamaları içerisinde diyabetik kadınlarda cinsel sağ-

lığın ele alınması oldukça önemlidir.  

AMAÇ 

Literatür incelendiğinde DM’un cinsel işlevlere etkisine yönelik çalışmaların daha çok erkek cinsiyete 

odaklandığı, diyabetik kadınların ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu çalışmada güncel cinsel işlev 

bozukluğu olan diyabetik kadınlarda cinsel yaşam kalitesini arttırmada temel hemşirelik uygulamaları-

nın güncel literatüre göre tartışılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu çalışmaya 2000-2020 yılları arasında “Cinsel İşlev Bozukluğu, Diyabet, Cinsel Yaşam Kalitesi ve 

Hemşirelik Rölü” ile ilgili tüm orjinal çalışmalar, derlemeler ve olgu sunumları dahil edilmiştir. Konu 

hakkında bir yenilik sunduğu düşünülmeyen çalışmalar hariç tutulmuştur. YÖK Ulusal Tez Merkezi 
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web sitesinde,  Pubmed veri tabanına “diyabet”,“cinsel işlev bozukluğu” ve “yaşam kalitesi” anahtar 

kelimeleri taranmıştır.  

BULGULAR 

Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları 

Dünya Sağlık Örgütü (2006), “sağlıklı bir cinsel yaşamı, ruhsal, maddi, bilimsel ve sosyal yönden kişiyi 

pozitif yönde bütünleştiren, zenginleştiren,iletişimleri ve sevgileri geliştirebilen bir bütünlüğün varlığı” 

olarak tanımlamıştır. Cinsel sağlık ise hem fiziksel, duygusal, sosyal hem de mental sağlığın tam bir 

sağlıklılık hali olarak kabul edilmektedir (Bozdemir ve Özcan, 2011; Fışkın ve Beji, 2014). Cinsel sağlık 

sadece kişilerin cinsel yönden aktif olup-olmamasına değil, çocukluktan yaşlılığa kadar geçen süreçte 

oldukça karmaşık, oldukça geniş bir durumu da içeren bir kavramdır (Pınar, 2010; Bates, J. ve diğ. 2011; 

Vicdan ve Canlı, 2011; Yücesan ve Alkaya, 2017). 

Cinsel sağlık, yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kişinin temel yaşam gereksinimleri arasında 

sayılabilir (Bozdemir ve Özcan, 2011). Cinsel sağlık; ruhsal, fiziksel  ve toplumsal değer açıdan tam bir 

sağlıklılık ve iyilik durumu olup aynı zamanda sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır (DSÖ, 2006; Bozdemir 

ve Özcan, 2011). Genç-yaşlı, kadın-erkek yani tüm bireylere sağlanması gereken temel hak ve özgürlük 

olarak açıklanabilmektedir (Karakoyunlu ve Öncel, 2009; Bozdemir ve Özcan, 2011; Yücesan ve 

Alkaya, 2017). Bi taraftan genetik faktörler, psiko-seksüeldurumu, geçmişte yaşadığı cinsel 

deneyimleri, toplumsal mitleri, cinsiyet faktörüne ait beklenti ve rollerini, tutum ve inançları, kişinin 

yaşı, daha önceden geçirmiş olduğu fiziki veya psikolojik/psikiyatrik bir hastalık ve geçirilmiş bir 

operasyon varlığı ve eğitim seviyesi gibi bir çok sosyodemografik faktörler, cinsel tutum ve davranışıda 

yine olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Vicdan ve Canlı, 2011; Aydın, 2012; Duman ve 

diğ. 2013; Gölbaşı ve diğ.2014; Köroğlu, 2014; Tuğut, 2016; Akarsu ve Beji, 2016; Nazik, 2019 

Cinsel İşlev Bozukluğu Olan Diyabetik Kadınlarda Cinsel Yaşam Kalitesini Arttırmada 

Hemşirelerin Rolü 

Cinsel yaşam, sağlıklı yaşamın ayrılmaz ve doğal parçasıdır (Bozdemir ve Özcan, 2011). Cinsel 

işlevlerde yaşanan bir sorun, kişideki sağlık bütünlüğünün bozulmasına yol açmaktadır (Yücesan ve 

Alkaya, 2017). Yaşlanmayla beraber diyabet hastalarında görülen değişiklikler beden imgesive benlik 

saygısını olumsuz olarak zedeleyebilmektedir (Altın, N. Batmaz, M. 2013; Yücesan ve Alkaya, 2017). 

Özellikle diyabetik kadınlarda cinsel işlev bozuklukların gelişiminde ayrıca psikososyal faktörlerde 

önem arz eder. Bu nedenle CİB gelişen diyabetik kadınlarda sadece fiziksel olmamakla birlikte kültürel 

ve biyo-psikososyal açıdan kapsamlı değerlendirilme yapılması ve sorunların çözümünde 

multidisipliner yaklaşım oldukça önemlidir (Altın, N. Batmaz, M. 2013; Akan, 2015; Çiçek ve diğ. 

2019).  

Multidisipliner yaklaşımın üyesi olan hemşireler de diyabetik kadınlarda cinsel sağlığın 

değerlendirilmesi ve cinsel yaşamın sürdürülmesi ve geliştirilmesi için cinsel sorunların 

çözümlenmesinde önemli görevler üstlenmektedir. Cinsel işlev bozukluklarının ele alınması için detaylı 

tıbbi öykü alınmalı ve detaylı fizik muayenesi yapılmalıdır (Aksoy ve Yılmaz, 2019; Çiçek ve diğ. 

2019). 
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Diyabetik kadınlara bakım planlayan hemşirelerin mutlaka tüm günlük yaşam aktivitelerini ve genelde 

gözardı edilen cinsel yaşamlarının sorgulaması, mevcut ve olası durumları tanılaması, sorunlara yönelik 

hedef belirleyerek en uygun hemşirelik girişimlerini planlayabilmesi, uygulaması ve değerlendirmesi 

gerekmektedir (Vicdan ve Canlı, 2011; Huang ve Jiann, 2017; Aksoy ve Yılmaz, 2019).  

Kadınlar cinsel sağlık ve cinsel yaşamını hakkındaki problemlerini hemşirelere anlatırken, karşılıklı ve 

kesintisiz iletişimi sürdürmelidirler aksine bu konuşma sonucunda hem hastalar hemde hemşireler 

açısındanoldukça rahatsızlık hissi olabilmektedir (Anık ve Ege, 2019; Aksoy ve Yılmaz, 2019). Bu 

durum hasta ve hemşireler açısından çeşitli engellerle karşılaşmaya yol açarak, bütüncül (holistik) 

hemşirelik yaklaşımını olumsuz etkileyecektir (Duman ve diğ. 2013; Bal, 2014). Cinselliği 

değerlendirirken karşılaşılan zorlukların başında bilgi düzeyinin yetersiz olması gelmektedir 

(Saunamaki, Andersson ve Engstrom, 2010). Cinsel sağlık ve cinsel yaşamı değerlendirmede sağlık 

personellerine bu konuda yol gösteren rehberler oldukça yetersizdir (Byrne, Doherty, McGee ve 

Murphy, 2010; Gölbaşı ve Evcilli, 2013; Akan, 2015).  

Cinsel ilişki ile ilgili tabular, toplumun cinselliğe bakış açısı, özgüven ve güven sorunları, alay konusu 

olma endişesi, hemşirenin cinsellik konularında yetersiz bilgi düzeyi ve yetersiz deneyimi gibi faktörler, 

ayrıca hemşirelerin iş yüklerinin fazla olması sebebiyle zaman sınırlığı gibi engellerden dolayı cinsel 

bozuklukların tanısını geciktirebilmektedir (Eryılmaz ve Nazik, 2011; Vicdan ve Canlı, 2011; Akan, 

2015; Aksoy ve Yılmaz, 2019). 

Diyabetes Mellitus, izlemi multidisipliner bir çalışma gerektirir. Bu nedenle; diyabetik değerlendirme 

ekibinin niteliği, donanımı, niceliği, izlenen diyabetik bireyin bakım ve yaşam kalitesini arttırır. 

(Coffman, S., 2013; Fışkın ve Beji, 2014; Akyol, 2016; Çiçek ve diğ. 2019). 

Diyabetes Mellitus’ta cinsel işlevlerin tanılanmasını için biyofizyolojik ve psikolojik faktörlerin birlikte 

ele alınarak sistematik bir değerlendirme yapılması gerekmektedir (Sarwer ve diğ. 2012; Frühalf ve diğ. 

2013). Hemşirelerin cinsel danışmanlık/cinsel sağlık konularında eğitim almaları gereklidir. Ayrıca 

kliniklerde hemşirelerin cinselliği ele almasına yönelik anket formları ve el kitapçığı gibi rehberlerin 

geliştirilmesi de sağlık hizmetlerinde hizmet kalitesi yönetim esaslarına göre kaynakların etkin 

kullanılması, sonuçlarının dikkate alınması ve hemşirelerin sunduğu hizmetlerin kalite ve verimliliğini 

arttıracaktır (Baskaya ve diğ. 2018; Anık ve Ege, 2019). Ciddi sorunlar yaşayan bireylerin mutlaka konu 

hakkında uzman kişilerden kapsamlı bir danışmanlık hizmeti alması gerektiğinden ilgili konuda 

yönlendirilme yapılması hemşirenin görev ve sorumlulukları arasında gösterilebilir (Bilgin ve Kömürcü, 

2016).  

Cinsel işlev bozukluğu olan hasta birey ile eşleri veya partnerleri arasındaki kişisel ilişkiler etik açıdan 

korunmalı ve değerlendirilmelidir (Şimşek ve diğ. 2018; Anık ve Ege, 2019). Aynı zamanda bakım ve 

tedavi sürecini takiben, yapılacak kontrollerde cinsel yaşam konusunda yaşanan problemlerinin 

değerlendirilmesi ve ortaya çıkabilecek faktörlerin en kısa sürede yönetimi sağlanabilecektir (Makarem 

ve diğ. 2011; Gölbaşı ve Evcilli, 2013; Göriş ve Bilgi, 2015; Bilgin ve Kömürcü, 2016; Şimşek ve diğ. 

2018; Anık ve Ege, 2019). 
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SONUÇ  

Diyabetik kadınlarda CİB sıklıkla görülmektedir. Cinsel yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Bundan dolayı diyabetik kadınlara bakım veren hemşirelerin holistik sağlık değerlendirmelerinin bir 

basamağı olarak cinsel sağlığı ve cinsel işlevleri biyo-psiko sosyal ve kültürel olarak değerlendirmeleri 

gerekmektedir. Bu bağlamda diyabetik kadınlarda CİB’unun çözümüne yönelik gereksinimlerin ve 

tedavi seçeneklerinin belirlenmesi cinsel yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi açısından 

oldukça önemlidir. 
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YENİDOĞAN BEBEKLERDE PATENT DUKTUS ARTERİOZUS’UN TANISI İÇİN KARİNA 

AÇISI ÖLÇÜMLERİ 

Serap KARAMAN1, Abdurrahman ÜNER2 

Türkiye 

Öz: Duktus Arteriosus’a (PDA) yatak başında tanı konulması, özellikle hâlihazırda ekokardiyografi 

çekme imkânının olmadığı durumlarda önemini korumaya devam etmektedir. Bu çalışmamızın amacı; 

bir akciğer grafisindegörülen,sol ana bronkusun çıktığı yerde genişlemiş olan Karina Açısının (CA) 

muhtemel bir PDA varlığını destekleyip desteklemediğini değerlendirmekti. Klinik ve ekokardiyografik 

olarak PDA tanısı almış olup, hemodinamik olarak anlamlı olan ve 37 hafta altındaki 69 infantdan ça-

lışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubundaki 40 infant retrospektif, 20 infant prospektif olarak ince-

lendi. Kontrol grubu 60 vakadan oluşturuldu. 69 PDA’lı ve 60’ında herhangi bir duktus bulgusu olma-

yan infantta, her iki ana bronş arasındaki açının karina seviyesinde ölçülmesi suretiyle sol bronkusun 

yerleşimi değerlendirildi. Her iki gurup karşılaştırıldığında; PDA grubunda anlamlı derecede bir Karina 

Açısı (CA2) genişlemesi mevcuttu, bu grupta çeyrek değer genişliği (IQR) 69-108 º, ortanca değer (me-

dian) 89º ve ortalama değer (mean) 87.26 º (± 7.01 º) iken kontrol gurubunda bu değerler sırasıyla 57-

89º, 66.5º ve 67.4º (± 7.33º) idi (P < 0.001). Cut-off noktası 73.5 º olarak kabul edildiğinde, en yüksek 

sensitivite (%97) ve spesifite (%55) değerini ifade etmektedir. Biz, artmış olan CA değeri ile PDA’nın 

ortaya çıkışı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit ettik (P< 0.01). PDA yokken olan karina açısı 

(CA1) çeyrek değer genişliği (IQR) 58-85 º, ortanca değer (median) 73 º ve ortalama değer (mean) 72,2 

º (± 4.9 º), PDA saptandağında çeyrek değer genişliği (IQR) 69-108 º, ortanca değer (median) 89º ve 

ortalama değer (mean) 87.2 º (±7.01 º) , PDA kapandığında bu değerler sırasıyla 63-88º, 74.5 º ve 74.7º 

(± 6.4 º) idi (P< 0.001). PDA’ rezolüsyonundan sonra CA’da meydana gelen değişiklikleri de inceledik. 

DA’nın patent durumdayken ölçülen 87.2 º (± 7 º) değeri ile karşılaştırıldığında, CA’nın 74.7 º (± 6.4 º) 

değerine gerilediği görüldü (P< 0.001). Biz, olası bir PDA varlığının göğüs grafisinde CA genişlemesi 

şeklinde ortaya çıkma ihtimalinin arttığını ortaya koyduk. Benzer şekilde, CA’nın 73.5 º’den daha dar 

olması %93 NPD (Negatif prediktif değer) ihtimali ile PDA tanısını ekarte etmektedir. PDA tanısının 

konmasında; CA değeri, güvenilir kolay ulaşılabilen ve bir araçtır. 

Anahtar Kelimeler: PDA, Karina Açısı Değeri, Prematürite, Ekokardiografi 

GİRİŞ ve AMAÇ 

Prematüre bebeklerde soldan sağa önemli düzeyde şanta neden olan patent duktus arteriozus (PDA), 

artmış neonatal morbitide ve mortalite parametreleri ile yakından ilişkilidir (1). Duktus Arteriosus, ge-

nellikle doğumdan hemen sonra normal pulmoner dolaşımın oluşması ile kapanır. Preterm infantlarda 

(32. gebelik haftasından daha önce doğanlar gibi) ve çok düşük doğum ağırlığı ile doğanlarda bu ka-

panma gecikebilmektedir (1). Persistan DA, sol kalp ve sol atriumun (LA) genişlemesine yol açabilen 

sol-taraf volüm overloadını ortaya çıkarabilen bir soldan-sağa şanta sebep olur (2). PDA tanısı için altın 

standart olarak kabul edilen ekokardiyografi, PDA’nın bizzat kendisini direkt olarak görüntülemesine 

olanak sağlamanın yanı sıra aynı zamanda sol atriumdan, aort köküne olan mesafenin ve ana pulmoner 

arter türbülansının da hesaplanmasına olanak sağlamaktadır (3,4).Kliniğimizde PDA tanısı almış olan 

preterm infantların çoğunluğunda sol ana bronkusun lateral yerleşimli olduğunu gözlemledik. Bunlarda 
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göğüs grafisinde aşikar olarak görülen Karina Açısı genişlemesi mevcuttu. Bir çok yenidoğan uzmanı 

tarafından bilinmesine rağmen, bu bulgu preterm infantlarda henüz metodolojik olarak kabul görmüş 

değildir. Bu çalışmamızın amacı, göğüs grafisi üzerinde görülen Karina genişlemesinin PDA açısından 

radyografik bir bulgu olup olmadığının değerlendirilmesi, eğer öyle ise, yenidoğanlarda PDA tanısına 

yardımcı olmasında Karina Açısı ölçülerinin sensitivite, spesifite ve yararlılığını belirlemekti. 

GEREÇ ve YÖNTEM 

Çalışmaya Ocak 2009 Şubat 2012 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan 

Yoğun Bakım Ünitesi’nde yatarak tetkik ve tedavi edilen 40 hastanın retrospektif olarak verileri değer-

lendirildi. Temmuz 2011 Şubat 2012 tarihleri arasında toplam 29 hasta da ise çalışma prospektif olarak 

yapıldı. Klinik ve ekokardiyografik olarak PDA tanısı almış olup, hemodinamik olarak anlamlı olan ve 

37 hafta altındaki 69 infantdan çalışma grubu oluşturuldu. PDA gurubunu oluşturan infantlardaki PDA 

varlığı aynı gün içinde çekilen ekokardiyografi ve göğüs grafileri ile doğrulandı. Herhangi bir PDA 

bulgusu olmayan grup, çekilen uygun bir göğüs grafisi ve aynı gün yapılan fizik muayene ile herhangi 

bir PDA şüphesi olmadığı doğrulanan infantlardan oluşturuldu. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine ka-

bulündeki ilk çekilen PAAC grafisi referans alınarak karina açısı 1(CA1) değeri ve tarihi kaydedildi. 

CA1 değerleri PDA yokken olan karina açısı olarak kabul edildi, ancak hastaneye yatışının ilk saatinden 

itibaren PDA’sı olan hastaların karina açıları, karina açısı 2 (CA2) olarak değerlendirilip rapor edildi. 

Hastalardan bazılarına farklı nedenlerden dolayı ikinci bir grafi çekildi. Çekilen ikinci göğüs grafisinin 

sonuçları, PDA kapanmasını kesin bir şekilde gösterme imkanı sağlayan ekokardiyografideki bulgularla 

karşılaştırıldı. Duktus arteriozusun kapandıktan sonraki ölçülen CA değerleri karina açısı 3 (CA3) olarak 

kaydedildi. Toplamda 69 tane hemodinamik olarak anlamlı PDA’sı olan vaka çalışmaya alındı. Bu 69 

infantın 50’sinde yatışında PDA bulgusu saptanmayıp, çekilen ilk CA açısı CA1 olarak değerlendirildi. 

19 infantın yatışında PDA tanısı mevcut olduğundan ilk CA değeri CA2 olarak kaydedildi. Düşük gö-

rüntüleme kalitesinde göğüs grafisi çektirmiş olan veya grafi çekim yönü açısından karina açısının öl-

çülmesine izin vermeyen pozisyonda grafi çektirmiş olan 6 infant, çalışma sürecinde ex olan 5 infant da 

ve duktus arteriyozus kapandıktan sonra PAAC grafisi çekilmemiş olan 10 infant da CA3 değeri ölçü-

lemedi. 42 vakanın CA1, CA2 ve CA3 değerleri kaydedildi. 

Kontrol vakaları olarak 37 hafta altında olan, klinik ve ekokardiyografik olarak PDA’sı olmayan 60 tane 

vaka alındı. Kontrol grubunda yer alan vakaların vital bulguları, tanıları, fizik muayene bulguları, karina 

açısı değerleri, uygulanan tedaviler kaydedildi. 

Sol Bronkus Yerleşim Yerinin Ölçülmesi 

Sol ana bronkusun yerleşim yerinin değerlendirilmesi için, iki ana bronşun alt sınırı arasındaki açı (CA) 

karinaya denk gelen seviyede ölçüldü. Biz enstitümüzde, bronş alt sınırını işaretlemek ve ekokardiyog-

rafi ile PDA tanısının konulduğu günle aynı gün çekilmiş olan göğüs grafisinde karina açısını ölçmek 

için 5760/57 multıx pro model, 150 kV, 500 mA, T04914 seri nolu genel radyoloji görüntüleme yazılı-

mını kullandık (Philips EasyVision, versiyon r10.2 L5, 2006; Philips Medikal Sistemleri; Hollanda). 

Çekilen X-ray’ların tamamı PA niteliğindeydi. 

BULGULAR 

PDA saptanan 69 hastanın 38’i (%55,1) erkek, 31’i (%44,9) kız idi. Kontrol grubundaki vakaların 
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30’u(%50) erkek, 30’u(%50) kız idi. Çalışma grubundaki hastaların tanıları sırasıyla irdelendiğinde; 

RDS (% 53.62), TTN (%20.29), Sepsis (%8.70), Pnömoni (%10.14), Hiperbilurunemi (%4.35) ve As-

fiksi (% 2.90) şeklindedir. Kontrol grubundaki hastaların tanıları sırasıyla irdelendiğinde; RDS (% 

33.33), TTN (% 20), Sepsis (% 15), Pnömoni (% 18.33), Hiperbilurunemi (% 11.67) ve Asfiksi (% 1.67) 

şeklindedir. PDA’sı olan ve PDA’sı olmayan hastaların yapılan karşılaştırılmasında; gestasyonel yaş, 

doğum kiloları, kalp tepe atımı, sistolik arteryel basınç, diastolik arteryel basınç, solunum sayısı ve ok-

sijen satürasyonu açısından anlamlı bir fark saptanmadı.  

Her iki gurup karşılaştırıldığında; PDA grubunda anlamlı derecede bir Karina Açısı (CA2) genişlemesi 

mevcuttu, bu grupta çeyrek değer genişliği (IQR) 69-108 º, ortanca değer (median) 89 º ve ortalama 

değer (mean) 87.26 º (± 7.01 º) iken kontrol gurubunda bu değerler sırasıyla 57-89 º, 66,5 º ve 67.4 º (± 

7.33 º) idi (P< 0.001)  

Preterm infantlarda PDA tanısı koymak için klinik bir cut-off noktası olarak kullanılabilecek olan açı 

değerini belirlemek amacıyla ROC analizini kullandık, ve bunlardan spesifite, sensitivite ve pozitif 

(PPD) yada negatif prediktif değerlerin (NPD) en iyi kombinasyonu olanını tercih ettik. Cut-off noktası 

73.5 º olarak kabul edildiğinde, en yüksek sensitivite (%97) ve spesifite (%55) değerini ifade etmektedir. 

Pozitif prediktif değer (%65), negatif prediktif değer (%93), testin güvenirliliği (%71) olarak saptandı. 

Biz, artmış olan CA değeri ile PDA’nın ortaya çıkışı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit ettik 

(P<0.01).  

Vakalarımızda duktus açılmadan önce, duktus varlığında ve kapandıktan sonra karina açısı değerleri ile 

karşılaştırıldı. Vakalarımızda duktus açılmadan önce, duktus varlığında ve kapandıktan sonra karina 

açısı değerleri ile karşılaştırıldı. PDA yokken olan karina açısı (CA1) çeyrek değer genişliği (IQR) 58-

85 º, ortanca değer (median) 73 º ve ortalama değer (mean) 72,2 º (± 4.9 º), PDA saptandağında çeyrek 

değer genişliği (IQR) 69-108 º, ortanca değer (median) 89 º ve ortalama değer (mean) 87.2 º (± 7.01 º) , 

PDA kapandığında bu değerler sırasıyla 63-88 º, 74.5 º ve 74.7º (± 6.4 º) idi (P< 0.001). Biz çalışma-

mızda CA1 ve CA2; CA2 ve CA3 değerleri arasında anlamlı fark tespit ettik (P< 0.001) (Şekil 1). 

Mevcut olan PDA açılmadan önce ve PDA rezolüsyonundan sonrada karina açısında meydana gelen 

değişiklik anlamlı olarak değerlendirildi. 
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Şekil 1. Çalışma grubundaki vakaların CA1, CA2 ve CA3 değerlerinin dağılımı 

 

Biz ayrıca, PDA’ rezolüsyonundan sonra CA’da meydana gelen değişiklikleri de inceledik. PDA’lı gu-

ruptaki CA, tedaviden sonraki 12. ve 37. günler arasında tekrar ölçüldü ve PDA kapanması ekokardi-

yografi ile teyit edildi. DA’nın patent durumdayken ölçülen 87.2 º (±7 º) değeri ile karşılaştırıldığında, 

CA’nın 74.7 º (±6.4 º) değerine gerilediği görüldü (P < 0.001) (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Duktus arteriozusun kapanmadan önce ve sonraki karina açısı değerleri karşılaştırması 

CA1 CA2 CA3
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TARTIŞMA 

Fetal dolaşımda önemli rolü olan duktus arteriyozus doğumdan sonra term infantlarda genellikle yaşa-

mın ilk gününde kapanmakta, prematüre bebeklerde ise kapanma gecikmekte veya olmamaktadır. Do-

ğum sırasında ve sonrasında salınan vazokonstriktif maddeler, duktustan geçen kandaki parsiyel oksijen 

basıncının artması, duktusun kapanmasındaki en önemli faktörlerdir.  

PDA’lı hastalarda PA AC grafiksindeki daha spesifik olan bulguları, kardiak apekse doğru belirginleşen 

bir meyil oluşturan sol ventrikül ve sol atrium genişlemesidir. Hirschklau ve ark.larının yaptıkları çalış-

mada 30 PDA’sı olan bebeğin duktus büyüklüğü için EKO yapılmış olup 7 hasta hariç sol atrial boyut-

ların artmış olduğu gösterilmiştir (5). 

Lateral görüntülemede sol ana bronkusun posterior yerleşimi gibi PDA ile ilişkili olarak sol atriumun, 

grafide görülen genişlemiş gölgesi PDA’lı infantlarda tespit edilen bir bulgudur (6). Yenidoğan yoğun 

bakım servisinde, respiratuvar semptomları olan preterm infantlarda ve ventile edilen her infantta yaşa-

mın ilk haftası boyunca göğüs grafileri rutin olarak çekilmektedir. CA’nın ölçümleri; farklı hekimler 

tarafından tutarlı olarak doğru ölçüldüğünü gözlemlediğimiz kolay, reprodüktif ve rölatif olarak kesin 

sonuçlar veren bir işlemdir. Bu nedenle, göğüs grafisi üzerinde ölçülen CA değeri, bu infantlarda PDA 

tanısı için tarafsız klinik diagnostik ve kolay ulaşılabilen bir araçtır. 

Sperandio ve ark. (2), ventile preterm infantlarda klinik olarak anlamlı bir PDA’nın tanısı için dört kriter 

belirlemiştir. Ventilatör ayarlarındaki açıklanamayan kötüleşmeler, sistolik veya sürekli bir üfürüm, ge-

niş kan basıncı amplitüdü veya düşük kan basıncı, ve kardiyak büyüme, göğüs grafisinde görülen artmış 

pulmoner vaskülarite yada pulmoner ödem olarak belirtilmiştir. Bu kriterleri sağlayan durumlarda tanıyı 

doğrulamak için ekokardiyografi yapılmıştır. Diğer araştırmacılar ise aynı kriterlerin farklı kombinas-

yonlarını kullanmışlardı (4,157). Aslında PDA’nın, fizik muayene ve PAAC grafisi gibi basit ve hazır 

bulunabilir olan araçlarla konulan klinik tanısı, preterm infantlardaki PDA takibinin önemli bir parçası-

dır. 

Hiçbir klinik bulgu (sistolik üfürüm, sıçrayıcı tarzda nabız ya da artmış olan nabız basıncı) olmadan var 

olan herhangi bir soldan-sağa kan şantı, büyük olasılıkla klinik olarak anlamlı değildir yada sol atriyu-

mun ve karina açısının genişlemesine sebep olacak kadar önemli şiddette değildir. Bu nedenle, bu limi-

tasyonlara karşın, genişlemiş bir karina açısı ile kombine olarak yapılan klinik gözlemler PDA tanısının 

konulmasında bize değerli bilgiler sunabilir. 

Tzipora ve ark.nın (7) yapmış oldukları çalışmada; PDA grubunda anlamlı derecede bir karina açısı 

genişlemesi mevcut olduğu, bu grupta Çeyrek Değer Genişliği (IQR) 97-107 º, median değeri 101º ve 

ortalama değeri 99.9 º (± 12.1 º) iken, PDA olmayan grupta bu değerler sırasıyla 62.3-81.3 º, 69.5 º ve 

72.9 º (± 15.7 º) olarak saptanıp istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş (P < 0.001) (99). Bizim çalışma-

mızda benzer şekilde her iki grup karşılaştırıldığında; PDA grubunda anlamlı derecede bir karina açısı 

(CA2) genişlemesi mevcuttu; bu grupta çeyrek değer genişliği (IQR) 69-108 º, ortanca değer (median) 

89º ve ortalama değer (mean) 87.26 º (± 7.01 º) iken kontrol grubunda bu değerler sırasıyla 57-89º,66.5 

º ve 67.4º (± 7.33º) idi (P < 0.001). 

Biz ayrıca, PDA rezolüsyonundan sonra CA’da meydana gelen değişiklikleri de inceledik. PDA’lı grup-

taki CA, tedaviden sonraki 12. ve 37. günler arasında tekrar ölçüldü ve PDA kapanması ekokardiyografi 
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ile teyit edildi. DA’nın patent durumdayken ölçülen 87.2 º (± 7 º) değeri ile karşılaştırıldığında, CA’nın 

74.7 º (± 6.4 º) değerine gerilediği görüldü (P < 0.001). DA’nın kapanması ve bunun ekokardiyografi 

ile doğrulanmasından sonra karina açısının küçülmesinin bir göstergesi olan karina açısı ölçüleri kulla-

nılarak, PDA grubu aynı zamanda kendi kontrol grubu olarakda görev görmüş oldu. Tzipora ve ark.nın 

yapmış oldukları çalışmada PDA’lı grupta karina açısı, tedaviden sonraki kapanmadan sonra tekrar öl-

çülmüş ve bu açının anlamlı derecede küçüldüğünü onlar da çalışmamıza benzer şekilde [9.9º (± 12.1º)’a 

karşın 62.3º (± 10.8º) (P < 0.001)] olarak saptamışlar (7). Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemize kabu-

lünde PDA’sı olmayan olgularımızın karina açısı değerleri ölçüldü. Ölçülen karina açısı değeri PDA 

ortaya çıktıktan sonra ölçülen karina açısı değerleri ile karşılaştırıldı (72,2 ± (4.9 º)’e karşın 87.2º (±7º) 

(P < 0.001)).Biz artmış olan CA değeri ile PDA’nın ortaya çıkışı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki 

tespit ettik. 

Elde ettiğimiz mevcut bulgular göstermektedir ki, preterm infantlarda göğüs grafisinde CA genişlemesi 

şeklinde görülen sol bronkusun belirgin olarak posteriyor yerleşimi, PDA varlığına işaret etmektedir. 

Biz, olası bir PDA varlığının göğüs grafisinde CA genişlemesi şeklinde ortaya çıkma ihtimalinin arttı-

ğını ortaya koyduk. Tzipora ve arkadaşlarının yapmış oldukları çalışmada da CA genişlemesinin PDA 

varlığına işaret ettiği saptanmıştır (7). Preterm bebeklerde PDA birçok kısa ve uzun dönem komplikas-

yonlara neden olmaktadır. Proflaktik, erken semptomatik, geç semptomatik tedavi yaklaşımları açısın-

dan tedavisi halen tartışma konusu olup; hastaya göre değerlendirme önerilmektedir.  

Sonuç olarak; pretermlerde gelişen komplikasyonlar açısından PDA’nın erken tanısı ve tedavisi önem-

lidir. Tanıda altın standart ekokardiyografi olmasına rağmen, ekokardiyografi çekme imkanının müm-

kün olmadığı durumlarda, düz bir göğüs grafisi üzerinde gösterilen ve iki ana bronş arasındaki açının 

genişlemesi ile karakterize olan sol ana bronkusun hatalı yerleşiminin klinik PDA’nın erken tanısı için 

kesin bilgiler sunduğu görülmüştür. Bizim çalışmamızda PDA için karina açısı cutoff değeri 73.5 ºolup, 

% 97sensitivite, %55 spesifitesi mevcuttur. Biz, olası bir PDA varlığının göğüs grafisinde CA genişle-

mesi şeklinde ortaya çıkma ihtimalinin arttığını ortaya koyduk. Benzer şekilde, CA’nın73.5º’den daha 

dar olması %93 NPD ihtimali ile PDA tanısını ekarte etmektedir. 
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MENOPOZ İLE İLGİLİ KISA SÜRELİ SEMPTOMLARA YÖNELİK KANITA DAYALI 

UYGULAMALARIN İNCELENMESİ 

Seda ÜNVER1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3 Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: Menopoz, kadın sağlığı açısından önemli bir dönem olup bu dönemde östrojen eksikliğine bağlı 

görülen vazomotor semptomlar, genitoüriner semptomlar, vajinal lubrikasyonun olmaması, vajinal at-

rofi, cinsel işlev bozuklukları, üriner inkontinans, deride görülen değişiklikler, halsizlik, uyku sorunları, 

psikolojik bozukluklar meydana gelmektedir. Vazomotor semptomları; sıcak basması, çarpıntı, gece ter-

lemesi ve baş ağrısı olarak; psikolojik semptomları da hüzünlenme, huzursuzluk-sinirlilik, korku-panik, 

ağlama nöbetleri, fiziksel-zihinsel yorgunluk, endişe/kaygı şeklinde sıralayabiliriz. Genitoüriner semp-

tomlar ise vulvovajinal atrofi, vajinal lubrikasyonun olmaması ve disparoni semptomlarını kapsamak-

tadır. Bu semptomlara yönelik tedavi seçenekleri steroidal, non steroidal, cerrahi, lazer tedavileri ile 

tamamlayıcı ve alternatif tedaviler şeklindedir. Bu tedaviler vajinal yağlar, nemlendiriciler, düşük doz 

bitkisel veya sentetik östrojen takviyesi, yoga ve fiziksel gevşeme teknikleri, akupunktur, kegel egzer-

sizleri ve çeşitli bitkilerle yapılan tedavileri kapsamaktadır. Bu tedavi seçenekleri ile ilgili yapılan çalış-

malar ve kanıta dayalı uygulamalar mevcuttur fakat tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi ve daha fazla 

önem verilmesi gerekmektedir. Kadın bu dönemdeki karşılaştığı mevcut problemlerle baş etmesi ve bu 

problemleri daha iyi bir şekilde yönetmesi kadının sağlık düzeyini daha iyi seviyeye taşımaktadır. Bir 

toplumdaki kadının sağlık düzeyi arttıkça o toplumun da sağlık düzeyi ve gelişmişlik düzeyi artmakta-

dır. Çünkü sağlıklı kadın, sağlıklı toplumun temellerini oluşturur. Bu derleme ile menopoz döneminde 

görülen kısa süreli semptomlara yönelik kanıta dayalı uygulamaların literatür doğrultusunda tartışıl-

ması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Kısa Süreli Semptom, Kanıta Dayalı Uygulama, Kadın, Sağlık 

GİRİŞ 

Menopoz; kadınların fertil dönemden, over işlevlerindeki azalma ile birlikte üreme fonksiyonunun kay-

bolduğu döneme geçiş evresidir (Özcan ve Ozkay, 2013). 2018 TNSA verilerine baktığımızda toplam 

menopoza giren kadın popülasyonunun %10,3 olduğu görülmektedir (TNSA,2018). Bu evrede östrojen 

hormonunun normal seviye altına düşmesi sonucu kısa süreli vazomotor, psikolojik ve atrofik değişik-

likler görülebildiği gibi, uzun süreli semptomlar ise osteoporoz ve kardiyovasküler hastalıklardır (Özcan 

ve Ozkay, 2013).  

Menopozal ve postmenopozal süreçte oluşan bu klinik belirti ve bulgular doğrudan veya dolaylı bir 

şekilde hormonal seviyenin düşük olması ile ilgilidir. Bu dönemde görülen belirti ve bulgular  ani sı-

caklık basması gibi  vazomotor problemler,  vajinal lubrikasyon olmaması, cinsel işlev bozuklukları, 

üriner inkontinans, deride görülen değişiklikler, halsizlik, uyku sorunları, duygu durum bozuklukları 

şeklinde sıralanabilir. Bu dönemde yaşanan sorunlar ne kadar iyi yönetilirse kadının fiziksel, ruhsal ve 

sosyal yönden sağlık düzeyleri ve iyilik hali olumlu yönde geliştirilir. Bu nedenle menopozal semptom-

ların bilinmesi ve yönetilmesi önemlidir (Aba ve ark, 2016). 
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 VAZOMOTOR ve PSİKOLOJİK SEMPTOMLAR 

Menopozal dönemdeki kadınların yaşadıkları vazomotor semptomlar; sıcak basması, çarpıntı, gece ter-

lemesi, baş ağrısıdır (RCN,2019). Menopozal dönemin en karakteristik semptomu olan sıcak basması; 

40- 60 yaş kadınlarda meydana gelmektedir. Kadınların %87’sinde günlük olarak sıcak basması görül-

mekte olup,  yaklaşık %30’ u gün içerisinde en az 10 kez sıcak basması şikayetlerini yaşamaktadır (Gö-

züyeşil ve ark,2016). Menopozal dönemdeki kadınlarda vazomotor semptomlar arttıkça günlük hayat-

taki aktiviteleri, uyku problemleri, psikolojik problemler ve yorgunluk gibi belirtilerle olumsuz yönde 

etkilediği bildirilmektedir (Gözüyeşil ve ark,2016).  

Menopozal dönemdeki kadınlarda nedeni tam belli olmayan psikolojik problemler görülmektedir. Bu 

problemlerin geçmişe ait sıkıntılar ve yaşam stresi başlıca nedenleri arasında gösterilebilir 

(RCN,2019). Bir çalışmada menopozal dönemdeki kadınların %81,3’ünün hüzünlenme, %71,4’ünün 

huzursuzluk-sinirlilik, %46,2’sinin korku-panik ve %46,2’sinin ağlama nöbetleri yaşadığını saptamıştır 

(Çetin ve ark, 2015). Başka bir çalışmada da menopozal dönemdeki kadınların menopoz dönemindeki 

kadınların %31,8 hafif derecede keyifsizlik, %31,5 orta derecede fiziksel-zihinsel yorgunluk, %30,4 hafif 

derecede sinirlilik ve %27,3 hafif derecede endişe/kaygı yaşadığını belirlemiştir (Alpaslan, 2018).  

VAZOMOTOR ve PSİKOLOJİK SEMPTOMLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Düzenli yapılan fiziksel aktiviteler, BKİ uygun kiloyu korumak, rahatlama teknikleri yapmak ve sigara 

içmemek gibi yaşam şeklimizdeki değişimler bu semptomların hafiflemesine yardımcı olabilmektedir  

(NAMS,2020). Menopozal dönemdeki kadınlarda kitap okuma, yoga gibi gevşeme tekniklerinin uygu-

lanması, fiziksel aktivite yapmak psikolojik semptomları azaltabileceği öngörülmektedir (OWH, 2019). 

Karayılan Otu olarak bilinen Kuzey Amerika’ya özgü östrojen hormonuna benzer etki gösteren bitkisel 

bir ilaçtır (Gün ve Demirci, 2015). Sıcak basması problemi olan  80 menopozlu kadınla yapılan bir 

çalışmada, karayılan otunun sıcak basması problemi üzerinde olumlu etki göstererek yaşam kalitesini 

yükseltmiştir (Mehrpooya ve ark, 2018).  

Bitkisel östrojenlerden(Fitoöstrojenler); izoflavonlar genellikle soya, mercimek, fasulye, nohut, ayçe-

kirdeği, fındık, ceviz ve  yoncada bulunur. Yapılan bir çalışmada soya kullanan kadınların sıcak basması 

problemi plasebo grubundaki kadınlara göre anlamlı derecede azalmıştır (Antmen ve ark,2018). Yapılan 

diğer bir çalışmada ise; izoflavondan zengin kırmızı yonca kullanan grubun plasebo grubuna göre va-

zomotor belirtilerinde olumlu etki gösterdiği, belirtilerin sıklığının ve şiddetinin anlamlı derecede azal-

dığı belirtilmiştir (Lipovac ve ark, 2012). Melek otu geleneksel Çin tıbbında  vazodilatör ve antispazmo-

litik etkileri nedeniyle menopozal semptomları azaltmak için kullanılmaktadır (Kaba ve Bozkurt, 2020). 

Çuha çiçeğinin tohumundan yapılan çuha çiçeği yağı (EPO) anti-enflamatuar etkisi 

olan prostaglandin E2'yi artıran omega-3 yağ asitlerini içerir. Vazomotor belirtileri azalttığı  belirlen-

miştir (Kargozar ve ark, 2017). 

Sarı Kantaron menopozal semptomların tedavisinde kullanılmaktadır (Gün ve Demirci, 2015). Yapılan 

bir çalışmada plasebo grubuna göre sarı kantaron kullanılan grupta menopoza bağlı yaşam kalitesinde 

olumlu sonuçlar saptanmış, uyku problemlerinde de azalma gözlenmiştir. Fakat kadınların sıcak bas-

ması şikayetinde anlamlı bir değişme saptanmamıştır (Al-Akoum ve ark, 2009). 
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Yoga fiziksel ve zihinsel rahatlama hissini veren egzersiz yöntemidir. Bunun yanı sıra menopozal semp-

tomların azaltılmasında da kullanıldığı gözlenmiştir. Genel olarak psikolojik semptomlara yönelik orta 

düzey kanıt, olumlu yanıtlar alındığı bildirilmiştir. Fakat bu etkilerin etkinliği ile ilgili literatürde çalış-

maların eksikliği saptanmıştır (Kaba ve Bozkurt, 2020). 

Akupunktur teknikleri ciltteki akupunktur noktaları diye tanımlanan bazı noktalarda cilde küçük iğne-

lerin yerleştirilmesini içerir (Johnson ve ark, 2019). Akupunktur menopozal belirtilerin giderilmesinde 

de kullanılmaktadır (Borud ve ark,2010). Akupunkturun menopozal belirtilere etkisini değerlendiren bir 

meta-analizde, akupunktur uygulamasının sıcak basmasının şiddetini ve sıklığını azalttığı saptanmıştır 

(Kaba ve Bozkurt, 2020). 

GENİTOÜRİNER SEMPTOMLAR  

Menopozun genitoüriner semptomlardan biri olan vulvovajinal atrofi, vajinal lubrikasyonun olmaması 

ve disparoni semptomları ile karakterizedir. Vajinadaki epitel incelmeler nedeniyle vajen daha kolay 

zarar görebilmekte hatta cinsel ilişki sırasında hafif kanamalar da eşlik edebilmektedir. Vajen pH’ının 

bazik olması nedeniyle kalıcı, kötü kokulu akıntı oluşabilmekte ve enfeksiyona yatkınlık artmaktadır 

(Karakoç ve ark, 2017). Simon ve arkadaşları (2014), 1000 postmenopozal evredeki kadınlarda vulvova-

jinal atrofinin etkilerini araştırdığı çalışmada, %64’ünün disparoni ve libido kaybı olduğu, %58’inin 

cinsel ilişkiye girmek istemediği ve kaçındığı belirlemişlerdir. 

GENİTOÜRİNER SEMPTOMLARDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI 

Genitoüriner semptomların tedavisinde steroidal, non steroidal, cerrahi ve lazer tedavileri şeklinde se-

çenekler mevcuttur. Bu tedavilere ek tamamlayıcı ve alternatif tedavi seçenekleri vardır. Bu tedavi se-

çenekleri genel olarak semptomlara yöneliktir (Gözüyeşil ve ark,2016). 

Non steroidal tedavi vajinal yağları ve nemlendiricileri içerir (Karakoç ve ark, 2017). Genitoüriner semp-

tomlarda kanıta dayalı uygulamalar incelendiğinde de; ilk tercih edilen yöntem nonsteroidal yöntemler-

dir. Bu kapsamda vajinal nemlendiriciler veya kayganlaştırıcılar koitus sırasında kullanılması disparo-

ninin önüne geçmektedir (Bekmezci ve Altundağ, 2020). Bu ürünlerin kullanılmaması gereken durum 

ise bu ürünlerin içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı olan alerjinin olmasıdır. Bazı uzmanlar glise-

rinli kayganlaştırıcının vulvovajinal kandidiyazis riskini arttırdığını savunmaktadır fakat literatürde her-

hangi bir kanıtı yoktur.  Hatta bazı veriler gliserinin kandidal büyümeyi engellediğini savunmaktadır. 

Vajinal kayganlaştırıcılar su, silikon ve yağ bazlı olabilir(Bacmann ve Santen, 2020). 

Steroidal tedavi kapsamında vajinal orta dereceli veya düşük doz östrojen kullanımının etkili yöntem 

olduğu belirtilmiştir. Vajinal yolla uygulanan östrojen tedavisinde cinsel partnerin etkilenmemesi için 

intravajinal östrojen kullanımı koitustan en az 12 saat önce olmalıdır (Bacmann ve Santen, 2020). Oral 

kullanılan preparatların ise doktor tarafından önerilmesi gerekmektedir. Özellikle CA vakalarındaki kul-

lanımı onkolog tarafından onaylanmalıdır (Karakoç ve ark, 2017). Sadece östrojen tek tedavi seçeneği 

olarak sunulmamalıdır çünkü libido kaybına neden olur (NAMS, 2020). 

Cerrahi tedavi, plastik cerrahi yöntemleri doğrultusunda vajinal estetik operasyonlarını içerir. Lazer te-

davi, non invaziv yöntem olması nedeniyle cerrahi işleme oranla daha az riskli bir yöntemdir. Kollajen 

doku onarımını arttırarak daha güçlü ve elastik bir hale gelmesini lazer yardımıyla intravajinal yoldan 
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uyarır (Karakoç ve ark, 2017). Tokyo’da yapılan bir çalışmada 2014 yılında 30 kadın ile yürütülen lazer 

tedavisinde herhangi bir olumsuz etki görülmemiş ve pelvik taban gücünde (%76.6) ve cinsel ilişki mem-

nuniyetinde (%70.0) önemli gelişme sağlanmıştır (Lee, 2014). Genitoüriner semptomların tedavisi ve 

cinsel işlev düzeyinin iyileştirilmesi için vajinal lazerin güvenliği kanıtlanmıştır. Olumlu veriler değer-

lendirildiğinde, lazer işlemi menopoz ile ilgili genitoüriner semptomları tedavi etmek için alternatif bir 

seçenek sunmuştur (Palacios ve ark,2015). 

İdrar inkontinansı olan kadınlarda yapılan sistematik çalışmada orta düzey kanıt ile kegel egzersizlerinin 

ve mesane eğitiminin idrar inkontinansını çözdüğünü gösterir. Kegel egzersizleri en az 15-20 hafta bo-

yunca, 3-4 kez periyodik olarak; her biri 6-8 saniye sürmesi gereken, 3 setten oluşmaktadır. Bunun yanı 

sıra intravajinal E vitamini ve oral D vitamini de alternatif ve tamamlayıcı tedaviler arasındadır (Bac-

mann ve Santen, 2020). Mabet ağacı (Ginkgo) düşük östrojen seviyesine katkı sağlayıp, cinsel fonksiyon 

üzerinde olumlu etki gösteren fitoöstrojeni içermektedir. Ancak literatürde yeterli kanıt yoktur. Sentetik 

steroid (Tibolone ) literatürde orta düzey kanıt sunan, menopozal semptomların tedavisi için kullanılan 

sentetik steroiddir. Bir çalışmada tibolone kullananların, plasebo alanlara oranla vajinal lubrikasyonun 

arttığı görülmüştür.Yapılan bir çalışmada postmenopozal kadınlara soya preperatı verilmiş, vajinal 

lubrikasyon ve libido artışı gözlenmiştir (Kilci ve Ertem, 2019). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Menopoz ile ilgili kısa süreli semptomları vazomotor, psikolojik ve genitoüriner şeklinde ele alınmakta 

ve semptomlara yönelik tedavi uygulanmaktadır.  Tedavi seçenekleri steroidal, non steroidal, cerrahi, 

lazer tedavileri ile tamamlayıcı ve alternatif tedaviler şeklindedir. Bu tedavi seçenekleri ile ilgili yapılan 

çalışmalar ve kanıta dayalı uygulamaların yeterli düzeyde olmaması nedeniyle daha farklı tedavi seçe-

neklerinin geliştirilmesi ve bu konu üzerine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir. Türkiye’deki 

menopoz dönemindeki kadınların oranına bakıldığında azımsanmayacak oranda olup; sağlık alanının 

menopoz dönemindeki bu kadınların sorunlarını inceleyip soruna odaklı çözüm önerileri sunmalıdır. 

Sağlık çalışanı görev, yetki ve sorumlulukları doğrultusunda, bütüncül bir yaklaşımla hastalara doğru 

tedavi yöntemlerini sunmak, bu seçeneklere doğru şekilde ulaşmasını sağlamak hatta bu konularda eği-

tim vermekle yükümlüdür. Böylelikle menopozal dönemdeki kadınların sorunlarına çözüm buldukça, 

sağlıklı bir kadın, sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir topluma ulaşmadaki adımlar atılmış olacaktır. 
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HYPNOBİRTHİNG EĞİTİMİNİN DOĞUM AĞRISI VE DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ: 

RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA 

Gonca BURAN1, Hilmiye AKSU2 

1Bursa Uludağ Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bursa / Türkiye 
2Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Aydın / Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada Hypnobirthing yönteminin doğum ağrısı ve doğum sonuçlarına etkisinin be-

lirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma Mayıs 2019-Mart 2020 yılları arasında Bursa’da Kadın Doğum 

ve Çocuk Hastanesi’nde randomize kontrollü deneysel çalışma olarak gerçekleştirildi. Çalışmanın ör-

neklem sayısı G* power ile hesaplandı. Sağlıklı ve nullipar (28-32. hafta) gebelerin gruplara atanma-

sında basit randomizasyon yöntemi kullanıldı. Randomizasyon sıra sayı listesi bilgisayar destekli prog-

ramla oluşturuldu. Çalışma hastanenin olağan bakımına bırakılan kontrol (n=40) ve Hypnobirthing eği-

tim yapılan deney (n=40) olmak üzere iki grupla gerçekleştirildi. Visual Analog Scala (VAS) ve doğum 

sonuçları doğum sonrası dönem bilgi formuyla (DSDBF) değerlendirildi. SPSS programı (25.00) kulla-

nılarak yapılan veri analizinde normallik “Shapirow-wilk” ile belirlenerek, “Pearson ki-kare testi” “Fi-

her exact testi” ve “Mann-Whitney U Testi” uygulandı. Sonuçlar %95 güven aralığı ve p<0,05 anlamlı-

lık düzeyinde değerlendirildi. Çalışma etik kurul izni, ClinicalTrials.gov deney kaydı, yazılı ve sözlü 

bilgilendirilmiş onam alınarak Helsinki Bildirgesine uygun gerçekleştirildi. Bulgular: Doğumun latent, 

aktif ve geçiş fazında deney grubunun VAS puanları, kontrol grubunun puanlarından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla: U=648,5, p<0,001; U=335; p<0,001; U=352; p<0,001). Kontrol 

grubuna göre ağrı kesici (χ2= 8,150, p<0.001), indüksiyon (χ2=14,135, p=0,006) ve doğum müdahalesi 

(χ2=15,374, p<0,001) oranları anlamlı düzeyde az olan deney grubunun, doğumları daha kısa sürede 

gerçekleşti (U=676,5, p<0,001). Ayrıca deney grubunun vajinal doğum oranı anlamlı derecede yüksekti 

(χ2=4,364, p=0,037). Sonuç: Hypnobirthing eğitiminin doğum ağrısının azalması, süresinin kısalması, 

doğumda müdahaleleri ve sezaryen doğum oranının azalmasında etkili olduğu belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: Doğum Ağrısı, Doğum Öncesi Eğitim, Hypnobirthing, Prenatal Eğitim 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Kadınlar doğumlarını ağrısı olmadan, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek isteler. Ancak bunun ger-

çekleşmesi çinin yılardır farklı yöntemler geliştirilmektedir. Çünkü ağrı kontrol edilemezse doğum ba-

şarısız olur, acil sezaryen ya da elektif sezaryen ile sonuçlanabilir (Swencionis ve ark, 2012; Mongan, 

2019). Literatürde elektif ve acil sezaryenin nedenlerinden biri vajinal doğuma ilişkin ağrı olduğunu 

gösterilir (Poggi ve ark, 2018; Atis ve Rathfisch, 2018; Bolsoy ve ark, 2019).  

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, tüm ülkelerde sezaryen oranlarında 

artış olmakla birlikte, %53,1’lik oranla Türkiye OECD ülkeleri arasında en üst sırada yer almaktadır 

(OECD, 2017). Dünya sağlık Örgütü sezaryen oranlarının %10 ila 15 sınırlarında olması gerektiğini 

bildirmesine rağmen, başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin sezaryen oranları da önerilen oranın çok 

üstündedir (WHO, 2015). Sezaryen oranının yüksek olması, anne ve bebek sağlığını olumsuz etkileme-

sinin yanı sıra sağlık harcamaları ve maliyeti de arttırır (Uludağ ve Mete, 2020). Bu nedenle dünya 

ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de bu oranları düşürmeyi hedefleyen gebe eğitim programları öne-

mini korumaktadır (TNSA, 2018; Lemmens ve ark, 2020). Son yıllarda Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 
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(SB) sezaryen oranlarının azaltılmasına yönelik doğuma hazırlık sınıflarının açılmasını desteklemiştir 

(Boz ve ark, 2020).  

Hypnobirthing yöntemi Dick-Read’in “Korku-Gerginlik-Ağrı” döngüsüne dayalı olarak geliştirilen do-

ğuma hazırlık yöntemidir (Buran, 2015; Mongan, 2019). Bu yöntem, kadınlara doğum ağrıları ile başa 

çıkma yöntemlerini öğretir ve vajinal doğumu destekler. Hypnobirthing yöntemi Amerika ve birçok 

Avrupa ülkesinde 1990 yılından bu yana doğuma hazırlık sınıflarında uygulanır. Ancak Türkiye için 

yeni sayılabilecek olan Hypnobirthing yönteminin etkilerine ilişkin kanıt temellerini oluşturabilecek sı-

nırlı sayıda çalışma vardır.  

AMAÇ 

Bu araştırmada, sağlıklı nullipar gebelere verilen Hypnobirthing eğitiminin doğum ağrısı ve doğum so-

nuçlarına etkisinin belirlenmesi amaçlandı.     

Araştırmanın Hipotezleri 

H 1: Hypnobirthing eğitiminin doğum ağrısını azaltır. 

H 2: Hypnobirthing eğitimi alan kadınların doğum müdahale oranı, kontrol grubunun doğum müdahale 

oranından daha azdır. 

H 3: Hypnobirthing eğitimi alan kadınların vajinal doğum oranı, kontrol grubun vajinal doğum oranın-

dan fazladır. 

H4: Hypnobirthing eğitimi alan kadınların ortalama doğum süresi, kontrol grubundaki kadınların orta-

lama doğum süresinden daha kısadır. 

KAPSAM 

Çalışmanın kapsamını Mayıs 2019- Mart 2020 tarihleri arasında Bursa İl’inde bir kadın doğum ve çocuk 

hastanesinin polikliniklerine gebe takibi için başvuran gebeler oluşturur. Randomizasyon sonrası deney 

grubuna 4 hafta, haftada bir gün toplam 12 saat cumartesi günleri eşleri ile birlikte Hypnobirthing eğitim 

müdahalesi yapılarak, hastanenin olağan bakımına bırakılan kontrol grubunun travay ve doğum sonrası 

süreçte ağrı ve doğum sonuçları değerlendirildi. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Tipi: Randomize kontrollü deneysel çalışma olarak gerçekleştirilen bu araştırmada basit 

randomizasyon yöntemi kullanıldı. Araştırma planlanmasından raporlanması aşamasına kadar CON-

SORT akış diyagramı ve kontrol listesine göre yürütüldü. Randomizasyon sıra sayı listesi bilgisayar 

destekli program tarafından oluşturuldu (www.random.org). Çalışma doktora tezi olması nedeniyle ka-

tılımcıların kayıt, guruplara atanma ve eğitim müdahalesi sorumlu araştırmacı tarafından gerçekleşti-

rildi. Bu nedenle araştırmacının deney ve kontrol grubuna kör olması mümkün olmadı. Araştırmaya 

kabul esnasında kontrol ve müdahale grubundaki kadınlara kendi gruplarından farklı bir (kontrol ya da 

müdahale grubu) olduğu bildirilmedi. Bu sayede müdahale ve kontrol grubu arasında körlük sağlandı, 

gebelerin gruplar arası geçiş talepleri ve yanlılığı önlendi. Doğum yaptıran sağlık ekibi araştırmaya ka-
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tılanların müdahale ya da kontrol grubunda olduğunu bilmedi. Katılımcıların  araştırmacıdan etkilen-

memesi için, tüm form ve ölçek soruları araştırmacıdan bağımsız olarak katılımcılar tarafından doldu-

ruldu. Böylece araştırmacı soru formları ve ölçek sonuçlarına verilen yanıtlara kör oldu. Veri girişinde 

gruplar A ve B olarak kodlandı. Analiz kodların hangi gruba ait olduğunu bilmeyen  ve mevcut araştır-

maya dahil  olmayan biyoistatistik uzmanı tarafından yapıldı. Bu sayede sorumlu araştırmacı analizlere 

kör oldu.  

Evren ve Örneklem Seçimi: Araştırmanın evrenini Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne başvuran 

gebeler oluşturdu. Araştırmaya alınması gereken en az birey sayısı, daha önce yapılan çalışma verileri 

kullanılarak G* Power ile hesaplandı (Bülez, 2019). Güven aralığı %95 (α=0,05) ve 1-β= 0,80 ile he-

saplama sonucunda en az alınması gereken örneklem sayısı 36 olarak belirlendi. Olası kayıplar göz 

önünde bulundurularak deney grubuna 40, kontrol grubuna 40 gebe alındı.  

Dâhil edilme ve dışlama kriterleri: Türkçe konuşabilen ve anlayabilen, en az ilkokul mezunu olan, 

18- 42 yaş arasında tek fetüse sahip olan, 28-32. gebelik haftaları arasında olan, nullipar, gebelik komp-

likasyonu ve sistemik bir hastalığı olmayan gebeler dahil edime kriterleridir. Dışlanma kriteri; gebelik 

platesi, yogası vb. diğer doğum öncesi eğitimlere katılanlardır. Araştırmadan çıkarılma kriterleri; veri 

toplama formlarından herhangi birini eksik doldurma, 4 haftalık eğitim programına bir haftadan daha 

uzun süre devam etmeme, sezaryen doğum yapma, 37-42. haftalar dışında doğum yapmaktır. 

Veri toplama araçları: Araştırmada veriler, kayıt esnasında kadına ait kişisel bilgileri içeren “Doğum 

Öncesi Dönem Bilgi Formu” (DÖDBF) ile toplandı (Swencionis ve ark, 2012; Mongan, 2019). Travay 

esnasında üç aşamada (latent, aktif ve geçiş fazları) doğum ağrısı verileri Visual Analog Skala (VAS) 

ile toplandı (Ip ve ark., 2009). VAS doldurma sürelerini belirlemek için kadınların dosyalarından servi-

kal açıklık bilgilerine başvuruldu. Kadınlar doğum yaptıktan sonra ilk 8 saat içerisinde doğum sonuçla-

rını belirlemek için “Doğum Sonrası Dönem Bilgi Formu (DSDBF) kullanıldı (Swencionis ve ark., 

2012; Phillips–Moore, 2012; Mongan, 2019).  

Araştırmanın Uygulanması ve Verilerinin Toplanması 

Araştırmanın ayırma ve kayıt işlemi: Toplam 176 gebe ile görüşüldü. Dahil edilme kriterlerine uyan 

ve çalışmaya katılmayı kabul eden 80 gebe randomizsyonla deney (n=40) ve kontrol (n=40) gruplarına 

ayrıldı.  

Birinci izlem: Bu esnada her iki gruba DÖDBF uygulandı. Kontrol grubu hastanenin olağan bakımına 

bırakıldı. Birinci izlemde deney grubuna eşleri ile birlikte dört hafta (haftada bir gün 3 saat) küçük grup-

lar halinde (5-6 grup) Hypnobirthing eğitim müdahalesi yapıldı. Eğitimlerin tamamı sertifikalı sorumlu 

araştırmacı tarafından verildi. Gevşeme, derinleşme ve nefes egzersizleri uygulandı. Endorfin masaj 

tekniği araştırmacı tarafından bire bir uygulandıktan sonra eşlere uygulatıldı. Tüm egzersizleri gebe-

ler evde tekrarladı. Eğitimini tamamlayan çiftlerden doğumları başladığında haber vermeleri istendi. 

Telefon aracılığı ile tekrar hatırlatma yapıldı.  

İkinci izlem: Her iki gruptaki gebenin doğumlarının başlaması ve araştırmacıyla iletişime geçmesi ile 

başladı. Araştırmacı klinikte gebelerin dosya bilgilerinden servikal açıklık ölçümleri doğrultusunda la-

tent, aktif ve geçiş fazlarında VAS verilerini topladı. Deney grubundaki gebeler doğumlarının başlangı-

cından itibaren gevşeme, derinleşme, görselleştirme, solunum egzersizlerini kendileri uyguladı. Eşleri 
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bu esnada gebelere refakat etti ve masaj tekniklerini uyguladı. Her iki grupta yer alan gebelerin doğum-

haneye kabulü servikal açıklık tamamlanınca gerçekleşti. Doğumlarını gerçekleştiren her iki gruptaki 

gebeler sekiz saat içerisinde DSDBF’nı doldurdu. Araştırmanın tüm aşamaları izlem ve analiz sırasın-

daki kayıplar CONSORT akış diyagramında verildi (Şekil 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Çalışmanın CONSORT akış diyagramı 

 

Verilerin Değerlendirilmesi  

Araştırmadan verileri Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows 25.0 paket prog-

ramında analiz edildi. Sonuçlar %95 güven aralığın ve p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Sü-

rekli değişkenlerde tanımlayıcı istatistikler, ölçüm değerlerinin normallik değerlendirmeleri için “Sha-

pirow-wilk” uygulandı. Frekans ölçüm değerlerinin bağımlılık ilişkisi “Pearson ki-kare testi” ve “Fiher 

exact testi” ile değerlendirildi. Normal dağılıma uygun olmayan ölçüm değerleri için, “Mann-Whitney 

U Testi” kullanıldı. 

Araştırmanın Etik Boyutu 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik 

Kurulu’ndan uygunluk onayı (Protokol:019/090 Sayı:50107718-050.99), ClinicalTrials.gov kayıt nu-

marası (NCT04838340) ve kurum izni (No:39) alındı. Araştırmada yazılı ve sözlü bilgilendirilmiş onam 

alındı ve tüm prosedürler Helsinki Bildirgesi ilkelerine uygun gerçekleştirildi. 
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BULGULAR 

Kadınların Tanıtıcı Özellikleri 

Araştırmaya bulgularına göre deney ve kontrol gruplarındaki tamamı evli ve sosyal güvenceye sahip 

olan gebelerin tanıtıcı özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Deney ve kontrol gruplarının tanıtıcı özelliklerine göre dağılım 

 Deney (n=40) Kontrol (n=40)                                    

Tanıtıcı Özellikler Medyan  (min-max) Medyan  (min-max) U      p 

Yaş  

Boy 

Gebelik Öncesi Kilo  

Şimdiki Kilo  

Gebelik Haftası                          

29 

166,5                

60,5                   

69 

28,5                    

(20-36) 

(158-182) 

(48-106)  

(54-117)  

(28-32) 

 28 

 166                  

  61                      

  69,5                       

  31                        

(23-34) 

(152-180)  

(47-92) 

(55-96)  

(28-32) 

758 

824 

804 

853                 

1123                                

0,686 

0,817  

0,968  

0,610 

0,001 

   Sayı %  Sayı %                       χ2 p 

Eğitim durumu*       

Lise  

Üniversite ve üstü 

5 

35 

12,5 

87,5 

 7 

33 

17,5 

 82,5           

1,532                     0,531 

Çalışma durumu*       

Evet  

Hayır 

27  

13 

67,5  

32,5                         

29 

11 

72,5 

27,5                                    

0,238 0,808             

Gelir durumu*       

Gelir gidere denk            

Gelir giderden fazla        

28 

12 

70 

30                

30 

10 

75   

15                                        

5,731 0,430 

Gebe kalma şekli †          

Kendiliğinden 

Tedavi ile                      

34 

6 

85    

15                                  

37 

3 

92,5          

7,5                               

1,127 0,481 

*Pearson ki kare testi kullanıldı. 

†Fisher’in kesin ki-kare testi kullanıldı. 
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Deney ve kontrol gruplarının doğumun birinci evresine ait VAS puanları 

 Deney ve kontrol gruplarındaki kadınların doğumlarının latent, aktif ve geçiş fazlarına ait VAS puan 

dağılımları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Doğumun birinci evresindeki VAS puanlarının deney ve kontrol gruplarına göre  

dağılımı 

 

Vas Puanları 

Deney (n=31) Kontrol (n=24)     

Medyan  (min-max) Medyan  (min-max) U p* 

Latent faz  1 (0-2) 3 (0-6) 648,5 0,000                

Aktif faz† 3 (1-6) 7 (3-10) 335 0,000               

Geçiş fazı†  7  (3-9) 10 (8-10) 352 0,000              

*Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.  

† Doğumun aktif ve geçiş fazında epidural analjezi ve indüksiyon uygulanan kadınların verileri çıkartı-

larak hesaplanmıştır. Aktif ve geçiş faz hesaplamaları deney grubu n=29, kontrol grubu n=13 üzerinden 

yapılmıştır. 

Kadınların doğumlarının latent fazındaki VAS ortanca puanı deney grubunda medyan 1 (min-max=0-

2), kontrol grubunda 3 (min-max=0-6) olarak bulundu. Deney grubunun aktif fazdaki VAS puanının 

ortanca değeri 3 (min-max=1-6), geçiş fazında 7 olarak hesaplandı. Kontrol grubunda ise aktif faza ait 

VAS puanın ortanca değeri 7 (min-max=3-9), geçiş fazında ise 10 (min-max=8-10)’dur (Tablo 2). Ya-

pılan analiz sonucu Hypnobirthing eğitimi alan deney grubu ile kontrol grubunun latent, aktif ve geçiş 

fazlarında VAS puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla: U=648, p<0,001; 

U=335, p<0,001; U=352, p<0,001).  

Deney ve Kontrol Gruplarındaki Gebelerin DSDB’ne İlişkin Bulguları 

Deney ve kontrol gruplarındaki gebelerin travay ve doğumlarına ilişkin bulguları Tablo 3’de yer almak-

tadır. 

Tablo 3. Deney ve kontrol gruplarının doğumlarına ilişkin bilgileri 

DSDBF Deney(n=31) Kontrol (n=24)  

 Sayı % Sayı %     χ2     p 

Doğum pozisyonu      1 

Litetomi 31 100 26 100  1 

Diğer doğum pozisyonları 0 0 0 0   

Doğum eyleminde herhangi 

müdahale yapılma durumu * 
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Hayır 3 9,7 0 0    

Epizyotomi 27 87,1 14 54,2 15,374 0,00

0 

Epizyotomi ve fundal bası 1 3,2 11 45,8   

Doğumda ağrı kesici kulla-

nılma durumu † 

      

Evet 1 3,2 11 45,8 14,397 0,00

0 
Hayır 30 96,8 13 54,2 

Suni sancıya uygulanma du-

rumu * 

      

Evet 2 6,5 9 37,5 8,150 0,00

6 
Hayır 29 93,5 15 62,5 

Doğum şekli † ‡       

Vajinal doğum                                                    31 81,6 24 60 4,364 0,03

7  
Sezaryen doğum 7 18,4 16 40 

 Medyan (min-max) Medyan (min-

max) 

U p 

Doğum süresi [saat, dk.] §       

 6,10 (3,38-

11,10) 

11,45 (7,50-23) 676,5 0.00

0 

*Fisher’in kesin ki-kare testi kullanılmıştır. Kontrol grubundaki epizyotomi, fundal bası ve vakum yanıtı 

olan bir veri fundal bası ve epizyotomi grubuna dahil edilerek hesaplandı.  

†Pearson ki-kare testi uygulandı. 

‡ Doğum şeklinin analizi deney n=38, kontrol n=40 olarak hesaplandı. 

§ Mann-Whitney U testi uygulandı.  

Her iki gruptaki gebelerin %100’ü doğumlarını litotomi pozisyonunda gerçekleştirdi. Doğumda deney 

grubunun %90,3’üne epizyotomi, %3,2’sine fundal bası uygulandı. Kontrol grubunda ise tamamına 

epizyotomi, %45,8’ine fundal bası uygulandı (Tablo 3).  Deney ve kontrol gruplarına uygulanan doğum 

müdahalesi açısından anlamlı fark bulundu (p<0,001). Kontrol grubunun %45’ine doğumda ağrı kesici 

ve %37,5’sine indüksiyon uygulandı. Deney grubunda ise %3,2’si doğumda ağrı kesici kulandı, 

%6,5’ine de indüksiyon uygulandı (Tablo 3). Doğumda ağrı kesici kullanımı ve indüksiyon uygulanması 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla; p<0,001, p=0,006). Gebe-

lerin vajinal doğum oranları, deney grubunda %81,6, kontrol grubunda %40’dı ve gruplar arasındaki 
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fark anlamlıydı (p=0,037). Araştırmada doğum süresi bulguları, deney grubunun (medyan: 6,10 min-

max: 3,38-11,10) doğumlarının kontrol grubuna (medyan:11,45 min-max: 7,50-23)  göre daha kısa sür-

düğünü ve farkın anlamlı olduğunu gösterdi (p<0,001). 

SONUÇ 

Bu çalışma Hypnobirthing eğitimi alan kadınlarda, kontrol grubundaki kadınlara kıyasla doğum ağrısı-

nın daha az olduğunu ortaya koydu.  Doğum sonuçları; Hypnobirthing eğitiminin elektif sezaryanı ter-

cihini önlediğini, vajinal doğum oranını arttırdığını, doğum müdahalesini azalttığını, doğum süresini 

kısalttığını gösterdi.  Bu nedenle, hemşireler, ebeler Hypnobirthing eğitimlerini diğer doğum öncesi ru-

tin bakım programları ile birlikte kullanabilir.  Araştırmada örneklem grubu lise altı ve düşük geliri olan 

multipar kadınları temsil etmediğinden bu grupları da kapsayan geniş popülasyon temelli yeni çalışma-

ların yapılması önerilmektedir.      
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DOĞUM KORKUSU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 

Hülya ÇİÇEK ACAR 1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum/Türkiye 

Öz: Doğum korkusunu kadınların çoğu yaşamaktadır. Bu korku; prekonsepsiyonel dönemde, antenatal 

dönemde, doğum sırasında ve postpartum dönemde kadın sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Do-

ğum korkusunun; ülkeden ülkeye olduğu gibi aynı ülkenin farklı bölgeleri arasında bile farklılıklar gös-

terdiğini bildiren çalışmalar literatürde mevcuttur. İlk gebeliği olan ve/veya daha önce zorlu doğum 

öyküsü olan gebelerin doğum korku skorlarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Doğum korkusu 

şiddeti hafif, orta ve patolojik (tokofobi) olarak sınıflandırılmaktadır. Doğum korkusuyla baş etme yön-

temleri arasında, alternatif uygulamalar, sosyal destek ve doğuma hazırlık sınıflarından alınan eğitimler 

yer almaktadır. Hafif ve orta düzeydeki korku için doğuma hazırlık sınıfı eğitimleri ve alternatif yön-

temler yeterli iken, şiddetli (patalojik)  doğum korkusunda bunun yanı sıra mutlaka gebelere doğum 

desteği sağlanması gereklidir. Doğum korkusu anne adayının doğum şekli üzerinde de olumsuz etkilere 

neden olabilmektedir. Korku ile salgılanan hormonlar doğumun devamını sağlayan hormonların etkile-

rini azaltabilmekte aynı zamanda daha fazla doğum ağrısı çekmesine neden olabilmektedir. Sonuç ola-

rak; günümüzde doğum korkusu kadınların sağlığını doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası sü-

reçte olumsuz etkilemektedir. Doğuma hazırlık sınıflarında verilen eğitimler gebeleri ebeveynliğe ha-

zırlamakta, özgüvenlerini artırmakta sağlıkları için gerekli kararları verebilmekte yetkin kılmakta ve 

doğum korkusunu azaltmaya destek olmaktadır. Doğum ağrısı korkunun nedeniyse bu gebelerde ağrısız 

doğum tercih edilmelidir. Perinatal depresyon yönünden anneler değerlendirilmeli, doğum korkusu için 

destek oluşturulmalı, güvenli annelik hizmetleri sürdürülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğum Korkusu,  Tokofobi, Hemşirelik Bakımı 

GİRİŞ 

Üreme çağındaki bir kadın için gebelik özel, mutluluk verici bunun yanında da endişe uyandıran dene-

yimlerinden biridir. Çoğu kadın bu süreçleri benzersiz olarak nitelendirir. Fizyolojik, biyolojik, hormo-

nal, sosyokültürel ve ruhsal pek çok değişimi barındıran gebelik; bu değişimlerinde etkisiyle doğum 

korkusuna dönüşebilmektedir (Kitapçıoğlu ve ark., 2008; Şahin ve ark., 2009; Kapısız ve ark., 2017). 

Gebelik ve doğum eylemi doğal fizyolojik süreçlerdir, ancak bu süreçlerin gerçekleşme aşamalarının 

her birine gösterilen yüksek düzeydeki duygusal tepki ya da endişe, doğum korkusu olarak nitelendiril-

mektedir (Saisto ve Halmesmaki, 2003;  Hofberg ve Ward, 2003).  Literatürdeki bilgilere göre pek çok 

kadın doğum korkusundan etkilenmektedir (Alessandra, 2013; Stoll ve ark., 2018; Molgora ve ark., 

2018). Bu makalede; doğum öncesi bakım sürecinde gebelerin duygu durum düzeylerinin değerlendi-

rilmesi, doğuma hazırlık sınıflarında verilen eğitimler, öğretilen ağrıyla baş etme  yöntemleri, ebeveyn-

liğe hazırlık yanı sırada da doğuma destek oluşturma konuları literatür doğrultusunda doğum korkusu 

ve hemşirelik yaklaşımı ele alınacaktır. 
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Doğum Korkusu ve Hemşirelik Yaklaşımı 

Doğum korkusu; kadının sağlığını gebelik öncesi, gebelik ve doğum sonrasındaki süreçlerde olumsuz 

etkileyen bir sorun olarak görülmektedir. Literatürde pek çok farklı tanımı yapılmıştır. Fransız psikiyat-

rist 1858 yılında “doğum yapmaktan korkma” olarak tanımlamıştır  (Nilson ve ark., 2018). Areskog ve 

arkadaşlarının (1981) yaptığı çalışma sonrasında İşveç’li kadınların günlük hayattaki işleyişi ve kadının 

sağlığını bozan kaygı olarak doğum korkusunu tanımlamıştır. Hafif düzeydeki korkunun organizmanın 

canlılığını koruduğu bilinmektedir ancak düzeyi şiddetlenirse patolojik düzeye ulaşabilmekte gebelik, 

doğum ve postpartum süreçleri zora sokabilmektedir. Doğum korkusunun şiddeti değerlendirildiğinde 

hafif, orta, şiddetli (ya da patolojik) olarak nitelendirilebilen ruhsal bir durum olduğu bildirilmektedir 

(Wijma ve ark., 1998).  

Patolojik doğum korkusu tokofobi olarak adlandırılmaktadır. Üç derece ile sınıflandırılmaktadır. Bu 

korku hiç gebe kalmamış, doğum yapmamış bir kadının ergenlik döneminden itibaren hissettiği, doğum 

yapmış kadınların anlattığı olumsuz doğum hikayelerinden kaynaklanıyorsa primer tokofobi olarak ad-

landırılır ve gebe kalmadan kaçınma gibi önemli sonuçları vardır. Doğum eşsiz bir tecrübedir ancak bu 

tecrübede olumsuzluklar yaşanmışsa travmatik olaylar sonrasında da korku gelişebilmektedir. Bu se-

konder tokofobi olarak adlandırılmaktadır. Gebeliğin başlangıcından itibaren hormonal değişimlerin rol 

oynadığı ambivalan duygu değişimleri, akabinde duygu durumu ile baş etmekte zorlanma, fizyolojik 

durum değişikliklerinin de etkisiyle anne adaylarında prenatal depresyon gelişebilmektedir. Bu gelişen 

durum akabinde doğum korkusu gelişebilmektedir ve prenatal depresyon belirtisi şeklinde tokofobi ola-

rak adlandırılır. Tokofobinin; fertil çağdaki kadınların doğum yapmak istememesi gibi olumsuz sonuç-

ları mevcuttur (Hofberg ve Brockington, 2000). 

Doğum korkusu düzeyini ölçmek için bazı ölçekler geliştirilmiştir (Wijma ve ark., 1998; Kitapçıoğlu, 

Yanıkkerem, Sevil ve  Yüksel, 2008). Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmaları da yapılmıştır (Körükçü, 

2009; Uçar,2013; Uçar ve Timur Taşhan, 2017). Wijma ölçeği yerine klinikte kullanım kolaylığı sağla-

dığı için visual analog ölçek (VAS) kullanıldığı bilinmektedir. VAS duyarlılığı  %97,8 olarak bildiril-

mektedir. Nulliparlarda ve diğer  müdahaleli doğum (vakum), geçirilmiş sezaryen hikayesine  sahip 

olanların daha yüksek VAS skorlarına sahip olduğu bildirilmiştir (Roube, Salmela-Aro, Halmesmäki, 

Saisto, 2009). Türkiye’de yapılan sağlıklı gebelerin doğum korku düzeyinin değerlendirildiği bir siste-

matik derleme sonucuna göre; 14 araştırmanın dahil edildiği ve gebelerin %67,26 sının ciddi korku ya-

şadığı, 100 gebeden 21’inin ise klinik düzeyde korku yaşadığı bildirilmiştir (Deliktaş, Kukulu, 2019). 

Doğum korkusu nedeniyle stres hormonları fazla salgılanır ve bu doğum eylemini sürdüren hormonların 

salınmasında da olumsuz etkilere neden olabilmekte, sonucunda sezaryen oranlarında artış görülebil-

mektedir (Wax ve ark., 2004; Wiklund ve ark., 2008; Kringeland ve ark., 2009; Nieminen ve ark., 2009). 

2018’de Sağlık Bakanlığı yayınında 2016 yılına ait sezaryen oranını %53,1 olarak bildirmiştir17. Yüksek 

olan sezaryen oranlarının sebebinin ülkemizde araştırılması gerekmektedir. 2014 yılında Türkiye’de ya-

pılan bir araştırmada gebelerin %47.4’ünün tıbbi gereksinimi olmaksızın yaşadığı doğum korkusu ne-

deniyle sezaryen olduğu bildirilmektedir (Ergöl ve Kürtüncü 2014). 2016 Bülbül ve arkadaşlarının ça-

lışmasında sezaryen olan bireyleri %28,6 kadarının doğum tercihinin nedenin doğum korkusu olduğu 

                                                            
17https://khgmozellikli.saglik.gov.tr/svg/inc/saglik_gostergeleri.pdf 
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bildirilmiştir. Aynı zamanda doğum korkusundan kaynaklanan; preterm eylem, uzamış doğum, ağrının 

yüksek algılanmasından dolayı artan analjezi ihtiyacı, doğal doğum yerine müdahaleli doğum gereksi-

nimi, doğum sonu anne bebek bağlanmasının gecikmesi,doğum sonrası depresyon gibi durumların ge-

lişebildiği bildirilmektedir (Rouhe ve ark., 2011; Storksen ve ark.,2012).  

Gebelerin, doğum korkusu ve bundan kaynaklanabilecek olan olumsuz sonuçları engelleyebilmek için 

ebeveynliğe her açıdan hazır olmalarının gerektiği bildirilmektedir (Şahin ve ark., 2009; Bayram ve 

Şahin, 2010; Salomonsson, ve ark., 2013). Ebeveynliğe hazırlıkta doğuma hazırlık sınıflarında ebe ve 

hemşireler önemli bir yere sahiptir.2014 yılında yapılan bir araştırmada ağrısız doğum ile ilgili bilgisi 

olan grup ile olmayan grubun doğum korku skorlarının karşılaştırması sonucunda; bilgi sahibi olan gru-

bun daha düşük doğum korkusu skoruna sahip olduğu bildirilmiştir. Ayrıca bu araştırma sonucunda 

gebelerin doğum yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmasının  önemi bildirilmiştir (Aksoy ve ark., 2019). 

Doğuma hazırlık sınıflarındaki eğitimler sayesinde gebelerin; bir bilinmez olan doğum, doğum şekli, 

risk faktörleri hakkında bilgi sahibi olduğu ve öz yeterliliklerinin artması sağlanarak huzur içerisinde 

doğumu gerçekleştirmesi için kendi kararlarını alabilme olanağının sağlanabildiği bildirilmektedir 

(Bardacke, 2012; Mongan, 2013). Fakat ağır düzeyde doğum korkusu yaşayanlar için doğuma hazırlık 

sınıfı eğitimleri yeterli değildir. Aynı zamanda bu gebeler  doğum eylemi sürecinde ebe veya hemşire 

tarafından desteklenmelidir. Doğum eylemi sürecinde kadının özgüvenin artılması, doğum ağrısıyla 

başedebilmesi amacıyla tamamlayıcı alternatif tıp uygulamalarının (nefes terapisi, gevşeme teknikleri, 

perineye sıcak uygulama, masaj gibi) gebe bakımında kullanılması, doğumun ilerleyişi hakkında anne 

adayına bilgi verilmesi doğum desteği olarak tanımlanmaktadır (Morhason-Bello ve ark., 2009; Hodnett 

ve ark., 2013). Doğum desteği ile; gebelerin doğum evrelerinin süreleri kısalmakta, desteklenen anne 

adayı ağrıyla daha kolay baş edebilmekte, analjeziye ve müdahaleli doğuma ihtiyaç azalmakta,  güvenli 

bağlanma erken evrede başlamakta, ebeveynliğe uyumu kolaylaşmakta olarak bildirilmektedir (Kasha-

nian ve ark., 2010; Hodnett ve ark., 2011; Bohren ve ark., 2017). Hemşireler; prekonsepsiyonel, gebelik 

ve postpartum dönemlerde rol ve görevleriyle kadınların sağlıklı bir şekilde çocuk sahibi olmasına yar-

dımcı ve destek olan sağlık profesyonelleridir. Doğum korkusunda hemşirelik yaklaşımı; 

 danışmanlık rolleriyle doğum korkusu açısından prekonsepsiyonel bireyi psikososyal açıdan değer-

lendirici olmalı, (Larsson ve ark., 2015;  Uçar ve Timur Taşhan, 2017) 

 olumsuz bir düşünce mevcutsa primer tokofobi için destek oluşturup planlı gebelik olmasına yar-

dımcı olmalı, 

 geçmiş olumsuz doğum öyküsü olan gebelerin korku sebeplerini öğrenmeli (ağrıdan korkanlara ağ-

rısız doğum hakkında bilgi ya da ağrıyla baş etme yöntemlerini öğreterek), (Aksoy ve ark., 2019) 

 gebelik kaynaklı ambivalan duyguyla baş edebilme durumu değerlendirilmeli,  

 prenatal depresyon belirtileri hemşireler tarafından gözlemlemeli, doğum sonu dönemde emzirme 

ve yeni doğan bakımının nasıl yapılacağına yol gösterici, bilgi verici olmalı,  

 bireyi gebelik ve doğum sürecinde de psikososyal açıdan (doğum korkusu açısından) değerlendirici, 

eğitici rolüyle gebelik süreci,  gebelik oluşumuyla beraber doğum öncesi bakım hizmetlerinin yanı 

sıra doğuma hazırlık sınıflarında bilgi verme, ağrıyla baş etme yöntemlerini öğretme, eşiyle birlikte 

ebeveynliğe hazırlık ve geçişe destek olmalı, (Mete ve ark.,  2017).  

 doğum sırasında ise profesyonel doğum desteği sağlayıcı görevlerini yerine getirmelidir. 
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kadınların sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesi doğacak bebeğin sağlığını etkileyecektir. Bu sebep ile 

gebelik sürecinde stres, kaygı gibi etkenler en aza indirgenmelidir. Kadınların çoğu özellikle gebelik 

sürecinde doğum korkusu yaşamaktadır. Doğuma hazırlık sınıflarından alınan eğitimler ve gebelere uy-

gulanan alternatif tıp uygulamalarının doğum korkusunu azalttığı bilinmektedir. Hemşireler doğum ön-

cesi bakım hizmeti verirken gebelerin psikolojik durumunu da mutlaka değerlendirmelidir. Doğum kor-

kusunun olumsuz etkilerinden kaynaklanacak müdahaleli doğum, sezaryen oranlarının azaltılabilmesi 

için doğum korkusu seviyeleri ve sebeplerinin doğum öncesinde bilinmesi çözüm bulunmasına olanak 

sağlayacaktır. 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE GEBELİK 

Hülya ÇİÇEK ACAR 1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 

1Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çorum / Türkiye 
2-3Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çorum / Türkiye 

Öz: 2020’de dünyada salgına neden olan COVID-19 ilk olarak 2019 Aralık’ta Çin’de ortaya çıkmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü hızlı yayılım gösteren salgını kontrol altına alabilmek için 2020 Mart ayında pan-

demi ilan etmiştir. Tüm yaş gruplarını ve cinsiyetleri etkileyen salgın için hassas yaklaşım gerektiren 

gruplardan birini de gebeler oluşturmaktadır. Bağışıklık sisteminde değişiklikler yaşayan gebeler enfek-

siyona daha yatkın hale gelmektedir. Kesin bir tedavisi şuan için bulunmayan, hastalık yapma ve ölüm 

oranlarının artış gösterdiği pandemide kadın ölüm oranlarının daha düşük olduğu bildirilmiştir. Ancak 

pandemiden kadınların daha olumsuz etkilendiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda gebelerin, en-

dişe, stres, karamsarlık duygularını fazlasıyla yaşadığını ve dünyaya getirecekleri çocuk içinde korku 

yaşadıklarını belirtmektedir. Fetal sağlık açısından COVID-19 da vertikal bulaşı değerlendirmek için 

yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada vertikal bulaşın olabildiği ancak nadir olarak görüldüğü bildirilmek-

tedir. Gebelerin doğum öncesi bakım ihtiyaçlarının pandemi sürecinde de karşılamasının fetal ve mater-

nal sağlık açısından önemli olduğu bildirilmektedir. Pandemi koruyucu önlemlerinin gebeler tarafından 

uygulamasıyla bulaşın önüne geçilebileceği bildirilmiştir. Pandemi sürecinde gebelerin alacağı doğum 

öncesi bakım hizmetleri için rehberler oluşturulmuş, gebe okulu ve danışmanlık hizmetlerinin ise teletıp 

şeklinde sürdürülmesi önerilmiştir. Sonuç olarak; günümüzde COVID- 19 un gebe ve fetüs üzerindeki 

uzun dönem etkileri bilinmemektedir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Gebelerdeki ilaç 

tedavisi yarar zarar ilişkisi gözetlenerek yapılmalıdır. Perinatal depresyon yönünden anneler değerlen-

dirilmeli destek oluşturulmalı, güvenli annelik hizmetleri sürdürülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Gebelik,  Pandemi 

GİRİŞ 

2019’da Çin’de başlayan koronavirüs ailesinden SARS-CoV-2 virüsünün bulaşmasıyla oluşan COVID-

19 halk sağlığını tehdit eden bir küresel soruna dönüştü ve Mart 2020'de belirli bir bölgede kalmayıp 

başka ülkelerde de görülüp hızlı yayılım göstermesinden dolayı pandemi ilan edildi18 (Li ve ark., 2020). 

İlk bulaşın hayvan pazarındaki hayvandan insana olduğu düşünülmekte daha sonrasında ise insandan 

insana bulaşın enfekte olan bireyin hapşırması, öksürmesi ile virüsün ortaya yayılması sonucunda dam-

lacık yoluyla ya da kontamine olan yüzeylere temas eden bireylerin eliyle ağız, göz, burun teması sonu-

cunda oluşabildiği bildirildi (Bernheim ve ark., 2020). Toplum genelinde herkesin maske kullanılması-

nın, asemptomatik veya hafif semptomları olan  COVID-19  enfeksiyonu olan bireylerden yayılan 

SARS-CoV-2 nin tükürük ve solunum damlacıklarının ortama salınım miktarını azaltır bu sayede en-

feksiyon kontrolünü sağlayabilir (Cheng ve ark., 2020).  COVID-19 enfeksiyonunun yaygın belirtileri 

ateş, kas eklem ağrıları, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bunun yanı sıra daha seyrek görülen; baş ağrısı, 

                                                            
18 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-

conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2 

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-full-and-final-11mar2020.pdf?sfvrsn=cb432bb3_2
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ishal, dispne gibi belirtileri de mevcuttur. SARS-CoV-2 ile enfekte olan bireylerde zatüre,akut respira-

tuar distres sendromu (ARDS)  gibi komplikasyonlar, yoğun bakım ünitesinde  tedavi ihtiyacı  ya da 

ölüm gerçekleşebildiği bildirilmiştir (Huang ve ark., 2020). 

COVID-19 için bugün; hastalığın bilinen kesin bir tedavisinin olmadığı, hastalık şiddeti ve beliritinin 

farklılık gösterdiği, bütün dünyayı etkilediği, bulaşma hızı ve ölüm oranının ise artan seyir izliyor ol-

masıdır (Novel, 2020). Her ülke bağışıklama için kendi olanakları ölçüsünde aşılama çalışmalırını sür-

dürmektedir. İngiltere Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi (JCVI), aşının etkileri hakkında daha 

fazla bilgi elde edilene kadar gebe ve emziren kadınların COVID-19 aşısı olmalarını önermemektedir19. 

Pandemi sürecinden etkilenen popülasyonlar immünosüprasif kişiler, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar 

olarak bildirilmektedir (Eghbali ve ark., 2020). Gebelikte de immünosüpresif bir durum geliştiği için 

gebeler, solunum patojenlerine ve şiddetli pnömoniye karşı duyarlıdır (Özcan ve ark., 2020). 

Gebelik döneminin sağlıklı geçirilmesi hem maternal hem fetal sağlık açısından önem taşımaktadır20. 

Kanıtlar bize daha önceki salgınlardan gebelerin daha fazla etkilendiğini göstermektedir. Gebeler yaşa-

dıkları fizyolojik değişikliklerden dolayı enfeksiyon riskine açık hale gelir. Ancak gebe kadınların 

COVID-19’a daha duyarlı olduğunu gösteren bir bilgi yoktur (RCOG, 2021;  ACOG, 2021). 

COVID-19 etkilerinin devam ettiği günümüzde tüm popülasyonların sağlığının korunmasının yanı sıra 

üreme sağlığı açısından da gebe ve bebeklerin sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır. Bu ma-

kalede; şu ana kadar bilinenler ışığında COVID-19 pandemisinde gebelik tartışılacaktır.  

COVID-19 ve Gebelik 

Gebelik kadın hayatının önemli dönemlerinde birini oluşturmaktadır. Gebelik sürecinde kadının sağlı-

ğını etkileyebilecek biyolojik, fizyolojik, hormonal ve ruhsal pek çok değişiklik oluşmaktadır. Gebelik; 

kadınların bedeninde ve immün sisteminde değişikliklere neden olur bundan dolayı gebe kadınların so-

lunum sistemi enfeksiyonlarından daha olumsuz etkilenebildiği bildirilmiştir21. Gebelikte büyüyen fe-

tüsün ihtiyaçlarını karşılayabilmek için maternal kalp hızında artma, büyüyen uterusun diyaframı yük-

seltmesinden kaynaklanan akciğer kapasitesinde azalma, artan oksijenizasyondan dolayı artan oksijen 

tüketimi ve toraksın transvers çapındaki artıştan dolayı hipoksiye tolerans düşmekte, progesteronun  va-

zodilate etkisinden dolayı solunum alkolozuna yatkınlık artmaktadır. Estrojen hormonunun yüksek ol-

ması hava yolu epitellerinde obstrüksiyona neden olur, aynı zamanda da mukus artışına neden  olduğu 

bilinmektedir (Hirnle ve ark., 2013). Viral pnömoniler, maternal morbite ve mortalitenin önemli neden-

lerinden biri olarak bildirilmiştir (Berkowitz ve LaSala, 1990). Değişken hastalık şiddeti olan COVID-

19’un seyri hafifse ve gebenin komorbid bir hastalığı veya obstetrik riski ekarte edildiyse evde takip 

önerilmektedir. Eğer ilaç tedavisi gerekli ise kar-zarar göz önünde tutularak erişkin rehberine göre ya-

pılmalıdır. Hafif seyirli ancak komorbid hastalığı olan veya yüksek anne yaşında olan veya obstetrik 

riski bulunan (erken membran rüptürü, fetal distres, intrauterin gelişme geriliği, preterm eylem...) orta 

yada ağır seyirli gebeler hospitalize edilmelidir22.  İngiltere’de COVID-19 tanısıyla hastanede tedavi 

                                                            
19  https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/ 
20 https://www.unfpa.org/covid19 
21 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
22 https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39101/0/covid19solunumsistemihastaliklarininyayginoldugudonemde-

saglikkuruluslarindagebetakibipdf.pdf 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/
https://www.unfpa.org/covid19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39101/0/covid19solunumsistemihastaliklarininyayginoldugudonemdesaglikkuruluslarindagebetakibipdf.pdf
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39101/0/covid19solunumsistemihastaliklarininyayginoldugudonemdesaglikkuruluslarindagebetakibipdf.pdf
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alan gebe kadınları tanımlayan ulusal popülasyon temelli prospektif kohort çalışmasında, ırk, aşırı kilo-

luluk/obezite, 35 yaş üzerinde olma ve pregestasyonel komorbiditeleri (diyabet, hipertansiyon, kardiyo-

vasküler sistem hastalıkları vb.) olan kadınların daha yüksek SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskine sahip 

olduğu bulunmuştur (Knight ve ark., 2020). Üreme çağındaki gebe kadınların COVID-19 nedeniyle 

yoğun bakımda tedavi ihtiyacının gebe olmayanlara göre daha fazla olduğu bildirilmiştir23. Temmuz 

2020’de Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory 

Diseases (CDC) tarafından Amerika Birleşik Devletlerinde  14 - 44 yaş arasındaki SARS-CoV-2 pozitif 

326,335  vaka ile yapılan çalışmada gebe kadınların hospitalizasyonunun %39, yoğun bakımda tedavi 

görme oranının %1,5 olduğu, gebe olmayanlarda hospitalizasyonun %5,8 yoğun bakım  tedavisi görme 

oranın %0,9 olduğu sonucunda gebe olanların gebe olmayanlara oranla daha yüksek hospitalizasyon ve 

yoğun bakım tedavisi ihtiyacı bulunduğunu bildirmiştir (Ellington, ve ark., 2020). 

Fetüs varlığını plasenta sayesinde devam ettirmektedir. Plasentada ACE2 reseptörleri mevcuttur. Bu re-

septörlerin virüsün hücre içerisine girişini kolaylaştırdığı bildirilmektedir. Plasentnın bununla enfekte 

olma olasılığı mevcuttur. Şu zamana kadar yapılan çalışmalar umblikal kord kanı, amniyotik mayi, ye-

nidoğandan alınan PCR sonuçlarında virüse rastlanmadığı için vertikal geçişin olmadığını düşündür-

müştür24. Karimi-Zarchi ve arkadaşlarının yaptığı bir sistematik derlemede vertikal  geçiş açışından 31 

gebenin plasentalarında ve yenidoğanda  COVID-19 enfeksiyonun  bulunmadığı  2 gebenin ise doğum 

sonu dönemde COVID-19  komplikasyonundan kaynaklı öldüğünü bildirmiştir (Karimi-Zarchi, 2020). 

Vertikal bulaş açısından yapılan sınırlı sayıdaki çalışmaya göre vertikal bulaşın mümkün ancak nadir 

bir durum olduğu bildirilmiştir (Kotlyar, A ve ark., 2020). Maternal komorbitesi olmayan, miadında ya 

da miada yakın doğan yeni doğanlarda hastalık ya asemptomatik ya da hafif hastalık bulguları ile sey-

rettiği bildirilmiştir (Huntley ve ark., 2020). Vertikal bulaşı değerlendirmek için doğumun hemen aka-

binde 936 yenidoğandan alınan burun-boğaz sürüntüsün 27 sinde, 34 umblikal kord kanından 1’i ve 26 

plasentadan alınan  örnekten ise 2 tanesinde SARS-CoV-2 bulunmuştur (Kotlyar ve ark., 2020). 

COVID-19 kaynaklı pnömonisi olan 6 annenin sütünden yapılan bir araştırmada SARS-CoV-2  saptan-

madığı bildirilmiştir (Chen ve ark., 2020). Annelerin emzirmeden önce ve sonrasında ellerini yıkaması, 

meme temizliğini yapması, eğer anne sütü sağılarak biberon ile verilecekse de biberon ve sağma pom-

paları iyi bir şekilde temizlenmelidir önerilerinden oluşan geçici bir klavuz CDC tarafından geliştiril-

miştir (CDC, 2021). 

Tüm dünyayı etkileyen COVID-19 salgınına neden virüsün yayılımını azaltmak, yavaşlatmak için alı-

nacak tedbirler ruh sağlığını olumsuz etkileyebilecek pek çok stres kaynağına sahiptir (Caparros-Gon-

zalezve Alderdice, 2020). COVID -19 salgınının, gebe kadınların perinatal akıl sağlığı  açısından risk 

faktörü olduğunu, en endişeli grup arasında bulunduğu bildirilmiştir (Brooks ve ark., 2020). COVID-19 

pandemisi nedeniyle alınan tedbirler sonucunda gebelerin takip ve sağlık kontrollerinde teletıp hizmet-

lerinden faydalanılması gibi gereklilikler oluşmuştur. Sosyal mesafe kararları ile de gebelerin arkadaş 

ve akraba görüşmeleri onlardan gelecek sosyal destekler azalmış, maddi güçlük ve partnerden görülen 

şiddet ise artış göstermiştir. Tüm bunlar maternal stres ruh sağlığı için olumsuz risk faktörleridir (RCOG, 

2021). COVID-19 salgını sırasında değerlendirilen gebe kadınlar, salgından önce değerlendirilen gebe 

                                                            
23 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public 
24 https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39101/0/covid19solunumsistemihastaliklarininyayginoldugudonemde-

saglikkuruluslarindagebetakibipdf.pdf[ 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39101/0/covid19solunumsistemihastaliklarininyayginoldugudonemdesaglikkuruluslarindagebetakibipdf.pdf
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39101/0/covid19solunumsistemihastaliklarininyayginoldugudonemdesaglikkuruluslarindagebetakibipdf.pdf
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kadınlardan daha çok bilinmeyen korkusu, kaygı şeklinde psikiyatrik semptom bildirmişlerdir. Doğum 

öncesi sıkıntının anneler ve çocuklar üzerindeki zararlı sonuçları göz önüne alındığında, hamile kadın-

larda şu anda gözlemlenen semptom artışı, özel klinik sürveyans yöntemlerini gerektirir (Berthelot ve 

ark., 2020). Türen ve Kılıç’ın (2020) çalışmasında bu süreçteki gebelerin anksiyete düzeyleri 44,6 bu-

lunmuştur. Bunun yüksek oranda doğum esnasında yakın desteğinden yoksun kalmak ve pandemiye 

neden olan hastalıktan kaynaklanacak mortalite korkusuyla anlamlı şekilde ilişkili olduğu bulunmuştur 

(Türen ve Kılıç, 2020). Gebelikte fetüs kendisini doğum sonrasındaki hayatına hazırlar. Kadınların ge-

belik sırasında maruz kaldığı stresten dolayı fetüs etkilenip, doğumdan sonra çocukta dikkat eksikliği 

gelişebildiği bildirilmiştir (Glover, 2011).  Barker (2003) hipotezine göre; gelişme döneminde fetüsün 

perinatal süreçte ortamında maruz kaldıklarının bireyin yaşamı boyunca sağlığını ve hastalıklarının olu-

şumunu etkilediğini bildirmektedir. 

Pandemi süresince de Doğum Öncesi Bakım Yönetim Rehberi önerilerine devam edilmelidir.İzlem za-

manlarında randevu ile koruyucu önlemleri alarak sağlık kurumuna randevu saatine yakın kısa süreçte 

gebelik izlemini yaptırıp ayrılabilecek şekilde gelmesi sağlanmalıdır.Bulaş riskini azaltmak için ek iz-

lem gerekli olmadıkça yapılmamalıdır. Riskli gebeler için Riskli Gebelikler Yönetim Rehberi önerisiyle 

takipler sürdürülmelidir. Doğuma ve ebeveynliğe hazırlık için büyük önem taşıyan gebe okulu ve da-

nışmanlık hizmetleri teletıp şeklinde verilmeye devam edilmelidir25 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Kadınların sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmesi doğacak bebeğin sağlığını etkileyecektir. COVID-19 

pandemisinde bulaşın önlenmesi açısından alınan tedbirlerin maddi imkansızlıklara, sosyal destek yok-

sunluğuna eş şiddetinin artmasına neden olduğunu gösteren çalışmalar literatürde mevcuttur. Gebe ka-

dınlar sağlık muayenesine gitmekten çekinmekte sağlık hizmetinden pandemi dolayısıyla etkin fayda-

lanamamaktadır. COVID-19 tedavisi için kullanılan ilaçlarerişkin hasta protokolüne görer kar-zarar iliş-

kisine bakılarak uygulanmalıdır. Endişe, kaygı duygularının artış gösterdiği gebelerin psikolojik açıdan 

da desteklenmesi gerekir. COVID -19 hastalığının ileri dönemlerdeki etkileri hakkında henüz net bir 

bilgi ve kanıt yoktur. Küresel olarak aşılama hizmetleri devam etmektedir.Ancak gebe ve emziren ka-

dınlar için tam bir fikir birliği henüz sağlanamamıştır. Yapılan çalışmalar vertikal geçişin  nadir olarak 

bulunduğunu bildirmektedir.SARS-CoV-2 pozitif annelerin vajinal mayi, amniotik mayi ve anne sü-

tünde etken virüse rastlanılmadığını gösteren çalışmalar literatürde mevcuttur. Yenidoğanların tedbirler 

alınarak anne sütü ile beslenmesi sağlanmalıdır. 

Pandemiden dolayı sağlık hizmetinden etkin yararlanamama, gebe okulundan mahrum kalma sosyal 

destek yoksunluğu gibi durumların maternal ve fetal sağlık üzerine  etkilerinin  araştırılması kanıta da-

yalı bakım kalitesini artırabilmek adına yarar sağlayacaktır. 

  

                                                            
25 https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39101/0/covid19solunumsistemihastaliklarininyayginoldugudonemde-

saglikkuruluslarindagebetakibipdf.pdf 
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JÜVENİL HYALİN FİBROMATOZİSLİ OLGUDA FARKLI YAKLAŞIMLA ULTRASON 

EŞLİĞİNDE POPLİTEAL SİYATİK SİNİR BLOĞU 

Dilek KUTANİS  

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Trabzon / Türkiye 

Öz: Giriş: Jüvenil Hyalin Fibromatozis (JHN) baş ve boyun bölgesinde daha sık olarak tüm vücutta 

yaygın nodüller ve osteolitik lezyonlarla karekterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Oral ve gin-

gival hiperplazi ve fleksiyon kontraktürleri nedeniyle anestezi yönetimi zor havayolu açısından özellik 

oluşturmaktadır. Biz olgumuzda nodül eksizyonu planlanan zor havayolu ve anatomik ver-tebral bozuk-

luk nedeniyle farklı yaklaşımla siyatik sinir bloğu uygulamamızı sunmak istedik. Olgu: 18 yaşında 35 

kg ağırlığında erkek hastaya (Resim 1,2,3), sağ ayak parmaklarındaki enfekte nodü-lün eksizyonu ama-

cıyla operasyon planlandı. Özgeçmişinde aynı nedenle lokal anestezi altında 6 kez operasyon geçirdiği 

öğrenildi. Hastanın kas tonusundaki zayıflık ve servikal vertebralar ile her iki diz, dirsek ve bileklerde 

oluşan şiddetli fleksiyon kontraktürleri ve hareket kısıtlılığı mevcuttu. Temporomandibular eklemde de 

hareket kısıtlılığı vardı. Ağız açıklığı 2 cm olduğundan. bel kont-raktürü nedeniyle pozisyon verileme-

yen hastaya santral blok uygulaması yerine popliteal blok uy-gulamasına karar verildi. Zor hava yolu 

hazırlığı yapılarak; EKG, oksijen satürasyonu, kan basıncı monitorizasyonu sonrası sedasyonu (0,5mg 

midazolam, 30mcg fentanil) sağlandı. Uygun pozisyon verilemeyen hastaya diz eklemi kontraktürü ne-

deniyle medial popliteal bölgeden farklı yaklaşımla ultrason ve sinir stimülatörü eşliğinde %0,25 bupi-

vakain 12 ml + %2 40mg lidokain 2 ml kullanıla-rak siyatik sinir bloğu yapıldı. Uygulanan blok sonrası 

24. dk da duyu ve motor bloğu gelişen hasta 45.dk süren cerrahi işlemi yapıldı. Postoperatif ayılma 

ünitesinde 1 saat takip edilen hasta sorunsuz servise gönderildi. Tartışma: JHN’li hastalarının tem-

poro¬mandibüler eklem kontraktürlerine bağlı boyun hareket kısıtlılığının olması, dil ve trakeada hyalin 

birikimi nedeniyle hava yolu kontrolünü zorlaştırarak genel anestezi açısından yüksek risk oluşturmak-

tadır. Lomber kontraktürler santral blok uygulamasını zor hatta imkansız hale getirebilir. Ayrıca yaygın 

eklem ve vertabra kontraktürü, ekstremite hareket kısıtlılığı ve periferik sinir bloğu uygulamasını zor-

laştırırken farklı yaklaşımlar düşünülebilir. Pozisyon sıkıntısı olan vakalarda ultrason eşliğinde popliteal 

siyatik sinir bloğu uygu-lamalarının lateral yaklaşım yerine medial yaklaşımla uygulanabileceği akılda 

tutulması kanaatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Jüvenil Hyalin Fibromatozis, Zor Havayolu, Siyatik Sinir Bloğu 

GİRİŞ 

Jüvenil Hyalin Fibromatozis (JHF) baş ve boyun bölgesinde daha sık olarak tüm vücutta yaygın nodüller 

ve osteolitik lezyonlarla karekterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Oral ve gingival hiperplazi 

ve fleksiyon kontraktürleri nedeniyle anestezi yönetimi zor havayolu açısından özellik oluşturmaktadır 

(*). Biz ayakta nodül eksizyonu planlanan olgumuzda zor havayolu ve anatomik vertebral bozukluk 

nedeniyle farklı yaklaşımla siyatik sinir bloğu uygulamamızı sunmak istedik. 
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OLGU 

18 yaşında 35 kg ağırlığında erkek hastaya (Resim 1,2,3), sağ ayak parmaklarındaki enfekte nodülün 

eksizyonu amacıyla operasyon planlandı. Özgeçmişinde aynı nedenle lokal anestezi altında 6 kez ope-

rasyon geçirdiği öğrenildi. Hastanın kas tonusundaki zayıflık ve servikal vertebralar ile her iki diz, dir-

sek ve bileklerde oluşan şiddetli fleksiyon kontraktürleri ve hareket kısıtlılığı mevcuttu. Temporoman-

dibular eklemde de hareket kısıtlılığı vardı. Ağız açıklığı 2 cm olduğundan genel anestezi açısından 

yüksek riskli kabul edildi. Bel kontraktürü nedeniyle pozisyon verilemeyen hastaya santral blok uygu-

laması yerine popliteal blok uygulamasına karar verildi. Ebeveynleri tarafından hasta onamı alındı. Zor 

hava yolu hazırlığı yapılarak; EKG, oksijen satürasyonu, kan basıncı monitorizasyonu sonrası sedas-

yonu (0,5mg midazolam, 30mcg fentanil) sağlandı. Uygun pozisyon verilemeyen hastaya diz eklemi 

kontraktürü nedeniyle medial popliteal bölgeden farklı yaklaşımla ultrason ve sinir stimülatörü eşliğinde 

%0,25 bupivakain 12 ml + %2 40mg lidokain 2 ml kullanılarak siyatik sinir bloğu yapıldı. Uygulanan 

blok sonrası 24. dk da duyu ve motor bloğu gelişen hasta 45.dk süren cerrahi işlemi yapıldı. Postoperatif 

ayılma ünitesinde 1 saat takip edilen hasta sorunsuz servise gönderildi. Postoperatif servis takibinde 

yaklaşık 24 saat süren ağrı kontrolünde NRS 3 ün altında seyretti. 

TARTIŞMA 

JHF’li hastalarının temporomandibüler eklem kontraktürlerine bağlı boyun hareket kısıtlılığının olması, 

dil ve trakeada hyalin birikimi nedeniyle hava yolu kontrolünü zorlaştırarak genel anestezi açısından 

yüksek risk oluşturmaktadır (**). Lomber kontraktürler santral blok uygulamasını zor hatta imkansız 

hale getirebilir.  Ayrıca yaygın eklem ve vertabra  kontraktürü,  ekstremite hareket kısıtlılığı, periferik 

sinir bloğu uygulamasını zorlaştırırken ultrason ile farklı yaklaşımlar düşünülebilir.  

SONUÇ 

Pozisyon sıkıntısı olan vakalarda ultrason eşliğinde popliteal siyatik sinir bloğu uygulamalarının lateral 

yaklaşım yerine medial yaklaşımla da uygulanabileceğinin akılda tutulması kanaatindeyiz. 

 

Resim 1-2-3 
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GÖÇ OLAYLARININ KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Handan ERİTEN TİLAVER1, Nevin ŞAHİN2 

1Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul / Türkiye 
2İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, İstanbul / Türkiye 

Öz: Göç hareketleri, göç eden bireyleri ve aynı zamanda göç ettikleri ülkeleri de etkileyen, sonuçları 

özellikle üreme çağındaki kadın ve çocuklar için daha yıkıcı olan insani krizlerdir. 2011 Suriye krizi ile 

yükselen mülteci ve sığınmacı sorunu Dünya’da ve ülkemizde giderek artış göstermektedir. United Na-

tions Population Fund (UNFPA), International Organization for Migration (IOM) ve United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR) gibi uluslararası göç hareketlerini inceleyen fon ve kuru-

luşların raporlarına göre; dünya genelindeki yaklaşık 7 milyon mültecinin yarısına Türkiye ev sahipliği 

yapmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) raporlarında Türkiye’de bulunan mül-

tecilerin yarısını kadınların oluşturduğu ve bu kadınların doğum sayılarının oldukça yüksek olduğu vur-

gulanmıştır. Göç eden kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeni ile ayrıcalıklı korumaya ihtiyaçları 

olabilmektedir. Aynı zamanda kadın sağlığı açısından oldukça önemli olan cinsel yolla bulaşan hasta-

lıklardan korunma, aile planlaması (AP) hizmetlerine erişim ve prekonsepsiyonel, gebelik, postpartum 

bakım ve takipleri gibi konularda mülteci/sığınmacı kadınlar ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. Bu ne-

denle göç olaylarında kadınlar, hem kadın hem de göçmen olarak iki kat daha fazla risk altında olduğu 

göz önüne alındığında günümüzde artık göçün bir kadın sağlığı sorunu haline geldiği söylenebilir. Bu 

makale, Suriye savaşı sonrasında ülkelerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacı ve mülteci kadınların 

deneyimledikleri kadın sağlığı sorunlarını içeren çalışmaların sonuçlarını derleyerek, elde edilen sonuç-

ları analiz etmek amacıyla yapılmış bir sistematik derlemedir.  

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın Sağlığı, Mülteci, Sığınmacı, Üreme Sağlığı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Kendi ülkelerinden başka bir ülkeye göç eden bireyler göçmen, mülteci ve sığınmacı olarak sınıflandı-

rılmaktadır. IOM 34 Nolu Uluslararası Göç Yasası-Göç Sözlüğünde, göçmen kavramı “Ekonomik ne-

denlerle, ailenin durumunu düzeltmek veya kendisi ya da ailesinin gelecekten beklentilerini arttırmak 

için başka bir ülkeye ya da bölgeye göç eden birey ve aile fertleri” olarak tanımlamıştır. Sığınmacı, 

uluslararası koruma arayan bir bireyi ifade eder. Kişiselleştirilmiş prosedürlerin olduğu ülkelerde, sığın-

macı, talebini sunmuş olduğu ülke tarafından nihai olarak karara bağlanmamış kişidir. Mülteci ise sı-

ğınmacı olarak kabul edildikten sonra gerekli şartları sağlayarak sığındığı ülkenin topraklarında kalma 

izni ve insani muamele görme hakkı kazanan kişiyi ifade etmektedir. Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere 

her sığınmacı nihayetinde bir mülteci olarak tanınmayacaktır, ancak kabul edilen her mülteci başlangıçta 

bir sığınmacıdır. 1 Ancak Türk Dil Kurumu (TDK) bu tanımlamadan farklı olarak mülteci ile sığınmacı 

kavramı eş anlamlı kabul edilerek sığınmacının tanımı “Başka bir ülkeye veya yere sığınmış olan kişi” 

ve “Yabancı bir ülkede iltica etmeden önce belirli bir süre kalan kimse” olarak tanımlanmaktadır. 2 

Birleşmiş Milletler, Suriye krizini yirmi birinci yüzyılın en kötü insani krizi olarak ilan etmiş ve bölge-

deki çatışmayı bir halk sağlığı felaketi olarak tanımlamıştır.3    
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IOM, 6,7 milyon mülteci ile en fazla Suriyeli mültecinin olduğunu ve 3;7 milyon mülteci ile en fazla 

mülteciye ev sahipliği yapan ülkenin Türkiye olduğunu bildirmektedir.4  UNHCR’nin 2020 raporuna 

göre; Türkiye, 3,9 milyonu Suriye vatandaşı ve 403.000 uluslararası koruma statüsü sahibi diğer millet-

lerden olmak üzere 4 milyonun üzerine mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapmaktadır. 5 

Dünya’da ve Türkiye'de giderek artış gösteren göçler, tüm bireyleri etkilemektedir. Ancak sonuçları 

özellikle kadınlar için çok daha ağır olmaktadır (Çelik ve Sevil, 2016). Komşu ülkelere giden Suriyeli 

mültecilerin yüzde yetmiş beşi kadın ve çocuklardan oluşmakta olup çoğu üreme çağındadır.4 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’nın 2014 yılı raporuna göre Türkiye’ye, Suriye’den 

göç edenlerin yaklaşık yarısı kadındır.6  Aynı raporda 2014 yılında Suriyeli göçmen kadınların doğum 

sayıları incelendiğinde günlük 128, toplamda 70.728 doğum olduğu belirtilmekle birlikte bu doğumların 

ne şekilde, nerede olduğu ve sonuçlarının ne olduğu ile ilgili ayrıntılı bir bilgiye yer verilmemiştir.6 

Buna ek olarak Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) Suriye Krizi Bölgesel raporlarına göre 

Türkiye’deki Suriyeli kadın mültecilerin 30.000’inin gebe olduğunu belirtmiştir.7 AFAD raporunda 

(2013), Türk hükümetine göre gebe kadınların %96'sı sağlık hizmeti ortamında doğum yaptığının bildi-

rilmesine rağmen bağımsız bir değerlendirme olmadan, bu rakamın doğruluğunun tartışma konusu ol-

duğunu ifade etmiştir.8  Suriyeli mülteci bebekler arasındaki morbidite, Türk bebeklere göre daha yüksek 

görünmektedir (Büyüktiryaki ve ark., 2015). Suriyeli gebe kadınların üçte biri komplikasyonlar nede-

niyle kayıt altına alınmıştır ve üreme sağlığı hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır.8-9 Bu gibi durumlar de-

ğerlendirildiğinde kadın göçmenlerin erkek göçmenlere kıyasla daha farklı ve özel koruma ihtiyaçları 

olduğunu ortaya konmuştur (Arabacı ve ark., 2016). Çünkü kadın sağlığı, psikososyal faktörler, politik 

faktörler, kadın statüsü, ekonomik faktörler, yasalar, politikalar, insan haklarının varlığı, mevcut olan 

sağlık sistemi, kadının biyolojik özellikleri, eğitim düzeyi sağlık olanakları, çalışma ortamı, toplumsal 

cinsiyet ve aile için ilişkiler gibi faktörlerden etkilenmektedir (Coşkun, 2012; Şirin ve Kavlak, 2016; 

İlçioğlu ve ark. 2017). Aksu ve Vefikuluçay Yılmaz (2020) çalışmalarında göçünün üreme sağlığı üze-

rine etkilerini; cinsel şiddet, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, AP hizmetlerinden yararlanamama ve ge-

belik/doğum komplikasyonları olarak sıralamıştır. 

Bu nedenle göç olaylarında kadınlar, hem kadın hem de göçmen olarak iki kat daha fazla risk altında 

olduğu göz önüne alındığında günümüzde artık göçün bir kadın sağlığı sorunu haline geldiği söylenebi-

lir. Bu makale, sığınmacı ve mülteci kadınların deneyimledikleri kadın sağlığı sorunlarını içeren çalış-

maların sonuçlarını derleyerek, elde edilen sonuçları analiz etmek amacıyla yapılmış bir sistematik der-

lemedir.  

AMAÇ  

Bu çalışma, Suriye savaşı sonrasında ülkelerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacı ve mülteci ka-

dınların deneyimledikleri kadın sağlığı sorunlarını içeren çalışmaların sonuçlarını derleyerek, elde edi-

len sonuçları analiz etmek amacıyla yapılmış bir sistematik derlemedir. 

YÖNTEM 

Çalışmanın evreni, anahtar kelimeler kullanılarak Pubmed, Google Akademik, Yükseköğretim Kurulu 

Ulusal Tez Merkezi kayıtlarından ulaşılan çalışmalar ile oluşturuldu. Analiz edilen çalışmaların dahil 
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edilme kriterleri olarak çalışmaların 2015-2020 yılları arasında ve Türkiye’de yapılmış olması, başlı-

ğında anahtar kelimelerin geçmesi ve araştırma makalelerinin tam metinlerine ulaşabilinmesi olarak be-

lirlendi.   

Tarama sonucunda toplam 9.336 yayına ulaşıldı. Konu ile ilgili olabileceği düşünülen 64 çalışma dahil 

etme kriterlerine göre incelendiğinde, toplamda 5 çalışma araştırma kapsamına alındı. Verilerin analizi 

için standart bir veri özetleme tablosu geliştirilmiştir. Veri analiz tablosunda; çalışmanın yazarı/yılı, 

başlığı, amaç, çalışmanın tipi, örneklemi ve temel bulguları yer almaktadır. 

BULGULAR 

Dahil edilen çalışmaların 4’ü tanımlayıcı-kesitsel ve biri nitel araştırmadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Çalışma özelliklerine ilişki bulgular 

Yazarı,  

Yılı 

Başlık Amaç Çalışma-

nın Tipi 

Örneklem 

Sayısı 

Temel Bulgular 

Gümüş 

ve ark., 

2017 

 Suriyeli 

Mülteci Ka-

dınların 

Üreme Sağ-

lığı Sorunları 

Türkiye’ye sığı-

nan Suriyeli 

mülteci kadınla-

rın üreme sağ-

lığı sorunlarının 

belirlenmesi 

Tanımla-

yıcı-Kesit-

sel 

300 mülteci 

kadın 

 %60’ında anormal vajinal akıntı ol-

duğu 

 %50,3 'ü maddi olanaksızlıklardan do-

layı sağlık kurumuna gidemediği   

 %58,7'sinin ilk gebelik yaşı 15-19 yaş 

arasında  

 %42,7 sinin 5 ve üzerinde çocuğa sa-

hip 

 %49,7'sinin yanlış hijyen uygulaması 

yaptığı 

 %9’ı adet döneminde hazır ped kullan-

dığı  

 %96’sının kendi kendine meme mua-

yenesi yapmadığı 

 %80’inin yıllık jinekolojik kontrol 

yaptırmadığı 

 %89,7’sinin hiç Pap-smear yaptırma-

dığı 

 %85,3’ünün kendi ülkelerinde meme 

ve rahim ağzı tarama ve kontrolü yaptır-

madığı saptanmıştır. 

Kara-

kaya ve 

ark., 

2017 

Suriyeli Mül-

teci Kadınla-

rın Doğur-

ganlık Özel-

likleri Ve Et-

kileyen Fak-

Suriyeli mülteci 

kadınların do-

ğurganlık özel-

liklerinin ve et-

kileyen faktörle-

rin saptanması 

Nitel 15-49 yaş 

grubunda 

evli 50 kadın       

(7 grup) 

 Kadınların tamamına yakınının bod-

rum katı, nemli-rutubetli evlerde orta-

lama 6-7 kişilik aileleriyle birlikte sağ-

lıksız ortamlarda yaşadığı Arapların 14-

15 yaşında evlendiği, Kürtlerin ise 

19’undan sonra evlendiği 
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törler: Kalita-

tif Bir Ça-

lışma 

 Anormal vajinal akıntıları olmasına 

rağmen maddi sorunlar ve dil problemi 

nedeniyle tedavi alamadığı  

 Çocuk sahibi olmayı istememelerine 

rağmen AP yöntemi kullanmadığı sap-

tanmıştır. 

Şimşek 

ve ark., 

2018 

A Commu-

nity-Based 

Survey on 

Syrian Refu-

gee Women’s 

Health and 

Its Predictors 

in Şanlı-

urfa,Turkey 

15-49 yaş arası 

evli Suriyeli 

mülteci kadınla-

rın üreme özel-

likleri, ruh sağ-

lığı belirtileri, 

mikro besin ye-

tersizlikleri ve 

cinsel yolla bu-

laşan enfeksiyon 

(CYBE) belirti-

lerinin incelen-

mesi 

 

 

Tanımla-

yıcı-Kesit-

sel 

 

15-49 yaş 

arasında 460 

kadın 

 %55,8 akraba evliliği yaptığı 

 %51,3'ü 18 yaşından önce evlendi-

ğini  

 %14,2'si kızlarını 18 yaşından önce 

evlendirmeyi istediği  

 %16,4 'ünün çalışma sırasında gebe 

olduğu,  %26,7'sinin antenatal ba-

kım almadığı  

 %50,8'inin kötü kokulu vajinal ak-

tınsı olduğu ve ağrılı cinsel birleşme 

deneyimlediği.  

 %56,9’unun karşılanmayan AP ihti-

yacı olduğu %80’inde b12 ya da fo-

lit asit eksikliği olduğu saptanmıştır 

Mamuk 

ve Şa-

hin, 

2020 

Reproductive 

health issues 

of undocu-

mented mig-

rant women 

living in Is-

tanbul 

İstanbul'daki ka-

yıtsız göçmen 

kadınların 

üreme sağlığı 

sorunlarının ve 

sağlık hizmetle-

rine olan talep-

lerinin belirlen-

mesi 

Tanımla-

yıcı-Kesit-

sel 

236 kadın 

(kayıtsız 

göçmen) 

 % 72'sinin Türkiye'de gebe kaldığı 

ve bu gebeliklerin % 42,2'sinin 

planlanmamış olduğu 

  % 70,8'i doğum öncesi bakım al-

dığı  

 ,% 10,4'ü evde plansız bir doğum 

yaptığı 

  % 21,2'si adet düzensizliği olduğu 

 % 5,5'i jinekolojik muayene yaptır-

dığı 

  % 4,2'sinin tarama programına ka-

tıldığı belirlenmiştir. 

Coşkun 

ve ark., 

2020 

Fertility cha-

racteristics 

and related 

factors im-

pacting on 

Syrian refu-

gee women 

living in Is-

tanbul 

Suriyeli mülteci 

kadınların do-

ğurganlık özel-

likleri ve etkile-

yen faktörlerin 

incelenmesi 

Tanımla-

yıcı-Kesit-

sel 

15-49 yaş 

arsındaki 

reproduktif 

çağda 300 

evli mülteci 

kadın 

 %2' si çocuk sahibi olma kararını 

kadınların verdiğini ifade ettiği 

 Yezidi kadınlar hariç diğer etnik 

grupların %54'ü kürtajı dini açıdan 

günah olduğunu düşündükleri sap-

tanmıştır. 

 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

251 

Tablo 1’de analiz edilen çalışmaların bulguları incelendiğinde aşağıdaki gibi beş alt başlıkta değerlen-

dirilebilir. 

Yaşam Koşulları ve Olanaklar 

Kadınların %50,3 'ünün maddi olanaksızlıklardan dolayı sağlık kurumuna gidemediği belirlenmiştir 

(Gümüş ve ark., 2017).  

Karakaya ve ark., (2017) yaptıkları çalışmada katılımcıların neredeyse tamamının bodrum katı, nemli-

rutubetli evlerde 2 ile 14 kişi arasında değişen, ortalama 6-7 kişilik aileleriyle birlikte sağlıksız ortam-

larda yaşadıkları saptanmıştır. Ayrıca ailede özellikle kadınların Türkçe kurslarından faydalanamadığı 

ve sosyal yaşama katılamamaları nedeniyle Türkçe  öğrenemedikleri belirlenmiştir.  

Kadınları %40’nın önemli bir hastalığı olmasına rağmen bu kadınların sadece %6'sı bir sağlık kurulu-

şuna başvurduğunu ifade etmiştir. Ayrıca çalışmada kadınların beşte dördü malnütrasyona bağlı  b12 ya 

da folik asit eksikliği olduğu saptanmıştır (Şimşek ve ark., 2018).  

Jinekolojik ve Cinsel Sorunlar  

Kadınların %60’ının anormal vajinal akıntı şikayeti olduğu saptanmıştır (Gümüş ve ark., 2017). Aynı 

şekilde Karakaya ve arkadaşlarının (2017) çalışmasında da kadınlar anormal vajinal akıntı şikayeti ta-

nımlamış ancak kadınların maddi sorunlar ve dil problemleri nedeniyle tedavi alamadıkları saptanmıştır.  

460 mülteci kadın ile yapılan çalışmada kadınların %50,8'inin kötü kokulu vajinal aktınsı olduğu ve bu 

duruma ağrılı cinsel birleşmenin de eşlik ettiği saptanmıştır (Şimşek ve ark., 2018).  

Coşkun ve ark.’nın (2020) çalışmasında ise kadınların % 21,2'si adet düzensizliği bildirdirmesine rağ-

men sadece % 5,5'i jinekolojik muayene yaptırmıştır. 

Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Tarama Programlarına Katılım  

Mülteci kadınlar üreme sağlığını koruyan sağlık davranışlarını uygulamaları açısından değerlendirildi-

ğinde; %96’sının kendi kendine meme muayenesi yapmadığı; %80’inin yıllık jinekolojik kontrol yap-

tırmadığı, %89,7’sinin hiç pap smear yaptırmadığı; %85,3’ünün kendi ülkelerinde de meme ve rahim 

ağzı tarama programlarına katılmadığı ve kontrol yaptırmadığı saptanmıştır. Çalışmada tarama yaptır-

mama nedeni olarak mülteci kadınların gerekliliği konusundaki bilgi eksiklikleri gösterilmiştir (Gümüş 

ve ark., 2017). Coşkun ve ark.’nın (2020) çalışmasında,  katılımcıların sadece% 5,5'i jinekolojik mua-

yene yaptırmış ve bunların % 4,2'si bir tarama programına katılmıştır. 

Aile Planlaması Hizmetlerinden Yararlanamama  

300 mülteci kadının dahil edildiği çalışmada kadınların %42,7 sinin 5 ve üzerinde çocuğa sahip olduğu 

saptanmıştır (Gümüş ve ark., 2017). Mamuk ve Şahin (2020) yaptıkları çalışmada kadınların % 72'sinin 

Türkiye'de gebe kaldığı ve bu gebeliklerin % 42,2'sinin planlanmamış olduğu saptanmıştır. Yezidi ka-

dınlar hariç diğer etnik grupların %54'ü kürtajı dini açıdan günah olarak değerlendirmiştir (Coşkun ve 

ark., 2020).  
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Gebelik ve Doğum Komplikasyonları  

Karakaya ve ark., (2017) yaptıkları çalışmada Arap mültecilerin 14-15 yaşında evlendiği, Kürt mülteci-

lerin ise 19’undan sonra evlendikleri ifade edilmiştir.  

Kadınların %58,7'sinin ilk gebelik yaşlarının 15-19 yaş arasında olduğu ve %42,7 sinin 5 ve üzerinde 

çocuğa sahip olduğu saptanmıştır (Gümüş ve ark., 2017).   

Çalışma sırasında kadınların %16,4 'ünün gebe olduğu ve kadınların çoğunun sahip olduğundan daha 

fazla çocuk sahibi olmak istediğini saptanmıştır. Kadınların %26,7'sinin antenatal bakım almadığı ve 

%47.7’sinin düşük ya da ölü doğum şeklinde gebelik kaybı yaşadığı .bildirilmiştir. Ayrıca katılımcıların 

%55,8’i akraba evliliği yaptığını ve %51,3'ü 18 yaşından önce evlendiğini ifade etmiştir. Kadınların 

%14,2'si kızlarını 18 yaşından önce evlendirmeyi istediğini belirlenmiştir (Şimşek ve ark., 2018). 

Kadınların %70,8'i doğum öncesi bakım aldığı ve %10,4'ünün evde doğum yaptığı belirtilmiştir (Ma-

muk ve Şahin, 2020).  

TARTIŞMA 

Yapılan araştırmalarda görüldüğü gibi göçmen kadınlarda istenmeyen gebelikler, gebelik izlemlerinin 

yapılmaması ve kötü şartlarda yapılan doğumlara rastlanmaktadır. Bu sorunların çözümünde temel 

adım, göçmen kadınların gebelik ve doğum süreçlerinde gerekli sağlık hizmetlerine ulaşmaları önündeki 

engellerin kaldırılmasıdır. Kadınların çadırlarda ve aile sağlığı merkezlerinde bakımlarının düzenli ya-

pılması ayrıca yaşadığı ortamların da değerlendirildiği ev ziyaretleri ile desteklenmeleri sağlanmalıdır 

(Aydın ve ark, 2017).  

Derleme sonucuna göre kadınlarda anormal vajinal akıntının sık görüldüğü ancak sağlık hizmetlerine 

erişemedikleri saptanmıştır. Benzer olarak literatür incelendiğinde, Gümüş ve arkadaşları yaptıkları ça-

lışmada kadınların %60’ının patolojik akıntı şikayeti olduğu belirlenmiştir (Gümüş ve ark., 2017). Göç-

men kadınlarla ilgili yapılan bir diğer çalışmada kadınların %53,3’ünün CYBE olduğu belirlenmiştir 

(Masterson ve ark., 2014).  

Türkiye’de 457 Suriyeli göçmen kadınla yapılan bir çalışmada, kadınların gerçekleştirdiği doğumların 

%26’sının preterm eylem olduğu ve yenidoğanların %50’sinin yoğun bakım ünitesine alındığı belirlen-

miştir (Büyüktiryaki ve ark., 2015).  

Temel sağlık hizmetinin bir parçası olan AP hizmetlerinin alımı açısından değerlendirildiğinde göçmen 

bireylerin bu hizmetlerden yeterince yararlanmadığı görülmektedir (Aydın ve ark., 2017). Göçmen ka-

dınlarda, geleneksel kültüre bağlı olarak çocuk doğurmak, sahip oldukları statünün devamı açısından 

oldukça önemli olarak kabul edilmekte ve inançları nedeniyle AP hizmetlerinden yararlanma oranları 

düşüktür (Topçu ve Beşer, 2011). Bu durumda kültürel ve etnik nedenlerin, AP yöntemlerine ve kadın-

ların gebelik planlamaları üzerinde önemli etkileri olduğu söylenebilir. 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Göç hareketleri, göçmen bireyler arasındaki en hassas gruplardan biri olarak kabul edilen kadınların 

birçok sağlık riskine maruziyetini kaçınılmaz kılmaktadır.  
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Sığınmacı/mülteci kadınların sorunlarının detaylı olarak incelenip değerlendirilmesinin kadın ve çocuk 

sağlığıyla ilgili sorunların önlenmesinde önemli olacağı ve kadınlara henüz sınır bölgelerindeyken eği-

timlerin verilmesi ve bilgilendirilmelerin yapılması gerektiği düşünülmektedir. Özellikle kadın sağlığı 

hemşirelerinin, göçmen kadınların üreme sağlığı konusuna yönelik gereksinim duyulan alanları belirle-

mesi ve gerekli girişimleri başlatmada öncü olması kadın ve üreme sağlığı açısından oldukça önemlidir.  

Ayrıca kadınların dil, toplumsal cinsiyet ve kültürel farklılıklarının göz önüne alınarak sağlık sistemine 

entegrasyonları konusunda pozitif ayrıcalıkların tanınması önerilebilir.  

KAYNAKÇA  

Aksu, A. ve Yılmaz, D. V. (2020). Suriyeli Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları ve Çözüm 

Önerileri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 36(2), 117-125..  

Arabacı, Z., Hasgül, E. and Serpen, A.S., (2016). Migrant women and migration's effect on women’s 

health in Turkey. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (36), 129-144. 

Baker, D. (2014). Regional Situation Report for Syria Crisis. Geneva: United Nations Population Fund 

(E.T 28.12.2020). 

Masterson, A.R., Usta, J., Gupta, J., and Ettinger, A.S. (2014). Assessment of reproductive health and 

violence against women among displaced Syrians in Lebanon. BMC Women’s Health, 14(25), 

1-8.  

Aydın, R., Körükcü, Ö. ve Kabukçuoğlu, K. (2017). Bir Göçmen Olarak Anneliğe Geçiş: Riskler ve 

Engeller. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 9(3), 250-262. https://doi.org/10.18863/pgy.285927 

Büyüktiryaki, M.C., Fuat E., Dizdar, E.A., Okur, N.Ş.,  Kadıoğlu G., (2015). Neonatal Outcomes of 

Syrian Refugees Delivered in a Tertiary Hospital in Ankara, Turkey. Conflict and Health. 9(38) 

Coşkun, A.M., (2012). Kadın Sağlığı ve Hatalıkları Hemşireliği El Kitabı (1. bs.). İstanbul: Koç Üni-

versitesi Yayınları, Promat Basım Yayım. s: 16-38. 

Coşkun, A. M., Özerdoğan, N., Karakaya, E., and  Yakıt, E., (2020). Fertility Characteristics And Rela-

ted Factors İmpacting On Syrian Refugee Women Living İn Istanbul. African Health Sciences, 

20(2), 682-689. 

Çelik N. ve  Sevil Ü., (2016). Göç ve kadın. Turkiye Klinikleri Journal of Obstetric-Women's Health 

and Diseases Nursing-Special Topics, 2(2), 74-79. 

Gümüş, G., Kaya, A., Yılmaz, S.G., Özdemir, S., Başıbüyük, M. ve Coşkun A.M. (2017). Suriyeli mül-

teci kadınların üreme sağlığı sorunları. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 3 (1), 1-17. 

Karakaya, E., Coşkun, A. M., Özerdoğan, N., ve Yakıt, E. (2017). Suriyeli Mülteci Kadınların Doğur-

ganlık Özellikleri ve Etkileyen Faktörler: Kalitatif Bir Çalışma. Journal Of International Social 

Research, 10(48), 417-428. https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1512 

https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1512


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

254 

Mamuk, R., and  Şahin, N. H. (2020). Reproductive Health Issues Of Undocumented Migrant Women 

Living In Istanbul. The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 1-7. 

https://doi.org/10.1080/13625187.2020.1843618  

İlçioğlu K, Keser N, and Çınar N. (2017). Women's Health and Affecting Factors in Turkey. Journal of 

Human Rhythm, 3(3), 112-119. 

Şimşek, Z., Yentur Doni, N., Gül Hilali, N., and Yildirimkaya, G., (2018). A Community-Based Survey 

On Syrian Refugee Women’s Health And İts Predictors İn Şanliurfa, Turkey. Women and he-

alth, 58(6), 617-631. https://doi.org/10.1080/03630242.2017.1321609  

Şirin, A. ve Kavlak, O., (2016). Kadın Sağlığı. Nobel Tıp Matbaacılık. Ankara. 

Topçu, S., and Beşer, A., (2011). Health Promoting Life-Styles Among İmmigrant And Nonimmigrant 

Women. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 4 (2), 56-62. 

Yağmur, Y. ve Aytekin, S., (2018). Mülteci Kadınların Üreme Sağlığı Sorunları Ve Çözüm Önerileri. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1), 56-60. 

İNTERNET KAYNAKLARI  

http://www.turkey.iom.int/documents/goc_terimleri_sozlugu.pdf. (E.T. 28.12.2020)  

https://sozluk.gov.tr/  (E.T. 02.01.2021) 

 https://www.unhcr.org/globaltrends2016/ (E.T. 04.01.2021) 

4https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf (25.12.2020) 

https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Global-Appeal-2020-2021.pdf  

(29.12.2020) 

6https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf (E.T. 25.12.2020) 

https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri (E.T. 25.12.2020) 

https://reliefweb.int/report/turkey/syrian-refugees-turkey-2013-field-survey-results (E.T. 04.01.2021) 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/54512   (E.T. 04.01.2021) 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php (E.T. 20.01.2021) 

  

https://doi.org/10.1080/13625187.2020.1843618
https://doi.org/10.1080/03630242.2017.1321609
http://www.turkey.iom.int/documents/goc_terimleri_sozlugu.pdf
https://sozluk.gov.tr/
https://www.unhcr.org/globaltrends2016/
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://www.unhcr.org/tr/wp-content/uploads/sites/14/2020/10/Global-Appeal-2020-2021.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri
https://reliefweb.int/report/turkey/syrian-refugees-turkey-2013-field-survey-results
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/54512
http://data./
http://data./
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php


TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

255 

WİGGLESWORTH SINIFLAMASINA GÖRE KLİNİĞİMİZİN ÜÇ YILLIK PERİNATAL 

MORTALİTE HIZI26 

Serap Mutlu ÖZÇELİK OTCU ¹, Ahmet YALINKAYA ² 

¹ SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği,  

Diyarbakır / Türkiye 

² Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Diyarbakır / Türkiye 

Öz: Perinatal ölüm hızını saptamak ve perinatal ölüm nedenlerini Wigglesworth sınıflanması ile belir-

lemek, elde edilen sonuçlarla perinatal ölüm hızının düşürülmesi için öncelikli olarak alınması gereken 

önlemleri ortaya çıkarmak amacıyla gebeliğin 20. haftasını doldurmuş veya doğum ağırlığı 500 gramın 

üzerinde olan 4830 yenidoğan içinden perinatal, erken ve geç neonatal dönemde kaybedilen 556 bebek 

çalışmaya dahil edildi. Perinatal ölüm hızı, neonatal ölüm hızı (erken ve geç olmak üzere) ve ölü doğum 

hızı hesaplandı. Perinatal ölüm nedenleri Wigglesworth sınıflanması ile belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Perinatal Ölüm Hızı, Neonatal Ölüm Hızı, Ölü Doğum Hızı, Wigglesworth 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gerçek anlamda belirleyen en önemli kriterler, anne ve çocuk sağlığını 

yansıtan göstergelerdir Bunların başında maternal mortalite hızı, 5 yaş altı çocuk ölüm hızı, perinatal 

ölüm hızı (PNÖH), neonatal ölüm hızı (NÖH) ve ölü doğum hızı (ÖDH) gelir. Ülkemizde binde 42.7 

gibi yüksek oranda bulunan bebek ölüm hızı (BÖH) gelişmekte olan ülkeler düzeyindedir ve bebek 

ölümlerinin binde 25.8’i yenidoğan döneminde görülmektedir.27 Bu nedenle BÖH gebeliğin 20. hafta-

sından sonra başlayan ve yaşamın ilk dört haftasını kapsayan perinatal mortalite ile yakın ilişkilidir. 

AMAÇ 

Perinatal mortaliteyi birçok faktör etkilemektedir. Bunların başında sosyoekonomik koşullar, maternal 

ve fetal faktörler, obstetrik ve yenidoğan bakımı gelir. Bu faktörlerden biri veya bir-kaçındaki olumsuz-

luklar, perinatal veya neonatal mortalite oranında artışa neden olur.28 Perinatal ve neonatal mortalitenin 

ve dolayısıyla bebek ölümlerinin önlenmesinde en önemli yollardan biri ölüm nedenlerinin bilinmesidir. 

Bunun için mortalite nedenlerine yönelik sınıflamalar 1956 yılından beri yapılmaktadır ve ilk kez İngil-

tere'de obstetrik kökenli maternal nedenlerin irdelendiği bir sınıflama oluşturulmuş, daha sonra fetal ve 

neonatal nedenlere yönelik sınıflamalar yapılmıştır (Hey,1986:1213-23), (Whitfield,1986:694-703). 

Bunların arasında uygulaması kolay olan Wigglesworth sınıflaması kullanılarak mortalite nedenlerini  

klinik ve patolojik anlamda incelemeyi amaçladık (Wigglesworth,1980: 684-6). 

Wigglesworth sınıflaması 

Grup 1:Fetal ölümler, masere doğan veya masere olmayıp eylemden önce öldükleri kanıtlananlar (bir 

minör anomalisi dahil) 

                                                            
26 Bu çalışma yazarın uzmanlık tezinden üretilmiştir.  
27 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa1998/index.html 
28 https://apps. who.int/iris/handle/10665/63076 
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Grup 2: Malformasyonlar; masere olsun olmasın, letal veya potensiyel letal malformasyonu olanlar, iki 

veya daha çok minor anomalisi olanlar, fonksiyonel bozukluk yapan deformasyonlar. 

Grup 3:Prematürelik; <1000gr olup ilk 4 saatten sonra (ölüm zamanına ve nedenine bakılmaksızın) , 

>1000gr olup 4 saatten sonra ölenler (respiratuvar distress, intraventriküler kanama, spesifik olmayan 

sepsis). 

Grup 4:Perinatal Hipoksi;  >1000gr olup intrapartum ölenler, masere olmayıp eylemden önce öldükleri 

kanıtlanamayan ölü doğumlar, eylem başlamadan yapılan sezaryanda ölü bulunanlar, ilk 4 saat içinde 

ölenler, perinatal asfiksi/doğum travması olanlar (ölüm zamanına bakılmaksızın). 

Grup 5: Özel Nedenler; >1000gr olan bütün prematür veya matür bebeklerde, kan grubu uygunsuzluk-

ları, doğuştan metabolizma hastalıkları, ikizden ikize tranfüzyon sendromu, malformasyon nedenli ol-

mayan hidrops fetalis, matür bebeklerde görülen prematüre sorunları Respiratuvar distress sendromu 

(RDS), Necrotizan enterokolit (NEC). 

Grup 6: Enfeksiyonlar; Matür bebeklerin tüm enfeksiyonları, prematürelerin spesifik ve sıra dışı enfek-

siyon hastalıkları. 

Grup 7: Diğerleri; Ölüm nedeni açıklanamayanlar, terminasyonlar. 

KAPSAM: 

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde, 1 Ocak 2001 ile 31 Aralık 

2003 tarihleri arasında, 20.gebelik haftası veya doğum ağırlığı 500 gr’ın üzerindeki ölü veya canlı doğan 

4830 bebekten perinatal dönem, erken ve geç neonatal dönemde kaybedilen 556 bebek çalışmaya dahil 

edildi. Perinatal ölüm hızı, neonatal ölüm hızı (erken ve geç olmak üzere ) ve ölü doğum hızı hesaplandı. 

Perinatal ölüm nedenleri Wigglesworth sınıflanması ile belirlendi. 

YÖNTEM 

Gebelik haftaları son adet tarihi (SAT) ile SAT’ı bilmeyenlerin ise gebelik haftaları ultrasonografi ile 

belirlendi. Tüm yenidoğan bebekler bir pediatrist tarafından değerlendirildi. APGAR skorları belirlendi. 

Doğumda yenidoğan ağırlığı <500 gr olan bebekler çalışmaya dahil edilmedi. Hiçbir canlılık belirtisi 

olmayan bebekler ölü doğum olarak kabul edildi. Düşük APGAR’lı bebekler veya yüksek riskli bebekler 

yenidoğan ünitesine yatırıldı. Tüm olgularda anomali taraması antenatal ultrasonografi, doğumdan sonra 

ise gözlem ile belirlendi. NÖH, erken neonatal ölüm hzı (ENÖH) ve geç neonatal ölüm hızını (GNÖH) 

hesaplamak için taburcu olan tüm bebeklerin aileleri postpartum 28. güne kadar telefonla arandı. 

Canlı Doğum: Doğumda nefes alan, kalp atımları olan, umbilikal arter nabzı alınan ve ekstremitlerinde 

hareket gözlenen bebekler.  

Ölü Doğum: Doğumda solunumu olmayan, kalp atımları alınamayan, umbilikal arter nabzı alınamayan 

ve istemli hareket gözlenmeyen bebeklerdir.  

Ölü Doğum Hızı: Ölü doğum sayısı / (ölü + canlı doğum sayısı) * 1000   

Neonatal Mortalite Hızı: Yaşamın ilk 28 gününde ölen bebek sayısı / canlı doğum * 1000.  

Erken Neonatal Mortalite Hızı: Yaşamın ilk 7 gününde ölen bebek sayısı / canlı doğum * 1000 
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Geç Neonatal Mortalite Hızı: Yaşamın ilk 8-28 gününde ölen bebek  / canlı doğum * 1000. 

Perinatal Mortalite Hızı: Ölü doğun sayısı + erken neonatal ölüm sayısı + geç neonatal ölüm sayısı / 

doğum sayısı (ölü + canlı) * 1000 

BULGULAR 

Üç yıllık sürede doğum yapan ve çalışmaya dahil olan gebelerin yaş ortalaması 29.78±6.76 (16-51yaş) 

olarak bulundu. Gebelerin ortalama gravidası 4.62±3.12 (0-16), paritesi 3.15±2.84 (0-14), abort sayısı 

0.49±1.00 (0-8), yaşayan çocuk sayısı 3.05±2.83 (0-14) olarak bulundu. Perinatal mortalite oranı binde 

115.11 olarak bulundu (Tablo 1). 

Tablo 1. Kliniğimizin üç yıllık doğum sayısı ve perinatal mortalite oranı 

Toplam doğum sayısı 4830 

Canlı doğum sayısı 4624 

Ölü doğum sayısı 206 

Erken neonatal ölüm sayısı 317 

Geç neonatal ölüm sayısı 33 

Ölü doğum hızı (%0) 45.65 

Neonatal ölüm hızı (%0) 75.69 

Erken neonatal ölüm hızı (%0) 68.55 

Geç neonatal ölüm hızı (%0) 7.13 

Perinatal ölüm hızı (%0) 115.11 

 

Çalışmaya dahil olan gebelerin yatış tanısına bakıldığında erken neonatal dönemde ölen bebeklerin en 

çok  (%20.4) erken doğum tehdidi ,ölü doğan bebeklerin ise en çok dekolman plesenta ( %25.2) tanısı 

aldığı görüldü (Tablo 2,3). 
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Tablo 2. Neonatal ölümlerin maternal yatış tanısına göre dağılımı 

Tanı % 

Erken doğum tehdidi(EDT) %20.4 

Preeklampsi %19.8 

Fetal anomali %18.3 

Preterm membran rupture (PPROM) %16.2 

Eklampsi %6.3 

Miadında sancılı gebelik (MSG) %5.1 

Dekolman plasenta %3.3 

Plasenta previa totalis %3.0 

Non-immün hidrops fetalis (N.İ.H) %2.2 

Mükerrer Sezeryan  % 2.1 

Diyabetes mellitus (DM) %1.3 

Rh uygunsuzluğu %1.2 

Kordon sakması % 0.8 
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Tablo 3. Ölü doğumların maternal yatış tanısına göre dağılımı 

Tanı  % 

Dekolman Plasenta 25.2 

İntrauterin mort fetüs 18.3 

Preeklampsi 16.3 

Fetal anomali 7.4 

DM 6.4 

Eklampsi 4.9 

Uterus rüptürü 4 

Rh uygunsuzluğu 3.5 

Mükerrer sectio 3.5 

PPROM 2.0 

İkiz gebelik (twin-twin transfüzyon sendromu) 2.0 

Kordon sarkması 1.5 

Plasenta previa totalis 1.5 

Trafik kazası 1.5 

Transvers duruş 1.0 

N.I.H 1.0 

 

Çalışmamızda temel aldığımız klinik olarak sınıflamayı mümkün kılan Wigglesworth sınıflamasına 

göre fetal mortalite nedenleri gruplandırıldığında %37.05’nin grup1 (masere ölü doğumlar), %10’unun 

grup 2 (fetal malformasyonlar), %36.15’nin grup 3 (prematürite), %4.85’nin grup 4 (perinatal asfiksi), 

%4.07’sinin grup 5 (özel nedenler), %5.58’inin grup 6 (enfeksiyonlar), %2.3’ ünün grup 7 (bilinmeyen-

ler)’de yer aldığı görüldü (Grafik 3). 
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Grafik 3. Wigglesworth sınıflamasına göre mortalite nedenlerinin dağılımı (%) 

TARTIŞMA  

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1998 yılı tahminlerine göre dünya genelinde PNÖH’nın binde 57 olduğu bil-

dirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde PNÖH binde 10’un altında iken (Langhoff, 1996;820-5), gelişmekte 

olan ülkelerde PNÖH binde 50, Afrikanın bazı ülkelerinde binde 80-100’e çıkmaktadır.29 Ülkelere ait 

perinatal mortalite oranları incelendiğinde, daha çok yüksek riskli gebelerin konsultan olan merkezi 

hastaneye başvurması nedeniyle ülkelerin genel hastanelerdeki perinatal mortalite oranlarının konsultan 

hastanelere göre daha düşük olduğu bildirilmektedir (Clarke, 1993:824-827). Çalışmamızda PNÖH 

binde 115.11 olarak bulundu. Klinik olarak sınıflamayı mümkün kılan Wigglesworth sınıflamasına göre 

fetal mortalite nedenlerini gruplandırdığımızda ilk sırayı %37.05 ile masere ölü doğumlar, ikinci sırayı  

%36.15 prematürite ve üçüncü sırayı %10 fetal malformasyonların yer aldığı görüldü. 1999 yılında Er-

dem ve ark. tarafından ülke genelinde yapılan geniş çaplı araştırmalarında 29 merkezin PNÖH ortala-

ması binde 34.9 olarak bulunmuştur. Wigglesworth sınıflamasına göre masere ölü doğumlar %42.7 ile 

ilk sırada yer alırken, prematürite %26 ile 2.sırada yer almıştır. Bunu %13.2 oranı ile malformasyonlar 

izlemiştir. Wigglesworth sınıflaması kullanılarak yapılan bu çalışmada uluslararası karşılaştırmaların 

yapılması mümkün olmuştur. Aynı çalışmada gelişmişlik düzeyi arttıkça PNÖH ve ENÖH azaldığı ölüm 

nedenleri arasında masere ölü doğumlar ve prematürite oranı azalırken, konjenital malformasyonlar ve 

özel nedenlerin öne geçtiği vurgulanmaktadır. (Erdem, 2003: 17-21). Ülkemiz düzeyinde perinatal mor-

talite nedenleri belirlenirken de standart sınıflamaların kullanılması önemli ve gereklidir. 

SONUÇ 

Klinğimizin üç yıllık PNÖH binde 115.11olarak bulundu. PNÖH’nın bu kadar yüksek bulunmasında 

bölgemizde hastanemizin referans konumda olması, bölgenin ekonomik yapısının daha geri ve doğur-

ganlık hızının daha yüksek olması, temel gebelik bakım hizmetlerine özen verilmemesi ve yenidoğan 

                                                            
29 https://apps.  who.int/iris/handle/10665/42065 
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bakım ünite şartlarının yetersiz olmasının katkısı olduğunu düşünmekteyiz. Antenatal bakım hizmetle-

rinin yeterli ve nitelikli hale getirilmesi, doğurganlık hızının kontrol altına alınması, konjenital malfor-

masyonlu olguların erken gebelik haftalarında tanınması ve gerekli medikal yaklaşımın zamanında uy-

gulanması, peripartum dönemde iyi obstetrik takip, yenidoğan bakım şartlarının iyileştirilmesi perinatal 

ölüm oranında azalmayı sağlayacaktır. 
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ERGENLERDE BENLİK ALGISININ AKRAN İLŞKİLERİNE ETKİLERİ AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

Fatma Ülkü YILDIZ1, Hamide Sümeyye T0PALOĞLU2, Tuğba ÖZÇELİK3 

1-2-3Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya / Türkiye 

Öz: Araştırmanın amacı, 14-18 yaş grubundaki ergenlerin benlik algısı ve akran ilişkilerinin puan orta-

lamalarının, akran ilişkileri ve akran ilişkileri alt boyutları bağlılık, güven ve özdeşim, kendini açma, 

sadakat değişkenleri açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Ergenlerin benlik saygısı alt boyut-

ları ile akran ilişkileri puanları karşılaştırılarak benlik algısına akran ilişkilerini etki düzeyi incelenmiştir. 

Kesitsel olarak araştırma evrenini Konya il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liselerden 9. 

Ve 12.sınıfa devam eden 14-18 yaşındaki ergenler belirlenmiştir. Araştırmada “Kişisel Bilgiler Formu”, 

“Akran İlişkisi Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilme-

sinde SPSS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, 

NY: IBM Corp.) istatistik paket programı kullanılmıştır. p<0,05 ve p<0,01 düzeyi istatistik olarak an-

lamlı kabul edilmiştir.  Araştırmada ergenlerin benlik algısının akran ilişkilerinin anlamlı yönde etkile-

diği belirlenmiştir (p˂0.05). Araştırmada yüksek benlik algısına sahip olan ergenlerden büyük çoğun-

luğu yüksek akran ilişkilerine, orta benlik algılarına sahip ergenler orta akran ilişkilerine sahip olduğunu 

ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akran İlişkileri, Ergenler, Benlik Algısı 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanlar doğası gereği farklı dönemlerden geçer. Bunlar; bebeklik, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ve 

yaşlılık olarak sıralanmaktadır. Bu dönemler herkeste aynı sırayla görülür ancak dönemlere geçiş yaşları 

farklılık gösterebilir. Yaşamın kritik dönemlerinden biri olan ergenlik dönemi bireyin fizyolojik olarak 

değişimlerin yanı sıra psikolojik olarak da farklılaşmalara yol açan bir dönemdir.  Bu dönemde dış gö-

rünüşün de öne çıkmasıyla birlikte hayata bakış açısı, karşı cins, arkadaşlık ilişkileri, benlik algısı ve 

birçok faktör önem kazanmaktadır (Kahraman,2008).  Bu faktörlerle birlikte ergenin baş etmesi gereken 

pek çok problem ve gelişim görevleri bulunmaktadır. Bunlar; ergenin kendisi hakkında nasıl düşündü-

ğüdür. Kendisinin neye benzediği, neler hissettiği, kendini değerli ya da değersiz görmesidir.  Dolayı-

sıyla bu durum benlik saygısı düzeyinde önemli bir etken olmakla birlikte ilerleyen dönemleri de etkisi 

altına alarak birçok farklı alanı da etkilemektedir (Çağlar,1993; Hamachek,1995; Reese, 2008). 

Benlik algısı bireyin kendisi hakkındaki fikirlerinin, duygularının ve davranışlarının tümünü içeren bir 

kavram bütünü olarak ele alınmaktadır (Woolfolk, 1998). Benlik saygısı ise, bireyin gelişimiyle birlikte 

bedensel özelliklerindeki değişimleri kabul etmesi, yaşıtlarıyla derin ilişkiler kurabilmesi, sağlayan bir 

kavramdır. Bu kavram “ben kimim?” sorusunun sorulduğu ergenlik döneminde anlam kazanan bir kav-

ramdır ve bireyin bu dönemde kendini değerlendirmesi sonucunda ulaştığı benliğini beğeni durumudur 

(Rosenberg, 1989). Başka bir ifadeyle benlik saygısı, kişinin kendini değerlendirmesi sonucu benliğini 

kabul etmesi ve benliğinden memnun olması şeklinde de tanımlanabilmektedir. (Eriş ve İkiz, 2013). 
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Ergenlikteki davranışlarının şekillenmesinde diğer bir etken ergenin sosyal çevresidir ve ergenlik dö-

nemi, bireyin çevre ve aile desteğini hissetmeye en çok ihtiyaç duyduğu dönemdir. (Arslan, 2009, Bur-

ger 2006) Sosyal gelişme için ergenin akranları ile bir arada olmasına ihtiyacı vardır. Bu sırada annenin, 

babanın ve diğer yetişkinlerin dünya görüşlerinden daha çok içinde bulunduğu arkadaş çevresinin de-

ğerleri ve dünya görüşü daha çok önem kazanmaya başlar. (Kulaksızoğlu, 2002). Bu doğrultuda ergen 

bireyin akranlarıyla olan ilişkileri, önem arz etmektedir. Birbirlerine tavsiyede bulunma, birlikte olma, 

davranış modeli oluşturma, kişisel özellik ve beceri gibi konularında bilgi kaynağı olma, geribildirim 

sunma ve destek olma bakımından akranlara büyük önem verilir. (Demir ve ark. 2005). Taysi (2000) 

algılanan bu desteğin kişinin kendini yeterli ve başarılı hissetme olanağını yakalayarak, yetenekleri ge-

liştirmesine ve sağlıklı benlik algısı oluşturmasına yardım ettiğini belirtmiştir. Bu olumlu benlik algısı 

bireyin kendine olan saygısını arttırmakta, daha girişken ve sosyal olmasına katkı sağlamaktadır (Bur-

ger, 2006). 

 Sullivan, kişisel değerlere ve toplumsal değerlendirmeye akran ilişkileri eşlik ettiğini ifade eder. Kişinin 

bu dönemlerde ana babadan çok akranlar tarafından onaylanma gereksinimi vardır ve “ayna” görevini 

akranlar yapmaktadırlar. Yine Sullivan’a göre ergenlik dönemi başarılı bir uzlaşma ile sonuçlandığı tak-

tirde birey bu dönemden her türlü koşula yetecek benlik saygısı edinerek çıkmaktadır. Bu kazanılan 

benlik saygısı başkalarına saygıyı ve kişisel özellikleri toplumsal düzene uydurarak, kişisel girişimciliği 

de beraberinde getirecektir (Akt: Yılmaz, 2000). Araştırmanın temel amacı ergenlik döneminde benlik 

algısının akran ilişkileri açısından incelenmesidir. Benlik saygısı literatürü incelendiğinde bireylerin 

benlik saygısı düzeylerinden; benlik algılarının yüksek veya düşük olmasından bahsedilmektedir (Ro-

senberg1965). Sosyal bir varlık olan insanın iletişim ihtiyacı kaçınılmazdır. Ergenlik döneminde ise bu 

ihtiyaç aile ile daha çok akranlar üzerinden sağlanmaktadır. Bundan mütevellit bu çalışma benlik saygı-

sının akran ilişkileriyle ilişkisini görmek anlamında değerli olacaktır. 

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı, 14-18 yaş grubundaki ergenlerin benlik saygısı ve akran ilişkilerinin puan Orta-

lamaları açısından karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. 

KAPSAM 

Bu araştırma 2019-2020 eğitim öğretim yılında Konya ilinde Ahmet Halil İbrahim Hekimoğlu Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi 9. Ve 12.sınıfa devam eden 14-18 yaşındaki ergenlerle sınırlıdır. 

YÖNTEM 

Araştırmanın örneklemi için güç analizi uygulaması yapılırken her bir istatistiksel anlamlılık testi için 

istatistiksel güç değerleri G*POWER programı yardımıyla elde edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

çalışmada 2 veya ikiden fazla gruplarda karşılaştırma için uygun örneklem %80 güç ve %5 anlam sevi-

yesinde 340 olarak belirlenmiştir. Araştırmada “Akran İlişkisi Ölçeği”, “Rosenberg Benlik Saygısı Öl-

çeği” kullanılmıştır. Veriler Nisan 2020 ile Mayıs 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. Verilerin değer-

lendirilmesinde SPPS 25 (IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programı kullanılmıştır. p<0,05 ve p<0,01 düzeyi istatistik 

olarak anlamlı kabul edilmiştir. 
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Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği 

Morris Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiştir. Çoktan seçmeli 12 alt kategoriden oluşan ölçekte 

63 madde yer almaktadır. Bu çalışmada 10 maddeden oluşan Benlik Saygısı alt kategorisi kullanılmıştır. 

Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçeğin geçerlik oranı 0,71 olarak hesaplanmıştır. 

Ölçeğin test-tekrar test güvenirlik katsayısının ise 0,75 olduğu belirtilmiştir. 

Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri, D–1 (Benlik Saygısı) D–12 (Psişik İzolasyon) bölümleri kullanıl-

mıştır. “Benlik Saygısı” alt testinde 0 –1 puan alanların “yüksek”; 2–4 puan alanların “orta” ve 5–6 puan 

alanların “düşük” benlik saygısına sahip oldukları kabul edilir. “Psişik İzolasyon” alt testinde ise “yük-

sek puan”, psişik izolasyonun “fazlalığına”; “1” puan izolasyonun az olduğuna, “2” puan izolasyonun 

çok olduğuna işaret eder. 

Arkadaş İlişkileri Ölçeği 

Bu ölçek, Kaner tarafından 1998 yılında Ankara’da 14-18 yaş arası 1648 ergenle yapıları bir çalışmada 

geliştirilmiştir. Literatür incelenmesiyle oluşturulan formdan faktör analizi sonucu 4 faktörde 18 mad-

delik likert tipi bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa Katsayısı .86 Spearman Brown test 

yarılama güvenlik katsayısı ise.73'tür. Ayrıca 60 denekle yapılan test-tekrar test güvenirlilik salışması 

sonucunda elde edilen güvenirlilik katsayısı .93 olarak belirtilmektedir. 

Denekler ölçekteki maddelere her zaman [S puan), sık sık (4 puan), ara sıra (3 puan), nadiren (2 puan), 

ve hiçbir zaman (1 puan) seçeneklerine göre yanıt vermektedirler. Yüksek puan arkadaşlar ile olumlu 

ilişkileri, düşük puan arkadaşlar ile olumsuz ilişkileri ifade etmektedir. Alt Ölçekler; I- Bağlılık, 2- Gü-

ven ve Özdeşim, 3- Kendini Açma, 4- Sadakat (Kaner, 2000) 

BULGULAR 

Bu bölümde, alt amaçlara ait araştırma kapsamında katılımcılara uygulanan ölçeklerden elde edilen ve-

rilere ilişkin analiz sonuçları yer almaktadır. 
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Tablo 1. Rosemberg benlik ölçeği düzeyleri ile akran ilişkileri ölçeği düzeyleri arasındaki ilişki 

durumu 

 Akran İlişkileri Ölçeği Düzeyleri P 

Düşük Orta Yüksek 

Rosemberg Ben-

lik Ölçeği Dü-

zeyleri 

Yüksek n 19 108 138 0,008¥** 

�̅� 25,0 113,3 126,6 

% 7,2 40,8 52,1 

Orta n 13 35 23 

�̅� 6,7 30,4 33,9 

% 18,3 49,3 32,4 

Düşük n 0 2 1 

�̅� ,3 1,3 1,4 

% 0,0 66,7 33,3 

**p<0,01   *p<0,05 

ψPearson Ki-Kare Testi; 

Tablo 1 de uygulanan Pearson Ki-Kare Testi sonuçlarına göre Rosemberg Benlik Ölçeği Düzeyleri ile 

Akran İlişkileri Ölçeği Düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. Buna göre Ro-

semberg Benlik Ölçeği puanı yüksek olan kişilerin %7,2 si düşük, %40,8 orta ve %52,1 yüksek Akran 

İlişkileri Ölçek puanına sahiptir. Rosemberg Benlik Ölçeği puanı orta olan kişilerin %18,3 ü düşük, 

%49,3 orta ve %32,4 yüksek Akran İlişkileri Ölçek puanına sahiptir. Rosemberg Benlik Ölçeği puanı 

düşük olan kişilerin %0,00 ı düşük, %66,7 orta ve %33,3 yüksek Akran İlişkileri Ölçek puanına sahiptir. 

Bu ilişkiler istatiksel olarak anlamlıdır (χ2=13,678 p=0,008). Tablo 1 de görüldüğü gibi %33,3 yüksek 

benlik saygısına sahip olan kişilerden büyük çoğunluğu yüksek akran ilişkilerine sahiptir. Aynı şekilde 

orta benlik saygısına sahip kişiler orta akran ilişkilerine sahiptir (%49,3) ama önemli bir oranda da yük-

sek puan (%32,4) alanlar olmuştur. Son olarak düşük benlik saygısına sahip kişilerin büyük çoğunluğu 

(%66,7) orta akran ilişkilerine sahiptir. 
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Tablo 2. Rosemberg benlik ölçeği düzeylerine göre akran ilişkileri ölçeğinin değerlendirilmesi 

Ölçek Adı Rosemberg Benlik Öl-

çeği Düzeyleri 

Ölçek Puanı 

(�̅�±SD) 

Test İst. P 

Akran İlişkileri 

Ölçeği 

Yüksek 66,69±13,68a 7,699 0,021ψ** 

Orta 61,01±16,41b 

Düşük 66,33±8,39ab 

**p<0,01   *p<0,05 

ΔTek yönlü varyans analizi (ANOVA); ψ Kruskal Wallis Testi; 

a, b,: Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel açıdan anlamlı farklılığı ifade eder (p<0.05) 

Tablo 2 incelendiğinde Rosemberg Benlik Ölçeği Düzeylerin de akran ilişkileri puanlarına göre anlamlı 

farklılık vardır ve puanlar arasındaki ilişki anlamdır (p<0,05).  Bu farklılık yüksek benlik ölçeğine sahip 

kişilerle orta benlik saygısına sahip kişiler arasındadır. Benlik saygısı yüksek olan kişiler orta olan kişi-

lere göre daha yüksek akran ilişkisi puanına sahiptir. 

Tablo 3. Ölçekler ve alt boyutları arasındaki ilişki durumu 

  
Rosemberg 

Benlik 

Akran İlişki-

leri Ölçeği 

Bağlılık Güven Öz-

deşim 

Kendini 

Açma 

Akran İlişkileri 

Ölçeği 

R -0,100 
    

 
P 0,065 

    

Bağlılık R -0,195** 0,833** 
   

 
P 0,001 0,001 

   

Güven Özdeşim R -0,109* 0,817** 0,628** 
  

 
P 0,044 0,001 0,001 

  

Kendini Açma r 0,026 0,733** 0,465** 0,530** 
 

 
p 0,640 0,001 0,001 0,001 

 

Sadakat r 0,073 0,589** 0,288** 0,343** 0,344** 

 
p 0,179 0,001 0,001 0,001 0,001 

**p<0,01           *p<0,05 

Tablo 3’de uygulanan Pearson (Pearson ilişki) testi sonuçlarına bakıldığında benlik saygısı ile Bağlılık 

ve Güven Özdeşim alt boyutları arasında negatif yönlü istatistiksel olarak anlamlı ilişki vardır (p<0,05). 
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Akran İlişkileri Ölçeği ve bu ölçeğin alt boyutları arasında da pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı 

ilişkiler vardır. Şekil 1,2 ve 3 de bu ilişkiler görsel olarak grafiklerle sunulmuştur. 

Tablo 4. Ölçekler ve alt boyutları puan bilgileri 

 Ortalama Std. Sapma Min. Mak. 

Rosemberg Benlik Ölçeği 1,47 ,99 ,00 5,50 

Akran İlişkileri Ölçeği 65,49 14,41 18,00 90,00 

Bağlılık 32,77 7,05 8,00 41,00 

Güven Özdeşim 14,98 4,16 4,00 20,00 

Kendini Açma 9,28 3,66 3,00 15,00 

Sadakat 8,45 3,68 3,00 15,00 

Tablo 4 de ölçekler ve alt ölçeklerin puanları ile ilgili tanımlayıcı istatistikler verilmiştir. Katılımcıların 

hesaplanan puanlarına göre genel olarak Akran İlişkileri Ölçeği puanları (65,49) orta Rosemberg Benlik 

Ölçeği puanları (1,47) yüksek olduğu görülmektedir. 

 

Şekil 1. Rosemberg benlik ölçeği puanları ile akran ilişkileri ölçeği puanları arasındaki ilişki 

Tablo 3’te Pearson Correlation (Pearson ilişki) testi sonuçlarına göre oluşturulan nokta grafiği verilmiş-

tir. Nokta grafiği sonucunda Rosemberg Benlik Ölçeği puanları ile Akran İlişkileri Ölçeği puanları ara-

sındaki ilişki görsel olarak Şekil 1’deki gibidir. Şekil 1’e göre Rosemberg Benlik Ölçeği puanları ile 

Akran İlişkileri Ölçeği puanları arasında herhangi bir doğrusallık olmadığı görülmekte iki ölçeğin orta-

lama puanları arasında anlamalı bir ilişki bulunmamaktadır. Bu durum tablo 3’te sayısal olarak göste-

rilmiştir. 
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Şekil 2. Rosemberg benlik ölçeği puanları ile akran ilişkileri alt ölçekleri puanları (bağlılık, gü-

ven özdeşim) arasındaki ilişki 

Tablo 3’te Pearson Correlation (Pearson ilişki) testi sonuçlarına göre oluşturulan nokta grafiği verilmiş-

tir. Nokta grafiği sonucunda Rosemberg Benlik Ölçeği puanları ile Akran İlişkileri alt ölçekleri (Bağlı-

lık, Güven Özdeşim) puanları arasındaki ilişki görsel olarak Şekil 2’deki gibidir. Şekil 2’ye göre Ro-

semberg Benlik Ölçeği puanları ile Akran İlişkileri alt ölçekleri (Bağlılık, Güven Özdeşim) puanları 

arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum Rosemberg Benlik Ölçeği puanı ile bağlılık 

ve güven ve özdeşim negatif yönlü anlamlı ilişki tablo 3’te sayısal olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Akran ilişkileri ölçeği puanları ile akran ilişkileri alt ölçekleri puanları (bağlılık, güven 

özdeşim, kendini açma, sadakat) arasındaki ilişki 

Tablo 3’te Pearson Correlation (Pearson ilişki) testi sonuçlarına göre oluşturulan nokta grafiği verilmiş-

tir. Nokta grafiği sonucunda Akran İlişkileri Ölçeği puanları ile Akran İlişkileri alt ölçekleri (Bağlılık, 

Güven Özdeşim, Kendini Açma, Sadakat) puanları arasındaki ilişki görsel olarak Şekil 2’deki gibidir. 

Şekil 2’ye göre Akran İlişkileri Ölçeği puanları ile Akran İlişkileri alt ölçekleri (Bağlılık, Güven Özde-

şim, Kendini Açma, Sadakat) puanları arasında doğrusal yani pozitif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu 

durum tablo 3’te sayısal olarak gösterilmiştir 
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SONUÇ  

Ergenlerin Benlik Saygılarının Akran İlişkilerine Etkileri Açısından değerlendirmek amacı ile yapılan 

araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Araştırmaya katılan ergenlerin benlik saygıları ile akran 

ilişkileri arasında anlamlı bir farklılık vardır.  Araştırmaya göre yüksek benlik saygısına sahip olan ki-

şilerden büyük çoğunluğu yüksek akran ilişkilerine sahiptir. Aynı şekilde orta benlik saygısına sahip 

kişiler orta akran ilişkilerine sahiptir. Rosemberg Benlik Ölçeği Düzeylerin de akran ilişkileri puanlarına 

göre anlamlı farklılık vardır (p<0,05). Bu farklılık yüksek benlik ölçeğine sahip kişilerle orta benlik 

saygısına sahip kişiler arasındadır. 

Benlik saygısı yüksek olan kişiler orta olan kişilere göre daha yüksek akran ilişkisi puanına sahiptir.orta 

benlik saygısına sahip kişiler orta akran ilişkilerine sahiptir ama önemli bir oranda da yüksek puan alan-

lar olmuştur. Son olarak düşük benlik saygısına sahip kişilerin büyük çoğunluğu orta akran ilişkilerine 

sahip oldukları görülmektedir. 

Rossemberg benlik saygısı ve akran ilişkileri alt boyutları arasında doğrusal ve pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu açık bir şekilde görülmektedir. 
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ÇOCUK İHMALİNİ NASIL ÖNLERİZ? 

Ferda KARADAĞ 

Bartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Bartın / Türkiye 

Öz: İhmal, çocuğa bakmakla sorumlu yetişkinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi, çocuğun bes-

lenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal ihtiyaçları için gerekli ilgiyi göstermemesidir. Bu eylemsizlik-

lerin sonucunda çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve güvenliğinin 

tehlikeye girmesi söz konusudur.   Bazı çocuklar ve aileler için ihmalin trajik sonuçları olabildiğinden, 

zamanında ve etkili müdahale hayati bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte, ebeveynlik becerisini ar-

tırmak, uygun aile içi ilişkiler kurmak ve çocuklar için olumlu sonuçlar sağlamak için uzmanlar tarafın-

dan  uzun vadeli ve çok yönlü çalışmaların yapılması gerekir. Çocuk ihmalinde üzerinde durulması ge-

reken en önemli konu  annelik  (temel bakım veren) becerileridir.  Annelik deneyimleri eğlenceli ve 

mutluluk verici tecrübeler olarak görüldüğü kadar pek çok zorlu sosyal, fiziksel, duygusal ve zihinsel 

rolleri de beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar ebeveynlik becerilerinin yetersizliğine ve çocuk ih-

maline neden olabilmektedir. Çocukları ihmalden korumak, aileleri ve çocukları yaşadıkları sosyal çevre 

içerisinde değerlendirmeyi gerektiren karmaşık bir sorundur. Çocuk ihmalinin önlenmesi için gebelikten 

itibaren annelerin desteklenmesi, eğitilmesi önemlidir.  İhmal riskini azaltmak için anneleri, aileleriyle 

birlikte ve sosyal bağlamlarında çok yönlü değerlendirmeli, toplum temelli hizmet programları hazır-

lanmalı, bireyselleştirilmiş aile değerlendirmesi ve özel müdahaleler planlanmalıdır.  Müdahale bir ai-

lede karı koca arasındaki ilişkiye odaklanırken başka bir ailede odak sosyal desteği ve ebeveynlik bece-

risini artırmaya yönelik olabilir. Çocukların korunmasında sosyal desteğin önemi kabul edilerek  ev 

ziyaretleri yapılmalı, ebeveyn eğitimi ve ebeveyn destek grupları gibi profesyonel yardımlar içeren 

programlar ile sosyal desteğin eksikliğinin giderilmesi hedeflenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İhmali, Ebeveynlik, İhmali Önleme 

GİRİŞ  ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

İhmal, istismarda olduğu gibi uygun olmayan davranışların varlığından çok belirli bir davranışın yoklu-

ğuna dayanmaktadır. İhmal eden kişinin o çocuğun temel bakımını veren kişi olması ve bu kişinin suç-

lanmasının çocuğun ileriki bakımında zorluklara neden olması, kasıt olmayıp çeşitli sorunlarından kay-

naklanması nedeniyle de ihmali anlamak kolay olmamaktadır. İhmal, çocuğun sağlığı ve refahının ço-

cuğun bakımı ve denetiminden sorumlu kişi tarafından tehlikeye uğratılması ya da tehlikeye uğramasına 

izin verilmesi, ebeveynin çocuğun bakımını, ihtiyaçlarını karşılamada sürekli olarak başarısız olacak 

davranış kalıplarına sahip olması, giyecek, barınma ve çocuğa yönelik eğitim veya tıbbi bakım gibi 

temel ebeveyn bakım ve korumasının sağlanamaması olarak özetlenmektedir (Dursunkaya, 2008: 478;  

Straus and Kantor, 2005;  Tang, 2005; DePanfilis and Dubowitz, 2005).   

Ebeveynlerin eylemlerine (ya da eylemsizliklerine) dayalı olarak genellikle ihmal var ya da yok diye bir 

değerlendirme yapılmaktadır. Ancak duygusal destek yoksunluğu, sevgi ihmali gibi bazı kavramlar bir 

çocuğun terk edilmesi ya da fiziksel zarar görmesi kadar açık anlaşılmayabilir  (Dubowitz vd., 

2005:174). İhmale hafif, orta ve şiddetli düzey olarak sınıflama getirilmiş, hafif düzeyde sosyal hizmet-

lere bildirim yapılmayabileceği ancak araba koltuğu kullanılması gibi zorunlu yaptırımların olması ge-

rektiği, kış ortasında çocuğu korunaklı kıyafetler giyindirmeme gibi orta düzeyde olan ihmalin devam 
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etmesi durumunda yetkililerin devreye girebileceği, kronik hastalığı olan çocuğun tedaviye götürülme-

mesi gibi şiddetli düzeylerde ise acil müdahale edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İhmal bulgularının do-

laylı ve dolaysız olarak iki grupta sınıflandırılması da yapılmıştır. Dolaylı belirtiler, gelişim geriliği ve 

davranış bozuklukları, dolaysız belirtiler ise temiz olmamak, kirli ve uygunsuz giyecekler,  yetersiz bes-

lenmeye bağlı solgun ve zayıf bir yapıya sahip olmak olarak ele alınmıştır. İhmal tablosunda genelde 

tek bir yoksunluk durumu söz konusu değildir. Kötü bir fiziksel bakım tablosuna,  çocuğun ihtiyacı olan 

sevgi, ilgi ve bakımdan mahrum bırakılması olan duygusal ihmal de eklenmektedir (Polat, 2017: 60-

217). 

Araştırmalar, ihmalin çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde kısa ve uzun 

vadeli etkileri olduğunu ve çocuk ihmalinin bu etkilerinin bazen istismardan daha ciddi sonuçlara neden 

olabileceğini göstermektedir. İhmal edilen çocukların, diğer çocuklarla karşılaştırıldığında, dil becerisi 

ve zeka yönünden daha yetersiz oldukları gösterilmiştir.  Özellikle erken çocukluk döneminde yaşanan 

ihmalin, sosyo-ekonomik koşullar kontrol edildiğinde bile, çocukların bilişsel gelişimlerini ve okul ba-

şarılarını olumsuz etkilediği gösterilmiştir.  İhmal nedeniyle erken dönemde yaşanan sağlıksız bağlan-

manın sonuçları yaşam boyu sürmekte, zihinsel ve motor gelişimde, sosyal becerilerde, dil becerilerinde 

gerilik olmakta ve bağlanma ile sorunlar ilerleyen yıllarda da devam etmektedir.Yetersiz denetimden 

kaynaklı yaralanmalar, tıbbi tedavide gecikme veya önerilen tibbi önerilere uyulmaması gibi nedenlerle 

ihmalin fiziksel etkileri görece daha acil olabilmekte hatta ölümle sonuçlanabilmektedir (Hornor, 2014; 

Hildyard and Wolfe, 2002; Crouch and Milner, 1993).  

Çocuk ihmaline yönelik risk faktörleri üzerine yapılan araştırmaların çoğunda, çocuklarını ihmal eden 

ve ihmal etmeyen ebeveynlerin ayırt edici özelliklerine değinilmiştir. Düşük gelir düzeyinin,  eğitim 

düzeyinin düşük olmasının,  düşük benlik saygısının,  zayıf  evlilik ilişkisinin, ebeveynlerin stres düzey-

lerinin, ergen anne olmanın, tek ebeveynli aile olmanın ihmalle ilişkili olduğu belirtilmektedir (Dursun-

kaya, 2008: 478¸ Jocelyn vd., 1998).  Çocuk ihmalini önlemek için ebeveynlerin zorluklarının anlaşıl-

ması,  desteklenmesi ve ihtiyaca göre müdahale proğramlarının hazırlanması oldukça önemlidir.  Aşa-

ğıda çocuk ihmalini önlemeye yönelik yapılabilecek bazı uygulamalara  değinilmektedir. 

EV ZİYARETLERİ 

Hem ihmalin değerlendirilmesinde hem de her ailenin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış  müdahalelerin 

planlanmasında ev ziyaretleri oldukça önemli bir yere sahiptir. Çocuk, ebeveyn, aile ve çevre ile ilgili 

risk faktörlerin belirlemesi için  ev ziyaretleri  yapılmalıdır. Ev ziyareti ile çocuğun ve ailenin doğal 

ortamlarında gözlenmesi mümkün olabilir. Ev ziyaretleri çocuk ihmaline neden olan evdeki olumsuz 

koşulların anlaşılmasını ve bu koşulların iyileştirilmesini sağlayabilir. Ayrıca ev ziyareti sırasında ebe-

veyn çocuk arasındaki etkileşimlerin gözlemlenmesi yararlı bilgileri ortaya çıkarabilir. Ev ortamında 

örnekler üzerinden ebeveynlerin tutum ve becerileri üzerinde çalışılabilir ve rol model olunarak ebe-

veynlik kapasiteleri artırılabilir. Aile üyelerinin katılımını ve işbirliğini sağlamak, aileleri izlemek ve 

çocuk ihmalinin tekrarlamasını önlemek için ev ziyaretleri en etkili uygulamalardır (Karadağ, 2020: 

1096; DePanfilis and Dubowitz, 2005:111). 
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SOSYAL DESTEK 

Sosyal destek, ebeveynlik tutumlarını, anne-çocuk etkileşimini ve bebeğin gelişmesini etkileyen önemli 

bir değişkendir. Sosyal dayanışmanın daha yüksek seviyelerde olduğunu bildiren ebeveynlerin ebeveyn-

lik stres düzeyi ve çocuklarını ihmal etme oranlarının daha düşük olduğu görülmüştür. Sosyal destek, 

duygusal destek, para, gıda, giysi gibi somut yardım, bilgi veya tavsiye verme, karar vermede yardım 

etme gibi farklı biçimlerde olmaktadır. Kişinin sevildiğine, önem verildiğine, sosyal bir ağın üyesi ol-

duğuna inanması da sosyal destektir. Ebeveynlerin aile çevresi, arkadaşları,  iş arkadaşları, komşuları, 

dahil olduğu gruplar bireyin sosyal destek kaynaklarını oluşturmaktadır. İhmalin önlenmesinde hem 

ebeveynlerin kendilerine destek olmak hem de ebeveynlik desteği vermek önemlidir. Ebeveynlere des-

tek, ekonomik olarak ebeveynlere destek vermek ve ebeveynlerin yaşam koşullarının iyileştirmektir. 

Ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesine destek olunması da ebeveynlik desteğidir. Bunlar birbirleriyle 

ilişkilidir ve sosyal destekten söz edildiğinde ikisi üzerinde de durulmalıdır (Spilsbury and Korbin; 

2013;  Cobb , 1976; Maguire -Jack and Showalter, 2016).   

Sosyal destek kişinin gereksinim duyduğu hizmet ve kaynakları sağlayarak duygusal rahatlık verir,  so-

runlarla başa çıkmasında bireye rehberlik eder, bireyin gelişimine katkıda bulunur, stresin olumsuz et-

kilerinden korur. Destekleyici sosyal ağlar, ebeveynlerin ruhsal iyilikleri, olumlu tutumlar göstermeleri, 

olumlu ebeveyn çocuk etkileşimleri ve çocuk gelişimi üzerinde olumlu etkiler ile ilişkilendirilmiştir. 

Mahallede komşular arasında sosyal dayanışma ve ilişkilerin olması, sağlıklı ve olumlu ebeveynlik için 

destekleyici bir ortam sağlamaktadır. Komşular tarafından çocuğun bazı gereksinimleri karşılanarak 

(çocuğu gözetimsiz bırakmamak, yeterli yiyecek sağlamak ve çocuk hasta olduğunda doktora götürmek) 

çocuk ihmali önlenebilir. Ancak komşular arasındaki sosyal ilişkilerin artması bazı ihmal davranışlarını 

azaltabilirken, daha karmaşık aile sorunlarını veya şiddet davranışlarını azaltmada etkili olmadığı anla-

şılmıştır. Ergen annelerin sosyal desteğe sık ve kolay erişebilmeleri bebeklerin ihmal edilmesinde koru-

yucu olmaktadır. Ergen anne-babaların başkalarıyla düzenli olarak sosyal ilişki kurmalarına yönelik uy-

gulama ve programların varlığı (örneğin ev ziyareti, grup çalışmaları, sosyalleşme fırsatı veren etkinlik-

ler) ihmal önleme politikalarında göz önüne alınmalıdır (Dunst vd., 1986; Maguire -Jack and Showalter, 

2016;  Bartlett and Easterbrooks, 2015). 

EBEVEYNLİK EĞİTİMLERİ 

Ebeveyn eğitim programları,  ebeveynlik becerilerini ve bilgilerini geliştirme, çocuk gelişimi ve yaşanan 

sorunlarla pozitif yollarla başa çıkabilme deneyimlerini geliştirmeye odaklanmış programlardır. Aile, 

çocuğa en yakın olan ve çocuğun en uzun süre etkileşimde bulunduğu dolayısıyla çocuk üzerinde en 

fazla etkiye sahip olan çevredir ve bu durum ebeveynlik üzerine eğitim yapılmasının gerekliliğini ortaya 

koymaktadır. Ebeveynlerin çocukların içerisinde bulundukları gelişim dönemleri ve bu dönemde yaşa-

nabilecek sorunlar gibi konularla ilişkili olarak bilgilendirilmesi ve aile ile işbirliği içerisinde çalışılması 

önemlidir. Bu çerçevede ele alınan anne-baba eğitimleri ebeveynler üzerinde doğrudan etki yaratabile-

cek uygulamalardır. Ebeveynler, çocuk eğitimi yeterlikleri konusunda planlı ve programlı olarak bir 

eğitime tabi tutulmalıdırlar. Bu eğitim, başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Millî Eğitim Ba-

kanlığı’na bağlı merkezi ve yerel örgütlenmeler olmak üzere belediyelere, sivil toplum kuruluşları ya-

pılabilir. Ebeveynlerin çocuk eğitimi yeterliklerini geliştirmek üzere hazırlanan programlar statik bir 

yapıda olmayıp belirlenen faklı ihtiyaçlara göre düzenlenebilecek dinamik bir yapıda olmasına önem 
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verilmelidir  Ebeveyn-çocuk ilișkisinde daha sorunlar gündeme gelmeden bireyler aile içinde ya da gün-

lük yașamlarında semptom vermeden önleme çalıșmalarına yer verilmelidir. Erken tanı çalıșmalarını 

destekleyebileceği düșüncesiyle aileler bilgilendirilmelidir. Aileler, özellikle doğum, ailede ya da ço-

cukta oluşan ciddi sağlık sorunları, tek başına çocuk büyütmek zorunda kalma ve çocuk gelişimindeki 

bazı kritik dönemlerde çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda desteğe gereksinim duymaktadırlar (Şahin 

Tezel ve Özbey, 2007:11; Bağatarhan ve Nazlı; 2013:81; Yeşil ve diğ., 2018:1840; Yıldız , 2006:240). 

EBEVEYNLERİN  RUHSAL  İYİLİĞİ 

Ruhsal hastalığın ebeveynliğe, çocuklara ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin niteliğine etkisi dahil olmak üzere 

birçok olumsuz etkisi vardır.  Ruhsal hastalığı olan  ebeveynler, ebevenlik rollerini yerine getirmekte 

zorlanmakta, olumsuz duygular ve deneyimler yaşamaktadırlar.  Onların çocukları da evde ebeveynlik 

rolünü sıklıkla üstlenmekte ve ailenin ihtiyaçlarını karşılamak durumunda kalmaktadırlar (Perera; Short 

and Fernbacher; 2014; 168). Annenin düşük benlik saygısı, destek sistemlerinin olmayışı, evlilik prob-

lemleri, devam eden yorgunluğu, doğumdan sonra kendi ve bebeği için bakım yetersizliklerine neden 

olabilmektedir. Bu süreçte ebeveynler, bir taraftan kendi bakımlarıyla ve yaşadıkları problemlerle baş 

etmeye çalışırken diğer yandan da bebeğin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük aktivitelerini sürdürmek 

ve yeni duruma uyum sağlamak durumundadırlar. Annelik hüznü postpartum dönemde %50-85 ora-

nında görülmekte ve bu olguların %20'sinde postpartum major depresyon gelişebileceği ileri sürülmek-

tedir. Annelik hüznü gelişen olgular, postpartum depresyon ya da psikoz açısından izlenmelidir. Loğu-

salık dönemindeki depresyonun en sık belirtileri uyku bozukluğu, yorgunluk, irritabilite, iştah azalması, 

dikkat dağınıklığı, yetersizlik düşünceleri, bebeğe zarar verir miyim ya da bebeğin sağlığı ile ilgili dü-

şüncelerdir. Doğum sonu dönemde annenin yeni durumuna uyum sağlamasına destek olmak ve gelişen 

ruhsal hastalığın tedavi edilmesi önemlidir (Koyun ve diğ., 2011:79). 

AİLE DANIŞMANLIĞI ve TERAPİSİ 

Evlilik çatışması içinde olan ebeveynler çocuklarının ihtiyaçlarına dikkatlerini veremez, bu aile içindeki 

çocuklar da ebeveynlerini stresli durumlar karşısında yeterli ve güven verici olarak algılayamazlar. Eş 

desteğinin varlığı, ebeveynliğe uyum sağlamada ve zor bir çocukla başetmede kritik bir öneme sahiptir. 

Bu nedenle aile danışmanlığı ya da aile terapisi hizmetleri ile eşler arasındaki sorunların çözümü çocuk 

ihmalini de engelleyecektir. Çözümlenemeyen sorunların yarattığı birikimler nedeniyle aile ortamı gi-

derek iletişimsizliğin ya da sınırlı diyalogların hâkim olduğu bir yapıya dönüşebilir. Bu durumda, aile 

üyeleri özellikle de eşler açısından aile, doyum sağlanan, destek alınan bir atmosfer olmaktan öte farklı 

boyutlarda katlanma süreçlerinin hüküm sürdüğü bir ortam haline gelebilir. Eşler arasındaki sorunların 

çözülmesi, ailelerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için aile danışmanlık hizmetlerinden yarar-

lanılması gerekir.  Aile Danışma Merkezleri ailenin karşılaştığı toplumsal, ekonomik, psikolojik, hu-

kuksal sorunlara, eşler arası uyumsuzluklara ve ebeveyn çocuk iletişiminden doğan sorunlara çözüm 

bulmada yardımcı olan, yeni evlenecek çiftlere aile sisteminin oluşturulmasında danışma ve rehberlik 

hizmeti veren merkezlerdir ve bu merkezlerin yaygınlaşması son derece önemlidir (Algan, 2013:2215; 

Davies and Mark, 1994). 
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SONUÇ 

Çocuk ihmaline yönelik riskleri azaltıcı, koruyucu, önleyici faktörleri artırıcı ve tedavi edici müdahale-

lere ihtiyaç duyulmaktadır. Çocuk ihmalinde, aile üyelerinin oynadığı rol, çevresel ve sosyoekonomik 

faktörler göz ardı edilmemelidir. Çocuk ve aileyi etkileyen etmenlerin çeşitliliği göz önüne alınarak 

disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirilmelidir. Müdahaleler ailenin özelliklerine göre risk faktörlerini 

azaltmayı ve koruyucu faktörleri artırmayı hedeflemelidir. Örneğin, ruhsal hastalığı olan bir annenin 

tedavisi riski azaltacak, ebeveynlik eğitimleri, bireysel ve aile danışmanlığı koruyucu faktörleri artıra-

caktır.  İhmal riskini azaltmak için ebeveynleri , aileleriyle birlikte ve sosyal bağlamlarında çok yönlü 

değerlendirmeli, toplum temelli hizmet programları hazırlanmalı, bireyselleştirilmiş aile değerlendir-

mesi ve özel müdahaleler planlanmalıdır.  Müdahale bir ailede karı koca arasındaki ilişkiye odaklanırken 

başka bir ailede odak sosyal desteği ve ebeveynlik becerisini artırmaya yönelik olabilir.  
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OLGU ÖRNEKLERİ İLE BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU  

Ferda KARADAĞ 

Bartın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü, Bartın /  Türkiye 

Öz: Bakım Verenin Yapay Bozukluğu (Munchausen by Proxy Sendromu) aile içinde ortaya çıkan, ço-

cuğa bakmakla yükümlü kişi ve/ya kişiler tarafından yapılan, anlaşılması oldukça güç, ciddi ve hiç de 

nadir olmayan bir çocuk istismarı türüdür. Çocuğa bakmakla yükümlü kişi (çoğunlukla anne) tarafından 

kasıtlı olarak çocukta fiziksel veya psikolojik semptom meydana getirilir ya da hastalık belirtileri abar-

tılarak gereksiz tıbbi müdahalelerin yapılmasına neden olunur. En çok oluşturulan hastalık belirtileri 

alerji, nöbet, apne, zehirlenme, kusma ve ishaldir. Bu çalışmada, üniversite hastanesinde “Bakım Vere-

nin Yapay Bozukluğu” tanısı alan 3 olgu ele alınacaktır. Kusma şikayeti ile gelen 6 yaşındaki, nedeni 

bulunamayan morarması olan 1 yaşındaki ve kulağından ve gözünden kan geldiği iddia edilen 7 aylık 

olgu  ile ilgili yapılan değerlendirmeler literatür bilgileri çerçevesinde tartışılacaktır. Fizik muayene ve 

tetkikler sonucunda olgularda bu semptomları açıklayacak fiziksel bir hastalık nedeni bulunmamış, aile 

görüşmeleri, oyun terapileri, annelerin psikiyatrik muayeneleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda 

çocukların anneleri tarafından istismar edildiği anlaşılmıştır. Bakım Verenin Yapay Bozukluğu, tanı 

konulmasından tedavi yaklaşımlarına kadar her aşaması oldukça zor bir istismar türüdür. Küçük çocuk-

ları özellikle de bebekleri daha fazla etkilemektedir. Faillerin çoğu (% 93) çocukların anneleridir. An-

nelerin bu davranışları için tek bir sebepten söz etmek mümkün değildir. Bazı anneler için çocuğun 

hastalığı, eşiyle daha yakın bir ilişkide olmasını, kişisel veya ev sorumluluklarından kaçınmasını sağlar. 

Bakım Verenin Yapay Bozukluğu tanısı alan olgular çok boyutlu ele alınmalıdır. Doğru tanı, uygun 

müdahale için farklı disiplinlerin katkısı ve yaklaşımı önemlidir. Değerlendirme ve müdahalede sosyal 

hizmet, pediatri ve ruh sağlığı uzmanları birlikte çalışmalı, profesyoneller arasında iletişim ve işbirliği 

sağlanmalı, ayrıntılı değerlendirme ve olguya özel yönetim stratejileri kullanılmalıdır.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Yapay Bozukluk, Bakım Veren 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Yapay Bozukluk, bir yetişkinin bilerek hasta rolü üstlendiği, kendisinde fiziksel veya psikolojik hastalık 

belirtileri oluşturduğu ve kendisinin hasta olduğuna ikna ettirdiği bir psikiyatrik bozukluktur. Bakım 

Verenin Yapay Bozukluğu (Munchausen by Proxy)  çocuğa bakmakla yükümlü kişi ve/ya kişiler tara-

fından çocukta fiziksel veya psikolojik semptom oluşturularak yapılan bir istismar türüdür (Squires ve 

Squires, 2010: 248; Ayoub ve diğ., 2002: 105). Bakım verenler tarafından kasıtlı olarak çocuğa yönelik 

bir yaralanma veya hastalık meydana getirilir (Tümer ve diğ, 2015: 582). Bazen de ebeveynler semp-

tomlara neden olmaz, hastalık belirtilerini abartarak gereksiz veya invaziv tıbbi müdahalelerin yapılma-

sına neden olur. Tedavi ekibi hayali veya abartılı bilgilerle kandırılır. Bu tür olgularda çocuk, herhangi 

bir sorun olmadığı hâlde çoğunlukla anne ya da bakım veren tarafından hasta olduğu ileri sürülerek sık 

sık hastaneye getirilir (Davis ve diğ., 1998: 217; Squires ve Squires, 2010: 248). 

Bu çocuklarda en çok oluşturulan hastalık belirtileri alerjiler, nörolojik problemler (nöbetler ve apne), 

zehirlenme ve gastroenterolojik sorunlardır (kusma, ishal, ağrı).  Bazen de çocuğun var olan bir hastalığı 

abartılır, yeni semptomlar yaratılır ve yanlış tedaviye neden olunur (Ayoub ve diğ., 2002: 107). Bakım 
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Verenin Yapay Bozukluğunda sık görülen semptomlar, enjeksiyon yoluyla tekrarlayan sepsis (enfeksi-

yon), müshilin kötüye kullanımından kaynaklanan kronik ishal, termometrenin ısıtılmasından kaynak-

lanan belirgin ateş, şeker ya da başka maddeler vererek yanlış kan ve idrar laboratuvar sonuçları oluş-

turmaktır (Brown ve diğ., 2009: 414; Sheridan, 2003: 443). Bakım Verenin Yapay Bozukluğu 6 yaşın 

altındaki çocukları daha fazla etkiler. Bu yaştan sonra çocuğun aldatmacayı ortaya çıkarması daha muh-

temeldir (Meadow, 1982: 95).  

Bakım Verenin Yapay Bozukluğu faillerinin çoğu (%93) kadınlar ve çoğunlukla da çocukların annele-

ridir. Bu nedenle Bakım Verenin Yapay Bozukluğu failleri için “anne” sözcüğü yaygın olarak kullanıl-

maktadır (Schreier, 2004: 128). Annelerin bu davranışları için tek bir sebepten sözetmek mümkün de-

ğildir. Bazı anneler için çocuğun hastalığı, eşiyle daha yakın bir ilişkide olmasını, kişisel veya ev so-

rumluluklarından kaçınmasını sağlar. Bu annelerin çoğu çocuklarını hastanelerde büyütür, çocuğuyla 

ilgilenen, sevecen bir anne olarak görülür, diğer annelere ve hemşirelere yardım eder, sağlık personeli 

ile yakın ilişkiler kurar. İhmalkâr ya da kötü bir anne izlenimi vermez. Psikiyatriye yönlendirilen anne-

lerin çoğu tanı almaz ve bu da onların anormal davranışlarını açıklamayı zorlaştırır. Çocuklarındaki 

ciddi belirtilere rağmen bu anneler sağlık personeli kadar endişeli görünmez (Meadow, 1982: 95; Sch-

reier, 2004: 128).  Geçmişte ya da şu anda somatizasyon öyküsü olanlar, gebelikte nedeni açıklanamayan 

semptomları, çocukları için sağlık kuruluşlarına sık sık ve tutarsız nedenlerle başvuru öyküleri olanlar 

ve hastalık algılarının çarpık olduğuna inanılan ebeveynler potansiyel risk faktörü olan ebeveynler ola-

rak görülmektedir (Eminson ve Jureidini, 2002: 417).  

Bakım Verenin Yapay Bozukluğu, çocuk istismarının ciddi bir formudur. Erken tanı ve müdahale ço-

cukların korunması açısından çok önemlidir. Olguların çok boyutlu ele alınması gerekir (Özbesler ve 

İçağası:2010:41). Tanı konulmasından tedavi yaklaşımlarına kadar her aşaması oldukça zor bir istismar 

türü olan Bakım Verenin Yapay Bozukluğu tanısı alan 3 olgu literatür bilgileri doğrultusunda tartışıl-

mıştır. 

OLGU 1 

6 yaşındaki kız çocuk, nedeni anlaşılamayan ve tedavi edilemeyen kusma şikayetleri ile üniversite has-

tanesine getirildi. Alınan öyküden, çocuğun son 1 yıldır yemek yedikten sonra kustuğu, bazen de bu 

kusmalarının kanlı olduğu, yaşadığı şehirdeki devlet hastanesinde yatarak tedavi gördüğü, pek çok tetkik 

yapılmasına karşın tanı konulamadığı öğrenilmiştir. Ayrıntılı değerlendirme için çocuğun yatışına karar 

verilmiş, farklı bölümlerde konsültasyon ile değerlendirilmiş, mide biyopsisi dahil pek çok  tetkikler 

yapılmıştır. Yatışı sırasında anne yanında refakatçi olarak çocuğa eşlik etmiştir. Yapılan tetkikler sonu-

cunda kusmaları açıklayacak fiziksel bir  neden bulunamamıştır. Annenin hastalık ile ilgili her seferinde 

farklı aktarımlarının olması, verdiği bilgilerin tutarsız ve gerçek dışı bulunması, yatış sırasında annenin 

çocuğa zorla yemek yedirdiğinin ve ardından çocuğun kustuğunun görülmesi, sağlıklı bir anne-çocuk 

ilişkisinin görülmemesi üzerine çocuk ruh sağlığı bölümünde anne ve çocuk değerlendirilmiştir. Çocuk 

ruh sağlığında polikliniğinde,  boşanma aşamasında olan anne, baba  ve çocuk ile görüşmeler yapılmış, 

çocuk oyun terapisi ile izlenmiştir. Anne ve babanın başından beri sorunlu bir evliliklerinin olduğu, 

annenin  çocuğu ile yeteri kadar ilgilenmediği, çocuğun bakımını çoğunlukla babaannenin yaptığı, yak-

laşık 1,5 yıl önce annenin evi terk ettiği,  kızı ile kendi ailesinin yanında yaşamaya başladığı, daha önce 

hiçbir rahatsızlığı olmayan çocuğun bu dönemde kusmaya başladığı ve annenin sürekli farklı hastanelere 
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götürdüğü öğrenilmiştir. Anne ile çocuk arasında sağlıklı bir bağlanma ilişkisi olmadığı, çocuğun biliş-

sel ve fiziksel gelişimin yaşıtlarından geri olduğu, oyunla değerlendirmelerde çocuğun anne ile ilgili 

şüpheli aktarımlarının olduğu görülmüştür. Annenin çocuktan ayrı tutulmasına ve babaannenin hasta-

neye gelerek çocuğa refakat etmesine karar verilmiştir.  Babaanne ile kaldığı dönemde çocukta hiç 

kusma görülmemiştir. Annenin zorla yemek yediyerek ya da dışardan bir müdahale ile çocuğunda kus-

malara neden olduğu kanısına varılmıştır. Sosyal hizmetlere ve adli makamlara bildirim yapılmış, bo-

şanma sonrasında  çocuğun velayeti babaya verilmiştir. Babada kaldığı dönemde de çocuk izlenmeye 

devam edilmiş ve  hiç kusma olmadığı görülmüştür.  

OLGU 2 

1 yaşında olan erkek çocuk ilk kez 5 aylık iken başlayan morarma ve nöbet geçirme şikayetleri ile  has-

taneye götürülmüştür. Farklı hastanelerde yatışlarına ve yapılan tetkiklere rağmen nöbet geçirmesini 

açıklayacak bir neden bulunamamıştır. Bunun üzerine aile tarafından üniversite hastanesine getirilmiş 

ve ayrıntılı değerlendirme için çocuğun yatışı yapılmıştır. Alınan öyküden anne ve babanın 18 yaşında 

iken kaçarak evlendikleri, şu anda babanne, dede ile aynı evde yaşadıkları, anne ile babaanne arasında 

sorunlar olduğu, annenin küçük yaşta iken kendi annesini kaybettiği, üvey annesi tarafından büyütül-

düğü ve travmatik bir çocukluk yaşantısının olduğu, çiftin ilk çocuklarında da benzer şikayetlerin gö-

rüldüğü ve 8 aylık iken morarma ve nöbet geçirme sonucu hayatını kaybettiği  öğrenilmiştir. Aile üyeleri 

ile yapılan görüşmelerde, morarma ve nöbetin başlamasına evde kimsenin tanık olmadığı, annenin haber 

vermesi üzerine diğer aile üyelerinin  nöbetlere tanık olduğu bilgisi alınmıştır. Yapılan fizik muayene 

ve tetkikler sonucunda çocuğun nöbet geçirmesini açıklayacak bir neden bulunamamıştır. Annenin ço-

cuğunun hastalığına rağmen endişeli görünmemesi, hastanede bulunmaktan  dolayı  keyifli olması, ilk 

çocukta nedeni açıklanamayan ölüm olması, Bakım Verenin Yapay Bozukluğundan şüphenilmesine ne-

den olmuştur. Kesin tanı için anne ve çocuğun ayrılayarak çocuktaki semptomların gözlenmesine karar 

verilmiştir. Fakat annenin ayrılmayı kabul etmemesi, ailenin tedavi ekibi ile işbirliği yapmaması  üzerine 

sosyal hizmetler ve adli makamlara bildirim yapılmıştır. 

OLGU 3 

7 aylık erkek çocuk, kulağından ve gözünden kan gelmesi şikayeti ile hastaneye getirilmiştir. Yapılan 

fizik muayene ve tetkikler sonucunda bu yakınmaları açıklayacak bir bulguya rastlanmamıştır. Alınan 

öyküden, anne ve babanın aileleri arasında husumet olduğu, annenin kendi ailesi ile görüşmediği, baba-

nın kardeşlerinin de olduğu geniş aile içinde yaşadıkları, babanın düzenli bir işi olmadığı, karı koca 

arasında da geçimsizlik olduğu öğrenilmiştir. Annenin de sık sık bayılma nedeniyle hastane başvurula-

rının olduğu fakat bu bayılmaların nedeninin anlaşılamadığı belirtilmiştir. Çocuktaki kanamaların  yak-

laşık 1 ay önce başladığı,  o günden beri hastane hastane dolaştıkları,  kanamaları ilk görenin anne ol-

duğu, annenin haber vermesi üzerine evde yaşayan  diğerlerinin olaya tanık oldukları bilgisi alınmıştır. 

Çocuğun gözünden kan geldiğinin söylenmesi ve annenin tutarsız anlatımları nedeniyle Bakım Verenin 

Yapay Bozukluğu şüphesi ile hastane yatışı yapılması istenmiştir.  Fakat anne hastane yatışını  kabul 

etmemiş, başka hastaneye çocuğunu götürmek istediğini söylemiştir. Bunun üzerine hem adli makam-

lara hem de sosyal hizmetlere bildirimde bulunulmuştur. 
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SONUÇ 

Bu olgularda tedavi ekibine Bakım Verenin Yapay Bozuluğu olabileceğini  düşündüren durumlar vardır. 

Yapılan tüm değerlendirmelere rağmen nedeni bilinmeyen ve açıklanamayan, ısrarlı biçimde tekrarla-

yan, uzun süreli ve alışılmışın dışında özelliklere sahip hastalık belirtilerinin vardır.Yapılan muayene ve 

tetkikler çocuk için zor olmasına rağmen çocuk defalarca hastaneye getirilmektedir. Olgu 3 de olduğu 

gibi gözünden kan gelmesi gibi belirtiler daha önce karşılaşılmayan belirtiler olabilir. Farklı hastanelere 

başvuruları ve değerlendirmelerin yapılmasına karşın bir sonuca ulaşılamamaktadır. Tedavi ekibinin 

önerilerine uyulmamakta,  hastaneden taburcu etme isteği ya da hastaneye yatırma isteği, annenin ço-

cuktan uzak tutulması gibi öneriler  kabul edilmemektedir. Çocuğun hastalığı ile ilgili tedavi ekibinin  

endişe ettiği kadar annelerin endişe etmedikleri görülmektedir. 1. olguda olduğu gibi çocuğun, bakım 

veren kişiden ayrıldığında belirtilerinin hızla ortadan kalkması bu tanıyı kesinleştirmektedir.  Nedeni 

bilinmeyen kardeş ölümlerinin olması veya  ailede nedeni bilinmeyen  ciddi sağlık  sorunları olduğunun 

söylenmesi Bakım Verenin Yapay Bozukluğu için diğer şüphelenmesi gereken durumlardır. İsmarcının 

bilgisine başvurulduğunda veya verdiği bilginin tam ve geçerli olmadığı ispatlandığında savunmaya 

geçmesi ve hostil davranışlar sergilemesi de sık görülmektedir. Bu olgularda da anneler, tedavi ekibinin 

gerçeği anladığını  düşündüklerinde işbirliğini kesmiş ve hostil davranışlar göstermişlerdir. Çocuğun 

tıbbi durumunun aydınlatılması için gerekli olabilecek bilgiler içeren daha önceki tıbbi raporlar bir şe-

kilde tedavi ekibi ile paylaşılmamıştır. Çocuğun istismarcı olmayan ebeveyninin tedavi sürecine nadiren 

katıldığı belirtilmektedir. Bu olgularda da annelerin baskın olduğu, babaların tedavi sürecine dahil ol-

madıkları görülmektedir. Annelerin ataerkil, geniş ve düşük sosyoekonomik düzeydeki ailelerden gel-

mesi, evlilik ve aile içi çatışmaların olması Bakım Verenin Yapay Bozukluğunda sık görülmektedir 

(Özdemir ve diğ., 2015:665; Meadow, 1985; Guandolo, 1985 ). 

Bakım Verenin Yapay Bozukluğunda çocuğun ve ailenin içinde bulunduğu durumun çok  boyutlu bir 

perspektiften değerlendirilmesi gerekir. Aile ilişkileri, ailenin yaşam şartları, eşler arasındaki ilişkiler ve 

iletişimin  niteliği, varsa ailedeki diğer çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerinin nasıl ol-

duğu, ailenin yakın çevresinin aile ile olan ilişki ve iletişim biçimleri gibi pek çok unsurun titizlikle ele 

alınması gerekir (Özbesler ve İçağasıoğlu Çoban, 2010: 47). Çocuğa, aileye, anneye ve geçmiş yaşam-

larına ilişkin tüm ayrıntılar incelenmeli, farklı kişilerden bilgi alınmalı, annenin okul ve iş yaşamı gibi 

ayrıntılar elde edilmeli, annenin kendisinde de belirtiler oluşturup oluşturmadığı öğrenilmelidir. Belir-

tilerdeki materyallerin çocuğa ait olup olmadığı labaratuvarda kontrol edilmeli, gerekirse adli tıp laba-

ratuvarlarından yararlanılmalı, belirtiler ve ebeveynlerin varlığı arasındaki zamansal bir ilişkiye dikkat 

edilmelidir (Deborah ve Robert, 2010: 24; Meadow, 1982: 95; Meadow, 2002:128).  
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GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER; TEŞHİS ve TEDAVİ 

YÖNTEMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ  

Meryem VURAL ŞAHİN1, Fatma YILDIRIM2, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN3 
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Öz: Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin hayatın tüm alanına yansıdığı görülmekle birlikte 

bu teknolojinin yardımcı üreme tekniklerinde kullanılması ve gebelik yaşının ileri yaşlara kayması se-

bebi ile gebelikte görülen kanser vakalarında artış yaşandığı belirtilmektedir. Gebelikte fizyolojik olarak 

gerçekleşen hormonal değişimler sebebi ile var olan kanser maskelenebilmekte, teşhis ve tedaviye geç 

kalınabilmektedir. Kanser türlerinden serviks kanseri ise diğerlerine göre kolay fark edilebilen kanser 

olarak görülmektedir. Kanserin geç teşhisi sağ kalım ya da sekel olmadan sağ kalımı güçleştirmektedir. 

Gebelikte kanserin erken teşhis edilmesi ve uygulanacak tedavi protokollerine erken karar verilmesi 

hem maternal hem de fetal sağlığın optimal düzeyde tutulması açısından önemlidir. Uygulanacak olan 

tedavi ve bakım protokolleri kanserin tür ve evresine göre değişmekte, gebeliğin devam etmesi duru-

munda kanserin türünün doğumun şeklini etkileyen önemli etkenlerden biri olduğu kabul edilmektedir. 

Onkolojik tedavide öncelik maternal sağlığın korunması, fetal gelişimin sağlanarak canlı doğumun ger-

çekleşmesidir. Gebelikte onkolojik tedavilerden biri olarak uygulanan kemoterapinin birinci trimester 

sonrası uygulama yapıldığında, yüksek oranlarda canlı doğum elde edilebildiği tespit edilmiştir. Gebe-

likte alınan onkolojik tedavi ile birlikte fetusun doğum sonrası dönemde çocukluk çağı kanserlerine 

yakalanma olasılığının artabileceği belirtilmektedir. Maternal ve fetal sağlığın korunması ve geliştiril-

mesi adına gebelikte yaşanan kanser vakalarına ilişkin durumların anlaşılması ve bilinmesi bakım veren 

ebe ve hemşirelik hizmetleri adına önemlidir. Bu derlemede gebelik sırasında yaygın olarak görülen 

kanserler, bu kanserlerin teşhis ve tedavi yöntemleri ve maternal-fetal sağlığa etkileri güncel bilgiler 

ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kanser, Teşhis, Tedavi 

GİRİŞ 

Gebelik öncesinde ya da sonrasında özellikle üreme çağındaki kadınlara ilişkin kanser vakalarına rast-

lanılmakta olup emzirme ve gebelik döneminde ortaya çıkışı üzerinde durulmaktadır (Van Calsteren ve 

ark, 2014). Gebelikte kanserin teşhisinin nadir olduğu belirtilmekle birlikte görülme sıklığı ile ilgili her 

geçen gün artış yaşandığı ifade edilmektedir. Gebelik sırasında kanser teşhisi konulma insidansının 

1000-2000 gebelikten 1‘inde görüldüğü tahmin edilmekte ve Ulusal Kanser Kayıt ve Analiz Hizmetin-

den elde edilen verilere göre gebelik sırasında teşhisi konulan kanser vakalarının son bir yıl içinde gebe 

olmayan kadın popülasyonu ile karşılaştırıldığında görülme insidansında %48’lik oranda fazlalık olduğu 

tespit edilmiştir. Görülen bu artışa gerekçe olarak; gebelik yaşının artması, günümüzde teknolojinin ge-

lişiminin gebeliğe yönelik tarama testlerine ve üremeye yardımcı yöntemlere yansıması, gebelik sıra-

sında gebe olmayan döneme göre sağlık kuruluşlarına daha çok sayıda gidilmesi olarak belirlenmiştir. 

Amerikan kanser kayıt analizindeki raporda 100000 anne ölümünden 1’nin malignite sebebi ile olduğu 

belirtilmiştir (Allen, 2020). Gebelik sırasında ortaya çıkan maligniteye bağlı semptomların gebeliğin 

fizyolojik semptomları (yorgunluk, vajinal akıntı, abdominal ağrı, göğüste ağrı gibi) ile karıştırılabildiği 

belirtilmiştir. Kanser ile ilgili semptomların belirlenememesi ve tedaviye başlangıç zamanın geç olması 
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durumunda da sağ kalım ya da sekel olmadan sağ kalımı güçleştirdiği bilinmektedir (Puzzi-Fernandes 

ve ark, 2020). Gebelikte şüphe edilen kanser tanısı sırasında teşhis amaçlı kullanılan bazı yöntemlerin 

gebeliğin fizyolojik sonuçlarına bağlı maskelenebildiği belirtilmektedir. Bunlar tümör belirteçleri olan; 

koryonik gonototropin, karsino embriyonik antijen, Alpha fetoprotein değeri (germ hücreli tümörde), 

Ca 125 (over kanserlerinde), tanıda kullanılan değerler olmasına rağmen gebelikte de fizyolojik olarak 

arttığı bilinmektedir (Allen, 2020). Gebelikte teşhis edilen kanser türleri arasında en yaygın malignite 

meme tümörü olup bunu serviks kanseri, lenfoma, over kanseri ve lösemi takip etmektedir. Bu kanser 

türleri gebeliğin fizyolojik değişimleri ile maskelenebilirken serviks kanseri bu kanser türlerinden farklı 

olarak daha erken yakalanabilmektedir (İlhan ve ark, 2015). Bu derlemede gebelik sırasında yaygın ola-

rak görülen jinekolojik kanserler, bu kanserlerin teşhis ve tedavi yöntemleri ve maternal-fetal sağlığa 

etkileri güncel bilgiler ışığında tartışılacaktır. 

GEBELİKTE JİNEKOLOJİK KANSERLER 

Jinekolojik kanserlerin %3’lük kısmı gebelikte ortaya çıkabilmektedir. Gebelikte en sık karşılaşılanlar; 

1/770 noninvazif serviks kanseri, 1/2000 invazif serviks kanseri; 1/2000 over kanseri; gebelikte adnek-

siyel kitle insidansı 1/18000- 25000 olarak belirtilirken endometrium kanseri ise gebelikte çok nadir 

olarak görülen jinokolojik kanser türü olarak görülmektedir (Karadağ, 2011). 

Gebelikte Vulva Kanseri 

Vulva kanseri tüm jinekolojik malignitelerin %3-5‘ini oluşturmaktadır. Gebelik sırasında vulva kanseri 

vakalarına çok nadir rastlanılmaktadır. Gebeliğin devamlılığına lenf nodu tutulumuna bakılarak karar 

verilmektedir. Gebelik ve sağ kalım üzerindeki etkisi tam olarak bilinmemektedir (Matsuo ve ark, 2014). 

Hastalığın teşhisinde vulva biyopsisinden yararlanılmaktadır. Çoğunlukla standart cerrahi tedavi yön-

temi tercih edilmektedir. Doğum şekli serviks kanserinde olduğu gibi sezeryan tercih edilmektedir (Mat-

suo ve ark, 2014; Nijman, ve ark, 2012; Moran, 2007). 

Gebelikte Vajen Kanseri 

Vajinal kanserler, kadın üreme sisteminde görülen tümörlerin %3‘nü oluşturmaktadır. Metastatik kan-

serleri daha çok görülebilmektedir. %3’lük kısımda genellikle skuamöz hücreli karsinomlara rastlanıl-

maktadır (Gadducci ve ark, 2015). Literatürde yakın tarihte gebelik sırasında vajinal adenokarsinom 

tanısı alan 27 yaşındaki bir kadının olgu sunumuna yer verilmiştir. Gebede 29. gebelik haftasında anor-

mal vajinal kanama mevcutken, yapılan muayenede vajen duvarında büyüme fark edilmiştir. Yapılan 

biyopsi sonucu vajinal adenokarsinom tanısı almıştır. Erken evrede olduğundan bekleme tedavisi seçil-

miş ve 37. gebelik haftasında sezeryan ile sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştir. Kadında ateş, vajinal 

kanama ve her iki memede de emzirme açısından sorun gözlemlenmemiştir. Doğumdan bir ay sonra 

vajinektomi yapılarak sonrasında 6 ay kemoterapi almıştır. Hasta takip edilmekte olup, herhangi bir 

anormalliğe rastlanmamıştır (Xu ve ark, 2020). 

Gebelikte Serviks Kanseri 

Serviks kanseri dünya geneline bakıldığında yılda 300000 kadının ölümüne neden olan önde gelen kan-

ser türü olarak tanımlanmaktadır (Ulusal Sağlık Enstitüsü, 2020). Gebelik sırasında tanı konulan serviks 

kanserinin evre olarak erken dönemde teşhis edildiği belirtilmektedir (La Russa ve ark, 2016). Gebe ve 
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gebe olmayan gestasyonel hafta, kanserin evresi, gebeliğin istenme durumuna göre şekillenmektedir. 

Terapötik yaklaşımlar kemo-radyoterapi ya da neoadjuvan kemoterapi ile birlikte radikal cerrahi, adju-

van tedavili ya da tedavisiz cerrahi şeklinde uygulanmaktadır (Dolanbay, 2016). Gebelikte servikal kan-

ser teşhisi konulmuş kadınlar multidisipliner ekip tarafından değerlendirilir. Bu ekip jinekolojik onko-

loji, neonatoloji, obstetriks, anesteziyoloji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, psiko – onkoloji ve 

talep edilmesi halinde ilahiyat ve ahlak uzmanlarından oluşmaktadır. Kişiselleştirilmiş tedavi amaçlanır. 

Tedavide amaç fetusun sağlığı da düşünülerek gebe kadının onkolojik güvenliği sağlanarak sağ kalımın 

gerçekleşmesidir. Gebelikte servikal kanseri evreleme yöntemi olarak ultrason ve MRI yöntemleri kul-

lanılmaktadır. Gebelikte servikal tanı almış kadınlarda vajinal doğum yerine gebeliğin 32. hafta sonrası 

sezeryan doğum önerilmektedir (Wong ve ark, 2020; La Russa, ve ark, 2016). 

Gebelikte Endometrium Kanseri 

Gebelik sırasında endometrium kanseri nadir görülmektedir. Gebelikte tanısı konulan vakaların zaman-

laması; abortus sonrası incelenmiş olan materyal aracılığı ile ya da doğum sonrası yaşanan vajinal ka-

nama nedenli yapılan küretaj ve histerektomi sonrasında olduğu belirtilmektedir (İlhan ve ark, 2015). 

Tedavi planlanırken semptomlar, kitlenin büyüklüğü, gebelik haftası göz önünde bulundurularak plan-

lanır. Reprodüktif dönemde endometrial kanser tanısı alan ve doğurganlıklarını korumak isteyen kadın-

lara progestinlerle konservatif tedavi sunulabilmektedir. Kadının progestinli konservatif tedavi alabil-

mesi için myometrial invazyonu olmayan, kanserin erken evresinde tanı almış olması gerekmektedir. 

Çin’de endometrial kanser erken evresinde 40 yaş ve üstü kadınlar üzerinde yapılan çalışmada; doğur-

ganlığın korunmasına yönelik oral progestin alan kadınlar başlangıç süresinden itibaren 32,5 ay takip 

edilmiştir. 21 kadından 9’unda klinik gebelik elde edilirken, 1 tanesi spontan gebelik diğer sekiz gebelik 

ise yardımcı üreme teknikleri ile elde edilmiştir (Zhou ve ark, 2015). 

Gebelikte Over Kanseri 

Gebelikte adneksiyel kitle görülme insidansı 1/18000-25000’tir. Gebelikte en sık karşılaşılan adneksiyel 

kitle dermoid kistleridir. Gebelikte görülen overyan kitlelerin %2-5‘i malign özellik gösterdiği ve gebe-

likte pelvik kitleleri değerlendirmede güvenli olarak ultrasonun tercih edilebileceği belirtilmektedir. 

(Fruscio ve ark, 2017). Tedavinin planlanıp uygulamasının yapılacağı en uygun dönem 2. trimester ola-

rak tespit edilmiştir. Laporoskopik girişimlerin erken gebelik haftasında yapılması daha uygunken, ge-

beliğin geç dönemlerinde şayet maligniteden şüphe edildiğinde laporotomi yapılmaktadır (Kurt ve ark, 

2012). 

GEBELİKTE KANSER TEŞHİS ve TEDAVİSİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER: MATER-

NAL ve FETAL SAĞLIĞA ETKİSİ 

Gebelikte kanseri evreleme yöntemleri kullanılabilmektedir. Fakat zorunda kalmadıkça yapılması uy-

gun görülmemektedir. Gebelikte radyolojik inceleme sırasında fetüs radyasyona maruz kalmaktadır. 

Alınan doza göre fetusta deterministik etkiler görülmektedir. Röntgen ve bilgisayarlı tomografi sırasında 

da yüksek radyosyon maruziyeti vardır (Vandenbroucke ve ark, 2017). Ancak uygun ekipmanlarla ge-

benin abdominal bölgesi korunarak maruziyet en aza indirilebilmektedir. Gebelikte kanser evreleme 

aşamasında magnetik rezonans (MRG) ile görüntüleme ve ultrason tercih edilmektedir.  
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Gebelikte cerrahi tedavi herhangi bir trimester döneminde yapılabilmekte ve kullanılan teknikler gebe 

olmayan kanser hastalarıyla benzerlik göstermektedir. Gebelikte uygulanması gerekebilen radyoterapi 

tedavisinde; radyasyon alanı ile fetüs arasındaki mesafe yeterli olduğunda (fetal ışınlama dozu 100 

mGy’i aşmadığında) güvenli kabul edilebilmektedir. Gebelerde kemoterapi tedavisi birinci trimester 

sonrası, organogenez döneminden sonra uygulanmaktadır (Amant ve ark, 2015). 

Gebelikteki onkolojik tedavilerde; kemoterapi ilk trimester sonrası uygulandığında %95 canlı doğum 

elde edildiği belirtilmiştir. Kemoterapik ajanların fetüs üzerine erken dönemde düşük teratojenik etki ve 

organ hasarı gözlemlenirken geç dönemde gelişim geriliği ve gonodal disfonksiyonlar gözlemlenmiştir. 

İlk trimesterde kemoterapik ajanlarının kullanımı zorunlu olduğunda fetüsta konjenital malfarmosyon 

ve ölü doğumlara sebep olmaktadır (Koyuncu ve ark, 2002). Onkolojik cerrahi uygulamalarında fetal 

sağlığı etkileyebilecek durumlar maternal hipoksi, hipoglisemi ve hipotansiyon yakından takip edilmek-

tedir. Gebelikteki onkolojik uygulamalarda özellikle 20. gestasyonel haftadan sonra fetal sağlığın ko-

runması için tüm işlemler gebeye sol yan pozisyon verilerek yapılmaktadır. (kardiyak yük, vena cava ya 

baskıyı azaltmak). Gebelikte radyoterapi maruziyeti fetusun doğumdan sonraki dönemde çocukluk çağı 

kanserlerine yakalanma olasılığını artırmaktadır. Gebelikte onkolojid kullanılan birçok ilaç fetusa geçe-

bilmektedir; hayvan çalışmalarından elde edilen verilere göre fetal plazmadaki ilaç konsantrasyonunun 

anneye göre daha az olduğu ve plasentanın koruyucu rolü olduğu belirtilmiştir. Gebelikte alınan kemo-

terapik ajanlar sonucu fetusta erken doğum ve düşük doğum ağırlığı da görülebilmektedir (Vandenbro-

ucke ve ark, 2017).  

SONUÇ 

Küreselleşen dünyada gebelikte kanser görme olasılığı da artmıştır. Kanser tanısı alan gebenin tedavisi 

planlanırken bireyselleştirilmiş ve gebenin fetüsü isteyip istememesine göre şekillenmektedir. Gebelik-

teki kanser teşhis ve tedavi sürecinde öncelik maternal sağlığı devam ettirmek, sonrasında canlılık ka-

zanmış fetüsün zarar görmeden doğumunu gerçekleştirmektir.  
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Abstract: Objectives: The aim of this study is to examine adolescent and advanced age pregnancies, 

which are considered to be high risk for mother and fetus, and to compare their clinical features with 

reproductive period pregnancies in the same time period.  Materials and Methods : 1164 pregnant wo-

men who admitted to our hospital, which is a tertiary center and delivered, in 2017 were retrospectively 

analyzed. Fetal and maternal data were obtained properly from hospital records. Infants born at 20 weeks 

or less than 500 grams were not included in the study. Statistics: Statistical Package for and Social 

Sciences (SPSS) 15.0 for Windovs package program was used to evaluate the data. Chi-square analysis 

was used for comparing categorical data in statistical analyzes, and ANOVA was used for multiple 

comparisons, and Kruskal Wallis test was used as a non-parametric method for multiple comparisons of 

continuous variables that did not show normal distribution.  Results: Among all pregnant women (n = 

1164), 365 were at risk age group (29 adolescents and 336 elderly); 799 were pregnant women in the 

reproductive age group. The mean age of all pregnant women was 30.82 ± 6.24, the average gravida 

was 4.10 ± 2.47 and the parity average was 2.46 ± 2.01. While the group with the highest gestational 

age was 37-39 weeks early term pregnancy (34.79%), the most delivery method was cesarean delivery 

(80.84%). The most spinal anesthesia was used (69.07%). 9.11% IUGR was detected in the fetuses of 

the cases. The APGAR score was recorded as 5.14 ± 1.98 at the 1st minute and 7.46 ± 2.26 at the 5th 

minute. When the patients were compared according to age groups, a statistically significant relationship 

was found in parameters such as gravida, parity, type of delivery, type of anesthesia, presentation, birth 

weight, 5th minute APGAR score, gestational age, IUGR, AFI, BTL application, additional surgical 

procedures and comorbid disease.    Conclusion: In cases of detecting adolescent and advanced age 

pregnancies, more serious antenatal follow-ups and necessary medical measures should be taken more 

carefully by all relevant health institutions and employees. 

Keywords: Adolescent Age Pregnancies, Advanced Age Pregnancies, Maternal and Fetal Outcomes 

INTRODUCTION  

The reproductive age is an important period for a women's health. Normal gestational time is between 

20-30. Advanced maternal age expression is used in pregnancies over 35 years old (1).  The term ado-

lescent age pregnancy is used by the World Health Organization (WHO) for pregnant women between 

the ages of 10 and 19 (2). If pregnancies are under the age of 19 and over the age of 35 and occur more 

frequently and at fewer intervals, these pregnancies are defined as high-risk pregnancies and where the 

problems are more common. High-risk pregnancies; It is particularly important because the mother, and 

fetus, and newborn are at increased risk of illness or death before, during, and after birth (3,4).  
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Adolescent and advanced age pregnancies continue to be a health problem for both developed and de-

veloping countries. In developed countries such as the United States of America (USA) and England to 

this rate is immensely high. It has been reported that 31 of 1000 adolescents in the USA and 25.8 in the 

UK gave birth (5). The number of candidates for advanced maternal age who previously had a systemic 

disease is also increasing gradually, with maternal morbidity 6-fold and mortality 158-fold (6).  All data 

in the world define four types of pregnancy with the highest maternal and infant mortality rates. These 

are adolescent pregnancies, advanced age pregnancies, the number of births of four or more, and the 

interval shorter than 2 years with the previous pregnancy (7,8). 

MATERIAL and METHOD 

In this study, 1164 pregnant women were admitted to the Obstetrics Clinic of Dicle University Faculty 

of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology between January 2017 and December 2017 and 

delivered in the obstetrics clinic delivery room and general and heart hospital operating rooms were 

retrospectively analyzed. Before the study, approval was obtained from Dicle University Faculty of Me-

dicine Non-Invasive Clinical Research Ethics Committee (ethics committee approval dated 18.05.2018 

and the number 180). Only 190 of these patients had their antenatal follow-up in our clinic, and the rest 

were either never done or performed in other centers. The patients were divided into three groups as 

adolescent, reproductive and advanced age groups, and were analyzed retrospectively. Pregnant women 

in adolescent and advanced age groups, taken as risky age, were compared with the control (reproductive 

age) group. Birth, neonatal perinatal and postnatal files of pregnant women were examined. From the 

birth book and clinical files; parturition weeks, birth weights, 1st and 5th minute Apgar scores, parturi-

tion types, maternal age, parity, cesarean indications, additional surgical procedures, history of systemic 

disease, presence of congenital anomaly, presence of Intrauterine Growth Retardation (IUGR), number 

of amniotic fluid, gestational age, neonatal mortality and morbidity were determined. In the hospital 

information system (Probel), it was evaluated whether there was an antenatal follow-up in our hospital 

during pregnancy and whether the newborns stayed in the intensive care unit. 

STATISTICAL ANALYSIS 

Descriptive statistics of continuous variables were shown with mean and standard deviation values. 

Discrete variables were transformed into cross tables and analyzed by the Fisher Exact Khi-Square test. 

Discrete variables were transformed into cross tables and analyzed by Fisher Exact Khi-Square test. The 

assumption of normal distribution of the data was tested with the Kolmogorov-Smirnov test. The mean 

values of the variables were analyzed with the Paired Student's t test. Since the age and gravida variable 

did not show normal distribution according to Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk tests, it was ar-

ranged according to Tabachnick and showed normal distribution. Due to the age variable (skewness: 

0.435, kurtosis: -0.449) and the gravida variable (skewness: 0.809, kurtosis: 0.472), the Anova Test was 

used in multiple comparisons. The hypotheses are two-sided, and p≤0.05 was accepted as a statistically 

significant result. Statistical analyzes were performed using the Statistical Package for the Social Scien-

ces (SPSS) 15.0 for Windows (SPSS Inc. Chicago, IL, USA) package program. 
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FINDINGS  

In this study, 1164 patients who applied to Dicle University Medical Faculty hospitals in 2017 and gave 

birth there were divided into two groups and examined. The number of pregnancies in the risky age 

group is 355, while 29 of them are adolescent pregnancy; 336 of them were advanced age pregnancies. 

There were 794 patients in the reproductive age group, which is the control group. 

 A significant correlation was found between age groups and gravida and parity variables separately (p 

<0.01). 

Since the hospital where the study was conducted was a tertiary and reference hospital, the rate of addi-

tional systemic diseases were found to be 33.93% among all patients. For comorbid diseases, a similarity 

was found between the adolescent and control age group; No such relationship was found between the 

advanced age group and the control group. A statistically significant relationship was found between 

age groups and systemic diseases (p = 0.007). The most common additional systemic diseases are hy-

pertensive diseases of pregnancy (n = 131), then diabetes group diseases (n = 78) and heart diseases (n 

= 52). There was no statistically significant relationship between age groups and multiple pregnancy. 

Multiple pregnancies were detected in 33 patients (2.84%). The highest rate of multiple pregnancy is in 

the adolescent age group, while the lowest rate is in the control group. Assisted Reproductive Tech-

niques (ART) was applied to 22 patients. In Vitro Fertilization (IVF) and Intra Uterine Insemination 

(IUI) procedures were applied to the patients as ART. There was no significant relationship between 

ART application and age groups. All pregnant women who underwent ART resulted in live births. Sta-

tistical data about patient groups and their backgrounds are given in Table-1. 

Table 1. Patient groups and background 

Age Groups                             < 19 (n=29)                 19-35 (n=794)                 >35 (n=336)                 

Grup İsimleri                            Adolescent                     Reproductive                     Advanced age 

Gravida means                         1,680                             3,540                                 5,640                            sd=4,100 

Parite ortalamaları                   0,448                              2,026                                3,672                            sd=2,462 

Comorbid diseases;   

   YES                              20                                  550                                    199                            n=769                     

   NO                                9                                   249                                    137                            n=395         

Multiple pregnancy 

   YES                             28                                  777                                    326                            p=0,959                      

   NO                                1                                    22                                       10                            

ART      

   NO                            29                                   794                                    326  

   IUI                                0                                        0                                         2                            p=0,187                           

   IVF                                0                                       5                                         4          
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In our study, 223 patients (19.16%) performed vaginal delivery, while 941 (80.84%) patients performed 

ceaserean delivery with various indications. Since the patient for whom the data for the study were 

collected is a tertiary reference center, patients with recurrent cesarean section and comorbid diseases 

increase the average of cesarean section. A statistically significant relationship was found between age 

groups and delivery type (p <0.001). While the rate of vaginal and cesarean delivery was different 

between the advanced age and the control group, it was similar in the adolescent age group. 

The most common type of anaesthesia applied to cesarean section patients was spinal anesthesia (n = 

941), and general anesthesia was applied to the remaining 139 patients. In general, a significant relati-

onship was found between age groups and the type of anesthesia (p = 0.008). Since the patient profile is 

generally anemic and there is an anomaly of placental placement and invasion in cesarean sections, 

blood transfusion was required. The limit for the need for transfusion is determined as 2 units of eryth-

rocyte suspension. There was no significant relationship between age groups and maternal need for 

transfusion (p = 0.0584). Blood transfusion was performed in 80 patients (6.87%). Bilateral Tubal Li-

gation (BTL) was performed on 248 patients (21.31%) in all age groups during cesarean section with 

consent. The most common additional surgeries other than BTL were uterine compression sutures in 85 

patients, adhesiolysis in 42 patients and bilateral uterine artery ligation in 14 patients. A significant 

relationship was found between age groups and BTL (p = 0.001) and additional surgery (p = 0.010). The 

relationships between age groups and intrapartum and intraoperative findings are shown in Table-2. 
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Tablo 2. Intrapartum ve intraoperatif bulgular 

Age groups                           < 19 (n=29)                 19-35 (n=794)                 >35 (n=336)                              

p 

Form of birth; 

     VAGINAL                               8                             174                                  41                                 <0,01                                       

     CAESARIAN                                 21                                    625                                295       

Anesthesia; 

     NO                                        8                             167                          39  

     LOCAL                                  0                               6                                  1                      0,008        

     SPINAL                                        18                                      529                               257   

  GENERAL                                          3                                        97                                  39     

Maternal transfusion 

Need; 

     NO                                              26                                      742                                316                                

0,584   

     YES                                               3                                         57                                  20 

BTL ; 

     NO                                               27                                     675                                 214                               

<0,01 

     YES                                                2                                      124                                 122 

Additional Surgery; 

     NO                                              26                                       677                                261                                

0,010 

     YES                                                3                                       122                                  78 

 

There was a significant relationship between age groups and presentation (p = 0.008). Since most pati-

ents do not know their last menstrual period, the gestational age was calculated based on first trimester 

ultrasonography measurements. A significant relationship was found between age groups and these cal-

culated gestational age groups (p = 0.006). Intrauterine Growth Retardation (IUGR) is an important 

condition that causes morbidity and mortality in newborns. IUGR was detected in 106 babies (9.11%) 

of all patients in our study. A statistically significant relationship was found between age groups and 

IUGR (p = 0.029). Since our hospital was an advanced tertiary center and mostly patients came from 

the periphery, a regular antenatal follow-up could not be performed. There was no statistically signifi-

cant relationship between all age groups in terms of antenatal follow-up (p = 0.096) and frequency of 

fetal anomalies (p = 0.452). Antenatal findings of age groups are shown in Table-3. 
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Table 3. Antenatal findings 

Age Groups                           < 19 (n=29)                 19-35 (n=794)                 >35 (n=336)                         

p 

Presentation; 

     HEAD                        21               691                              277                    

     ANUS                         6                 94                                41                                0,008         

TRANSVERS                                    2                                      9                                  12 

    OBLIK                                          0                                      5                                    6 

Gestational week; 

    <34                                     13                                 225                            95                 

    34-37                                  4                                   162                            92 

    37-39                                    7                                         281                               117                             0,006     

    39-42                                  5                                    130                           30 

    >42                                     0                                        1                           2 

IUGR presence; 

     NO                         23                    722                               313                0,029 

     YES                      6                       77                                 23                      

Amnion mai 

    NORMAL                                       20                                  612                               274                      

    ANHİDROAMNİOS                   5                           75                                 18                             0,005     

    OLİGOHİDROAMNİOS                   3                                    79                                 19                         

    POLİHİDROAMNİOS                      1                                    33                                 25     

Antenatal follow-up; 

NO                                               21                                   663                               290                            0,096 

YES                                                 8                                   136                                 46 

Congenital anomaly; 

    NO                                                26                                   749                              319                              

0,452   
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    YES                                                  3                                     50                                 17 

There was a significant relationship between age groups and birth weight (p = 0.042). According to age 

groups, similarities were found in all three age groups under 1000 grams. The newborns were examined 

in terms of 1st and 5th minute Apgar scores within age groups. While the 1st minute apgar score was 

found to be statistically insignificant with the age variable (p = 0.329), a significant correlation was 

found with the 5th minute apgar score (p = 0.042). The relationship between age groups and newborn 

findings is shown in Table-4. 

                                                               Table 4. Neonatal findings 

Age Groups                        < 19 (n=29)                 19-35 (n=794)                 >35 (n=336)                         p 

Birth weight (gr);  

             <1000                                        5                               66                                     31 

             1000-2000                               9                              125                                    44 

             2000-2500                               6                              103                                    38                             

0,042 

             2500-4000                               9                              484                                   213 

             >4000                                       0                                 21                                     10 

Apgar score (mean); 

             1st MINUTE                      4,413                         5,157                               5,187                          

0,329     

             5TH MINUTES                              6,275                         7,493                               7,485                          

0,042       

Need for intensive care; 

             YES                                            17                             528                                   221                           

0,707 

             NO                                             12                             271                                   115 
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DISCUSSION 

The pregnancy period is considered as a physiological period for a woman's life. Nevertheless, any pre-

existing disease of the mother or fetus may complicate the pregnancy unexpectedly. Adolescent and 

advanced age pregnancies are among the most important of these risk factors. 1164 patients who deli-

vered at Dicle University Medical Faculty Hospitals during 2017 were retrospectively analyzed and 

included in the study. The basis of our study was 1.291.055 births in our country in the same year, 14781 

of these births belonged to the adolescent age group, while 201.098 belonged to the advanced age group 

of pregnant women. The ratio of births in the advanced age group to all births was around 15.58%, and 

it was below our patient group. Adolescent births had a rate of 1.14% and remained below our patient 

group. Since our hospital is a tertiary reference hospital, the birth rate in the risky age group (adolescents 

and advanced age) was above the country average. 

 In a study where the number of patients was 5882 and they were divided into 3 different age groups; 

While those who gave birth in the adolescent age group had a higher rate than our study, the older age 

group was found under those who gave birth (9). However, since the adolescent age group was defined 

as below 20 years of age in this study, the ratio was higher than our patient group. In another similar 

study with 126 patients, the number of patients in both groups that are at risk was significantly higher 

than in our study (10). In the study conducted by Taner et al. (11) in İzmir province, the adolescent age 

pregnancy rate was found to be 16.9, while in another study conducted in Diyarbakır, the adolescent 

pregnancy rate was found to be 18.12 (12). In a study conducted by Sak et al. In Şanlıurfa, the rate of 

pregnant women in the advanced age group among 126 patients was found to be 41.46. (13). 

While Kahveci et al. (14) investigated the maternal and fetal outcomes of advanced pregnancies, the 

average gravida was 3.6, in our study it was 5.64 In the same study, the average parity was found to be 

3.1. In the study of Şeker and et al. while the average gravida in adolescents was 1.33, the parity average 

was 1.06; In the advanced age group, these rates were found to be 5.16 and 3.91, respectively. Among 

the study data in a specialty thesis, both gravity and parity average of 256 adolescent pregnant women 

were found to be lower than our study (15). 

In most of the studies in the literature, it has been shown that the rate of cesarean section increases in 

older pregnancies (16,17,18,19,20,21). In recent studies, cesarean rates were found to be lower in the 

adolescent age group than in the control group (22,23,24). 

Women in adolescence have not completed the developmental stage, especially in terms of skeletal sys-

tem, they have not reached full maturity. Therefore, it was predicted that women of adolescent age give 

birth to premature and low birth weight babies and consequently neonatal and infant mortality will be 

higher (25). Studies have been found showing an increase in the frequency of preterm delivery in older 

pregnant women (25,26,27,28.29). 

In the study conducted by Şekeroğlu et al. (10) on the incidence of IUGR, it was found to be 6.9% and 

4.3% in the advanced age group. In the study of Sak et al. (13), while it was 3.8% in adolescents, it was 

never detected in the advanced age group. 

In the study of Hsieh TT et al. (19), the rate of having APGAR score below 7 in the first and fifth minutes 

in advanced maternal age pregnancies was found to be higher. In the study conducted by Thaithae et al. 
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(26), no significant difference was observed in terms of APGAR score in newborns of adolescent preg-

nant women. 

Preeclampsia is an important complication with pregnancy-specific hypertension. Publications stating 

that preeclampsia is more common in adolescent pregnancies (30,31,32). In a study conducted on elderly 

pregnancies, hypertension was found to be 8.7% in 35 years and over, while it was 6.6% in the control 

group (17). 

In many studies examining adolescent pregnancy and its complications, data of patients in terms of 

gestational diabetes mellitus (GDM) were not included. Only a few studies have found data on GDM. 

Studies have found that the rate of gestational and pregestational diabetes mellitus has increased in preg-

nant women of advanced maternal age (21,25,27,28,33). 

In many of the studies examining the relationship between congenital anomaly and maternal age, a 

strong relationship was found between advanced maternal age and chromosomal defects. In the study 

of Yariv Yogev et al. (18), no significant relationship was found between age groups and fetal anomalies. 

 In a study on cesarean indication, 42.2% of adolescent pregnant women had cesarean section due to 

fetal distress (34). In the study conducted by Imir et al. (35) with 715 adolescents and 4560 adult preg-

nant women, the history of cesarean section due to fetal distress was found to be significantly higher in 

adolescent pregnant women compared to adults. In our study, 49.14% of patients underwent cesarean 

section as the delivery method due to a history of previous cesarean section. 

In the study of Şekeroğlu et al. (10), it was found that newborns with lower birth weight and prematurity 

in adolescent pregnant women compared to older ages. These findings are consistent with the literature, 

however, in the same study, no increase in perinatal mortality was observed, the reason being that the 

center where the study was conducted was the third step. In our study, Intra Uterine Mort Fetus (IUMF) 

was observed in 6 adolescent patients and neonatal mortality was observed in 1 patient. In advanced age 

group patients, 13 IUMF and 10 patients had neonatal mortality. 

Studies have suggested that neoantal complications increase in adolescent pregnancies as well as mater-

nal complications (36,37). In our study, adolescents were found to be the age group with the greatest 

need for neonatal intensive care. 

In the study of Kahveci et al. (14), the rate of multiple pregnancy in advanced age was found to be 4.2%. 

In terms of multiple pregnancy, no significant relationship was found between the advanced age group 

and the control group in this study. The data in our study are in this direction. 

Our study is similar to ART in the literature, and there are no reported cases. 

In recent studies, it has been observed that the poor obstetric outcomes seen in high-risk pregnancies are 

bipolar. This situation is due to the incompletion of the biological process in adolescents; In the elderly, 

it is suggested that social factors such as biological aging, deprivation of antenatal care and poor socio-

economic status are caused. However, even in studies in which sociodemographic factors were control-

led, adolescent and advanced age pregnancies were considered to be at high risk. 
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As with any health-threatening problem, risky age pregnancies should be prevented before they occur. 

In order to prevent the occurrence of risky age pregnancies in our country, training programs for the 

public should be organized with experts in their fields, with the participation of the public in cooperation 

with the sectors. Organizing these programs can contribute to the reduction and prevention of advanced 

age and adolescent pregnancies. When risky maternal age pregnancy occurs, it should be recommended 

to receive more stringent antenatal care due to the risks, and the continuity of follow-up should be en-

sured by encouraging healthcare personnel to provide home care services if necessary. In this way, pro-

viding regular prenatal care to risky pregnant women can provide significant improvement in fetal and 

maternal outcomes. 
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POSTPARTUM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM  

Sema BAKİ YILDIRIM1, Neslihan BEZİRGANOĞLU ALTUNTAŞ2 

1Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Giresun / Türkiye 
2Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi, Kadın Doğum Kliniği, Trabzon / Türkiye 

Öz: Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böb-

rek yetmezliği ile karakterizedir. Postpartum HÜS (PHUS) ilk olarak 1968'de Robson tarafından tanım-

lanmıştır. Pediatrik yaş grubunda postpartum  HÜS nadirdir. Bununla birlikte, dünya çapında artan genç 

gebelik insidansı ile akut böbrek yetmezliği ile başvuran hamile ergenlerde bu sendrom ayırıcı tanıda 

düşünülmelidir. 17 yaşında, 120 kilogram ağırlığında, ilk gebeliği olan hasta 40. gebelik haftasında 

komplikasyonsuz sezaryen ameliyatı geçirdi. Postpartum 3. günü halsizlik ve oturup kalkmakta zor-

lanma şikayeti ile geldi.  Ateşi 36.5 °C,  kan basıncı 130/80 mmHg idi. Hastanın aktif kanaması yoktu, 

kötü kokulu vajinal akıntısı mevcuttu. Laboratuvar sonuçlarında; beyaz kan hücresi (WBC) sayısı 16,7 

× 10³ / µL, trombosit (PLT) sayısı 32×  10³ / µL ve hemoglobin (Hgb) düzeyi 8 g / L, kreatinin 2,03 

mg/dL, alanin aminotransferaz (ALT) 17 U/L,  aspartat aminotransferaz (AST) 72 U/L, laktat dehidro-

genaz (LDH) 1859 U/L, CRP 172 MG/dL  ve +2 proteinürisi olduğu görüldü. Sepsis, HÜS, HELLP ön 

tanılarıyla hasta 2. Basamak yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Kan ve idrar kültürleri alındı. Tazosin, 

flagyl ve klindamisin başlandı.  3Ü eritrosit süspansiyonu, 3Ü taze donmuş plazma (TDP) ve 2 havuz-

lanmış trombosit transfüzyonu yapıldı. HÜS ön tanısıyla plazmaferez yapılmak üzere üst merkeze sevk 

edildi. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde antibiyoterapi, antihipertansif, antikoagülan tedavi, 

kan ürünleri replasmanı, günlük plazmaferez ve aralıklı hemodiyaliz alarak 19 gün takip edildi. Sonuç 

olarak postpartum HÜS tanısı zor ve tekrarlayıcıdır ve zamanında tedavi edilmezse yaşamı tehdit eden 

bir hastalıktır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebelik, Postpartum Hemolitik Üremik Sendrom, Hemoliz, Postpartum 

Böbrek Yetmezliği 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE  

Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böbrek 

yetmezliği ile karakterizedir (1). Postpartum HÜS (PHUS) ilk olarak 1968'de Robson tarafından tanım-

lanmıştır (2). Pediatrik yaş grubunda postpartum  HÜS nadirdir. Bununla birlikte, dünya çapında artan 

genç gebelik insidansı ile akut böbrek yetmezliği ile başvuran hamile ergenlerde bu sendrom ayırıcı 

tanıda düşünülmelidir. Son araştırmalar tahmini insidansının 25.000 gebelikte 1 olarak göstermektedir 

(3).  PHUS patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Gebelik, akut HÜS epizodları için bir risk faktörü 

olabilir, çünkü gebelik artmış prokoagülan faktörler, azalmış fibrinolitik aktivite, endotelyal hücre trom-

bomodülin kaybı ve azalmış ADAMTS 13 aktivitesi ile ilişkilidir (4). Genellikle Komplike olmayan bir 

gebelik sonrası tetiklenirken ayrıca; gebeliğe bağlı hipertansiyon, oral kontraseptif tedavi, enfeksiyon, 

otoimmün bozukluklar,  immünsüpresanların ve antineoplastiklerin kullanımına bağlı da gelişebilir. 

Postpartum HÜS'deki birincil kusur tanımlanamayan platelet agregasyon faktöre bağlı damar duvarında 

mikrotrombinin birikmesine, böbreğin mikro damar sisteminde tıkanmalara ve akut böbrek yetmezliğine 

neden olmasıdır (5).  Postpartum HÜS tanısı zordur. PHUS bugün geçmiş yıllara göre daha iyi tanınma-

sına rağmen, zamanında tedavi edilmezse hala yaşamı tehdit eden bir hastalıktır (6). HÜS tedavisi tar-
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tışmalıdır. Şu anda plazmaferezin HÜS'de etkili olduğu kanıtlanmış, sonucu % 80-%90 iyileştirdiği gös-

terilmiştir (7). Özellikle plazmafereze hemen yanıt vermeyen hastalarda sıklıkla adjuvan tedavi olarak 

steroidler kullanılır. İkinci basamak tedaviler deneysel kalmıştır. Antikoagülanlar (8), fibrinolitikler (9), 

prostosiklin infüzyonları ve intravenöz immünoglobulin halen araştırılmaktadır (10).  

Postpartum HÜS'ün prognozu kötüdür (11). Hastalıktan hayatta kalanların% 50'sinde en az bir kez tek-

rarladığı görülmüştür. Vakaların sadece %10’unda renal fonksiyon tamamen iyileşmiştir. Bununla bir-

likte erken tanı ve uygun tedavi ile maternal mortalite %90’a kadar azaltılabilir, ancak uzun vadeli mor-

bidite ve mortalitesi yüksektir (1). 

AMAÇ  

Postpartum dönemde hemolitik üremik sendrom gelişen hastayı sunmak. 

KAPSAM 

17 yaşında sorunsuz geçen sezaryen operasyonu sonrası 3. günde gelişen hemolitik üremik sendrom 

tanısı alan hastanın klinik bulguları ve takibi anlatılacaktır. 

YÖNTEM 

Olgu sunumudur. 

BULGULAR 

17 yaşında, 120 kilogram ağırlığında, ilk gebeliği olan hasta 40. gebelik haftasında komplikasyonsuz 

sezaryen ameliyatı geçirdi. Doğum öncesi düzensiz takipli ve tıbbi öyküleri dikkat çekici değildi; doğum 

sonrası takibi sorunsuz geçti. Postpartum 3. günü halsizlik ve oturup kalkmakta zorlanma şikayeti ile 

geldi.  Ateşi 36.5 °C,  kan basıncı 130/80 mmHg idi. Hastanın aktif kanaması yoktu, kötü kokulu vajinal 

akıntısı mevcuttu. Sezaryen insizyonu intakttı ancak insizyonun 3 cm üstünde 20x40 cm²’lik kızarık, 

ödemli, ısı artışı olan bir alan mevcuttu. Laboratuvar sonuçlarında; beyaz kan hücresi (WBC) sayısı 16,7 

× 10³ / µL, trombosit (PLT) sayısı 32×  10³ / µL ve hemoglobin (Hgb) düzeyi 8 g / L, kreatinin 2,03 

mg/dL, alanin aminotransferaz (ALT) 17 U/L,  aspartat aminotransferaz (AST) 72 U/L, laktat dehidro-

genaz (LDH) 1859 U/L, CRP 172 MG/dL  ve +2 proteinürisi olduğu görüldü. Aktive parsiyel trombop-

lastin zamanı (APTT), protrombin zamanı (PT), fibrinojen (FIB) normal aralık içindeydi. Sepsis, HÜS, 

HELLP ön tanılarıyla hasta 2. Basamk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Kan ve idrar kültürleri alındı. 

Tazosin, flagyl ve klindamisin başlandı.  3Ü eritrosit süspansiyonu, 3Ü taze donmuş plazma (TDP) ve 

2 havuzlanmış trombosit transfüzyonu yapıldı. Takibinde ateşi 39C°, nabız dakikada 120-130, tansiyon 

140/80 mmhg civarında seyretti, 12 saatlik süreçte 4500 cc aldı, 2500 cc çıkardı. Kontrol tetkiklerinde 

hgb 7,7 g/L, PLT 32X10³ / µL, kreatinin 3,1 mg/dL LDH 2770 U/L olduğu görüldü. Nefrologa danışıldı. 

HÜS ön tanısıyla plazmaferez yapılmak üzere üst merkeze sevk edildi. Üçüncü basamak yoğun bakım 

ünitesinde antibiyoterapi, antihipertansif, antikoagülan tedavi, kan ürünleri replasmanı, günlük plazma-

ferez ve aralıklı hemodiyaliz alarak 19 gün takip edildi. Kültürlerinde üreme olmadı. Adölesan serviste 

ayrıca 15 günlük takip sonrası kreatinin değeri 1,1 mg/dL, PLT 241x 10³ µL, hgb 8,7 g/dL ile taburcu 

edildi. Antihipertansif tedavi devam etti. 
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SONUÇ 

Postpartum HÜS tanısı zor ve tekrarlayıcıdır ve zamanında tedavi edilmezse yaşamı tehdit eden bir 

hastalıktır.  Erken tanı ve uygun tedavi ile maternal mortalite azaltılabilir, ancak uzun vadeli morbidite 

ve mortalite yüksektir 
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CYSTIC FIBROSIS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND MANAGEMENT 
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Abstract: Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive inherited multisystemic disease that occurs as 

a result of the dysfunction of Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) chloride 

channel of exocrine glands and disrupts the function of organs by affecting all exocrine epithelium. The 

absence of CFTR protein and/or disfunction in CF airway epithelium produces two defects in this pro-

cess. First, the reduced permeability of CF epithelia to Cl- results in reduced Cl- secretion and hence less 

mass of salt on the apical surface. Secondly,  ENaC activity is unchecked, resulting in an unregulated 

and inappropriate absorption of salt from ASL. Respiratory signs are the most common ones in all ages. 

More than 90% of CF patients die due to progressive lung disease and respiratory failure. Meconium 

ileus, chronic cough, recurrent lung infections,  chronic oily diarrhea and an inability to gain weight, 

biliary cirrhosis, exocrine pancreatic insufficiency, obstructive azoospermia are other common symp-

toms of CF. CF can be diagnosed with at least 1 phenotypic characteristics and a sweat chloride con-

centration of >60 mmol/l. The main aims of treatment are age-appropriate physical and psychosocial 

development, especially with respect to pulmonary function and structure and the avoidance of organ 

complications espacially pulmonary infections. Cystic fibrosis effects so many organs and systems, has 

broad implications for both quality and quantity of life when poorly controlled. Therefore, treatment 

should focus on optimizing function to avoid acute illness events. 

Keywords: Cystic Fibrosis, Respiratory Infections, CFTR, Mukus, Growth Restriction 

INTRODUCTION 

Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive inherited multisystemic disease that occurs as a result of 

the dysfunction of Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator (CFTR) chloride channel of 

exocrine glands and disrupts the function of organs by affecting all exocrine epithelium (Villanueva et. 

al., 2017). It is seen 1 in 2500- 3500 live births. It affects the upper airways, liver, intestines and repro-

ductive organs, especially the lungs and pancreas. The life span, which was a few months after diagnosis, 

has now reached the mid-40s with effective diagnosis and treatment methods (Sens and Stern, 2013). 

Type of organ involvements and their frequencies are shown in Table 1 (De Boeck et. al., 2006) 
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Table 1. Cystic fibrosis organ involvement 

Organ  Type of involvement Frequency 

Lung Chronic pneumonia,  

Fibrosis 

Pulmoner infection with mucoid  

P. aeruginosa 

99 % 

Nose Chronic rhinosinusitis 61 % 

Nasal polyps 46 % 

Pancreas Exocrine pancreatic insufficiency 87 % 

Diabetes mellitus 32 % 

Pancreatitis 2 % 

Liver Steatosis 25-60 % 

Cirrhosis 10 % 

Cholecystolithiasis 15 % 

Intestine Meconium ileus 20 % 

Distal intestinal obstruction syndrome 6 % 

Reproductive tract Obstructive azoospermia 

Congenital bilateral absence of  

vas deferens 

97 % 

Other less spesific signs which helps the diagnosis of CF 

*Hypochloremic alkalosis 

(Pseudobartter synd.) 

*Growth retardation 

*Rectal prolapse 

*Hypoproteinemia 

*Cholelithiasis 

*Biliary cirrhosis 

 

*Recurrent pancreatitis 

 *Portal hypertension 

 *Primary sclerosing cholangitis 

*ABPA 

*Hemoptysis without tuberculosis 

and vasculitis 

*Pansinusitis (Radiologically) 

 

*Chronic, productive cough 

*Clubbing 

*Osteopenia / osteoporosis 

<40 years 

*Atypical diabetes 

 

 

PATHOPHYSIOLOGY 

In normal airway epithelia, CFTR-mediated Cl- secretion and ENaC mediated Na+ absorption are coor-

dinated to maintain ASL at a depth that allows cilia to beat effectively and move the mucus blanket 

across the surface of the epithelium. The absence of CFTR protein and/or disfunction in CF airway 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

305 

epithelium produces two defects in this process. First, the reduced permeability of CF epithelia to Cl- re-

sults in reduced Cl- secretion and hence less mass of salt on the apical surface. The result is a reduced 

driving force for water to enter the lumen. Secondly in the absence of CFTR, ENaC activity is unchec-

ked, resulting in an unregulated and inappropriate absorption of salt from ASL. The overlying mucus 

blanket, consequently, becomes dehydrated and compresses the cilia, resulting in the arrest of MCC 

(Clunes and Boucher, 2007). 

 

Image 1. Mechanism of cystic fibrosis 

The hardening mucus clogs the bronchi and bronchioles. Lung ventilation is impaired. Especially 

Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae in younger ages and Pseudomonas aeruginosa in adults 

is easily settles and causes lung infections. Pseudomonas colonization is the most important cause of 

lung damage. 

CLINICAL SYMPTOMS 

Respiratory signs are the most common ones in all ages. More than 90% of CF patients die due to 

progressive lung disease and respiratory failure. Therefore lung and respiration pathway involvement is 

the main responsible to determine the severity of disease, life span, health quality and constitutes. Me-

conium ileus may be the earliest sign of CF. All babies with meconium ileus must be investigated for 

CF (Naehrig et. al., 2017)). 
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Table 2. Clinical symptoms by age groups 

Prenatal period 

    Intestinal perforation 

     Hyperechogenic bowel in ultrasonography 

Newborn 

     Meconium ileus 

     Intestinal atresia 

     Jaundice with prolonged direct hyperbiluribinemia 

     Abdominal and scrotal calcification 

     Hemorrhagic disease of the newborn 

Childhood 

     Chronic cough                                                         Clubbing in the fingers 

     Chronic-recurrent wheezing episodes                  Pansinusitis 

     Recurrent lung infections                                      Chronic oily diarrhea 

     Bronchiectasis                                                         Inability to gain weight                                               

     Hemoptysis                                                              Rectal prolapse  

     Recurrent nasal polyp 

 

DIAGNOSIS 

There are 2 different phenotypes of cystic fibrosis: Typical (Classic), Atypical (non- classic). Classic 

CF can be diagnosed with at least 1 phenotypic characteristics (chronic sinopulmonary disease, specific 

or characteristic gastrointestinal or nutritional abnormalities, salt loss syndromes, and male genital ab-

normalities resulting in obstructive azospermia and a sweat chloride concentration of >60 mmol/l. Non‐

classic CF describes patients with a CF phenotype in at least one organ system and normal (<30 mmol/l) 

or borderline (30–60 mmol/l) sweat chloride level. In order to diagnose these patients, there is need to 

show a mutation on each CFTR genes that leads to CF, or direct quantification of CFTR dysfunction by 

nasal potential difference measurement. 

Cystic fibrosis, which is included in the neonatal screening program in many countries, has been routi-

nely screened by measuring immunoreactive trypsinogen (IRT) in dried blood spots as a part of 

The Newborn Metabolic Screening Programme  in our country since 2015. Blood pancreas enzyme le-

vels increase due to obstruction of the pancreatic ducts; this causes an increase in reactive trypsinogen 

(IRT) level. The prenatal diagnosis of CF can be established in pregnancies known to be at increased 
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risk because of a positive family history, or through routine antenatal screening programs. In cases in 

which the genotype status of the parents is known, the diagnosis of CF can be confirmed or excluded by 

direct mutation analysis performed on fetal cells obtained by chorionic villus sampling at 10 weeks’ 

gestation; or cultured amniotic fluid cells performed at 15 to 18 weeks’ of gestation.  

The diagnosis also can be made by a sweat chloride concentration greater than 60 mEq/L in the presence 

of typical clinical features (chronic pulmonary disease, pancreatic insufficiency, or both) or a family 

history (sibling or first cousin who has CF). Technical errors tend to produce elevated values, so a ‘‘po-

sitive’’ result always must be confirmed by a second sweat test. Chloride measurement in sweat is 96.5% 

sensitive and 99% specific and considered the gold standard in diagnosis in patients with typical clinical 

symptoms. However, in patients with atypical clinical findings genetic testing may be needed rarely 

(Naehrlich et. al., 2013). 

Table 3. The diagnosis of cystic fibrosis 

CF is diagnosed when an individual has both  

1- At least one clinical presentation of the disease,  

2- Evidence of CFTR dysfunction. 

Clinical Presentation of CF:      

 a positive neonatal screening test 

 a sibling carrying the diagnosis of cystic fibrosis 

 at least one clinical sign of cystic fibrosis 

Evidence of CFTR dysfunction 

 an elevated chloride concentration in sweat (= 60 mmol/L) in at least two independent me-

asurements, and/or 

 the demonstration of at least two cystic-fibrosis-causing CFTR mutations in trans, ie., one 

mutation on each of the two chromosomes, and/or 

 the demonstration of a characteristic type of CFTR dysfunction with nasal potential diffe-

rence measurement (NPD) or intestinal short-circuit current measurement (ICM). 

 

TREATMENT 

The main aims of treatment are age-appropriate physical and psychosocial development, especially with 

respect to pulmonary function and structure and the avoidance of organ complications espacially pul-

monary infections. Acute pulmonary infection treatment with oral or intravenous (IV) antibiotic depends 

on the type of microorganism and the severity of infection. Duration of treatment is usually 10-14 days.  
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Pseudomonas aeruginosa (PA) is the most important problem in acute pulmonary infection in CF. PA 

early eradication therapy is Tobramycin inhalation solution (TIS) for 28 days if the patient mildly symp-

tomatic or asymptomatic or IV double antibiotic combinations (with anti-pseudomonal antibiotics) for 

14 days should be administered to the patients with pneumonia clinically heavy enough to be hospitali-

zed.  

Chronically colonized patients with PA should be regularly treated with nebulized antipseudomonal 

antibiotics. The purpose is not only suppressing inflammation by reducing microbial load but also redu-

cing the number of acute exacerbations, preserving respiratory function and prevent the development of 

bronchiectasis.  

Chest physiotherapy prevent the development of infections, atelectasis and bronchiectasis, preserves 

respiratory functions. 

Ivacaftor is drug that provides re-install broken and inoperative chloride channels in CF by configuring 

and / or activating Cl and water outflow outside the cell. 

Gene therapy is the transfer of a healthy gene to the cells. For radical solution, the healthy gene must be 

transplanted into the cells. 

Liver disease is an early and the second most common complication other than pulmonary causes and 

important cause of death. Ursodeoxycholic acid is currently the only available therapy in CF patients 

with liver disease. Decompensated cirrhosis and hepatic synthesis failure developing patients should be 

evaluated for liver transplantation. 

Growth restriction and malnutrition are common problem in patients with CF. Nutritional status in these 

patients also affects the lung health and functions. The daily calorie needs of patients with CF is 120-

150% of the daily calorie requirement recommended for that ages. 

Pancreatic insufficiency at a level requires pancreatic enzyme replacement will develop in 85% of pati-

ents with CF. The main reason of CFAD is loss of pancreatic islet cells due to increase of pancreatic 

damage and insulin deficiency in patients over the years (Leus et. al, 2000). Insulin administration and 

nutrition planning are the basis of treatment in patients with CFAD and fasting hyperglycemia. 

Chronic diseases can affect childrens’ and their families’ life socially, emotionally. Depression, anxiety 

disorders, behavioral problems, eating problems, treatment incompatibility are common in CF patients. 

Adaptation to disease will increase quality of life and treatment compliance. 

Hepatitis A, varicella, influenza vaccines and RSV, Pseudomonas aeruginosa prophylaxis should be 

recommended to the patients with CF. 
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Table 4. Treatment of cystic fibrosis 

Respiratory system 

          Expectorants (Dornase alfa (rhDNAse); Hypertonic Saline (7% NaCl); Mannitol) 

          Antibiotics 

          Chest physiotherapy 

          Bronchodilators 

Gastrointestinal system 

          Ursodeoxycholic acid 

          Liver transplantation 

          Increased calorie diet, vitamins 

Endocrine system 

          Insulin (CF associated diabetes) 

           Pancreatic enzyme therapy 

Psychosocial  

          Mental / behavioral assistance (against depression, anxiety disorders) 

Immune system 

          Vaccines 

          Antibiotic prophylaxis 

 

CONCLUSION 

Cystic fibrosis is systemic illness, that effects so many organs and systems, has broad implications for 

both quality and quantity of life when poorly controlled. Therefore, treatment should focus on optimi-

zing function to avoid acute illness events. It should target maintaining lung function by controlling 

respiratory infections and clearing airways of mucus plugs, optimizing nutritional status and growth 

with multivitamins and pancreatic enzyme supplements by managing other health complications. 
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DO WE NEED TO USE ANY MEDICATION TO REVEAL OVERSTIMULATED OVARIES 

IN ‘’FREEZE ALL’’ CYCLES IN PCOS PATIENTS UNDERGOING IVF PRIOR TO THE 

THAW ET PROGRAM? 
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1Özel Muayenehane, Fulya / İstanbul 
2Florence Nightingale Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul / Türkiye 

Abstract: Purpose: With recent technologic advances especially in cryobiology, not to do fresh trans-

fer, namely ‘’Freeze All’’ strategy is being widely accepted to save these patients while keeping their 

high pregnancy chances. In this retrospective study we aimed to see if there is any difference among the 

‘’Freeze All’’ cycles of PCOS patients undergoing IVF if we give any medication to suppress the hyper 

stimulated ovaries prior to the thaw ET compared to the ones when we start immediately after. Materials 

and Methods: All the ‘’Freeze All’ cycles between July 2015 and June 2019 were analyzed in a single 

IVF center retrospectively. We grouped cycles into two: Group I consisted of cycles in which E+P pill 

(Cycloprogynova) was given prior to the thaw ET whereas in Group II the thaw ET protocol was started 

without giving any break. Results: In Group I there were 52 cycles whereas in Group II there were 33 

cycles. All the patient and cycle characteristics were same among the groups. Also the pregnancy out-

come was similar between both groups. Conclusion: Clinicians can safely start the thaw ET program 

once the patients see their period without giving any medication in between. Surely this is a big ad-

vantage for both patients and busy IVF programs saving time and cost. 

Keywords: IVF, Freeze All, PCOS  

INTRODUCTION 

The main principle in medicine is first not to give any harm to the patients. Accordingly, for many years 

PCOS has been a big challenge in IVF practice (1). These high responder IVF patients carry high risk 

of developing ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) with serious morbidity and mortality. 

With recent technologic advances especially in cryobiology, not to do fresh transfer, namely ‘’Freeze 

All’’ strategy is being widely accepted to save these patients while keeping their high pregnancy chances 

(2, 3). 

Here, in this retrospective study we aimed to see the impact of giving any medication to suppress the 

hyperstimulated ovaries before we start the thaw ET program onto the outcome. 

MATERIALS and METHODS 

This retrospective study included the patients with PCOS aged under 40 years who underwent IVF cy-

cles with ‘’Freeze All’’ strategy between July 5, 2015 and June 6, 2019. All the ovum-pickups were 

performed at Istanbul Florence Nightingale Hospital IVF Unit. 

Briefly, controlled ovarian hyperstimulation was done as follows: patients were stimulated with the use 

of the same gonadotropin, namely u-hMG (Merional IBSA, Switzerland). The initial dose was 75-225 

units daily sc. which was adjusted based on previous cycles and BMI. When the leading follicle reached 

14 mm in diameter, one ampoule of GnRH antagonist; Cetrorelix 0.25 mg daily sc (Cetrotide, Merck, 
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Germany) was added until the day of hCG trigger. Once the follicles reached 18-20 mm in diameter one 

ampoule of r-LH 250 mcg (Ovitrelle, Merck Serono, Italy) was administered sc. 

Thirty-five hours later, oocytes were retrieved under general anesthesia. In the lab, in all cycles we 

applied ICSI procedure and the embryos were let to grow till blastocyst stage on day 5. Later, all the 

blastocysts on day 5 were frozen through vitrification and maximum 2 embryos were placed in each 

vial. 

Women were allocated into 2 groups; in Group I we gave a combined pill of  Estradiol + Progesterone  

one a day (Cycloprogynova, Bayer, Germany) starting with the first menstrual period for 21 days 

whereas in Group II, we did not give any medication and started the thaw ET protocol immediately. 

The thaw ET protocol was as following: on day 3 of their cycle the patients were given estradiol 2 mg 

po 3x1 day (Estrofem, Nova Nordisc, Denmark) for 10 days. On day 11, we checked the endometrial 

thickness and ovaries through transvaginal ultrasonography, in the absence of any ovarian cysts above 

15 mm if the thickness is above 7 mm, then we started Progesterone 50 mg im daily (Progestan, Koçak 

Pharmaceuticals, Turkey), methylprednisolone 1x16 mg po (Prednol, Genseta Pharmaceuticals, Turkey) 

and doxycycline 100 mg 2x1 (Deva Pharmaceuticals, Turkey) were also prescribed for 5 days. Five days 

later we scheduled the thaw ET. The ET was done by the same clinician with a full bladder under trans-

abdominal ultrasonographic guidance.  

Throughout the luteal phase all the patients continued estrogenic support (Estradiol 3x1 mg po) together 

with Progesterone 50 mg im and Progesterone 200 mg vaginal capsule (Progestan, Koçak Pharmaceu-

ticals, Turkey) daily. 

Twelve days post ET all the patients gave blood pregnancy test and the test positive ones were called 

for transvaginal ultrasonographic examination 15 days later. We named clinical pregnancy once we saw 

the gestational sac with the fetal heart beat inside. 

Patients with the diagnosis of azospermia requiring TESE operation and those not meeting the criteria 

or doubtful for diagnosis of PCOS were excluded from the study. 

Statistical analysis was performed using Mann Whitney U and chi-squared tests. 

RESULTS 

In Group I there were 52 patients and in Group II there were 33 patients. Each patient was enrolled in 

the study only once (Table I). 

Group I and Group II patients did not differ in the terms of age, duration of infertility, the amount of 

hMG consumed, estradiol levels on the day of hCG, the total oocytes retrieved and the number of em-

bryos transferred. 

Additionally, obstetric outcome was same: the clinical pregnancy, miscarriage and delivery rates were 

all similar in both groups. Of the pregnancies in Group I, one was ectopic pregnancy. 

In Group I, there were 9 cases of OHSS and this was 4 in Group II patients. None of them needed 

hospitalization. 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

313 

DISCUSSION 

Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) is a well-known potentially life-threatening medical con-

dition carrying serious morbidity and mortality risks in PCOS patients undergoing IVF. So far there 

were various strategies developed to eliminate this risk. Most commonly applied strategy is to avoid 

fresh transfer, instead freeze all embryos and later perform the ET in a more  optimal conditions (4). 

In IVF practice, these PCOS patients have been always the luckiest ones with the highest pregnancy 

rates. So with the ‘’Freeze All’’ approach while avoiding from OHSS, IVF clinicians should keep their 

patients’ highest pregnancy potential. Theoretically, it might seem logical to give any medication like 

Cycloprogynova as we gave in our study or oral contraceptive pills before the start of thaw ET to sup-

press the hyper-stimulated ovaries. But here in this study we showed that this kind of treatment did not 

make any difference on the outcome. Most probably, all the hyper-stimulated ovaries return back to their 

normal physiologic status once the patients see their period.  

Previously Ozgur et al showed that the time interval between oocyte retrieval and frozen embryo transfer 

did not make any difference on the live birth rates in freeze all cycles (5). Also in our study we showed 

the same effect, additionally we also showed that there is no need to use any medication to suppress the 

hyper-stimulated ovaries prior to the thaw ET program. The patients can save at least 21 days of period 

(Cycloprogynova or any OCP usage). 

It is clear that this is an undeniable advantage for both patients and busy, referral IVF patients saving 

time and financial cost in this expensive type of treatment. 
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Table I. The patient and cycle characteristics with pregnancy outcome 

 

Variable 

Group I   

(With Cyclo-

progynova)   (n=52) 

Group II  

(No Cyclo-

progynova) 

 (n=33)  

Age (year) 29 29 NS 

  Range (21-38) (20-37)  

Duration of infertility (year) 5 7.5 NS 

  Range (1.5-16) (1-12)  

Consumed hMG medication (units) 1800 1725 NS 

  Range (975-4500) (950-4850)  

E2 level on the day of hCG(pg/ml) 4381 3945 NS 

  Range (856-7542) (942-6946)  

Total oocytes retrieved 24 22 NS 

  Range (12-48) (8-53)  

Fertilization rate (%) 82.48 86.67 NS 

% of OHSS cases  15.3  5.7 NS 

Miscarriage rate (%) 4.7 5.7 NS 

Delivery rate (%) 77.6 74.3 NS 

 

*Values are median 

 

   

 

  



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

315 

ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN: CURRENT PERSPECTIVES 

Gülsüm ÖZEN 

Health Science University, Kecioren Training and Research Hospital, Faculty of Medicine Depart-

ment of Pediatrics, Ankara / Turkey 

Abstract: Atopic dermatitis is an pruritic (itchy), chronic, recurrent, inflammatory skin disease that 

usually begins in infancy and affects approximately 15-20% of children. It progresses with acute relapse 

and remissions. Patients mostly present with itchy skin rashes. In infancy, the cheeks, scalp and extrem-

ities' extensor faces are most frequently affected. Chronic lesions in childhood are often seen on the 

flexor faces of the extremities, the head and around the mouth. In adolescents and adults, the rashes are 

on the head, neck and extremities’ flexor faces. Atopic dermatitis is diagnosed clinically with history 

and the presence of lesions with typical morphological distribution. Itching is indispensable finding. In 

necessary cases, skin biopsy, skin prick test, patch test, serum immunoglobulin E, allergen-specific Ig 

E may be helpful in diagnosis. Treatment mainly consists of avoidance of triggers, skin care / hydration 

for lesions, antiseptic measures and medical treatment. The most important step in the treatment is to 

support the skin with regular and suitable moisturizers, as the primary skin barrier defect and impaired 

permeability, dry, extremely sensitive skin is the main cause of atopic dermatitis lesions. Topical corti-

costeroids are the first choice for anti-inflammatory therapy in acute atopic dermatitis and frequently 

recurrent resistant cases. Oral antihistamines can be used in addition to anti-inflammatory therapy to 

relieve itching. In conclusion, atopic dermatitis is a multifactorial, chronic inflammatory disease trig-

gered by environmental allergens on a genetic basis. Since it affects the standard of living of the patient 

and his family significantly, it should be evaluated well and managed well with a successful treatment 

plan. 

Keywords: Atopic Dermatitis, Itching, Allergy, Eczema 

INTRODUCTION 

Atopic dermatitis is an pruritic (itchy), recurrent, chronic, inflammatory skin disease that usually begins 

in infancy and affects approximately 15-20% of children (Laughter et al., 2000). It progresses with acute 

relapse and remissions, significantly affecting the quality of life of the children and their families. Symp-

toms are usually seen in the second- third months of life. It starts at the age of month and may be a 

forerunner of other allergic diseases that may develop later in life. This range of allergic diseases, in-

cluding atopic dermatitis, food allergy, allergic rhinitis, and asthma, is called allergic march. 
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Image 1. Allergic march 

EPIDEMIOLOGY 

Atopic dermatitis is a genetic disease caused by the interaction of immune dysregulation, epidermal 

dysfunction and environmental triggers. The fact that its incidence is 77% in monozygotic twins and 

15% in dizygotic twins reveals the genetic basis of the disease (Ong and Boguniewicz, 2008). A number 

of gene loci associated with atopic dermatitis have been identified. Environmental factors that trigger 

AD formation are aeroallergens (pollen, animal hair, house dust mites, molds), foods (cow's milk, nuts, 

seafoods, egg), microorganisms (bacteria, virus, fungi), irritants (detergents, synthetic fabrics, hot / cold 

water, humid air) and emotional stress. As a result of the reduction of antimicrobial peptides in the skin, 

colonization of Staphylococcus aureus is common on the skin and may correlate with the progression 

and severity of the disease (Leyden et. Al., 1974). High Ig E levels and peripheral eosinophilia are com-

mon in patients. 

  

Atopic dermatitis Food allergy Allergic rhinitis Asthma
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Table 1. Atopic dermatitis triggering factors 

Allergens 

     Aeroallergens : House dust mites, pollen, molds, animal epithelium 

     Food allergens: Cow's milk, eggs, nuts, seafood, wheat, soy 

Irritants 

     Detergent, bleach, softener and soaps 

     Synthetic fabrics 

     Cosmetic products containing preservatives, dyes, perfumes 

     Bathing with very hot water 

     Cigarette smoke 

Microorganisms 

     Bacteria: Staphylococcus aureus, Streptococcus 

     Viruses : HSV, Varicella, Molluscum 

     Fungi    : Candida, Malassezia furfur, Trichophyton, Plasmodium ovale 

Climate conditions 

     Hot and humid weather 

Emotional stress 

 

CLINICAL FINDINGS 

Patients mostly present with itchy skin rashes. Atopic dermatitis lesions are in the form of intense itch-

ing, erythematous papules, edema, small vesicles, and erosions in the acute stage and there is crusting. 

As the lesions become chronic, erythema decreases and lichenification becomes prominent (Maurer et. 

Al., 2013). In infancy, the cheeks, scalp, neck, and extremities' extensor faces are most frequently af-

fected. Chronic lesions in childhood are often seen on the flexor faces of the extremities, the head and 

around the mouth. In adolescents and adults, the rashes are on the head, neck and extremity flexor faces. 

Itching is a sine qua non symptom, except for the first few weeks of life. 
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Image 2. Lesions of atopic dermatitis 

DIAGNOSIS 

Atopic dermatitis is diagnosed clinically with a careful history and the presence of lesions with typical 

morphological distribution. The Hanifin Rajka diagnostic criteria (Hanifin and Rajka, 1980), which are 

widely used in diagnosis, and William's diagnostic criteria (Sand and Thomsen, 2013), which were cre-

ated with the recommendation of the UK working party, are shown in Table 2 and Table 3. 
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Table 2. Hanifin Rajka atopic dermatitis diagnostic criteria 

Major criteria (need 3 or more) are as follows: 

 (1)Pruritus. 

 (2)Typical morphology and distribution. 

 (3)Flexural lichenification in adults. 

 (4)Facial and extensor involvement in infants and children. 

 (5)Dermatitis - Chronically or chronically relapsing. 

 (6)Personal or family history of atopy (asthma, allergic rhinitis, atopic dermatitis) 

Minor criteria (need 3 or more) are as follows: 

(1)Xerosis  

(2) Ichthyosis/palmar hyperlinearity, keratosis pi-

laris  

(3) Immediate (type I) skin test reaction 

(4) Elevated serum IgE  

(5) Early age of onset  

(6) Tendency toward cutaneous infections (espe-

cially staph. aureus and herpes simplex), impai-

red cellmediated immunity 

(7) Tendency toward non-specific hand or foot 

dermatitis  

(8) Nipple eczema  

(9) Cheilitis  

(10) Recurrent conjunctivitis  

(11) Dennie-Morgan infraorbital fold  

(12) Keratoconus  

(13) Anterior subcapsular cataracts  

(14) Orbital darkening  

(15) Facial pallor, facial erythema  

(16) Pityriasis alba  

(17) Anterior neck folds  

(18) Itch when sweating  

(19) Intolereance to wool ad lipid solvents  

(20) Periofollicular accentuation  

(21) Food intolerance  

(22) Course influenced by environmental and 

emotional factors  

(23) White dermographism, delayed blanch 
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Table 3. The U.K. Working Party's Diagnostic Criteria (William’s Criteria) for Atopic Dermatitis. 

Must have: 

Presence of an itchy rash/ Pruritis 

Plus 3 or more of the following: 

History of involvement of skin creases (front of elbows, back of knees, front of ankles, neck, around 

the eyes.) 

Onset under the age of 2 years 

Personal history of asthma  

History of a dry skin in the past year 

Visible flexural dermatitis 

Although the diagnosis of atopic dermatitis is clinical diagnosis, in necessary cases skin biopsy, skin 

prick test, patch test, serum immunoglobulin E, allergen-specific Ig E, eosinophil levels, food challenge 

test and rarely genetic tests may help in the diagnosis. 

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS 

In the differential diagnosis of atopic dermatitis; infectious diseases, scabies, seborrheic dermatitis, der-

matophytosis, ataxia telangiectasia, ichthyosis, allergic contact dermatitis, dermatitis herpetiformis, der-

matomyositis, hyperimmunglobulin E syndrome, phenylketonuria should be treated in children (Bieber 

and Bussman, 2012). 
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Table 4. Differential diagnosis of atopic dermatitis 

Skin Diseases 

     Acrodermatitis enteropathica 

     Dermatomyositis 

     Ichthyosis 

     Contact dermatitis 

     Nummular dermatitis 

     Psoriasis 

Infections 

     Dermatophytosis 

     Candidiasis 

     Skabies 

     HIV-associated dermatitis 

Immune Deficiencies 

     Agamaglobulinemia 

     Severe combined immunodeficiency 

     Hyper immunoglobulin E syndrome 

     Wiskott-Aldrich syndrome 

Malignancies 

     Dermatitis herpetiformis 

     Cutaneous T-cell lymphoma 

     Letter Siwe disease 

Congenital and Metabolic Diseases 

     Phenylketonuria 

     Carboxylase deficiency 

     Hartnup syndrome 

     Hurler syndrome 
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Treatment mainly consists of avoidance of triggers, skin care / suitable hydration for lesions, antiseptic 

measures and medical treatment. The most important step in the treatment is to support the skin with 

regular and suitable moisturizers, as the primary skin barrier defect and impaired permeability, dry, 

extremely sensitive skin is the main cause of atopic dermatitis lesions. Topical corticosteroids are the 

first choice for anti-inflammatory therapy in acute atopic dermatitis and frequently recurrent resistant 

cases. Weak, mild or moderate -potency corticosteroids are selected according to the severity of disease, 

duration of treatment, the width of the surface area to be applied, the thickness of the skin and the ca-

pacity of the skin to absorb the medicine. The second-line anti-inflammatory therapy is topical calcineu-

rin inhibitors. Oral antihistamines and topical anesthetic drugs can be used in addition to anti-inflamma-

tory therapy to relieve itching. In cases of infection secondary to lesions, short-term oral antibiotics or 

antivirals can be used depending on the agent (Kim et. Al., 2015). 

In cases of insufficient clinical improvement, failure to provide long-term stable disease control, failure 

to provide clinical relief, and severe side effects that require discontinuation of treatment, systemic ther-

apy is started due to standard treatment failure. In systemic treatment, biological agents, systemic corti-

costeroids, cyclosporine A, Azathioprine, Mycophenolate mofetil and Methotrexate are used. 

CONCLUSION 

In conclusion, atopic dermatitis is a multifactorial, chronic inflammatory disease triggered by environ-

mental allergens on a genetic basis. Since it affects the standard of living of the patient and his family 

significantly, it should be evaluated well and managed well with a successful treatment plan. Treatment 

should aim at both repairing the impaired barrier function of the skin and suppressing inflammation. 

This is the only way to control the disease. 
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OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK YAYINLARIN ANALİZİ 

Salih GÜLEN1, İsmail DÖNMEZ2 

1-2Muş Alparslan University, Muş / Türkiye 

Öz: Bu araştırmanın amacı 2020 yılında yapılan ve okulöncesi dönemde fen eğitimine yönelik yayınla-

rın (araştırmaların) analiz edilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

yapılmıştır. Bu dokümanlar tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. 2020 yılında okulöncesinde fen 

eğitimine yönelik 19 araştırmanın olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaların amaçlarına ulaşmada çoğun-

lukla nitel yöntemleri tercih ettikleri, sonrasında sırasıyla nicel ve karma yöntemler kullandıkları belir-

lenmiştir. Bu yöntemlerle beraber en çok öğretmen ve öğretmen adayları gibi örneklem grupları tercih 

edilmiştir. Ayrıca bu araştırmalarda en çok görüşme formu kullanıldığı belirlenmiştir. Son olarak bu 

araştırmaların büyük çoğunluğunun okulöncesinde fen eğitimi teorisine dayandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Araştırmalar, Fen Eğitimi, Okulöncesi, Okulöncesinde Fen Eğitimi 

GİRİŞ 

Fen bilimlerinin eğitimi bireyin her yaşında devam etmesi gereken bir eğitim koludur. Bireyin doğumu, 

çocukluğu, ergenliği, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin tamamında fen bilimlerine yönelik merak ve 

öğrenme güdüsünün olduğu düşünülmektedir. İnsan vücudu, doğa ve doğa olayları, uzay ve astronomi, 

madde ve yapısı gibi birçok konuda birey merakını fen bilimleri sayesinde gidermektedir. Fen bilimleri 

merakı giderme, bilgiyi oluşturma ve yeni bilgiler üretme konularında gözlem, deney ve araştırmalar 

yaparak veri oluşturma prensibindedir. Var olan bilgi ve verilerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve 

kıyaslanması ile yeni bilgilerin türetilmesinde de etkilidir. Bireyin her yaşında bilimsel bilginin üretil-

mesi konusunda etkili ve önemlidir. Özellikle okulöncesi dönemde fen bilimleri biliminin kullanımı 

önem arz etmektedir (Dere, Koyunlu Ünlü, 2020; Pekdoğan, 2020; Taş, Keleş ve Aslan, 2020).  

Okulöncesi dönemde çocuklar gördükleri, kokladıkları, duydukları, dokundukları ve hayal ettikleri 

oranda yaşadıkları dünyayı anlama ve keşfetme eğilimindedirler (Kılıç ve Ünal, 2020; Uludağ ve Erkan, 

2020). Bu dönemde çocukların ay, dünya ve güneş ile ilgili soruları, insan vücudundaki organların ça-

lışma prensiplerinin anlama, bitkiler, ağaçlar, çiçeklere ve hayvanlara yönelik hipotezleri, madde, eşya 

veya malzeme bilgisi gibi konulardaki merak durumları fen bilimleri bilimi ile giderilmektedir (Nacar 

ve Kutluca, 2020; Güler ve Taş, 2020). Anlaşıldığı gibi bu dönemde çocuklar oldukça meraklı ve araş-

tırmacı bir ruh halindedirler. Bu özelliklerinin tatmini ile yani meraklarının olumlu ve yeterli giderilmesi 

ile fen bilimlerine yönelik olumlu tutum geliştirmektedirler (Tanık Önal ve Ardıç, 2020; Yılmaz, Özen-

Uyar ve Dikici-Sığırtmaç, 2020). Özellikle bilişsel ve duyuşsal becerilerinin olumlu yönde gelişmesinde 

önem arz etmektedir.  

Genel olarak okulöncesi eğitimi sürecinde fen konularına yönelik gözlem yapma, veri toplama, analiz 

etme gibi süreçlerin öğrenciler tarafından deneyimlenecek fen etkinliklerinin hazırlanması beklenmek-

tedir (Sı̇msar ve Davı̇dson, 2020; Ültay, Dönmez Usta ve Ültay, 2020). Bu dönemdeki öğrenciler bu 

etkinliklerinin bir kısmını evde veya aile ortamında ebeveynleri ile yapabilmektedir. Lakin burada ebe-

veynlerin eğitim düzeyi, ilgi ve fen bilgisi de önem arz etmektedir (Dere ve Koyunlu Ünlü, 2020; Kılıç 

ve Ünal, 2020). Ev ve aile ortamından sonra en önemli ortam okul ortamındır. Burada öğretmen rehber-

liğinde hazırlanan ve uygulanan fen etkinlikleri okulöncesi dönem çocuklarının fen derslerine ve fene 
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bakış açılarını etkilemektedir. Çocukların çevrede doyuramadıkları merakları, ulaşamadıkları cevapları, 

öğrenmek istedikleri doğa ve bilimsel bilgiler okul ortamında öğretmen rehberliğinde sağlanabilmekte-

dir (Buldur ve Alisinanoğlu, 2020; Sı̇msar ve Davı̇dson, 2020). Nitekim öğretmen her zaman çocukların 

gözünde bilen insan olarak görülmektedir. 

Okulöncesi dönemde yapılan yayınlarda fen etkinlikleri konularında dikkat edilecek en önemli konula-

rın çağın gerekliliğini kapsayan unsurların bulunmasıdır. Bu dönemde öğretmen rehberliğinde; ulaşıl-

ması zor, soyut fen kavramlarına dikkat edilmesi (Dağlı ve Dağlıoğlu, 2020), teknolojik gelişmelerin 

fen etkinliklerine entegre edilmesi (Elmas, Kahrı̇man-pamuk ve Pamuk, 2020) ve 21 yüzyıl becerilerini 

geliştirici montessori veya STEM eğitimi yaklaşımlarını (Çakır, Altun Yalçın ve Yalçın, 2020) içeren 

veya kapsayan etkinliklere öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Nitekim erken yaştan itibaren fen bilim-

lerine ve fene yönelik tutum geliştirerek öğrencilerin birer fen bilimleri okuryazar olmaları beklenmek-

tedir (Uludağ ve Erkan, 2020). Özellikle bu dönemlerde fen bilimlerine yönelik oluşturulan şemaların 

çocukların ileriki yaşlarda fen okuryazarlığı kazanmasını etkileyeceği düşünülmektedir (Taş, Keleş ve 

Aslan, 2020). 

Genel olarak okulöncesi dönemde fen konularına yönelik çalışmalarda 2014-2019 yılları arasındaki 

(Güler ve Taş, 2020), 2015-2019 yılları arasındaki (Yılmaz, Özen-Uyar ve Dikici-Sığırtmaç, 2020) ve 

1994-2018 yılları arasındaki (Dede ve Uzun, 2020) çalışmaları inceleyen yayınlara ulaşmak mümkün-

dür. Bu yayınlar okulöncesi dönemde fen eğitimine yönelik makale ve lisansüstü tezlerin çeşitli yönler-

den incelenmesini kapsamaktadır. Benzer şekilde bu çalışmada da okulöncesi dönemdeki fen eğitimine 

yönelik yayınların incelenmesi hedeflenmektedir. Bu araştırmanın mevcut araştırmalardan farkı sadece 

2020 yılında yapılan, makale ve lisansüstü çalışmaları analiz etmektir.  

AMAÇ 

Bu araştırmanın amacı 2020 yılında yapılan ve okulöncesi dönemde fen eğitimine yönelik yayınların 

(araştırmaların) analiz edilmesidir. Bu kapsamda aşağıdaki soruların cevapları aranmıştır. 

1. Araştırmaların türleri nelerdir? 

2. Araştırmalar hangi üniversite veya dergilerde yayınlanmışlardır? 

3. Araştırmaların amaçları nelerdir? 

4. Araştırmalarda hangi yöntemler kullanılmıştır? 

5. Araştırmaların katılımcı özellikleri nelerdir? 

6. Araştırmalarda hangi veri toplama araçları kullanılmıştır? 

7. Araştırmaların teorik veya felsefik dayanağı nelerdir? 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Çalışmada doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi; belli 

bir konuda var olan belge ve dokümanların belirlenen kriterler ölçüsünde analiz edilmesidir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2013). Bu dokümanlar tematik içerik analizi şeklinde analiz edilmiştir. Bu analizde aynı 

konu çerçevesindeki yayınların belli kriterler ölçüsünde temalanması, sentezlenmesi ve yorumlanması 
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söz konusudur (Çalık ve Sözbilir, 2014). İncelenen yayınlar “Google Akademik” üzerinden “okulönce-

sinde fen eğitimi”, “okulöncesi ve fen” gibi anahtar kavramlar aranarak belirlenmiştir. Ayrıca Yüksek 

Öğretim Kurulu (YÖK) tez tarama merkezinde de aynı anahtar kavramlar kullanılarak tarama yapılmış-

tır. Belirtilen bu tarama motorları haricinde veri kullanılmamıştır (en kolay ulaşıma açık olan, ve daha 

çok okuyucuya hitap ettiği için YÖK ve Google Akademik tercih edilmiştir). Ayrıca sadece 2020 yılı 

verileri incelenmiştir. Elde edilen tüm yayınlar bulgular bölümünde sunulmuştur. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında elde edilen buluğular araştırma soruları kapsamında ve sırasında sunulmuştur. 

İncelenen yayınların türlerine göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. İncelenen yayınların türlerinin analizi 

Kategori Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Araştırmaların 

Türü 

Makale 16 84.21 

Yüksek lisans Tezi 2 10.53 

Doktora tezi 1 5.26 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2020 yılında okulöncesinde fen eğitimine yönelik 19 araştırmanın olduğu 

bunların 1’i doktora, 2’si yüksek lisans tezi ve 16’sı makale olmak anlaşılmaktadır. Ayrıca araştırmala-

rın yayımlandıkları dergi ve üniversiteler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Akademik yayınların yayımlandıkları dergi ve üniversite dağılımı 

Sıra Yayın yeri Sıra Yayın yeri 

1 
Anadolu Üniversitesi  (Yüksek Lisans 

Tezi) 
11 Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi 

2 Marmara Üniversitesi (Doktora Tezi) 12 Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 

3 
İstanbul Aydın Üniversitesi (Yüksek Li-

sans Tezi) 
13 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

4 
Journal of Computer and Education Re-

search 
14 IBAD Sosyal Bilimler Dergisi 

5 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakül-

tesi Dergisi 
15 İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 

6 
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim 

Fakültesi Dergisi 
16 Kastamonu Eğitim Dergisi 

7 Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 17 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilim-

leri Enstitüsü Dergisi 

8 Elementary Education Online 18 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

9 Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 19 
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Der-

gisi 

10 Eurasian Journal of Teacher Education   

 

Tablo 2’de 2020 yılında okulöncesinde fen eğitimine yönelik yapılan bilimsel yayınlara ait yayın yerleri 

görülmektedir. Bu yayınlarının 3 tanesinin lisansüstü tez olduğu geri kalanlarının tamamının makale 

oldukları anlaşılmaktadır. Söz konusu tablodaki dergi ve üniversitelerindeki yayın frekansı tamamında 

1’dir. Ayrıca araştırmaların amaçlarının analizi Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. 2020 yılı araştırmalarının amaçlarının analizi 

Kategori Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Araştırmala-

rın Amacı 

Etki belirleme 8 42.11 

Durum belirleme 6 31.58 

Literatür taraması 3 15.79 

Ölçek geliştirme 1 5.26 

Tasarım yapma 1 5.26 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi 2020 yılında okulöncesinde fen eğitimine yönelik araştırmaların ilk üçünün 

sırasıyla, % 42.11’nin “etki belirlemeye” yönelik olduğu belirlenmiştir. Yani herhangi bir değişkenin 

başka bir değişkene etkisi bakımından çalışmalardır. Araştırmaların % 31.58’nin “durum belirleme” 

yani tarama yöntemi ile veri toplayıp durum belirlemeye yönelik çalışmalardır. Son olarak araştırmaların 

% 15.79’nun ise “literatür taraması” olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca araştırmalarda kullanılan yöntemler 

Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. 2020 yılı araştırmalarında kullanılan yöntemler 

Kategori Alt kategori Kod Frekans (f) Yüzde (%) Toplam  

Araştırmaların 

yöntemi 

Karma 

Ölçek, görüşme 2 10.53 

15.79 

Deneysel, görüşme 1 5.26 

Nicel 

Tarama 5 26.32 

31.58 

Deneysel 1 5.26 

Nitel 

Durum çalışması 6 31.58 

52.63 Doküman incelemesi 3 15.79 

Etkinlik planlama 1 5.26 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi 2020 yılı okulöncesinde fen eğitimine yönelik araştırmaların % 52.63’nün 

“nitel”, % 31.58’nin “nicel” ve % 15.79’nun “karma” olduğu görülmektedir. Bu yöntemlerden en çok 

% 31.58 oranda durum çalışmasının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca araştırmaların katılımcı özellikleri 

Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. 2020 yılı araştırmalarının katılımcı özelikleri 

Kategori Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Araştırmaların katı-

lımcıları 

Öğretmen (N:945) 7 36.84 

Öğretmen adayı (N:1035) 5 26.32 

Doküman (N:333)  3 15.79  

Ebeveyn (N:455) 2 10.53 

Çocuk (60-72 ay) (N:265) 2 10.53 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi 2020 okulöncesinde fen eğitimi araştırmalarının çoğunlukla öğretmen ve öğ-

retmen adayları ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre katılımcıların % 36.84’nün “öğretmen”, % 

26.32’si “öğretmen adayı” ve % 15.79’unda ise “doküman” olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca örneklem 

büyüklüğü bakımından 1035 kişi ile öğretmen adayları olduğu görülmektedir. Bunlara ek olarak araş-

tırmaların veri toplama araçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. 2020 yılı araştırmalarının veri toplama araçları 

Kategori Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Veri toplama araç-

ları 

Görüşme formu 7 36.84 

Ders planı 3 15.79 

Doküman incelemesi 3 15.79 

Öz-yeterlik inancı ölçeği 3 15.79 

Gözlem formu 2 10.53 

Problem çözme ölçeği 2 10.53 

Görüşme ölçeği 2 10.53 

Tutum ölçeği 2 10.53 

Başarı testi 1 5.26 

Metafor ölçeği 1 5.26 

Bilimsel süreç becerileri formu 1 5.26 

Öğrenme yaklaşımları ölçeği 1 5.26 

Algı ölçeği 1 5.26 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi 2020 yılı okulöncesinde fen eğitimi çalışmalarının % 36.84'nünde "görüşme 

formu" kullanıldığı belirlenmiştir. Bunların dışında “ders planı”, “doküman incelemesi”, “öz-yeterlilik 

inancı” gibi ölçekler kullanıldığı belirlenmiştir. Geri kalan diğer ölçek türleri; gözlem formu, problem 

çözme ölçeği, görüşme ölçeği, tutum ölçeği, başarı testi, metafor ölçeği, bilimsel süreç becerileri formu, 

öğrenme yaklaşımları ölçeği ve algı ölçeği olduğu görülmektedir. Tüm bunlara ek olarak araştırmaları-

nın dayandığı teorik / felsefik yaklaşımları Tablo 7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. 2020 yılı okulöncesinde fen eğitimi araştırmalarının teorik/ felsefik dayanakları 

Kategori Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Araştırmanın da-

yandığı teorik/ 

felsefik yaklaşım 

Okulöncesinde fen eğitimi 11 57.89 

Pedagojik alan bilgisi 2 10.53 

Ölçek geliştirme 1 5.26 

7E 1 5.26 

Artırılmış gerçeklik 1 5.26 

Metafor 1 5.26 

Montessori yaklaşımı temelli STEM 1 5.26 

Okul dışı öğrenme ortamları 1 5.26 

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi 2020 yılı araştırmalarının % 57.89’nun “okulöncesinde fen eğitimi” teorisine 

dayandığı anlaşılmaktadır. Bunlara ek olarak “pedagojik alan bilgisi”, “ölçek geliştirme”, “7E”, “artırıl-

mış gerçeklik”, “metafor”, “montessori yaklaşımı temelli STEM” ve “okul dışı öğrenme ortamları” gibi 

yaklaşımlara dayandığı belirlenmiştir. 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

2020 yılında okulöncesinde fen eğitimine yönelik 19 araştırmanın olduğu bunların 1’i doktora, 2’si yük-

sek lisans tezi ve 16’sı makale olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaların 16’sı birbirinden farklı dergide 

ve 3 farklı üniversite üzerinden yayınlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu araştırmaların amaçlarının ilk 

üçünün sırasıyla etki belirleme, durum belirleme ve literatür taraması yapma şeklinde olduğu belirlen-

miştir. Bu araştırmaların amaçlarına ulaşmada çoğunlukla nitel yöntemleri tercih ettikleri, sonrasında 

sırasıyla nicel ve karma yöntemler kullandıkları belirlenmiştir. Bu yöntemlerle beraber en çok öğretmen 

ve öğretmen adayları gibi örneklem grupları tercih edilmiştir. Ayrıca bu araştırmalarda en çok görüşme 

formu kullanıldığı belirlenmiştir. Son olarak bu araştırmaların büyük çoğunluğunun okulöncesinde fen 

eğitimi teorisine dayandığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bu bulgular benzerliğinde 

çalışmalara ulaşmak mümkündür. 

Okulöncesinde fen eğitimine yönelik çalışmalar incelendiğinde Güler ve Taş (2020) 2014-2019 yılları 

arasındaki okulöncesinde fen eğitimine yönelik çalışmalardan 129 yayın tespit etmiştir. Bu yayınların 

52'sinin lisansüstü 77'sinin ise makale olduğu belirlenmiştir. Genel olarak bu yayınların çoğunluğunun 

nicel olduğu, öğrenciler ile yapıldığı ve görüşme formları kullanıldığı belirlenmiştir. Son olarak Gazi 

Üniversitesi ve Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nin en çok yayına sahip olduğu belirlenmiştir. 

Benzer şekilde Dede ve Uzun (2020) 1994-2018 yılları arasındaki tezleri incelemiştir. Buna göre bu 

tarih aralığında okulöncesinde fen eğitimine yönelik 86 lisansüstü tez olduğu belirlenmiştir. Bu çalış-

maların çoğunluğunun nicel yöntemle, tutum ve kavram testleri kullanarak okulöncesi öğrencileri ve 

öğretmenler örneklemleri ile yapıldığı belirlenmiştir. Tezlerde çoğunlukla yapılandırmacılık ve STEM 

yaklaşımları kullanılarak öğrenciler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu tezlerin çoğunluğunun 2016 
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yılında olduğu ve çoğunluğunun Selçuk Üniversitesinde olduğu belirlenmiştir. Son olarak Yılmaz, 

Özen-Uyar, Dikici-Sığırtmaç (2020) çalışmalarında 2015-2019 yılları arasındaki 118 makale incelen-

miştir. Bu makalelerin çoğunluğunun fen eğitimine ilişkin durum tarama yöntemi kullanılarak ölçek ve 

görüşme formlarıyla yapıldığı belirlenmiştir. En fazla makalenin 2018 yılında yapıldığı ve en çok Kas-

tamonu Eğitim Dergisinde yayınlandığı belirlenmiştir. 

Genel olarak çalışmalar ve literatür incelendiğinde okulöncesinde fen eğitimine yönelik çalışmalar mev-

cuttur. 2020 yılında önceki yıllarda olduğu gibi makale ve lisansüstü tezler mevcuttur. Bu tezlerin oku-

löncesinde fen eğitimini geliştirmeye yönelik olduğu, makalelerinde okulöncesinde fen eğitimi uygula-

malarına örnekler sunduğu belirlenmiştir. Genel olarak bu alandaki çalışmaların devamı önerilmektedir. 

Yıllar içerisinde nitel veya nicel çalışmaların oranları değişse de nicel çalışmaların ağırlık kazanacağı 

düşünülmektedir. Örneklem seçimi bakımından öğretmen veya öğrenciler çoklu tercih iken gelecekte 

de benzer şekilde devam edeceği düşünülmektedir. Çalışmalarda çoğunlukla ölçekler kullanılırken git-

tikçe görüşme formlarının kullanımının da arttığı anlaşılmaktadır. Çalışmalarda nicel ve deneysel veriler 

yanı sıra neden ve niçin durumlarının da vurgulandığı araştırmaların artmakta olduğu düşünülmektedir. 

Benzer şekilde okulöncesinde, özel eğitimde, sınıf eğitiminde fen eğitimlerinin incelenmesi gerekmek-

tedir. Ayrıca bu alanlardaki fen eğitimleri niteliklerinin diğer alanlara entegre edilmesi gerekmektedir.  
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SURİYELİ MÜLTECİLERDE 3 YIL İÇERİSİNDE TEKRARLAYAN DOĞUMLARIN 

OLUMSUZ GEBELİK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ? 

Venhar CEYHAN 

Türkiye 

Öz: Suriyeli Mültecilerde 3 yıl içerisinde tekrarlayan doğumların olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkisi 

GİRİŞ: Ülkemizdeki mülteci sığınmacı sayısı giderek artmaktadır. Bu kadınlar yüksek doğurganlık hı-

zına sahiptir ve buna bağlı olarak üreme sağlığı sorunları artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu kadın-

larda olumsuz gebelik sonuçlarının da arttığı bildirilmektedir. Kısa aralıklarla gerçekleştirilen tekrarla-

yan doğumlar bu sorunlara daha da katkıda bulunmakta gibi görünmektedir. Bu çalışmada amaç 3 yıllık 

süre zarfında tekrarlayan doğum yapan Suriyeli kadınlarda olumsuz gebelik sonuçlarını saptamaktır. 

MATERYAL ve METOD: Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mayıs 2018-Nisan 2021 

tarihleri arasında doğum yapan Suriyeli kadınların verileri geriye dönük olarak tarandı. Bu kadınların 

içerisinde 3 yıl içerisinde birden fazla doğum yapanlar tespit edildi. Hastaların ve bebeklerin demografik 

ve klinik verileri hastane veri kayıt sisteminden kayıt edildi. BULGULAR: Mayıs 2018-Nisan 2021 

tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan Suriyeli mülteci sayısı 

6523 olarak tespit edildi. Bu hastaların 1414’ü (%21,6) 3 yıl içinde birden fazla doğum yapmıştır. Bu 

süreçte 2 defa doğum yapan hasta sayısı 975 (%68,95) olup 3 defa doğum yapan hasta sayısı 439 

(%31,04) idi. Hastaların 42’sinde (%2,97) guatr, 10’unda (%0,7) astım, 36’sında (%2,5) GDM ve 

84’ünde (%5,94) GHT/preeklampsi mevcuttu. 42 bebek (%2,97) makrozomik ve 72 bebek (%5,09) ınt-

rauterin büyüme geriliği (IUGR) idi. Hastaların doğum nedenlerine bakıldığında 670 hasta (%47,38) 

miadında doğum nedeniyle doğum yapmıştır, 176 hasta (%12,44) pereterm eylem nedeniyle doğum 

yapmıştır, 392 hasta (%27,72) EMR nedeniyle doğuma alınmıştır, 84 hasta (%5,94) preeklampsi nede-

niyle doğurtulmuştur, 48 hasta (%3,39) fetal distres nedeniyle doğurtulmuştur, 14 hasta (%0,99) IU ex 

ve 30 (%2,12) hasta da anhidroamniyoz nedeniyle doğuma alınmıştır. SONUÇ: Merkezimizin verilerine 

göre 3 yıl içerisinde tekrarlayan doğumları olan hastalarda preterm doğum oranı %22,35 olarak saptan-

mıştır. Bu oran literatürün üzerinde bir orandır. Tekrarlayan gebelikler ve doğumlar erken doğum başta 

olmak üzere olumsuz gebelik sonuçları ilişkili olup bu hastalarda uygun kontrasepsiyon için gerekli 

eğitimler verilerek bu sorunlar en aza indirgenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Gebelik, Erken Doğum 

GİRİŞ 

Suriyeli sığınmacılar, 2011’de ortaya çıkan iç savaş nedeniyle ülkemize geldiler ve ülkemizdeki mülteci 

sayısı her yıl giderek artmaktadır. Türkiye’deki geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 31 

Mart 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 9 bin 421 kişi artarak toplam 3 milyon 665 bin 946 

kişi olmuştur (1). Sığınmacı kadınlarda, gelir düzeyi yetersizliği, kültürleri ve kadının statüsü nedeniyle 

genel sağlık durumları olumsuz etkilenmektedir. Ancak bu olumsuz koşullara rağmen doğurganlık hız-

ları her geçen gün artmaya devam etmektedir.  

Doğurganlık düzeyi toplumlara göre değişmektedir. Bu duruma toplumun yapısı, toplumsal cinsiyet 

eşitliği, sosyo-ekonomik yapı, eğitim seviyesi, inanç sitemi, gelenek-görenekler, sağlık hizmetlerinin 
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sunumu ve erişilebilirliği, kontraseptif kullanımı ve etkililiği, yaşanılan coğrafi bölge ve nüfus politika-

ları etkilidir. Ayrıca bu kadınlar yüksek doğurganlık hızına sahiptir ve buna bağlı olarak üreme sağlığı 

sorunları da artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu kadınlarda olumsuz gebelik sonuçlarının da arttığı 

bildirilmektedir (2). Kısa aralıklarla gerçekleştirilen tekrarlayan doğumlar bu sorunlara daha da katkıda 

bulunmakta gibi görünmektedir. , 

Bu çalışmada amaç 3 yıllık süre zarfında tekrarlayan doğum yapan Suriyeli kadınlarda olumsuz gebelik 

sonuçlarını saptamaktır.  

MATERYAL ve METOD 

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mayıs 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında doğum ya-

pan Suriyeli kadınların verileri geriye dönük olarak tarandı. Bu kadınların içerisinde 3 yıl içerisinde 

birden fazla doğum yapanlar tespit edildi. Hastaların demografik ve klinik verileri hastane veri kayıt 

sisteminden kayıt edildi. 3 yıllık bir süreçte tekrarlayan doğumların olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkisi 

tespit edilmeye çalışıldı. 

BULGULAR 

Yukarıda belirtilen  tarihler arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan 

Suriyeli mülteci sayısı 6523 olarak tespit edildi. Bu hastaların 1414’ü (%21,6) 3 yıl içinde birden fazla 

doğum yapmıştır. Hastaların demografik özellikleri tablo 1’de verilmiştir. Bebeklerin klinik özellikleri 

tablo 2’de verilmiştir.  

TARTIŞMA 

Bu çalışmada Suriyeli sığınmacılarda yüksek doğurganlık hızının olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkisini 

araştırdık. Sonuçlarımıza göre bu kadınlarda spontan preterm doğum oranı %22,35 olarak tespit edil-

miştir. Bu sonuç preterm doğum sıklığının çok üzerinde olup (3) kısa aralıklarla tekrarlayan doğumların 

bir sonuca neden olabileceğini ortaya koymaktadır.   

Sonuçlarımıza göre tekrarlayan gebelik ve doğumlar preeklampsi, EMR, fetal distres, anhidroamnioz, 

intrauterin (IU) ex fetüs gibi gebelik komplikasyonlarının da daha sık izlendiğini ortaya koymaktadır. 

Yapılan çalışmalarda Suriyeli mültecilerde Türk gebelere göre bebek doğum ağırlığının anlamlı ölçüde 

daha düşük olduğunu ortaya koymuştur (2). Tamamı Suriyeli mültecilerden oluşan çalışmamızda ıntru-

terin gelişme geriliği (IUGR) oranı %5,09 olarak tespit edilmiştir. Literatüre baktığımızda bu oran % 3 

olarak bildirilmektedir (4).  

Bu kadınlarda başta preeklampsi olmak üzere diğer olumsuz gebelik sonuçları da izlenmektedir. Preek-

lampsi dünya genelinde %2-5 oranında görülmektedir (5). Çalışmamızda bu oran %5,94 olarak bulun-

muştur.  

Preterm doğum 37. gestasyonel haftadan önce meydana gelen doğumlar için kullanılan tanımdır. Erken 

membran rüptürü (EMR) ve anhisroamnioz önemli iki preterm doğum sebebi olarak karşımıza çıkmak-

tadır. EMR sıklığı dünyada tüm gebeliklerin %5-10’unu etkilerken (6), anhidroamniyos ise %0,5-5’inde 

görülmektedir (7). Çalışmamızda bu oranlar sırasıyla %27,72 ve %2,12 oranında izlenmiştir.  
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Sık tekrarlayan doğumların olumsuz gebelik sonuçlarında bir artış oluşturduğu çalışmamızın sonuçları 

ile de desteklenmektedir. Bu durumun, Suriyeli mülticelere uygun kontrasepsiyon ve aile planlaması 

önerileri, sosyokültürel ve eğitim seviyelerinin arttırılması ile iyileştirilebileceğini düşünmekteyiz.  

SONUÇ 

Merkezimizin verilerine göre 3 yıl içerisinde tekrarlayan doğumları olan hastalarda preterm doğum oranı 

%22,35 olarak saptanmıştır. Bu oran literatürün üzerinde bir orandır. Tekrarlayan gebelikler ve doğum-

lar erken doğum başta olmak üzere olumsuz gebelik sonuçları ilişkili olup bu hastalarda uygun kontra-

sepsiyon için gerekli eğitimler verilerek bu sorunlar en aza indirgenebilir.  

Tablo 1. Hastaların demografik ve klinik özellikleri 

 1414 hasta 

Yaş (yıl) (ortalama±ss) 22,23±4,5 

BMI (kg/m2) (ortalama±ss)  25,88±3,8 

Gravida (median (min-max)) 5 (3-14) 

Parite (median (min-max)) 4 (2-12) 

Doğum Haftası (hafta) (ortalama±ss) 37,62±2,7 

Doğum nedeni (sayı (%)) 

    Miadında doğum 

    Preeklampsi 

    EMR 

    Fetal distres 

    Anhidroamnioz 

    IU ex fetus 

    Preterm eylem 

 

530 (37,48) 

84 (5,94) 

392 (27,72) 

48 (3,39) 

30 (2,12) 

14 (0,99) 

316(22,35) 

Doğum şekli (sayı (%)) 

    Vajinal doğum 

    Sezaryen 

    SSVD 

 

1133 (80,12) 

271 (19,16) 

10 (0,7) 

Ek dahili hstalık (sayı (%)) 

    GHT/Preeklampsi 

    GDM 

 

84 (5,94) 

36 (2,5) 
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    Guatr 

    Astım 

42 (2,97) 

10 (0,7) 

3 yıl içinde 2 kez doğum sayısı (sayı (%)) 975 (68,95) 

3 yıl içinde 3 kez doğum sayısı (sayı (%)) 439 (31,04) 

 

BMI: Body mass index (vücut kitle indexi), IU ex fetus: Intrauterin ex fetus, EMR: Erken membran 

rüptürü, SSVD: sezaryen sonrası vajinal doğum, GHT: Gestasyonel hipertansiyon, GDM: Gestasyonel 

diabetes mellitus 

Tablo 2. Bebeklerin klinik özellikleri 

 1414 bebek 

Doğum haftası (hafta) (ortalama±ss) 37,62±2,7 

Doğum ağırlığı (gram) (ortalama±ss) 3156,65±1259 

Cinsiyet (sayı (%)) 

    Kız 

    Erkek 

 

723 (51,13) 

691 (48,86) 

Ydyb ihtiyacı olan bebek sayısı (sayı (%)) 96 (6,78) 

Ydyb’da kalınan gün sayısı (ortalama±ss) 7,2±1,3 

RDS (sayı (%)) 46 (3,2) 

Ydgt (sayı (%)) 96 (6,78) 

Hipoglisemi (sayı (%)) 15 (1,06) 

Makrozomi (sayı (%)) 25 (1,76) 

IUGR (sayı (%)) 72 (5,09) 

APGAR 0. Dk. (ortalama±ss) 8,25±2,3 

APGAR 5. Dk.  (ortalama±ss) 9,41±2,8 

 

Ydyb: yenidoğan yoğun bakım, RDS: Respiratuar distress sendromu, ydgt: yenidoğanın geçici takip-

nesi, IUGR: Intrauterin gelişme geriliği.  
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SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM VE SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Ayça Nazlı BULUT 

Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kayseri / Türkiye 

Öz: Giriş: Sezaryen cerrahi bir müdahaledir ve günümüzde tüm Dünyada yaygın olarak kullanılmakta-

dır. ABD'de 1970'lerde % 5,5 olan sezaryen oranı, yaklaşık % 500 artarak 2014 yılına geldiğimizde % 

32,2'ye ulaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranının % 15’i geçmemesi gerektiğini önermektedir. 

Tekrarlayan sezaryenların en önemli sebebi primer sezaryenlar olup esas hedef primer sezaryenların 

önlenmesidir. Ancak geçirilmiş sezaryanın, elbette çeşitli riskler taşımakla beraber vajinal doğuma engel 

olmadığı da bir çok çalışmada ortaya konulmuştur. Bu çalışmada amaç, merkezimizde sezaryen sonrası 

vajinal doğum (SSVD) yapan hastaların sonuçlarını değerlendirmektir. Materyal Metod: Mayıs 2018-

Nisan 2021 tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğum yapan 28050 has-

tanın verileri geriye dönük tarandı. Geçirilmiş sezaryen öyküsü olup vajinal doğum denenen ve başarılı 

olunan hastaların demografik özellikleri, doğumda gebelik haftaları, doğum endikasyonları, başvuru 

anında servikal dilatasyon, maternal komplikasyonlar, bebek APGAR’ları, ağırlıkları ve cinsiyetleri has-

tane veri kayıt sisteminden taranarak elde edildi. Bulgular: Belirtilen tarihler arasında doğum yapan 

28050 hasta mevcut idi. Bunların 9812’si (%34,94) sezaryen ile doğum yaparken, bunun % 66,37’si 

(6513/9812) tekrarlayan sezaryen idi. Geçirilmiş sezaryena sahip bu hastaların 643’üne (%9,87) SSVD 

denenmiş ve 102 (%15,86, 102/643) hastada başarılı olunmuştur. Diğer hastalarda başarısızlık nedenleri 

arasında Servikal silinme ve dilatasyonun kontraksiyonlarla paralel bir şekilde ilerlememesi (305 hasta), 

uterin rüptür (50 hasta), fetal sıkıntı gözlenmesi (153 hasta), preeklampside tansiyonların medikasyona 

rağmen dirençli şekilde yükselmesi (35 hasta), hastanın sezaryen istemesi (100 hasta) olarak tespit edil-

miştir. SSVD’nin başarılı olduğu hastaların 5’inde doğum endikasyonu intrauterin ex fetus olurken diğer 

tüm hastalarda doğum eyleminin başlaması olmuştur. SSVD yapan hastalarda uterin rüptür oranı %0,98 

olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Kliniğimizin verilerine göre SSVD yapan hastalarda uterin rüptür oranı 

%0,98’tür. Sonuç olarak her ne kadar SSVD denenen ve başarılı olunan hasta sayısı az olsa da SSVD 

yapan hastalar içerisinde özellikle uterin rüptür olmak üzere komplikasyon gelişme oranı son derece 

düşüktür. Hastaların tekrarlayan sezaryenlara bağlı başta plasenta invazyon anomalileri olmak üzere 

hayati risk taşıyan pek çok komplikasyon ile yüzyüze gelebileceği göz önüne alındığında SSVD dene-

nebilir, uygulanabilir ve başarılı olunabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için özel-

likle hastaların bu yönde eğitimi ve klinisyenlerin SSVD’ye daha sıcak bakmaları ile bu yöntem klinik 

pratikte daha çok yer bulabilir. 

Anahtar Kelimeler: SSVD, C/S, Vajinal Doğum 

GİRİŞ 

Sezaryen cerrahi bir müdahaledir ve günümüzde tüm Dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır (1). 

ABD'de 1970'lerde % 5,5 olan sezaryen oranı, yaklaşık % 500 artarak 2014 yılına geldiğimizde % 

32,2'ye ulaşmıştır (2,3). Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranının % 15’i geçmemesi gerektiğini öner-

mektedir (4). Tekrarlayan sezaryenların en önemli sebebi primer sezaryenlar olup esas hedef primer 

sezaryenların önlenmesidir. Ancak geçirilmiş sezaryanın, elbette çeşitli riskler taşımakla beraber vajinal 
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doğuma engel olmadığı da bir çok çalışmada ortaya konulmuştur (5,6). Bununla birlikte elbette geçiril-

miş uterin cerrahi bir sonraki doğumda özellikle uterin rüptür açısından risk taşımaktadır.  

Bu çalışmada amaç, merkezimizde sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) yapan hastaların sonuçlarını 

değerlendirmektir. 

MATERYAL METOD 

Mayıs 2018-Nisan 2021 tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğum yapan 

28050 hastanın verileri geriye dönük tarandı. Geçirilmiş sezaryen öyküsü olup vajinal doğum denenen 

ve başarılı olunan hastaların demografik özellikleri, doğumda gebelik haftaları, doğum endikasyonları, 

başvuru anında servikal dilatasyon, maternal komplikasyonlar, bebek APGAR’ları, ağırlıkları ve cinsi-

yetleri ve vajinal doğum komplikasyonları hastane veri kayıt sisteminden taranarak elde edildi.  

BULGULAR  

Belirtilen tarihler arasında doğum yapan 28050 hasta mevcut idi. Bunların 9812’si (%34,94) sezaryen 

ile doğum yaparken, bunların % 66,37’si (6513/9812) tekrarlayan sezaryen idi. Geçirilmiş sezaryena 

sahip bu hastaların 643’üne (%9,87) sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) denenmiş ve 102 (%15,86, 

102/643) hastada başarılı olunmuştur. Diğer hastalarda başarısızlık nedenleri arasında Servikal silinme 

ve dilatasyonun kontraksiyonlarla paralel bir şekilde ilerlememesi (305 hasta), uterin rüptür (50 hasta), 

fetal sıkıntı gözlenmesi (153 hasta), preeklampside tansiyonların medikasyona rağmen dirençli şekilde 

yükselmesi (35 hasta), hastanın sezaryen istemesi (100 hasta) olarak tespit edilmiştir. SSVD’nin başarılı 

olduğu hastaların 5’inde doğum endikasyonu intrauterin ex fetus olurken diğer tüm hastalarda doğum 

eyleminin başlaması olmuştur. Bu 102 hastanın demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Hastaların 

klinik özellikleri Tablo 2’de verilmiştir. SSVD denenen hastaların %15,86’sı başarılı olmuştur. 32 

(%31,37) hastanın geçirilmiş 2 sezaryeni, 6 (%5,88) hastanın ise geçirilmiş 3 sezaryena bulunmaktadır.  

TARTIŞMA  

Kliniğimizin verilerine göre sezaryen sonrası vajinal doğumda uterin rüptür oranı %0,98 olarak tespit 

edilmiştir. Bu oran, başta plasenta invazyon anomalileri olmak üzere çok sayıda olumsuz sonucu bera-

berinde getiren tekrarlayan sezaryenlar yerine vajinal doğumu uygulamak için son derece düşük bir 

orandır. Bununla birlikte sezryen sonrası vajinal doğum denenen ancak uterin rüptür nedeniyle başarılı 

olunamayan hastaların oranı ise  %0,77’dir.  

Sezaryen ameliyatı on yıllar boyunca Kadın Hastalıkları ve Doğum hekimlerince en çok uygulanan 

ameliyat olmaktadır. Her geçen gün primer sezaryen oranlarının artması tekrarlayan sezaryen oranlarını 

da arttırmaktadır. Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü Konferansı (National Institute of 

Child Health and Human Development Conference) 1980 yılında sezaryen sonrası vajinal doğumun 

(SSVD) sezaryen oranlarını azaltmanın bir yolu olduğunu ortaya koymuştur (7).  

Sezaryen sonrası vajinal doğumun öngörüsünde çok sayıda faktör mevcuttur. Bunların başında hastanın 

geçirilmiş vajinal doğum öyküsü yer almaktadır. Bizim çalışmamızda SSVD yapan hastalar içerisinde 

önceden vajinal doğum geçiren hasta oranı %31,37 (32 hasta) dır. Sezaryen sonrası vajinal doğumu 

etkileyen faktörlerle ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır (8-11). Bu çalışmalarda özellikler maternal ane-

minin sezaryen doğum ile 3 kat ilişkili olduğu tespit edilmiştir (10). Diğer bir neden olarak fetal distres 
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gösterilmektedir. Ayrıca geçirilmiş sezaryen sayısının 1’den fazla olmasının SSVD başarısızlığını art-

tırdığı belirtilmektedir. Bizim çalışmamızda 32 (%31,37) hastanın geçirilmiş 2 sezaryeni, 6 (%5,88) 

hastanın ise geçirilmiş 3 sezaryena bulunmaktadır. Bu sonuç 1’den fazla sezaryen geçirmiş olmanın 

vajinal doğum yapmak için bir engel olmadığını göstermektedir. Çalışmalarda makrozomik bebek öy-

küsünün SSVD başarısızlığı için bir etken olabileceği belirtilmiştir (10). Bizim çalışmamızda hastaların 

%3,92’sinde makrozomik bebeğe sahiptir. Bu hastaların 1’inde uterin rüptür meydana gelmiştir.  

Uterin rüptür, SSVD’de en çok çekinilen komplikasyondur. Literatüre bakıldığında SSVD sonrası uterin 

rüptür %0,46 olarak bildiren çalışmalar mevcuttur (12). Bizim çalışmamızda bu oran %0,98’dir. Bu 

sonucun hasta sayımızın kısıtlı olmasından kaynaklandığını düşünmekteyiz. SSVD için diğer kompli-

kasyonlar, özellikle daha önce vajinal doğumu bulunmayan hastalarda derin vajen yırtıkları ve obstetrik 

anal sfinkter hasarıdır. Bu komplikasyonlar SSVD harici vajinal doğumda görülenden fazla değildir 

(12). Bizim çalışmamızda da derin vajen yırtığı %0,98 ve obstetrik anal sfinkter hasarı ise %3,92 ora-

nında görülmüştür.  

SONUÇ  

Kliniğimizin verilerine göre SSVD yapan hastalarda uterin rüptür oranı %0,98’tir. Sonuç olarak her ne 

kadar SSVD denenen ve başarılı olunan hasta sayısı az olsa da SSVD yapan hastalar içerisinde özellikle 

uterin rüptür olmak üzere komplikasyon gelişme oranı son derece düşüktür. Hastaların tekrarlayan se-

zaryenlara bağlı başta plasenta invazyon anomalileri olmak üzere hayati risk taşıyan pek çok kompli-

kasyon ile yüzyüze gelebileceği göz önüne alındığında SSVD denenebilir, uygulanabilir ve başarılı olu-

nabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için özellikle hastaların bu yönde eğitimi ve 

klinisyenlerin SSVD’ye daha sıcak bakmaları ile bu yöntem klinik pratikte daha çok yer bulabilir. 
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Tablo 1. Hastaların demografik özellikleri 

 102 Hasta 

Yaş (yıl) (ortalama±SS) 25,7±5,8 

BMI (kg/m2) (ortalama±SS) 28,4±3,7 

Gravida (ortalama±SS) 3,01±1,25 

Parite (ortalama±SS) 3,01±1,25 

Uyruk, s (%) 

    Türk 

    Suriye 

 

33 (67,6) 

69 (32,35) 

Doğumda gebelik haftası (hafta) (ortalama±SS) 36,65±1,78 

Geçirilmiş sezaryen sayısı (median (min-max)) 1 (1-3) 

Son sezaryen üzerinden geçen zaman (yıl) (median (min-max)) 1 (1-3) 

Sezaryen öncesi vajinal doğum sayısı (32 Hasta) (median (min-max)) 1 (0-3) 

Son vajinal doğum üzerinden geçen zaman (yıl) (median (min-max)) 4 (3-6) 
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Tablo 2. Hastaların klinik özelliklleri 

 102 Hasta 

Başvuruda ortalama servikal dilatasyon cm (ortalama±SS) 4,93±0,85 

Preeklamapsi, s(%) 9 (8,82) 

GDM, s(%) 3 (2,94) 

IUGR, s(%) 2 (1,96) 

Fetal makrozomi, s(%) 4 (3,92) 

Preterm doğum, s(%) 34 (33,33) 

Maternal komplikasyon, s(%) 

    Derin vajen yırtığı 

    OASH 

    Uterin atoni 

    Uterin rüptür 

    Transfüzyon ihtiyacı 

30 (29,41) 

1 (0,98) 

4 (3,92) 

1 (0,98) 

1 (0,98) 

21 (20,58) 

APGAR 0. Dk. (ortalama±SS) 8,14±1,2 

APGAR 5. Dk. (ortalama±SS) 9,01±1,7 

Bebek ağırlığı (gram) (ortalama±SS) 2970,980±950 

Bebek cinsiyeti, s(%) 

    Kız 

    Erkek 

 

45 (44,11) 

57 (55,88) 
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COMPARISON OF FETAL MATERNAL CLINIC FEATURE OF THE TURKEY REPUBLIC 

PEOPLE AND REFUGEES NULLIPAR SINGLE PREGNANCY OVER 37 WEEKS 

Mehmet AK1,  Mustafa Bertan DEMİR1 

1Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma  Hastanesi, Kayseri / Türkiye 

Abstract: Aim: To compare the birth outcomes of refugee pregnant women who have many problems 

such as language, accommodation and cleanliness with those of Turkish pregnant women.  Materıals 

And Methods: 14052 patients who gave birth over 37 weeks, nulliparous and single pregnancy between 

2015-2020 in Kayseri City Hospital were retrospectively analyzed. Maternal age, gestational age, mode 

of delivery, cervical patency at the time of admission to the hospital for delivery, cesarean indications 

and neonatal outcomes were compared separately for Turkish and refugee patients. Results:  Pregnant 

refugees of 3983, 10069 was a citizen of the Republic of Turkey. Average maternal ages; It was 22.5 

among refugees and 24.4 among Turks. Average birth weeks was 38.2 for Refugees and 38.7 for Turks. 

At the time of admission to the hospital for delivery, the cervical opening was 4.1 in refugees and 1.9 in 

Turks. 18.1% of the refugees had cesarean section and 29.5% of the Turks gave birth by cesarean. Fetal 

distress was the most common cesarean indications. Cesarean sections performed due to presentation 

anomaly were less common in Turks, whereas cesarean sections performed due to cephalopelvic disp-

roportion were found more frequently. Average birth weight and height were found to be close to each 

other. Neonatal intensive care need and stillbirth rates were higher in the Refugee. Conclusıon:  When 

the birth rates were examined, it was seen that the cesarean rates of Turkish citizens were higher. Despite 

having communication problems during normal birth, the number of normal births was found to be 

higher in Refugees. At the time of admission to the hospital, it has been observed that the fact that the 

cervical opening is more in refugees has decreased the rates of normal birth and cesarean section.The 

need for neonatal intensive care and the high rate of stillbirths among refugees was due to the low follow-

up period during the pregnancy period. 

Keywords: Refugees, Delivery, Prengancy 

INTRODUCTION 

The Syrian Civil War, which began in the Spring of 2011, has displaced millions of Syrians. Based on 

the United Nations (UN) figures, around 5 million Syrian refugees have fled to the neighboring count-

ries. Turkey has received more than 2.8 million Syrian refugees as of the end of 2016. Until 2014, these 

refugees were spread around Southeastern Turkey and were particularly located in the cities with refugee 

camps constructed and controlled by the Turkish government. The Turkish government has mandated 

free healthcare for Syrian refugees, increasing their ability to Access medical treatments and support. 

Some hospitals also have Syrian interpreters to assist refugees with language barriers. This study will 

look at the specific population of pregnant Syrian refugees vs local pregnant Turkish pregnants. Statis-

tics about the pregnant refugee population show that there is an increased risk of adverse pregnancy 

outcomes, including an increase in cesarean delivery, fetal distress, failed induction of labor, premature 

delivery, oligohydramnios and gestational diabetes (1). Other than the obstetric outcomes, neonatal out-
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comes have also been found to be impaired within the refugee population. The adverse neonatal outco-

mes have been reported as prolonged hospitalization of newborns, low Apgar scores and required assis-

ted ventilation (2).  

The aim of this study is to compare maternal health, pregnancy outcomes and neonatal results in women 

who are Syrian refugees and Turkish women who are nonrefugees at a maternity center in Kayseri City 

Hospital.  

MATERIALS and METHODS 

This retrospective cohort study was conducted at Kayseri City Hospital between  2015 and January 

2020. The study was approved by the local ethical committee. A total of 14052 singleton pregnancies 

who delivered at Kayseri City Hospital were included in the study. . Pregnant refugees of 3983, 10069 

was a citizen of the Republic of Turkey. Patients’ demographic data, obstetrical history, clinical findings 

obstetrical and neonatal outcomes were compared between the groups.  The outcome measures were 

cervical dilatation on admission, route of delivery, fetal weight, apgar score at 5 min, stillbirth, fetal 

anomaly, induction of labor, preterm delivery and low birthweight. The rates of labor induction and the 

rupture of membranes on admission were calculated after the exclusion of patients with previous cesa-

rean sections. All data was extracted from our hospital’s database system. Patients who have insufficient 

hospital data and systemic disorders such as pre-existing diabetes mellitus (type 1 or type 2), autoim-

mune disorders, acute or chronic active infections, rheumatic disease, heart diseases, placenta previa, 

cholestasis of pregnancy, hematologic disorders, multiple pregnancy and patients using immunosupp-

ressive drugs were excluded from both groups. All calculations were performed using SPSS version 20 

for Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). Data were expressed by means, standard deviations, percentages, 

minimum and maximum values. Categorical data were assessed using the Chi-square test or Fisher’s 

exact test. Independent samples t test or Mann–Whitney U test were used for comparison of numerical 

variables. Binary logistic regression was fitted to identify independent factors associated with mode of 

delivery (vaginal delivery/cesarean section) for Turkish women and Syrian refugees. Odds ratios (OR) 

and 95 % confidence intervals (CI) were calculated. Nagelkerkes’ R2 is presented as a measure of mo-

del-fit. The model created includes mode of birth being the dependent variable and parity, gestational 

age, maternal age, cervical dilatation on admission, duration of birth, fetal weight and preeclampsia as 

independent variables. p\0.05 considered statistical significance. 

RESULTS 

Pregnant refugees of 3983, 10069 was a citizen of the Republic of Turkey. Demographic data and ma-

ternal characteristics were shown on Table 1. The Syrian refugee patients were significantly younger 

than Turkish patients (22,5 vs 24,4, p\0.001). Average gestational week at birth  was simillar 38.2 for 

Refugees and 38.7 for Turks. Cervical dilation on admission was compared between the groups. 2 cm 

or larger cervical dilation on admission was significantly higher in both nulliparous and multiparous 

Syrian refugee patients. Clinical observations demonstate that out of hospital labor and delivery is more 

comman in refugees in addition. Cesarean ratio was lower as 18.1% of the refugees than Turkish patients 

as  29.5%. . Cesarean sections performed due to presentation anomaly were less common in Turks, 

whereas cesarean sections performed due to cephalopelvic disproportion were found more frequently. 
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Average birth weight and height were found to be close to each other. Neonatal intensive care need and 

stillbirth rates were higher in the Refugee.  

DISCUSSION 

After the civil war in Syria began; it has cost thousands of lives, and injured and displaced millions. This 

conflict has caused millions of Syrians to flee, seeking safety in Turkey. It is estimated that 3 million 

immigrants from Syria have come to reside in Turkey since March 2011(3).  . Reports from different 

articles have shown that refugees are susceptible to adverse perinatal outcomes (4). For example, female 

refugees of child bearing ages are more likely to be victims of traumatic events, which may lead to an 

increased risk of preterm birth(5). We found simillar maternal otcomes between Turksand refugees. 

While the preeclampsia rates was %0,5 in the Turks, the rates of fetal sistress were simillar to each other 

as %0,4 in Syrians, %28,8 and %27,7. It shows that labor care and antenatal care was performed without 

discrimination in our hospital as well. The number of Syrian immigrants delivered at our center has 

reached a substantial level and can no longer be overlooked or disregarded. In the year following col-

lection of these data, the numbers more than doubled, and today the Syrian population accounts for more 

than 2 % of all deliveries in Turkey. 

In summary, there is an increasing number of birth of Syrian refugees in Turkey. Despite of all the 

communication problems Syrian refugees receive healthcare services as equal of Turkish citizens. 

 REFUGEES (n=3983) TURKS (n=10069) 

MATERNAL AGE 22,5 (12-50) 24,4 (12-52) 

BIRTH WEEK 38,2 (37-43) 38,7 (37-42) 

CESAREAN RATES 723 (%18,1) 2975 (%29,5) 

VAGYNAL DELİVERY RA-

TES 

3260 (%81,9) 7094 (%70,5) 

DILATATION AT ADMIS-

SION 

4,1(0-10) 1,9 (0-10) 

FETAL WEIGHT 3066(1620-5150) 3057 (1640-4650) 

FETAL LENGTH 49,1 (27-59) 49,2 (31-59) 

INDUCTION AT LABOR 1234 ((30,9) 4314 (%42,8 

CESAREAN ENDICATIONS   

FETAL DISTRESS 208 (%28,8) a823 (%27,7) 

PRESENTATION ANOMALY 185 (%25,6) 584 (%19,6) 

FAILED LABOR 150 (%20,7) 633 (%21,3) 
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CEPHALOPELVIC DYSTO-

CIA 

96 (%13,3) 498 (%16,7) 

HUGE BABY 51 (%7,1) 292 (%9,8) 

PLACENTA PREVIA 9 (%1,2) 26 (%0,9) 

PREECLAMPCIA 3 (%0,4) 15 (% 0,5) 

OTHER 21 (%2,9) 104 (%3,5) 
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MÜKEMMELİYETÇİ EĞİLİMLER EKSENİNDE KADINLARDAKİ İNTERNET VE 

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI VE YORDAYICILARI 

Melike EĞER AYDOĞMUŞ 

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara / Türkiye 

Öz: Mükemmeliyetçilik "kusursuzluğu temel alan yüksek hedefler ve başarısızlık durumunda görülen 

öz eleştiri" ile tanımlanan bir kişilik özelliğidir. Genel olarak “mükemmeliyetçi olmama, sağlıksız ve 

sağlıklı mükemmeliyetçilik” olmak üzere üç grupta incelenebilir. Sağlıksız mükemmeliyetçilik, yüksek 

hedefler ile yüksek başarısızlık kaygısını birlikte barındırır; bu nedenle sağlıksız başetme yöntemleri, 

düşük psikolojik ve fiziksel sağlık ile yakından ilişkilidir. Yakın zamandaki araştırmalar bağımlılığın 

sadece madde kullanımı ile kısıtlı kalmaması gerektiğini vurgular; kumar ve internet kullanımı gibi dav-

ranışsal bağımlılıklar da diğer bağımlılıklar gibi kontrol sorunları, uzun süreli ve kısa süreli zararlar 

barındırmaktadır. Mevcut çalışmada yaş ortalaması 21 olan 287 kadın üniversite öğrencisi, kağıt-kalem 

tekniği ile kişilik özellikleri, psikolojik iyilik hali ve bağımlılık üzerine bir anket tamamlamıştır. Farklı 

mükemmeliyetçilik türleri arasında alışveriş bağımlılığı açısından anlamlı bir fark çıkmasa da, sağlıklı 

mükemmeliyetçiler anlamlı olarak diğer iki mükemmeliyetçilik türünden daha düşük internet bağımlı-

lığı göstermiştir. Regresyon analizi sonuçları, kaçınmacı duygu düzenleme tekniğinin anlamlı olarak 

hem alışveriş hem internet bağımlılığını yordadığını göstermiştir. Bunun dışında, internet bağımlılığı 

psikolojik iyilik hali düşük olanlarda ve problem odaklı başetmeyi daha az kullananlarda anlamlı şekilde 

artmaktadır. Process analiz sonuçlarına göre mükemmeliyetçi eğilimler kaçınmacı başetme ile alışveriş 

bağımlılığı arasındaki ilişkide anlamlı düzenleyici bir rol oynamaktadır. Temel olarak kaçınmacı ba-

şetme ile bağımlılık arasındaki anlamlı pozitif ilişki sadece mükemmeliyetçi olmayanlarda görülmekte, 

kaçınmacı başetme diğer gruplarda bağımlılık derecesini etkilememektedir. Çalışmanın bulguları, ka-

dınlarda başetme yöntemleri, bağımlılık, ve mükemmeliyetçilik bileşenleri çerçevesinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mükemmeliyetçilik, Kadın Sağlığı, Bağımlılık, Psikolojik Sağlık, Başetme Yön-

temleri 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Mükemmeliyetçilik, kusursuzluğa ulaşma çabasıyla edinilmiş aşırı yüksek hedefler ve başarısızlık ha-

linde yüksek özeleştiri olarak tanımlanan bir kişilik özelliğidir (Stoeber, 2015; Hewitt & Flett,1991; 

Frost, Marten, Lahart & Rosenblate,1990). Mükemmeliyetçilik eğiliminin farklı psikolojik rahatsızlık-

ların epidemiolojisinde bir değerlendirme kriteri olarak kullanılması 1980’lere dayanır ancak bu kavram 

1990’lara kadar sağlıksız bir eğilim ve tek bir boyut olarak değerlendirilmiştir (Enns & Cox, 2002).  

1990’larla birlikte mükemmeliyetçiliğin hem sağlıklı hem sağlıksız taraflarını barındıran çok boyutlu 

bir kavram olarak ele alınışı, kavramın sınıflandırılmasına dair üç farklı yaklaşım ortaya çıkarmıştır. 

Hewitt ve Flett, “mükemmeliyetçiliğin kaynağı ve yönü”nü temel kriter olarak almış ve bu bağlamda 

kendi odaklı mükemmeliyetçilik, diğeri odaklı mükemmeliyetçilik  ve sosyal çevrenin atfettiği mükem-

meliyetçilik olmak üzere üç farklı mükemmeliyetçilik türü belirlemiştir (Hewitt, & Flett, 1991). İkinci 

yaklaşım yine üç boyuttan oluşan farklı bir sınıflama ortaya koyar. Frost ve arkadaşlarının 1990’larda 

geliştirdiği ölçek “hata yapma endişesi, kişisel standartlar, ailesel beklentiler, aileden eleştiri, yaptığın-
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dan emin olamama, düzen” olmak üzere altı alt alan içermekte ancak “sağlıklı mükemmeliyetçilik, sağ-

lıksız mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçi olmama” olmak üzere üç boyutlu bir sınıflamaya dayan-

maktadır (Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990). 1990’larda Slaney ve arkadaşları tarafından ge-

liştirilen ve birkaç yıl sonrasında revize edilen diğer bir mükemmeliyetçilik ölçeği de (Almost Perfect 

Scale, APS-R) aynı üç boyutlu yaklaşımı benimsemektedir (Slaney & Johnson, 1992; Slaney, Mobley, 

Trippi, Ashby, & Johnson, 1996). Son olarak, Stoeber’e (2017) göre mükemmeliyetçiliği “mükemme-

liyetçi çabalar” ve “mükemmeliyetçi kaygılar” olmak üzere iki temel eksende ele almak gerekir. Aslında 

bu yaklaşım ikinci yaklaşıma paralellik göstermektedir. “Mükemmeliyetçi çabalar” ekseni yüksek he-

defler belirleme eğilimini temel alır ve bu eksendeki konum kişinin ne derece mükemmeliyetçi olduğunu 

gösterir. Diğer taraftan, “mükemmeliyetçi kaygılar” ekseni mükemmeliyetçi özellik taşıyan kişilerin bu 

eğilimlerinin ne derece sağlıklı ya da sağlıksız olduğunu açıklar.  

Yüksek hedefler ve yüksek başarısızlık kaygısını birlikte barındıran sağlıksız mükemmeliyetçiliğin 

stres, depresyon, kaygı, kronik rahatsızlıklar ve toplum karşıtı davranış ile yüksek korelasyon gösterdiği 

bulunmuştur (Stoeber, 2015; Molnar, Sirois, Flett, Janssen & Hewitt, 2017). Mükemmeliyetçiliğin sağ-

lık üzerindeki olumsuz etkileri iki şekilde açıklanmaktadır. Birincisi, mükemmeliyetçilik stresin ortaya 

çıkışı ve devamlılığında önemli bir rol oynar. Diğer bir değişle, mükemmeliyetçilikteki yüksek hedefler 

kişide stresi tetiklemekte ve gelecekteki stres beklentisini arttırmaktadır. Dahası, kusursuzluk eğilimi ve 

bu eğilimin sonucunda ortaya çıkan erteleme sendromu nedeniyle mükemmeliyetçi kişiler stresten daha 

uzun süreli ve daha olumsuz olarak etkilenirler (Hewitt & Flett, 2002). İkincisi, mükemmeliyetçi eği-

limler benlik düzenleme becerisine zarar vererek sağlıklı beslenme, spor yapma gibi sağlık davranışla-

rının edinilmesine ve sürdürülmesine engel olur. Baumeister ve Heatherton’ın (1996) vurguladığı gibi, 

benlik düzenleme kaynaklarımız sınırlıdır. Sağlıksız mükemmeliyetçilerdeki hata yapma korkusu, yo-

ğun stres ve ruminasyon bu kaynakları tüketir. Sonuç olarak bu kişilerin benlik düzenleme kaynakları 

mükemmeliyetçi olmayanlara kıyasla daha azdır ve bu durum onların sağlık davranışlarını başlama ve 

sürdürmesine engel olur (Molnar, Sirois, Flett, Janssen & Hewitt, 2017).  

Duygu düzenleme, duyguların şiddetini, çeşidi ve süresini kasıtlı ya da bilinçsiz bir şekilde değiştirme 

çabasıdır (Gross, 1999; Schmeichel & Tang, 2014). Duygu düzenleme becerilerinin psikopatoloji ile 

ilişkili olduğu, özellikle duygu-durum bozukluklarını yordadığı görülür (Aldao, Nolen-Hoeksema & 

Schweizer, 2010). Sağlıksız duygu düzenleme becerileri (ruminasyon, bastırma, kaçınma gibi) psikolo-

jik rahatsızlık olasılığını arttırırken, sağlıklı duygu düzenleme (problem çözme, yeniden değerlendirme 

ve kabullenme gibi) kişiyi daha sağlıklı ve çevresiyle uyumlu kılar. Yakın zamanda tamamlanan bir 

meta analiz çalışmasına göre, psikopatoloji ile en yüksek korelasyon gösteren ilk dört duygu düzenleme 

stratejisi sırasıyla, ruminasyon, kaçınma, problem odaklı başetme ve bastırmadır (Aldao, Nolen-Ho-

eksema & Schweizer, 2010).  

Cooper ve arkadaşlarının 2003 yılında ergenlerle yaptıkları kapsamlı bir boylamsal araştırmada,  ka-

çınma odaklı başetmenin birçok riskli davranışı ve çeşitli maddelere karşı geliştirilen bağımlılığı yorda-

dığı ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan problem odaklı başetme tekniği depresyon, kaygı ve yeme bozuk-

luğu ile negatif bir ilişki gösterir (Aldao, Nolen-Hoeksema & Schweizer, 2010). 2010 yılında Rice ve 

Van Arsdale mükemmeliyetçi eğilimler ile bir kaçınma tekniği olarak alkol kullanma eğilimi arasındaki 

ilişkiyi incelemiştir. Bulgulara göre genel olarak sağlıksız mükemmeliyetçiler alkolü bir başetme aracı 
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olarak kullanmakta, bu eğilim stres ile alkol problemleri arasında aracı rol oynamaktadır. Ayrıca, hem 

bu aracılık ilişkisi hem de stres düzeyi kadınlarda erkeklere kıyasla daha yüksek bulunmuştur.  

Brown (1993) ve Griffiths’e (1996) göre bağımlılık, odaklanma (salience), duygudurum değişikliği, to-

lerans, geri çekilme, çatışma ve nüksetme olmak üzere altı temel özelliğe sahiptir. Mevcut araştırma-

larda, işkoliklik ve sosyal medya kullanımı gibi davranışsal bağımlılıkların da bu altı temel özelliği ba-

rındırdığı vurgulanmasına rağmen DSM’de davranışsal bağımlılık kategorisi çok az sayıda bağımlılık 

türü ile temsil edilmektedir (Potenza, 2014; Kuss & Griffiths, 2011). 

Özetlemek gerekirse, mükemmeliyetçilik çok boyutlu bir kişilik özelliğidir. Sağlıksız mükemmeliyetçi-

lik hem fiziksel hem psikolojik iyilik haline zarar verir. Bu çalışmada mükemmeliyetçiliğin davranışsal 

bağımlılık ile olan ilişkisi test edilecek, bu ilişkide duygu düzenleme tekniklerinin etkisi değerlendirile-

cektir. 

KAPSAM ve AMAÇ 

Son yıllarda mükemmeliyetçilik ile davranışsal bağımlılık arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar art-

mış olsa da bu ilişkiyi kapsamlı olarak test eden bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu alanda yeterli ça-

lışmanın olmamasına ek olarak çelişkili bulgular da  bulunmaktadır. 

Mükemmeliyetçilik ve davranışsal bağımlılık arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalar genellikle iş-

koliklik, egzersiz ve internet/telefon bağımlılığı konularına odaklanır. Mevcut çalışmalar mükemmeli-

yetçilik ve “iş hayatına aşırı odaklanarak hayatın diğer alanlarını ihmal etme hali” olarak tanımlanan 

işkoliklik arasında bir ilişki olduğunu (Clark, Lelchook, & Taylor, 2010), bu ilişkinin ruminasyon ara-

cılığıyla arttığını ortaya koymuştur (Kun vd., 2020). Kun ve arkadaşları (2020) alanyazın çalışmalarında 

mükemmeliyetçilik ve işkoliklik arasında bir ilişki olduğunu ancak bu ilişkinin yönü ve derecesinin 

çalışmadan çalışmaya farklılaştığını belirtir.  

2021 yılında yapılmış olan kapsamlı bir alanyazın çalışmasına göre “zararlarına rağmen egzersiz yap-

maya devam etmek” anlamına gelen egzersiz bağımlılığı ile mükemmeliyetçilik arasında düşük sevi-

yede de olsa anlamlı bir ilişki bulunmaktadır (Çakın, Juwano, Potenza & Szabo, 2021). Başka bir çalış-

mada farklı bağımlılıkların aynı anda görülebileceğinin altı çizilir ve mükemmeliyetçi kişilerde hem 

yeme düşkünlüğü hem egzersiz bağımlılığının aynı anda görüldüğü aktarılır (Hauck, Schipfer, Ellrott & 

Cook, 2020). 

Yang ve arkadaşlarının (2021) Çinli öğrencilerle yaptıkları bir çalışmada, sağlıksız mükemmeliyetçili-

ğin hem doğrudan hem depresyon aracılığıyla internet bağımlılığını yordadığı ortaya çıkmıştır. Bu iliş-

kinin erkeklerde daha güçlü olduğu görülür. Ayadi ve arkadaşları ise cep telefonu bağımlılığı ile mü-

kemmeliyetçilik arasındaki ilişkide erteleme eğilimin anlamlı aracı bir rol oynadığını bulmuşlar ancak 

mükemmeliyetçilik ile bu bağımlılık türü arasında doğrudan bir ilişkiye rastlamamışlardır (Ayadi, Pi-

reinaladin, Shokri, Dargahi & Zarein, 2021).  

Özetlemek gerekirse, mükemmeliyetçilik birçok davranışsal bağımlılık eğilimi ile ilişkilidir. Birçok ça-

lışmada başetme tekniklerinin ya da psikolojik semptomların aracı rol oynadığı, cinsiyetin ise zaman 
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zaman düzenleyici bir rol üstlendiği görülmüştür. Ancak, mükemmeliyetçilik ile farklı davranışsal ba-

ğımlılıklar arasındaki ilişki kapsamlı bir şekilde ele alınmamış, mevcut çalışmalar arasında bulgular 

açısından tutarsızlık gözlemlenmiştir. 

Mevcut çalışmada iki temel davranışsal bağımlılığa odaklanılmaktadır. Bunlardan biri internet bağımlı-

lığıdır. “Zorlayıcı, dürtüsel satın alma davranışı” olarak tanımlanan alışveriş bağımlığı (Clark & Calleja, 

2008) ile mükemmeliyetçilik ilişkisini test eden bir çalışmaya alanyazında rastlanmamıştır. Bu çalışma-

nın amacı kadınlardaki alışveriş ve internet bağımlılığının temel yordayıcılarını belirlemek ve bu tür 

davranışsal bağımlılıklarda mükemmeliyetçiliğin ve duygu düzenleme tekniklerinin rolünü anlayabil-

mektir. 

YÖNTEM 

Mevcut çalışmaya, yaş ortalaması 21 olan 287 kadın üniversite öğrencisi, kağıt-kalem tekniği ile birey-

sel olarak katılım göstermiştir. Ankette sırasıyla kısa bir demografik bilgi formu, Yaşam Doyumu Öl-

çeği, APS-R Mükemmeliyetçilik Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği, Young 

İnternet Bağımlılığı Testi - Kısa Formu (YİBT-KF) ve Bergen Alışveriş Bağımlılığı Ölçeği yer almıştır. 

Demografik bilgi formunda, katılımcıdan yaşı, cinsiyeti ve akademik ortalamasını belirtmesi istenmiştir.  

Yaşam Doyumu Ölçeği, Diener ve arkadaşları tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir. 5 maddeli ölçeğin 

amacı katılımcıların yaşam kalitesini ölçmektir. Durak ve arkadaşları tarafından 2010 yılında Türkçe’ye 

uyarlanan ölçeğin yeterli seviyede güvenilir ve geçerli olduğu saptanmıştır. 

APS-R Mükemmeliyetçilik ölçeğinin amacı kişilerin mükemmeliyetçi özelliklerini tespit etmek ve sağ-

lıklı-sağlıksız mükemmeliyetçileri ayırt edebilmektir. Ölçek Slaney ve arkadaşları tarafından geliştiril-

miş, 2001 yılında revize edilmiş (Slaney, Rice, Mobley, Trippi & Ashby, 2001) ve 2006 yılında Sapmaz 

tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 23 maddeden oluşan ölçeğin standartlar, memnuniyetsizlik, düzen 

ve çelişki olmak üzere 4 alt boyutu vardır. Sırasıyla her bir ölçeğin Cronbach alpha değeri 0.85, 0.83, 

0.82 ve 0.91’dir. Faktör yükü ise  0.68 ve 0.89 arasında değişmektedir. 

Türküm (2002) tarafından geliştirilen Stresle Başa Çıkma Ölçeği baş etme yöntemlerinin üç temel bo-

yutuna odaklanır. Bunlar sosyal destek arama, problem odaklı başa çıkma ve kaçınmadır. Alt ölçeklerin 

güvenirlik ve geçerlilik katsayıları yeterli seviyededir.  

Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983) tarafından geliştirilen ve Eskin ve arkadaşları (2013) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanan “Algılanan Stres Ölçeği”, kişinin hayatındaki birtakım durumların ne derece stresli 

algılandığını ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçeğin, 4, 10 ve 14 maddeli olmak üzere farklı versiyonları 

bulunmaktadır. 14 ve 10 maddeli versiyonların iç tutarlılıkları ve test-tekrar test güvenirlik katsayıları 

yeterli seviyededir. Bu çalışmada ölçeğin 10 maddeli hali kullanılacaktır. 

Young tarafından 1998 yılında geliştirilen Young İnternet Bağımlılığı ölçeği, Pawlikowski ve arkadaş-

ları tarafından 2013 yılında 12 maddelik kısa bir forma dönüştürülmüştür. Kutlu ve arkadaşları tarafın-

dan 2016 yılında Türkçe’ye uyarlanan kısa formun farklı gruplarda geçerli ve güvenilir olduğu bulun-

muştur. 

Son olarak Bergen Alışveriş Bağımlılığı Ölçeği, Andreassen ve arkadaşları tarafından 2015 yılında ge-

liştirilmiş, 2018 yılında Bozdağ ve Yalçınkaya Alkar tarafından çevrimiçi satın alma davranışı olarak 
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Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bulgular ölçeğin Türkçe uyarlanmasını güvenilir ve geçerli olduğunu gösterir. 

Mevcut çalışmada internet alışverişi değil, genel alışveriş eğilimi temel alınmış, ölçek o şekilde düzen-

lenmiştir. 

BULGULAR  

Mükemmeliyetçiliğin bağımlılık, psikolojik iyi oluş ve duygu düzenleme ile olan ilişkisini test etmek 

için Çok Değişkenli ANOVA (MANOVA) analizi yapılarak tüm değişkenler analize dahil edilmiş, ana-

liz istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur F (14,556) = 3.45, p = .00, Wilk’s = .85, partial n2= .08. 

Bulgular analizin yaşam doyumu, F (2,284) = 6.15, p = .00, stres, F (2,284) = 5.72, p = .00, internet 

bağımlılığı, F (2,284) = 5.28, p = .01, ve problem odaklı başetme, F (2,284) = 11.16, p = .01, için anlamlı 

olduğunu göstermiştir. Post-hoc analizleri, sağlıklı mükemmeliyetçilerin diğer iki gruba kıyasla yaşam 

doyumu ve problem odaklı başetme alanlarından anlamlı olarak yüksek, internet bağımlılığı ve stres 

alanlarından anlamlı olarak düşük skorlar aldığını göstermiştir. 

Kadınlardaki alışveriş ve internet bağımlılığının diğer yordayıcılarını belirleyebilmek için her bir ba-

ğımlılık türü için Çoklu Regresyon analizi yapılmış, yordayıcı olarak analize yaşam doyumu, stres ve 

üç başetme türü dahil edilmiştir. İnternet bağımlılığı için yapılan analiz varyansın %8’ini açıklamış 

(R2=.08, F (5,281) = 5.21, p = .00), yaşam doyumu ( = -.12, p = .06), kaçınma (= .24, p = .00), problem 

odaklı baş etme (= -.13, p = .05) internet bağımlılığını anlamlı olarak yordamıştır. Alışveriş bağımlılığı 

için yapılan regresyon analizi anlamlı çıkmamış, (R2=.02, F (5,281) = 1.12, p = .35), sadece kaçınma 

odaklı başetmenin (= .13, p = .05) alışveriş bağımlılığını yordadığı görülmüştür. 

Kaçınma odaklı başetme ile bağımlılık arasındaki ilişkide mükemmeliyetçiliğin düzenleyici rolünü test 

etmek için her bir bağımlılık türü için Process Model 1 analizi yapılmıştır. Sadece alışveriş bağımlılığı 

ile yapılan analiz anlamlı sonuçlar vermiştir (R2=.03, t (3,283)= -2.11, p=.03). İlişki incelendiğinde, 

sağlıklı ve sağlıksız mükemmeliyetçilerde alışveriş bağımlılığı kaçınan başetme tekniğinden bağımsız 

olarak yüksek skorlar gösterirken, mükemmeliyetçi olmayanlarda kaçınmacı başetme eğilimi arttıkça 

alışveriş bağımlılığı da artmıştır. Process Model 1 kullanılarak mükemmeliyetçiliğin problem odaklı 

başetme ile bağımlılık türleri arasındaki düzenleyici rolü benzer şekilde test edilmiş ancak sonuçlar an-

lamlı çıkmamıştır.  

SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı kadınlardaki farklı davranışsal bağımlılık eğilimlerinin yordayıcılarını mükemme-

liyetçilik ve duygu düzenleme becerileri çerçevesinde belirleyebilmekti. Bulgular, alanyazın ile paralel 

şekilde sağlıklı mükemmeliyetçiliğin psikolojik iyi oluş ile pozitif ilişkide olduğunu göstermiştir. Ayrıca 

problem odaklı başetme eğilimi arttıkça ve kaçınan odaklı başetme eğilimi azaldıkça bağımlılık olasılığı 

düşmüştür. Diğer bir deyişle, bağımlılığı engellemek için kişinin başetme yöntemlerinin geliştirilmesi 

önemlidir. Son olarak, sağlıklı olsun sağlıksız olsun mükemmeliyetçilik, duygu düzenleme becerisinden 

bağımsız olarak alışveriş bağımlılığı için bir risk faktörü olabilir. 

İnternet bağımlılığı ile alışveriş bağımlılığı için farklı sonuçların elde edilmesi farklı şekillerde açıkla-

nabilir. Birincisi iki bağımlılık türü, yaygınlık ve yetkinlik açısından farklılaşmaktadır. Akıllı telefonla-

rın yaygınlığı, sosyal medyanın gençler arasındaki popülerliği internet bağımlılığı geliştirme olasılığını 
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kolaylaştırırken, alışveriş bağımlılığı belli bir bütçe gerektirir. Böyle bir engel olası motivasyonu düşü-

rebilir, dolayısıyla mevcut çalışma sonuçları maddi kaynakları üniversite gençlerine kıyasla daha iyi 

olan (çalışan) yetişkin kadınlara genellenmemelidir. Mükemmeliyetçilik ile alışveriş bağımlılığı arasın-

daki ilişki farklı gruplar üzerinde tekrar test edilmelidir. 
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ŞİDDETLİ PULMONER HİPERTANSİYONLU GEBEDE EPİDURAL ANALJEZİ İLE 

VAGİNAL DOĞUM: OLGU SUNUMU 

Ali AKDOĞAN 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon / Türkiye 

Öz: Gebelikte nonobstetrik maternal mortalitenin en önemli nedenleri kardiyovaskuler hastalıklardır. 

Pulmoner hipertansiyon mortalite oranının daha da arttığı ve gebeliğin sonlandırılmasının tavsiye edil-

diği bir durumdur. Biz olgumuzda 27 yaşında ve 21 haftalık gebeliği olan, daha önceden konjenital kalp 

hastalığına sahip olduğu bilinmeyen, şiddetli pulmoner hipertansiyonu olan gebede vaginal doğum de-

neyimimizi sunduk. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan kanlı balgam tükürme ve yüksek ateş şikayetleri 

üzerine pnomoni tedavisi almış ve hastanınn kardiyoloji incelemelerinde sağ ventrikül hipertrofisi, sağ 

atriyum  dilatasyonu ile ortalama pulmoner arter basıncının 80 mmHg bulunması sonucu pulmoner  hi-

pertansiyon tanısı konulmuş. Konsey toplantısı sonucu yüksek fetomatemal mortalite riskinden dolayı 

gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi. Normal vaginal doğum için epidural analjezi planlandı. Hasta 

doğum eylemi başlatıldıktan 40 saat sonra 540 gr ağırlığında APGAR skoru 3 olan canlı bir kız çocuk 

doğurdu. Biz olgumuzla birlikte gebeliğin sonlandırılmasında epidural analjezi ve ketamin desteğinin 

alternatif bir yol olabileceği görüşündeyiz.  

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Hipertansiyon, Yüksek Riskli Gebelik, Vajinal Doğum, Epidural Anal-

jezi, Ketamin 

GİRİŞ  

Gebelikte maternal mortalitenin en önemli nedenlerinden biri gebelik süresince % 0,4-4,1 oranında gö-

rülmekte olan çeşitli tipte kardiyovaskuler hastalıklardır (Avila,2003:1). Pulmoner hipertansiyon (PHT) 

dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu ile değerlendirilen ortalama pulmoner arter basıncında (PAB) 

≥ 25 mmHg artış şeklinde tanımlanan hemodinamik ve fizyolojik bir durumdur. PHT’li hastalar erken 

dönemde asemptomatik olup gebelik gibi PAB’nın yükseldiği durumlarda semptomatik hale gelmekte, 

hem egzersiz hem de istirahat kalp debisi azalmaktadır. Klinik olarak başlangıçta çarpıntı, halsizlik, efor 

dispnesi daha sonra bu semptomlara göğüs ağrısı, senkop, hemoptizi ve öksürük eşlik edebilir. Pulmoner 

hipertansiyon mortalite oranının daha da arttığı ve gebeliğin sonlandırılmasının tavsiye edildiği bir du-

rumdur. Biz olgumuzda tanı konulamamış pulmoner hipertansiyonu olan hastada, multidisipliner yak-

laşım ile vaginal doğum deneyimimizi sunmak istedik.   

OLGU SUNUMU 

21 haftalık gebeliği olan 27 yaşındaki hasta yaklaşık 2 hafta önce başlayan kanlı balgam, tükürme ve 

yüksek ateş şikayetleri üzerine pnömoni tedavisi almış. Şikayetlerinde düzelme olmayan hastanın kar-

diyolojik incelemelerinde sağ ventrikül hipertrofisi, sağ atriyum dilatasyonu ile ortalama pulmoner arter 

basıncının 80 mmHg bulunması sonucu pulmoner arter hipertansiyonu tanısı konulmuş. Obstetri, kardi-

yoloji, göğüs hastalıkları ve anesteziyoloji konsey toplantısı sonucu yüksek fetomaternal mortalite ris-

kinden dolayı gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi. Normal vaginal doğum için epidural analjezi 

planlandı. Gerekli onamlar alındıktan sonra hastaya oturur pozisyonda L3-L4 aralığından basınç kaybı 
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yöntemi ile girilerek 18 gauge epidural kateter yerleştirildi. EKG, kan basıncı ve periferik oksijen satu-

rasyonu monitorizasyonundan sonra pulmoner arter kateterizasyonu yapıldı. Ölçümlerde TA:144/66 

mmHg, nabız:111/dk, SpO2:%95, PAB: 86 mmHg, PCWP:20 mmHg olarak bulundu. Oksitosin ile in-

düksiyon başlatılan hastaya 10 ml serum fizyolojik içinde 7,5 mg levobupivakain ve 25 mcg fentanil 

bolus olarak yapıldı. 45 dk sonrasından itibaren 6 mg/saat levobupivakain+ 10 mcg fentanil, 10 ml serum 

fizyolojik içinde, infüzyonuna devam edildi. İki saat sonra ölçümlerde TA:118/60 mmHg, nabız:118/dk, 

SpO2: %97, PAB: 63 mmHg, PCWP:23 mmHg olarak kaydedildi. Bu dönemde hastaya pulmoner va-

zodilatasyon sağlayabilmek için 50 mg/saat ketamin infuzyonu başlandı. Sonraki ölçümlerde TA:101/38 

mmHg, nabız:117/dk, SpO2:%97, PAB: 60 mmHg, PCWP:23 mmHg olarak bulundu. Fakat ilerleyen 

saatlerde taşikardinin çok fazla olması nedeniyle ketamin infuzyonu sonlandırıldı. Analjezi durumuna 

göre levobupivakain dozu 6-12 mg/saat aralığında değiştirildi. Ortalama PAB’ları 70-80 mmHg ara-

sında değişen hasta 40 saat sonra 540 gram ağırlığında APGAR’ı 3 olan canlı bir kız çocuk doğurdu. 

Bebek entübe edilip küvöze konularak yenidoğan yoğun bakıma gönderildi. PAB’ları ve PCWP’si za-

manla düzelen hastanın kateterleri çekildi ve servise çıkarıldı. 

TARTIŞMA 

Gebelikte nonobstetrik mortalitenin en önemli nedenleri kardiyovasküler hastalıklardır (Avila,2003:1). 

Klinik olarak pulmoner hipertansiyonu olan gebeliklerde yüksek maternal ve perinatal mortalite mev-

cuttur. Pulmoner hipertansiyon ve gebelik hakkında  Pitts ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada %35 

maternal mortalite, %55 prematürite, %30 IUGR ve %28 perinatal mortalite bildirmektedir 

(Pitts,1977:2).   

Gebelik sırasında ortaya çıkan fizyolojik değişimlere sistemik ve kardiak hemodinamik  adaptasyonu, 

pulmoner vasküler hastalığın gebelik öncesi gelişmesi veya gebelik sonrası gelişmesi  etkiler. Bu etki, 

pulmoner vasküler kan basıncının sistemik kan basıncından fazla olması şeklinde tanımlanan Eisenmen-

ger Sendromu'nda çok daha belirgindir ve maternal mortalite % 50 civarındadır (Yıldırım,2000:3).  

Yıldırım ve arkadaşları yaptıkları çalışmada kardiyovaskuler hastalığı olan gebelerde prognozu etkile-

yen faktörleri; kardiyak output’u etkileyen infeksiyonlar, kalbin fonksiyonel kapasitesi,  anemi gibi 

komplikasyonlar ve gebeye verilen antenatal bakımın kalitesidir (Yıldırım,2000:3). Gebelik sırasında 

ph daki patolojik değişimler daha çok gebeliğin hemodinamik olarak major değişikliğin olduğu 24 ile 

28 hafta arasında ortaya çıkmaktadır (Carvalho,2000:4). Pulmoner hipertansiyonu olan gebelerde trava-

yın kardiyak debiyi arttırdığı unutulmamalı ve obstetrik endikasyonu varsa mutlaka doğumun gerçek-

leştirilmesi gerekmektedir. Pulmoner hiprtansiyonlu gebelerde uygun olan doğum zamanı 25. Hafta ci-

varıdır.  

Pulmoner hipertansiyonu olan gebelerde tercih edilecek anestezi yöntemi hala net değildir. Bilgiler daha 

çok olgu sunumu şeklindedir (Olofsson,2001:5, Smedstad,1994:6).  

Entübasyon güçlüğü ve kardiyak insitabilite gibi riskler taşımasına rağmen genel anestezi en çok kulla-

nılan yöntemdir. Eğer vaginal doğum düşünülüyorsa düşük doz lokal anestezi ile epidural analjezi etkili 

bir yöntemdir (Smedstad,1994:6).   
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G kari ve arkadaşlarının yaptığı bir olgu serisinde 8 hastanın 7 sinde normal doğum ve bir hastasında  

acil sezeryan ile doğum gerçekleştirilmiş. Normal doğum yapılan 7 hastaya preoperatif oksijen terapisi 

yapıldıktan sonra düşük doz bupivakain ve fentanyl ile epidural analjezi yapılmış (Kari,1994:7). 

Epidural analjezi hemodinamik açıdan hem önemli bir değişiklik yapmaz hem de pulmoner hipertansi-

yonun hemodinamik zararlarını azaltır (Slomka,1988:8). 

Pulmoner hipertansiyonlu gebelerde invaziv monitorizasyon hemodinamik değişikliklerin erken tanın-

ması açısından çok önemlidir. Fakat rejyonal anestezi uygulanan hastalarda invaziv işlemlerin taşikar-

diyi arttırabileceği,  ayrıca ventriküler aritmi, endokardit ve pulmoner arter yaralanması yapabileceği 

akılda tutulmalıdır.  

Pulmoner hipertansiyonlu gebelerde ketamin kullanımı tartışmalıdır. Williams ve ark. özellikle hastanın 

kateterizasyonunda spontan solunumu korumak için ketamin kullanımını başarılı bulmuşlardır (Frie-

sen,2008:9). Bizde bir süre hastaya pulmoner vazodilatasyon etkisini kullanmak için ketamin infuzyonu 

uyguladık fakat taşikardinin artması üzerine infuzyon kesildi. 

Pulmoner hipertansiyonu olan gebelerde oluşabilecek hipotansiyon durumunda sıvı yükünden kaçınıl-

malıdır.  Oluşabilecek hipotansiyonun tedavisinde hazırda efedrin, fenilefrin, dopamin gibi ilaçlar ha-

zırda bulundurulmalı, hastanın kalp hızına göre dikkatli kullanılmalıdır. Ergotamin ve oksitosin gibi 

ilaçların ise düşük doz kullanılması veya hi kullanılmaması gerekmektedir. Bütün bunlar doğrultusunda 

pulmoner hipertansiyonlu gebelerde anestezi yönetimi net değildir ve hastanın durumuna göre kişisel-

leştirilmesi gerekmektedir (Hamlyn,2005:10). 

Pulmoner hipertansiyonlu gebede doğum sonrasında vena cava basısının kalkmasıyla kalbin ön yükü 

%60-80 artmaktadır. Önyük artışı, hipoksi ve bunun sonucu pulmoner arterin stazın da etkisi ile post-

partum dönemde tromboz riski artmaktadır.  Bu durum maternal mortalite ve morbidite riskini post-

partum dönemde daha da arttırmaktadır. Bu yüzden postpartum ilk 24 saat mutlaka hasta monitorize 

tutulmalıdır. 

SONUÇ 

Sonuç olarak pulmner hipertansiyonlu gebelerin doku oksijenizasyonunun bozukluğu, kalp yetmezliği-

nin varlığı nedeniyle anestezi yönetimi özel yaklaşım gerektirir. Risk değerlendirilmesinde hastanın 

fonksiyonel kapasitesi, gebelik haftası, pulmoner arter basıncı değeri önemli kriterlerdir. Yaptırılacak 

doğum şekli hastaya göre kişiselleştirilmesi gerekir. Pulmoner hipertansiyonu olan gebeler kardiyolog, 

anestezist ve kadın doğum uzmanı tarafında takip edilmeli ve uygun zamanda doğum gerçekleştirilme-

lidir. Hastaya doğum eylemi boyunca yüksek konsantrasyonda oksijen verilmeli ve doğum sonrasında 

en az 24 saat monitorize bir şekilde yoğun bakım da takip edilmelidir.  Gebelik bu hastalar için riskli 

olmakla birlikte uygun takip ve tedavilerle mümkün gözükmektedir.  
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ASTIMLI ÇOCUKLAR VE D TİPİ KİŞİLİK YAPISINA SAHİP ANNELER 

Tuğçe TOPÇU1, Meltem KÜRTÜNCÜ2 

1 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği YL, Zonguldak / Türkiye 
2Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Zonguldak / Türkiye 

Öz: Astım, çocukluk çağında sıklıkla görülen ve öksürük, nefes almada zorluk şikayetleri ile gelişen, 

yaşam kalitesini negatif yönde etkileyen, günümüzde giderek artış gösteren kronik bir hastalıktır. Astım 

genetik zeminde, farklı derecelerde biyokimyasal, enfeksiyöz, immünolojik, fizyolojik ve psikolojik et-

menler tarafından tetiklenen kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Kronik hastalığa sahip bir çocuğun 

ailede bulunması, tüm aileyi etkilemekte, çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesinin bozulmasına neden 

olmakta ve aile üyelerinin çok yüksek düzeyde stres yaşamasına sebep olmaktadır. D tipi kişilik ise 

literatürde “Distress”, yani kronik stres altında bulunan ve yorgun düşen, tükenmiş kelime anlamlarına 

gelen ruh halinin karşılığıdır. D tipi kişilerin ortak özellikleri, stresin artık kronik bir hal alması ve bu 

nedenle de stres ile mücadele ya da baş etme enerjisinin düşmesidir. Astımlı çocuğun birinci derece 

yakınında olan ve çocuğa bakım veren annelerde yüklenen stres gün geçtikçe artan bir durum olmakta 

ve annelerde D tipi kişilik yapısı gözlenebilmektedir. Annede oluşan bu yoğun stres ile çocuktaki astım 

ataklarının artışı arasında bir bağ olduğu vurgulanır. Bu durum astım tedavisine uyumu olumsuz yönde 

etkilemekte, hastane acil bölümlerine başvuru sayısını artırmakta ve hastalık morbiditesinin daha yüksek 

olmasına neden olmaktadır. Bu derlemede astımlı çocukları önemli derecede etkileyen annelerin D tipi 

kişilik yapısına sahip olmalarının astımlı çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmuş olup, 

bu durumun düzeltilmesinde yapılabilecekler literatür kapsamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Astımlı Çocuk, D Tipi Kişilik, Astımlı Çocuk Annesi 

GİRİŞ  

Astım, çocukluk çağında sıklıkla görülen ve öksürük, nefes almada zorluk şikayetleri ile gelişen, yaşam 

kalitesini negatif yönde etkileyen, günümüzde giderek artış gösteren kronik bir hastalıktır (Yıldırım 

2019; Sapan 2003). Kronik hastalığa sahip bir çocuğun ailede bulunması, tüm aileyi etkilemekte, çocu-

ğun ve ailesinin yaşam kalitesinin bozulmasına neden olmakta ve aile üyelerinin yüksek düzeyde stres 

yaşamasına sebep olmaktadır (Bozkurt 2006; Marison ve ark. 2003). Astımlı çocuğun birinci derece 

yakınında olan ve çocuğa bakım veren annelerde yüklenen stres gün geçtikçe artan bir durum olmakta 

ve annelerde D tipi kişilik yapısı gözlenebilmektedir (Bozkurt 2006; Marison ve ark. 2003). Annelerde 

oluşan yoğun stres ile çocuktaki astım ataklarının artışı arasında bir bağ olduğu vurgulanır (Yüksel ve 

ark. 2009; Çevik ve ark. 2006; Ölçer ve ark. 2010; Yüksel ve ark. 2007; Yıldırım 2019). Dolayısıyla 

annede giderek artış gösteren stresin beraberinde getirdiği D tipi kişilik yapısı da çocuklarda ki astım 

hastalığının kontrolünü zorlaştıracaktır.  

ASTIMLI ÇOCUKLAR 

Astım, bronşların daralması, artmış hava yolu duyarlılığı ve bronşlarda yangı ile ortaya çıkan, öksürük, 

nefes almada zorluk şikayetleri ile gelişen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen çocukluk çağının 

en sık görülen kronik hastalığıdır (Şengül Emeksiz ve ark. 2016; Malveaux 2009). Çocuklarda en sık 

karşılaşılan kronik hastalık olan astım hastalığının nedenleri arasında genetik faktörler, obezite, cinsiyet, 



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

362 

ev içi ve ev dışı alerjenler, sigara dumanı, enfeksiyonlar, beslenme ve stres gibi çevresel faktörlerin 

olduğu ifade edilmiştir (Ölçer ve ark. 2010; Ercan ve ark. 2016; Şengül Emeksiz ve ark. 2016). 

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUĞA BAKIM VEREN ANNELER 

Kronik hastalığa sahip bir çocuğun ailede bulunması, tüm aileyi etkilemekte ve aile üyelerinin oldukça 

yüksek düzeyde stres yaşamasına sebep olmaktadır (Bozkurt 2006; Marison ve ark. 2003).  

Astımlı çocuğun durumu ile özellikle anne, daha yakından ilgilenmekte, daha fazla sorumluluk almak-

tadır (Karakavak 2006). Kronik bir hastanın hem bakım vereni hem annesi olmak oldukça zor ve kar-

maşık bir durumdur. Bakım verenin eş ya da anne olmasının daha fazla üzüntü yaşamaya, duygusal 

düşkünlüğe ve strese neden olduğu belirtilmektedir (Karancı 2002).  

Astımlı çocuklarına bakım vermeye başladıkları ilk andan itibaren anneler birtakım sorunlar yaşarlar. 

Hastalığın süresi, hastaneye yatma durumu, annenin iş gücü kaybı, kronik hastalığın getirmiş olduğu 

ekonomik sıkıntılar, duygusal stresler, sosyal aktivite katılımda azalmalar, aile bireyleriyle ilişkilerde 

sıkıntılar bu sorunların başında gelmektedir (İnci ve ark. 2008; Yıldırım 2019). Ayrıca anneye, aile 

içinde üstlendiği görevlere ek başka görevler de yüklemektedir (Karakavak 2006). Bu durum, annenin, 

diğer aile bireylerine yeterince zaman ayıramamasına, astımlı çocuk ve kardeşleri arasında kıskançlık, 

kızgınlık, rekabet duyguların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu da annede durumla başa çıkmada sı-

kıntıları beraberinde getirmektedir (Pejovic ve ark. 2003).  

Bakım verenlerin tedavi süresinde depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon, yorgunluk, aile içi iletişim 

aksaklıkları ve maddi sorunlar rapor edilmiştir. Bunlara ilave olarak kendi sağlıkları ile ilgili negatif 

düşünceler de ön plana çıkabilmektedir (Gülpak ve ark. 2014). Bakım veren anneler kendi sağlıklarını 

ve yaşamlarını aksatmaktadır. Bu durum bakıldığında fiziki, ruhi, sosyal ve ekonomi bakımından sorun-

ları da beraberinde getirmektedir (Özyeşil ve ark. 2014). 

KİŞİLİK KAVRAMI VE KİŞİLİK TİPLERİ 

Kişilik kavramı, kişilerin doğuştan sahip olduğu özelliklerle sonradan toplum içinde yaşamayla kazan-

dırdığı özelliklerin tamamını ifade etmektedir. Doğuştan sahip olunan özellikler biyolojik temelli olup, 

değiştirilmesi oldukça zordur. Toplum içerisinde kazanılan özellikler ise içinde bulunulan toplumun 

veya ilişkilerin özelliklerine göre değişmektedir. Kişilik, bireylere özgü duygular, düşünceler ve davra-

nış kalıpların bütünleşmiş halidir (Soysal 2008; Hazar 2006).  

Kişilik özellikleri, sağlık ve hastalık sürecini olumlu veya olumsuz etkileyen alışkanlıkları ve davranış-

ları belirlemede önemli bir role sahiptir.  

4 farklı kişilik tipi bulunmaktadır. Bunlar; A tipi kişilik, B tipi kişilik, C tipi kişilik ve D tipi kişiliktir. 

A Tipi Kişilik 

A tipi kişilik, günümüzdeki modern yapıya ve yaşam tarzına sahip olan bireyleri ifade eden bir kavram-

dır (Durna 2005). Bu kişilik sınıfındaki bireyler, genel olarak idealist ve mükemmeliyetçi bir yapıya 

sahiptir. Buna ilave olarak A tipi kişilik dinamik, hedefe erişmede ciddi mücadele veren yapıdadır. Bu 
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bireyler sürekli olarak başka bireylerin önüne geçme amacıyla rekabet içerisindedir. Bu bireyler kaybet-

meyi kolay kabullenemeyen, acele davranan, görevleri zamana göre tamamlama üzerine odaklanan, so-

rumluluk duyguları yüksek olan bireylerdir (Avcı ve ark. 2010).  

B Tipi Kişilik 

B tipi kişilik, A Tipi kişiliğin tersine daha az rekabetçi bireylerdir. Bu kişiler işlerine kendilerini daha 

az adamakta ve zaman kavramına daha değer vermektedir. B tipi bireyler zaman içerisinde daha az 

çatışma sürecine girmektedir. B tipi kişiler daha çok rahatlık ve güven üzerinde yoğunlaşmaktadır 

(Durna, 2005). Bu tip kişilik diğer bireylerle uzlaşmacı yapıyı daha fazla benimseyen, aşırı hırs ve ben-

cillikten uzak duran, mükemmel peşinde koşmayı gereksiz ve yorucu sayan, yüksek toleranslı bireyler-

dir (Avcı ve ark. 2010). 

C Tipi Kişilik 

C Tipi Kişilik ise yeni bir şeyleri keşfetme merakı, yeni şeyler üretme ve ortaya koyma arzusu ön plan-

dadır. Bu bireyler diğer tiplere göre daha pragmatik ve içine kapanık kişilerdir (Ansari ve ark. 2013). 

D Tipi Kişilik 

D tipi kişilik literatürde “Distress”, yani kronik stres altında bulunan ve bitkin düşen, tükenmiş kelime 

anlamlarına gelen ruh halini ifade etmektedir. D tipi kişilerin ortak özellikleri, stresin artık kronik bir 

hal alması ve bu nedenle de stres ile mücadele ya da baş etme enerjisinin düşmesidir. D tipi kişiliği bir 

anlamda, stresi kabullenme ve mücadele etmeyi bırakmanın ilk aşaması gibi değerlendirmek mümkün-

dür (Conden 2014). 

D TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 

D tipi kişiliği olumsuz tutumlar ve sosyal çekingenlik durumu ile tanımlamak mümkündür. Bu tip kişi-

lerde olumsuz tutum depresyon, hostilite ve öfke şeklinde kendisini göstermektedir. Bir diğer boyut olan 

sosyal çekingenlik kavramı bir sosyal etkileşimde bireylerin kendilerini yeterince ifade etmekte güçlü-

lük yaşadıklarını ifade etmektedir (Alçelik ve ark. 2012). D tipi kişilik, diğer kişiliklere göre en fazla 

depresyon içeren kişilik türüdür. Bunun yanında anksiyete, huzursuzluk ve saldırgan ya da çekingen 

ancak uç davranışlar bu grupta daha baskın düzeydedir (Ansari ve ark. 2013: 1004). 

D TİPİ KİŞİLİK YAPISINA SAHİP ANNELERİN ASTIMLI ÇOCUKLARA ETKİLERİ  

Kronik hastalık sürecinde çocuğun birinci derece yakınında olan ve çocuğa bakım veren annelerde yük-

lenen stres gün geçtikçe artan bir durum olmakta ve D tipi kişilik yapısı gözlenebilmektedir.   

Astımlı çocukların annelerinde psikiyatrik belirtilerin özellikle de depresyon ve kaygı düzeyinin fazla 

olduğunu ve depresyon düzeyinin fazla olduğu annelerin astımlı çocuklarında hastalanma sıklığının 

daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur. Çocuğuna bakım veren annenin bütün çabalarına 

rağmen astımın kontrol edilememesi ve daha iyi durumdaki astımlı çocuklarla kendi çocuğunu kıyas-

lama gibi durumlar hem anne de hem de astımlı çocuk üzerinde yoğun stres meydana getirir. Anne de 

oluşan bu yoğun stres ile çocuktaki astım ataklarının artışı arasında bir bağ olduğu vurgulanır. Bu durum 
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astım tedavisine uyumu olumsuz yönde etkilemekte, hastane acil bölümlerine başvuru sayısını artır-

makta ve hastalık morbiditesinin daha yüksek olmasına neden olmaktadır (Yüksel ve ark. 2009; Çevik 

ve ark. 2006; Ölçer ve ark. 2010; Yüksel ve ark. 2007; Yıldırım 2019). 

Kronik hastalıkların tedavisinde ailenin tedaviye etkin biçimde katılması gerekliliği ve ailelerin sağlığı-

nın korunmasının önemi belirtilmektedir (Doğan ve ark. 2002). Ailedeki çatışmaların kronik hastalığın 

gelişimini olumsuz etkilediği ve iyi işleyen aile yapısının astımlı çocuklarda hastalığı yönetmekte etkili 

olduğu görülmüştür. (Tüzer ve ark. 2003; Fiese ve ark. 2008; Wood ve ark. 2007).   

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Literatürde, D tipi kişilik özelliklerinin kardiyovasküler hastalıklar, son dönem böbrek yetmezliği ile 

diyaliz tedavisi, astım, ruhsal hastalıklar gibi birçok hastalıkla ilişkisi irdelenmiştir (Alçelik ve ark. 

2012; Starrenburg 2013; Loosman 2018; Blachnio 2017). Yine literatür incelendiğinde, çocuğa bakım 

veren ve birinci derece yakını olan annelerin artan stres ve beraberinde getirdiği D tipi kişilik yapısına 

sahip olması, çocuklarda astım hastalığı tedavisini olumsuz yönde etkilediği sonucunu gözler önüne 

sermektedir.  

Bu anlamda annelerin stres düzeyini en aza indirmek, D tipi kişilik yapısının gelişmesini engellemek ve 

astımlı çocuğun hastalığını olumlu yönde etkileyecek şeyler düşünüldüğünde; bakım veren annelerin 

özelliklerinin bilinmesi, sağlık politikalarının oluşturulması, sağlık kurumlarının vereceği hizmetin ge-

liştirilmesi, sunulacak hizmetin planlanmasında kaynakların saptanması, güçlük yaşama yönünden risk 

altındaki grubun belirlenmesi ve destek gruplarının bu özelliklere göre oluşturulması açısından önemli-

dir. Sağlık profesyonelleri tarafından bakım veren annelerin eğitim ve bilgi gereksinimlerinin belirlen-

mesi ve karşılanması önerilir (Orak ve ark. 2015). Tedaviyi bireyselleştirmek ve değişkenleri belirlemek 

amacıyla astımlı çocukları ve bakım verenleri izleme sistemi gereklidir (Egan 2010). Kontrollerde hem-

şireler tarafından verilen astım eğitimi ile annelerde ki stres düzeyinde önemli bir azalma sağladığı ve 

tedavi esnasında çocuklarda atak geçirme sayısının azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. (Çevik ve ark. 2006). 

Bu eğitimlerin astımlı her çocuğun annesine verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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ÇOCUK YAYINLARINDA İÇ SAYFA TASARIMININ TİPOGRAFİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ 

Muhammed Emin ALBAYRAK 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İletişim Fakültesi, İstanbul / Türkiye 

Öz: İletişimin temelinde yer alan bilgi aktarımı, kitap gibi basılı yayın ürünlerinde, çoğunlukla, yazı 

üzerinden gerçekleşmektedir. Basılı yayınlardaki bilgi aktarım sürecinin temel elemanı olan yazı/metin 

bu sebeple dikkatli ve hassas bir tasarım sürecinden geçirilmelidir.  Bu gereklilik üzerine inşa edilecek 

olan tipografik tercihler, iletişim sürecinde verilmek istenen mesajın “alıcı”ya sorunsuz ve hızlı bir şe-

kilde iletilmesini sağlamaktadır. Yazılı bilginin amaca uygun bir şekilde görselleştirilmesi, tasarlanması, 

stilize edilmesi şeklinde tanımlanabilecek olan tipografi, üstünde yer aldığı zemin yani sayfanın genel 

tasarımından bağımsız bir şekilde değerlendirilemez. Çünkü “yazı” kendi varoluş biçimi gereği, bir 

fon/zemin üzerinde yer almak zorundadır. Bu zemin ile tipografi arasındaki mecburi ilişki, basılı yayın-

larda karşımıza genel bir ifade olarak “sayfa tasarımı” şeklinde çıkmaktadır. Grafik tasarım ürünlerinin 

hemen hepsinin ortak noktası olan sayfa tasarımı, çocuk yayınlarında yaş ve algıya bağlı olarak daha 

fazla önem kazanmaktadır. Çocuk yayınlarında iç sayfa tasarımı yapılırken çocukların yaş ve bilgi dü-

zeyini bilmek, tipografiye dair unsurları belirlerken kritik bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra say-

fanın fiziksel özellikleri de bu tasarım sürecinde etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmada mesaj ve yazı 

konuları üzerinde bazı önemli noktalara değinildikten sonra, çocuk yayınlarındaki sayfa tasarımı süre-

cinde göz ününe alınması gereken unsurlar irdelenecektir. Sayfa ebadı, kâğıt seçimi, sütun ve satır öl-

çüleri, font, punto, espas, ton, renk gibi konular çocuklara iletilecek olan mesajın onlara sıhhatli bir 

şekilde ulaşması ekseninde değerlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İletişim, Çocuk Yayıncılığı, Sayfa Tasarımı, Çocuk, Tipografi, Yazı, Font, Mesaj 

GİRİŞ ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

Çocuk yayıncılığını diğer yayıncılık sahalarından ayıran temel sebep, çocukların bilgiyi alırken görsel 

bir desteğe de ihtiyaç duymalarıdır. Başarılı bir görsel tasarım, yetişkinlere yönelik yapılan yayın çalış-

malarında da gözetilmesi gereken bir unsur olasına rağmen; bilgiye ihtiyaç duyduğunun farkında olan 

yetişkinler bu bilgiye erişmek için “bilinçli” hareket ederek görsel tasarım hatalarına/eksikliklerine ta-

kılmadan süreci tamamlayabilirler. Bu sebeple yetişkinlere yönelik yapılan yayıncılık faaliyetlerinde 

görsel tasarım hatalarının kısmî bir telafisi mümkündür. Fakat çocuk yayıncılığında, çocuğun karşısına 

konan çalışmanın, tüm parçalarının kendi içinde bir uyuma sahip olması ve bu bütünlüğün de çocuğun 

ilgi ve dikkatini çekecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Aksi durumda, çocuk bu çalışmayı deşifre 

etmek, anlamak ve süreci devam ettirmek için özel bir gayrete ihtiyaç duymaz ve kendisine sunulan 

bilgiyi almadan “kapağı kapatır”.  

Dış kapak tasarımı ile başlayan çocuk yayınları tasarım süreci, kapak içindeki yan kağıtlardan, tercih 

edilecek olan ana metin fontuna kadar özel bir dikkat ile sürdürülmelidir. Tüm bileşenlerin tasarım sü-

reci, çocuğun yaşı ve buna bağlı birikimi göz ününe alınarak, “çocuğa görelik” ilkesi çerçevesinde ger-

çekleşmelidir.  
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İçeriğin üzerinde yer aldığı zemin olan kâğıt tercihi, çocukla kurulan iletişimin de altyapını temsil et-

mektedir. Çocukla kitap arasındaki ilişkide “dokunma” duyusunun muhatabı olan kâğıt, dikkat ve özenle 

seçilmedir.  

Kâğıtta aranması gereken temel özellikler: Arka sayfayı göstermemesi, kolay yırtılmaması, renkleri 

doğru yansıtması, kaliteli bir baskı imkanı sunması, gözün yorulmasına sebep olacak şekilde parlak ol-

maması.” (Güleç ve Geçgel, 2012)  

Ya bilginin kaynağı ya da görselin açıklanması görevini üstlenen yazının tasarımı da çocuk yayınlarında 

bir estetik temel üzerine inşa edilmelidir. Okunaklılığın merkeze konacağı bu temelde, sayfa tasarımcısı 

yazının sayfada doğru yere konumlandırılmasından, kullanacağı renge; espas tercihlerinden, punto bü-

yüklüğüne kadar tipografiye dair her unsuru özenle ele almalıdır. Metnin de sayfada bir grafik tasarım 

unsuru olarak var olmasını sağlayan tipografik hassasiyet, çocuk yayınları sahasında çocuklara özel ta-

sarlanmış fontlar olarak da karşımıza çıkmaktadır. İngilizcede bebek anlamına gelen “infant” kelimesi 

ile tanımlanan bu fontlar, özellikle bazı harflerin formundaki anatomik tercihleri sebebi ile okumayı 

kolaylaştıran bir yapıya sahiptirler.  

Grafik tasarım ve çocuk edebiyatının ortak ürünü olan çocuk yayınları, hedef kitlesi ve üstlendiği mis-

yon gereği bu iki sahanın en rafine ürünlerinin ortaya konduğu bir tür olmuştur.  

AMAÇ  

Bu çalışmanın amacı, çocuk yayınlarında çocuğa verilmek istenen mesajın “çocuğa görelik” anlayışıyla 

en etkin ve verimli şekilde tasarlanması noktasında, sayfa yapısı ve tipografik tercihleri değerlendirmek-

tir.  

KAPSAM 

Bu çalışmadaki değerlendirmeler Türkiye’de son 5 yıl içerisinde yayınlanmış ulusal ölçekteki yayınlar 

incelenerek hazırlanmıştır.  

YÖNTEM 

Literatür taraması ve rassal örnek incelemesi yönteminin kullanıldığı bu çalışmada seçilen çocuk yayın-

ları, grafik tasarımın temel unsurları ve tipografinin kavramsal çerçevesi üzerinden betimsel yöntemle 

analiz edilmiştir.  

BULGULAR 

Yazı, basılı yayınlarda iletişimin en kritik elemanlarından birisidir. Verilmek istenen mesaj, okurun dü-

zeyine uygun bir dille yazılır ve tasarımcı tarafından sayfa içerisine, diğer görsel bileşenlerle uyumlu 

olarak yerleştirilir. Grafik tasarımcının temel görevi olan bu süreç, tasarımı destekleyecek görsel imaj-

ların yanı sıra tipografik öğelerin de kendi aralarında ayrıca dengeli ve anlamlı bir şekilde tasarlanmasını 

gerektirmektedir. Tipografide esas olan, verilecek olan mesajın anlam ve içeriğine bağlı bir tasarım ge-

liştirmek olsa da, söz konusu olan çocuk yayınları ise, hedef kitlenin algı düzeyi de önem kazanmaktadır. 

Ana metni ve yazıya dair diğer unsurları çocuğun algısına uygun bir biçimde sunmak, ürünün çocuk 

tarafından talep edilmesini ve buna bağlı olarak okuma alışkanlığı kazanmasını destekleyecektir.    



TAM METİN SÖZEL SUNUMLAR 

 

 

369 

Mizanpaj kelimesi dilimize Fransızca’da “yerleşim” anlamına gelen “La mise en page” ifadesinin kar-

şılığı olarak girmiştir. Grafik tasarım alanında söz konusu olan yerleşim ise, sayfada bulunması gereken 

tüm unsuların/içeriğin görsel bir hiyerarşi içerisinde ve önem sırasına uygun olarak tasarlanması anla-

mına gelmektedir. Mizanpaj kelimesi ile sayfa tasarımı/düzeni ifadesi günümüzde aynı durumu ifade 

etmek için birbirlerinin yerine sıkça kullanılmaktadır.  

Sayfa düzeni, metin ve resimlerin sayfaya yerleştirilmesi, satırlar arası boşluklarının, satır başlarının, 

sayfanın alt ve üstündeki boşlukların ayarlanması gibi konularla ilgilidir. (Özcivelek, 1991) 

Bir sayfada yer alacak içerik hem tür hem de biçim olarak birbirinden farklı unsurları içerebilmektedir. 

Fotoğraf, resim, sembol, ikon, metin, başlık, sayfa numarası ve daha birçok unsur sayfa tasarımının bir 

parçası olabilmektedir. Tüm bu unsurlar, hedef kitleye iletilmek istenen mesajın hızlı ve anlaşılır olması 

merkezinde tasarlanmalıdır.  

“Günümüzde grafik tasarım disiplinin en önemli konularından biri olan sayfa tasarımı ve izlek, üzerinde 

çok çalışılması gereken önemli bir konudur. Aslında ‘sayfa’ terimini bir yüzey ve tasarlanması gereken 

bir alan olarak anlamamız gerekliliği de belirtilmelidir.” (Uçar, 2019:256) 

İçeriğinin uygulanacağı yüzey yani sayfa dijital platformlarda tasarlanacak olsa bile, öncesinde sayfanın 

basılacağı kâğıdın belirlenmesi gerekmektedir. Tasarlanan sayfanın basılacağı kâğıt, doku ve renk ola-

rak tasarım aşamasının temelini oluşturmaktadır.  

“Çocuklar duyusal olarak yönlendirildikleri için, kitaplarda bulunan kâğıt çocuklara zarar vermemelidir. 

İyi kalitedeki bir kitabın kokusu ve dokunulduğunda verdiği hoş duygu, yetişkinleri olduğu kadar ço-

cukları da memnun eder. Kağıtlar temel olarak mat ve parlak olmak üzere ikiye ayrılırlar. Mat kâğıt 

donuk bir yüzeye sahiptir. Ayrıca ışığı yansıtmayan, bunun tersine absorbe den ilginç bir yapısı vardır. 

Resim kâğıdın arkasından görülmez. Parlak kuşe türü kağıt, yine ışığı yansıttığından gözü yorar. Ayrıca 

ekonomik değildir. 2. Hamur kâğıt ise baskının, özellikle renklerin parlak ve düzgün çıkmasını önler. 

En iyi kâğıt, gramajı ağır olan 1. Hamur kağıttır. Pelür ve gazete kâğıdı hiç kullanılmaması gereken 

kağıt türleridir.” (Güleç ve Gelgeç, 2006:167) 

Günümüzde çocuk yayınlarında çok çeşitli kağıtlar tercih edilmektedir. Kuşe kâğıt renkleri 1. Hamur 

kağıtlara göre daha parlak ve albenisi yüksek bir şekilde yansıtması sebebiyle oldukça sık tercih edil-

mektedir. Fakat üretim aşamasında kullanılan ağır kimyasal ve bağlayıcılar sebebi ile çocuk sağlığı açı-

sından öncelikli tercih olmaması gerekmektedir.  Çocuğun dokunma duyusunun karşılığını alacağı unsur 

olan kâğıt, mümkün olan en doğal hali ile tercih edilmelidir. Bu noktada ise gözden kaçırılmaması ge-

reken en önemli özellik ise kâğıdın gramajıdır. Gramaja bağlı olarak meydana gelen kalınlık, sayfaların 

arkasını gösterip göstermemesi noktasında ölçü olarak kabul edilebilmektedir. Bir çocuk yayınında kul-

lanılacak ince gramajlı kâğıt ister kuşe ister hamur kâğıt olsun, arka sayfasındaki içeriği göstermesi 

durumunda çocuğun algısını bozacak ve ulaşılması hedeflenen ilgiyi çekemeyecek, aktarılmak istenen 

bilgiyi aktaramayacaktır. Kâğıt tercihi yapılırken kâğıdın gözü yoracak derece parlak olmaması ve baskı 

renklerini mümkün olan en üst seviyede yansıtabilmesine dikkat edilmelidir. Kitabı kullanacak olan 

çocukların yaş gruplarına bağlı olarak sayfaların hemen yırtılmayacak kadar dirençli ve sağlam olması 

özellikle okul öncesi dönem çocuk yayınlarında önemlidir.  
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İçeriğin sunulacağı zemin yani kâğıt belirlendikten sonra ebat ve buna bağlı olarak tasarım hayata geçi-

rilebilir. Grid/izlek kullanımı, çok sayfalı grafik ürünlerin görsel bir bütünlüğe sahip olması için kaçı-

nılmaz bir gerekliliktir. Yetişkinlere yönelik çok sayfalı yayınların aksine, çocuk yayınlarında konunun 

ana temsili resim ve imajlar olduğu için metin sayfada her zaman aynı noktada olmayabilir.  Özellikle 

ilköğretim 3. sınıfa seviyesine kadar çocuğun dikkatini önce resim/imaj sonra yazı çekmektedir. Bu 

sebeple sayfa tasarımı yapılırken bu unsurlara ayrılan alana ve kullanım boyutlarına dikkat etmek ge-

rekmektedir.  

Kıbrıs (2010:39-40)’a göre çocuk kitaplarında resimleme yapılırken, yaş ve sınıf düzeyleri göz önüne 

alınmalıdır. Örneğin okul öncesi dönemde kitapların bütünü resimli olabilecekken 1. Sınıfta ¼’ü yazı, 

¾’ü resim, 2. Sınıfta 2/4’ü resim 2/+’ü yazı, 3. Sınıfta ¼’ü resim ¾’ü yazı olabilir. Dördüncü sınıftan 

sonraysa bu oran daha da azalmalıdır. Yedinci ve sekizinci sınıflardaysa metni açıklayıcı nitelikte olma-

dıkça resim konmamalıdır.  

 Okuma eyleminin teknik bir sorun olmaktan çıkmasıyla eş zamanlı olarak sayfa tasarımında yazıya 

daha fazla alan açılabilmektedir. Buna bağlı olarak gelişen algılama ve yorum yapma kapasitesi de sayfa 

içerisinde çocuğa daha uzun cümleler kurmaya imkân sağlamaktadır. Okul öncesi dönemde kitap ile 

arasındaki ilişki ve bilgi almak metodu sadece resimlere/imajlara bakmak olan çocuk, okuma öğrenme-

siyle birlikte yazının da muhatabı konumuna gelmektedir. Yeni kurulacak olan bu ilişkide, metni olabi-

lecek en açık ve anlaşılabilir formda tasarlamak kritik bir önem taşımaktadır. Genel mizanpaj içerisinde 

yazı sayfa kenarına çok yakın olmamalı ve mümkünse kenarlardan en az 1 cm veya daha fazla içeride 

yer almalıdır. Kenara çok yakın bir metin, görsel algıda sıkışıklık hissine sebep olacak ve sayfaya hâkim 

olması gereken ferah algıyı bozacaktır. Paragraflar ilköğretim üçüncü sınıfa seviyesine kadar olabildi-

ğince az satırdan oluşmalı ve mümkünse 4 satırı geçmemelidir. Paragraflar arasındaki boşluklarsa yine 

en az iki satır olacak şekilde ayarlanmalıdır.  

Kıbrıs (2010:39-40) bu durumu şu şekilde ifade etmiştir: “Çocuk kitaplarında; sayfa kenarlarında uygun 

boşluklar –tıpkı bir kompozisyon kağıdında olduğu gibi- bırakılmalıdır. Satırlar ilk sınıflarda bir buçuk 

dize aralığında olurken ileriki sınıflarda normal aralıklı olmalıdır. Paragraflar 1,2 ve 3. Sınıflarda daha 

kısa, üç tümceyi geçmeyecek biçimde; 4 ve 5. Sınıflardaysa daha uzun (6-7 tümce) olmalıdır. Sayfada 

bulunan resimlerin de uygun biçimde yerleştirilmiş olması gerekir.” 

Kitap In Design gibi profesyonel bir tasarım program ile hazırlanırken, satır arasındaki boşluklar kulla-

nılan fontun punto değerinden en az 4 birim daha fazla olmalıdır. Normal yayınlarda özel bir gereklilik 

yoksa bu değer puntonun 2 birim fazlası olarak kullanılırken, çocukların okumayı yeni öğrendikleri 

süreçte satır takibini kolaylaştırmak için 4 birim olarak tercih edilmelidir. Bu noktada dikkat edilecek 

husus, aşırı satır arası boşluk vererek görsel bütünlüğün bozulmasından kaçınmaktır. 

“Bazı kitaplarda ise metin sayfa üzerinde değişik konumlara yerleştirilir. Resimler sayfa üzerine birkaç 

şekilde yerleştirilebilir veya basitçe her sayfa üzerine bir resim konulur. Bazı resimli kitaplarda ise resim 

iki sayfaya birden yayılır. Bu yöntemin iki avantajı vardır. Birincisi, kitabın şeklinden kaynaklanan gö-

rünüşün etkisini artırmasıdır. İkincisi ise, ressamın sayfalarda hem dikey hem de yatay çizgileri kullan-

masına izin vermesidir. (Stewig, 1989, aktaran Güleç ve Geçgel, 2006:168) 
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Büyük boy resimli çocuk kitaplarının genel tasarım anlayışı, karşılıklı iki sayfanın tamamen/silme resim 

ile kaplanması ve resmin içerisindeki (çoğunlukla ressam tarafından bilinçli olarak bırakılan) uygun 

boşluğa tek paragraflık metnin yerleştirilmesi şeklindedir.  

Çocukların ilgisini çekme noktasında başarılı olan bu tasarım anlayışı, resmi ön plana çıkartırken yazıyı 

ikinci planda bırakmaktadır. Hedef kitlenin okumayla ilişkisi göz önüne alındığında uygun olan bu ter-

cih, yazıyı mutlaka resmin zemininde ayrıştıracak bir görünürlük ile tasarlamayı gerekli kılmaktadır. Bu 

noktada yazı renginin zemindeki renge kontrast olması gerekmektedir. Hem bu kontrastlığı sağlamak 

hem de baskıda oluşabilecek bazı aksaklıklara önceden alınacak bir tedbir olarak yazı renginin genellikle 

tek renk siyah olması tercih edilmelidir. Zemin renginin koyu tonlardan oluştuğu durumlarda yazının 

beyaz tercih edilmesi, riskli olsa da mümkündür. Fakat baskıdaki dört rengin en az ikisinin birleşimiyle 

elde edilecek renklerden özellikle kaçınmak gerekmektedir. Tek renk siyahın yazı renginde kullanımı 

esnasında zemindeki tonların lokal müdahalelerle açılması da bir çözüm olarak uygulanabilmektedir.  

Yazının direk olarak resmin üzerine değil, kendisine ayrılan tek renk zemin üzerine yerleştirildiği tasa-

rım çözümleri de mevcuttur. Böyle bir tercih söz konusu olduğunda, zemin renginin sayfadaki hâkim 

tonlarla uyumlu olmasına dikkat edilmelidir.  

Bazen, daha ferah ve okunabilir sayfa tasarımına ulaşmak için bazı çocuk yayınlarında her sayfa standart 

bir zemin ile tasarlanıp, kullanılacak olan görsel malzeme bunu zemin ile kaynaştırılır. Bu yöntem ya-

zının tüm sayfalarda sabit renk tonu ile devam etmesini ve resimden ayrıştırılarak ön plana çıkmasını 

sağlar. Bu tasarım anlayışı tercih edildiğinde çocuk hem resmi hem de metni birbirinden ayrı olarak 

algılar ve yazı ile arasında, resimden bağımsız bir ilişki gelişmeye başlar. Metne dair farkındalığı artan 

çocuk, daha uzun ve yoğun metinleri de sıkılmadan okumaya dair ilk adımı atmış olur.  

Genel bir yaklaşım olarak, okumanın ilk öğrenildiği vakitlerde çocuğa resim yoğunluklu sayfalar sunul-

malı. Bu sayfalarda metinler kısa, kolay algılanabilir ve çevresinde yeterince boş alan kacak bir şekilde 

konumlanmış olmalıdır. Fakat okuma yeteneği geliştikçe, çocuklar için hazırlanan sayfalarda metin ve 

resim birbirinden ayrıştırılarak daha az resim, daha fazla metin olan tasarımlar tercih edilmelidir.  

Ana metin dışında her sayfada tekrar eden sayfa numaraları da sayfada yakalanmak istenen hareketlili-

ğin bir parçası olarak tasarlanabilmektedir. Gerek tercih edilecek hareketli bir yazı karakteriyle gerekse 

atına ayrı bir fon atılarak oluşturulabilecek müstakil alanla sayfa numaraları tasarımın dikkat çekici bir 

unsuru olabilmektedir.  

Çocuk yayınlarında kullanılacak fontların büyüklükleri de önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı 

Talim ve Terbiye Başkanlığının ders kitapları vs yayınlar için belirlediği ölçüye göre; ilkokulun birinci 

sınıfında harfler 20-24 puntodan, ikinci ve üçüncü sınıflardaysa 18-20 puntodan daha küçük olmamalı-

dır. Ancak dördüncü ve beşinci sınıflardaysa 12 puntoluk yazılara yer verilebilir. İleriki sınıflarda da 

olsa harf boyutları 10 puntodan aşağı olmamalıdır. Bu prensipler kullanılacak yazı karakterinden ba-

ğımsız olarak tanımlanmıştır. “Renk konusu da tasarımda dikkat edilmesi gereken bir başka konudur. 

Her yazı karakterinin kendine özgü bir renk yoğunluğu vardır. Punto büyüdükçe bu oran da artar. Dola-

yısı ile sayfalardaki bu renk yoğunluğunu görsel bir malzeme gibi düşünerek orantılı olarak düzenlemek 

gereklidir.” (Mennanoğulları, 2008:56-57) 
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Yazı karakteri tercihinde ise süslü el yazılarının kullanımından özellikle kaçınmak gerekmektedir. Te-

mel harf anatomisine ait olmayan gereksiz uzatma ve çengellere sahip el yazıları okumayı zorlaştırmak-

tadır.  

“Harf biçimlerinin kullanımında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Örneğin birçok eğri 

yazı karakteri düz yazıya göre daha zor anlaşılabilmektedir. Ayrıca araştırmacılar tarafından bu yazıların 

düz yazıdan daha zarif, daha rahat ve sakinleştirici oldukları da söylenmektedir. Eğik yazının tek tarafa, 

yani sağa ya da sola bloklu bir biçimde ve çok uzun olmayan satırlarda kullanımı, ya da uzun satırlarda 

ortadan bloklama ile ve paragrafların bu düzene göre estetik olarak düzenlenmesi doğru bir uygulama 

olarak gösterilebilmektedir. Büyük harflerin ise oldukça kısa satırlarda ya da okuma hızının yavaşlatıl-

ması amaçlanan özel durumlarda kullanılması gerekmektedir. “(Book, Schick, 1998:103, aktaran Men-

nanoğulları, 2008:57) 

Çocukların okumakta zorlanmamaları için bazı font üreticileri “infant” fontlar tasarlamışlardır. Bunlar-

dan en sık kullanılan Bembo Infant, bembo font ailesinden küçük a, y ve g harfleri itibariyle farklılık 

göstermektedir.  

 

Şekil 1. Anonim 

“Küçük çocuklar için kitaplarda kullanılması amaçlanan yazı tiplerinin basitleştirilmiş, küçük harflerin 

a ve g (bazen y ve l) gibi tek katlı biçimlerini kullanması yaygındır; bunlara bebek veya okul kitabı 

alternatifleri denebilir. El yazısında kullanılan formlara benzedikleri için geleneksel olarak çocukların 

okumasının daha kolay ve daha az kafa karıştırıcı olduğuna inanılır.” 

(Walker, Sue; Reynolds, Linda, 2003:106–122.) 
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Harf ve satır aralarının özenle tasarlandığı metinler çocukların okuma hızlarına olumlu katkı yapmakta-

dır. Çocuk yayınlarında başarılı bir tipografi çocukların yazıyı deşifre etmekte zorlanmamasını sağla-

malıdır.  

SONUÇ 

Çocuklara yönelik hazırlanan her ürün gibi, kitapların da ayrı bir dikkat ve birikime dayalı olarak tasar-

lanması gerekmektedir. Çocuğun hem bilgi hem de estetik unsurlarla bireysel anlamda tanıştığı ilk 

okuma kitapları içeriğin çocuğa göre sunulması koşulunu sağlamalıdır. Çocuk yayınlarındaki tipografik 

tercihlerin tamamı, okunaklılık merkezinde gerçekleştirilmelidir. Bu tercihlerin sağlıklı olması için ön-

celikle sayfanın biçimi, dokusu ve rengi belirlenmelidir. Kullanılacak olan çizimler ve illüstrasyonlar 

yazı ile net bir şekilde ayrıştırılmalı, metinin okunmasını ve fark edilmesini engellememelidir. Yazının 

fon ile ilişkisi mümkün olduğunca kontrast ve font leke değeri olarak zayıf kalmayacak ağırlıkta olma-

lıdır. Yaş gruplarına bağlı olarak 12-36 punto arasında tercih edilebilecek punto değeri, harf ve satır 

aralarındaki dengeli boşluklarla da desteklenen bir akıcılığa sahip olmalıdır. Metin, resim ve diğer tasa-

rım unsurlarından ayrıştırılabilmeli fakat algı kopukluğu meydana getirmemelidir. Çocuğun yaşı ilerle-

dikçe punto küçültülüp sayfada daha çok metne yer verilebilmektedir.  
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POSTMENOPOZAL VULVAR LİPOM OLGUSUNA YAKLAŞIM 

Serap MUTLU ÖZÇELİK OTCU 

Türkiye 

Öz: Giriş: Vulvadaki benign tümörler genellikle kökenlerine göre epitelyal veya mezenkimal hücre tü-

mörleri olarak adlandırılırlar. Lipomlar en sık görülen mezenkimal kaynaklı tümörlerdir. Ancak vulvada 

nadir görülürler. Lipomlar yavaş büyürler ve malign potansiyelleri oldukça düşüktür. Aşırı derecede 

büyük olmadıkça lipomlar genellikle semptom üretmez. Biz bu olgumuzda postmenopozal dönemde 

vulvar bölgede tespit edilen kitlelerde vulvar lipomun düşünülmesi gerektiğini ve vulvanın diğer benign, 

malign lezyonlardan ayırt edilmesinin önemini vurgulamak istedik. Olgu: Kliniğimize vulvada şişlik 

şikayeti ile başvuran hasta 59 yaşında, G8P8A0Y8 ve 6 yıldır menopozda idi. Öyküde kitlenin 8 yıl 

önce sağ labium majusta oluştuğunu bu süre zarfında kitlenin boyutunda belirgin bir değişiklik olmadı-

ğını ancak kozmetik olarak kendisini rahatsız edince kliniğimize başvurduğunu anladık.Travma öyküsü 

olmadığını ve olgunun aile bireylerinde benzer durumun olmadığını öğrendik. Fizik muayenesinde sağ 

labium majusta çapı ortalama 3x4 santimetre ölçülen düzgün sınırlı, yumuşak, mobil dokunmakla hassas 

olmayan ve üzerindeki cilde yapışık olmayan kitle görüldü. Palpabl inguinal lenf nodu yoktu. Labara-

tuvar bulguları normaldi. Fizik muayene bulguları öncelikle bize tanı olarak vulvar lipomu düşündürdü. 

Kitle maske anestezisi altında eksize edilip patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu beningn vulvar lipom 

olarak rapor edildi. Sonuç: Bizim olgumuzda olduğu gibi postmenopozal dönemde vulvada kitle şikayeti 

ile başvuran hastalarda nadir de olsa ön tanılardan biri olarak vulvar lipom akla gelmeli ve kesin tanı 

koymak amaçlı kitle eksize edilerek patolojiye gönderilmeli. 

Anahtar Kelimeler: Vulva, Benign, Lipom, Postmenopoz 
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VAJİNAL VE REKTAL YARALANMAYA EŞLİK EDEN POSTTRAVMATİK TAM 

ÜRETRAL KOPMA 

Alev SÜZEN, Süleyman Cüneyt KARAKUŞ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Pelvik kırıklarla birlikte görülen üretral kopma kızlarda nadirdir. Kızlarda üretra yaralanma 

insidansının düşük olması, kadın üretrasının hareketli ve kısa olmasına bağlanmaktadır. Kadınlardaki 

üretra yaralanmaları en sık üretral enstrümantasyonlar ve jinekolojik/obstetrik cerrahilerin komplikas-

yonları olarak ortaya çıkmaktadırlar. Üretral kontüzyondan, kısmi veya tam kopmaya kadar değişik de-

recelerde olabilirler. Proksimal üretra seviyesinde olan yaralanmalar genellikle tam kopma şeklindedir 

ve aynı zamanda vajinal laserasyon ve rektal yaralanma ile birliktedirler. Biz bu yazıda, trafik kazası 

sonrası vaginal ve rektal yaralanma ile birlikte tam üretral kopması olan ve acil olarak ameliyat edilen 

bir kız hastayı sunuyoruz. Olgu: Beş yaşında bir kız çocuk trafik kazasına bağlı künt yaralanma ile 

hastanemiz acil servisine başvurdu. Fizik muayenede ürogenital bölgede kanama vardı. Bilgisayarlı ba-

tın tomografisinde mesane boynu çevresinde hematom, yüksek yerleşimli ve kontrast madde ile dolu 

mesane, superior pubik ramus kırığı ve batında kontrast madde kaçağı saptandı. Retrograd üretrografide 

üretral devamlılık yoktu. Yapılan üretroskopi ve vajinoskopide, üretranın mesane boynu düzeyinden 

tam olarak koptuğu ve vajen ön duvarının lasere olduğu görüldü. Abdominal yaklaşımla yapılan ameli-

yatta, vajen ön duvarındaki laserasyon ve rektumdaki serosal yırtık onarıldı. Mesane boynundaki epitel-

yum everte edildikten sonra kopan proksimal üretraya uç uca anastamoz edildi. Suprapubik ve uretral 

kateterler yerleştirildi ve 3 hafta sonra çıkartıldı. Sorunsuz postoperatif dönemden sonraki 18 aylık ta-

kipte idrar inkontinası, fistül ve darlık saptanmadı. Sonuç: Kızlarda travma sonrası tam üretra kopması-

nın acil olarak onarılması eşlik eden vajinal ve rektal yaralanmaların ortaya konması açısından yararlı-

dır. Aynı zamanda, bu onarım bizim vakamızda tatmin edici sonuçlar vermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üretral Kopma, Vajinal Yaralanma, Travma 
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ŞİDDETLİ PULMONER HİPERTANSİYONLU GEBEDE EPİDURAL ANALJEZİ İLE 

VAGİNAL DOĞUM: OLGU SUNUMU 

Ali AKDOGAN 

Türkiye 

Öz: Giriş: Gebelikte nonobstetrik maternal mortalitenin en önemli nedenleri kardiyovaskuler hastalık-

lardır. Pulmoner hipertansiyon mortalite oranının daha da arttığı ve gebeliğin sonlandırılmasının tavsiye 

edildiği bir durumdur. Biz olgumuzda pulmoner hipertansiyonu olan hastamızdaki vaginal doğum de-

neyimimizi sunduk. Olgu : 21 haftalık gebeliği olan 27 yaşındaki hasta yaklaşık 2 hafta önce başlayan 

kanlı balgam tükürme ve yüksek ateş şikayetleri üzerine pnomoni tedavisi almış. Şikayetlerinde düzelme 

olmayan hastanınn kardiyoloji incelemelerinde sağ ventrikül hipertrofisi, sağ atriyum dilatasyonu ile 

ortalama pulmoner arter basıncının 80 mmHg bulunması sonucu pulmoner hipertansiyon tanısı konul-

muş. Obstetri, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve anesteziyoloji konsey toplantısı sonucu yüksek fetoma-

temal mortalite riskinden dolayı gebeliğin sonlandırılmasına karar verildi. Normal vaginal doğum için 

epidural nalajezi planlandı. Gerekli onamlar alındıktan sonra hastaya oturur pozisyonda L3-L4 aralığın-

dan epidural kateter yerleştirildi. EKG, kan basıncı ve oksijen satürasyonu monitorizasyonundan sonra 

pulmoner arter kateterizasyonu yapıldı. Ölçümlerde TA:144/66 mm/Hg, nabız:111/dk, SpO2: %95, 

PAB:86 mmHg, PCWP:20 mmHg olarak bulundu. Oksitosin ile indüksiyon başlatılan hastaya 10 ml 

serum fizyolojik içinde 7,5 mg levobupuvakain ve 25 mcg fentanil bolus olarak epidural kateterden 

verildi. 45 dk sonrasından itibaren 6 mg/saat levobupivakain + 10 mcg fentanil ,10 ml serum fizyolojik 

içinde, infüzyonuna devam edildi. İki saat sonraki ölçümlerde TA:118/60 mm/Hg, nabız:106/dk, SpO2: 

%90, PAB:78 mmHg, PCWP:36 mmHg olarak kaydedildi. Bu dönemde pulmoner vazodilatasyon sağ-

layabilmek için 50 mk/saat ketamin infüzyonuna başlandı. Sonraki ölçümlerde TA:101/38 mm/Hg, na-

bız:118/dk, SpO2: %97, PAB:63 mmHg, PCWP:23 mmHg olarak bulundu. Analjezi durumuna göre 

levobupivakain dozu 6-12 mg/saat aralığında değiştirildi. Ortalama Pulmoner arter basınçları 70-80 

mmHg arasında değişen hasta 40 saat sonra 540 gr ağırlığında APGAR skoru 3 olan canlı bir kız çocuk 

doğurdu. Bebek entübe edilip küveze konularak yenidoğan yoğunbakıma gönderildi. Doğum sonrası 

epidural ve pulmoner arter kateterleri çekildi ve servise çıkarıldı. Tartışma: Kan volümü ve kardiyak 

outputta % 40-50 artış olan gebelikte ilave olarak olgumuzda olduğu gibi pulmoner hipertansiyon geli-

şirse mortalite % 30-50 artar. Epidural analjezi bu tür hastalarda kan basıncının düzenlenmesinin yanı 

sıra eforu ve stres cevabı engelleyerek kardiyak stabiliteye katkıda bulunabilir. Ketamin ise bronkodila-

tasyon sağlayarak akciğer parankim perfozyonunu düzenler ve pulmoner hipertansiyonda olumlu so-

nuçlar doğurabilir. Biz olgumuzla birlikte gebeliğin sonlandırılmasında epidural analjezi ve ketamin 

desteğinin alternatif bir yol olabileceği görüşündeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Pulmoner Hipertansiyon, Yüksek Riskli Gebelik, Vajinal Doğum, Epidural Anel-

jezi, Ketamin 
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GEBELERDE RUBELLA VE SİFİLİZ TARAMASI 

Aslıhan ALP ÖZTÜRK, Emine TÜRKOĞLU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Perinatal enfeksiyonlar konjenital anomalilerin yaklaşık %2-3’ünden sorumludur. Rubella 

virusu ve sifiliz etkeni olan Treponema pallidum ciddi fetal anomalilere neden olabilen enfeksiyon et-

kenlerinin başında gelmektedir. Bu çalışmada, gebelerde sifiliz ve rubella seroprevalansı ile rubella an-

tikor seviyesinin yaş grupları ile ilişkisini araştırmak amaçlandı. Metod: Çalışmamızda Kadın hastalık-

ları ve Enfeksiyon hastalıkları polikliniklerine son 18 ay içerisinde başvuran, 20. gebelik haftası ve al-

tındaki 332 gebeden tarama amacıyla çalışılan anti-Rubella IgM, anti-Rubella IgG ve Rapid Plasma 

Reagin (RPR) testleri retrospektif olarak incelendi. Anti-Rubella antikorları ELISA yöntemi ile çalışıldı. 

Seropozitiflik için eşik değerler; IgM için >1 cut-off index (COI), IgG için >10 IU/L olarak belirlendi. 

Hasta verilerine elektronik dosya sisteminden ulaşıldı. Bulgular: Çalışmaya katılan gebelerin yaş orta-

laması 28.3 yıl (medyan, min:17, max:47) olarak saptandı. RPR testi tüm gebelerde negatif idi. Gebele-

rin 2’ sinde (%0.6) anti-Rubella IgM ve IgG pozitif ancak avidite testi negatif saptandı. Gebelerin 306’ 

sında (%92) anti-Rubella IgM negatif, IgG pozitif, 24’ ünde ise (%7,4) ise anti- Rubella IgM ve IgG 

negatif saptandı. Anti-Rubella IgG antikor düzeyi 100 IU/L üzeri olan hasta sayısı 156 olup yaş ortala-

ması 27.4 idi. Anti-Rubella IgG antikor düzeyi 10-100 IU/L arası olan 152 hasta olup yaş ortalaması 

28.5 idi. Anti-Rubella IgG pozitif olan 306 hastanın 111’i (%36.2) 30 yaş ve üzerindeydi. 30 yaş üstü 

seropozitif olan gebelerin 65’inde (%58.5) de antikor düzeyi 10-100 IU/L arasında idi. Yaşla birlikte 

anti-Rubella IgG antikor düzeyinde azalma olduğu saptandı. Sonuç: Hastalarımızda sifiliz olgusu sap-

tanmamış olup rutin tarama maliyet etkin görünmemektedir. Yüksek riskli cinsel öykü tarifleyenlerden 

istenilebilir düşüncesindeyiz. Hastalarımızda aktif rubella enfeksiyonu da tespit edilmemiş olup %7.4’ 

ünde rubella bağışıklığı olmadığı saptanmıştır. Rubella mümkünse gebelikten önce taranmalı ve sero-

negatif olanlar aşılanmalıdır. Anti-Rubella IgG seropozitiflik oranı %92 gibi yüksek oranda saptanmış-

tır. Ancak özellikle ileri yaş gebeliklerde, yaşla birlikte anti-Rubella IgG düzeyinde düşme saptanmıştır. 

Bu da konjenital rubella açısından gebe takibinin ileri anne yaşının arttığı son yıllarda önemli olacağını 

düşündürmektedir. Çalışmamız rubellayı icine alan aşılama programlarının yaygınlaştırılması gerekti-

ğini düşündürmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Perinatal Enfeksiyonlar, Rubella, Sifiliz 
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SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM VE SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Ayça Nazlı BULUT 

Türkiye 

Öz: Giriş: Sezaryen cerrahi bir müdahaledir ve günümüzde tüm Dünyada yaygın olarak kullanılmakta-

dır. ABD'de 1970'lerde % 5,5 olan sezaryen oranı, yaklaşık % 500 artarak 2014 yılına geldiğimizde % 

32,2'ye ulaşmıştır. Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranının % 15’i geçmemesi gerektiğini önermektedir. 

Tekrarlayan sezaryenların en önemli sebebi primer sezaryenlar olup esas hedef primer sezaryenların 

önlenmesidir. Ancak geçirilmiş sezaryanın, elbette çeşitli riskler taşımakla beraber vajinal doğuma engel 

olmadığı da bir çok çalışmada ortaya konulmuştur. Bu çalışmada amaç, merkezimizde sezaryen sonrası 

vajinal doğum (SSVD) yapan hastaların sonuçlarını değerlendirmektir. Materyal Metod: Mayıs 2018-

Nisan 2021 tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma hastanesinde doğum yapan 28050 has-

tanın verileri geriye dönük tarandı. Geçirilmiş sezaryen öyküsü olup vajinal doğum denenen ve başarılı 

olunan hastaların demografik özellikleri, doğumda gebelik haftaları, doğum endikasyonları, başvuru 

anında servikal dilatasyon, maternal komplikasyonlar, bebek APGAR’ları, ağırlıkları ve cinsiyetleri has-

tane veri kayıt sisteminden taranarak elde edildi. Bulgular: Belirtilen tarihler arasında doğum yapan 

28050 hasta mevcut idi. Bunların 9812’si (%34,94) sezaryen ile doğum yaparken, bunun % 66,37’si 

(6513/9812) tekrarlayan sezaryen idi. Geçirilmiş sezaryena sahip bu hastaların 643’üne (%9,87) SSVD 

denenmiş ve 102 (%15,86, 102/643) hastada başarılı olunmuştur. Diğer hastalarda başarısızlık nedenleri 

arasında Servikal silinme ve dilatasyonun kontraksiyonlarla paralel bir şekilde ilerlememesi (305 hasta), 

uterin rüptür (50 hasta), fetal sıkıntı gözlenmesi (153 hasta), preeklampside tansiyonların medikasyona 

rağmen dirençli şekilde yükselmesi (35 hasta), hastanın sezaryen istemesi (100 hasta) olarak tespit edil-

miştir. SSVD’nin başarılı olduğu hastaların 5’inde doğum endikasyonu intrauterin ex fetus olurken diğer 

tüm hastalarda doğum eyleminin başlaması olmuştur. SSVD yapan hastalarda uterin rüptür oranı %0,98 

olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Kliniğimizin verilerine göre SSVD yapan hastalarda uterin rüptür oranı 

%0,98’tür. Sonuç olarak her ne kadar SSVD denenen ve başarılı olunan hasta sayısı az olsa da SSVD 

yapan hastalar içerisinde özellikle uterin rüptür olmak üzere komplikasyon gelişme oranı son derece 

düşüktür. Hastaların tekrarlayan sezaryenlara bağlı başta plasenta invazyon anomalileri olmak üzere 

hayati risk taşıyan pek çok komplikasyon ile yüzyüze gelebileceği göz önüne alındığında SSVD dene-

nebilir, uygulanabilir ve başarılı olunabilir bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun için özel-

likle hastaların bu yönde eğitimi ve klinisyenlerin SSVD’ye daha sıcak bakmaları ile bu yöntem klinik 

pratikte daha çok yer bulabilir. 

Anahtar Kelimeler: SSVD, C/S, Vajinal Doğum 
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DO WOMEN WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME HAVE SEXUAL 

DYSFUNCTION? 

Ayçağ YORGANCI, Hilal M. BULUT AYDEMİR 

Turkey 

Abstract: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrinologic disorder accompanied by 

irregular menstrual cycles, hirsutism, acne, and obesity. In this study, we aimed to investigate whether 

women with PCOS have sexual dysfunction or not. Methods: In this case-control study, sexually active 

women who were diagnosed with PCOS according to the Rotterdam criteria (n=46) were compared with 

healthy women (n=44). Age, number of gravidity and parity, body mass index (BMI), smoking status, 

presence of chronic disease, medications, and Ferriman-Gallway scores (FGS) were noted. Sexual func-

tion was assessed by the Female Sexual Function Index (FSFI) that has six subscales of desire, arousal, 

lubrication, orgasm, satisfaction, and pain. Higher FSFI scores indicate better sexual functioning. Re-

sults: The median age of the PCOS group was lower whereas, the mean BMI and FGS were higher than 

the control group. While the FSFI subscales of desire, arousal, lubrication, orgasm, and satisfaction were 

similar between groups, the PCOS group had a lower pain subscale score and total FSFI score indicating 

sexual dysfunction. No correlations were observed between the total FSFI and subscale scores and BMI 

and FGS. With the cut-off point of 26.5 for the FSFI total score, the PCOS group have significantly 

more women who had sexual dysfunction when compared to the control group [24 (52.2%) vs. 12 

(27.3%), p=0.01, respectively]. Conclusion: According to our results, women with PCOS tend to have 

more sexual dysfunction than healthy women. Whether this difference is solely from pain needs to be 

evaluated in further studies. 

Keywords: Polycystic Ovary Syndrome, Sexual Function, Female Sexual Function Index 
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REFLEKSOLOJİNIN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖRÜLEN SEMPTOMLAR ÜZERINE 

ETKİSİ: SİSTEMATİK DERLEME 

Ayşegül KILIÇLI, Simge ZEYNELOĞLU 

Türkiye 

Öz: Postpatum dönem anne, bebek ve aile sağlığının sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için 

önem verilmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde anneler fiziksel, sosyal ve emosyonel değişiklikler 

yaşamakta, hem kendilerinin hem de bebeklerinin bakımında birçok sorunla karşılaşmaktadır. Bu prob-

lemler enfeksiyon, ağrı, anksiyete, stres, yorgunluk, uykusuzluk, depresyon ve emzirme ile ilgili prob-

lemlerdir. Bu sorunlar zamanında tespit edilmediğinde kronikleşerek hem annelerin yaşam kalitelerini 

hem de emzirmeyi olumsuz etkileyerek yenidoğanın anne sütü ile besleme durumunu ve yenidoğanın 

gelişimini olumsuz etkilemektedir. Amaç: Bu derlemenin amacı refleksolojinin postpartum dönemde 

görülen semptomlar üzerine etkilerini inceleyen deneysel araştırmaların sistematik analizini yapmaktır. 

Yöntem: Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses statement: PRISMA (2009) 

sistematik derleme yöntemiyle Cochraine, Pubmed, Medline, ScienceDirect, Scopus, Google scholar 

veri tabanları incelenerek oluşturulan derlemeye 2000-2021 yılları arasında yapılan deneysel araştırma-

lardan özet ve full texti bulunan deneysel araştırmalar dahil edilmiştir. Literatür taraması sonucunda 

dahil etme kriterlerine uyan toplam 23 araştırmaya ulaşılmıştır. Tarama İngilizce ve Türkçe dilinde 21 

anahtar sözcük kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: İncelenen değişkenler açısından yapılan de-

neysel araştırma sayısı oldukça az sayıdadır. Doğumsonu erken dönemde refleksolojinin ağrı, anksiyete, 

stres, yorgunluk ve depresyonu azaltmada, uyku kalitesini artırmada oldukça etkili olduğu, laktasyonu 

ve fizyolojik parametreleri olumlu etkilediği, annelerde sütün ilk gelme zamanını kısalttığı belirlenmiş-

tir. Annelerde rahatlama ve gevşeme sağlayarak emzirmenin daha etkili sürdürülmesini kolaylaştırdığı, 

anne bebek etkileşimi ve uyumunu güçlendirdiği belirlenmiştir. Sonuç: Postpartum erken ve geç dö-

nemde görülen semptomlar üzerine refleksolojinin etkilerini belirleyen daha fazla randomize kontrollü 

deneysel araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Postpartum Dönem, Refleksoloji, Kanıta Dayalı Uygulama, Sistematik Derleme 
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POSTPARTUM DÖNEMDE UYGULANAN REFLEKSOLOJİNİN AĞRI, YORGUNLUK, 

UYKU KALİTESİ VE LAKTASYON ÜZERİNE ETKİSİ 

Ayşegül KILIÇLI, Simge ZEYNELOĞLU 

Türkiye 

Öz: Postpatum (doğumsonu) dönem anne, bebek ve aile sağlığının sürdürülmesi ve yaşam kalitesinin 

artırılması için önem verilmesi gereken bir dönemdir. Bu dönemde anneler fiziksel, sosyal ve emosyonel 

değişiklikler yaşamakta, hem kendilerinin hem de bebeklerinin bakımında birçok sorunla karşılaşmak-

tadır. Yapılan araştırmalarda doğumsonu komplikasyonlar açısından sezaryen ile doğum yapan annele-

rin vajinal doğum yapan annelere göre daha fazla risk altında olduğu belirtilmektedir Bu dönemde en 

yaygın ortaya çıkan sorunlar enfeksiyon, ağrı, yorgunluk, uykusuzluk ve emzirme ile ilgili problemler-

dir. Hem doğumsonu dönemin hem de geçirilmiş bir operasyonun zorluklarını birlikte yaşayan annelerin 

bu sorunları zamanında tespit edilmediğinde kronikleşerek hem annelerin yaşam kalitelerini hem de 

emzirmeyi olumsuz etkileyerek yenidoğanın anne sütü ile besleme durumunu ve yenidoğanın gelişimini 

olumsuz etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, sezaryen doğum yapan primipar annelere postpartum 

uzun dönemde uygulanan refleksolojinin ağrı, yorgunluk, uyku kalitesi ve laktasyon üzerine olan etki-

sini belirlemektir. Yöntem: Bu araştırma randomize kontrollü deneysel bir araştırmadır. Çalışma Tür-

kiye’de doğurganlık oranının en yüksek ili olan Şanlıurfa’da yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini 

refleksoloji grubu (n:40) ve kontrol grubu (n:40) olmak üzere toplam 80 primipar kadın oluşturmuştur. 

Veriler 01 Ocak 2020 – 31 Ocak 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Veri toplama araçları olarak Ta-

nıtıcı Bilgi Formu, Ağrı İçin Visual Analog Skala (VAS) , Yorgunluk İçin Görsel Benzerlik Ölçeği 

(YİGBÖ) , Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve Bristol Emzirme Değerlendirme Ölçeği (BEDÖ) 

kullanılmıştır. Kadınların gruplara ataması random olarak yapılmıştır. Deney grubuna postpartum 8 

hafta boyunca haftada bir kez 40 dakika ayak refleksoloji uygulaması yapılmıştır. Kontrol grubuna mü-

dahale yapılmayıp sadece izlenmiştir. Deney ve kontrol gruplarının gruplararası karşılaştırmasında ka-

tegorik değişkenler için kikare, sayısal değişkenler için bağımsız gruplarda t testi yapılmıştır. Ayrıca 

tekrarlı ölçümlerde süre*grup etkileşimi açısından Two-way repeated measures ANOVA testi yapılmış-

tır. Bulgular: Deney ve kontrol grubunun sosyodemografik, obstetrik, doğumsonu emzirme ve yenido-

ğana ilişkin özelliklerinin benzer olduğu belirlenmiştir (p>0.05). Deney grubunda VAS ağrı puan orta-

lamalarının kontrol grubuna göre daha fazla azaldığı saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca VAS ağrı düzeyinin 

deney grubunda dördüncü haftada, kontrol grubunda ise yedinci haftada sonlandığı tespit edilmiştir 

(p<0.05). Deney ve kontrol grubunun tekrarlı olarak ölçülen YİGBÖ puan ortalamalarının zamana göre 

karşılaştırmasında, grup*zaman etkileşimi birlikte incelendiğinde grup (deney ve kontrol grubu) bağım-

sız değişkeninin zamanla ölçülen YİGBÖ puan ortalamaları üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etki-

sinin olduğu ve bu etkinin düzeyinin %55.2 olduğu belirlenmiştir (F:96.236 , p: 0.000 , r:0.552). Deney 

ve kontrol grubunun tekrarlı olarak ölçülen YİGBÖ yorgunluk alt boyutu puan ortalamalarının zamana 

göre karşılaştırmasında grup*zaman etkileşimi birlikte incelendiğinde, grup (deney ve kontrol grubu) 

bağımsız değişkeninin zamanla ölçülen YİGBÖ yorgunluk alt boyutu puan ortalamaları üzerine istatis-

tiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ve bu etkinin düzeyinin %36.9 olduğu belirlenmiştir 

(F:137.951 , p: 0.000 , r:0.369). Deney ve kontrol grubunun tekrarlı olarak ölçülen YİGBÖ enerji alt 

boyutu puan ortalamalarının zamana göre karşılaştırmasında grup*zaman etkileşimi birlikte incelendi-

ğinde, grup (deney ve kontrol grubu) bağımsız değişkeninin zamanla ölçülen YİGBÖ enerji alt boyutu 
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puan ortalamaları üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ve bu etkinin düzeyinin %48 

olduğu belirlenmiştir (F:72.106 , p: 0.000 , r:0.480). Deney ve kontrol grubunun tekrarlı olarak ölçülen 

PUKİ puan ortalamalarının zamana göre karşılaştırmasında grup*zaman etkileşimi birlikte incelendi-

ğinde, grup (deney ve kontrol grubu) bağımsız değişkeninin zamanla ölçülen PUKİ puan ortalamaları 

üzerine istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ve bu etkinin düzeyinin %70.7 olduğu belirlen-

miştir (F:188.425 , p: 0.000 , r:0.707). Deney ve kontrol grubunun tekrarlı olarak ölçülen BEDÖ puan 

ortalamalarının zamana göre karşılaştırmasında grup*zaman etkileşimi birlikte incelendiğinde, grup 

(deney ve kontrol grubu) bağımsız değişkeninin zamanla ölçülen BEDÖ puan ortalamaları üzerine ista-

tistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu ve bu etkinin düzeyinin %20.2 olduğu belirlenmiştir 

(F:19.740 , p: 0.000 , r:0.202). Ayrıca deney grubundaki annelerin %92.5’inin, kontrol grubundakilerin 

ise %45.0’inin bebeğini sadece anne sütü ile beslediği belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel analizde grup 

bağımsız değişkeni ile annenin bebeği besleme şekli arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin 

olduğu ve bu ilişkinin derecesinin %51.2 olduğu (sadece anne sütü ile besleme lehine) saptanmıştır 

(p<0.05, r: 0.512). Sonuç: Sezaryen doğum sonu süreçte yapılan ayak refleksoloji uygulamasının doğum 

sonu ağrı ve yorgunluk düzeyini azalttığı, uyku kalitesi ve laktasyonu olumlu etkilediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Postpartum Dönem, Sezaryen, Ağrı, Yorgunluk, Uyku Kalitesi, Laktasyon, Reflek-

soloji ve Hemşirelik 
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POSTNATAL EXPOSURE TO SEX HORMONES ESTIMATED BY BREAST SIZE AND 

FACIAL-WIDTH-TO HEIGHT RATIO IN YOUNG NULLIPAROUS WOMEN 

Berna ERTUĞRUL 

Turkey 

Abstract: Permanent and bulging breasts are unique to the female of the human species and are not 

observed in other mammalian and primate species. Permanent breasts, a sexually dimorphic feature, 

reflect the level of body feminization that is also related to puberty sex hormones. Recent studies show 

that estrogen / testosterone levels during puberty are also responsible for facial development. There are 

findings that the increased testosterone / estrogen balance increases the transverse development of the 

face. The aim of this study is to test whether there is any relationship between relative face width, which 

is considered to be the physical marker of feminization levels, and breast size. 135 female students 

(mean age = 22.2, SD = 2.02) studying at the university were analyzed in the study. Measurements were 

made while the subjects were naked, and the chest circumference passing from the tip of the breast and 

directly under the breast was measured to determine the breast size. Relative face width was calculated 

by taking the ratio of face width (zygion-zygion) to upper face length (nasion-prosthion). The average 

breast size of the girls in the study group is 10.50 cm (min = 3.10, max = 21.0, SD = 3.58), and their 

relative face width is 1.90 (min = 1.53, max = 2.22, SD = 0.14). According to the partial correlation 

analysis results, no significant relationship was observed between breast size and relative face width. 

This finding suggests that the effect of estrogen levels on relative face width is doubtful. 

Keywords: Breast Size, Estrogen, Relative Face Width, Adolescent 
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ADÖLESAN GEBELERLE ERİŞKİN GEBELERİN, FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMU VE 

DOĞUM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (COVID-19 PANDEMİ SÜRECİ) 

Berrin AKTAN, Türkan AKBAYRAK 

Türkiye 

Öz: Amaç: Adölesan terimi çocukluktan erişkinliğe geçişi tanımlamakta ve Dünya Sağlık Örgütü adö-

lesan dönemin 10-19 yaşlar arasında olduğunu bildirmektedir. Hem gelişmiş hem gelişmekte olan tüm 

dünya ülkelerinde adölesan gebelikler çok önemli bir sağlık sorunu yaratmaktadır. Bu araştırmanın 

amacı, adölesan gebelerle erişkin gebeler arasındaki fiziksel aktivite düzeyi ve doğum sonuçları yönün-

den farklılıkları ortaya çıkarmaktır. Yöntem: Çalışmaya, Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalık-

ları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kadın Doğum Uzmanı tarafından değerlendirilip gönderilen 

riskli bir durumu olmayan, okuma yazma bilen, tekil gebeliği, nulliparite, gebelik haftası 14-28 hafta 

olan ve adölesan gebe (yaşları: 17.73±0.44 yıl, min:15, Max:18 yıl arası), erişkin gebe (yaşları: 

27.34±4.57 yıl min:19, Max: 35 yıl) kriterlerine göre her iki gruptan 23 gebe olmak üzere toplam 46 

gebe dahil edildi. Gebelerin ayrıntılı olarak obstetrik ve tıbbi hikayeleri ile demografik bilgileri kayde-

dildi. Gebelere (adölesan ve erişkin gebeler) fiziksel aktivite düzeyini belirlemek için IPAQ-SF (Inter-

national Physical Activity Questionaire-Short Form) (Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi-Kısa Form: 

UFAA-KA) kısa formu, 3. trimesterde ve doğum sonrası 2. ayda uygulandı. Her iki grup gebeler doğum 

sonrası gestasyonel yaş ve bebeklerinin doğum ağırlıkları açısından karşılaştırılarak değerlendirildi. De-

ğerlendirme sonuçları Wilcoxon testi kullanılarak karşılaştırıldı ve istatistiksel anlamlılık düzeyi p<0.05 

olarak alındı. Bulgular: Erişkin gebelerin kilo ortalaması 66.75±10,87 kg, boy ortalaması 161,39±4.78 

cm ve adölesan gebelerin kilo ortalaması 66.20±12.28 kg, boy ortalaması 162.34±7.55 cm bulunmuştur. 

Adölesan gebe grubun 2. trimester UFAA-KA skoru 345.91±26 MET, doğum sonrası 2. Ay UFAA-KA 

skoru 206.60±10 MET, erişkin gebe grubun 2. trimester UFAA-KA skoru 377.00±19 MET, doğum 

sonrası 2. Ay UFAA-KA skoru 254.65±15 MET olarak bulunmuştur. Adölesan gebe grubun gestasyonel 

yaş ortalaması 38.47±1.87 hafta ve bebeklerinin doğum ağırlığı ortalaması 3178.47±47 gr ve erişkin 

gebe grubun gestasyonel yaş ortalaması 38.65±1.33 hafta ve bebeklerinin doğum ağırlığı ortalaması 

3183.04±48 gr olarak bulunmuştur. Çıkan sonuçlar açısından adölesan ve erişkin gebe grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05) görülmüştür. Sonuç: Erişkin ve adölesan gebelerin 

fiziksel aktivite düzeyi açısından sonuçları benzer olmakla beraber her iki grubun MET değerlerinin 

düşük olduğu, diğer bir deyişle minimal aktif oldukları bulunmuştur. Erişkin ve adölesan gebeler, do-

ğum sonrası gestasyonel yaş ve bebeklerinin doğum ağırlıkları sonuçları açısından olumsuz yönde etki-

lenmemişlerdir. Adölesan gebelerle erişkin gebeler arasındaki fiziksel aktivite düzeyi ve doğum sonuç-

ları farklılıklarını ortaya çıkarmak için yapılan bu çalışmanın Covid-19 Pandemi Döneminde yapılması 

sonuçları etkilemiş olabilir. Bu konuda daha geniş örneklemli ve pandemi süreci dışında yapılan karşı-

laştırmaları içeren ileri çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Adölesan Gebelik, Fiziksel Aktivite, Gestasyonel Yaş, Bebek Doğum Ağırlığı 
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NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: İNTRAUTERİN ENTEROLİTİAZİS 

Betül TOKGÖZ ÇAKIR, Seval YILMAZ ERGANİ, Cantekin İSKENDER 

Türkiye 

Öz: Giriş: İntrauterin hayatta fetusda görülen intra-abdominal kalsifikasyonlar barsak içi ve barsak dışı 

olarak ayrılmaktadırlar. Bu olgularda kalsifikasyon daha çok ekstraluminal olarak görümektedir ve bar-

sak perforasyonu sonucu barsak içeriğinin lümen dışına çıkması ile oluşur ve daha sık görülmektedir. 

Daha nadir olarak görülen intraluminal kalsifikasyonlar ise mekonyum ve fetal idrarın karışımından 

oluşur. Bu tabloya yol açan olay intrauterin hayatta entero-vezikal fistüldür ve bunun sonucu olarak 

enterolitiazis görülmektedir Olgu: 29 yaşındaki annenin ilk gebeliği olan hasta 17 hafta 4 gün iken ciddi 

oligohidroamnios ve kardiak anomali nedeniyle dış merkezden kliniğimize refere edilmiştir. Gebenin 

ailesinde konjenital ve genetik anomali öyküsü yoktu. Annenin hiçbir sistemik hastalığı bulunmamak-

taydı. Ultrasongrafik olarak değerlendirlen fetusda oligohidroamnios ve büyük arter transpozisyonu tipi 

çift çıkışlı sağ ventrikül görüldü. Gastrointestinal sisteme bakıldığında intraluminal multipl kalsifika-

sonlar izlendi. Ek olarak hastada anal atrezi tanısı kondu. Ekternal genitelya erkek görünümdeydi. Has-

taya amniosentez yapıldı ve 46 XY normal karyotip rapor edildi. Fetal biometri gebelik haftası ile uyum-

luydu. Böbrek parankim dokusu normal izlendi. Gebelik kurul kararıyla tahliye edildi. Postpartum mu-

ayenede anal atrezi tanısı kesinleştirildi. Sonuç: Enterolitiazis nadir görülen bir olgudur ve anal atrezi 

ile birlikte intraluminal kalsifikasyonlar görülmesiyle tanıya yaklaşılır. Bu kalsifikasyonun oluşumu ha-

len net olarak aydınlatılamamıştır. Çoğu olgu anorektal malformasyonlar ve rektovezikal fistüller ile 

birliktedir. Bu nadir görülen durumun intrauterin hayatta yüksek çözünürlüklü ultrasonografi ile tanısı 

mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: Enterolitiazis, Anal Atrezi, Yüksek Riskli Gebelikler 
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SEZARYEN OLAN ASEMPTOMATİK GEBELERDE COVİD-19 GÖRÜLME SIKLIĞI 

Çağanay SOYSAL 

Türkiye 

Öz: Amaç: Covid-19 enfeksiyonu tüm dünyada insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlara neden ol-

maktadır. Ülkemizde Covid-19 pandemisinin başından beri 5 milyonun üzerinde kişi Covid-19 enfeksi-

yonu geçirmiştir. Gebelikteki kardiyo-respiratuvar ve immün sisteme ait bazı fizyolojik değişiklikler, 

gebeleri enfeksiyonlara karşı daha duyarlı hale getirmektedir. Sezaryen olacak gebelerde ameliyat ön-

cesi bakılan Covid-19 PCR sonuçları analiz edilerek, asemptomatik gebelerde Covid-19 görülme sıklı-

ğının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Retrospektif bir çalışmadır. Ankara Dr Sami Ulus Kadın 

Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesinde, gribal semptomları olmayan, 

2021 yılının ilk üç ayında acil dışı sezaryen planlanan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Gribal 

semptomları olan ve acil endikasyon ile sezaryene alınan hastalar çalışma dışı bırakılmıştır. Sezaryen 

planlanan gebelerden ameliyat öncesi nazofaringeal ve orofaringeal sürüntü alınmış olup, bu sürüntü-

lerden Covid-19 etkeni olan SARS-CoV-2 virüsünün varlığına yönelik PCR yapılmıştır. Bulgular: 1 

Ocak- 31Mart 2021 tarihleri arasında, planlı sezaryen ameliyatı olacak olan 125 gebeye Covid-19 PCR 

testi yapılmış olup, 2 hastada Covid-19 tespit edilmiştir. Yani asemptomatik gebelerin %1.6’sında Co-

vid-19 PCR (+)’liği saptanmıştır. Sonuç: Covid-19'un kontrolünde özellikle bulaştırıcılıkla ilgili zorluk-

lar mevcuttur. Bunlardan birisi enfekte olan kişilerin herhangi bir semptom göstermeden veya hastalığa 

sahip olduklarının farkına varmadan önce bulaşıcı hale gelip, başkalarına bulaştırmasıdır. Bu vakaların 

özellikle taşıyıcı ve bulaştırıcı olarak hastalığın yayılımında önemli rol oynadığı düşünülmektedir. An-

cak asemptomatik bireylerde Covid-19 görülme oranı net olarak bilinmemektedir. Ameliyat öncesi has-

talarda Covid-19 PCR testi bakılması hem asemptomatik vakaların yakalanması, hem de olası bir Covid-

19 (+)’liği durumunda ameliyat salonunun, cihazların temizlenerek başka hastaya bulaşın önlenmesi 

açısından oldukça önem arz etmektedir. Ayrıca Covid-19 PCR (+) anneden doğan bebeğin korunması 

ve takibe alınması hayati öneme haizdir. Mevcut çalışmalar, kanıt düzeyi bakımından Covid-19’un ge-

belik sürecine etkisini açıklamakta yetersiz kalmaktadır. Özellikle asemptomatik kişilerde Covid-19 gö-

rülme oranı ile ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle konu ile ilgili geniş kapsamlı çalış-

maların yapılması önem göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gebe, Covid-19, Sezaryen, Asemptomatik 
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BÜYÜK BİR İNTRALİGAMENTER MİYOMUN LAPAROSKOPİ İLE TEDAVİSİ 

Cengiz ANDAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Laparoskopi zor yerleşimli miyomlarda bile işlevsel olabilir ve büyük miyomlar, morselas-

yon işlemi kullanılmaksızın da batın dışına çıkarılabilir. Bu raporda 10 cm çapında büyük bir intraliga-

menter miyomun morselasyon kullanılmadan laparoskopik olarak çıkarıldığı ve kuldotomi ile batın dı-

şına alındığı bir olguya ilişkin deneyim sunulmuştur. Yöntem: Bir adet kamera portu ve 3 adet 5’lik port 

kullanılmak suretiyle ipsilateral olarak operasyon gerçekleştirildi. Herhangi bir kanama azaltıcı yöntem 

kullanılmadan, minimal koterizasyon kullanılarak, sağ ligamentum latum içine yerleşmiş 10 cm çapın-

daki miyom enükle edildi. Oluşan defekt no:1 vicryl ile tek kat kontinue dikiş ile kapatıldı. Aynı za-

manda fundustaki subseröz 4 cm lik miyom da eksize edildi. Vajenden itilen tamponla kuldotomi ya-

pıldı. Miyomlar bu yolla bütün olarak batın dışına alındı. Kuldotomi insizyonu vaginal yolla onarıldı. 

Olgu: 37 yaşında, G2P2Y2, öncesinde iki kez sezeryan olan hastanın menometroraji ve kasık ağrısı 

şikayetleri ile başvurdu. Ultrasonda uterus sağında, ligamentum latumun içine yerleşmiş, parametriumu 

tamamen dolduran 10 cm çapında bir miyom izlendi. Operasyon sonrası hastanın Hgb değeri 11 den 9’a 

düştü. Hastanın dreninden 150 cc serohemorajik mayi geldi. Hasta postoperatif 1. günde sorunsuz bir 

şekilde taburcu edildi. Sonuç: İntraligamenter miyomları laparoskopik yöntemle sorunsuz bir şekilde 

çıkarmak mümkündür. Büyük intraligamenter myomlarda da bu yöntem güvenle kullanılabilir. Miyo-

mun batın dışına alınmasında morselasyon gerekmeden alternatif bir yol olarak kuldotomi önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Laparoskopi, İntraligamenter Miyom, Kuldotomi 
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DOĞUM SONRASI DÖNEMDE KARDİOVERSİYON VE ANTİ-ARİTMİK İLAÇLARLA 

TEDAVİ EDİLEN FETAL ATRİYAL FLUTTER VAKASI 

Cevat Rıfat CÜNDÜBEY, Erzat TOPRAK 

Türkiye 

Öz: Fetal aritmiler tüm gebeliklerin % 1'inde bulunabilir ve bu aritmilerin çoğu izole ekstrasistoller gibi 

benign durumlardır ve geçicidirler. Aritmilerin yaklaşık % 10'unun kalıcı olduğu bildirilmiştir ve fetal 

taşiaritmiler bu anormal ritimlerin büyük kısmını oluşturmaktadır. Fetal Atrial flutter (AF), tüm gebe-

liklerin % 1'inden azında görülen en yaygın ikinci fetal taşiaritmidir. Prematüre atriyal impulslarla in-

düklenen re-entrant devreler, atriyal flutter'a yol açan temel mekanizma olarak bildirilmiştir. Ayrıca 

atriyal flutter oluşumunda fetal atriyum çapının önemli bir rolü olduğu bilinmektedir. Gebelik haftasının 

ilerlemesi ile fetal atriyumun genişlemesinin fetal AF oluşumunu tetiklediği öne sürülmektedir. Özel-

likle gebeliğin üçüncü trimesterinde AF vakalarının fazlalığı bu hipotezi destelemektedir . AF ile ilişkili 

fetal kardiyak anomalilerin insidansı yaklaşık% 6 olarak bildirilmiştir. Bunlar atriyal septal defekt 

(ASD), hipoplastik sol kalp sendromu, Ebstein malformasyonu ve kardiyomiyopatidir. AF konjestif kalp 

yetmezliği, hidrops, nörolojik morbidite veya intrauterin ölüm ile ilişkili olabilir. Daha iyi neonatal so-

nuçlar elde etmek için erken tanı ve tedavi son derece önemlidir.Daha önce bir normal doğum öyküsü 

olan 27 yaşındaki hastamızın, 35+6 hafta gebeliği bulunmakta idi ve kliniğe rutin kontrol amaçlı baş-

vurdu. Kontrol sonrası yapılan non-stres test (NST) de fetal taşiaritmi izlendi. Fetal kardiyak muayenede 

ventrikül hızı dakikada 216 atım (bpm) ve atriyal hız 413 atım/dakika arasında olan fetal taşikardi sap-

tandı. Hastamıza transplasental digoksin tedavisi başlandı, tedaviden yanıt alınıp sinüs ritmi sağlandı. 

37. haftada doğurtulan fetusun postpartum dönemde AF durumunun tekrarlaması nedeniyle kardiyover-

siyon ve antiaritmik ilaç tedavisi uygulandı. Postpartum 7. günde sinüs ritmi ile taburculuğu sağlanan 

fetal AF olgusunu sunduk. 

Anahtar Kelimeler: Atrial Flutter, Kardioversion, Gebelik, Fetal Taşiaritmi 
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DOĞUM SONU DÖNEMDE SİGARA KULLANIMININ EMZİRMEYE ETKİSİ: 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Cevriye OCAKTAN, Gonca BURAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Araştırma gebelikte kadınların sigarayı bıraktığı gösterilmiş olsa da bazı araştırmalar, gebe-

lik sırasında sigarayı bırakan kadınların çoğunun, doğum sonu dönemde sigara içmenin artık bebeğe 

zararlı olmadığına inanarak, sigarayı emzirme sırasında sürdürdüğünü göstermektedir. Bebekler sadece 

pasif içiciye değil, aynı zamanda nikotin dahil anne sütünde bulunacak tütün dumanının bileşenlerine 

de maruz kalmaktadır. Bu derleme doğum sonu dönemde sigara kullanımının emzirmeye etkisini ince-

lemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: Bu çalışma, Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında anahtar 

kelimeler kullanılarak “Google Akademik”, “Pubmed” ve “Science Direct” veri tabanlarından “doğum 

sonu dönem, emzirme ve sigara kullanımı” anahtar kelimeleri kullanarak 2016-2021 tarihleri arasında 

yayınlanan ve tam metnine ulaşılan randomize kontrollü ve kohort çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Bulgu-

lar: Doğum sonu dönemde sigara kullanan annelerde prolaktin hormonu seviyesinin düşmesi ve meme 

damarlarında vazokonstriksiyon meydana gelmektedir. Doğum sonu dönemde sigara kullanımı, süt mik-

tarının azalmasına neden olmaktadır. Sigara kullanan kadınların bebeklerinde kolik atakları, yeterli bes-

lenmesine rağmen yeterli kilo alamama, iştah kaybı sonucu emme istediğinin azaldığı görülmektedir. 

Doğum sonu dönemde sigara kullanan annelerin, içmeyen annelere göre emzirme sürelerinin daha kısa 

olduğu görülmüştür. Emzirme döneminde sigara kullanan kadınların çocuklarında akademik, motor ge-

lişim ve fiziksel gelişimlerinin daha düşük olduğu bulunmuştur. Ratlar üzerinde yapılan güncel çalışma, 

emzirme yoluyla nikotin maruziyetinin tip 2 diyabet gelişimi riskini artırdığını göstermiştir. Sonuç: Em-

zirme döneminde sigara kullanımı bebeğin fiziksel ve mental sağlığını olumsuz etkileyen bir durumdur. 

Risk grubundaki kadınlar prekonsepsiyonel dönemden itibaren erken dönemde tespit edilmeli, bu ka-

dınlara sigara kullanımının gebelik ve doğum sonu emzirme sürecindeki olumsuz etkileri ve risk faktör-

leri anlatılarak bırakması konusunda desteklenmelidir. Emzirme döneminde sigara kullanımın azaltıl-

ması için eğitim programları planlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Sonu Dönem, Emzirme, Sigara Kullanımı 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE OLUŞAN TRAVMALARIN FİZYOLOJİK SONUÇLARI 

Cihan GÜL, Yavuz Üren 

Türkiye 

Öz: Kadına yönelik şiddet bir toplumsal sorun ve çözüm bekleyen önemli bir halk sağlığı problemidir. 

Çalışma Web of science, google akademik ve pubmed veri tabanları üzerinden kadına yönelik şiddet, 

travma, anksiyete gibi anahtar sözcükler kullanılarak taramalar yapıldı. Araştırmamız yapılan taramalar 

sonucu 2014’den bu yana yayınlanan ve tam metnine ulaşılan çalışmaların derlenmesi ile hazırlanmıştır. 

Kadına yönelik şiddet toplumlarda erkek egemenliği için meşru bir araç olarak kullanılmıştır. Batı’da 

17, 18 ve 19. Yüzyıllardaki yasalarda erkekler yasa gereği kadınlara şiddet uygulama hakkına sahipler-

dir. Yaptıkları bu eylemlere karşı her hangi bir toplumsal itiraz da söz konusu olmamıştır. Örneğin bir 

Fransız yasasına göre kadına yönelik şiddet iz bırakmamak ve kesici delici alet kullanmamak şartıyla 

darbe, tekme ve yumruk atmakla sınırlandırılmıştır (1). Kadına yönelik şiddetin oluşturduğu travmalar 

çeşitlilik göstermektedir. Ankara İlinde 2018 yılında yapılan bir araştırmada 15-49 yaş grubunda olan 

300 kadın üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Araştırma sonuçları arasında kadınların %40’ı son 

bir yılda aile içi şiddete maruz kaldığı bildirilmiştir. Bu şiddetin %9,2’si fiziksel, %41,7’si duygusal, 

%3,3’ü cinsel şiddettir(2). Kadına yönelik şiddetin sonuçları arasında şiddet gören kadınlarda ruh sağ-

lığında bozulma, depresyon, madde kullanımı, anksiyete, ve intihar sıklığının arttığı görülmüştür. Ka-

dına yönelik şiddet güçsüzlük, korku, suçluluk, utanç, yalnızlık ve çaresizlik hissetme, kendine olan 

saygıyı ve güveni kaybetme, kendini önemsiz hissetme, başkasına güvenmekte zorlanma, sürekli kötü 

bir şeyler olacakmış duygusunu taşıma, sürekli tetikte olma, gergin ve endişeli olma, kolay irkilme hali, 

uyaranlara aşırı duygusal reaksiyonlar verme, tekrar eden kendine zarar verme davranışları (kesme, ji-

letle doğrama, yaraları koparma vb.) uyku bozuklukları, cinsel bozukluklar, kirlenmişlik hissi, öfke pat-

lamaları, kendini tamamen değişmiş, başkalarından tamamen farklı olduğunu hissetme, kendini yalnız-

laştırma, kaybetmiş gibi hissetme, geri çekme, tecrit etme, kendini tekrar tekrar tehlikeli durumların 

içine sokma gibi birçok sonuçlar doğura bilmektedir. Çoğu zaman da erkeklerin boşanma ve tekrar ev-

lenme gibi tehdit etmeleri onlar üzerinde tahakküm kurmaya çabalarlar (3). Kadına yönelik şiddet so-

nucu oluşan ruhsal problemler psikosomatik hastalıkları da tetiklemektedir. Psikolojik stresten dolayı 

meydana gelen mide gasriti ve ülserinin oluşması beslenmeyi bozmakta hastalıklara karşı daha savun-

masız hale gelmesini sağlamaktadır. Kadına yönelik şiddet doğuran etkenler arasında sosyo-kültürel 

yapı, ailenin ekonomik durumu ve daha bir çok sebep rol oynadığı düşünüldüğünde çözüm multidsipli-

ner olmalı ve bu konular üzerinde daha fazla araştırmalar yapılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Travma, Anksiyete 
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LAKTASYON DÖNEMİNDEKİ İLAÇ UYGULAMALARININ BEBEKLER ÜZERİNDE 

FİZYOLOJİK ETKİLERİ 

Cihan GÜL, Yavuz ÜREN 

Türkiye 

Öz: Emziren annelerin sütünden geçen ilaçların bebekler üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyarak 

bilinçlendirmeyi arttırmak ve ilaç kullanımında farkındalığı arttırmayı amaçladık. Çalışma pubmed, go-

ogle akademik ve sciencedirect veri tabanları üzerinden emziren kadınlarda ilaç uygulamaları, anne sü-

tünden geçen ilaçların bebekler üzerindeki etkileri gibi anahtar sözcükler kullanılarak taramalar yapıldı. 

Araştırmamız yapılan taramalar sonucu 2009’den bu yana yayınlanan ve tam metnine ulaşılan çalışma-

ların derlenmesi ile hazırlanmıştır. Anne sütü, ilkel çağlardan günümüze kadar uzanan mucizevi bir be-

sin öğesi olarak özelliğini korumuş ve sayısız makalelere ve araştırmalara konu olmuştur. Amerikan 

Pediatri Derneği Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

ilk 6 ay sadece anne sütü ve 2 yaşına ve sonrasına kadar da ek gıdalarla beraber emzirmeyi önermekte-

dir(1). Türkiye Sağlık Araştırması 2008 (TNSA-2008) verilerine göre ilk 6 ay sadece anne sütü verilme 

oranı %41,6, TNSA-2013 verilerinde %30 olarak açıklanmıştır(2). Bunun en büyük sebebinin annenin 

hasta olmasıyla birlikte ilaç kullanması ve mamalar olduğu görülmüştür. Anne sütüne ilaçların geçebil-

mesi için molekül büyüklükleri 100 mol’den küçük olmaları gerekmektedir. Örneğin; heparin ve insü-

linin molekül büyüklükleri 100 mol’den büyük oldukları için anne sütüne geçememektedir. Ama bir çok 

ilaçta bulunan etken maddeler çok küçük boyutlarda olduklarından rahatlıkla membranlardan anne sü-

tüne geçmekte ve bebeğe zarar vermektedir. Zararın boyutu bebeğin yaş, kilo ve direnci gibi birçok 

etkene göre değişiklik göstermektedir(3). Bunların dışında annenin ilacı ne şekilde aldığı 

(IM,IV,oral.vs) aç tok kullanımı ve diğer ilaçlarla etkileşimi gibi pek çok faktörde etkiler. Ayrıca pre-

matüre bebeklerde tolere edilecek ilaç miktarı az olacağı için risk büyümektedir. Sonuç olarak annenin 

kullanmak zorunda kaldığı ilaçların riskini azaltmak için kısa etkili ilaçların kullanımını tercih etmesi, 

anne sütüne çok az miktarda geçecek dozda ilaç alınması, ilaç kullanmayı emzirmeden sonra yapması, 

bilimsel olarak anne sütüne geçmediği kanıtlanmış ilaçları tercih etmesi ve en önemlisi gerekmedikçe 

ilaca başvurmaması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Emzirme, Anne Sütü, İlaç Kullanımı 
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GEBELERDEKİ DISTRESIN SAĞLIK UYGULAMALARI ÜZERINE ETKISININ 

INCELENMESI 

Demet KIŞLAK, Sevinç KÖSE TUNCER 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu araştırma 12 hafta ve üzeri gebelerde distresin gebelikteki sağlık uygulamaları üzerine 

etkisinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Metot: Tanımlayıcı türde olan bu araştırmanın evrenini bir 

Şehir Hastanesine bağlı kadın ve doğum hastalıkları polikliniğe başvuran 12 hafta üzeri gebelerden oluş-

muştur. Çalışmaya alınması gereken minimum örneklem büyüklüğünü hesaplamak için evrendeki ele-

man sayısının bilinmediği durumlarda örneklem seçme formülü kullanılmış ve 353 gebe ile tamamlan-

mıştır. Araştırmanın verileri Kasım 2016-Nisan 2017 arasında, “Gebe Bilgi Formu”, “Tilburg Gebelikte 

Distres Ölçeği (TGDÖ)” ve “Gebelikte Sağlık Uygulamaları Ölçeği”(GSUÖ) ile toplanmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ortalama, t testi, Kruskall Wallis Varyans analizi, Mann-

Whitney U testi ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır. Bulgular: Evlilik yaşı ile Eş Katılımı, TGDÖ ve 

GSUÖ toplam puanı arasında düşük düzeyli negatif yönlü anlamlı ilişki vardır (p<0.05). Evlilik yaşı 

arttıkça Eş Katılımı, TGDÖ ve GSUÖ toplam puanı düşmektedir. Evlilik yaşı ile Olumsuz Duygulanım 

puanı arasında anlamlı bir ilişki yoktur (p>0.05). GSUÖ toplam puanı ile Eş Katılımı alt boyutu ve 

TGDÖ toplam puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönlü ve düşük düzeyli ilişki vardır 

(p<0.05). Sonuç: Gebelerin distresin artması sağlık uygulamalarını azalttığı bulunmuştur. Distres altında 

olan gebeler tespit edilerek distresi azaltmak veya ortadan kaldırmak ve buna bağlı sağlık uygulamala-

rını artırarak ana çocuk sağlığına katkıda bulunulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Sağlık Uygulamaları, Distres 
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GEBELİKTE AKUT BATINA NEDEN OLAN AKUT PİYELONEFRİT OLGUSU 

Deniz DİRİK 

Türkiye 

Öz: Gebelikte anatominin ve fizyolojinin değişmesi nedeniyle, klinisyenler akut karın tablosunun tanı 

ve tedavisinde zorluk yaşarlar. Karın ağrısı obstetrik nedenlerle olabileceği kadar karın içi, retroperito-

neal ve pelvis içi organlar nedeniyle de gelişebilmektedir. Tanısal görüntüleme yöntemi olarak ultraso-

nografi güvenli olması nedeniyle öncelikle tercih edilmelidir. Ancak ultrasonun gebelikte duyarlılığı 

azalır. Akut batın ve pelvik ağrı ile başvuran gebelerde manyetik rezonans (MR) görüntüleme sonuçları, 

tıbbi izlem ve cerrahi sonrası tanılar ile karşılaştırıldığında yüksek doğruluk oranları bildirilmiştir. Akut 

piyelonefrit, klinisyenlerin gebelik sırasında karşılaştıkları yaygın bir tıbbi komplikasyondur. İnsidans 

yaklaşık %2.5 olup, gebelikte neredeyse on katlık bir artış mevcuttur. Bildirilen maternal ve fetal komp-

likasyonlar arasında erken doğum ve doğum, yaygın intravasküler pıhtılaşma, renal disfonksiyon, solu-

num güçlüğü sendromu (RDS) gibi solunum komplikasyonları ve maternal anemi yer alır. Bu olgu su-

numunda gebelikte akut karın ağrısının nadir bir nedeni olan akut piyelonefrit olgusunu literatür eşli-

ğinde tartışmayı amaçladık. Olgu: G4 P3, 37 yaşında hasta, 26. gebelik haftasında karın ağrısı, bulantı-

kusma şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenede batın sağ kadranda yaygın hassasiyet tespit 

edildi. Tam kan sayımında lökosit 12000, nötrofil %60.4, hemoglobin 10 g/dl, hematokrit %32 olarak 

bulundu. Tam idrar analizinde özellik tespit edilmedi. Batın ultrasonografisinde 26 haftalık canlı intra-

uterin gebelik izlendi. MR’da sağ böbrek çevresinde yaygın sıvı lokülasyonu izlendi. Ayırıcı tanıda akut 

piyelonefrit ve akut retroçekal apandisit düşünüldü. Hastaya tanısal laparoskopi kararı alındı. Laparos-

kopide apandiks doğal izlendi. Hasta akut piyelonefrit olarak kabul edilerek ampirik antibiyotik tedavisi 

başlandı. Sonuç Gebelikteki fizyolojik değişiklikler akut karın tablosu ile gelen hastada fizik muayene 

ve laboratuar sonuçlarını değiştirebileceği ve nedenler arasında insidansı artan akut piyelonefrit unutul-

mamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Akut Piyelonefrit, Gebelik, Tanısal Laparoskopi 
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ERKEN POSTPARTUM DÖNEMDE GÖRÜLEN AKUT PANKREATİT OLGUSU 

Deniz DİRİK, Yaren DİRİK, Pınar KOLUSARI 

Türkiye 

Öz: Gebelik ve postpartum dönem, kadınlarda birçok fizyolojik değişikliğin olduğu ve birtakım hasta-

lıkların tanı ve yönetiminde değişikliklere yol açan bir periyottur. Akut pankreatit, gebelik ve post-

partum dönemde nadir görülmektedir. Genelde sıklıkla ilk gebelikte, 3. trimesterda ve gençlerde görül-

mektedir. Etiyolojisinde en sık neden safra taşları ve hipertrigliseridemidir. Genelde gebeliğin geç dö-

neminde görülse de postpartum periyottada ortaya çıkabilir ve tanı koymak oldukça güç olabilir. Bu 

yazıda hipertrigliseridemiye bağlı gebelik sonrası erken postpartum dönemde akut pankreatit tanısı alan 

olgumuzu sunmayı amaçladık. Olgu: 40 yaşında gravida:3 parite:2 kontrollü gestasyonel diyabet tanılı 

39 haftalık gebe hasta sezaryen ile doğum yaptıktan sonraki gün şiddetli karın ağrısı, şişkinlik ve bulantı-

kusma nedeniyle gastroenteroloji kliniğine konsülte edildi. Hastanın bilinci açık, tansiyon arteriyeli 

80/50 mmHg, nabız 106/dk, solunum sayısı 34/dk. idi Laboratuar testlerinde serum amilazı 420 IU/L, 

serum lipazı 680 IU/L, trigliserit 1600 mg/dl olarak tespit edildi. Kontrastlı batın tomografisinde; pank-

reas boyutu hafif artmış, peripankreatik ve sol splenorenal serbest mayi mevcuttu. Parankim kuyruk 

kesimde hipoekoik heterojen görünümdeydi. Hastaya akut pankreatit tanısı konuldu. Ranson skoru 2, 

SIRS skoru 2, BISAP puanı 3, APACHE II skoru 9 ve SOFA skoru 4 olarak hesaplandı. Hastada solu-

num yetmezliği ve pankreatit skor düzeyleri yüksek olduğundan yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun 

bakımda kalış süresince destekleyici bakım tedavileri başlandı. CRP düzeyi en yüksek 400 mg/L öl-

çüldü. Hastanın genel durumda düzelme, semptomlarda gerileme olması ve laboratuvar değerlerinin 10. 

günde tamamen normal düzeylere inmesi üzerine taburcu edildi. Gebelikte ve doğum sonrası dönemde 

karın ağrısı ile başvuran hastaların değerlendirilmesinde çok sık görülmese de, akut pankreatit tanısı 

dikkate alınmalıdır. Erken teşhis ve zamanında müdahaleler ile birlikte destekleyici tedavinin iyi yöne-

timi akut pankreatitin erken iyileşmesine yardımcı olur. 

Anahtar Kelimeler: Akut Pankreatit, Postpartum, Hipertrigliseridemi 
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JÜVENİL HYALİN FİBROMATOZİSLİ OLGUDA FARKLI YAKLAŞIMLA ULTRASON 

EŞLİĞİNDE POPLİTEAL SİYATİK SİNİR BLOĞU 

Dilek KUTANIS 

Türkiye 

Öz: Giriş: Jüvenil Hyalin Fibromatozis (JHN) baş ve boyun bölgesinde daha sık olarak tüm vücutta 

yaygın nodüller ve osteolitik lezyonlarla karekterize otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. Oral ve gin-

gival hiperplazi ve fleksiyon kontraktürleri nedeniyle anestezi yönetimi zor havayolu açısından özellik 

oluşturmaktadır. Biz olgumuzda nodül eksizyonu planlanan zor havayolu ve anatomik vertebral bozuk-

luk nedeniyle farklı yaklaşımla siyatik sinir bloğu uygulamamızı sunmak istedik. Olgu: 18 yaşında 35 

kg ağırlığında erkek hastaya (Resim 1,2,3), sağ ayak parmaklarındaki enfekte nodülün eksizyonu ama-

cıyla operasyon planlandı. Özgeçmişinde aynı nedenle lokal anestezi altında 6 kez operasyon geçirdiği 

öğrenildi. Hastanın kas tonusundaki zayıflık ve servikal vertebralar ile her iki diz, dirsek ve bileklerde 

oluşan şiddetli fleksiyon kontraktürleri ve hareket kısıtlılığı mevcuttu. Temporomandibular eklemde de 

hareket kısıtlılığı vardı. Ağız açıklığı 2 cm olduğundan. bel kontraktürü nedeniyle pozisyon verilemeyen 

hastaya santral blok uygulaması yerine popliteal blok uygulamasına karar verildi. Zor hava yolu hazırlığı 

yapılarak; EKG, oksijen satürasyonu, kan basıncı monitorizasyonu sonrası sedasyonu (0,5mg midazo-

lam, 30mcg fentanil) sağlandı. Uygun pozisyon verilemeyen hastaya diz eklemi kontraktürü nedeniyle 

medial popliteal bölgeden farklı yaklaşımla ultrason ve sinir stimülatörü eşliğinde %0,25 bupivakain 12 

ml + %2 40mg lidokain 2 ml kullanılarak siyatik sinir bloğu yapıldı. Uygulanan blok sonrası 24. dk da 

duyu ve motor bloğu gelişen hasta 45.dk süren cerrahi işlemi yapıldı. Postoperatif ayılma ünitesinde 1 

saat takip edilen hasta sorunsuz servise gönderildi. Tartışma: JHN’li hastalarının temporo¬mandibüler 

eklem kontraktürlerine bağlı boyun hareket kısıtlılığının olması, dil ve trakeada hyalin birikimi nede-

niyle hava yolu kontrolünü zorlaştırarak genel anestezi açısından yüksek risk oluşturmaktadır. Lomber 

kontraktürler santral blok uygulamasını zor hatta imkansız hale getirebilir. Ayrıca yaygın eklem ve ver-

tabra kontraktürü, ekstremite hareket kısıtlılığı ve periferik sinir bloğu uygulamasını zorlaştırırken farklı 

yaklaşımlar düşünülebilir. Pozisyon sıkıntısı olan vakalarda ultrason eşliğinde popliteal siyatik sinir 

bloğu uygulamalarının lateral yaklaşım yerine medial yaklaşımla uygulanabileceği akılda tutulması ka-

naatindeyiz. 

Anahtar Kelimeler: Jüvenil Hyalin Fibromatozis, Zor Havayolu, Siyatik Sinir Bloğu 
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜM ODAKLILIK DÜZEYLERİNİN FLÖRT 

ŞİDDETİ TUTUMLARINA ETKİSİ 

Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR, Fatma KARASU, Zehra CAN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin çözüm odaklılık düzeylerinin flört şiddeti tutumlarına 

etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve Method: Betimleyici tipteki araştırma, 01.03.2021-

01.04.2021 tarihleri arasında 210 hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 

“Kişisel Tanıtım Formu, Çözüm Odaklı Envanter ve Flört Şiddeti Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler 

SPSS 24.0 istatistik programında değerlendirilmiştir. Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul izni 

alınmıştır. Bulgular: Katılımcıların %51.9’unun 20-21 yaş aralığında, %71.0’ının kadın, %34.8’inin 2. 

sınıf, %93.3’ünün bekar, %69.0’ının erkek/kız arkadaşının (sevgili) olduğu, %16.2’sinin 1-3 yıldır sev-

gilisinin olduğu, %40.5’inin flört ettiği kişi ile evlenmeyi düşündüğü, %12.9’unun flört ilişkisinde şid-

dete maruz kaldığı, %8.1’inin partnerinin flört ilişkisinde şiddet uyguladığını düşündüğü, %14.3’ünün 

aile içi şiddete maruz kaldığı, %16.2’sinin aile içi şiddete maruz kalan aile bireyine sahip olduğu, 

%6.7’sinin bir psikiyatrik hastalığının olduğu, %2.9’unun ise psikiyatrik ilaç kullandığı belirlenmiştir. 

Öğrencilerin sevgililik süresi ile Çözüm Odaklı Envanter toplam puanı arasında istatistiksel açıdan an-

lamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Öğrencilerin sevgililik süresi, flört ilişkinizde şiddete maruz kalma, 

flört ilişkinizde şiddet uygulandığını düşünme, aile içi şiddete maruz kalma ile Flört Şiddeti Tutum Öl-

çeği toplam puanı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin Çö-

züm Odaklı Envanter toplam puan ortalaması 46.47±11.20, Flört Şiddeti Tutum Ölçeği toplam puan 

ortalamasının ise 4.10±0.39 olduğu saptanmıştır. Hemşirelik öğrencilerinin çözüm odaklılık düzeyleri 

ile flört şiddeti arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki belirlenmiştir. Sonuç: Çözüm odaklılık düzeyi ile 

flört şiddeti arasında bir ilişki bulunmuştur. Çözüm odaklılık düzeyinin artmasının şiddeti azaltmada 

olumlu bir etki göstereceği düşünülmekte ve bu konuda daha fazla çalışma yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Flört Şiddeti, Çözüm Odaklılık, Hemşirelik 
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DOĞUM AĞRISININ YÖNETİMİNDE KULLANILAN AKUPRESÜR UYGULAMASI: 

RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMALARIN SİSTEMATİK BİR 

DERLEMESİ 

Eda Nur ALTUNBAŞ, Yeliz VARIŞOĞLU, Pınar IRMAK VURAL 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Her kadının ağrıyı algılayışı farklıdır her doğum kendine özeldir ve doğum ağrısının 

kadınların hayatları boyunca deneyimlemiş oldukları en şiddetli ağrı türlerindendir. Doğum, kadının 

gereksinimlerinin karşılanması ve desteklenmesi için önemli bir süreçtir. Doğum ağrısı kontrol altına 

alınmalı ve ağrının anne-bebek üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçilmelidir. Doğum ağrısının yö-

netiminde kullanılan iki yöntem vardır; biri farmakolojik diğeri nonfarmakolojik yöntemlerdir. Nonfar-

makolojik yöntemlerde ilaç kullanılmaması, güvenli, konforlu, kolay uygulanabilir olması gibi avantajlı 

yönlerinin olmasının yanında ebe/hemşirelerin rollerini bağımsız bir şekilde yerine getirebileceği bir 

alan olması da önemlidir. Bu çalışma, doğum ağrısının yönetiminde uygulanan akupresürün etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla sistematik derleme olarak planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 01 

Ocak-30 Mart 2021 tarihleri arasında “Google Akademik”, “Pub Med” veri tabanlarında “doğum ağ-

rısı”, “nonfarmakolojik yöntem”, “akupresür” anahtar kelimeleri taranarak sistematik derleme olarak 

gerçekleştirildi. Tarama sonucu 5430 makaleden çalışmaya dahil edilme kriterlerine uyan; randomize 

kontrollü deneysel, tam metnine ulaşılabilen Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış 13 makale incelemeye 

alındı. Bulgular: Yapılan incelemede çalışmaların 2010-2020 yılları arasında yayınlandığı, çalışmaların 

8’inin İngilizce, 5’inin Türkçe dilinde yazıldığı belirlendi. Doğum ağrısının yönetiminde çalışmaların 

%84.6’sında akupresür uygulamasının doğum ağrısını azaltmada etkili olduğu bulundu. Çalışmaların 

%46.2’sinde doğum süresinin kısaldığı, 4 çalışmada doğumda konforunu artırdığı belirlendi. Ayrıca 

doğum eylemini başlatmada etkisinin değerlendirildiği bir çalışmada akupresürün doğum eylemini baş-

latmada etkisinin olmadığı bulundu. Sonuç ve Öneriler: Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunun 

akupresür uygulamasının doğum ağrısını azaltmada etkili olduğu, daha az çalışmada doğum süresine 

etkilediği bulundu. Doğum süresi ve doğum memnuniyeti/konforunda akupresürün etkinliğinin daha az 

çalışıldığı ve kanıt oluşturabilmek için yapılacak çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Ağrısı, Akupresür, Nonfarmakolojik Yaklaşım 
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DİZ EKLEMİNDE DEJENERATİF OSTEOARTRİT BULGULARI OLAN 

POSTMENOPOZAL KADIN HASTALARDA KIKIRDAK HACMİNE HORMON 

REPLASMAN TEDAVİSİNİN ETKİSİ VAR MI ? 

Ela KAPLAN 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Semptomatik diz osteoartriti, 60 yaş ve üzerindeki erkeklerin% 10'u ve kadınların 

% 13'ünde görülür. Dünya çapında diz osteoartriti, kalça osteoartriti ile birlikte, küresel engelliliğin 11. 

önde gelen nedenidir ve sakatlıkla geçen toplam yılların% 2.2'sini oluşturur. Osteoartritin tıbbi maliyet-

leri, gelişmiş ülkelerde gayri safi yurtiçi hasılanın% 1 ila% 2,5'ini oluşturmaktadır. Şu anda osteoartrit 

için hastalığı değiştiren herhangi bir tedavi yoktur; bu nedenle, osteoartritin gelişmesini ve ilerlemesini 

önlemek için uygun maliyetli yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç vardır. Postmenopozal kadınlarda pro-

gestinlerle kombinasyon halinde östrojenler, klimakterik şikayetler ve osteoporoz üzerinde yararlı etki-

lere sahiptir. Bu çalışmanın amacı postmenopozal dönemde hormon replasman tedavisinin diz osteoart-

ritinde kıkırdak hacmi üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma Mart 

2020 - Ocak 2021 tarihleri arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi jinekoloji polikliniğine 

başvuran postmenopozal dönemde kadın hastalara ait verilerin kullanıldığı retrospektif bir çalışmadır. 

Ateş basması, diz ve kalça ekleminde daha yaygın olan eklem ağrıları, idrar kaçırma şikayetleri ile baş-

vuran hastalara ait 138 diz eklemi manyetik rezonans görüntüleri incelendi. Bu hastaların poliklinik 

ziyaretlerinde hormon replasman tedavisi yapılan 42 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların ilk ta-

nıdaki diz MRG’sinde kıkırdak volümleri ve ikinci diz MRG’sindeki kıkırdak volümleri iş istasyonunda 

ölçüldü. Daha sonra hormone replasman tedavisi gören 42 kadın hastanın da ilk diz MRG’si ve kontrol 

MRG’ sindeki diz kıkırdak volümleri ölçüldü. Verilerin analizinde SPSS 22 programı kullanılmıştır. 

Normal dağılım testi olarak kolmogrow smirnov testi kullanılmıştır. analizlerde Mann Whitney U testi 

kullanılmıştır. p<0.05 değeri önemli kabul edilmiştir. Bulgular: Postmenopozal dönem hormone replas-

man tedavisi kullanan kadınların yaş ortalaması 62,3±12,81’du. Hormon replasman tedavisi gören ka-

dınların tedavi sonrası kontrol MRG’sindeki medyal tibyofemoral eklem kıkırdak hacmi arasında ista-

tistiksel analizler arasında anlamlı farklılık mevcuttu (p=0,042). Ancak lateral tibyofemoral eklem, med-

yal ve lateral patellofemoral eklemlerde kıkırdak hacminde anlamlı farklılık yoktu (p>0,05). Sonuç: 

Postmenopozal dönem kadınlarda dejeneratif osteoartrit sık rastlanan bir morbidite nedenidir. Dejene-

ratif osteoartrit tedavisi için hormon replasman tedavisi faydalı olabilir ve kıkırdak hacminin artışında 

etkili olabilir. Ancak bu etkinliğin araştırılması için daha geniş hasta popülasyonlarında yapılacak pros-

pektif çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Diz Osteoartriti, Hormon Replasman Tedavisi, Kıkırdak Hacmi, Postmenopozal 

Dönem 
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GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN GEBELERDE OLAĞAN 

YAKİNMALAR VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ 

Emine DEMİR, Sevinç KÖSE TUNCER 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Bu araştırma gebelerin sosyodemografik özelliklerinin gebelikte olağan yakınmalar 

ve yaşam kalitesine etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma niceliksel 

ve tanımlayıcı tipte olup, araştırmanın evrenini 15 Ağustos 2018 –31 Aralık 2018 tarihleri arasında Ağrı 

Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve NST Polikliniklerine başvuran ve çalışmaya katılma kriterlerini sağ-

layan, gelişigüzel seçilen ortalama 400 gebe oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğünü belirlemek için pri-

ori güç analizi yapılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan gebelerin sosyo-demografik özel-

likleri içiren “Kişisel Bilgi Formu” ve “Gebelikte Yakınmalar ve Yaşam Kalitesi Ölçeği” ile anket yön-

temi kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik, ortalama, ikili grupların 

karşılaştırılmasında Mann Whitney U analizi, Kruskall Wallis Varyans analizi, (İleri analiz olarak Mann 

Whitney – U testi kullanılmıştır) ve Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır Bulgular: Gebelerdeki 

yakınmalar ve yaşam kalitesi ölçeğinden alınan puanların dağılımı ortalama 50.24±21.78 bulunmuştur. 

Araştırmaya katılan gebelerin ev sahipliği durumu, gelir düzeyi, sağlık güvencesi, yaşayan çocuk sayı-

sına göre gebelikteki yakınmalar ve yaşam kalitesine etkisi ölçeği puanı arasındaki fark istatistiksel ola-

rak anlamlıdır (p<0.05). Gebelik yaşı ve gebelik haftası ile Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine 

Etkisi Ölçeği puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyli ilişki saptanmış-

tır (p<0.05). Yaş ve gebelik haftası arttıkça Gebelikteki Yakınmalar ve Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği 

puanı da artmaktadır Sonuç: Sosyodemografik özelliklerden gebelik yaşı, gebelik haftası, ev sahipliği 

durumu, gelir düzeyi, sağlık güvencesi, yaşayan çocuk sayısı gebelikteki yakınmalara ve yaşam kalite-

sine etki ettiği saptanmıştır. Sonuçlar doğrultusunda sosyodemografik özelliklerin gebelikte olağan ra-

hatsızlar ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyecek riskler konusunda hemşire ve ebelerin gebeleri bilinç-

lendirmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Yakınma, Yaşam Kalitesi 
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EMBRİYONİK KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI VE ETİK PROBLEMLER 

Esin MUTLUER, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Günümüzde biyoteknolojik gelişmeler hayatımızın bir parçası haline gelmiş, yaşamımızda geniş 

yer kaplayan yenilikler getirmiş ve getirdiği yeniliklerin yanında birçok tartışmaları da beraberinde ge-

tirmiştir. Bu tartışmalardan başlıcalarından biri de teknolojinin çok hızlı etkilediği alanlardan biri olan 

sağlık alanıdır. Normal vücut dokularının farklılaşma özellikleri sınırlı olmasına rağmen bu dokulara ait 

kök hücrelerle ilgili araştırmaların sonuçları son yıllarda varlığı ve kliniksel uygulamaları son yıllarda 

önem kazanmıştır. Yenileştirici özelliği ile bilinen kök hücreler mevcut potensiyelleri nedeniyle son 

zamanlarda tıp araştırmalarına konu olmaktadırlar. Son zamanlarda tedavisi olmayan birçok hastalığın 

nedeni olarak gösterilen işlevi bozulmuş hücrelerin, dokuların ve organların tekrar normal yapısına ve 

fonksiyonuna geri dönemeyecek kadar tahrip olmasıdır. Bu tür hastalıkların tedavisinde tahrip olmuş 

hücrelerin, dokuların ve organların biyolojik fonksiyonlarını tekrar döndürmek ile mümkün olacaktır 

Bu bağlamda embriyonik kök hücrelerin farklılaşma yeteneklerinin fazla olmasından dolayı da araştır-

maların en tercih edilen konusu durumundadır. Üzerinde çalışılan İnsan embriyosu, embriyonun durumu 

nedeniyle hukuksal çerçeve içerisinde değerlendirilse bile embriyonik araştırmalarda etik ve yasal prob-

lemlerin ortaya çıkması kaçınılmaz olarak görülmektedir .Görüldüğü üzereçağımızda büyük bir önem 

arzeden “Kök hücre ve etik” konularına bilimsel bir ayrıntı da getirmek zorundayız.. Bu çalışmada kök 

hücre ve embriyonik kök hücre araştırmalarında etik sorunların neler olduğuna ve Türkiye’de kök hücre 

çalışmalarının yasal ve etik boyutuna kısaca değinilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kök Hücre, Embriyo, Etik, Hukuk 
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HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS (HPV) ENFEKSİYONU VE KORUYUCU AŞI 

UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ 

Esin MUTLUER, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Human Papilloma Virüs (HPV), ağızda, alt genital bölgede ve orafarenkste kanser öncülü lezyon-

lara, genital bölge, el, ayak ve diğer vücut bölgelerinde siğillere hatta kanserlere, neden olabilen bir 

virüstür. Ağırlıklı olarak HPV’nin neden olduğu serviks kanseri, en önlenebilir kanser türlerinden biri 

olduğu için önem arz etmektedir. HPV ve serviks kanseri arasındaki güçlü ilişkinin anlaşılmasından 

itibaren, bugüne kadar üç HPV aşısı geliştirilmiştir. 2006’da serviks kanserini önlenmek amacıyla ge-

liştirilen ilk aşının ortaya çıkışından itibaren uygulanan aşılar hala tartışılan konulardan biri olmaya de-

vam etmektedir. Her ne kadar aşıların HPV-ilişkili hastalıkları önlemedeki başarı oranı, kimlerde ve 

nasıl kullanılacağı gibi konularda tartışmalar hala süregelse de HPV aşıları, HPV ilişkili prekanseröz 

lezyonların önlenmesi hususunda önemli bir yöntemdir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), HPV ile ilişkili 

hastalıkları küresel sağlık sorunu olarak kabul etmekte ve rutin HPV aşılarının ulusal aşılama program-

larına dahil edilmesi önerisinde bulunmaktadır. Bazı yüksek gelirli ülkelerde HPV aşılama oranları üst 

düzeylerdeyken, düşük gelirli ülkeler HPV aşısına ulaşma konusunda problemler yaşamaktadırlar. Ül-

kemizde mevcut olan iki tip HPV aşısı da ulusal aşılama programına dahil edilmemiştir. HPV aşılarının, 

gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun bütün ülkelerde ulaşılabilirliğinin sağlanması ile beraber düşük ma-

liyetli ve ulaşılabilir olması hususu da önem arz etmektedir. Bütün bunları gerçekleştirebilmek için ise 

HPV aşıları ile ilgili daha çok zamana ve daha çok bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ça-

lışmanın amacı ülkemizdeki HPV aşısı ile ilgili ulusal düzeydeki stratejilere katkıda bulunmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Human Papilloma Virüs (HPV), HPV Aşısı, Serviks Kanseri, Korunma 
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KADIN SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN ANATOMİK 

NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Esin TUFAN, Hülya ÇİÇEK ACAR, Fikri ÖZDEMİR 

Türkiye 

Öz: Her türlü istemsiz idrar kaçırma üriner inkontinans olarak tanımlanır. Üriner inkontinansın sebep-

leri, genitoüriner kaynaklı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılabilir. Genitoüriner kaynaklı olanlar 

idrar dolum ve mesane hacminin ilişkilendirildiği bozukluklar, fistüller, üriner enfeksiyon ve vajinit 

kaynaklı inkontinanslar, konjenital üriner sistem bozuklukları şeklinde sınıflandırılabilir. Genitoüriner 

kaynaklı olmayanlar ise fonksiyonel, çevresel, farmakolojik ve metabolik kaynaklı olanlar şeklinde sı-

nıflandırılabilir. Üriner inkontinans tipleri hastaların semptomlarına göre sınıflandırıldığında ise,stres-

sinkontinans, urgeinkontinans ve her iki sınıfın bir arada görülebildiği miks tip inkontinans olarak sınıf-

landırılabilir.İzole stres ürinerinkontinans (%51), bunu miks tip üriner inkontinans (%39) ve urgeinkon-

tinans takip etmektedir (%10). Stres üriner inkontinans öksürme, hapşurma, fiziksel aktivite ve istemsiz 

idrar kaçırma durumu olarak tanımlanmaktadır. Stres üriner inkontinansın temelinde üretra tabanının ve 

pelvik taban kaslarının fonksiyonel yetersizliği bulunmaktadır. İntra abdominal basınç arttığında pelvik 

taban kasları bu basınca direnemeyip istemsiz idrar kaçağı yaşanmaktadır. Ürinerin kontinansı olan has-

tanın fizik muayenesinin temel amacı inkontinansa neden olan faktörün veya eşlik eden diğer faktörlerin 

(divertikül, prolapsus vb.) tanınmasıdır. Örneğin vajinal akıntılar idrar kaçırma şikayetini taklit edebi-

lirken, fistül veya ektopiküreter nedeniyle ekstraüretral inkontinanslar da fizik muayene ile saptanabi-

lirler. Pelvik taban desteğini sağlayan apikal, anterior ve posterior kompenentlerin tamamı üriner inkon-

tinansla ilişkilidir. Genital organ prolapsusları hastaların idrar inkontinanslarını maskeyelebilir veya şid-

detinin daha az görülmesine neden olabilir, Üriner inkontinanslı hastalar jinekolojik masada bimanuel 

muayaneyle değerlendirilmelidir. Bimanuel muayuene ile pelvik taban kaslarının anatomik yapısını gös-

termede önemli bir tanı yöntemidir. Bimanuel muayenede saptanan anatomik unilateral veya bilateral 

defektler üriner inkontinansın tanı ve tedavisini yapmada etkin bir rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Üriner İnkontinans, Pelvik Kaslar, Prolapsus 
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CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLAN DİYABETİK KADINLARDA CİNSEL YAŞAM 

KALİTESİNİ ARTTIRMADA HEMŞİRENİN ROLÜ 

Esin TUFAN, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Diyabetes Mellitus (DM). dünyada sık rastlanan kronik hastalıklardan birisidir. Erkeklerde ve ka-

dınlarda özellikle Tip 2 DM olgularında cinsel işlev bozukluğu (CİB) oldukça sık olarak görülmektedir. 

Tüm Dünyada DM prevalansının giderek arttığı düşünüldüğünde konunun gelecek yıllarda daha çok 

önem taşıyacağı öngörülmektedir. Her ne kadar erkek cinsiyete oranla göz ardı edildiği görülse dediya-

betik kadınlarda cinsel işlev bozukluğu sıklığı % 30-80 oranında yaygın olarak görülmektedir. Diyabetik 

kadınlarda aynı yaş grubundaki kadın populasyona oranla CİB gelişme riskinin daha yüksek olduğu 

bilinmektedir. Bu kadınlarda CİB etyolojisinde rol oynayan prognostik faktörler başta hiperglisemi ol-

mak üzere nöropati, vasküler bozukluklar, sık tekrarlayan genitoüriner enfeksiyonlar’dır. Özellikle di-

yabetik kadınlarda hiperglisemiye bağlı olarak gelişen hidrasyon azalmasına bağlı lubrikasyon sorunları 

ve genitoüriner enfeksiyonlar, nöropatiye bağlı uyarılma, disparoni, orgazm problemleri çok sık yaşan-

makta ve bundan dolayı cinsel istek bozukluğu, cinsel doyumda ve cinsel işlevlerde azalma meydana 

gelmektedir. Diyabetik kadınlarda CİB’te ki artışın cinsel yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği 

bilinmektedir. Kadınlardaki cinsel işlev bozuklukları birçok nedene bağlı olarak değişmekte ve fizik-

sel/psikolojik iyilik durumları önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Diyabetik kadınların cinsel yaşam 

kalitelerinin iyileştirilmesi ve cinsel sağlığın geliştirilmesi için CİB’in önlenmesi ve çözümlenmesi ge-

reklidir. Bu çalışmada güncel cinsel işlev bozukluğu olan diyabetik kadınlarda cinsel yaşam kalitesini 

arttırmada temel hemşirelik uygulamalarının güncel literatüre göre tartışılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Yaşam Kalitesi, Diyabetes Mellitus, Kadın 
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GEBE KALMA ŞEKLİ ANNE VE BEBEK BAĞLANMASINI ETKİLER Mİ? 

Esra TEKİN, Derya YÜKSEL KOÇAK 

Türkiye 

Öz: Bağlanma, doğumla birlikte başlayıp, yaşamın sonuna kadar devam eden içinde bulunulan çevreyle 

ilişkili olarak gelişen ve duygusal yönü ağır basan bir evrensel yaşama stratejisi olarak tanımlanmakta-

dır. Sağlıklı büyüme ve gelişmede protein ve vitaminler bedensel gelişim için ne kadar önemliyse bağ-

lanma da bebeğin ruhsal gelişimi için o kadar önemlidir. Başarısız bağlanmalarda bebek ihmal ve istis-

mar açısından risk altındadır. Bağlanma gebelikle başlayıp doğum sonrasında da aktif olarak yaşanmak-

tadır. Annenin gebelikte vücudunda oluşan değişiklikleri kabullenmesi ve kendini anneliğe hazır hisset-

mesi bağlanmayı etkilemektedir. Doğumdan sonra ise bebeğin ağladığında sakinleştirilmesi, onunla ten 

teması kurulması, sevgi dolu dokunuşlar, cinsiyeti ile seslenilmesi, göz göze temas kurulması ve emzi-

rilmesi anne bebek arasındaki bağlanmayı desteklemektedir. Yardımcı üreme teknikleri ile gebe kalan-

larda psikososyal tepkiler daha belirgin yaşandığından risk artmaktadır. İnfertilite tanısıyla birlikte te-

davilerin yarattığı duygusal değişiklikler gebelik oluşsa bile ortadan kalkmayabilir. Kadın sabırla ka-

zandığı gebeliğin sonlanmasından, komplikasyonlardan, bebeği kaybetmekten korkabilir, gebeliği ka-

bullenememe, kendini doğal gebe olarak görememe, yorgunluk ve tükenmişlik gibi duygularla başet-

mekte zorlanabilmektedirler. Sonuçta bebeğini emzirmemesi, gereksinimlerini karşılamaması, sevgi 

dolu temastan kaçınması, konuşmaması bağlanma sorununu göstermektidir. Hemşirenin annenin bebe-

ğini kucağına almasında, emzirmesinde, okşamasında, annelik rolüne adaptasyonda ve duygu değişim-

leri ile başetme gibi rolleri bulunmaktadır. Bu rolün başarılmasında ve bağlanmanın başlatılmasında 

doğum öncesinde verilen gebeliğe uyumu kolaylaştırma, prenatal dönem hakkında anneyi aydınlatma, 

aldığı destek kaynaklarını artırma gibi roller önem arz etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Bağlanma, Gebelik, Yardımcı Üreme Teknikleri 
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HEMŞİRELERİN VE ÖĞRETMENLERİN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARI 

İLE EBEVEYN TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Esra TURAL BÜYÜK, Hatice UZŞEN, Emel ODABASOĞLU 

Türkiye 

Öz: Giriş: Çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme 

ve gelişmesinde, hemşirelerin ve öğretmenlerin sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda hemşirele-

rin ve öğretmenlerin kendi ebeveyn tutumlarının ve çocuk haklarına yönelik tutumlarının bilinmesi 

önemlidir. Amaç: Hemşirelerin ve öğretmenlerin çocuk haklarına yönelik tutumları ile ebeveyn tutum-

larını belirleyerek aralarındaki ilişkiyi saptamaktır. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlanmıştır. 

Veriler, araştırmaya katılan hemşire ve öğretmenlerden “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Çocuk Haklarına Yö-

nelik Tutum Ölçeği (ÇHTÖ)” ve "Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)" kullanılarak toplanmıştır. Çalışmanın 

yürütülebilmesi için gerekli etik kurul izni, kurum izni ve katılımcı onamları alınmıştır. Bulgular: Bi-

reylerin %52.1’i hemşire, %47.9’u öğretmendir. Hemşirelerin ÇHTÖ puan ortalamasının 37.8±9, öğret-

menlerin 31.4±9 olduğu saptanmıştır. Hemşire ve öğretmenlerin ÇHTÖ puan ortalamaları arasında is-

tatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmiştir Hemşirelerin ETÖ-otoriter tutum puan ortalaması 22.0±5, 

öğretmenlerin 18.8±5 olup, aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. Hemşirelerin 

ÇHTÖ ve ETÖ puan ortalamaları arasında yapılan korelasyon analizinde, sırasıyla ÇHTÖ puan ortala-

maları ile ETÖ-demokratik tutum ve ETÖ-aşırı koruyucu tutum arasında negatif yönde, ETÖ-otoriter 

tutum arasında pozitif yönde korelasyon saptanmıştır Öğretmenlerin ÇHTÖ ve ETÖ puan ortalamaları 

arasında yapılan korelasyon analizinde, sırasıyla ÇHTÖ puan ortalamaları ile ETÖ-demokratik tutum 

arasında negatif yönde, ETÖ-otoriter tutum arasında pozitif yönde korelasyon olduğu saptanmıştır. So-

nuç: Öğretmen ve hemşirelerin çocuk haklarına yönelik tutumlarının olumlu olduğu ancak öğretmenle-

rin ÇHÖT puan ortalamasının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Hemşirelerin otoriter tutuma, öğret-

menlerin ise demokratik tutuma sahip olduğu belirlenmiştir. Çalışma, hemşirelerden çocuk haklarına 

yönelik olumlu tutuma sahip olanların demokratik ve aşırı koruyucu tutuma, öğretmenlerde ise çocuk 

haklarına yönelik olumlu tutuma sahip olanlar demokratik tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Hakları, Ebeveyn Tutumu, Hemşire, Öğretmen 
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İZOLE AĞIR ADET KANAMASI ETYOLOJİSİNDE YAPISAL PATOLOJİLERİN YERİ 

Fatma Nurgül TAŞGÖZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Anormal Uterin Kanama (AUK) jinekoloji polikliniklerine yapılan başvuruların üçte birini 

oluşturan, normal adetlerden düzen, sıklık, miktar ve süre açısından farklılık gösteren kanamalardır. 

AUK'nın birkaç tipik kanama modeli vardır: Ağır adet kanaması (AAK), intermenstrüel kanama, dü-

zensiz kanama, amenore, azalan hacim, artmış sıklıkta düzenli adet kanaması. Ağır adet kanaması; yo-

ğun (>80 ml) ve/ veya uzun süren (>8 gün) düzenli adetleri ifade eder ve güncel terminolojide menoraji 

teriminin yerini almıştır. Bu çalışmada amacımız izole AAK ile başvuran hastalardaki yapısal etyolojik 

nedenler ile Ağır Adet kanamasına eşlik eden diğer AUK paternleri varlığında ultrason ile tespit edilen 

yapısal patolojileri karşılaştırmaktır. Materyal Metod: 1 Ocak – 28 Şubat 2021 tarihleri arasında Bursa 

Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Jinekoloji polikliniğine başvuran yaşları 18-55 arasında de-

ğişen 2526 hastanın detaylı anamnezi alındı, transvajinal ultrason uygulandı. İzole AAK yakınması olan 

101 hasta ve Ağır Adet Kanaması ile birlikte AUK paternlerinden herhangi birine sahip olan (AUK) 252 

hasta ultrasonla tanılanan olası etyolojik nedenler açısından karşılaştırıldı. Bulgular: İki grup arasında 

menarş yaşı arasında fark izlenmezken İzole AAK olan hastaların yaş ortalaması (36,99± 7,13 – 

43,63±6,12; p=0,001), gebelik sayısı (2,27±1,46 – 3,02±1,66; p=0,001) ve Vücut Kitle İndeksi 

(25,25±5,39- 26,95±5,55;p=0,02) anlamlı olarak düşük idi. Transvajinal ultrasonda izole AAK grubun-

daki hastaların %56,4(57/101)’ünde, AUK grubundaki hastaların %29,4(74/252)’ünde herhangi bir pa-

toloji tespit edilmedi. Ultrasonda tespit edilen en sık yapısal uterin patoloji leiomyom olup AUK gru-

bunda %36,9 (93/252), izole AAK grubunda %18,8 (19/101) oranında izlendi. Diğer uterin patolojiler; 

endometrial polip, adenomyozis, endometrial hiperplazi ve adneksiyal patolojiler; over kisti, polikistik 

over morfolojisi AUK grubunda daha fazla idi. Tespit edilen 5 istmoselin 4’ünün izole AAK grubunda 

olduğu izlendi. (Tablo 1) Sonuç: Üreme çağındaki kadınların fiziksel, cinsel, duygusal, sosyal yaşamla-

rını olumsuz etkileyen ve sık karşılaşılan AUK olgularında izole AAK olması durumunda yapısal olma-

yan patolojilerin de etyolojide önemli bir rol oynadığı unutulmamalı ve bu hastalar sistemik patolojiler, 

koagülopatiler, hormonal etkiler ve idiyopatik durumlar açısından da detaylı değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Anormal Uterin Kanama, Ağır Adet Kanaması, Ultrason, Yapısal Patoloji 
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THE EFFECT OF ENRICHED TURKISH LANGUAGE ACTIVITIES ON SPOKEN 

LANGUAGE DEVELOPMENT OF 4-YEAR-OLD CHILDREN 

Fatma Ülkü YILDIZ 

Turkey 

Abstract: Language enables the child to fulfill many functions in his / her life besides communicating. 

It helps the development of memory and classification ability in cognitive processes, especially for the 

child to evaluate his / her behavior in the face of a difficult and new problem and to produce solutions 

with his own cultural values. Learning to understand, use, and have fun is the first step in literacy and is 

the foundation for learning to read and write. The language development of children who attend pre-

school institutions is better than those who do not. New enriched applications are needed to contribute 

more to development. This study aims to examine the effect of the 4 year old enriched Turkish language 

activity program on the spoken language level of 4 year old children attending preschool institutions. In 

the 2019-2020 academic year, 16 children of 4 years old who attended the kindergarten in Selçuklu 

district of Konya were selected by random sampling model. Sample group; 8 experiments and 8 controls 

consisted of a total of 16 children. The method in the research is pre-test post-test experimental and 

control group experimental model. The "Basic School Skills Inventory" Spoken Language subtest was 

used as the data collection tool. The tests were applied to the children before and after the trial. Mann 

Whitney U and Wilcoxon Signed Ranks Test were used to analyze the data obtained in the study. In the 

findings obtained, it was concluded that the difference between the pre-test and post-test mean scores of 

the "BSSI-3 subscale Spoken Language Scale" of the children of the experimental group and the control 

group was significant and that "Enriched Turkish language activities" positively affected the spoken 

languages of 4-year-olds. 

Keywords: Preschool Education, 4 Years Old, Spoken Language Development 
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ERGENLERDE BENLİK ALGISININ AKRAN İLİŞKİLERİNE ETKİLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Fatma Ülkü Yıldız, Hamide Sümeyye T0PALOĞLU, Tuğba ÖZÇELİK 

Türkiye 

Öz: Ergenlik döneminde ergenin birçok gelişim görevleriyle birlikte baş etmesi gereken problemleri 

bulunmaktadır. Bu problemler; ilk olarak ergenin kendisini nasıl biri olarak gördüğü, neye benzediği, 

neler hissettiği ile ilgilidir. Kişinin kendisi hakkında düşünceleri ve değerlendirmesi benlik algısını oluş-

turur. Bu durum ilerleyen süreçlerde özellikle sosyal ilişkilerinin önem kazanmasıyla birlikte kurulan 

akran ilişkileri bakımından önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, 14-18 yaş grubundaki ergenlerin 

benlik algısı ve akran ilişkilerinin puan ortalamalarının, akran ilişkileri ve çeşitli değişkenler açısından 

karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Ergenlerin benlik saygısı alt boyutları ile akran ilişkileri puanları 

karşılaştırılarak benlik algısına akran ilişkilerini etki düzeyi incelenmiştir. Kesitsel olarak araştırma ev-

renini Konya il merkezindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı liselerden 9. Ve 12.sınıfa devam eden 

14-18 yaşındaki ergenler belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemi yapılan güç analizi ile 340 öğrenci se-

çilerek uygulanmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgiler Formu”, “Akran İlişkisi Ölçeği”, “Rosenberg Ben-

lik Saygısı Ölçeği” uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 25 (IBM Corp. Released 2017. 

IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.) istatistik paket programı 

kullanılmıştır. p<0,05 ve p<0,01 düzeyi istatistik olarak anlamlı kabuledilmiştir. Araştırmada ergenlerin 

benlik algısının akran ilişkilerinin anlamlı yönde etkilediği belirlenmiştir (p˂0.05). Araştırmada ergen-

lerin benlik algıları ile akran ilişkileri orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan ergenlerin 

benlik algıları ile akran ilişkileri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Araştırmada yüksek benlik algısına 

sahip olan ergenlerden büyük çoğunluğu yüksek akran ilişkilerine, orta benlik algılarına sahip ergenler 

orta akran ilişkilerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Akran İlişkileri, Ergenler, Benlik Algısı 
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OLGU ÖRNEKLERİ İLE BAKIM VERENİN YAPAY BOZUKLUĞU 

Ferda KARADAĞ 

Türkiye 

Öz: Bakım Verenin Yapay Bozukluğu (Munchausen by Proxy Sendromu) aile içinde ortaya çıkan, ço-

cuğa bakmakla yükümlü kişi ve/ya kişiler tarafından yapılan, anlaşılması oldukça güç, ciddi ve hiç de 

nadir olmayan bir çocuk istismarı türüdür. Çocuğa bakmakla yükümlü kişi (çoğunlukla anne) tarafından 

kasıtlı olarak çocukta fiziksel veya psikolojik semptom meydana getirilir ya da hastalık belirtileri abar-

tılarak gereksiz tıbbi müdahalelerin yapılmasına neden olunur. En çok oluşturulan hastalık belirtileri 

alerji, nöbet, apne, zehirlenme, kusma ve ishaldir. Bu çalışmada, üniversite hastanesinde “Bakım Vere-

nin Yapay Bozukluğu” tanısıyla hastane yatışı yapılan ve tedaviye alınan 3 olgu ele alınacaktır. Kusma 

şikayeti ile gelen 6 yaşındaki I.K., nedeni bulunamayan morarması olan 1 yaşındaki B.E. ve kulağından 

kan geldiği iddia edilen 7 aylık F.K. ile ilgili yapılan değerlendirmeler literatür bilgileri çerçevesinde 

tartışılacaktır. Fizik muayene ve tetkikler sonucunda bu semptomları açıklayacak fiziksel bir hastalık 

nedeni bulunmamış, aile görüşmeleri, oyun terapileri, annelerin psikiyatrik muayeneleri ile çocukların 

anneleri tarafından istismar edildiği anlaşılmıştır. Bakım Verenin Yapay Bozukluğu, tanı konulmasın-

dan tedavi yaklaşımlarına kadar her aşaması oldukça zor bir istismar türüdür. Küçük çocukları özellikle 

de bebekleri daha fazla etkilemektedir. Faillerin çoğu (% 93) çocukların anneleridir. Annelerin bu dav-

ranışları için tek bir sebepten söz etmek mümkün değildir. Bazı anneler için çocuğun hastalığı, eşiyle 

daha yakın bir ilişkide olmasını, kişisel veya ev sorumluluklarından kaçınmasını sağlar. Bakım Verenin 

Yapay Bozukluğu tanısı alan olgular çok boyutlu ele alınmalıdır. Doğru tanı, uygun müdahale için farklı 

disiplinlerin katkısı ve yaklaşımı önemlidir. Değerlendirme ve müdahalede sosyal hizmet, pediatri ve 

ruh sağlığı uzmanları birlikte çalışmalı, profesyoneller arasında iletişim ve işbirliği sağlanmalı, ayrıntılı 

değerlendirme ve olguya özel yönetim stratejileri kullanılmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Yapay Bozukluk, Bakım Veren 
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ÇOCUK İHMALİNİ NASIL ÖNLERİZ? 

Ferda KARADAĞ 

Türkiye 

Öz: İhmal, çocuğa bakmakla sorumlu yetişkinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi, çocuğun bes-

lenme, giyim, tıbbi, sosyal ve duygusal ihtiyaçları için gerekli ilgiyi göstermemesidir. Bu eylem ya da 

eylemsizlerin sonucu olarak çocuğun fiziksel, ruhsal, cinsel ya da sosyal açıdan zarar görmesi, sağlık ve 

güvenliğinin tehlikeye girmesi söz konusudur. Bazı çocuklar ve aileler için ihmalin trajik sonuçları ola-

bildiğinden, zamanında ve etkili müdahale hayati bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte, ebeveynlik 

becerisini artırmak, uygun aile içi ilişkiler kurmak ve çocuklar için olumlu sonuçlar sağlamak için uz-

manlar tarafından yoğun, uzun vadeli ve çok yönlü çalışmaların yapılması gerekir. Bir çocuktan bahse-

dildiğinde mutlaka bir de anneden (temel bakım veren kişi) bahsedilmektedir. Annelik deneyimleri eğ-

lenceli ve mutluluk verici tecrübeler olarak görüldüğü kadar pek çok zorlu sosyal, fiziksel, duygusal ve 

zihinsel rolleri de beraberinde getirmektedir. Bu zorluklar ebeveynlik becerilerinin yetersizliğine ve ço-

cuk ihmaline neden olabilmektedir. Çocukları ihmalden korumak, aileleri ve çocukları yaşadıkları sos-

yal çevre içerisinde değerlendirmeyi gerektiren karmaşık bir sorundur. Çocuk ihmalinin önlenmesi için 

gebelikten itibaren annelerin desteklenmesi, eğitilmesi önemlidir. İhmal riskini azaltmak için anneleri, 

aileleriyle birlikte ve sosyal bağlamlarında çok yönlü değerlendirmeli, toplum temelli hizmet program-

ları hazırlanmalı, bireyselleştirilmiş aile değerlendirmesi ve özel müdahaleler planlanmalıdır. Müdahale 

bir ailede karı koca arasındaki ilişkiye odaklanırken başka bir ailede odak sosyal desteği ve ebeveynlik 

becerisini artırmaya yönelik olabilir. Çocukların korunmasında sosyal desteğin önemi kabul edilerek, 

ev ziyareti, ebeveyn eğitimi ve ebeveyn destek grupları gibi profesyonel yardımlar içeren programlar ile 

sosyal desteğin eksikliğinin giderilmesi hedeflenmelidir 

Anahtar Kelimeler: Çocuk İhmali, Annelik, İhmalden Korunma 
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GEBELİK VE TUBAOVERYAN ABSE RÜPTÜRÜ 

Feyza BAYRAM 

Türkiye 

Öz: Gebelerde adneksiyal kitle yönetimi tartışmalıdır. Gebelikteki adneksiyal kitlelerin %51-92’si ge-

belik sonuna kadar regrese olmaktadır. Ancak persiste eden, ciddi abdominal ağrıya neden olan, torsi-

yon, rüptür ve yüksek malignite riski olan olgularda fetüs ve anne açısından riskler değerlendirilerek 

cerrahi düşünülebilir. Tuboovarian Abse (TOA), tuba uterinalar, overler ve adneksial çevre dokuların 

iltihabi bir enfeksiyon hastalığıdır. TOA; adneksial organların tekrarlayan infeksiyonlarının sonucunda 

oluşur. İnfeksiyonun ilerlemesi ile, barsaklar, uterus, omentum ve mesane de tutuluma eşlik edebilir. 

Gebelikte tubaoveryan abse olgusu literatürde nadir görülmektedir. Olgumuz 36 yaşında mükerrer se-

zaryen öyküsü olan ve gebeliğinde düzenli kontrolde olmayan hasta acilimize vajinal kanama ve akut 

batın şikayeti ile başvurdu. Hastanın 2 hafta önce yapılan bir değerlendirmesinde sağ adneksiyal alanda 

9X8,5 cm müsinöz adeno-kist ile uyumlu görünüm saptanmıştır. Acilde yapılan vajinal muayenede 4cm 

%60 ve vajinal aktif kanama vardı. Obstetrik ultrasonda fetal kardiyak aktivite yoktu, anhidramniyos ve 

plasenta total dekole idi. Batında yaygın kalsifiye mayi mevcuttu. Hasta acil histeretomiye alındı. Ba-

tında abse ile uyumlu yaygın mayi mevcuttu. Sağ adenksiyal alan batın yan duvara ve uterusa dens 

yapışıktı ve apse cidarı tüm alanı kaplamıştı. Histeretomide plasenta total dekole idi ve 400 gr fetüs 

doğutuldu. Genel cerrahiye konsulte edilen hasta tüm batın bol izotonik ile yıkandı ve usülüne uygun 

kapatıldı. Postoperatif dönemde anemi (hb:7,9), crp yüksekliği (138) olan ve genel durumu kötü olan 

hasta 4 gün yoğun bakım ünitesinde takip edildi. Yoğun antibiyoterapi ve destek tedavisi sonrası taburcu 

edildi. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Tubaoveryan Abse, Plasenta Dekolmanı, Cerrahi, Komplikasyon 
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EMZİRMEYİ DESTEKLEMEDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP 

UYGULAMALARI 

Filiz ŞENSOY, Derya YÜKSEL KOÇAK 

Türkiye 

Öz: Emzirme, maternal ve fetal sağlığının korunması, geliştirilmesi ve anne bebek etkileşimi üzerine 

olumlu etkileri bulunan beslenme şeklidir. Emzirme dönemine hazırlık prenatal dönemde salgılanan 

hormonların etkisiyle başlamaktadır. Doğum eylemi ile birlikte süt üretimi ve emzirme dönemi aktif 

olarak başlamaktadır. Emzirme dönemi hem metarnal hem fetal fizyolojik ve duygusal değişimleri içer-

mektedir. Anne bu süreçte karşılaştığı meme ve emzirme problemleri, süt yetersizliği, stres, çevresel 

faktörler, yorgunluk, iş yaşamına dönüş gibi nedenlerle emzirme sıklığının azalması ve erken sonlandı-

rılması gibi olumsuz sonuçlar ile karşılaşabilmektedir. Emzirme sıklığının azalması veya sonlandırıl-

ması hem fetal hem metarnal sağlığı olumsuz etkilemektedir. Emzirme döneminde karşılaşılan prob-

lemlerin giderilmesinde kullanılan ilaçlar kimyasal içerikli olduğu ve anne sütüne geçerek fetüsü etki-

leyebileceği için anneler endişe duyabilmektedir. Bu nedenle anneler emzirme döneminde alternatif 

yöntemler aramaktadır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları emzirme problemlerinin giderilme-

sinde ve emzirmenin desteklenmesinde yardımcı olabilir. Örneğin; sağma, masaj ve kompresyon, sıcak 

uygulama, akupunktur ve akupresure, hipnoz ve hipnoemzirme, yoga ve gevşeme egzersizleri, müzik 

terapisi, aromaterapi, bitki çayları, galaktagoglar gibi birçok tamamlayıcı ve alternatif uygulamaları ter-

cih edilmektedir. Bu derlemede, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının emzirme problemleri ve 

emzirme dönemi üzerindeki etkilerini içeren çalışmaların incelenmesi ve emzirme döneminin sağlıklı 

şekilde devam ettirilmesi, desteklenmesinde tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının hemşirelik 

uygulamaları, danışmanlık ve eğitim içeriğinde sunulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ebelik, Emzirme, Hemşirelik, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp 
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HYPNOBİRTHİNG EĞİTİMİNİN DOĞUM AĞRISI VE DOĞUM SONUÇLARINA ETKİSİ: 

RANDOMİZE KONTROLLÜ DENEYSEL ÇALIŞMA 

Gonca BURAN, Hilmiye AKSU 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışmada Hypnobirthing yönteminin doğum ağrısı ve doğum sonuçlarına etkisinin be-

lirlenmesi amaçlandı. Yöntem: Çalışma Mayıs 2019-Mart 2020 yılları arasında Bursa’da Kadın Doğum 

ve Çocuk Hastanesi’nde randomize kontrollü deneysel çalışma olarak gerçekleştirildi. Çalışmanın ör-

neklem sayısı G* power ile hesaplandı. Sağlıklı ve nullipar (28-32. hafta) gebelerin gruplara atanma-

sında basit randomizasyon yöntemi kullanıldı. Randomizasyon sıra sayı listesi bilgisayar destekli prog-

ramla oluşturuldu. Çalışma hastanenin olağan bakımına bırakılan kontrol (n=40) ve Hypnobirthing eği-

tim yapılan deney (n=40) olmak üzere iki grupla gerçekleştirildi. Visual Analog Scala (VAS) ve doğum 

sonuçları doğum sonrası dönem bilgi formuyla (DSDBF) değerlendirildi. SPSS programı (25.00) kulla-

nılarak yapılan veri analizinde normallik “Shapirow-wilk” ile belirlenerek, “Pearson ki-kare testi” “Fi-

her exact testi” ve “Mann-Whitney U Testi” uygulandı. Sonuçlar %95 güven aralığı ve p<0.05 anlamlı-

lık düzeyinde değerlendirildi. Çalışma etik kurul izni, ClinicalTrials.gov deney kaydı, yazılı ve sözlü 

bilgilendirilmiş onam alınarak Helsinki Bildirgesine uygun gerçekleştirildi. Bulgular: Doğumun latent, 

aktif ve geçiş fazında deney grubunun VAS puanları, kontrol grubunun puanlarından istatistiksel olarak 

anlamlı derecede düşüktü (sırasıyla: U=648.5, p<0.001; U=335; p<0.001; U=352; p<0.001). Kontrol 

grubuna göre ağrı kesici (χ2= 8.150, p<0.001), indüksiyon (χ2=14.135, p=0,006) ve doğum müdahalesi 

(χ2=15,374, p<0.001) oranları anlamlı düzeyde az olan deney grubunun, doğumları daha kısa sürede 

gerçekleşti (U=676.5, p<0.001). Ayrıca deney grubunun vajinal doğum oranı anlamlı derecede yüksekti 

(χ2=4,364, p=0,037). Sonuç: Hypnobirthing eğitiminin doğum ağrısının azalması, süresinin kısalması, 

doğumda müdahaleleri ve sezaryen doğum oranının azalmasında etkili olduğu belirlendi. 

Anahtar Kelimeler: Doğum Ağrısı, Doğum Öncesi Eğitim, Hypnobirthing, Prenatal Eğitim 
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AKUT PUERPERAL UTERİN İNVERSİYON: VAKA SUNUMU VE LİTERATÜR ÖZETİ 

Gülnur TANRIVERDİ, Nergis KENDER ERTÜRK, Tayfur ÇİFT, Emin ÜSTÜNYURT 

Türkiye 

Öz: Uterin inversiyon, hipovolemik şoka ve buna bağlı anne ölümüne neden olabilen nadir bir obstetrik 

acil durumdur. Ayırıcı tanıda akla gelmediği durumlarda ciddi sonuçlar doğurabilir. Hayati tehdit eden 

acil bir durum olmasına rağmen yönetim stratejileri net olarak tanımlanamamıştır. Vaka sunumu: 23 

yaşında antenatal takipsiz olarak su gelmesi ve tam açıklık ile başvuran term Suriyeli bir multigravid 

gebe, 3250 gr 9-10 APGARlı kız bebek normal doğum gerçekleştirmiş ve plasenta kordon traksiyonu 

olmaksızın tam olarak ayrılmıştır. Aktif vajinal kanaması başlayan hastanın muayenesinde fundus sup-

rapubik hissedilememiş ve uterus vajende inverte şekilde fark edilmiştir. Uterus inversiyonu tanısıyla 

hastaya spazmolitikler altında manuel redüksiyon denenmiş başarısız olunca hızlıca genel anestezi al-

tında laparotomi kararı alınmıştır. Genel anestezi altında batından klemp yardımıyla round ligamentle-

rine traksiyon yapılması ve vajinadan uterus fundusa kontralateral traksiyon uygulanmasıyla (hunting-

ton tekniği) inversiyon redükte edilmiş ve uterusa Bakri balon yerleştirilmiştir. Hasta postpartum 2. gü-

nünde komplikasyonsuz taburcu edilmiştir. Uterin inversiyonun insidansının düşük olması, bu obstetrik 

acil durumun çözümünde deneyimin az olmasına yol açmaktadır. Nadir olmasına rağmen, tanı koyula-

maz ise, uterus inversiyonu anne ölümüne yol açan şiddetli kanama ve şok tablosu oluşturur. En iyi 

prognoz, uterusun tersine çevrilmesi için tanı ve manevraların erken yapıldığı durumlarda ortaya çıkar. 

Bu teşhisi akılda tutmak ve bu komplikasyonu çözmek için gerekli stratejiler hakkında güncel yakla-

şımları bilmek önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Obstetrik Acil, Uterin İnversiyon, Postpartum Kanama 
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COVİD 19’UN MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Gülseda YARDIMCI, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Çin’in Wuhan eyaletinde 2019 yılında ortaya çıkan ve akut solunum sendromu SARS-CoV-2 (Co-

vid-19) olarak adlandırılan yeni virüs tespit edilmiştir. Covid 19 virüsü temas yolu ve damlacık yolu ile 

bulaşmaktadır. Bu virüs yayılımın çok hızlı olmasından dolayı bir çok ülkede ölümler ve yeni vakalar 

ortaya çıkmaktadır. Dünya sağlık örgütü mortalite ve morbidite oranı çok yüksek olan bu enfeksiyon 

için 11 mart 2020’de Covid 19 pandemisi ilan etmiştir. Covid 19 enfeksiyonu alt ve üst solunum yolu 

enfeksiyonu yapar ve pnömöni oluşur. Gebelikte fizyolojik ve anatomik değişiklikler gebeyi hassas kı-

lar. Gebelerde ve gebe olmayanlar da semptomlar benzerdir. Bu yüzden gebelerde de gebe olmayanlarla 

aynı tedavi ve yaklaşımının yapılması önerilmektedir. Covid pozitif olan semptomatik gebede doğum 

şekli konusunda net bir bilgi yoktur. Genellikle vajinal doğumda sekresyon sıvıları ve gaita ile bulaş 

olacağı düşünüldüğü için sezaryen doğum tercih edildiği bildirilmekte ve hangi doğum şekli tercih edi-

lirse edilsin genel anestezi tercih edilmemesi önerilmektedir. Enfeksiyonlu anneden vertikal geçişle il-

gili net bir bilgi yoktur. Bazı çalışmalar geçişin olduğunu belirtse de sınırlı sayıda vaka bildirilmiştir. 

Anne ile bebeğin arasındaki mesafe önemlidir. Yenidoğan yarar zarar ilişkisine göre, anne ekipman 

giyerek emzirilmelidir. Emzirme önlemler alınarak yapılırsa bulaşın olmadığı bildirilmiştir. Kesin tanılı 

gebelerin enfeksiyon kontrolü multidisipliner bir ekiple yapılması sağlanmalıdır. Bu dönemde holistik 

bakım ile sürecin en iyi şekilde geçirilmesi sağlanır. Bu derlemede Covid-19’un maternal ve fetal sağlığa 

etkileri literatür doğrultusunda ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Covid-19, Anne, Fetüs 
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ATOPIC DERMATITIS IN CHILDREN: CURRENT PERSPECTIVES 

Gülsüm ÖZEN 

Turkey 

Abstract: Atopic dermatitis is an pruritic (itchy), chronic, recurrent, inflammatory skin disease that 

usually begins in infancy and affects approximately 15-20% of children. It progresses with acute relapse 

and remissions. Patients mostly present with itchy skin rashes. In infancy, the cheeks, scalp and extre-

mities' extensor faces are most frequently affected. Chronic lesions in childhood are often seen on the 

flexor faces of the extremities, the head and around the mouth. In adolescents and adults, the rashes are 

on the head, neck and extremities’ flexor faces. Atopic dermatitis is diagnosed clinically with history 

and the presence of lesions with typical morphological distribution. Itching is indispensable finding. In 

necessary cases, skin biopsy, skin prick test, patch test, serum immunoglobulin E, allergen-specific Ig 

E may be helpful in diagnosis. Treatment mainly consists of avoidance of triggers, skin care / hydration 

for lesions, antiseptic measures and medical treatment. The most important step in the treatment is to 

support the skin with regular and suitable moisturizers, as the primary skin barrier defect and impaired 

permeability, dry, extremely sensitive skin is the main cause of atopic dermatitis lesions. Topical corti-

costeroids are the first choice for anti-inflammatory therapy in acute atopic dermatitis and frequently 

recurrent resistant cases. Oral antihistamines can be used in addition to anti-inflammatory therapy to 

relieve itching. In conclusion, atopic dermatitis is a multifactorial, chronic inflammatory disease trigge-

red by environmental allergens on a genetic basis. Since it affects the standard of living of the patient 

and his family significantly, it should be evaluated well and managed well with a successful treatment 

plan. 

Keywords: Atopic Dermatitis, Itching, Allergy, Eczema 
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CYSTIC FIBROSIS: DIAGNOSIS, TREATMENT AND MANAGEMENT 

Gülsüm ÖZEN, Gülşah ÖZEN 

Turkey 

Abstract: Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive inherited multisystemic disease that occurs as 

a result of the dysfunction of Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator (CFTR) chloride 

channel of exocrine glands and disrupts the function of organs by affecting all exocrine epithelium. The 

absence of CFTR protein and/or disfunction in CF airway epithelium produces two defects in this pro-

cess. First, the reduced permeability of CF epithelia to Cl- results in reduced Cl- secretion and hence 

less mass of salt on the apical surface. Secondly, ENaC activity is unchecked, resulting in an unregulated 

and inappropriate absorption of salt from ASL. Respiratory signs are the most common ones in all ages. 

More than 90% of CF patients die due to progressive lung disease and respiratory failure. Meconium 

ileus, chronic cough, recurrent lung infections, chronic oily diarrhea and an inability to gain weight, 

biliary cirrhosis, exocrine pancreatic insufficiency, obstructive azoospermia are other common symp-

toms of CF. CF can be diagnosed with at least 1 phenotypic characteristics and a sweat chloride con-

centration of >60 mmol/l. The main aims of treatment are age-appropriate physical and psychosocial 

development, especially with respect to pulmonary function and structure and the avoidance of organ 

complications espacially pulmonary infections. Cystic fibrosis effects so many organs and systems, has 

broad implications for both quality and quantity of life when poorly controlled. Therefore, treatment 

should focus on optimizing function to avoid acute illness events. 

Keywords: Cystic Fibrosis, Respiratory Infections, CFTR, Mukus, Growth Restriction 
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN FETAL VE NEONATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Gülşah ÜLGÜ ASLAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: D vitamini hem güneş ışığıyla hem de besinlerle vücuda alınabilen bir vitamin çeşitidir. D vitamini 

eksikliği gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Fetal büyüme için kilit role sahip olan D vitamini eksikliğinin fetal ve neonatal sağlığa etkileri 

olarak intrauterin büyümede yetersizlik, kalsiyum metabolizması üzerine olumsuz etkisiyle hipokal-

semi, konjenital rikerts, akut solunum yolu enfeksiyonların görülmesinde artış, santral sinir sistemi üze-

rinde olumsuzluklar ve tip 1 diyabet görülme olasılığında artış gibi çeşitli komplikasyonlara yol açabil-

mektedir. Vücuda yeteri kadar alınamayan D vitamini kalsiyumun emiliminin azalmasına yol açmakta-

dır. Kalsiyum ve paratiroid hormonunun dengeleri fetal sağlık için son derece önemlidir. Gebelik döne-

minde yeteri kadar alınamadığında da anne karnında gelişim geriliği (SGA) yaşanabilmektedir. Rikerts 

denilen kemik gelişiminde bozukluk ve kemiklerde yumuşama görülebilmektedir. Vücuda alınan D vi-

taminin vücudun bağışıklık sisteminde etkili olduğu, yetersizliği durumunda alerjik hastalıkların gö-

rülme sıklığının arttığı belirtilmiştir. Akut solunum yetmezliği yaşayan bebeklerin vitamin D oranının 

yetersiz olduğu tespit edilmiş ve vitamin D eksikliğinin surfaktan yapımında olumsuz etkilerinin olabi-

leceği belirtilmiştir. Vitamin D eksikliğinin multipl skleroz (MS), meningioma, glioma ile de bağlantılı 

olabileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda tip 1 diyabetli olan bebeklerin yetersiz D vitamini 

seviyesi olduğu tespit edilmiş ve tip 1 diyabetle D vitamini arasında ters yönlü bir ilişki olabileceği 

yönünde çalışmalar mevcuttur. 

Anahtar Kelimeler: D,Vitamini, Eksikliği, Fetal ,Sağlık 
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D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN MATERNAL SAĞLIĞA ETKİLERİ 

Gülşah ÜLGÜ ASLAN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: D vitamini yağda eriyen bir vitamindir. Vücudumuzda yağ dokuda ve karaciğerde depolanan vita-

min çeşiti olan D vitaminin D2 ve D3 olarak iki ayrı çeşiti bulunmaktadır. İnsan sağlığında etkili vita-

minlerden biri olan D vitaminin D2 versiyonu besinlerden sağlanırken, güneş ışınlarının cilde temas 

etmesiyle D3 vitamini salgılamaktadır. D vitaminin %90 kadarını güneş ışığından karşılanmakta, %10 

kadar kısmını uskumru, somon balığı, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi besinlerden karşılanmaktadır. D 

vitaminin kalsiyum ve kemik sağlığı üzerine önemli etkileri vardır. Eksikliğinde kişilerde halsizlik, vü-

cut ağrıları, kramplar görülebilir. En çok eksiklik nedeni güneş ışığından kişinin yeteri kadar yararlana-

mayışı ve kalsiyum yönünden fakir beslenme tarzı oluşturmaktadır. D vitamini eksikliğinin en büyük 

sebeplerinden bir diğeri de bilgi eksikliğidir. D vitamini eksikliği sonucu olarak hangi komplikasyonlar 

oluşabileceği konusunda eğitim almayan doğurganlık çağındaki kadınlar ve gebeler ilerleyen zamanda 

hayatı tehdit edici problemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Gebelik döneminde besin ve enerji ih-

tiyacı önemli derecede artış göstermektedir. Gebelik döneminde besinlerin yeterli alımı hem maternal 

hem de fetal sağlık üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Gebelerde D vitamini eksikliği sonucunda pre-

eklampsi, gestasyonel diyabet, periodontal rahatsızlıklar görülebilmektedir. Buna rağmen D vitamini 

eksikliği günümüzde özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli sağlık sorunudur. D vitamini eksikliği-

nin giderilmesi yönünde eğitim ve danışmanlık hizmeti verilerek maternal sağlık seviyeleri en üst dü-

zeyde tutulmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: D,Vitamini, Eksikliği, Maternal ,Sağlık 
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SERVİKS KANSERİ, GÜNCEL TARAMA YÖNTEMLERİ VE HEMŞİRELİK 

YAKLAŞIMLARI 

Gönül TOSUN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Dünya’da kadın kanserleri arasında servikal kanser dördüncü sırada yer almaktadır. Sağlık Bakan-

lığı Kanserle Savaş Daire Başkanlığı’nın 2016 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadınlarda görülen kan-

serlerden servikal kanser 100.000 kişide %4.3’ünü oluşturmaktadır. Jinekolojik kanserler içerisinde ser-

vikal kanser üçüncü sırada yer almaktadır. Jinekolojik kanserler arasında servikal kanser tarama ile ön-

lenebilen bir kanserdir. Taramaların yaygın olarak yapılamadığı gelişmekte ve geri kalmış ülkelerde 

servikal malignansiler önemli ölüm nedenleri olarak görülmektedir. Türkiye’de servikal kanser tarama-

larının düzenli yapılamaması önemli bir sağlık sorunu olmaktadır. Korunma servikal kanser riskini art-

tıran faktörlerden uzak durarak kişinin doğru sağlık alışkanlıkları kazandırılarak yaşam tarzının değiş-

tirmesi ve aşılama ile olabilmektedir. Servikal kanserin preinvazif döneminin asemptomatik olması pap 

smear tarama testi ile intra epitelyal neoplaziler saptanabilmektedir. Taramaların yaygın olarak yapıldığı 

ülkelerde invazif servikal kanser insidansında azalma görülmektedir. Bu sebeplerden dolayı servikal 

kanserin önlenebilir risk faktörlerini belirleyerek tarama programlarına aktif katılımın sağlanması, ser-

vikal kanserden korunmada büyük önem taşımaktadır. Hemşirelerin hizmet verdiği toplumun psikosos-

yal ve kültürel özelliklerini bilmesi kanser tarama programının etkin bir şekilde yapılabilmesi açısından 

önemlidir. Hemşirelerin servikal kanserin önlenmesinde erken tanı ve belirtiler konusunda kadınları bil-

gilendirme, riskli aileleri tarama için cesaretlendirme, taramalara katılımı teşvik etme, tarama testini 

uygulama ve tarama sonuçlarını değerlendirme en önemli rollerindendir. Bu derlemede servikal kanser-

den korunma, tarama ve hemşirelik yaklaşımlarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Servikal Kanser, Tarama, Hemşirelik 
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YURTTA KALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN KENDİ KENDİNE MEME 

MUAYENESİ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Hamide AYGÖR, Aliye ÇAYIR 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Meme kanseri, kadınlarda insidansı ve mortalite hızı oldukça yüksek olan bir kan-

serdir. Bu nedenle meme kanserinin erken tanı ve tedavisi, mortalitenin azalmasında, yaşam süresi ve 

kalitesinin artmasında oldukça etkilidir. Meme kanserinin erken tanılanmasında, kendi kendine meme 

muayenesi önemlidir. Çalışma yurtta kalan kız öğrencilere verilen kendi kendine meme muayenesi eği-

timinin etkisini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Bu çalışma tek grup öntest-sontest desenli, 

yarı deneysel türde bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyı-

lında Konya ilinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Araş-

tırmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmaya katılmaya gönüllü olan ve anketi eksiksiz dolduran 

46 öğrenci ile çalışma tamamlanmıştır. Araştırma verileri, sosyodemografik özellikler ve kendi kendine 

meme muayenesi ile ilgili 16 soruyu içeren anket formu ile toplanmıştır. Kendi kendine meme muaye-

nesi eğitimi tek seferde 40 dakika süren eğitim şeklinde verilmiştir. Bu eğitim kapsamında meme kan-

serinin erken evrede tanılanmasının önemi vurgulanmış, kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapı-

lacağı gösterip yaptırma ve demonstrasyon yöntemleri ile, muayene aşamaları power point sunumu ve 

meme maketi kullanılarak anlatılmıştır. Eğitim öncesinde ve sonrasında öğrencilerden anket formunu 

doldurmaları istenmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanılmış-

tır Bulgular: Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 21±6.31’dir. Öğrencilerin %8.7’si-

nin ailesinde meme kanseri öyküsü olduğu, %47,8’inin kendi kendine meme muayenesini bildiği ve 

bilenlerin yarısının düzenli olarak uyguladığı saptanmıştır. Eğitim öncesinde öğrencilerin çoğunluğu 

kendi kendine meme muayenesinin ilk adeti gördükten sonra (%58,7), aklına geldikçe (%54.3) ve üç 

parmak ile dairesel hareket/dikey hareketlerle (%34,8) uygulanması gerektiğini belirtirken, eğitim son-

rasında yirmi yaşından sonra (%89,1) ayda bir kez (%91.3) ve üç parmak ile dairesel hareket/dikey 

hareketlerle (%95,7) uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Sonuç ve Öneriler: Öğrencilere verilen eğiti-

min etkili olduğu ve bu konuda daha küçük gruplarla ve farklı eğitim teknikleri ile eğitim verilmesi 

önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kendi Kendine Meme Muayenesi, Eğitim, Öğrenci 
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KANGURU BAKIMININ KANITA DAYALI YARARLARI 

Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR 

Türkiye 

Öz: Kanguru Bakımı (KB), yalnız bezi bulunan bebeğin KB uygulayan kişinin (anne/baba/kardeş/yakın 

akraba/sağlık profesyonelleri vb.) göğsü üzerine yerleştirilerek, bebeğin yüzünün KB ugulayıcısına dö-

nük ve dik pozisyonda yerleştirilmesidir. Bin dokuz yüz yetmişli yılların sonlarından itibaren yapılan 

kanıta dayalı çalışmalar, KB’nın gerek KB uygulayan açısından, gerek bebek açısından gerekse ekono-

mik açıdan bir çok yarar sağladığı göstermiştir. İnkübatör eksikliği nedeniyle ortaya çıkan KB uygula-

ması özellikle prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebeklerde morbidite ve mortalite oranlarını azalt-

tığı bildirilmiştir. KB’nın hastanede yatış süresini kısalttığı, bebeğin büyüme ve gelişme parametreleri 

üzerinde gerek kısa dönem gerekse uzun dönem olumlu etkiler bıraktığı, bebeğin fizyolojik değerlerini 

daha stabil hale getirdiği, anne sütü ile besleme başarısını, tek başına anne sütü ile beslenme oranını ve 

annenin emzirme öz yeterliğini arttırdığı gösterilmiştir. Özellikle yenidoğanın dış ortama adaptasyonunu 

kolaylaştırdığı, salgıladıkları endorfin sayesinde yenidoğanların ağrı ile daha iyi başettikleri, uyku süre-

lerini arttırdığı, ağlama sürelerini ise azalttığı bildirilmiştir. Ebeveyn ve bebek arasında uygulanan 

KB’nda bağlanmayı güçlendirdiği, ebeveynin annelik-babalık rolüne daha erken girdiği ve memnuni-

yetini arttırdığı da gösterilmişitr. Gerek ebeveynin gerekse bebeğin stres düzeyini azalttığı, annenin post 

partum depresyonu ve hemorajisini azalttığı çalışmalarda bildirilmiştir.Tüm dünyada yaygınlaşan KB 

uygulaması ülkemizde istendik düzeyde uygulanmamaktadır. KB’nın kanıta dayalı yararlarını göz 

önüne aldığımızda doğumdan başlayarak prematüre veya düşük doğum ağırlıklı bebekler için altı aya 

kadar, miadında sağlıklı doğan bebeklerde de doğumdan itibaren üç aya kadar uygulanması önerilmek-

tedir. 

Anahtar Kelimeler: Kanguru Bakımı, Bebek, Kanıta Dayalı Çalışmalar, Yararlar 
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ERGENLERİN SİGARANIN SAĞLIĞA ETKİLERİ İLE İLGİLİ TUTUM VE ALGILARININ 

BELİRLENMESİ 

Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR 

Türkiye 

Öz: Dünyada en sık kullanılan tütün ürünü sigaradır. Bu çalışmanın amacı, ergenlerin sigara kullanımı 

ile ilgili tutumlarını ve algıları belirlemektir. Araştırmaya etik kurul, MEB onayı, okul idareci ve öğren-

cilerden izinler alındıktan sonra başlandı. Çalışmaya gönüllü 858 lise öğrencisi katıldı. Çalışmada; araş-

tırmacılar tarafından hazırlanmış soru formu ile “Ergenler için Kararlı Denge Ölçeği” ve “Ergenler İçin 

Sigaraya Özgü Dengeleyici Sağlık İnançları Ölçeği” kullanıldı. Araştırma verileri IBM SPSS 22 paket 

programında değerlendirildi. Kullanılan ölçek ve alt boyutları için güvenilirlik analizi, Kolmogorov 

Smirnov normallik testinden yararlanıldı. Test sonucunda tüm puanların normallik varsayımını sağla-

ması (p>0,05) nedeniyle yapılan karşılaştırmalarda parametrik testler kullanıldı. Bağımsız Örneklem T 

Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizlerinden (ANOVA) yararlanıldı. Sayısal iki değişken arasında ne-

densel olmayan ilişki derecesinin belirlenmesi için Pearson Korelasyon katsayısından yararlanıldı. Araş-

tırmaya katılan ergenlerin % 21.7’ sinin nargile kullandığı, % 19.9’ unun sigara içtiği belirlendi. Kararlı 

denge ölçek puanı ile Dengeleyici sağlık inançları ölçek puanı (r:0.170; p<0.001), egzersiz alt boyutu 

puanı (r:0.165; p<0.001), yeme ve içme alt boyutu puanı (r:0.141; p<0.001) ve sigara içme alt boyutu 

puanı (r:0.129; p<0.001) arasında zayıf düzeyde pozitif yönde anlamlı doğrusal bir ilişki bulundu. Sigara 

ve nargile içenlerin, sigaranın sosyal katkı ve baş etmede kolaylık sağladığı, estetik değer verdiğini dü-

şünmektedirler. Kararlı denge ölçeği toplam puanı yüksek olanlarda sigaranın zararlarını egzersiz, 

yeme-içmeye dikkat edilmesi ile telafi edilebileceğini inandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Sigara ve nar-

gile içen ergenlerin, neden sigarayı bırakmadıklarına ilişkin olası bir açıklama sağlayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Sigara, Ergen, Tutum, Algı 
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GÖÇ OLAYLARININ KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ 

Handan ERİTEN TİLAVER, Nevin ŞAHİN 

Türkiye 

Öz: Göç hareketleri, göç eden bireyleri ve aynı zamanda göç ettikleri ülkeleri de etkileyen, sonuçları 

özellikle üreme çağındaki kadın ve çocuklar için daha yıkıcı olan insani krizlerdir. 2011 Suriye krizi ile 

yükselen mülteci ve sığınmacı sorunu Dünya’da ve ülkemizde giderek artış göstermektedir. United Na-

tions Population Fund (UNFPA), International Organization for Migration (IOM) ve United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR) gibi uluslararası göç hareketlerini inceleyen fon ve kuru-

luşların raporlarına göre; dünya genelindeki yaklaşık 7 milyon mültecinin yarısına Türkiye ev sahipliği 

yapmaktadır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) raporlarında Türkiye’de bulunan mül-

tecilerin yarısını kadınların oluşturduğu ve bu kadınların doğum sayılarının oldukça yüksek olduğu vur-

gulanmıştır. Göç eden kadınların toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeni ile ayrıcalıklı korumaya ihtiyaçları 

olabilmektedir. Aynı zamanda kadın sağlığı açısından oldukça önemli olan cinsel yolla bulaşan hasta-

lıklardan korunma, aile planlaması (AP) hizmetlerine erişim ve prekonsepsiyonel, gebelik, postpartum 

bakım ve takipleri gibi konularda mülteci/sığınmacı kadınlar ciddi sorunlar yaşayabilmektedir. Bu ne-

denle göç olaylarında kadınlar, hem kadın hem de göçmen olarak iki kat daha fazla risk altında olduğu 

göz önüne alındığında günümüzde artık göçün bir kadın sağlığı sorunu haline geldiği söylenebilir. Bu 

makale, Suriye savaşı sonrasında ülkelerinden göç etmek zorunda kalan sığınmacı ve mülteci kadınların 

deneyimledikleri kadın sağlığı sorunlarını içeren çalışmaların sonuçlarını derleyerek, elde edilen sonuç-

ları analiz etmek amacıyla yapılmış bir sistematik derlemedir. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın Sağlığı, Mülteci, Sığınmacı, Üreme Sağlığı 
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FETAL PROGRAMLAMANIN ÇOCUKLUK ÇAĞINDA OBEZİTE ÜZERİNE ETKİSİ 

Hatice KUBİLAY 

Kıbrıs (KKTC) 

Öz: Fetal programlama sağlıklı yaşamın birinci basamağı olarak kabul edilmektedir. Literatürde yapılan 

çalışmalar sonucunda fetal programlama, intrauterin büyüme, gelişme ve erişkin dönemde görülen kro-

nik hastalıklar ile fetal beslenme arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Fetüsün yetersiz beslenmesi, fe-

tüste metabolik fonksiyonlarında kalıcı değişiklikler yaratmakta ve erişkin dönemde obezite başta olmak 

üzere kronik hastalık riskinde ciddi bir şekilde artışa neden olmaktadır. Literatürde artan kanıtlar gebelik 

öncesinde annenin ağırlığı, gebelik sürecindeki annenin sağlıklı ağırlık kazanımı, anne adayının yetersiz 

ve dengesiz beslenmesi, çocukluk çağı obezitesini ve metabolik riski etkilediğini ortaya koymaktadır. 

Gebelikte meydana gelen diyabet (gestasyonel diyabet) durumunda gebelerde metabolik kontrolün sağ-

lanması fetüste meydana gelecek stresi azaltmakta ve ileriki zamanlarda meydana gelecek hastalık risk-

lerini azaltmaktadır. Gebelik süresinde annenin özel durumu göz önünde bulundurularak anne adayının 

uygun vücut ağırlığı artışı sağlanmalı, ve hastalık riskini ortadan kaldırmak için fazla ya da yetersiz 

vücut ağırlığı kazanımı engellenmelidir. Gebelik süresince annenin sağlıksız ve aşırı beslenmesi, fetüse 

sağlanan besinin artmasına, iştah kontrolündeki değişim nedeniyle plazma glukoz düzeyinde artışın 

oluşmasına bu nedenle adipoz doku artışına neden olmakta, fetüste adipoz doku kaynaklı olan ve besin 

ögesi alımının azalması ve enerji kullanımının arttırılması yolu ile enerji dengesini regüle eden bir doy-

gunluk etmeni olan leptin reseptöründe azalma meydana getirerek yağ dokularında fetüsün büyüme ve 

gelişimi sırasında uygun artışın sağlanamaması ile birlikte obezite meydana gelmektedir. Literatürde 

yapılan diğer çalışmalarda, annenin obez olma durumu, yenidoğanın da ileriki dönemlerde obez olma 

riskini artırmakta olduğu yönündedir. Fetüsün gelecekteki sağlığının belirlenmesi ve programlanma-

sında annenin gebelik öncesinde ve gebelik sırasındaki beslenmesinin oldukça önemli olduğu ve tüm bu 

bilgilerin ışığında planlı gebeliklerin teşvik edilmesi gerektiği ve gebelik süresince yeterli ve dengeli 

beslenme konusunda bilgi düzeyinin artırılması gerekmektedir. Literatürde yapılan tüm bu çalışmalar 

fetal dönemdeki beslenmenin, annenin gebelik öncesi ve sırasında beslenme şeklinin oldukça önemli 

olduğu ve ileriki dönemlerde meydana gelecek başta obezite olmak üzere meydana gelecek tüm hastalık 

riskleri için fetal gelişimi etkileyen faktörler belirlenmeli, takip edilmeli ve etkin tedavi uygulamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Fetal Programlama, Obezite, Çocukluk Çağı 
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2-6 YAŞ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN KORONAVİRÜS FOBİSİ VE ANKSİYETE 

DURUMLARININ ÇOCUKLARINA YÖNELİK TUTUMUNA ETKİSİ 

Hatice UZŞEN, Dilek ZENGİN, Seda ARDAHAN SEVGİLİ, Hatice BAL YILMAZ,  

Zümrüt BAŞBAKKAL 

Türkiye 

Öz: Giriş: Dünyada COVID-19 pandemi sürecinde okulların tatil edilmesiyle anneler çocuklarıyla evde 

kalmak zorunda kalmışlardır. Salgın durumlarında hastalıktan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen 

aile bireylerinin birbirlerine tepkileri farklılık göstermektedir. Bu süreçte psikolojik ve sosyal olarak 

ortaya çıkan değişimlerin annelerin çocuklarına olan davranış ve tutumlarını etkilediği düşünülmektedir. 

Amaç: 2-6 yaş çocuğu olan annelerin koronavirüs fobisi ve anksiyete durumlarının çocuklarına yönelik 

tutumuna etkisini incelemektir. Yöntem: Kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlanan araştırmanın verileri, 

“Tanıtıcı Bilgi Formu, Koronavirüs 19 Fobisi Ölçeği (CFÖ), Beck Anksiyete Ölçeği ve Ebeveyn Tutum 

Ölçeği (BAÖ)” kullanılarak Google formlar aracılığıyla sosyal medyadan toplanmıştır. Çalışma 275 

anne ile gerekli etik kurul izinleri ve katılımcı onamları alınarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma verileri 

SPSS 22 programında analiz edilmiştir. Bulgular: Ebeveynlerin %96.7’si kadın, yaş ortalaması 

33.31±3.66’dır. Çocukların yaş ortalamasının 3.97±1.3 olduğu belirlenmiştir. Ebeveynlerin %74.9’unun 

anksiyete semptomları gösterdiği, %77.1’inin orta şiddette koronavirüs korkusu yaşadığı belirlenmiştir. 

Ebeveynlerin BAÖ puan ortalaması 33.40±9.97, CFÖ puan ortalaması 53.22±15.28’dir. Sosyo-demog-

rafik özelliklere göre BAÖ ve CFÖ puan ortalamaları arasında fark olup olmadığı istatistiksel olarak 

analiz edilmiştir. Bu doğrultuda kronik hastalığı olan ebeveynler ile ailesinde Covid pozitif tanısı alan 

aile üyesi olan ebeveynlerin ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu 

saptanmıştır (p≤0.0.5). ETÖ'ye göre ebeveynlerin demokratik tutum puan ortalaması 73.73±6.09, koru-

yucu tutum 30.55±5.98, izin verici tutum 22.66±5.06, otoriter tutum 21.78±4.67 olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç: Ebeveynlerde şiddetli anksiyete semptomları ve orta derece koronavirüs korkusu olduğu belir-

lenmiştir. Anksiyete ve koronavirüs fobisi ile otoriter ve koruyucu ebeveyn tutumu arasında pozitif 

yönde bir ilişki saptanmıştır. Anksiyete semptomları gösteren ebeveynlerin koronavirüsten korumak için 

önlemlere daha iyi uyum sağlamada motive edici güç olduğu ve koronavirüs korkusunu azalttığı düşü-

nülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Tutumları, Koronavirüs Korkusu, Anksiyete, Çocuk 
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ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ETKİNLİK PLANLARINDAKİ DEĞERLER 

Hilal Hatice ÜLKÜ, Beste DİNÇER 

Türkiye 

Öz: Okul öncesi eğitimin tanımı, amacı, içeriği ve temel ilkelerine bakıldığında değerler eğitiminin yer 

aldığını görülmektedir. Aileyle başlayan kazanımların eğitim kurumlarında okul öncesi dönemden iti-

baren verilmeye başlanması gerekmektedir. Bu durum göz önüne alındığında okul öncesi programındaki 

etkinliklerde değer vurgusunu belirlemek önemlidir. Araştırmanın amacı çocuk gelişimi programı öğ-

rencilerinin etkinlik planlarındaki değerlerin incelenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma modeli ile ta-

sarlanmış bir durum çalışmasıdır. Araştırmada verilerin toplanmasında doküman incelemesi kullanıl-

mıştır. Amaçlı örnekleme yapılarak bir üniversitenin çocuk gelişimi programında öğrenim gören ve uy-

gulama dersi alan ikinci sınıf öğrencilerinin anaokulu uygulaması için hazırladıkları etkinlik planları 

değerlendirilmiştir. 40 öğrencinin etkinlik planlarındaki okul öncesi döneme ilişkin MEB tarafından 

önerilen 8 değer (sevgi, saygı, hoşgörü, sabır, iş birliği, sorumluluk, yardımlaşma ve paylaşma) üzerin-

den içerik analizi yapılmıştır. Öğrencilerin etkinlik planlarında toplamda 41 kez okul öncesine ait de-

ğerle karşılaşılmıştır. Değerler sırasıyla; sabır (n=9), saygı (n=7), sevgi (n=6), sorumluluk (n=6), hoş-

görü (n=4), paylaşma (n=4), işbirliği (n=3) ve yardımlaşma (n=2) şeklindedir. Öğrencilerin etkinlik 

planlarındaki bazı değerlerin öğretimine ilişkin bir örnek şu şekildedir: “Öğretmen çocuklarla hayvanlar 

hakkında sohbet eder. Çocuklara en çok hangi hayvanı sevdiklerini, evde hayvan besliyor musunuz gibi 

sorular sorar…. Zürafa üzgün evine giderken arkadaşlarının aklına şahane bir fikir gelmiş: tüm hayvan-

lar atkılarından birer parça verirse Zürafa için ona uygun bir çorap yapılabilirmiş… Zürafanın hayvan 

dostları ise “Bizim atkılarımız yeterince uzun ama senin çorapların fazlasıyla kısaydı. Hem sen üşürken 

biz nasıl yardım etmezdik ki?” (sevgi, paylaşma, yardımlaşma). Sonuç olarak, çocuk gelişimi önlisans 

öğrencilerinin okul öncesine yönelik değerler konusunda bilinçli oldukları, fakat kazanılması hedeflenen 

değerleri etkinliklerinde daha fazla vermeye ihtiyaçları olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Değer, Değer Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Etkinlik Planı 
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EBEVEYNLERİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI VE ÇOCUK EBEVEYN 

ARASINDAKİ İLETİŞİM 

Hilal Hatice ÜLKÜ, Kerim GÜNDOĞDU 

Türkiye 

Öz: Toplumsal bir varlık olan insan başka insanlarla iletişim kurduğunda evreni anlamaya ve anlamlan-

dırmaya başlar. Ailede iyi iletişim becerisi kazanan çocuklar, dili daha verimli kullanarak kendilerini 

daha iyi ifade edebilmekte, duygu ve düşüncelerini karşı tarafa daha doğru bir şekilde aktarabilmekte 

ve böylece daha sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmektedir. Çocukların gelecekte nasıl bir insan olacağında 

ebeveynlerin çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarının etkisi büyüktür. Bu çalışma çocuk yetiştir-

meye ilişkin ebeveyn tutumu ile ebeveyn çocuk iletişimi arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla ya-

pılmıştır. İlişkisel tarama modeline dayalı araştırma 55 gönüllü ebeveynle yürütülmüştür. Araştırmanın 

verilerinin toplanmasında ‘Birey Tanıtım Formu’, ‘Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı 

(ABÇİDA)’ ve ‘Anne Baba Çocuk Yetiştirme Tutumları Ölçeği (ABTÖ)-A Formu’ kullanılmıştır. Ve-

rilerin istatistiksel analizi sonucunda ABÇİDA ölçeğinde en düşük puanı dinleme boyutu alırken 

(3,03±0,32), en yüksek puanı ise empati boyutu (3,92±0,52) almıştır. ABTÖ’nün alt boyutu olan ‘de-

mokratik tutum’ 66,71±5,57, ‘baskıcı ve otoriter tutum’ toplam puanı 39,98±5,65 ve ‘aşırı hoşgörülü 

tutum’ alt boyutu puan toplamı 27,11±5,29’dur. Ebeveyn iletişimi ve ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye 

tutumları ile araştırmanın bağımsız değişkenleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>.05). Çocuğun 

birinci ve ikinci sırada doğması ile iletişimde konuşma ve dinleme alt boyutu ve demokratik ve aşırı 

hoşgörülü tutum arasında anlamlı fark bulunmuştur. Sonuç olarak ebeveynlerin iletişim boyutlarından 

aldıkları puan orta ve ortalamanın üzerinde olduğu, yüksek derecede demokratik tutum, orta düzeyde 

baskıcı ve otoriter tutum ve aşırı hoşgörülü tutum sergilediği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Ebeveyn Tutumu, Ebeveyn-Çocuk İletişimi, Okul Öncesi 
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COVİD 19 PANDEMİSİNDE GEBELİK 

Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: 2020’de dünyada salgına neden olan COVID-19 ilk olarak 2019 Aralık’ta Çin’de ortaya çıkmıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü hızlı yayılım gösteren salgını kontrol altına alabilmek için 2020 Mart ayında pan-

demi ilan etmiştir. Tüm yaş gruplarını ve cinsiyetleri etkileyen salgın için hassas yaklaşım gerektiren 

gruplardan birini de gebeler oluşturmaktadır. Bağışıklık sisteminde değişiklikler yaşayan gebeler enfek-

siyona daha yatkın hale gelmektedir. Kesin bir tedavisi şuan için bulunmayan, hastalık yapma ve ölüm 

oranlarının artış gösterdiği pandemide kadın ölüm oranlarının daha düşük olduğu bildirilmiştir. Ancak 

pandemiden kadınların daha olumsuz etkilendiği bildirilmektedir. Yapılan çalışmalarda gebelerin, en-

dişe, stres, karamsarlık duygularını fazlasıyla yaşadığını ve dünyaya getirecekleri çocuk içinde korku 

yaşadıklarını belirtmektedirler. Fetal sağlık açısından COVID-19 da vertikal bulaşı değerlendirmek için 

yapılan sınırlı sayıdaki çalışmada vertikal bulaşın olabildiği ancak nadir olarak görüldüğü bildirilmek-

tedir. Gebelerin doğum öncesi bakım ihtiyaçlarının pandemi sürecinde de karşılamasının fetal ve mater-

nal sağlık açısından önemli olduğu bildirilmektedir. Pandemi koruyucu önlemlerinin gebeler tarafından 

uygulamasıyla bulaşın önüne geçilebileceği bildirilmiştir. Pandemi sürecinde gebelerin alacağı doğum 

öncesi bakım hizmetleri için rehberler oluşturulmuş, gebe okulu ve danışmanlık hizmetlerinin ise teletıp 

şeklinde sürdürülmesi önerilmiştir. Sonuç olarak; günümüzde COVID- 19 un gebe ve fetüs üzerindeki 

uzun dönem etkileri bilinmemektedir ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır..Gebelerdeki ilaç 

tedavisi yarar zarar ilişkisi gözetlenerek yapılmalıdır. Perinatal depresyon yönünden anneler değerlen-

dirilmeli destek oluşturulmalı, güvenli annelik hizmetleri sürdürülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Gebelik, Pandemi 
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DOĞUM KORKUSU VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 

Hülya ÇİÇEK ACAR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Doğum korkusunu kadınların çoğu yaşamaktadır. Bu korku; prekonsepsiyonel dönemde, antenatal 

dönemde, doğum sırasında ve postpartum dönemde kadın sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Do-

ğum korkusunun; ülkeden ülkeye olduğu gibi aynı ülkenin farklı bölgeleri arasında bile farklılıklar gös-

terdiğini bildiren çalışmalar literatürde mevcuttur. İlk gebeliği olan ve/veya daha önce zorlu doğum 

öyküsü olan gebelerin doğum korku skorlarının daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Doğum korkusu 

şiddeti hafif, orta ve patolojik (tokofobi) olarak sınıflandırılmaktadır. Doğum korkusuyla baş etme yön-

temleri arasında, alternatif uygulamalar, sosyal destek ve doğuma hazırlık sınıflarından alınan eğitimler 

yer almaktadır. Hafif ve orta düzeydeki korku için doğuma hazırlık sınıfı eğitimleri ve alternatif yön-

temler yeterli iken, şiddetli (patalojik) doğum korkusunda bunun yanı sıra mutlaka gebelere doğum des-

teği sağlanması gereklidir. Doğum korkusu anne adayının doğum şekli üzerinde de olumsuz etkilere 

neden olabilmektedir. Korku ile salgılanan hormonlar doğumun devamın sağlayan hormonların etkile-

rini azaltabilmekte aynı zamanda daha fazla doğum ağrısı çekmesine neden olabilmektedir. Sonuç ola-

rak; günümüzde doğum korkusu kadınların sağlığını doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası sü-

reçte olumsuz etkilemektedir. Doğuma hazırlık sınıflarında verilen eğitimler gebeleri ebeveynliğe ha-

zırlamakta özgüvenlerini artırmakta sağlıkları için gerekli kararları verebilmekte yetkin kılmakta ve do-

ğum korkusunu azaltmaya destek olmaktadır. Doğum ağrısı korkunun nedeniyse bu gebelerde ağrısız 

doğum tercih edilmelidir. Perinatal depresyon yönünden anneler değerlendirilmeli doğum korkusu için 

destek oluşturulmalı güvenli annelik hizmetleri sürdürülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Doğum Korkusu, Tokofobi, Hemşirelik Bakımı 
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GEBELİKTE NADİR BİR AKUT BATIN VAKASI: MİYOM TORSİYONU 

Kemal DİNÇ 

Türkiye 

Öz: Gebelikte akut karın bugün en zorlu tanı ve tedavi ikilemlerinden biri olmaya devam etmektedir. 

Karın ağrısı obstetrik nedenlerle olabileceği kadar karın içi organlar nedeniyle de gelişebilmektedir. 

Gebelikte miyom dejenere olarak, saplı miyomun torsiyone olmasıyla veya kitle etkisine bağlı uterusun 

torsiyonuna yol açarak ağrıya yol açabilir. Bu olgu sunumunda eski sezaryenlı gebede gelişen karın 

ağrısının obstetrik bir acil mi yoksa cerrahi bir acil mi ayrımı yapılmasının zorluğu tartışılmıştır. Olgu-

muz otuz sekiz yaşında hasta G3 P2 (2 kez sezaryen), 35. gebelik haftasında karın ağrısı ile kliniğimize 

başvurdu. Özgeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Fizik muayenede batın sağ alt kadranda defans ve 

rebaund yoktu. Non stres testte (NST) reaktifti ve kontraksiyon yoktu. Vajinal muayenede serviks ve 

vajina normal olarak izlendi. Tam kan sayımında lökosit 18,790 /mm3 , nötrofil %88, hemoglobin 13,1 

g/dl, hematokrit %39 olarak bulundu. Tam idrar analizinde özellik tespit edilmedi. Obstetrik ultrasonog-

rafisinde (USG) 35 hafta ile uyumlu canlı intrauterin tekil gebelik izlendi. Transvajinal USG’de, serviks 

32 mm uzunlukta ölçüldü, her iki overin normal boyut ve yapıda olduğu tespit edildi. Hasta izlem ama-

cıyla servise yatırıldı. İntravenöz hidrasyon yapıldı. Eski sezaryen olan hastanın şikâyetlerinin azalma-

ması üzerine dekolman gibi acil obstetrik patolojiler olabileceği düşünülerek acil sezaryen kararı alındı. 

Operasyon sonrası 2430 gram, canlı, sağlıklı bir kız bebek doğurtuldu. Eksplorasyonda sağ parakolik 

alanda minimal sıvı saptandı. Sağ over ve tubanın, retroçekal yerleşimli, appendiksin normal olduğu 

görüldü. Uterus korpusundan kaynaklanan, kendi pedikülü çevresinde dönerek strangüle olmuş, 7x8 cm 

boyutunda, mor renkli, subserozal miyom izlendi (Resim 1). Hastaya sezaryen sonrası miyomektomi 

uygulandı. Patolojik incelemede ağır venöz dolaşım yetersizliğine neden olmuş akut torsiyone leiomi-

yom bulguları tespit edildi (Şekil 2A, B). Postoperatif takiplerinde herhangi bir patoloji izlenmedi. Ge-

belikteki gerek fizyolojik değişiklikler gerek akut karın tablosu ile gelen hastalarda fizik muayene bul-

gularının, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarını değişmesi ayrıca obstetrik komplikas-

yonların çoğunun önceden tahmin edilemez olması nedeniyle tanısal güçlükler yaşanmaktadır. Gebe-

likte akut batın insidansı 500-635 olguda 1 olarak bildirilmiştir. Uterus leiyomiyomları üreme çağında 

sık rastlanılan düz kas tümörleridir. Günümüzde, ortalama anne yaşının ilerlemesiyle, miyom ile komp-

like gebelik takibi daha sık karşımıza çıkmaktadır. Gebelikte miyoma bağlı en sık karın ağrısı etkeni 

büyük miyomlarda hemorajik enfarkt gelişmesidir. Bu durum ağrı, bulantı, kusma ve hafif ateş oluştu-

rabilir. Miyomlar boyut ve yerleştikleri konuma göre tekrarlayan gebelik kaybına, erken doğuma, fetal 

malpozisyona, doğum kanalının obstruksiyonuna, postpartum kanamaya neden olabilirler. Miyomun 

submukozal yerleşimli olması, plasenta ile komşuluk göstermesi, 200 cm3 ten büyük olması plasenta 

dekolmanı için risk faktörü olarak kabul edilebilir. Subserozal miyomlar daha az sıklıkla pedinküllü hale 

gelebilirler ve nadiren torsiyon ile sonuçlanırlar. Sonuç olarak gebe bir kadında meydana gelen fizyolo-

jik ve anatomik değişiklikler hem obstetrisyenleri hem de cerrahları tanı koymada ve tedaviye karar 

verme konusunda işlerini oldukça zorlaştırmaktadır. Tanı amaçlı yapılacak işlemlerin gebelikte fetus 

üzerine olumsuz etki yapabileceğinden dolayı endikasyonlar dikkatli bir şekilde gözden geçirilmelidir. 

Zamanında konulan tanı ve tedavi hem anne hemde fetus açısından çok değerlidir. Herhangibir tanı 

atlanılırsa maternal morbitide, mortalite, fetal kayıp ve erken doğum riskine sebep olabilir. Akut batın 
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düşünülen gebe bir kadına multidisipliner bir yaklaşım içinde olunmalı, obstetrisyen ile cerrah beraber 

hareket etmeli gerekirse diğer branşlardan ek konsültasyonlar istenmelidir 

Anahtar Kelimeler: Gebe, Akut Batın, Myomektomi 
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PROLAPSED SUBMUCOUS FIBROID: IT IS NOT ONLY MEDICAL PROBLEM 

Kemine UZEL, Fatma Zehra KURNUC, Umit Arslan NAYKI, Paşa ULUG 

Turkey 

Abstract: Background: Some of submucosal myomas may be pedunculated and eventually can protrude 

through the cervical canal or even into the vagina. The diagnosis, evaluation and treatment of prolapsed 

pedunculated submucous myoma may need vaginal access compromising sometimes the hymenal in-

tegrity. Case report: 21-year-old, nulliparous virgin Turkish Muslim woman admitted to our clinic in 

February 2021 with complaint of vaginal bleeding, pelvic pain and palpable mass in the vulva. During 

the examination, a 5-6 cm mass was observed protruding from the vagina (Fig1). MRI was performed 

to evaluate the structure and origin of the mass (Fig2). The pedunculated myoma was grasped with Pozzi 

tweezers under direct vision and was removed by ligation and section of the pedicle. In the hymen 

examination of the patient after the operation, there was a tear extending to the base at 9 o'clock. Conc-

lusion: Virginity, defined as an intact hymen has an undeniable value in the Middle Eastern culture. 

Laparoscopic management of a pedunculated submucous myoma in Middle Eastern virgin patients a 

safe alternative to laparotomy. Delayed in the diagnosis of the patient caused such undesirable social 

and psychological problems. Virgo patients' avoidance of vaginal examination causes serious problems 

for doctors. Patients who describe menorrhagia and vaginal fullness are recommended to be examined 

more detailed with USG and MRI. 

Keywords: Hymen, Hymenal Integrity, Leiomyoma 
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DEKOLMAN PLASENTA VE UTERİN ATONİYE BAĞLI KANAMANIN B-LYNCH 

KOMPRESYON SÜTURU VE BİLATERAL UTERİN ARTER LİGASYONUNA EK 

OLARAK BAKRI BALON UYGULAMASI VE BİLATERAL HİPOGASTRIK ARTER 

LİGASYONU ILE BAŞARILI TEDAVİSİ SONRASI OLUŞAN GEBELİK: OLGU SUNUMU 

Koray GÖK, Selçuk ÖZDEN 

Türkiye 

Öz: Giriş:Uterin atoniye bağlı gelişebilecek kanamalarda uterus koruyucu müdahaleler histerektomiye 

alternatif olarak uygulanabilmekle birlikte bu tür prosedürlerden sonra doğurganlığın bozulabileceğine 

ve gebe kalmada sorun yaşanabileceğine dair kaygılar mevcuttur. Olgu: 28 yaşında özgeçmişinde bir 

kez abort öyküsü bulunan son adet tarihine göre 36 hafta gebe ağrı ve vajinal kanama şikayeti ile hasta-

nemize başvurdu. Yapılan ultrasonografisinde intrauterin ex fetüs tespit edilen hasta dekolman plasenta 

ön tanısı ile acil sezaryen operasyonu kararı alındı. Sezaryen ile 2400 gr ex bebek doğurtuldu ve intrao-

peratif gözlemde plasentanın tam olarak dekole olduğu görüldü. Plasentanın tam olarak çıkartılmasından 

sonra uterin atoni gelişmesi üzerine bilateral uterin arter ligasyonu yapıldı ve B-Lynch kompresyon sü-

turu atıldı. Bu işlemlere rağmen kanamanın devam etmesi üzerine uterin kaviteye bakri balon yerleşti-

rildi ardından bilateral hipogastrik arter ligasyonu yapıldı ve sonrasında kanamanın durması üzerine 

operasyona son verildi. Takiplerinde herhangi bir sorun gelişmeyen hasta postoperatif 4.günde taburcu 

edildi. Ameliyattan 1 yıl sonra hasta kendiliğinden gebe kaldı ve ultrasonografik incelemede dikoryonik 

diamniotik ikiz gebelik tespit edildi. Antenatal takipleri normal seyreden gebenin 36 haftada ağrılarının 

olması üzerine sezaryen kararı verildi ve her iki bebek sağlıklı bir şekilde doğurtuldu. Sonuç: Bizim 

olgumuzda uterin atoni tedavisinde kullanılan uterus koruyucu konservatif yöntemlerin kombine uygu-

lanmasından sonra doğurganlığın olumsuz etkilenmediği görülmekle birlikte bu yaklaşımları kanıtlamak 

için çok sayıda vaka içeren randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: B-Lynch Kompresyon Süturu, Gebelik, Hipogastrik Arter, Ligasyon 
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DOĞUMSAL ÜRİNER SİSTEM ANOMALİLERİ İLE İLİŞKİLİ MATERNAL RİSK 

FAKTÖRLERİ 

Kübra ÇELEĞEN 

Türkiye 

Öz: Giriş- Amaç: Doğumsal üriner sistem anomalileri(DÜSA) çocuklarda en sık görülen böbrek hasta-

lıklarıdır ve kronik böbrek yetmezliğini en sık nedenidir. Ailede böbrek hastalığı, akraba evliliği diyabet, 

obezite DÜSA gelişimi açısından risk faktörü olarak bildirilmiştir. Son yıllarda günlük maruz kalınan 

elektromanyetik alan(EMA) artmaktadır. EMA maruziyeti doku hasarına ve anomalilere yatkınlık ya-

ratabilir. Elektonik cihaz kullanımı ile doğumsal kalp hastalığı ilişkisi ve cep telefonu özgül soğurma 

oranı ile (SAR) spontan abortus ilişki rapor edilmiştir. Bu çalışmada prenatal DÜSA için risk faktörle-

rinin, elekronik cihaz kullanımı ve EMA maruziyetinin değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal-Metod: 

Çalışmaya hastanemiz Çocuk Nefroloji Polikliniğinde değerlendirilen <2 yaş DÜSA tanısı olan hastalar 

ve <2 yaş kontrol grubu dâhil edildi. Bulgu-Sonuçlar: Çalışmaya 21 hasta ve 20 sağlıklı çocukların 

ebeveynleri dâhil edildi. Hasta ve kontrol grubunun doğumda anne yaşı, annelerinin eğitim düzeyleri, 

gebelik sayısı benzerdi. Ailede böbrek hastalığı (p=0.003) ve gebelikte vitaminlerin dışında ek ilaç kul-

lanımı hasta grupta daha fazla idi(p=0.05). Gebelik öncesi vücut kitle indeksleri(VKİ) benzerdi ancak 

kilo artışı hasta grupta fazlaydı(13.88±6.38 vs. 8.1±6.48 p=0.009). Günlük televizyon izleme, telefon 

kullanım, konuşma ve internet uygulaması kullanım süreleri benzerdi. Her iki grubun telefonların SAR 

değerleri arasında farklılık saptanmadı. Gebelik yaşı ve gebelik öncesi VKİ ölçümlerine göre düzeltilmiş 

logistik regresyon analizinde gebelikte kilo artışı bağımsız risk faktörü olmayı sürdürdü.(OR=1.3(95 

CI:1.1-1.78); p=0.01). Tartışma Bu çalışmada gebelikte fazla kilo alımı DÜSA gelişimi için bağımsız 

bir risk faktörü olarak saptanmıştır. Elektronik cihaz kullanımı ve EMA maruziyeti değerlendirilmiş ve 

DÜSA gelişimi üzerinde istatistiksel bir etki gösterilememiştir. DÜSA açısından risk faktörlerini değer-

lendirmek için daha fazla katılımcı ile çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Anahtar Kelimeler: Prenatal Risk Faktörleri, Gebelikte Kilo Artışı, SAR, Doğumsal Üriner Sistem Ano-

malileri 
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COMPARISON OF FETAL MATERNAL CLINIC FEATURE OF THE TURKEY REPUBLIC 

PEOPLE AND REFUGEES NULLIPAR SINGLE PREGNANCY OVER 37 WEEKS 

Mehmet AK, Mustafa Bertan DEMİR 

Turkey 

Abstract: Aim: To compare the birth outcomes of refugee pregnant women who have many problems 

such as language, accommodation and cleanliness with those of Turkish pregnant women. Materials and 

Methods: 14052 patients who gave birth over 37 weeks, nulliparous and single pregnancy between 2015-

2020 in Kayseri City Hospital were retrospectively analyzed. Maternal age, gestational age, mode of 

delivery, cervical patency at the time of admission to the hospital for delivery, cesarean indications and 

neonatal outcomes were compared separately for Turkish and refugee patients. Results: Pregnant refu-

gees of 3983, 10069 was a citizen of the Republic of Turkey. Average maternal ages; It was 22.5 among 

refugees and 24.4 among Turks. Average birth weeks was 38.2 for Refugees and 38.7 for Turks. At the 

time of admission to the hospital for delivery, the cervical opening was 4.1 in refugees and 1.9 in Turks. 

18.1% of the refugees had cesarean section and 29.5% of the Turks gave birth by cesarean. Fetal distress 

was the most common cesarean indications. Cesarean sections performed due to presentation anomaly 

were less common in Turks, whereas cesarean sections performed due to cephalopelvic disproportion 

were found more frequently. Average birth weight and height were found to be close to each other. 

Neonatal intensive care need and stillbirth rates were higher in the Refugee. Conclusion: When the birth 

rates were examined, it was seen that the cesarean rates of Turkish citizens were higher. Despite having 

communication problems during normal birth, the number of normal births was found to be higher in 

Refugees. At the time of admission to the hospital, it has been observed that the fact that the cervical 

opening is more in refugees has decreased the rates of normal birth and cesarean section.The need for 

neonatal intensive care and the high rate of stillbirths among refugees was due to the low follow-up 

period during the pregnancy period. 

Keywords: Refugees, Delivery, Prengancy 
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DO WE NEED TO USE ANY MEDICATION TO REVEAL OVERSTIMULATED OVARIES 

IN ‘’FREEZE ALL’’ CYCLES IN PCOS PATIENTS UNDERGOING IVF PRIOR TO THE 

THAW ET PROGRAM 

Mehmet Ali AKMAN, Mustafa ALBAYRAK 

Turkey 

Abstract: Purpose: With recent technologic advances especially in cryobiology, not to do fresh transfer, 

namely ‘’Freeze All’’ strategy is being widely accepted to save these patients while keeping their high 

pregnancy chances. In this retrospective study we aimed to see if there is any difference among the 

‘’Freeze All’’ cycles of PCOS patients undergoing IVF if we give any medication to suppress the hyper 

stimulated ovaries prior to the thaw ET compared to the ones when we start immediately after. Materials 

and Methods: All the ‘’Freeze All’ cycles between July 2015 and June 2019 were analyzed in a single 

IVF center retrospectively. We grouped cycles into two: Group I consisted of cycles in which E+P pill 

(Cycloprogynova) was given prior to the thaw ET whereas in Group II the thaw ET protocol was started 

without giving any break. Results: In Group I there were 52 cycles whereas in Group II there were 33 

cycles. All the patient and cycle characteristics were same among the groups. Also the pregnancy out-

come was similar between both groups. Conclusion: Clinicians can safely start the thaw ET program 

once the patients see their period without giving any medication in between. Surely this is a big advan-

tage for both patients and busy IVF programs saving time and cost. 

Keywords: IVF, Freeze All, PCOS 
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PRENATAL DIAGNOSIS OF FRONTO-ETHMOIDAL ENCEPHALOCELE : A CASE 

REPORT 

Mehmet İrfan KÜLAHÇIOĞLU, Pelin DEĞİRMENCİ AYÇİÇEK, Sertaç AYÇİÇEK 

Turkey 

Abstract: Introduction: Neural tube defects affecting the cranial vault are termed encephaloceles. The 

incidence of encephalocele is one to four in 10.000 live births. The vast majority 75 to 80 % of encep-

haloceles involve the occipital area,%15 the frontal areaand the remainder the parietal area (1,2). We 

present a case with fronto-ethmoidal encephalocele enlarging during pregnancy Case: here we reported 

a fronto-ethmoidal encephalocele case enlarging gradually.after amniocentesis and counselling the fa-

mily opted termination of pregnancy. The diagnosis was confirmed postnatally. Discussion: Anterior 

encephalocele is a rare condition with a reported incidence between 1:35 000 and 1:40.000 live birth . 

The incidence is higher in southeast Asian countries (3). Anterior encephaloceles are divided into two 

types sinsipital and basal defects. An encephalocele is a type of malformation in which there are calvarial 

aned dural defects with extracranial herniation of leptomeninges and sometimes of brain and cerebros-

pinal fluid . anterior encephaloceles probably result from defective development of prosencephalic neu-

ral crest tissue (4). It is important to show the bone defect because because when the bone defect is 

absent the differantial diagnosis included dacrycystocele,hemangioma,lipoma, epidermoid cyst ,tera-

toma can change the pregnancy management. The prognosis of encephalocele is worse than the ot-

hers.the diameter of the encephalocele sac should be checked regularly because enlarging sacs have a 

worse prognosis. Conclusion: Prognosis of fetuses with encephalocele is different from fetus with he-

mangioma,dacryocystocele,lipoma,epidermoid cyst and teratoma .so differantial diagnosis is important. 

If couple wish to continue pregnancy; regularly checking encephalocele sac diameter is important for 

counselling. 

Keywords: Encephalocele, Bone Defect, Amniocentesis 
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MÜKEMMELİYETÇİ EĞİLİMLER EKSENİNDE KADINLARDAKİ İNTERNET VE 

ALIŞVERİŞ BAĞIMLILIĞI VE YORDAYICILARI 

Melike EĞER AYDOĞMUŞ 

Türkiye 

Öz: Mükemmeliyetçilik "kusursuzluğu temel alan yüksek hedefler ve başarısızlık durumunda görülen 

öz eleştiri" ile tanımlanan bir kişilik özelliğidir. Genel olarak “mükemmeliyetçi olmama, sağlıksız ve 

sağlıklı mükemmeliyetçilik” olmak üzere üç grupta incelenebilir. Sağlıksız mükemmeliyetçilik, yüksek 

hedefler ile yüksek başarısızlık kaygısını birlikte barındırır; bu nedenle sağlıksız başetme yöntemleri, 

düşük psikolojik ve fiziksel sağlık ile yakından ilişkilidir. Yakın zamandaki araştırmalar bağımlılığın 

sadece madde kullanımı ile kısıtlı kalmaması gerektiğini vurgular; kumar ve internet kullanımı gibi dav-

ranışsal bağımlılıklar da diğer bağımlılıklar gibi kontrol sorunları, uzun süreli ve kısa süreli zararlar 

barındırmaktadır. Mevcut çalışmada yaş ortalaması 21 olan 287 kadın üniversite öğrencisi, kağıt-kalem 

tekniği ile kişilik özellikleri, psikolojik iyilik hali ve bağımlılık üzerine bir anket tamamlamıştır. Farklı 

mükemmeliyetçilik türleri arasında alışveriş bağımlılığı açısından anlamlı bir fark çıkmasa da, sağlıklı 

mükemmeliyetçiler anlamlı olarak diğer iki mükemmeliyetçilik türünden daha düşük internet bağımlı-

lığı göstermiştir. Regresyon analizi sonuçları, kaçınmacı duygu düzenleme tekniğinin anlamlı olarak 

hem alışveriş hem internet bağımlılığını yordadığını göstermiştir. Bunun dışında, internet bağımlılığı 

psikolojik iyilik hali düşük olanlarda ve problem odaklı başetmeyi daha az kullananlarda anlamlı şekilde 

artmaktadır. Process analiz sonuçlarına göre mükemmeliyetçi eğilimler kaçınmacı başetme ile alışveriş 

bağımlılığı arasındaki ilişkide anlamlı düzenleyici bir rol oynamaktadır. Temel olarak kaçınmacı ba-

şetme ile bağımlılık arasındaki anlamlı pozitif ilişki sadece mükemmeliyetçi olmayanlarda görülmekte, 

kaçınmacı başetme diğer gruplarda bağımlılık derecesini etkilememektedir. Çalışmanın bulguları, ka-

dınlarda başetme yöntemleri, bağımlılık, ve mükemmeliyetçilik bileşenleri çerçevesinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Başetme Yöntemleri, Bağımlılık, Mükemmeliyetçilik 
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İNDİREK HİPERBİLİRUBİNEMİSİ OLAN YENİDOĞANLARDA FOTOTERAPİ ÖNCESİ 

VE SONRASI GÖZ FLORASI DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ 

Meltem KARABAY, Gülsüm KAYA, Tuğba AYHANCI 

Türkiye 

Öz: Amaç: Bu çalışma, yenidoğan yoğun bakım ünitesi (YYBÜ)’nde hiperbilirubinemili yenidoğanlara 

fototerapi için uygulanan göz bandının göz florasındaki değişime etkisini değerlendirmek amacıyla ya-

pıldı. Gereç ve yöntem: Bu çalışma Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Temmuz 

2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmaya başlamadan önce etik kurul izni, Sakarya 

Üniversitesi Tıp Fakültesi etik kurulundan alındı (Etik kurul tarih ve sayı no: 28/06/2019-E.8498). Ye-

nidoğan sarılığı nedeni ile izlenen yenidoğanlardan, fototerapi göz bandı takılmadan önce ve sonra göz 

floralarından kültür için örnekler alındı. Örnekler %5 koyun kanlı agara ve EMB besiyerine ekildi. İzole 

edilen mikroorganizmalar, koloni sayısı ve yenidoğanların sosyodemografik özellikleri ile laboratuvar 

tetkikleri SPSS 21 programında değerlendirildi, p< 0.05 anlamlı olarak alındı. Bulgular: Çalışmaya alı-

nan 90 yenidoğanın 58 (%64)’i erkek ve 62 (%69)’sinde ABO Rh uyuşmazlığı vardı. Ortalama gestas-

yon haftası 38.43±1.24, doğum ağırlığı 3210.71±454.08 gr, postnatal günü 5.09±3.56 ve fototerapi için 

yatış günü 2.03±1.03 gündü. YYBÜ’ye yatışta ortalama total bilirübin düzeyi 16.77±3.43 mg/dl idi. 

Fototerapi süresi ortama 20.94±5.40 saatti. Giriş koloni sayısı sağ ve sol gözde ortalama 57.4±133.4 

iken; çıkış koloni sayısı sağ ve solda ortalama 112.62±187.33 koloniydi (p=0.023). Kültürde izole edilen 

etkenler, girişte 60 etkenin; %72’si Koagülaz negatif stafilokok (KNS), %13’ü Staphylococus aureus, 

%12’si Corynebacterium, %3’ü Streptococcus spp. iken; çıkışta izole edilen 75 etkenin ise %72’si KNS, 

%19’u Staphylococus aureus, %7’sı Corynebacterium, %1’i Escherichia coli, ve %1’i Pseudomonas 

aeroginosa idi. Sonuç: ●Fototerapi öncesi ve sonrası göz florasında bulunan en sık etken KNS, S.aureus 

ve Corynebacterium idi. ●Bebeklerin gözlerinin kapatıldığı fototerapi ortamında göz florasında bakteri 

yükünün arttığı gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, Yenidoğan Sarılığı, Fototerapi, Göz Bandı, Mikroorganizmalar 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

442 

DOĞUM EYLEMİNDE SAYGILI ANNELİK BAKIMI 

Merve ÇAMLIBEL 

Türkiye 

Öz: Doğum, kadınların hayatındaki en önemli ve unutulmaz olaylardan biridir ve doğum eylemi sıra-

sında kadınlar saygılı maternal/annelik bakım için sağlık profesyonelleri tarafından desteklenmelidir. 

Her kadın doğum eylemi sırada saygılı ve onurlu bir bakım görme hakkına sahiptir. Yüksek gelirli ül-

kelerde saygısız ve istismar edici bakım ile daha az karşılaşılırken cinsiyet eşitsizliğinin daha da derin 

olduğu orta ile düşük gelirli ülkelerde muhtemelen daha yaygın ve aşikardır. Dört ülkede yakın zamanda 

yapılan bir Dünya Sağlık Örgütü çalışması, kötü muamelenin doğumdan 30 dakika önce ve 15 dakika 

sonra daha yaygın olduğunu tespit etmiştir. Saygısız ve istismar edici bakımı bir insan hakları ihlali 

olarak kabul eden White Ribbon Alliance (2011), Saygılı Annelik Bakımını teşvik etmek için küresel 

bir kampanya başlatmıştır. White Ribbon Alliance, fiziksel istismar, rızasız bakım, gizli olmayan bakım, 

haysiyetsiz bakım, ayrımcılık, bakımdan vazgeçme ve sağlık tesislerinde yetersiz kullanımı dahil olmak 

üzere hak temelli bir yaklaşım kullanarak doğum sırasında saygılı annelik bakımının yedi alanını tanım-

lamıştır. DSÖ’ne (2018) göre saygılı annelik bakımı, kadınların haysiyetini, mahremiyetini korur, zarar 

ve kötü muameleden özgürlüğü sağlar ve doğum ve doğum sırasında bilinçli seçim ve sürekli destek 

sağlar. Doğum sırasında saygısız ve istismar edici bakım, anne sağlığı üzerinde olumsuz fiziksel ve 

duygusal etkilere sahiptir. Bu tür bir bakım, düşük doğum memnuniyeti, komplikasyonlar ile ilişkilidir. 

Doğum sırasında düşük kaliteli intrapartum bakım ve kadınlar ile sağlık hizmeti sağlayıcıları arasındaki 

iletişimsel uzaklık, doğum korkusu, azalmış cinsellik, travma sonrası stres bozukluğu ve doğum sonrası 

depresyon gibi doğum sonrasında ruh sağlığı sorunlarına da katkıda bulunabilir. Türkiye de saygılı do-

ğum ya da saygılı annelik bakımı kavramları ile ilgili yapılmış çalışmaya rastlanmamıştır. Kadınların 

normal doğum deneyimlerini ölçmek için bir dizi ölçek vardır; ancak, kadınların saygılı annelik bakımı 

deneyimlerini değerlendirmek için şu anda çok az araç bulunmaktadır. Türkiye’de ise bu konu ile ilgili 

ölçek mevcut değildir. Kadınların saygılı annelik bakımı algısı isminde ölçek uyarlama çalışmamız ile 

bu konu ile ilgili alana katkı verme çabası içindeyiz. Türkiye de birçok ülke gibi kadın doğum ünitele-

rinde doğum hizmetlerinin kalitesini artırmak için saygılı annelik bakımını geliştirmek için çaba sarf 

etmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Saygılı Bakım, Doğum, Annelik Bakımı 
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GEBELİKTE GÖRÜLEN JİNEKOLOJİK KANSERLER; TEŞHİS VE TEDAVİ 

YÖNTEMLERİNE GÜNCEL BAKIŞ 

Meryem VURAL ŞAHİN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Günümüzde yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin hayatın tüm alanına yansıdığı görülmekle birlikte 

bu teknolojinin yardımcı üreme tekniklerinde kullanılması ve gebelik yaşının ileri yaşlara kayması se-

bebi ile gebelikte görülen kanser vakalarında artış yaşandığı belirtilmektedir. Gebelikte fizyolojik olarak 

gerçekleşen hormonal değişimler sebebi ile var olan kanser maskelenebilmekte, teşhis ve tedaviye geç 

kalınabilmektedir. Kanser türlerinden serviks kanseri ise diğerlerine göre kolay fark edilebilen kanser 

olarak görülmektedir. Kanserin geç teşhisi sağ kalım ya da sekel olmadan sağ kalımı güçleştirmektedir. 

Gebelikte kanserin erken teşhis edilmesi ve uygulanacak tedavi protokollerine erken karar verilmesi 

hem maternal hem de fetal sağlığın optimal düzeyde tutulması açısından önemlidir. Uygulanacak olan 

tedavi ve bakım protokolleri kanserin tür ve evresine göre değişmekte, gebeliğin devam etmesi duru-

munda kanserin türünün doğumun şeklini etkileyen önemli etkenlerden biri olduğu kabul edilmektedir. 

Onkolojik tedavide öncelik maternal sağlığın korunması, fetal gelişimin sağlanarak canlı doğumun ger-

çekleşmesidir. Gebelikte onkolojik tedavilerden biri olarak uygulanan kemoterapinin birinci trimester 

sonrası uygulama yapıldığında, yüksek oranlarda canlı doğum elde edilebildiği tespit edilmiştir. Gebe-

likte alınan onkolojik tedavi ile birlikte fetusun doğum sonrası dönemde çocukluk çağı kanserlerine 

yakalanma olasılığının artabileceği belirtilmektedir. Maternal ve fetal sağlığın korunması ve geliştiril-

mesi adına gebelikte yaşanan kanser vakalarına ilişkin durumların anlaşılması ve bilinmesi bakım veren 

ebe ve hemşirelik hizmetleri adına önemlidir. Bu derlemede gebelik sırasında yaygın olarak görülen 

kanserler, bu kanserlerin teşhis ve tedavi yöntemleri ve maternal-fetal sağlığa etkileri güncel bilgiler 

ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Kanser, Teşhis, Tedavi 
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GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMİN PELVİK TABAN ÜZERİNE ETKİSİ 

Meryem VURAL ŞAHİN, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Kadın için pelvis; iç genital organları içinde bulundurması, doğum olayı ve fetusun büyüme ve 

gelişmesindeki rolü nedeni ile önemlidir. Kadın pelvisi iki koksa kemiği, koksiks ve sakrum kemikle-

rinden oluşmaktadır. Kemikleri birbirine bağlayan eklemler ise simfiz pubis, sakrokoksigal ve sakroiliak 

eklemleridir. Eklem dokuları fibrokartilaj yapıda olduğundan gebelik sırasında bu yapılarda yumuşama 

ve kalınlaşma meydana gelir. Pelvik tabanın en önemli kas destekçisi musculus levator anidir. Pelvis 

diyafragması bu kas grubundan oluşmakta ve diyafragma içinde üretra, vajen ve rektum bulunmaktadır. 

Pelvis tabanında bulunan ürogenital diyafragmada musculus bulbokavernosun bulunması doğuma yö-

nelik önemini artırmaktadır. Pelvik fasia ise serviks, vajina, mesane ve rektumun bulundukları pozis-

yonda kalmasını destekler. Kadın hayatının özel dönemleri olan gebelik, doğum ve doğum sonu dö-

nemde yaşanan mekanik ve kimyasal değişimler kadının hayatı boyu yaşayabileceği pelvik tabana yö-

nelik önemli geçici ya da kalıcı etkiler yaratabilmektedir. Pelvik tabana ait kas, doku, eklem gibi yapı-

larda deformasyon, zedelenme, travma gibi etkenlere maruziyet sonucu ortaya çıkan semptomların ge-

neli pelvik taban bozukluğu olarak adlandırılmaktadır. Küresel anlamda çok sayıda kadının pelvik taban 

bozukluğu yaşadığı tespit edilmiştir. Dünya genelinde kadınların %11 ile %35,5 inin pelvik taban bo-

zukluğuna maruz kaldığı belirtilmektedir. Pelvik taban bozukluğunun oluşumunda gebelik, doğum ve 

doğum sonu dönemde yaşanan anatomik, fizyolojik ve hormonal değişimlerin etkisi net olarak anlaşıl-

mamış olsa da risk faktörü olarak ele alınmaktadır. Üreme döneminde yaşanan bu değişimlere yol açan 

faktörlerin, bakım ve danışmanlık hizmetlerinde rol oynayan ebe ve hemşireler tarafından anlaşılması 

ve kadın hayatının yaşam kalitesini artırmada önemlidir. Bu derlemede gebelik, doğum ve doğum sonu 

dönemde yaşanan değişiklerin pelvik tabana etkisi güncel bilgiler ışığında tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Doğum, Gebelik, Doğum Sonu Dönem, Pelvik Taban 
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2-5 YAŞ ÇOCUĞU OLAN BİR GRUP ANNENİN ÇOCUKLUK ÇAĞI AŞILARINI 

YAPTIRMA DURUMLARI VE AŞIYA KARŞI TUTUMLARI 

Mine AKBEN, Feyza NAZİK 

Türkiye 

Öz: 2-5 Yaş Çocuğu Olan Bir Grup Annenin Çocukluk Çağı Aşılarını Yaptırma Durumları ve Aşıya 

Karşı Tutumları Mine AKBEN Feyza NAZİK Giriş: Aşılama oranının düşük olmasında az gelişmiş 

ülkelerde önemli problemler; teknik altyapı yetersizliği ve yetersiz sağlık personeli iken gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde ise ebeveynlerin aşılar konusunda yanlış bilgileri, yeterli ve doğru bilginin 

ebeveynlere anlatılmamasıdır. Aşılara karşı önyargılar ulusal aşı takviminde bulunan aşıların yapılma-

masının en önemli nedenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, 2-5 yaş çocuğu olan annelerin çocukluk 

çağı aşılarını yaptırma durumlarını, yaptırmama nedenlerini ve aşılara ilişkin tutumlarını değerlendir-

mektir. Materyal-Metot: Çalışma tanımlayıcı-kesitsel olarak yapıldı. 08.04.2019-08.06.2019 tarihleri 

arasında Bingöl ili aile sağlığı merkezlerine çeşitli şikayetlerle başvuran 24-60 aylık çocuğu olan 153 

kadın çalışmanın örneklemini oluşturdu. Kadınlara çalışma hakkında bilgi verilerek sözlü onamları 

alındı. Veriler anket yoluyla toplandı. Anket formu yüz yüze görüşme yöntemiyle kadınlara uygulanarak 

kadınların tamamının anket formunu tam doldurması sağlandı. Veri toplama formu, sosyodemografik 

özellikler, kadınların çocuklarına aşı yaptırma durumları, aşı yaptırmama nedenleri ve aşıya yönelik 

tutumlarını değerlendiren sorulardan oluşmaktadır. Veriler SPSS 15,0 bilgisayar programında değerlen-

dirilmiş ve istatistik analizlerde frekans, yüzde ve kikare testi kullanılmıştır. Bulgular: Kadınların yaş 

ortalaması 25.0±4.2’dir. %19.6’sı ilkokul mezunudur. Kadınların %37.3’ünün ekonomik durumu iyi 

değildir. Kadınların %85.6’sı aşı takviminde belirtilen aşıların tümünü yaptırmıştır. Kadınların aşı yap-

tırmama nedenlerine bakıldığında; aşı ile ilgili bilgi olmayışı (%6.5), aşının günü geçtiği için yaptır-

mama (%3.9), hastalığın doğal yollarla geçirilmesi gerektiğine inanma (%3.3) aşıların yan etkilerinden 

endişe duyma (%2.0), aşıların faydasız olduğunu düşünmeleri (%1.3) olduğu görülmektedir. Kadınların 

%92.2’si aşıların hastalıklardan korunmak için gerekli olduğunu düşünmektedir. Aşılar konusunda eği-

tim alan kadın oranı %38.6’dır. Kadınların %19.0’ı aile büyükleri izin vermezse aşı yaptırmayacağını, 

%22.2’si toplumdaki dini ve siyasi liderlerin aşı yaptırmasının kendisini olumlu etkileyeceğini belirt-

miştir. Aşıların hastalıklardan korunmak için yapılması gerektiğini belirten kadınların çocuklarına aşı 

yaptırma oranı yüksektir (p<0.05). Aşılar hakkında eğitim alma ile aşı yaptırma durumu arasında anlamlı 

ilişki yoktur. Sonuç ve Öneriler: Çalışmada aşı ile ilgili eğitim alma oranı düşük olmasına rağmen ka-

dınların çocukluk dönemi aşılarını yaptırma oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Aşıların gereklili-

ğine inanan kadın oranı yüksektir. Aşı yaptırmama nedenlerine yönelik; kadınlara eğitim verilmesi, günü 

geçen aşıların nasıl devam edileceği konusunda uygun yaklaşımın belirlenmesi gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Aşı, Tutum, Ebeveyn 
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İLERİ YAŞ GEBELERDE PRENATAL DEPRESYON VE SOSYAL DESTEK 

DURUMLARININ BELİRLENMESİ 

Mine AKBEN, Mehtap SÖNMEZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: Kadınların eğitim, kariyer yapma isteği modern doğum yöntemleri, evlenme yaşının ilerle-

mesine dolayısı ile gebe kalma yaşının da yükselmesine neden olmuştur. Dünyada ve ülkemizde kadın 

hayatındaki sosyal ve demografik değişimler, doğurganlığın ileri anne yaşına doğru kayma eğilimini 

artırmıştır. Gebe kalma yaşı ilerledikçe riskli gebelik durumu ve obstetrik müdahaleler artmaktadır. İleri 

yaş gebelerde riskli durumlar arasında gebelik depresyonuna da yer almaktadır. Depresyon, dünya ge-

nelinde gebe kadınları ve anneleri etkileyen en yaygın akıl sağlığı sorunudur. Dünya çapında, gebe ka-

dınların yaklaşık % 10'u ve doğum yapmış kadınların% 13'ü başta depresyon olmak üzere bir ruhsal 

bozukluk yaşamaktadır. Türkiye’de ise gebelikte depresif semptom görülme sıklığına %12 ile % 36 

arasında olduğu bildirilmiştir. Yapılan birçok çalışmada gebelikte görülen depresyonun; gebelerin yaş-

ları, medeni durumları, çocuk sayıları, eğitim seviyeleri, gebeliğin istemli olup olmadığı, sosyal destek 

eksikliği gibi sosyodemografik özelliklerle ilişkili olabileceği gösterilmiştir. İleri yaş gebe kadınların 

doğum öncesi depresyon riskinin daha yüksek olabileceği ve sosyal destek sistemlerinin kadının dep-

resyonu üzerindeki etkisinin belirlenmesi gebenin sosyal destek sistemlerinin arttırılması ile prenatal 

depresyonun önlenebileceği düşünülmektedir. Bu çalışma ileri yaş gebe kadınlar arasında depresyon ve 

sosyal destek arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Gereç Yöntem: Araştırma, kesitsel bir 

çalışmadır. Araştırmanın evrenini, 11 Kasım 2019- 2 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin Doğu 

Akdeniz bölgesinde bir sağlık araştırma ve uygulama hastanesi kadın sağlığı ve hastalıkları bölümünün 

riskli gebe polikliniklerine başvuran ileri yaş gebeler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, yapı-

lan güç analizine göre 0,05 etki büyüklüğünde ve 0.05 yanılgı düzeyi ile belirlenen %95 güven aralı-

ğında 0.98 oranla evreni temsil gücüne sahip 419 gebe oluşturmuştur. Araştırmaya gebe polikliniğine 

başvuran ve araştırmaya alınma kriterlerine uyan gebeler, evrenden olasılıksız rastlantısal örnekleme 

yöntemi ile örneklem büyüklüğüne ulaşılıncaya kadar alınmaya devam edilmiştir. Araştırmaya; 35 yaş 

ve üstü olma, 16 hafta üzerinde gebe olma, hamilelik sırasında herhangi bir risk faktörü (ör. preeklampsi, 

gestasyonel diyabet, intrauterin büyüme geriliği), herhangi bir sistemik hastalığı olmayan, çalışmaya 

katılmayı kabul eden, ankete cevap verme becerisine sahip olan gebeler dahil edilmiştir. Araştırma ve 

Uygulama hastanesinin Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan (protokol no:30.10.2019/263) ve çalışma-

nın yürütüldüğü birimden yazılı izin (2019/E44231) alınmıştır. Araştırma verileri Katılımcı Tanıtım 

Formu, Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇASDÖ) ve Beck depresyon ölçeği (BDÖ) ‘ni 

içeren anket aracılğıyla toplanmıştır. Veriler SPSS 25.0 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. 

İstatistiksel değerlendirmede; yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U 

testi, Kruskal-Wallis testi, Cronbach’s Alfa güvenirlik analiz testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95’lik gü-

ven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular: Gebelerin %85.4’ünün yaşı 

36-40 yaş aralığındadır ve yaş ortalamaları 38.27±2.24’tür. Gebelerin %66.1’inin evlilik yılı 11-20 yıl 

arasında yer almakta, %47.7’si ilkokul mezunu, %76.6’sı çalışmamakta, %66.1’inin ise gelir durumu 

orta düzeydedir. Araştırmada gebelerin BDÖ depresif semptom varlığı puan ortalaması 25.95±8,21 ola-

rak bulunmuş ve gebelerin %46.3’ünde depresif semptom olduğu saptanmıştır. Araştırmada gebelerin 

Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği alt boyut puan ortalamaları aile 21.54±5.62, arkadaş 
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20.83±5.24, özel kişi 17.83±6.74 olarak bulunmuştur. Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği top-

lam puan ortalaması 61.12±17.60 olarak bulunmuştur. Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ile 

Beck Depresyon Ölçeği arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif yönde bir korelasyon saptanmıştır 

(p<0.05). İleri yaş gebelerin sosyal destek alma durumu azaldıkça depresyon semptomu görülme du-

rumu artmaktadır. Sonuç: İleri yaş gebelerde prenatal depresyon görülme durumunun yüksek olduğu ve 

gebelerin sosyal destekleri arttıkça depresif belirti gösterme oranlarının azaldığı belirlenmiştir. Gebe-

lerde sosyal destek sistemleri arttırılarak gebelik öncesi depresyonu engellenebilir. 

Anahtar Kelimeler: İleri Yaş Gebelik, Depresyon, Sosyal Destek, 
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2019-2020 YILLARINDA YAPILAN YENİDOĞAN TARAMALARININ 

DEĞERLENDİRMESİ 

Muhammed ATAK, Şeyma HALAÇ 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Ulusal yenidoğan tarama programı ile yenidoğan döneminde klinik bulgu vermeyen 

doğumsal metabolik hastalıkların erken tanınarak ileri tetkik ve tedavisi mümkün olmaktadır. Bu çalış-

mada 2019-2020 yıllarında bir ilçede yapılan yenidoğan taramalarını değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tiptedir. 01.01.2019-31.12.2020 tarihleri arasında neonatal ta-

rama programı kapsamında topuk kanı alınan bebeklerin verileri Sağlık Bakanlığı Ulusal Neonatal Ta-

rama Programı sistemi üzerinden retrospektif olarak incelenmiştir. Verilerin analizi SPSS programında 

yapılmıştır. Araştırmanın kurum izinleri alınmıştır. Bulgular: 2019-2020 yıllarında bir ilçede ilk 48 saat 

dolmadan alınan toplam topuk kanı numunesi 10.637 olup %51,49'u 2019 yılına aittir. 48 saat dolduktan 

sonra alınan ilk topuk kanı numunesi toplamda 10.111 olup %50,84'ü 2019 yılında alınmıştır. Toplamda 

alınan 11.512 numunenin %50,68'i 2019 yılına aittir. Tiroid uyarıcı hormon (TSH) numune sonuçlarına 

göre ilgili kliniğe sevk edilen vaka sayısı toplamda 76 olup %65,78’i 2020 yılına aittir. Konjenital hipo-

tiroidi saptanan bebek sayısı toplamda 20 olup %65’i 2020 yılında topuk alınan bebeklerde saptanmıştır. 

Fenilketonüri açısından riskli bulunan ve ilgili kliniğe sevk edilen bebek sayısı 21 olup %66,66’sı 2020 

yılına aittir. 2019-2020 yıllarında Fenilketonüri kesin tanısı alan bebek olmamıştır. Biyotinidaz eksikliği 

şüphesiyle ilgili kliniğe sevk edilen bebek sayısı 23 olup %65,21’i 2020 yılına aittir. 2019-2020 yılla-

rında 3 bebek Biyotinidaz eksikliği kesin tanısı almıştır. Sonuç ve Öneriler: Doğumda klinik bulguları 

belirgin olmayan fakat kişilerin hayatlarının ilerleyen dönemini ciddi şekilde etkileyerek mortalite ve 

morbiditelere sebep olan yenidoğan metabolik bozukluklarının saptanmasında yenidoğan taramalarının 

rolü oldukça önemlidir. Bu tarama sonuçlarına göre şüpheli bulunan vakaların takip, yönlendirme ve 

sevklerinin ilgili bölgedeki sağlık kurumları tarafından yapılmasının taramaların etkinliğini artıracağı 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Neonatal Tarama Programı, Yenidoğan, Erken Tanı 
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2019-2020 YILLARINDA SERVİKAL KANSER TARAMA SONUCU ŞÜPHELİ BULUNAN 

KİŞİLERİN DEĞERLENDİRMESİ 

Muhammed ATAK, Şeyma HALAÇ 

Türkiye 

Öz: Giriş ve Amaç: Dünyada ve ülkemizde önemli bir kadın sağlığı sorunu olan serviks kanseri ile 

mücadelede erken tanı ve tedaviye imkan sağlayan tarama testlerinin önemi büyüktür. Bu çalışmada; 

İstanbul’un bir ilçesinde 2019-2020 yıllarında yapılan servikal kanser taramalarında şüpheli bulunan 

kişilerin sürecin devamında hastaneye başvuru durumlarını, sağlık konusundaki farkındalık değişimle-

rini ve COVİD-19 pandemisinden etkilenimlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: 

Araştırma, tanımlayıcı tipte bir araştırma olup evrenini 01.01.2019-31.12.2020 yıllarında İstanbul’un 

bir ilçesinde serviks kanseri taramalarında şüpheli bulunan 120 kişi oluşturmaktadır. Tüm evrene ulaş-

mak hedeflenmiş, %66,66’sına ulaşılmıştır. Kişilerin sosyodemografik bilgileri, kanser taramaları ko-

nusunda bilgi ve tutumları, kullandıkları aile planlaması yöntemleri, sağlık konularında farkındalık dü-

zeyleri ve COVİD-19 geçirme durumları ile COVİD-19’a ilişkin tedbirlerini değerlendiren 36 soruluk 

bir anket uygulanmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizi SPSS V.21.0 programı ile yapılmıştır. Sayısal 

değişkenler; ortalama, standart sapma; kategorik değişkenler oran, yüzde olarak ifade edilmiştir. Araş-

tırmanın kurum izinleri alınmıştır. Bulgular: 2019-2020 yıllarında servikal kanser taramalarında tarama 

sonucu serviks kanseri açısından şüpheli bulunan 120 kişiden 80’ine (%66,66) ulaşılmıştır. Görüşülen 

80 kişinin yaş ortalaması 42,8 ± 8,93 (Min:31, Mak:66, Medyan:41) ‘tür. Kişilerin %61,25’i evli, 

%16,25’i bekardır. %31,25’i lise, %30, 00’ı ilköğretim mezunudur. %48,75’i ev hanımıdır. %28,75’inde 

tanısı konulmuş bir kronik hastalık söz konusudur. Kişilerin %95,00’ı tarama sonrası bir hastaneye baş-

vurmuştur. Başvuru yapanların %73,68’i bir kamu hastanesine başvurmuştur. Kişilerin %80’inin gebe-

lik durumu olmuş olup; ortalama canlı doğum sayısı 1,87 (Min:0, Mak:4)’dir. İlk gebelik yaşı ortalama 

22,73 ± 5,46 (Min:15, Mak:35)’dir. Kişilerin %10,00’ı aile planlaması yöntemleri hakkında danışmanlık 

almış olup bunların %87,50’si aile sağlığı merkezlerinden alınmıştır. Kişilerin %68,75’i herhangi bir 

aile planlaması yöntemi kullanmamaktadır. Kullananların %64’ü kondom yöntemini tercih etmektedir. 

Kişilerin %50,00’ının ailesinde kanser tanılı kişi bulunmakta olup %42,50’sinde kanser tanılı kişi 1. 

derece akrabadır. Kişilerin %45,00’ı meme kanseri taraması yaptırmıştır.%53,75’i düzenli olarak kendi 

kendine meme muayenesi yapmaktadır. %33,75’i diğer kanser taramaları hakkında bilgi sahibi oldu-

ğunu, %80,00’ı çevresindeki kişileri kanser taramaları konusunda yönlendirdiğini belirtmiştir. 

%67,50’si taramadan sonra kontrollerine düzenli olarak gitmiştir. Kişilerin %80,00’ı sağlıklı beslenme, 

%70,00’ı fiziksel aktivite, %80,00’ı sağlıkla ilgili bilgileri takip etme konularında tarama sonrası far-

kındalıklarının arttığını belirtmiştir. Kişilerin ilk tarama yaptırma sebeplerine bakıldığında; %37,50’si 

kontrol amaçlı kendi isteğiyle, %36,25’i aile sağlığı merkezinde aile hekimi veya aile sağlığı çalışanının 

yönlendirmesi ile tarama yaptırdığını belirtmiştir. Kişilerin %78,75’i kendini sağlık açısından iyi hisset-

tiğini belirtmiş olup %8,75’i COVİD-19 tanısı almıştır. %41,25’i serviks kanseri ön tanısı sebebiyle 

kendisini COVİD-19 hastalığına yakalanma açısından daha riskli gördüğünü belirtmiştir. Kişilerin CO-

VİD-19 pandemi döneminde aldıkları önlemlere bakıldığında; %91,25’i izole olmaya, %76,25’i uyku 

düzenine, %92,50’si beslenmesine,%98,75’i koruyucu ekipman kullanımına dikkat ettiğini %36,25’i bu 

önlemlerin hepsine özen gösterdiğini ifade etmiştir. Sonuç ve Öneriler: Kişilerin birinci basamak sağlık 
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kurumları tarafından tarama sonrasında takip edilerek kişilere sağlık danışmanlığı ve sürece dair bilgi-

lendirmelerin yapılmasının erken tanı ve tedavi aracı olan tarama testlerinin etkinliğini artıracağı düşü-

nülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Serviks Kanseri, Tarama Testleri, Erken Tanı 
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ÇOCUK YAYINLARINDA İÇ SAYFA TASARIMININ TİPOGRAFİK AÇIDAN 

İNCELENMESİ 

Muhammed Emin ALBAYRAK 

Türkiye 

Öz: İletişimin temelinde yer alan bilgi aktarımı, kitap gibi basılı yayın ürünlerinde, çoğunlukla, yazı 

üzerinden gerçekleşmektedir. Basılı yayınlardaki bilgi aktarım sürecinin temel elemanı olan yazı/metin 

bu sebeple dikkatli ve hassas bir tasarım sürecinden geçirilmelidir. Bu gereklilik üzerine inşa edilecek 

olan tipografik tercihler, iletişim sürecinde verilmek istenen mesajın “alıcı”ya sorunsuz ve hızlı bir şe-

kilde iletilmesini sağlamaktadır. Yazılı bilginin amaca uygun bir şekilde görselleştirilmesi, tasarlanması, 

stilize edilmesi şeklinde tanımlanabilecek olan tipografi, üstünde yer aldığı zemin yani sayfanın genel 

tasarımından bağımsız bir şekilde değerlendirilemez. Çünkü “yazı” kendi varoluş biçimi gereği, bir 

fon/zemin üzerinde yer almak zorundadır. Bu zemin ile tipografi arasındaki mecburi ilişki, basılı yayın-

larda karşımıza genel bir ifade olarak “sayfa tasarımı” şeklinde çıkmaktadır. Grafik tasarım ürünlerinin 

hemen hepsinin ortak noktası olan sayfa tasarımı, çocuk yayınlarında yaş ve algıya bağlı olarak daha 

fazla önem kazanmaktadır. Çocuk yayınlarında iç sayfa tasarımı yapılırken çocukların yaş ve bilgi dü-

zeyini bilmek, tipografiye dair unsurları belirlerken kritik bir önem taşımaktadır. Bunun yanısıra sayfa-

nın fiziksel özellikleri de bu tasarım sürecinde etkin rol oynamaktadır. Bu çalışmada mesaj ve yazı ko-

nuları üzerinde bazı önemli noktalara değinildikten sonra, çocuk yayınlarındaki sayfa tasarımı sürecinde 

göz ününe alınması gereken unsurlar irdelenecektir. Sayfa ebadı, kağıt seçimi, sütun ve satır ölçüleri, 

font, punto, espas, ton, renk gibi konular çocuklara iletilecek olan mesajın onlara sıhhatli bir şekilde 

ulaşması ekseninde değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İletişim, Çocuk Yayıncılığı, Sayfa Tasarımı, Çocuk, Tipografi 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

452 

PRİMER BARTHOLİN BEZİ KANSERİ- OLGU SUNUMU 

Nergis KENDER ERTÜRK, Gülnur TANRIVERDİ, Anıl ERTÜRK 

Türkiye 

Öz: Giriş: Vulvar karsinomlar jinekolojik malignansilerin yaklaşık %5 kadarını oluşturan nadir görülen 

kanserlerdir. Primer Bartholin bezi kanserleri ise vulvar kanserlerin sadece %2-7 kadarını oluşturan ve 

son derece nadir görülen kanserlerdir. Bartholin bezi kanserleri genellikle skuamöz hücreli karsinom 

şeklinde olmakla birlikte adenokarsinom şeklinde de görülebilir. Vaka Sunumu: 62 yaşında bilinen kalp 

yetmezliği ve elefantiazis tanısı olan hasta vulvada sağda tekrarlayan şişlik şikayeti ile başvurdu. Has-

tanın fizik muayenesinde vulvasında sağda 4x5 cm boyutlarında endure ve cilde fistülize bartholin bezi 

abse lezyonu izlendi. Laboratuar tetkiklerinde anormallik yoktu. Manyetik rezonans görüntülemesinde 

ek bir patoloji saptanmayan hastaya genel anestezi altında abse drenajı ve eksizyon yapıldı. Patoloji 

sonucu bartholin bezinde squamöz hücreli karsinom olarak raporlandı. Hastaya ileri tetkik ve tedavi 

planlandı. Bu dönemde solunum şikayetleri oluşması üzerine alınan Covid-19 PCR testi pozitif gelmesi 

üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavisi başlandı. 15 gün süre ile takip edildi. Ancak tedaviye rağmen 

hasta covid pnömonisi ve pulmoner tromboemboli nedeni ile exitus kabul edildi. Sonuç: Bartholin bezi 

kanserleri genellikle postmenopozal hastalarda görülmekte ve tedavisinde radikal lokal eksizyon ve in-

guinal lenfadenektomi önerilmektedir. Tümörün yayılımına göre adjuvan radyoterapi de verilebilir. An-

cak çok nadir kanserler olması nedeni ile tedavide net bir konsensüs henüz oluşmamıştır. Postmenopozal 

tekrarlayan bartholin absesi şikayeti ile başvuran hastalarda akla gelmeli ve hasta uygun şekilde yöne-

tilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Bartholin Bezi Kanseri, Vulva Kanseri, Squamoz Hücreli Karsinom 
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GEÇ FETAL GELİŞME KISITLILIĞI OLAN PRETERM GEBELİKLERİN FETAL 

SONUÇLARI 

Nevin TÜTEN 

Türkiye 

Öz: Amaç:Geç fetal gelişme kısıtlılığı olan preterm gebeliklerin fetal sonuçlarını değerlendirmek Yön-

tem:2013-2017 yılları arası Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde, 34 ile 37. gebelik haftası arası do-

ğum yapan ve doğum ağırlığı gebelik haftasına göre 10. persentilin altında saptanan tekiz gebelerin 

dosyaları ayrıldı. Bu gebeler fetal gelişme kısıtlılığı(FGK) ve yapısal küçük bebek(YKB) olarak iki 

gruba ayrıldı. Grupların maternal ve fetal sonuçları karşılaştırıldı. Bulgular: 115 FGK'lı, 110 YKB'lı 

gebelik saptandı. Yaş, vücut kitle indeksi, nulliparite, gravida , parite, açısından gruplar arasında fark 

saptanmadı. FGK grubunda doğum haftası erken, doğum ağırlığı düşük saptandı(sırasıyla, doğum haf-

tası: 35,1±0,8, 35,5 ± 0,1, p:0,01, doğum ağırlığı:1813± 270, 2147±193, p:0,001). Non-stres 

test(NST)’lerin çoğu Tip 1 NST idi. Ancak, Tip 2 ve 3 NST’ye FGK grubunda daha çok saptandı(sıra-

sıyla Tip 1 NST: 99/115, %86,1, 103/110, %93,6, Tip 2 NST: 13/115, % 11,3, 7/110, %6,4, Tip 3 NST: 

3/115, %2,6, 0/110, %0 ; P:0,092). 1. ve 5. dk Apgar skoru ile Arter kan gazı pH değeri FGK grubunda 

daha düşüktü( sırasıyla 1. dk apgarı: 6,4±1,4, 6,7 ±1,5, p:0,133, 5. dk apgarı: 8,0±0,9, 8,3±1,0,p:0,088, 

arter kan gazı pH değeri: 7,26± 0,07, 7,29±0,04, p:0,003). Yoğun bakıma gidiş ve bebek ölüm oranı 

FGK grubunda daha yüksek saptandı(sırasıyla, yoğun bakıma gidiş: 10/110, %8,7, 1/110,%0,9, p:0,07, 

bebek ölüm oranı: 2/115, %1,7, 0/110, %0 , p:0165). FGK'lı ölen 2 bebeğin arter kan gazları sırasıyla; 

7,11 ve 7,06 idi. Sonuç:FGK’lı gebeleri tespit etmek ve doğru yönetmek önemlidir. Çünkü, bu bebek-

lerde yapısal olarak küçük bebeklere göre daha yüksek morbidite ve mortalite oranı görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fetal Gelişim Kısıtlılığı, Yapısal Küçük Bebek, Nons-Stres Test, 1. ve 5. Dk Apgar 

Skoru, Arter Kan Gazı Ph Değeri, Bebek Ölümü 
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NADİR GÖRÜLEN VAGİNAL LEİOMYOMA; OLGU SUNUMU 

Osman KÖSE 

Türkiye 

Öz: Giriş: Leiomyomların en sık görüldüğü yer uterusken, vajinada görülmelerine oldukça nadir rastla-

nır. Vajina yerleşimli leiomyomlarla ilgili literatürde 400’den az vaka bildirilmiştir. Bir çalışmada ise 

incelenen 50.000 cerrahi örnekte yalnızca dokuz vakada gösterilmiştir. Literatürde de nadir görülen pos-

terior duvar yerleşimli leiomyom olgusunu sunuyorum. Olgu: Bir yıldır süren disparoni şikayetleri 1 ile 

polikliniğe başvuran 54 yaşındaki hastanın ( gravid 2, yaşayan 2) muayenesinde posterior vajen yerle-

şimli yaklaşık 6x6 cmlik kitle saptandı. Hastaya yapılan transvajinal ultrasonografi de vajinanın alt ve 

orta bölümünde yer alan 6 × 4 cm'lik hipoekoik özellik gösteren lezyon gözlendi. Malignitenin dışlan-

ması için kontrastlı pelvik Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI) yapıldı (şekil 1 ). Tümör vajinal yolla 

cerrahi olarak çıkarıldı (Şekil 2). Genel incelemede, kesik kesitte 6×4x3,5 cm çapında kıvrımlı görü-

nümlü katı bir kitle görüldü. Mikroskobik inceleme sonrasında, vajinal leiomyoma tanısı verildi. Hasta-

nın takiplerinde son 1 yıldır disparoni şikayeti ve ek sorun bulunmamaktadır. Tartışma: Vajinal leiom-

yomlar genellikle 35-50 yaş aralığında görülken genellikle asemptomatik seyreder, boyut ve yerleşim 

yerlerine bağlı olarak semptomatik olabilirler. Hastamızda da kitle posterior duvar yerleşimli olup dis-

paroni şikayeti mevcuttu. Posterior vajen duvar yerleşimli kitleler karın ağrısı, sırt ağrısı veya konsti-

pasyon şikayetleri yapabilmektedir. Genellikle fizik muayene esnasında kitle fark edilse de operasyon-

dan önce ayırıcı tanı yapılmalıdır. Ayırıcı tanıda rektosel, vajinal maligniteleri içerir. MRI ve USG tü-

mörün boyutunu ve lokalizasyonunu tanımlamaya ve maligniteyi ekarte etmek için yardımcı olabilir. 

Patolojik inceleme tanı için altın standarttır. Operasyonda kitle üzerine yapılacak kesi önemli organlar-

dan uzak yapılması olabilecek komplikasyonları engeller. 

Anahtar Kelimeler: Vaginal Leiomyoma, Transvaginal Yaklaşım, Posterior Vajen 
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EXAMINATION OF RISKY AGE GROUP PREGNANCIES : THE EXPERIENCE OF A 

TERTIARY CENTER 

Pelin DEĞİRMENCİ AYÇİÇEK, Sertaç AYÇİÇEK, Ahmet YALINKAYA 

Turkey 

Abstract: Objectives : The aim of this study is to examine adolescent and advanced age pregnancies, 

which are considered to be high risk for mother and fetus, and to compare their clinical features with 

reproductive period pregnancies in the same time period. Materials and Methods : 1164 pregnant women 

who admitted to our hospital, which is a tertiary center and delivered, in 2017 were retrospectively 

analyzed. Fetal and maternal data were obtained properly from hospital records. Infants born at 20 weeks 

or less than 500 grams were not included in the study. Statistics: Statistical Package for and Social 

Sciences (SPSS) 15.0 for Windovs package program was used to evaluate the data. Chi-square analysis 

was used for comparing categorical data in statistical analyzes, and ANOVA was used for multiple 

comparisons, and Kruskal Wallis test was used as a non-parametric method for multiple comparisons of 

continuous variables that did not show normal distribution. Results: Among all pregnant women (n = 

1164), 365 were at risk age group (29 adolescents and 336 elderly); 799 were pregnant women in the 

reproductive age group. The mean age of all pregnant women was 30.82 ± 6.24, the average gravida 

was 4.10 ± 2.47 and the parity average was 2.46 ± 2.01. While the group with the highest gestational 

age was 37-39 weeks early term pregnancy (34.79%), the most delivery method was cesarean delivery 

(80.84%). The most spinal anesthesia was used (69.07%). 9.11% IUGR was detected in the fetuses of 

the cases. The APGAR score was recorded as 5.14 ± 1.98 at the 1st minute and 7.46 ± 2.26 at the 5th 

minute. When the patients were compared according to age groups, a statistically significant relationship 

was found in parameters such as gravida, parity, type of delivery, type of anesthesia, presentation, birth 

weight, 5th minute APGAR score, gestational age, IUGR, AFI, BTL application, additional surgical 

procedures and comorbid disease. Conclusion: In cases of detecting adolescent and advanced age preg-

nancies, more serious antenatal follow-ups and necessary medical measures should be taken more care-

fully by all relevant health institutions and employees. 

Keywords: Adolescent Age Pregnancies, Advanced Age Pregnancies, Maternal And Fetal Outcomes 
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OKULÖNCESİNDE FEN EĞİTİMİNE YÖNELİK YAYINLARIN ANALİZİ 

Salih GÜLEN, İsmail DÖNMEZ 

Türkiye 

Öz: Fen bilimlerinin eğitimi bireyin her yaşında devam etmesi gereken bir eğitim koludur. Bireyin do-

ğumu, çocukluğu, ergenliği, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinin tamamında fen bilimlerine yönelik me-

rak ve öğrenme güdüsünün olduğu düşünülmektedir. İnsan vücudu, doğa ve doğa olayları, uzay ve ast-

ronomi, madde ve yapısı gibi birçok konuda birey merakını fen bilimleri sayesinde gidermektedir. Fen 

bilimleri merakı giderme, bilgiyi oluşturma ve yeni bilgiler üretme konularında gözlem, deney ve araş-

tırmalar yaparak veri oluşturma prensibindedir. Okulöncesi dönemde çocuklar gördükleri, kokladıkları, 

duydukları, dokundukları ve hayal ettikleri oranda yaşadıkları dünyayı anlama ve keşfetme eğiliminde-

dirler. Bu dönemde çocukların ay, dünya ve güneş ile ilgili soruları, insan vücudundaki organların ça-

lışma prensiplerinin anlama, bitkiler, ağaçlar, çiçeklere ve hayvanlara yönelik hipotezleri, madde, eşya 

veya malzeme bilgisi gibi konulardaki merak durumları fen bilimleri bilimi ile giderilmektedir. Bu araş-

tırmanın amacı 2020 yılında yapılan ve okulöncesi dönemde fen eğitimine yönelik yayınların (araştır-

maların) analiz edilmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yapılmıştır. 

Bu dokümanlar tematik içerik analizi ile analiz edilmiştir. 2020 yılında okulöncesinde fen eğitimine 

yönelik 19 araştırmanın olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmaların amaçlarına ulaşmada çoğunlukla nitel 

yöntemleri tercih ettikleri, sonrasında sırasıyla nicel ve karma yöntemler kullandıkları belirlenmiştir. Bu 

yöntemlerle beraber en çok öğretmen ve öğretmen adayları gibi örneklem grupları tercih edilmiştir. Ay-

rıca bu araştırmalarda en çok görüşme formu kullanıldığı belirlenmiştir. Son olarak bu araştırmaların 

büyük çoğunluğunun okulöncesinde fen eğitimi teorisine dayandığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Araştırmalar, Fen Eğitimi, Okulöncesi, Okulöncesinde Fen Eğitimi 
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GEBELİKTE HİPERTANSİF DURUMLAR 

Seda ÜNVER, Esin TUFAN 

Türkiye 

Öz: Hipertansiyon kan basıncının 140/90 mm/Hg 'den yüksek olması ve bu durumun süreklilik arz et-

mesi ile karakterize bir hastalıktır ve gebelikte hipertansif sınıflandırma gebelik hipertansiyonu, preek-

lempsi, eklempsi, HELLP sendromu şeklindedir. Gebelik hipertansiyonu kadının gebelik öncesi anam-

nezinde herhangi bir hipertansiyon öyküsünün olmaması ve hipertansiyon belirtilerinin gebelikle bera-

ber yaygın vazospazm nedeniyle geliştiği durumdur. Gebelik hipertansiyonu maternal ve fetal sağlığı 

olumsuz etkilemektedir. Erken tanı için ayrıntılı anamnez, laboratuvar sonuçları, fiziki bulgular öncü 

olmaktadır. Gebelikte hipertansif durumları oluşturabilecek bir çok risk faktörü mevcuttur. Tedavisinde 

de genellikle gebenin sol lateral pozisyonda yatması istenir ve bunun yanı sıra antihipertansif ilaçlar da 

tedavide kullanılabilmektedir. Preeklempsi etkeni belirsiz olmakla birlikte plasentada oksijen oranının 

düşmesi ve arter invasyonda azalan trofoblastlar neden olduğu düşünülmektedir. Gebelik hipertansiyo-

nuna proteinüri ve ödem eklenmesi ile karakterize hipertansif bir durumdur. Tedavideki amaç gebede 

oluşabilecek istenmeyen durumları engellemek ve minimal düzeye indirgemektir. Tedavisinde maternal 

ve fetal sağlığın kontrol altında takip edilmesi gerekmektedir. Bunun için gebeye hastane yatışı veril-

mektedir. Eklemsi ise preeklampsi semptomlarına konvülsiyonların da eklenmesi ile karakterize bir hi-

pertansif durumdur. Gebeliğin 20. Haftasından sonra veya doğumdan ilk 48 saat içinde görülmektedir. 

Eklempsinin kesin tedavisi doğumdur. Konvülsiyonların tekrarlamaması için magnezyum sülfat kulla-

nılması önerilmektedir. Bu derleme ile maternal ve fetal sağlığı büyük oranda etkileyen gebelikte hiper-

tansif durumların literatür doğrultusunda incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Hipertansiyon, Preeklempsi, Eklempsi 
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MENOPOZ İLE İLGİLİ KISA SÜRELİ SEMPTOMLARA YÖNELİK KANITA DAYALI 

UYGULAMALARIN İNCELENMESİ 

Seda ÜNVER, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Menopoz, kadın sağlığı açısından önemli bir dönem olup bu dönemde östrojen eksikliğine bağlı 

görülen vazomotor semptomlar, genitoüriner semptomlar, vajinal lubrikasyonun olmaması, vajinal at-

rofi, cinsel işlev bozuklukları, üriner inkontinans, deride görülen değişiklikler, halsizlik, uyku sorunları, 

psikolojik bozukluklar meydana gelmektedir. Vazomotor semptomları; sıcak basması, çarpıntı, gece 

terlemesi ve baş ağrısı olarak; psikolojik semptomları da hüzünlenme, huzursuzluk-sinirlilik, korku-

panik, ağlama nöbetleri, fiziksel-zihinsel yorgunluk, endişe/kaygı şeklinde sıralayabiliriz. Genitoüriner 

semptomlar ise vulvovajinal atrofi, vajinal lubrikasyonun olmaması ve disparoni semptomlarını kapsa-

maktadır. Bu semptomlara yönelik tedavi seçenekleri steroidal, non steroidal, cerrahi, lazer tedavileri 

ile tamamlayıcı ve alternatif tedaviler şeklindedir. Bu tedaviler vajinal yağlar, nemlendiriciler, düşük 

doz bitkisel veya sentetik östrojen takviyesi, yoga ve fiziksel gevşeme teknikleri, akupunktur, kegel 

egzersizleri ve çeşitli bitkilerle yapılan tedavileri kapsamaktadır. Bu tedavi seçenekleri ile ilgili yapılan 

çalışmalar ve kanıta dayalı uygulamalar mevcuttur fakat tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi ve daha 

fazla önem verilmesi gerekmektedir. Kadın bu dönemdeki karşılaştığı mevcut problemlerle baş etmesi 

ve bu problemleri daha iyi bir şekilde yönetmesi kadının sağlık düzeyini daha iyi seviyeye taşımaktadır. 

Bir toplumdaki kadının sağlık düzeyi arttıkça o toplumun da sağlık düzeyi ve gelişmişlik düzeyi art-

maktadır. Çünkü sağlıklı kadın, sağlıklı toplumun temellerini oluşturur. Bu derleme ile menopoz döne-

minde görülen kısa süreli semptomlara yönelik kanıta dayalı uygulamaların literatür doğrultusunda tar-

tışılması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Menopoz, Kısa Süreli Semptom, Kanıta Dayalı Uygulama, Kadın, Sağlık 
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POSTPARTUM HEMOLİTİK ÜREMİK SENDROM 

Sema BAKİ YILDIRIM, Neslihan BEZİRGANOĞLU ALTUNTAŞ 

Türkiye 

Öz: Hemolitik üremik sendrom (HÜS) mikroanjiyopatik hemolitik anemi, trombositopeni ve akut böb-

rek yetmezliği ile karakterizedir. Genellikle bebeklerde ve Escherichia coli'nin enterohemorajik bir su-

şunun (O157: H7) neden olduğu kanlı ishali olan küçük çocuklarda görülür (1). Postpartum HÜS 

(PHUS) ilk olarak 1968'de Robson tarafından tanımlanmıştır (2). Pediatrik yaş grubunda postpartum 

HÜS nadirdir. Bununla birlikte, dünya çapında artan genç gebelik insidansı ile akut böbrek yetmezliği 

ile başvuran hamile ergenlerde bu sendrom ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Son araştırmalar tahmini insi-

dansının 25.000 gebelikte 1 olarak göstermektedir (3). PHUS patogenezi tam olarak bilinmemektedir. 

Gebelik, akut HÜS epizodları için bir risk faktörü olabilir, çünkü gebelik artmış prokoagülan faktörler, 

azalmış fibrinolitik aktivite, endotelyal hücre trombomodülin kaybı ve azalmış ADAMTS 13 aktivitesi 

ile ilişkilidir (4). Genellikle Komplike olmayan bir gebelik sonrası tetiklenirken ayrıca; gebeliğe bağlı 

hipertansiyon, oral kontraseptif tedavi, enfeksiyon, otoimmün bozukluklar, immünsüpresanların ve an-

tineoplastiklerin kullanımına bağlı da gelişebilir. Postpartum HÜS'deki birincil kusur tanımlanamayan 

platelet agregasyon faktöre bağlı damar duvarında mikrotrombinin birikmesine, böbreğin mikro damar 

sisteminde tıkanmalara ve akut böbrek yetmezliğine neden olmasıdır (5). Postpartum HÜS tanısı zordur. 

PHUS bugün geçmiş yıllara göre daha iyi tanınmasına rağmen, zamanında tedavi edilmezse hala yaşamı 

tehdit eden bir hastalıktır (6). HÜS tedavisi tartışmalıdır. Şu anda plazmaferezin HÜS'de etkili olduğu 

kanıtlanmış, sonucu % 80-%90 iyileştirdiği gösterilmiştir (7). Özellikle plazmafereze hemen yanıt ver-

meyen hastalarda sıklıkla adjuvan tedavi olarak steroidler kullanılır. İkinci basamak tedaviler deneysel 

kalmıştır. Antikoagülanlar [8], fibrinolitikler [9], prostosiklin infüzyonları ve intravenöz immünoglobu-

lin halen araştırılmaktadır (10). Postpartum HÜS'ün prognozu kötüdür (11). Hastalıktan hayatta kalan-

ların% 50'sinde en az bir kez tekrarladığı görülmüştür. Vakaların sadece %10’unda renal fonksiyon ta-

mamen iyileşmiştir. Bununla birlikte erken tanı ve uygun tedavi ile maternal mortalite %90’a kadar 

azaltılabilir, ancak uzun vadeli morbidite ve mortalitesi yüksektir (1). OLGU: 17 yaşında, 120 kilogram 

ağırlığında, ilk gebeliği olan hasta 40. gebelik haftasında komplikasyonsuz sezaryen ameliyatı geçirdi. 

Doğum öncesi düzensiz takipli ve tıbbi öyküleri dikkat çekici değildi; doğum sonrası takibi sorunsuz 

geçti. Postpartum 3. günü halsizlik ve oturup kalkmakta zorlanma şikayeti ile geldi. Ateşi 36.5 °C, kan 

basıncı 130/80 mmHg idi. Hastanın aktif kanaması yoktu, kötü kokulu vajinal akıntısı mevcuttu. Sezar-

yen insizyonu intakttı ancak insizyonun 3 cm üstünde 20x40 cm²’lik kızarık, ödemli, ısı artışı olan bir 

alan mevcuttu. Laboratuvar sonuçlarında; beyaz kan hücresi (WBC) sayısı 16,7 × 10³ / µL, trombosit 

(PLT) sayısı 32× 10³ / µL ve hemoglobin (Hgb) düzeyi 8 g / L, kreatinin 2,03 mg/dL, alanin aminot-

ransferaz (ALT) 17 U/L, aspartat aminotransferaz (AST) 72 U/L, laktat dehidrogenaz (LDH) 1859 U/L, 

CRP 172 MG/dL ve +2 proteinürisi olduğu görüldü. Aktive parsiyel tromboplastin zamanı (APTT), 

protrombin zamanı (PT), fibrinojen (FIB) normal aralık içindeydi. Sepsis, HÜS, HELLP ön tanılarıyla 

hasta 2. Basamk yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Kan ve idrar kültürleri alındı. Tazosin, flagyl ve klin-

damisin başlandı. 3Ü eritrosit süspansiyonu, 3Ü taze donmuş plazma (TDP) ve 2 havuzlanmış trombosit 

transfüzyonu yapıldı. Takibinde ateşi 39C°, nabız dakikada 120-130, tansiyon 140/80 mmhg civarında 

seyretti, 12 saatlik süreçte 4500 cc aldı, 2500 cc çıkardı. Kontrol tetkiklerinde hgb 7,7 g/L, PLT 32X10³ 
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/ µL, kreatinin 3,1 mg/dL LDH 2770 U/L olduğu görüldü. Nefrologa danışıldı. HÜS ön tanısıyla plaz-

maferez yapılmak üzere üst merkeze sevk edildi. Üçüncü basamak yoğun bakım ünitesinde antibiyote-

rapi, antihipertansif, antikoagülan tedavi, kan ürünleri replasmanı, günlük plazmaferez ve aralıklı he-

modiyaliz alarak 19 gün takip edildi. Kültürlerinde üreme olmadı. Adölesan serviste ayrıca 15 günlük 

takip sonrası kreatinin değeri 1,1 mg/dL, PLT 241x 10³ µL, hgb 8,7 g/dL ile taburcu edildi. Antihiper-

tansif tedavi devam etti. SONUÇ Postpartum HÜS tanısı zor ve tekrarlayıcıdır ve zamanında tedavi 

edilmezse yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Erken tanı ve uygun tedavi ile maternal mortalite azaltıla-

bilir, ancak uzun vadeli morbidite ve mortalite yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Postpartum Hemolitik Üremik Sendrom, Adölesan Gebelik, Erken Tanı 
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VİTAMİN B12 EKSİKLİĞİ TEDAVİSİNDE ORATYA ÇIKAN FOKAL NÖBETLE KARIŞAN 

İSTEMSİZ HAREKETLER 

Serap KARAMAN 

Türkiye 

Öz: Süt çocukluğu döneminde görülen megaloblastik aneminin en sık nedeni olan vitamin B12 eksik-

liği, sıklıkla annelerdeki vitamin B12 eksikliği veya selektif vitamin B12 emilim bozukluğu zemininde 

ortaya çıkar. Vitamin B12 eksikliğinde apati, huzursuzluk, hipotoni ve nöromotor gelişme geriliği ve 

konvülziyon şeklinde nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir. Nadir görülmesine rağmen vitamin B12 

tedavisi sırasında da istemsiz hareketler görülebilir. İstemsiz hareketler vitamin B12 eksikliğinin baş-

langıç bulgusu olabileceği gibi tedavi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Burada süt çocukluğu 

döneminde vitamin B12 eksikliği tanısı konan ve tedavisi sırasında istemsiz vücut hareketleri gelişen üç 

olgu sunmak istedik.Birinci olgumuz dokuz aylık erkek hasta solukluk, gelişme geriliği ve huzursuzluk 

yakınmalarıyla başvurdu. Anamnezinde ailenin sosyoekonomik düzeyi düşük, şehir merkezine bağlı bir 

köyde yaşamakta idi. Nörolojik muayenesinde çevre ile ilgisi az, apatikti; baş kontrolu yoktu, desteksiz 

oturamıyordu. Serum vitamin B12 düzeyi: 83 pg/ml, folat: 11 ng/mL saptandı. Anne vitamin B12 dü-

zeyi: 130 pg/ml saptandı. Kemik iliği aspirasyonunda megaloblastik değişiklikler izlendi. Hastaya int-

ramusküler vitamin B12 tedavisi başlandı. Tedavinin 4. gününde önce ellerinde kaba tremor başladı. 

Daha sonra progresif olarak yanağına, ellerine ve ayaklarına yayıldı. EEG de epileptik aktivite saptan-

madı. Vitamin B12 tedavisine devam edilen hastanın İzleminde yaklaşık 2. hafta sonunda klinik bulgular 

spontan olarak düzeldi. Olgu 2 ve Olgu 3 sırasıyla 11 aylık ve 10 aylık olup, ağır vitamin b12 eksikliği 

saptanmıştırlar. Her iki olguda da beslenme intoleransı ve solukluk, halsizlik ortak şikayetleri vardı. 

Serum vitamin B12 düzeyleri sırasıyla 78-108 pg/ml olarak saptandı. Tedaviye başlandıktan 1 hafta 

içerisinde istemsiz nörolojik hareketleri gözlendi ve takibinde tamamen sekelsiz iyileştiler. 

Anahtar Kelimeler: B12 Vitamini, Folik Asit, Nörolojik Bulgular 
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YENİDOĞAN BEBEKLERDE PATENT DUKTUS ARTERİOZUS’UN TANISI İÇİN KARİNA 

AÇISI ÖLÇÜMLERİ 

Serap KARAMAN, Abdurrahman ÜNER 

Türkiye 

Öz: Duktus Arteriosus’a (PDA) yatak başında tanı konulması, özellikle hâlihazırda ekokardiyografi 

çekme imkânının olmadığı durumlarda önemini korumaya devam etmektedir. Bu çalışmamızın amacı; 

bir akciğer grafisindegörülen,sol ana bronkusun çıktığı yerde genişlemiş olan Karina Açısının (CA) 

muhtemel bir PDA varlığını destekleyip desteklemediğini değerlendirmekti. Klinik ve ekokardiyografik 

olarak PDA tanısı almış olup, hemodinamik olarak anlamlı olan ve 37 hafta altındaki 69 infantdan ça-

lışma grubu oluşturuldu. Çalışma grubundaki 40 infant retrospektif, 20 infant prospektif olarak ince-

lendi. Kontrol grubu 60 vakadan oluşturuldu. 69 PDA’lı ve 60’ında herhangi bir duktus bulgusu olma-

yan infantta, her iki ana bronş arasındaki açının karina seviyesinde ölçülmesi suretiyle sol bronkusun 

yerleşimi değerlendirildi. Her iki gurup karşılaştırıldığında; PDA grubunda anlamlı derecede bir Karina 

Açısı (CA2) genişlemesi mevcuttu, bu grupta çeyrek değer genişliği (IQR) 69-108 º, ortanca değer (me-

dian) 89º ve ortalama değer (mean) 87.26 º (± 7.01 º) iken kontrol gurubunda bu değerler sırasıyla 57-

89º, 66.5º ve 67.4º (± 7.33º) idi (P < 0.001). Cut-off noktası 73.5 º olarak kabul edildiğinde, en yüksek 

sensitivite (%97) ve spesifite (%55) değerini ifade etmektedir. Biz, artmış olan CA değeri ile PDA’nın 

ortaya çıkışı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit ettik (P< 0.01). PDA yokken olan karina açısı 

(CA1) çeyrek değer genişliği (IQR) 58-85 º, ortanca değer (median) 73 º ve ortalama değer (mean) 72,2 

º (± 4.9 º), PDA saptandağında çeyrek değer genişliği (IQR) 69-108 º, ortanca değer (median) 89º ve 

ortalama değer (mean) 87.2 º (±7.01 º) , PDA kapandığında bu değerler sırasıyla 63-88º, 74.5 º ve 74.7º 

(± 6.4 º) idi (P< 0.001). PDA’ rezolüsyonundan sonra CA’da meydana gelen değişiklikleri de inceledik. 

DA’nın patent durumdayken ölçülen 87.2 º (± 7 º) değeri ile karşılaştırıldığında, CA’nın 74.7 º (± 6.4 º) 

değerine gerilediği görüldü (P< 0.001). Biz, olası bir PDA varlığının göğüs grafisinde CA genişlemesi 

şeklinde ortaya çıkma ihtimalinin arttığını ortaya koyduk. Benzer şekilde, CA’nın 73.5 º’den daha dar 

olması %93 NPD (Negatif prediktif değer) ihtimali ile PDA tanısını ekarte etmektedir. PDA tanısının 

konmasında; CA değeri, güvenilir kolay ulaşılabilen ve bir araçtır. Not: Bu çalışma ilk sırada yer alan 

yazarın Tıp uzmanlık tezinden üretilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: PDA, Karina Açısı Değeri, Prematürite, Ekokardiografi 
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WIGGLESWORTH SINIFLAMASINA GÖRE KLİNİĞİMİZİN ÜÇ YILLIK PERİNATAL 

MORTALİTE HIZI 

Serap Mutlu ÖZÇELİK OTCU, Ahmet YALINKAYA 

Türkiye 

Öz: Amaç: Perinatal mortalite hızını saptamak ve perinatal ölüm nedenlerini Wigglesworth sınıflanması 

ile belirlemek, elde edilen sonuçlarla perinatal ölüm hızının düşürülmesi için öncelikli olarak alınması 

gereken önlemleri ortaya çıkarmak. Yöntem: Gebeliğin 20. haftasını doldurmuş veya doğum ağırlığı 

500 gramın üzerinde olan 4830 yenidoğan içinden perinatal, erken neonatal ve geç neonatal dönemde 

kaybedilen 556 bebek çalışmaya dahil edildi. Perinatal mortalite hızı, erken neonatal mortalite hızı, geç 

neonatal mortalite hızı ve ölü doğum hızı hesaplandı. Perinatal ölüm nedenleri Wigglesworth sınıflan-

ması ile belirlendi. Bulgular: Çalışmamızda perinatal mortalite hızı binde 115.11 olarak bulundu. Neo-

natal mortalite hızı binde 75.69, erken neonatal mortalite hızı binde 68.55, geç neonatal mortalite hızı 

binde 7.13, ölü doğum hızı binde 42.65 olarak bulundu. Perinatal dönemde kaybedilen olgularda yapılan 

Wigglesworth sınıflanmasına göre fetal mortalite nedenleri gruplandırıldığında %37.05’i grup1(masere 

ölü doğumlar), %10’u grup 2 (fetal malformasyonlar), %36.15’i grup 3 (prematürite), %4.85’i grup 4 

(perinatal asfiksi), %4.07’si grup 5 (özel nedenler), %5.58’i grup 6 (enfeksiyonlar), %2.3’ü grup 7 (bi-

linmiyenler)’de yer aldığı görüldü . Sonuç: Üç yılı kapsayan çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz veri-

lerle hastanemizde perinatal ölüm oranının düşürülmesi için öncelikli olarak bölgede antenatal bakım 

hizmetlerinin yeterli ve nitelikli hale getirilmesi, doğurganlık hızının kontrol altına alınması, konjenital 

malformasyonlu olguların erken gebelik haftalarında tanınması ve gerekli medikal yaklaşımın zama-

nında uygulanması, peripartum dönemde iyi obstetrik takip ve yenidoğan döneminde etkin tedbirlerin 

alınması ile bir ölçüde mümkün olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Perinatal Mortalite Hızı, Neonatal Mortalite Hızı, Ölü Doğum Hızı, Wigglesworth 
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İZOLE LATERAL VENTRİKÜLOMEGALİNİN POSTNATAL GELİŞİMSEL SONUCU 

Serenat ERİŞ YALÇIN 

Türkiye 

Öz: Amaç: Fetal ventrikülomegali, merkezi sinir sisteminin ultrason muayenesinde en sık görülen anor-

mal belirtisidir. Intrauterin ölçülen, 10.0 mm üzerinde bir atriyal genişlik ventrikülomegali olarak teşhis 

edilebilir; atriyal genişlik 10.0 mm ile 12.0 mm arasında olduğunda hafif ventrikülomegali, 12.1 ile 15.0 

mm arasında olduğunda orta ventrikülomegali ve 15.0 mm üzerinde olduğunda ise şiddetli olarak sınıf-

landırılabilir. Bazı çalışmalarda hafif ventrikülomegali, 10 ila 15 mm arasındaki tüm atriyal ölçüm va-

kalarını içerdiğinden, bu sınıflandırma konsensusa dayalı değildir. Ventrikülomegali, ek yapısal anor-

malliklerle ilişkili olmadığında izole olarak tanımlanır. Lateral ventrikülomegali derecesi, fetüsün prog-

nozunda önemli bir faktördür. Şiddetli ventrikülomegali, neonatal serebral palsi ve ölüme neden olabilir. 

Bununla birlikte, daha düşük dilatasyon derecelerinin önemi hala belirsizdir: dilatasyon yapısal veya 

kromozomal anomalilerle ilişkili olabilir veya patolojik önemi olmayan zararsız bir bulgu olabilir. Bu 

nedenle, dilatasyonun tespiti, obstetrik yönetim ve anne baba adaylarının danışmanlığında çeşitli sorun-

ları ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, sonografide izole bulgu olduğu düşünülen farklı dere-

celerde ventrikülomegali tanısı almış fetüslerin sonuçlarını değerlendirmektir. Materyal-Metod: Tersi-

yer bir merkezde ventrikülomegali nedeniyle takip edilmiş olgular retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya 

sonografide izole lateral ventrikülomegali olduğu düşünülen olgular dahil edildi. Kromozomal anomali, 

ileri değerlendirmelerde ek yapısal malformasyon ve TORCH pozitif saptanan olgular çalışma dışı bı-

rakıldı. Nörogelişimsel durumlarına ilişkin veriler, ebeveynlerle yapılan görüşmeler ile ve hastane kayıt 

sisteminden edinildi. Bulgular: 37 ventrikülomegali vakası dahil edildi, 24'ü hafif, 9'u orta ve 4’ü şiddetli 

olarak sınıflandırıldı ve tanıda medyan atriyal çapı 11,2 mm idi. Çoğu vakada (22) ventrikülomegali tek 

taraflı idi. 8 olguda ventrikülomegalinin in-utero kendiliğinden rezolüsyonu meydana geldi. Tüm yeni-

doğanlar postnatal transfontanel ultrason ve nörolojik muayeneye tabi tutuldu. Medyan postnatal takip 

26.0 aydı. Doğum sonrası nörolojik değerlendirme, çoğu bebekte (33/37,% 89.1), 4 psikomotor gecikme 

vakası ile yaşa göre normal sonuç gösterdi. Bu olgulardan 3’ü şiddetli ventrikülomegali grubunda idi. 

Sadece bir hafif ventrikülomegali olgusunda anormal nörolojik gelişim ortaya çıkmakla birlikte bu ol-

gunun postnatal manyetik rezonans görüntülemesinde serebellar çap 5. Persentildeydi. Sonuç: İzole ha-

fif ventrikülomegalinin prognozu, doğum öncesi bakımın odak noktası olmaya devam etmektedir ve 

ebeveynlerin önemli endişelerinden biridir. Ventrikülomegalinin antenatal tespiti, daha detaylı değer-

lendirmeyi hakeder, çünkü prognoz, ventriküler dilatasyonun boyutuna ve ilerlemesine ve ayrıca ilişkili 

anomalilerin varlığına veya yokluğuna bağlıdır. Genel olarak, lateral ventrikül çapı <15 mm olan, kro-

mozomal hastalığı ve intrauterin enfeksiyonu olmayan, izole grupta, nörogelişimsel prognoz iyidir. 

Anahtar Kelimeler: Ventrikülomegali, İzole Ventrikülomegali, Psikomotor Gecikme 
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PRENATAL DÖNEMDE TESPİT EDİLEN CMV OLGUSU 

Serenat ERİŞ YALÇIN, Hasan Berkan SAYAL, And YAVUZ 

Türkiye 

Öz: Giriş: CMV enfeksiyonu yenidoğanda doğumsal, intrapartum ve antenatal enfeksiyon yolları ile 

edinilebilir. Yenidoğanın enfeksiyonu, vajinal doğum sırasında veya CMV ile enfekte anne sütünün 

yutulması sırasında CMV ile enfekte olmuş servikal salgılara maruz kalmaya ikincil olarak ortaya çıka-

bilir, ancak bu tür enfeksiyonlar, term bebeklerde nadiren önemli semptomlara veya sekellere neden 

olur. Konjenital CMV, transplasental olarak ortaya çıkar ve yenidoğanda semptomatik veya asempto-

matik enfeksiyona neden olabilir. Birincil maternal CMV enfeksiyonu sırasında fetal geçiş ve sempto-

matik hastalık olasılığı çok daha fazladır. CMV seronegatif annelerin% 1-4'ünün hamilelik sırasında 

enfekte olacağı ve bu enfekte kadınların% 30-40'ının fetüse virüs bulaştıracağı tahmin edilmektedir. 

Birincil olmayan maternal CMV enfeksiyonları da fetal geçişle sonuçlanabilir. Bu enfeksiyonlar, sero-

pozitif kadınlarda yeniden aktive olmuş latent enfeksiyonu veya yeni bir suşla yeniden enfeksiyonu 

temsil edebilir. Şu anda, gebe kalma öncesi bağışıklığı olan kadınların % 10-30'unun yeniden enfekte 

olduğu ve% 1-3'ün fetüse geçeceği tahmin edilmektedir. Yenidoğanda ve uzun süreli nörogelişimsel 

hastalık belirtileri sekel, birincil veya tekrarlayan enfeksiyon durumunda bulaşmadan sonra ortaya çıka-

bilir. Konjenital CMV'li tüm yenidoğanların % 11 -% 12.7'sinde semptomlar görülür. Klinik bulgular 

arasında İUGR, hidrops, peteşi, purpura, trombositopeni, sarılık, hepatosplenomegali, pnömonit, mik-

rosefali, periventriküler kalsifikasyonlar, nöbetler, korioretinit, sensörinöral işitme kaybı, kemik anor-

mallikleri bulunur. Olgu: 21 yaş gravida 1, para 0 hasta su gelişi şikayeti ile 27. Gebelik haftasında acil 

servisimize başvurdu. Muayanede aktif su gelişi saptanmayan ancak sonografide fetal ölçümlerin gebe-

lik yaşına göre küçük ve intrauterin gelişme geriliği ile uyumlu olduğu saptanan hasta interne edildi. 

Hastanın öyküsünde 1. Trimesterde bakılan testlerde CMV IGM ve CMV IGG pozitif saptandığı ve 

avidite değerinin ara değer geldiği öğrenildi, aileye mevcut durumun intrauterin CMV enfeksiyonuna 

bağlı olabileceği anlatılarak amnosentez önerildi. Amniosentezde CMV PCR sonucu pozitif olarak 

geldi. Fetusta yapılan sonografide IUGR dışında intrauterin enfeksiyon düşündürecek başka bulgu sap-

tanmadı. Aile konjenital CMV enfeksiyonu hakkında bilgilendirildi. Takiplerde umblikal akımlarda di-

renç artışı mevcuttu, hasta 37. Gebelik haftasında sezaryen ile 2070 gram ağırlığında 48 cm boyunda 

apgar 9/10 olan kız bebek dünyaya getirdi. Yenidoğanın muayenesinde baş çevresi ve kilo persentili 3 

persentil altında saptandı. Diğer sistem muayeneleri olağandı. Laboratuar tetkiklerinde CMV IGM 1.40 

(reaktif) ve CMV IGG 32.69 (reaktif) olarak saptandı.Neonatal CMV PCR sonucu pozitif olarak geldi. 

İşitme testi ve göz dibi muayenesi olağandı. Tüm batın ultrasonografisi normal olup transfontanel usg 

raporunda lateral ventrikül ve 3. Ventriküller normal genişlikte ancak bilateral kaudotalamik oluk sevi-

yesinde büyüğü solda 3.9 mm çapa ulaşan kistik sinyal değişikliği izlendi. Ayrıca sağda daha belirgin 

olmak üzere bilateral periventriküler beyaz cevherde lökomalazi açısından şüpheli eko artışı mevcuttu. 

Kranial MR görüntüleme sonografik bulguları doğrulamadı. Yenidoğan oluşabilecek uzun dönem se-

keller açısından takibe alındı. Sonuç: Birincil CMV enfeksiyonunun serolojik tanısının altın standardı, 

maternal serokonversiyon veya düşük aviditeli anti-CMV IgG antikorları ile birlikte serum anti-CMV'ye 

özgü IgM antikorlarının varlığıdır. Anti-CMV IgM antikorlarının test edilmesi, hamile kadınları taramak 

için en yaygın olarak kullanılan ve uygun prosedürdür, ancak hamile kadınların serumunda IgM'nin 

tespiti, özellikle anti-CMV IgG aviditesi olmak üzere daha ileri teşhis araştırmaları için bir başlangıç 
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noktası olabilir. Fetal enfeksiyon pozitif viral kültür veya amniyotik sıvıdan PCR ile teşhis edilir. Yeni-

doğanda teşhis, yaşamın ilk 3 haftasında PCR, kültür veya antijen testi (pp65 antijen) yoluyla vücut 

sıvılarında viral tespit ile yapılır. Her zaman kapsamlı bir prenatal tanı sunmak çok önemlidir çünkü 

maternal CMV enfeksiyonuna maruz kalan fetüslerde enfeksiyon durumu bilinmediğinde, ultrason anor-

mallikleri vakaların sadece üçte birinde semptomatik konjenital enfeksiyonu öngörür. Yüksek viral 

yüklü amnion mayi ile birlikte anormal ultrason bulguları, semptomatik konjenital CMV enfeksiyonunu 

tanımlamak için tanısal ve prognostik kapasiteyi arttırır . Bununla birlikte, amniosentez sıvısında yüksek 

viral yük ultrason normal olsa dahi fetüslerin % 50'sinde histolojik beyin hasarı ile ilişkilendirilebilir. 

Uzun süreli sekeller, hem semptomatik hem de asemptomatik konjenital enfeksiyonları takiben ortaya 

çıkar ve semptomatik bebeklerde daha sık ve şiddetli sekeller meydana gelir. Doğumda semptomatik 

olan bebeklerin % 40-58'inin sekel geliştirmeye devam ettiği tahmin edilmektedir ve bunlar sensörinöral 

işitme kaybı, görme kaybı, zeka geriliği, nöbet bozukluğu, serebral palsi, görme bozuklukları veya ge-

lişimsel gecikmeyi içerebilir. Asemptomatik yenidoğanların yaklaşık% 13,5'i nörogelişim hasarı geliş-

tirmeye devam edebilir ve bu en yaygın olarak işitme kaybı olarak ortaya çıkar. İşitme kaybı, CMV 

enfeksiyonu birinci veya ikinci trimesterde ortaya çıktığında en yaygın olanıdır. Semptomatik veya 

asemptomatik konjenital enfeksiyonu takiben oluşan sensörinöral işitme kaybı genellikle ilerleyicidir, 

tek taraflı veya iki taraflı olabilir ve doğumda olmayabilir, ancak daha sonra çocuklukta klinik olarak 

ortaya çıkabilir; bu nedenle, bu çocukların düzenli işitme değerlendirmeleri ve nörogelişimsel klini ta-

kibi çok önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: CMV, Konjenital Enfeksiyon, Prenatal Tanı 
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ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BETA TALASEMİ TAŞIYICILIĞI (TALASEMI MINOR) VE 

DEMIR EKSIKLIĞINE BAĞLI ANEMI OLGULARINDA RETIKÜLOSIT 

PARAMETRELERININ DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI 

Sibel AKA 

Türkiye 

Öz: Aneminin en sık olarak görülme nedeni sadece demir eksikliği olmayıp, beta talasemi hastalığı ve 

taşıyıcılığı da olabilmektedir. Güncel olarak, demir eksikliği anemisi ve beta-talasemi ve beta-talasemi 

taşıyıcılığının tanısı geleneksel hematoloji parametreleri ile konulmaktadır. Her ikiside, düşük hemog-

lobin (Hb) ve ortalama korpüsküler hacim (MCV) gibi ortak parametrelere sahiptir. Bu hastalıklar ara-

sında kesin ayırım yapmak için hemoglobin tiplendirmesi ve genetik testlere ihtiyaç duyulmaktadır.Bu 

çalışmada bu ayırımı için yeni retikülosit parametrelerinin bu hastalıklara sahip çocuklardaki tanısal 

gücünü araştırmayı amaçladık. Bu çalışma, yaşları 1-18 arasında (ort. 10,24±3,99) olan toplam 134 pe-

diyatrik olgu ile yapılmıştır. Çalışma gruplarını; 51 (%38) Beta talesemi taşıyıcılı olgu, 38 (%28.4) de-

mir eksikliği olan olgu ve 45 (%33.6) Sağlıklı Kontrol grubu olmak üzere üç grup oluşturmuştur. Reti-

külosit parametreleri (retikülosit hemoglobin eşdeğeri (RET-He), mikrositoz yüzdesi (% microR). Tüm 

çalışma gruplarındaki pediyatrik olgularının , hipokromik hücre yüzdesi (% Hyper-He), immatür reti-

kulosit fraksiyonu (IRF) kan değerleri ölçülerek gruplar arası karşılaştırmalar yapılmıştır. Çalışma so-

nuçlarına göre, Beta talesemi taşıyıcılı olgulardaki % microR oranı %47,8 (38,4-54,1) olarak hem sağ-

lıklı kontrol grubundan 3,4 (1,3-6) hem de demir eksikliği bulunan olgulardan 3,6 (2,3-7) anlamlı olarak 

yüksek olarak bulunmuştur (p=0,001). IRF değerleri de Beta talesemi taşıyıcılı olgularda anlamlı olarak 

yüksek bulunmakla birlikte ileri derecede anlamlı olarak bulunmamıştır (p=0,041). % Hyper-He ve 

RET-He değerleri ise zıt olarak, demir eksikliği olan pediyatrik grupta daha yüksek olarak bulunmuştur 

(p=0,001). Sonuç olarak, beta-talasemi taşıyıcılarındaki % microR oranının demir eksikliği olan çocuk-

lara göre daha yüksek olduğunu ve ayırım için daha ileri ve pahalı metotlara başvurmadan bu ayırımı 

yapabilecek tanısal bir test olarak kullanılabileceğini düşünmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: Beta-Talasemi Taşıyıcılığı, % Micror, Demir Eksikliği 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ETKİSİ 

Tuğçe Döndü SAVAŞIR, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını yalnızca bir sağlık sorunu olmaktan çıkmış olup, 

toplumsal hayatımız üzerinde etkiler oluşturmaya başlamıştır. COVID-19 ile mücadelenin merkezinde, 

bakım ve müdahale çabaları ile sağlık personeli ve evde bakım sağlayanlar dikkate alındığında ağırlıklı 

olarak kadınlar bulunmaktadır. Ev içinde gerçekleştirilen temizlik, yemek, çamaşır, alışveriş, evin ida-

resi gibi işlerin yanı sıra, duygusal emek ve bakım emeği de karşılıksız kadın emeği bağlamında değer-

lendirilebilen kavramsallaştırmalardır. Pandemi süreci boyunca kadının verdiği karşılıksız bakım emeği 

giderek artmaktadır. Covid-19 pandemisi, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının önlenmesine yönelik son 

yıllarda elde edilen sınırlı kazanımların kaybedilmesine ve cinsiyetler arası eşitsizliğin artış gösterme-

sine neden olabilecek problemlerin ortaya çıkmasına da böylece zemin hazırlamıştır. Dünya Sağlık Ör-

gütü, salgın süresince özellikle kısıtlamaların yoğun yaşandığı çoğu ülkede kız çocuklarına ve kadınlara 

uygulanan psikolojik ve fiziksel şiddetin artmış olduğu bildirmektedir. COVİD-19 pandemisi süreci cin-

siyetler arası farklılıklar göstermektedir. DSÖ ve Çin’in ortak yayımladığı raporda Çin’de COVID-19’a 

bağlı kaba ölüm oranının %3.8 olduğu, kadınlarda %2.8 olan ölüm oranının erkeklerde %4.8 olduğu 

belirtilmiştir. Bulaşması durumunda ve hastalığın seyri açısından kadınlar erkeklere göre daha avantajlı 

olsa da, salgının yarattığı etkiler göz önüne alındığında dezavantajlı durumda olanlar kadınlardır. Bir-

leşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları COVID-19 krizinin çözümünün sadece sağlık ile ilişkili 

bir problem olmadığını, sorunun insan hakları açısından ele alınması gerektiğini belirtmektedir. Bu der-

lemede COVID-19 pandemisinde toplumsal cinsiyet eşitliği ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Kadın, Psikoloji, Ekonomi, Toplumsal Cinsiyet 
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ASTIMLI ÇOCUKLAR VE D TİPİ KİŞİLİK YAPISINA SAHİP ANNELER 

Tuğçe TOPCU, Meltem KÜRTÜNCÜ 

Türkiye 

Öz: Astım, çocukluk çağında sıklıkla görülen ve öksürük, nefes almada zorluk şikayetleri ile gelişen, 

yaşam kalitesini negatif yönde etkileyen, günümüzde giderek artış gösteren kronik bir hastalıktır. Astım 

genetik zeminde, farklı derecelerde biyokimyasal, enfeksiyöz, immünolojik, fizyolojik ve psikolojik et-

menler tarafından tetiklenen kronik bir solunum yolu hastalığıdır. Kronik hastalığa sahip bir çocuğun 

ailede bulunması, tüm aileyi etkilemekte, çocuğun ve ailesinin yaşam kalitesinin bozulmasına neden 

olmakta ve aile üyelerinin çok yüksek düzeyde stres yaşamasına sebep olmaktadır. D tipi kişilik ise 

literatürde “Distress”, yani kronik stres altında bulunan ve yorgun düşen, tükenmiş kelime anlamlarına 

gelen ruh halinin karşılığıdır. D tipi kişilerin ortak özellikleri, stresin artık kronik bir hal alması ve bu 

nedenle de stres ile mücadele ya da baş etme enerjisinin düşmesidir. Astımlı çocuğun birinci derece 

yakınında olan ve çocuğa bakım veren annelerde yüklenen stres gün geçtikçe artan bir durum olmakta 

ve annelerde D tipi kişilik yapısı gözlenebilmektedir. Anne de oluşan bu yoğun stres ile çocuktaki astım 

ataklarının artışı arasında bir bağ olduğu vurgulanır. Bu durum astım tedavisine uyumu olumsuz yönde 

etkilemekte, hastane acil bölümlerine başvuru sayısını artırmakta ve hastalık morbiditesinin daha yüksek 

olmasına neden olmaktadır. Bu derlemede astımlı çocukları önemli derecede etkileyen annelerin D tipi 

kişilik yapısına sahip olmalarının astımlı çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri üzerinde durulmuş olup, 

bu durumun düzeltilmesinde yapılabilecekler literatür kapsamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Astımlı Çocuk, D Tipi Kişilik, Astımlı Çocuk Annesi 
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SURİYELİ MÜLİTESCİLERDE 3 YIL İÇERİSİNDE TEKRARLAYAN DOĞUMLARIN 

OLUMSUZ GEBELİK SONUÇLARI İLE İLİŞKİSİ 

Venhar CEYHAN 

Türkiye 

Öz: Suriyeli Mülitescilerde 3 yıl içerisinde tekrarlayan doğumların olumsuz gebelik sonuçları ile ilişkisi 

GİRİŞ: Ülkemizdeki mülteci sığınmacı sayısı giderek artmaktadır. Bu kadınlar yüksek doğurganlık hı-

zına sahiptir ve buna bağlı olarak üreme sağlığı sorunları artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bu kadın-

larda olumsuz gebelik sonuçlarının da arttığı bildirilmektedir. Kısa aralıklarla gerçekleştirilen tekrarla-

yan doğumlar bu sorunlara daha da katkıda bulunmakta gibi görünmektedir. Bu çalışmada amaç 3 yıllık 

süre zarfında tekrarlayan doğum yapan Suriyeli kadınlarda olumsuz gebelik sonuçlarını saptamaktır. 

MATERYAL ve METOD: Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Mayıs 2018-Nisan 2021 

tarihleri arasında doğum yapan Suriyeli kadınların verileri geriye dönük olarak tarandı. Bu kadınların 

içerisinde 3 yıl içerisinde birden fazla doğum yapanlar tespit edildi. Hastaların ve bebeklerin demografik 

ve klinik verileri hastane veri kayıt sisteminden kayıt edildi. BULGULAR: Mayıs 2018-Nisan 2021 

tarihleri arasında Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doğum yapan Suriyeli mülteci sayısı 

6523 olarak tespit edildi. Bu hastaların 1414’ü (%21,6) 3 yıl içinde birden fazla doğum yapmıştır. Bu 

süreçte 2 defa doğum yapan hasta sayısı 975 (%68,95) olup 3 defa doğum yapan hasta sayısı 439 

(%31,04) idi. Hastaların 42’sinde (%2,97) guatr, 10’unda (%0,7) astım, 36’sında (%2,5) GDM ve 

84’ünde (%5,94) GHT/preeklampsi mevcuttu. 42 bebek (%2,97) makrozomik ve 72 bebek (%5,09) ınt-

rauterin büyüme geriliği (IUGR) idi. Hastaların doğum nedenlerine bakıldığında 670 hasta (%47,38) 

miadında doğum nedeniyle doğum yapmıştır, 176 hasta (%12,44) pereterm eylem nedeniyle doğum 

yapmıştır, 392 hasta (%27,72) EMR nedeniyle doğuma alınmıştır, 84 hasta (%5,94) preeklampsi nede-

niyle doğurtulmuştur, 48 hasta (%3,39) fetal distres nedeniyle doğurtulmuştur, 14 hasta (%0,99) IU ex 

ve 30 (%2,12) hasta da anhidroamniyoz nedeniyle doğuma alınmıştır. SONUÇ: Merkezimizin verilerine 

göre 3 yıl içerisinde tekrarlayan doğumları olan hastalarda preterm doğum oranı %22,35 olarak saptan-

mıştır. Bu oran literatürün üzerinde bir orandır. Tekrarlayan gebelikler ve doğumlar erken doğum başta 

olmak üzere olumsuz gebelik sonuçları ilişkili olup bu hastalarda uygun kontrasepsiyon için gerekli 

eğitimler verilerek bu sorunlar en aza indirgenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Mülteci, Gebelik, Erken Doğum 
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EBEVEYNLERİN ÇOCUKLARINA HPV AŞISI YAPTIRMA KARARINDA HALK SAĞLIĞI 

HEMŞİRESİ 

Yasemin ATEŞEYAN, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ 

Türkiye 

Öz: Human papilloma virüs (HPV) aşılarının ortaya çıkışı servikal kanserler başta olmak üzere, anoge-

nital ve orofaringeal kanserlere ilişkin birincil korumada büyük bir halk sağlığı başarısı olarak tanım-

lanmaktadır. Aşının hedef nüfus arasında, tercihen ilk cinsel ilişkiden önce, yaygın bir şekilde uygulan-

ması bu başarıyı taçlandırmaktadır. HPV aşılanmasına ilişkin ebeveyn tutumlarını geliştirmeyi amaçla-

yan birçok araştırmaya ve halk sağlığı çabalarına rağmen HPV aşılaması ergenler ve genç yetişkinler 

arasında henüz istendik durumda değildir. Yapılan çalışmalara baktığımızda; HPV aşılamasına ilişkin 

ebeveynlere klinik tavsiyelerde bulunmama, sağlık hizmeti altyapı eksiklikleri, ebeveynlerin bilgi ek-

sikliği, sağlık inanç farklılıkları (cinsel aktif olmayan çocuğun aşıya ihtiyacının olmayacağına ve aşıla-

manın güvenli olmayan cinsel davranışları teşvik edeceğine yönelik inançlar) ile birlikte aşının güvenir-

liliğine, etkililiğine, koruyuculuğuna ve yan etkilerine yönelik endişeler aşılama kararını olumsuz etki-

lemektedir. HPV aşılamasındaki endişeleri ve sorunları gidermeye yönelik Hastalık Kontrol ve Önleme 

Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC); sağlık profesyonellerinin rutin klinik kar-

şılaşmalar ve aşı ziyaretleri sırasında aşı tavsiye stratejileri geliştirmesini, HPV aşısının kanser önleme 

yöntemi olarak vurgulanmasını, ebeveynlerin ve gençlerin aşı hakkındaki bilinçlendirilmesini önermek-

tedir. Aşılama programlarını teşvik etmede, halk sağlığı programlarının başarısında kilit rol oynayan 

halk sağlığı hemşireleri, HPV aşılamasına ilişkin ebeveynlerin endişelerini gidererek çocuklarına aşı 

yaptırma kararını olumlu yönde etkileyebilecek benzersiz bir konumdadır. HPV aşılamasının halk sağ-

lığı hemşiresi tarafından önerilmesi ebeveyn memnuniyetinin arttırarak, aşının kabul edilebilirliği ve 

alınması aşamalarında güçlü etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle halk sağlığı hemşirelerinin HPV aşılan-

masında aktif olarak yer alması önem taşımaktadır. Halk sağlığı hemşiresi tarafından aşının önerilmediği 

veya bilgilendirmenin yapılmadığı durumlarda; ebeveynler internetten güvenilir olmayan bilgi kaynak-

larına ulaşacak ve aşıya ilişkin olumsuz görüş benimseyecektir. 

Anahtar Kelimeler: HPV, HPV Aşısı, Serviks Kanseri, Halk Sağlığı Hemşiresi 
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SAĞLIK İNANÇ MODEL TEMELLİ EĞİTİM VE MOTİVASYONEL GÖRÜŞMENİN 

ANNELERİN HPV AŞISINA İLİŞKİN BİLGİ, İNANÇ VE TUTUMLARINA ETKİSİ 

Yasemin ATEŞEYAN, Zeynep GÜNGÖRMÜŞ 

Türkiye 

Öz: Amacımız, annelerin Sağlık İnanç Modeli (SİM) çerçevesinde yapacağımız eğitim ve motivasyonel 

görüşmeler ile Human Papilloma Virüs (HPV) aşılanmasına yönelik bilgi, inanç ve tutumlarını arttır-

maktır. Yöntem; ön-ara-son test randomize kontrollü deneysel türde yapılan çalışmanın evrenini lisede 

okuyan kız çocuğu olan anneler oluşturmaktadır. Örneklemi, 15.03.2020 ile 15.06.2021 tarihleri ara-

sında lisede okuyan kız çocuğu olan, kızına HPV aşısı yaptırmayı düşünmeyen ve çalışmaya katılmayı 

kabul eden 31 müdahale 32 kontrol grubunda olmak üzere 63 anne oluşturmuştur. Araştırmada veriler 

“Demografik ve Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu”, “HPV ve Aşılanmasına İlişkin Sağlık İnanç Mo-

deli Ölçeği (HBMS-HPVV)” ve “HPV Bilgi Ölçeği (HPV-BÖ)” ile toplanmıştır. Deney grubundaki 

annelere üç kez telefon ile SİM temelli motivasyonel görüşme yapılmış ve ikinci telefon görüşmesi 

öncesi eğitim broşürü verilmiştir. Kontrol grubundakilere deney grubu ile eş zamanlı olarak eğitim bro-

şürü verilmiş ve anket formları uygulanmıştır. Bulgular; çalışmamızda, deney ve kontrol grubunun za-

mana göre tekrarlı ölçümlerinde HBMS-HPVV ve HPV-BÖ ölçeği toplam puan ortalamalarında gruplar 

arası anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Deney grubunun zamana göre grup içi tekrarlı ölçüm-

lerinde HBMS-HPVV ve HPV-BÖ ölçeği toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuş-

tur (p<0.05). Kontrol grubunun zamana göre grup içi tekrarlı ölçümlerinde HBMS-HPVV ölçeği toplam 

puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark gözlenmezken(p>0.05), HPV-BÖ ölçeği toplam puan orta-

lamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Sonuçta deney grubundan 24, kontrol grubun-

dan ise 5 anne kızına HPV aşısı yaptırma kararını vermiştir. Sonuç; broşür ile bilgilendirme annelerin 

bilgi seviyesini arttırsa da HPV aşı yaptırma kararları üzerinde yetersizdir. Annelerin kızlarına HPV 

aşısı yaptırma kararına ilişkin motivasyonel görüşmeler yapılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: SİM, Motivasyonel Görüşme, HPV Aşısı, Hemşirelik 
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INFECTIVE ENDOCARDITIS IN PREGNANCY PRESENTING WITH ISCHEMIC 

STROKE 

Yasemin DOĞAN, Lale AKSOY 

Turkey 

Abstract: Infective endocarditis (IE) in pregnancy is an extremely rare disease associated with high 

maternal and fetal mortality. In the presence of intravenous drug abuse (IDU), prosthetic valve, conge-

nital heart disease and rheumatic heart disease patients are known to have higher risk for IE. Patients 

with IE may present with fever, chills, poor appetite, weigh loss. We report a 32-year-old woman who 

was admitted to hospital with fever and altered consciousness. She was on her 24 + 4/7 gestational week; 

she had a history of preeclampsia and a previous cesarean section. Her brain MRI showed signs of 

ischemic stroke. Her blood culture was tested positive for staphylococcus aureus and as her medical 

condition deteriorated, further investigation revealed that she had been an intravenous drug user and 

transesophageal echocardiography displayed vegetations on the mitral and aortic valves that confirmed 

IE. Multidisciplinary team decided to offer interruption of pregnancy, after meticulous counseling, at 25 

+0/7 gestational week an emergency cesarean section (C/S) was performed. Two weeks after the deli-

very, mechanical aortic (AVR) and mitral valve replacements (MVR) were performed. Fifteen months 

after AVR and MVR, she had a myocardial infarction (MI); 5 months later she died due to congestive 

heart failure. A high index of suspicion is required to diagnose IE since this serious disease may present 

with different clinical manifestations in pregnancy. Multidisciplinary approach is mandatory as soon as 

the diagnosis is established. Despite proper management it has a dismal prognosis, both in the short and 

long term. 

Keywords: Pregnancy, Infective Endocarditis, Intravenous Drug Use 
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RELATIONSHIP BETWEEN ANTENATAL, PERINATAL FEATURES AND AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 

İlkin Seda CAN, Ayla UZUN ÇİÇEK 

Turkey 

Abstract: Objective. In this study, it was aimed to investigate the potential risk of clinical problems 

encountered in the antenatal and perinatal periods for the development of ASD. Methods. The analysis 

included 130 children with autism spectrum disorder (ASD) [77 males (75.4%), 32 females (24.6%), 

median age: 44 (36-53) months] and 146 healthy controls [106 males (72.6%), 40 females (27.4%), 

median age: 46.5(38-55). Psychiatric disorders were diagnosed through the Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders Criteria. Childhood Autism Rating Scale (CARS) was used to assess the 

screening and diagnosis of autism. A specially prepared personal information sheet was employed to 

investigate sociodemographic characteristics and birth and clinical histories. Results. We found no sig-

nificant difference among the study groups regarding the terms of age, maternal age at pregnancy, gen-

der, place of residence, level of parental education, family income level, parental consanguinity 

(p>0.05). Family history of ASD, nulliparity, gestational diabetes, severe infection in pregnancy, smo-

king during pregnancy, folic acid supplementation of first 3 months, cesarean section rates were signi-

ficantly higher in the ASD group compared to the controls (p<0.05). Advanced paternal age has been 

associated with an increased risk of having a child with ASD. Threatened miscarriage, gestational hy-

pertensive disorder, nutritional problems during pregnancy, excessive tea and/or coffee consumption, 

radiation exposure, utilization of vitamins, minerals, and other supplements during pregnancy were si-

milar between the two groups (p>0.05). Conclusions. It has also been detected, through the course of 

our study that advanced paternal age, family history of autism, nulliparity, gestational diabetes, maternal 

smoking during pregnancy, and history of severe infection during pregnancy were found to be associated 

with ASD. Neonatal convulsion and is correlated with autism. Although the etiology of ASD is comp-

licated and has not been completely clarified, in our study, the risk factors of this spectrum were evalu-

ated with data and contributed to the elucidation of the etiopathogenesis. Autism has no cure and is a 

lifelong disease. We recommend the response to treatment increases with the knowledge of preventable 

risk factors and early diagnosis. We recommend the screening of all children with a risk factor. 

Keywords: Autism, Prenatal Risk Factors, Perinatal Risk Factors 
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COVİD-19 VE EMZİRME 

İlknur ERGİN , Fatma YILDIRIM , Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan SARS-CoV – 2 virüsü salgın haline 

gelip bütün dünya ülkelerine yayılmıştır. Yeni korona virüsün neden olduğu hastalık, Şubat 2020’de 

DSÖ tarafından COVID-19 Pandemisi olarak ilan edilmiştir. Bu süreçte gebeler ve yeni doğanlar riskli 

gruplar arasında bulunmaktadır. COVID-19’un gebeler ve fetüse etkisi hakkında sınırlı veriler mevcut-

tur. Mevcut bilimsel literatürde anne sütünün, COVID 19 virüsü ve bilinen diğer solunum yolu viral 

enfeksiyonlarının anneden bebeğe bulaş yolu olmadığı kabul edilmektedir. Aynı zamanda yapılan çalış-

malardan elde edilen sonuçlar ve DSÖ görüşlerine göre anne sütünde virüs tespit edilmediği bildirilmiş-

tir. DSÖ pandemi sürecinde emzirmenin her koşulda güvenilir olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması 

ile aktif emzirmenin gerçekleşebileceğini ifade etmektedir. Bu süreçte annenin sağlık profesyonelleri 

tarafından desteklenmesi ve bilgilendirilmesi gerektiğini de vurgulamaktadır. Ayrıca sağlık profesyoneli 

multidisipliner ekip yaklaşımı ve anne ile birlikte postpartum dönemde annenin bebeğiyle beraber kalıp 

kalmayacağı kararını vermelidir. Verilen karar sonucunda sağlık profesyoneli tarafından anneye gerekli 

danışmanlık sağlanıp destek olunmalıdır. Bebeği ile aynı ortamda bulunacak olan anne ile bebeğinin 

yatağı arasında 2 metre mesafe bulunmalıdır. Emzirme öncesinde el ve göğüs hijyeninin uygun şekilde 

sağlanması gerekmektedir. Emzirme esnasında ise anne mutlaka maske kullanmalıdır. Annenin genel 

sağlık durumu emzirme için elverişli değil veya anne izole bir ortamda bulunuyor ise anne sütü ile bes-

lenme süt sağma yöntemi ile sağlanabilmektedir. Sağma işleminde kullanılan pompanın yerleştirileceği 

bölgenin hijyeninin sağlanması gerekmektedir. Sağma gerçekleşirken anne maske kullanmalıdır. Sağ-

dıktan sonra süt temiz bir kaba boşaltılıp üzerine tarih, isim ve soy isim eklenmelidir. Bu derlemede 

COVID-19 pandemisi ve emzirme yönetiminin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Emzirme, Anne Sütü 
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GEBELİKTE PROBİYOTİK KULLANIMI 

Ümmühan UÇAR, Hülya YILMAZ ÖNAL 

Türkiye 

Öz: Gebelik anne karnında babadan gelen sperm hücrelerinin annenin yumurtalıklarında döllenmesi ile 

oluşan fetüsün büyüme ve gelişme süreci olarak ifade edilmektedir. Gebelik sırasında bakteriler, man-

tarlar veya virüsler gibi mikrobiyal enfeksiyonların özellikle tekrarlayan düşük, preklampsi, intrauterin 

büyüme geriliği, erken membran rüptürü ve erken doğum dahil olmak üzere olumsuz gebelik sonuçları 

için önemli risk faktörleri olduğu gösterilmektedir. Büyüyen fetüse uyum sağlamak ve hamilelik sıra-

sında değişen mikrobiyoma etkisi için hem bebek hem de anne için probiyotik takviyesi önerilmektedir. 

Probiyotikler yeterli miktarlarda uygulandıklarında, konakçının mikroflorasını yeniden düzenleyerek 

veya dengeleyerek sağlık için yarar sağlayan canlı mikroorganizmalardır. Gebelikte probiyotik takviyesi 

preeklampsi, gestasyonel diyabet, vajinal enfeksiyonlar, anne ve bebekte meydana gelebilecek alerjik 

enfeksiyonlar, anne ve bebek kilo alımı ve sonraki çocukluk hastalıklarında koruyucu bir role sahip 

olduğu gösterilmektedir. Ayrıca probiyotiklerin, antiinflamatuar ve nöro-düzenleyici özellikleri ile ba-

ğırsak mikrobiyota kompozisyonunu ve işleyişini iyileştirebildiği dolayısıyla ruh halini iyileştirebildiği 

bildirilmektedir. Probiyotik ürüne atfedilebilen bulguların güvenliği ve etkililiğinin, hamile kadınlar ve 

yeni doğanlar gibi hastalara uygulandığında her bireyin yaşı, fizyolojik özellikleri ele alınarak incele-

mesi yapılmalıdır. FAO / WHO probiyotik kılavuzları, probiyotik bir üründe uygun isimlendirme ve suş 

miktarının gerekli olduğunu belirtir. Suşların uygun bir şekilde tanımlanması ve / veya üretim yeri gibi 

ürünün menşeinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Hamilelik sırasında ve yaşamın erken dö-

nemlerinde probiyotik kullanımının toplam güvenliğini doğrulamak için ise daha fazla çalışmalara ihti-

yaç duyulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Probiyotik, Fetüs 
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JİNEKOLOJİK KANSERLERDE TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TEDAVİLERİN 

KULLANIMI 

Zehra YANIK, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Jinekolojik kanserler dünya çapında kansere bağlı ölümlerin başında bulunmaktadır. Geleneksel tıp 

kanserlerin önlenmesi, tanı ve tedavisinde ilerlemeler sağlamıştır ancak jinekolojik kanserler ve tedavi-

lerinde oluşan rahatsız edici semptomlar kadınların yaşam kalitelerini ciddi anlamda düşürmektedir. 

Kansere bağlı; yorgunluk, depresyon, yetersiz uyku, tükenme hissi, ağrı, anksiyete, bulantı, kusma, mu-

kozit, tat değişikliği, menopoz semptomları ve cinsellik sorunları yaşanabilmektedir. Kanserli hastalar, 

hastalıkla mücadele edebilme, tedavilerinde etkinlik görememe, semptom yönetebilme, yeni tedavilerin 

maliyeti ve güvensizliği, sağlık çalışanları tarafından yeterince zaman ayrılmaması, semptomlara yöne-

lik uygulanan tedavi yan etkileriyle baş etme, kanserin nüksetme korkusuyla başa çıkma, en iyi tıbbi 

bakımı sağlama, kendileri için bir şeyler yapmış olma, tedaviye direnç ve en önemlisi de yaşam kalite-

lerini arttırma isteği ile ek tedavi arayışına yönelmektedirler. Böylece tamamlayıcı ve alternatif tedavi-

lerin (TAT) kullanımı gittikçe artmaktadır. Avrupa'da kullanımı gittikçe artan TAT uygulamalarını bir 

çok kanser türü içinden en fazla jinekolojik kanser vakaların tercih ettiği görülmektedir. Türkiye’de 

TAT kullanımının durumuna bakılacak olursa, kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür. 

Tıbbi tedavilere göre düşük maliyetli, ulaşılmasının kolay oluşu TAT kullanımını arttırırken; birtakım 

riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu durumlar göz önüne alınınca TAT konusunda daha fazla çalış-

manın yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu derlemede, güncel literatüre dayanarak jinekolojik kan-

serlerde TAT kullanımları ve bu yöntemlerin hastalar üzerindeki etkisi incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Jinekolojik Kanserler, Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler, Kanser 
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AŞIRI AKTİF MESANE YÖNETİMİNDE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI 

Zehra YANIK, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN 

Türkiye 

Öz: Uluslararası Kontinans Derneği (ICS), aşırı aktif mesaneyi (AAM), mikrobik/başka bir hastalık 

etkeni bulunmadan ani olarak sıkışma hissi veya ani sıkışma hissiyle birlikte görülen idrar kaçırma prob-

lemi olarak tanımlamaktadır. Aşırı aktif mesanede durum tam açıklanamamakla birlikte detrüsör kasları 

istek ve irade dışında tam dolmadan önce harekete geçmektedir. Böylece makul olmayan sıklıkta sı-

kışma, sıkışarak tuvalete yetişme isteği, gece idrara çıkma için uyanma gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

AAM kişilerin yaşam kalitesini önemli derecede düşüren, psikolojik, cinsel ve sosyal yönden hayatlarını 

etkileyen bir sorundur. Bu hastalıktaki en büyük problem; belirtilerinin ortaya çıkışından ortalama 3 yıl 

gibi geç bir sürede doktora başvurulması ve tedavi edilebilir olduğunun bilinmemesidir. AAM kronik 

hastalıklar içinde ilk onda yer almaktadır. Genel AAM prevalansının %10-16,6 arasında olduğu tahmin 

edilmektedir. Türkiye’deki AAM yaygınlığı, kadınlarda %35.7 oranında bulunmuştur. 2027’ ye kadar 

AAM’ nin %48,1 oranında artması beklenmektedir. AAM’ li hastalarda AAM’ si olamayanlara göre 

%1.4-2 kat daha fazla tedavi maliyeti gözlenmiştir. AAM tedavisinde; konservatif tedaviler, medikal 

tedaviler ve cerrahi tedaviler bulunmaktadır. Konservatif tedaviler maliyeti düşük, zararı olmayan ve 

kolay uygulanabilen tedaviler olduğundan ilk basamak olarak önerilen tedavi seçenekleridir. Konserva-

tif tedavilerde; yaşam biçimi değişiklikleri (kilo kontrolü ve obezitenin önlenmesi- sigara kullanımının 

bırakılması- beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi- sıvı kısıtlamasının düzenlenmesi- kafein veya al-

kol alımının azaltılması- ağır fiziksel aktivitenin kısıtlanması- bağırsak düzeni sağlanması) ve davranış 

tedavileri (kegel egzersizleri- biyofeedback- vajinal ağırlık kullanımı- zamanlı işeme programı- mesane 

eğitimi programı- zihinsel konsantrasyon- pelvik tabanın elektriksel stimülasyonu) yer almaktadır. Bu 

derlemede AAM’si olan hastalarda uygulanan sağlıklı yaşam biçimi değişiklikleri ve davranış değişik-

likleri ile tedavilerin etkinliğinin mevcut literatür doğrultusunda ortaya konulması amaçlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Aşırı Aktif Mesane, Yaşam Biçimi Davranışları, Sağlık 
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KADINLARIN ÇOCUK SAHİBİ OLMA MOTİVASYONLARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Zeliha YAZICI, Begümhan YÜKSEL 

Türkiye 

Öz: Nüfus artışını etkileyen en önemli etken doğurganlıktır. Alan literatürde doğurganlığı etkileyen en 

önemli etkenlerin biyolojik, sosyal ve ekonomik değişkenler olduğu ifade edilmektedir. Son yıllarda 

yapılan çalışmalarda bireylerin doğurganlık eğiliminde dış etkenler kadar çocuk sahibi olma tutum ve 

motivasyon gibi iç etkenlerin de etkili olduğu ifade edilmektedir. Çocuk sahibi olmada olumlu motivas-

yon hamilelik, doğum ve çocuk sevinci, nesli devam ettirme arzusu, ebeveynlik doyumu gibi bireyin 

çocuk isteme mantığındaki olumlu durumları, olumsuz motivasyon ise ebeveyn olma korkusu, ebeveyn-

lik stresi gibi çocuk sahibi olma konusundaki isteksizliği içermektedir. Bu bağlamda bu çalışmada bebek 

ve anne sağlığı açısından doğurganlıkta en az riskin olduğu 20-30 yaşlar arası kadınların doğurganlıkta 

etkili olduğu düşülen çocuk sahibi olma motivasyonları sorgulanmıştır. Nicel araştırma modellerinden 

betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilen bu araştırma 2020 yılı itibariyle Akdeniz Bölgesinde ikamet 

eden 23-30 yaş arasındaki kadınlarla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verileri, Guedes, Pereira, Pires, 

Carvalho ve Canavarro (2013) tarafından geliştirilen, Hüseyinzade-Şimşek (2017) tarafından Türkçeye 

uyarlaması yapılan “Çocuk Sahibi Olma Motivasyonları Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Ölçek mad-

delerini eksiksiz ve gönüllü olarak dolduran 255 kadın araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Verilerin analizinde Bağımsız Gruplar için t-testi kullanılmış, çocuk sahibi olma motivasyon kaynakla-

rını belirlenmek için aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine bakılmıştır. Araştırma sonucunda 

kadınların çocuk sahibi olma olumlu motivasyonunda çift ilişkileri ve sosyal ekonomik görüşün daha 

baskın olduğu, olumsuz motivasyonda ise finansal problemlerin daha baskın olduğu görülmüştür. Ay-

rıca kadınların çocuk sahibi olma olumlu motivasyonunda eğitim durumu ve medeni durum değişken-

lerine göre farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Çocuk Sahibi Olma Motivasyonu, Kadın, Doğurganlık 
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HUGE VAGINAL URINE STONE IN A WOMAN WITH QUADRIPLEGIA: A CASE 

REPORT 

Özgür ÖZDEMİR 

Turkey 

Abstract: Vaginal mass as a big urine stone(calculi) is a very extraordinary diagnosis even for expe-

rienced gynecologists. It can be usually misdiagnosed as sexual abuse or foreign vaginal body. It has 2 

types, primary and secondary, based on the etiology. Primary vaginal stones are originated by the depo-

sition of inorganic salts by urine stasis within the vagina. Secondary vaginal stones can be develoded by 

the erosion of surgical meshes or other foreign materials left in the vagina, with inorganic salts in the 

urine gradually depositing around the foreign bodies over time. In this case report, we present a quad-

riplegic women with a primary vaginal stone. It is caused by stasis of urine within vagina for a long 

time. A 34-year-old women come to our clinic with the complaint of stone in the vagina. She is quad-

riplegic for 33 years. She has urinary incontinence. Mostly she lays on her back and downward urine 

leakage to her vagina is causative problem. First, she had vaginal discharge 7 years ago. She took me-

dicines, but her discharge did not disappear. 3-4 months ago her mother saw a stone in her vagina. Her 

vaginal discharge was increased, she had moodiness. She was refered to our clinic. We tried to pull the 

stone from the vagina with hand and we abled to take out a big part of the stone (10x9x5 cm) from the 

vagina.We take out the rest of the stone (8x5x3 cm) by breaking it with osteotome and mallet (orthopedic 

surgical tools). 

Keywords: Vagina, Urine Stones, Calculi 
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UZAKTAN EĞİTİM VE ANNE ÇOCUK İLİŞKİSİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Ali Serdar YÜCEL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN,  

Murat KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: Uzaktan eğitim geçmişten günümüze kadar oldukça eski bir süreci bulunmaktadır. Bu nedenle son 

iki yıldır global bir şekilde tüm dünya ülkeleri ve toplumlarını derinden etkileyen COVID-19 pandemi 

salgını nedeniyle başta Türkiye olmak üzere birçok dünya ülkesinin sistemsel sorunlar yaşaması kaçı-

nılmaz bir hal almıştır. Pandeminin Türkiye açısından ağır seyretmesi eğitim sisteminde de teknoloji ve 

uzaktan eğitim yapma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Fakat hazırlıksız olarak bu sisteme uyum sağ-

lamakta zorlandığımızı söyleyebiliriz. Çünkü uzaktan eğitim sistemi ve bu sistemin yönetimine ilişkin 

kullanıcıların sorunlar yaşadığı, yaşanan sorunlar nedeni ile ortaya farklı olumsuzlukların çıktığını da 

söylemeden edemeyiz. Bu çalışmada amaç olarak uzaktan eğitim sisteminin etkinliği, verimliliği, per-

formans ve kullanıcılar arasındaki fayda analizine değinmek istedik. Yaptığımız bu çalışmada araştır-

manın konusuna yönelik bir ölçek geliştirdik. Geliştirdiğimiz ölçek çoklu sorudan oluşan bir anket. Bu 

anket hazırlanırken birçok alan uzmanından destek alınmıştır. Anketin geçerlilik ve güvenirliliği için bir 

ön test gerçekleştirilmiştir. Yapılan ön test sonrasında katılımcılardan elde edilen veriler geçerlilik ve 

güvenirlilik analizi sonrasında cronbach alfa katsayısı 0.728 değeri elde edilmiştir. Bu değer beklenen 

değerin üzerinde olduğundan asıl araştırmaya geçilmiştir. Araştırmamıza toplam farklı demografik özel-

liklere sahip 921 kişi katılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler yine farklı istatistik analiz yöntem-

leri ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonrasında elde edilen bulgular ile sonuç değerlendirmesine 

geçilmiştir. Sonuç olarak uzaktan eğitim sisteminin verimlilik ve performans yönünden yetersiz, kulla-

nıcılarına yönelik istenilen yeterlilikte ve nitelikte eğitim kalitesini sağlamadığı, yine kullanıcıların 

uzaktan eğitim ara yüz uygulamasının anlaşılma yönünden zor olduğu ifade edilmiştir. Genel olarak 

uzaktan eğitim sisteminin ve kullanılan teknolojinin kullanıcılara yönelik daha uyarlı hale getirilmesi, 

eğitim ve kalitenin artmasına katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Pandemi, COVID-19, Teknoloji, Bilgisayar, Kullanıcı 
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COVID-19 SÜRECİNDE KADIN SAĞLIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE 

Ali Serdar YÜCEL, Ümran SEVİL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Ayça GÜRKAN,  

Murat KORKMAZ 

Türkiye 

Öz: Fiziksel aktivite bireysel gelişim, sağlık ve sosyo-kültürel hayat açısından kaçınılmaz bir önem arz 

etmektedir. Bu nedenle sağlık beden, sağlıklı ruh ve en önemlisi zinde bir bedene sahip olmak için fi-

ziksel aktivitenin önemi her geçen gün daha gün yüzüne çıkmaktadır. Bu nedenle bir uygulama ve araş-

tırma çalışması şeklinde hazırlanan bu çalışmamızda; COVID-19 sürecinde özellikle kadınların fiziksel 

aktiviteye yönelik tutum ve davranışlarını belirlemeye çalıştık. Bu nedenle çalışmamıza yönelik bir öl-

çek hazırladık. Hazırlamış olduğumuz ölçek konusunda alanında uzman kişilerden destek sağlayarak 

çalışanın daha nitelikli bir hale getirilmesini sağladık. Daha önce kullanılmamış olan bu ölçeğin geçer-

lilik ve güvenirliliğinin sağlanması amacı ile bir ön test gerçekleştirdik. Ön test uygulaması sonrasında 

elde edilen verileri istatistik yöntemler ile analiz ettik. Analiz sonrasında cronbach alfa katsayısı 0.816 

kat sayısını elde ettik. Bu değer beklenen değerin üzerinde olduğundan araştırmada kullanılan ölçeğin 

geçerli ve güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Araştırmamıza toplam 1268 farklı demografik özelliklere 

sahip birey katılmıştır. Katılımcıların tamamı basit rassal yöntem ile belirlenmiştir. Araştırma sonra-

sında elde edilen veriler farklı istatistik analiz yöntemleri ile analiz edilmiş ve bulgu ile sonuç kısmına 

geçilmiştir. Elde edilen bulgular sonrasında katılımcıların büyük çoğunluğunun standart hayatını değiş-

tirdiği, disipliner yaşam şekli, yeme içme alışkanlığı, fiziksel kısıtlamalar ya da uzaklaşmalar şeklinde 

ifadeler ile karşılaşılmıştır. Ayrıca pandemi döneminde birçok katılımcının fiziksel anlamda sorunlar 

yaşadığı, kilo artışına neden oluşturduğu, bu durum psiko-sosyal anlamda da sorunların artış gösterdiği 

ifade edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Spor, Fiziksel Aktivite, Pandemi, COVID-19, Kadın, Sağlık 
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STAGGERED EXAMINATION ON THE BIOLOGICAL IMPACT OF SCHOOL ON THE 

DANGER OF SICKLINESS AMONG FEMALE SECONDARY SCHOOL UNDERSTUDIES 

IN KLATEN FOCAL JAVA 

Angryanto YAOTING   

Indonesia 

Abstract: Weakness is a significant nourishing issue around the world. In 2018, in any event 1.62 billion 

individuals were influenced by frailty, and 33% were younger students. Iron deficiency in female ado-

lescents adds to high paces of maternal and newborn child mortality. This investigation plans to break 

down the determinants of frailty among female juvenile at the individual level and at the school level. 

This investigation utilized a cross sectional examination plan. The examination was led in Klaten Rule 

in February 2020. Testing utilized was likelihood inspecting with an aggregate of 200 female youths 

matured 15 to 19 years of age. The free factors incorporate information, family economy, feminine 

example, utilization of blood supplement tablets, and wholesome status. The reliant variable is frailty. 

Information were gathered by utilizing the Simple Touch brand hemoglobinometer, gauging scale, mic-

rotoice and survey. Information were broke down utilizing staggered numerous strategic relapse with a 

stata of 13. The aftereffects of this investigation demonstrated that great information (b=-2.29; 95% CI= 

- 4.23 to - 0.32; p= 0.022), family economy ≥Rp 1,947,821 (b= - 2.73; 95% CI= - 4.58 to - 0.75; p= 

0.006), ordinary feminine examples (b= - 2.29; 95% CI= - 4.58 to - 0.75; p= 0.001), blood supplement 

utilization (b= - 3.22; 95% CI= - 8.96 to - 2.17; p= 0.001), typical dietary status (b= - 3.36; 95% CI= - 

6.65 to - 1.74; p= 0.001) decrease the rate of iron deficiency in adolescents. Varieties at the school level 

show a logical effect on the rate of anemia in teenagers (ICC= 59.36%). There was a measurably signi-

ficant impact of information, family economy, feminine examples, blood supplement consumption and 

healthful status on the incidence of weakness in young people. Varieties at the degree of school de-

monstrated that there was a logical effect on the rate of iron deficiency in young people. 

Keywords: Staggered, Iron Deficiency, Young People, School 
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THE IMPACT OF FERRIC CARBOXYMALTOSE VERSUS IRON SUCROSE ON 

HEMOGLOBIN LEVELS IN PREGNANT LADIES WITH PALENESS: META-

INVESTIGATION 

Yusuf TAGAEV   

Kyrgyzstan 

Abstract: Paleness in pregnant ladies is one of the worldwide medical conditions experienced by deve-

loped or agricultural nations influencing 1.62 billion total populace, which compares to 24.8% of the 

populace on the planet. Paleness is a significant issue for maternal wellbeing since it is one of the five 

issues that turns into the objective of tackling the World Wellbeing Association (WHO) in 2025. This 

examination planned to appraise the magnitude of the impact of Ferric Carboxymaltose on hemoglobin 

levels in pregnant ladies with pallor contrasted with Iron Sucrose. This examination was a meta-inves-

tigation study. The examination was directed by looking for information from the investigation brings 

about the period 2010-2019. The information of this investigation was from Pubmed, DOAJ, Science 

Direct, Springer Connection, Web of Science, Cochrane, Google Researcher, BMJ, BMC, Exploration 

Door, J Stor, Wiley, Clinical Key, J Entryway, SAGE, IEEE Xplore, ERIC Establishment of Instruction 

Science, BASE, SciELO, WorldCat, Microsoft Scholarly, List Copernicus, CABI, Cambridge, Nature, 

Oxford, ProQuest, and BJOG utilizing the watchword "ferric carboxymaltose" AND "iron sucrose" 

AND "pallor in pregnancy" AND "randomized control preliminary" OR RCT, "ferric carboxymaltose" 

AND "iron sucrose" AND "hemoglobin in pregnancy" AND "randomized control preliminary". The 

subjects of this investigation were pregnant ladies with weakness. The examination utilized a Revman 

5.3 application to dissect the article. The eight articles were checked on utilizing the meta-investigation 

procedure in this examination. Pregnant ladies who were given ferric carboxymaltose treatment had a 

higher mean hemoglobin level than the individuals who were not treated carboxymaltose treatment and 

it was measurably significant (SMD= 1.11; 95% CI= 0.37 to 1.85; p= 0.003). The heterogeneity of the 

information showed I2= 98% with the goal that the appropriation of the information was expressed to 

be heterogeneous (arbitrary impact model). Ferric Carboxymaltose is effective in expanding hemoglobin 

levels in pregnant ladies with sickliness.  

Keywords: Ferric Carboxymaltose, Iron Sucrose, Randomized Controlled Preliminary 
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IMPACTS OF HINDERING ON KID IMPROVEMENT: A META-INVESTIGATION 

Xeric PHILLIPS   

Central African Republic 

Abstract: Hindering is a condition where youngsters under five have a low stature for their age. Hinde-

red kids under five have a nutritional lack (hunger), along these lines influencing the development of 

nerve cells. Likewise, they are susceptible to formative postpones like sluggish engine developments, 

absence of insight, and moderate social reaction. This investigation intended to dissect the impact of 

hindering on youngster advancement dependent on the aftereffects of past examinations. This examina-

tion was a systematic survey and a meta-investigation. The articles were looked methodicallly and 

comprehensively through a few information bases including Pubmed, Science Direct, and Google Re-

searcher published from 2010 to 2020. It meant to guarantee the relevance of current discoveries in the 

wellbeing context and the opportunities for what might occur ahead. Qualification models were utilized 

to choose considers remembered for a precise survey/a meta-investigation. The analyst gave qualifica-

tion criteria utilizing the PICO model. The number of inhabitants in this examination was youngsters. 

The mediation was stunting. The examination was non-hindering. The outcome was kid improvement. 

The article search was completed for about fourteen days. The watchwords were "Relationship among 

hindering and postponed development relapse", "the impact of hindering on improvement", "the relati-

onship of hindering to advancement", "hindering and advancement", "stunted and improvement". The 

articles were collected utilizing PRISMA stream charts. The information were dissected utilizing Survey 

Chief (RevMan) 5 programming. This examination assessed 5 articles. The outcomes showed that hin-

dering expanded the danger of strange improvement in kids (aOR=3.71; 95%CI=2.35 to 5.86; p=0.760). 

Hindering builds the danger of unusual advancement in kids.  

Keywords: Hindering, Improvement, Kid DeveLopMent 
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MATERNAL AND YOUNG ADULT VARIABLES RELATED WITH FEMININE 

CLEANLINESS OF YOUNG LADIES IN SENIOR OPTIONAL SCHOOLS 

Dastan KUANYSHOV   

Kazakhstan 

Abstract: Feminine cleanliness has not gotten appropriate consideration merited among young adult 

young ladies in Nigeria. Unhygienic practices during feminine cycle can build the vulnerability to rege-

nerative lot contaminations, pelvic provocative sicknesses, and related complications. This investigation 

was directed to assessment maternal and female juvenile variables related with the feminine cleanliness 

of the female young adult reviewed. A quantitative and cross-sectional examination was gathered in 

October 2018, utilizing organized surveys with validity and dependability set up through pilot study. 

The objective populace N= 300 is the female understudies (female juvenile) matured 10-19 years of age 

going to the chose Senior Secondary School (SSS1-SSS3) classes in Lagos, Nigeria. The example size 

was resolved and a systematic arbitrary examining method was utilized to choose the members. Theories 

were tried utilizing Chi-square and a numerous strategic relapse. The discoveries uncovered that female 

juvenile who utilizes sterile cushion and not tissue paper or cotton fabric were 3.3 occasions bound to 

rehearse great feminine cleanliness (OR= 3.31, 95% CI= 2.31 to 9.38, p= 0.010). Likewise, female yo-

ung adult who got data on feminine cleanliness from their moms' earlier the beginning of monthly cycle 

were 11.9 time bound to rehearse great feminine cleanliness (OR= 11.93, 95% CI= 2.94 to 56.80, p= 

0.002). The members feminine cleanliness status shows that n=210, 70.0% demonstrated great feminine 

cleanliness rehearses, while n=90, 30.0% showed poor feminine cleanliness practice. The characteristic 

components of the female juvenile and backing got from their mom earlier the beginning of period can 

possibly improve female young adult regenerative wellbeing and prosperity. Youth Cleanliness Drive 

is prescribed to give great milieu to the female juvenile to cooperate and become familiar with their 

wellbeing in school and at home.  

Keywords: Maternal, Female Juvenile, Feminine Cleanliness, Rehearses, Auxiliary School, Nigeria 
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META-EXAMINATION THE IMPACT OF AREA CAESAREA ON EARLY 

BREASTFEEDING COMMENCEMENT 

Ebrahim SAYYAD   

Iran 

Abstract: Early Inception of Breastfeeding is the child's first action to discover the mother's areola 

inside the principal hour of birth. UNICEF and WHO suggest Early Breastfeeding Inception as a met-

hodology to accomplish the fourth MDG, to be specific decreasing youngster mortality. Early Breastfe-

eding Commencement has numerous advantages yet its predominance is still low, one of the contribu-

ting variables is cesarean segment conveyance. This investigation means to appraise the impact of cesa-

rean segment conveyance on early breastfeeding commencement dependent on the aftereffects of vari-

ous past examinations. This investigation was a meta-examination and deliberate examination. The ar-

ticles utilized were acquired from PubMed, Science Direct and Google Researcher distributed from 

2009-2020. The consideration criteria utilized were full content articles with observational plans, articles 

distributed in English and Indonesian. The PICO study issues are as per the following. Population= post 

pregnancy moms. Intervention= cesarean area conveyance. Comparison= ordinary conveyance. Out-

come= early inception of breastfeeding. This investigation utilized the impact size (Normalized Mean 

Contrast). Meta investigation was performed utilizing RevMan 5.3 with an Irregular Impact Model. A 

sum of 11 articles directed a meta-examination audit of this investigation. The meta-investigation of 11 

articles showed that ladies who conceived an offspring through cesarean segment strategy were 0.33 

occasions bound to have early breastfeeding inception contrasted with ordinary conveyance. (aOR= 

0.33; 95% CI= 0.18 to 0.59; p<0.001). Moms who conceived an offspring through cesarean area proce-

dure were bound to start early breastfeeding by 0.33 occasions contrasted with typical conveyance.  

Keywords: Cesarean Segment, Conveyance Strategy, Early Commencement of Breastfeeding 
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THE ADEQUACY OF EDUTAINMENT TOWARD PREGNANCY CARE ON 

INFORMATION, MENTALITY, AND ACTIVITY IN PREGNANT LADIES 

Lukas PARLER   

Germany 

Abstract: Playing or concentrating in a pleasant air is a significant factor in education. Through eduta-

inment, pregnant ladies can work with comprehension and have the option to impact and inspire indivi-

duals' conduct. Learning with the Edutainment technique ought to have the option to give positive ad-

vantages to pregnant ladies so they can make learning accurate intellectual as well as emotional. Well-

being advancement utilizing a learning strategy called Edutainment which is relied upon to provide new 

arrangements during the time spent giving training to pregnant ladies. This was an experimental study 

utilizing pretest and posttest control bunch plan with a randomize controlled preliminary (RCT). In this 

plan, two gatherings were haphazardly chosen so a trial bunch was shaped with an example size of 100 

pregnant ladies who were treated with the edutainment technique on pregnancy care and a benchmark 

group with an example size of 100 pregnant ladies who were treated with the conventional strategy. The 

reliant variable was the information, demeanor, and activity. The independent variable was Edutainment. 

Information were gathered by survey and examined utilizing diverse test examination on STATA 13. 

Information about self-care before pregnant ladies in the wake of accepting edutainment (Mean = 40.54; 

SD = 2.18) was better compared to not getting edutainment (Mean= 39.32; SD= 2.26), and the thing that 

matters was measurably significant (p <0.001). Since there are contrasts before the mediation (gauge), 

to decide the impact of edutainment on information, it is important to think about the distinction in 

knowledge scores among when edutainment in the edutainment bunch contrasted and the benchmark 

group. Mentalities about self-care among pregnant ladies subsequent to accepting edutainment (Mean = 

44.15; SD = 1.40) were superior to those without edutainment (Mean= 42.28; SD= 2.87), and the thing 

that matters was genuinely huge (p <0.001). Self-care measures for pregnant ladies subsequent to ac-

cepting edutainment (Mean= 45.53; SD= 0.74) were superior to those without edutainment (Mean= 

42.57; SD= 2.58), and the thing that matters was genuinely significant (p <0.001). Edutainment is suc-

cessful to expand the information, mentalities, and practices (conduct, activities) of pregnant ladies 

about self-care for pregnancy.  

Keywords: Edutainment, Pregnancy Care, Wellbeing Training 
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THE IMPACT OF UNTIMELY BIRTHS ON LANGUAGE POSTPONEMENT IN KIDS: A 

META-EXAMINATION 

Abdul Hakeem bin Abdul MAALIK 

Mongolia 

Abstract: Youngster advancement issues are issues that need consideration. A kid can encounter for-

mative postponements in at least one formative areas. It for the most part happens in babies who conce-

ived rashly. In Indonesia, information from the Service of Wellbeing states that there are 675,700 unti-

mely newborn children in Indonesia. This examination expected to inspect the impact of untimely births 

on language delay in youngsters utilizing a meta-investigation This was a precise audit and meta-exami-

nation. The articles utilized in this examination were acquired from a few data sets including PubMed, 

Wiley, Springer Connection, Elsevier, BMC Pediatrics and Google Researcher. The articles utilized in 

this examination were those distributed from 2000-2020. The article search was done by considering the 

qualification rules characterized utilizing the PICO model. The populace in the examination were yo-

ungsters with mediation as infants conceived rashly, the comparison was that children brought into the 

world at term, the result was language delay. The catchphrases for looking through articles are as per 

the following: (preterm OR "short gestational ages" OR SGA OR premature) AND "language postpo-

nement" AND youngster AND observational AND aOR. The articles remembered for this investigation 

are full content articles with an observational study plan. Articles were gathered utilizing PRISMA 

stream outlines. Articles were analyzed utilizing the Audit Supervisor 5.3. Complete of 8 articles from 

the Americas, Europe, Asia and Australia were assessed in this examination. The meta-examination 

joining 8 accomplice contemplates presumed that preterm babies caused language delay in kids 1.65 

occasions as much as non-nomal youngsters (aOR= 1.65, 95% CI= 1.11 to 2.44, p= 0.010). Newborn 

children conceived rashly experience delays in language advancement.  

Keywords: Untimely Birth, Language Advancement Delay 
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ELEMENTS PROMPTING CESAREAN SEGMENT CONVEYANCE AT EMERGENCY 

CLINIC 

Borzou NEMATI   

Lebanon 

Abstract: The increment in cesarean segment conveyance requires consideration. Mortality and morbi-

dity rates for mother and baby expansion in accordance with the increment in cesarean segment conve-

yance. This examination intended to investigate the components influencing the conveyance of cesarean 

segment. This was an insightful observational examination with a case-control plan. The investigation 

was directed at Tarakan Emergency clinic, North Kalimantan, from 2018 to 2020. There were 200 in-

vestigation subjects as the example of this examination that was chosen by purposive inspecting. The 

reliant variable was cesarean area conveyance. The free factors were equality, age, history of the sick-

ness, clinical signs, and ANC history. This examination utilized clinical records to gather the informa-

tion with numerous strategic relapse investigation. Cesarean area conveyance expanded with multipa-

rous (OR= 1.26; 95% CI= 1.67 to 7.45; p= 0.001), age <20 and ≥ 35 years (OR= 1.51; 95% CI= 2.12 to 

9.66; p <0.001), high-hazard pregnancies, for example, diabetes mellitus, weakness, hypertension and 

toxemia (OR = 1.50; 95% CI = 2.12 to 9.52; p <0.001), clinical signs (OR= 1.37; 95% CI = 1.82 to 8.57; 

p = 0.001) and complete ANC history (OR = 0.26; 95% CI = 0.13 to 0.56; p = 0.001). Cesarean area 

conveyance increments with multiparous, age <20 and ≥35 years, had a background marked by the 

illness, clinical signs, and a total ANC history.  

Keywords: Cesarean Area, Affecting Elements, Strategic Relapse Investigation 
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ELEMENTS RELATED WITH BOSOM MALIGNANT GROWTH IN LADIES OF 

REGENERATIVE AGE AT EMERGENCY CLINIC 

Huo BAI   

China 

Abstract: Bosom malignancy has the most elevated commonness in Indonesia. The goal of the exami-

nation was to investigate the danger factors which impacted the occurrence of bosom disease in ladies 

of conceptive age. This was a case-control study led at Dr. Pirngadi Hospital, North Sumatera. The 

populace was every one of the 15-49 year-old bosom malignancy ladies. Test of 42 ladies of conceptive 

age with bosom malignancy and 42 ladies without bosom disease was chosen for this investigation. The 

ward variable was bosom malignancy. The free variables were family background of bosom malignant 

growth, menarche, history of breastfeeding, and history of fibrocystic sickness. The information were 

gathered by survey and clinical record. The information were dissected by a various strategic relapse. 

History of family with bosom malignant growth (OR= 4.93; 95% CI=1.33 to 18.28), time of feminine 

cycle (OR= 8.46; 95% CI=2.34 to 30.64), history of breastfeeding (OR= 8.46; 95% CI= 2.19 to 32.70), 

and history of fibrocystic infection (OR= 7.12; 95% CI=1.99 to 25.48) were related with bosom disease. 

History of family with bosom malignant growth, period of feminine cycle, history of breastfeeding, and 

history of fibrocystic sickness are related with bosom disease.  

Keywords: Bosom Disease, History of Breastfeeding, Ladies of Regenerative Age 
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THE IMPACT OF DYNAMIC SMOKING OF PREGNANT LADIES ON UNTIMELY BIRTH: 

A META INVESTIGATION 

Vrikodara KARAMCHAND   

India 

Abstract: Smoking is a notable significant danger factor for unexpected passing from malignant growth, 

cardiovascular sickness, and persistent obstructive pneumonic illness. At the point when a pregnant lady 

smokes, she puts herself and her child in danger. This is on the grounds that the creating embryo/child 

in the mother's belly is in contact with the mother's circulation system. Any compound that the mother 

breathes in or swallows can influence the embryo. This investigation expects to break down the size of 

the impact of dynamic smoking on pregnant ladies with preterm work through a meta-examination 

study. This was an orderly audit and meta-investigation did by following the PRISMA stream outline. 

The way toward looking for articles is through a diary database which incorporates: PubMed, Springer 

Connection, and Google Researcher by choosing articles distributed in 2005-2020. Watchwords utilized 

include: "Maternal Smoking" OR "Smoking During Pregnancy" AND "Preterm Birth" OR "Untimely" 

AND "multivariate" AND "AOR". The incorporation standards were full paper articles with observati-

onal investigation configuration, articles in English, and multivariate examination utilized with changed 

chances proportions. Articles that meet the prerequisites are broke down utilizing the Revmen 5.3 app-

lication. A sum of 19 articles were investigated in this examination with a cross-sectional cohordant 

study plan. A meta-examination of 6 companion contemplates showed that dynamic smoking in preg-

nant ladies had a 1.34-overlay expansion in the occurrence of preterm birth contrasted and nonsmoking 

pregnant ladies (aOR= 1.34; 95% CI= 0.14 to 5.80; p= 0.002). A meta-examination of 5 cross-sectional 

investigations showed that dynamic smoking in pregnant ladies had a 1.29-overlap expansion in the rate 

of preterm birth contrasted and nonsmoking pregnant ladies (aOR= 1.29; 95% CI= 0.89 to 4.54; p= 

0.04). Dynamic smoking in pregnant ladies increments preterm work.  

Keywords: Pregnant Ladies Smoking, PreMature Work, Meta-Examination 
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MONSTROUS FOLLOWER PLACENTA 

Osmar Fraga DELCHIARO  

Brazil 

Abstract: Follower placentas including placenta accreta, increta and percreta are conditions where there 

is strange implantation of all or part of the placenta on the myometrial divider. Huge follower placenta 

has high dreariness and death rates in both mother and baby. There is a positive correlation between the 

occurrence of follower placenta and the expansion in cesarean segment rates around the world. Distin-

guishing proof of hazard factors, antenatal conclusion, exact preoperative preparation, multidisciplinary 

the board, and appropriate guiding are the fundamental management of follower placenta to decrease 

maternal horribleness. A lady, G5P3A1, age a day and a half pregnant 37 weeks, griped boisterously 

consistently since 6 hours before admission to clinic. There is a background marked by CS as much as 

3x with signs of 2x Untimely crack of the layers and uterine burst, just as a background marked by 

curettage (1x). Actual assessment showed that the overall condition was acceptable, and fertilizing the 

soil, imperative signs were inside ordinary cutoff points. Mid-region tangible single embryo, intraute-

rine, extended, head show, left back, moderate his (+), FHR 150 x/minute. The consequences of pre-

birth sonography assessment showed that neither placenta previa nor monstrous follower placenta was 

found. The preoperative finding was inparticular stage I idle stage with a background marked by SC 

multiple times. A crisis Cesarean segment was performed. Durante medical procedure showed serious 

bonds of the placenta, uterine divider and bladder. The determination of placenta percreta was affirmed, 

uterine resection was performed on the perreta area, hysterography just as adhesiolysis and Cut clean-

sing. The aftereffects of the Dad assessment support the determination of placenta percreta. Monstrous 

follower placenta, placenta percreta was not analyzed for this situation on the grounds that there were 

no clinical highlights or prenatal sonography that upheld the conclusion of placenta percreta. A past 

filled with injury to the uterus because of uterine crack, history of CS and curettage were hazard factors 

for placenta percreta for this situation. The occurrence pace of placenta percreta with a background 

marked by SC multiple times without placenta previa on the past sonographic examination was 0.1%. 

Employable administration to oversee draining and post usable consideration have been done by the 

method in order to stay away from mortality.  

Keywords: Huge Disciple Placenta, Placenta Percreta, Case Report 
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ORIGIN INCLINATION AND BIRTH ORDERLY CHOICE DURING CORONAVIRUS 

PANDEMIC 

Jaffar DARVISHI   

Jordan 

Abstract: Labor help during the Coronavirus pandemic requirements regard for lessen maternal death 

rate and newborn child death rate. This investigation intended to break down the components impacting 

the decision of spot and birth orderly during the Coronavirus pandemic around there. This was an ob-

servational scientific investigation with a case control plan. The investigation was completed in Tarakan, 

North Kalimantan, Indonesia, in 2020. An example 100 pregnant ladies was chosen by amount testing. 

The reliant variable was the spot and birth specialist. The autonomous factors were spot of working, 

family pay, distance to the spot of conveyance and information. The information were gathered by sur-

vey utilizing google structure. The information were broke down by a multiple calculated relapse. The 

decision of spot of conveyance during the Coronavirus pandemic was impacted by spot of working 

(OR= 1.61; 95% CI= 1.49 to 17.02; p= 0.009), family pay (OR= 2.57; 95% CI= 3.74 to 45.37; p <0.001), 

distance travel (OR= 1.53; 95% CI= 0.07 to 0.73; p= 0.014) and information (OR= 1.66; 95% CI= 1.58 

to 17.31; p= 0.007). The decision of birth attendant was additionally affected by spot of working (OR= 

1.32; 95% CI= 1.17 to 12.40; p= 0.027), family pay (OR= 2.28; 95% CI= 2.94 to 32.23; p <0.001), 

distance voyaged (OR= - 1.42; 95% CI= 0.08 to 0.78; p= 0.016) and knowledge (OR= 1.88; 95% CI= 

2.05 to 20.85; p= 0.002). The decision of spot and birth chaperon is affected by spot of working, family 

pay, distance voyaged and information.  

Keywords: Spot of Conveyance, Birth Chaperon, Pandemic Coronavirus 
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MATERNAL SERUM AND BOSOM MILK ADIPONECTIN: THE RELATIONSHIP WITH 

NEWBORN CHILD ADIPOSITY IMPROVEMENT 

Hashem BAHREINI   

Kuwait 

Abstract: The predominance of youth stoutness is expanding at a disturbing rate in Malaysia. Metabolic 

changes during pregnancy are basic to the improvement of baby adiposity, due to imbalanced adipokines 

creation. Henceforth, we planned to examine the relationship of maternal serum and bosom milk adipo-

kines with baby adiposity advancement. The investigation was led from April 2010 until December 

2012. An aggregate of 155 solid pregnant moms matured 19 to 40 years were selected during the first 

and second trimester in Kelantan, Malaysia. Information comprised of maternal sociodemographic subt-

leties, anthropometry and clinical natural chemistry investigation; and the newborn child's anthropo-

metry and taking care of examples. Maternal fasting serum and bosom milk tests were broke down for 

adiponectin and leptin levels. Information assortment was acted in the second and third trimester of 

pregnancy, and proceeded with follow-up visits upon entering the world, two, six, and a year post preg-

nancy. Different direct relapse (MLR) examinations were performed to look at the relationship between 

maternal serum and bosom milk adiponectin and leptin and newborn child adiposity advancement. MLR 

models showed that, in the main year, as maternal serum and bosom milk adiponectin expanded, baby 

weight, BMI-for-age Z scores and stomach boundary essentially diminished (p < 0.05). Maternal serum 

or potentially bosom milk adiponectin was related with first-year newborn child adiposity advancement.  

Keywords: Pregnancy, Adipokines, Adiponectin, Leptin, Bosom Milk, Corpulence, Newborn Child 

Adiposity 
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NUTRIENTS AN AND E DURING PREGNANCY AND HYPERSENSITIVITY SIDE 

EFFECTS IN A YOUTH—ABSENCE OF RELATIONSHIP WITH TOBACCO SMOKE 

OPENNESS 

Kamran MOGHADAM   

Tunisia 

Abstract: Epidemiological investigations have recommended a relationship between maternal cancer 

prevention agent levels during pregnancy and advancement of hypersensitive illnesses in their posterity. 

The point of the examination was to decide plasma nutrients An and E fixation in the first trimester of 

pregnancy, at conveyance and in rope blood and to look for a relationship with hypersensitivity in as 

long as 2-year-old youngsters who were prenatally uncovered or not presented to tobacco smoke. The 

examination members included 252 mother-kid sets from Clean Mother and Youngster Partner. Nutrient 

focuses were estimated utilizing the HPLC-UV strategy, smoking status—as spit cotinine level utilizing 

the HPLC-MS/MS method. Kids' wellbeing status was evaluated utilizing a survey and pediatricians/al-

lergists assessment. Rope plasma nutrient fixations were essentially lower than their levels in maternal 

plasma in the 1sttrimester and at conveyance (p < 0.001). Essentially higher convergences of nutrient E 

have been appeared to happen during the first trimester of pregnancy in plasma of the ones who have 

effectively/latently smoked cigarettes contrasted with the non-smokers (p < 0.02). Multivariate exami-

nation with incorporation of an assortment of jumbling factors have not shown any genuinely critical 

relationship between β-carotene, nutrients An and E and the danger of food sensitivity, atopic dermatitis 

and wheezing in their youngsters as long as 2 years old. The cooperation between smoking during preg-

nancy and nutrients levels on the danger of sensitivity was not genuinely critical (p < 0.4). The connec-

tion between plasma centralization of nutrients An and E, and the danger of sensitivity in their little 

youngsters has not been illustrated.  

Keywords: Nutrients A, E, Β-Carotene, Pregnancy, Smoking, Dermal, Respiratory and Food Sensitivity, 

Youngsters 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

 

497 

PRE-BIRTH PERFLUOROOCTYL SULFONATE OPENNESS AND ALU DNA 

HYPOMETHYLATION IN STRING BLOOD 

Ismael RABELLINO   

Colombia 

Abstract: Foundation: Perfluoroalkyl substances (PFASs) are steady and constant in the climate, crea-

tures, and people. PFASs can infiltrate placenta and influence fetal development. We researched relati-

onship between pre-birth openness to perfluorooctanoic corrosive (PFOA), perfluorooctyl sulfonate 

(PFOS), perfluorononanoic corrosive (PFNA), and perfluoroundecanoic corrosive (PFUA) and 

worldwide methylation levels. Explicit Points and Techniques: The examination utilized the subjects 

from Taiwan Birth Board birth companion study, including all pregnant ladies who conceived an offsp-

ring between July 2004 and June 2005 of every four emergency clinics around there and New Taipei 

City. A sum of 363 mother-newborn child sets were remembered for the last investigations. PFOA, 

PFOS, PFNA, and PFUA were estimated by UPLC-MS/MS in rope blood. LINE-1 and Alu rehashed 

components from string blood was utilized to address worldwide DNA methylation levels. Multivariable 

relapse models were utilized to change likely confounders. Results: In the wake of controlling for expec-

ted confounders, every unit expansion in the normal log-changed PFOS openness was related with a 

changed OR of 1.72 (95% CI: 1.03, 2.88) for low Alu methylation level when dichotomized methylation 

level by medium. No huge impacts between PFOA, PFNA, PFUA and methylation levels in the multi-

variable relapse models were noticed. Ends: Our discoveries recommend that pre-birth PFOS openness 

might be related with low Alu methylation level.  

Keywords: Perfluoroalkyl Substances, Pre-Birth Openness, Epigenetics, DNA Methylation 
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PREGNANCY TRIMESTER-EXPLICIT OPENNESS TO ENCOMPASSING AIR 

CONTAMINATION AND YOUNGSTER RESPIRATORY WELLBEING RESULTS IN THE 

INITIAL 2 YEARS OF LIFE: IMPACT ALTERATION BY MATERNAL PRE-PREGNANCY 

BMI 

Roman DAY   

Canada 

Abstract: Pre-birth openness to air contamination is related with youth respiratory wellbeing; in any 

case, no past examinations have inspected maternal pre-pregnancy weight file (BMI) as a potential im-

pact modifier. We explored whether maternal pre-pregnancy BMI altered the relationship of trimester-

explicit air contamination separated into quartiles of openness (Q1–4) on respiratory wellbeing in the 

Experiencing childhood in Singapore towards solid Results (Fervor) study (n = 953) in 2-year-old yo-

ungsters. For scenes of wheezing, offspring of overweight/large moms and who were presented to par-

ticulate matter under 2.5 μm (PM2.5) in the main trimester had a changed frequency rate proportion 

(IRR) (95% certainty stretch (CI)) of 1.85 (1.23–2.78), 1.76 (1.08–2.85) and 1.90 (1.10–3.27) in quartile 

(Q) 2–4, regarding Q1. This affiliation is found in the second trimester for bronchiolitis/bronchitis. The 

danger of ear contamination in the primary year of life was related with openness to PM2.5 in the prin-

cipal trimester with changed Chances Proportion (adjOR) (95% CI) = 7.64 (1.18–49.37), 11.37 (1.47–

87.97) and 8.26 (1.13–60.29) for Q2–4, and correspondingly in the second year with adjOR (95% CI) = 

3.28 (1.00–10.73) and 4.15 (1.05–16.36) for Q2–3. Pre-birth openness to air contamination enhancedly 

affects youth respiratory wellbeing, and contrasts as per maternal pre-pregnancy BMI.  

Keywords: Pregnancy, Trimester, Respiratory, Air Contamination, Pre-Pregnancy Weight File (BMI) 
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DETERMINANTS AND FLEETING PATTERNS OF PERFLUOROALKYL SUBSTANCES 

IN PREGNANT LADIES: THE HOKKAIDO STUDY ON CLIMATE AND KIDS' 

WELLBEING 

Valerian AMIREJIBI   

Georgia 

Abstract: Perfluoroalkyl substances (PFAS) are diligent bio-collective synthetics that sway the sound-

ness of pregnant ladies and their kids. PFAS get from natural and purchaser items, which rely upon 

human way of life, financial attributes, and time variety. Here, we intended to investigate the transient 

patterns of PFAS in pregnant ladies and the attributes identified with maternal PFAS fixation. Our 

examination is important for the Hokkaido Study on Climate and Kids' Wellbeing, the Hokkaido huge 

scope partner that selected pregnant ladies somewhere in the range of 2003 and 2011. Blood tests were 

procured from pregnant ladies during the third trimester to gauge PFAS and cotinine fixations. Maternal 

fundamental data was gathered with a benchmark organized survey. Eleven PFAS were estimated from 

2123 examples with ultra-execution fluid chromatography combined with triple quadrupole pair mass 

spectrometry. Eight PFAS were above 80% location rate and were remembered for the last examination. 

We utilized multivariable direct relapse to examine the relationship of pregnant ladies attributes with 

the degrees of eight PFAS. The worldly pattern of PFAS was seen in two periods (August 2003 to 

January 2006 and February 2006 to July 2012). The convergence of perfluorooctane sulfonate (PFOS) 

essentially diminished from August 2003 to January 2006 and from February 2006 to July 2012. The 

convergences of perfluorododecanoic corrosive (PFDoDA), perfluoroundecanoic corrosive (PFUnDA), 

and perfluorotridecanoic corrosive (PFTrDA) expanded fundamentally between August 2003 and Janu-

ary 2006, though they diminished essentially between February 2006 and July 2012. Ladies with pre-

pregnancy weight list (BMI) >25 kg/m2 had lower PFUnDA, PFDoDA, and PFTrDA levels than did 

those with typical BMI (18.5–24.9 kg/m2). Pregnant ladies, who were dynamic smokers (cotinine > 

11.49 ng/mL), had higher PFOS than the non-smokers (cotinine < 0.22 ng/mL). Lower levels of PFHxS, 

PFOS, PFOA, PFNA, and PFDA were seen in ladies, who had brought forth more than one kid. There 

were likewise critical positive relationship between PFAS levels and yearly pay or maternal training. 

PFAS levels fluctuated in ladies with higher pre-pregnancy BMI, dynamic smoking status, advanced 

education level and yearly pay. The reasons for the individual PFAS contrasts ought to be investigated 

in an autonomous examination.  

Keywords: Perfluoroalkyl Substances, Fleeting Patterns, Pregnant Ladies 
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CHOICE TREE WAY TO DEAL WITH THE EFFECT OF GUARDIANS' ORAL 

WELLBEING ON DENTAL CARIES INVOLVEMENT WITH KIDS: A CROSS-SECTIONAL 

INVESTIGATION 

Kamyar HASHEMPOUR   

Syria 

Abstract: Choice tree (DT) examination was applied in this cross-sectional examination to explore ca-

ries experience in kids by utilizing clinical and microbiological information got from parent–kid sets. 

Thirty sets of guardians and kids were enrolled from periodontal and pediatric dental facilities. All mem-

bers were clinically analyzed for caries and periodontitis by an adjusted inspector. Cariogenic and peri-

odontopathic microbes assessments were directed. The Kendall rank relationship coefficient was utili-

zed to quantify the relationship between information factors acquired through clinical and microbiolo-

gical assessments. A classificatory inductive choice tree was created utilizing the C4.5 calculation with 

the hierarchical methodology. The C4.5 DT investigation was applied to group major compelling com-

ponents for youngsters dental caries experience. The DT distinguished guardians' periodontal wellbeing 

order, rotted, missing, filled lasting teeth (DMFT) file, periodontopathic test (PerioCheck) result, and 

periodontal pocket profundity as the characterization factors for kids caries experience. 13.3% of yo-

ungsters were related to a low rotted, missing, filled essential teeth (dmft) list (dmft < 3) whose guardians 

had a periodontal pocket profundity ≤3.7, PerioCheck score >1, DMFT file <13.5, and periodontal cha-

racterization >2. The DT model for this examination test had a precision of 93.33%. Here, parental 

periodontal status and guardians' DMFT were the variables framing the DT for youngsters' caries expe-

rience.  

Keywords: Youth Caries, Periodontitis, Choice Tree Characterization 
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KIDS AND GUARDIANS' OPENNESS TO UNFAVORABLE YOUTH ENCOUNTERS 

(EXPERTS): RELATIONSHIP WITH YOUNGSTERS' AND PARENTAL FIGURES' 

MENTAL RESULTS IN A REMEDIAL PRESCHOOL PROGRAM 

Giuseppe De MARIA  

Italy 

Abstract: Openness to antagonistic youth encounters (Pro) has been found to contrarily affect numerous 

kid results, including scholastic accomplishment, social insight designs, and conduct change. Notwiths-

tanding, these connections still can't seem to be analyzed in preschool kids that are now encountering 

conduct or social-enthusiastic issues. Subsequently, the current examination analyzed the connections 

between the parental figure's and the kid's openness to ACE and various kid and guardian's results in an 

example of 30 preschool youngsters selected a Remedial Nursery Program (TNP). Youngsters are ordi-

narily alluded to this TNP because of huge postponements in their social passionate advancement that 

regularly bring about trouble working in ordinary childcare, home, and local area settings. Examinations 

uncovered some opposing examples that might be explicit to this clinical example. Youngsters with 

higher openness to ACE showed more one-sided social data handling designs and their parental figures 

announced lower kid social abilities than guardians of kids with less openness, anyway their inhibitory 

control levels were higher (better control) and staff detailed that these kids displayed better friendly 

abilities just as preferred ways to deal with learning over kids with less openness. No such inconsisten-

cies were found comparable to the guardian's openness to Expert, as it was decidedly connected with 

various negative youngster and parental figure results.  

Keywords: Antagonistic Youth Encounters, Social Data Preparing, Conduct Issues, Preschool, Social 

Abilities, Externalizing Issues, Injury 
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DIVERSE DANGER COMPONENTS FOR LOW BIRTH WEIGHT, TERM-LITTLE FOR-

GESTATIONAL-AGE, OR PRETERM BIRTH IN JAPAN 

Patrick PORTER   

United States of America 

Abstract: From 1985 to 2013, the mean birth weight of babies in Japan diminished from 3120 g to 3000 

g, and the low-birth-weight rate among live births expanded from 6.3% to 9.6%. No forthcoming inves-

tigation has explained the danger factors for poor fetal development and preterm birth in ongoing Japa-

nese guardians, like expanded parental age, maternal body figure, helped conceptive innovation (Crafts-

manship), and financial status. Members were mother–newborn child sets (n = 18,059) took a crack at 

a planned birth partner in Hokkaido, Japan from 2002 to 2013. Parental attributes were acquired by 

means of self-detailed surveys during pregnancy. Clinical records distinguished exceptionally low-birth-

weight (VLBW; <1500g), term-little for-gestational-age (term-SGA), and preterm-birth (PTB; <37 we-

eks) babies. We determined relative dangers (RRs) for PTB, VLBW, and term-SGA birth dependent on 

parental qualities. The pervasiveness of PTB, VLBW, and term-SGA was 4.5%, 0.4%, and 6.5%, sepa-

rately. Matured guardians and Workmanship were hazard factors for PTB and VLBW. Maternal liquor 

drinking during pregnancy expanded the danger; a parental instructive degree of ≥16 years diminished 

danger of term-SGA. Maternal pre-pregnancy BMI of <18.5 kg/m2 expanded the danger of PTB and 

term-SGA. The RR for low BMI was most elevated among moms who have low instructive level. 

Among different components, proper dietary schooling to keep up ordinary BMI is critical to forestall 

PTB and term-SGA in Japan.  

Keywords: Birth Associate, Parental Factor, Fetal Development Limitation, Financial Condition 
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ANALYZING THE EFFECT OF MATERNAL INDIVIDUAL HIGHLIGHTS ON KIDS' 

CONDUCT ISSUES IN ASSENTING FAMILIES: THE JOB OF MATERNAL DISPOSITION 

AND NEUROBIOLOGICAL MARKERS 

Homayoun ATLASI   

Bahrain 

Abstract: The principal year after selection establishes a touchy period for both fortifying the new pas-

sionate bond in the family and checking its proper improvement by appropriation administrations. A 

vital variable for kids' get up to speed are new parents' socioemotional and individual highlights. The 

point of this examination is to research joins between receptive moms' individual highlights and social 

issues in their kids in the primary year after selection position, by testing the directing part of both age 

at appropriation and maternal hereditary polymorphisms. 78 assenting moms finished personality and 

hereditary measures. Moms showed a particular example of connection between fundamental persona-

lity attributes and hereditary markers in their appraisal of youngsters' social issues; dopamine D4 recep-

tor quality and kids' age at appropriation are two mediators in the relationship in which moms' demeanor 

was influencing the assessment of their kids' conduct issues. Discoveries feature a still underestimated 

space of nurturing assets during the time spent post-regulated youngsters' make up for lost time after 

selection arrangement, by showing how individual highlights include in the normally estimated variable 

of kids' social and passionate issues. This could help in arranging ID and decision of key factors for 

family evaluation after selection arrangement, along these lines contributing in encouraging kids' solid 

turn of events.  

Keywords: Nurturing, Dopamine, Personality, Conduct Issues, Reception 
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RELATIONSHIP BETWEEN FETAL ADIPOKINES AND KID CONDUCT ISSUES AT 

PRESCHOOL AGE: THE HOKKAIDO STUDY ON CLIMATE AND KIDS' WELLBEING 

Venkata BHATTA   

India 

Abstract: Studies have proposed relationship between maternal corpulence and psychological well-

being issues of their kids. In any case, the fundamental component is generally obscure. A potential 

component can be through incendiary states and the other conceivable instrument is metabolic chemical 

actuated programming. Cross-talk between adipokines, including fiery cytokines and metabolic chemi-

cals emitted from fat tissue and the focal sensory system should be additionally researched to clarify the 

instrument. Hence, the point of this examination was to explore the relationship between fetal adipokine 

levels and youngster social issues at preschool age. Line blood adiponectin, leptin, tumor rot factor-α 

(TNF-α) and interleukin 6 (IL-6) levels were estimated and kid conduct issues were evaluated utilizing 

the Qualities and Troubles Survey at preschool age. Strategic relapse models changed by related mater-

nal components were performed to look at the relationship between line blood adipokines and youngster 

social issues. 300 and 61 youngsters were remembered for the last examination. A critical relationship 

between diminished hyperactivity/absentmindedness and expanded leptin was found (OR = 0.22, 95% 

CI: 0.06–0.89). Line blood adiponectin, TNF-α and IL-6 levels were not related with kid conduct issues. 

Our discoveries recommended that rope blood adipokines, especially, leptin level, might be an indicator 

of hyperactivity/absentmindedness issues at preschool age.  

Keywords: Qualities and Challenges Survey (SDQ), Adipokines, Youngster Conduct Issues, Birth Ac-

complice Study 
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PREVENTIVE IMPACT OF PRIVATE GREEN SPACE ON CHILDISH ATOPIC 

DERMATITIS RELATED WITH PRE-BIRTH AIR CONTAMINATION OPENNESS 

Dhirendra MUKHOPADHYAY   

Bangladesh 

Abstract: Scarcely any birth companion considers have inspected the job of traffic-related air contami-

nation (TRAP) in the advancement of childish atopic dermatitis (Advertisement), yet none have exami-

ned the part of preventive factors like green spaces. The point of this examination was to explore whether 

openness to nitrogen dioxide (NO2) and particulate matter with a streamlined width of <10 μm (PM10) 

during pregnancy is related with expanded danger of improvement of Promotion in half year old kids 

and furthermore to analyze how this affiliation changes with private green space. This examination uti-

lized imminent information from 659 members of the Moms and Kids' Natural Wellbeing study. Sub-

jects were geocoded to their private locations and coordinated with air contamination information disp-

layed utilizing land-use relapse. Data on puerile Advertisement was gotten by utilizing a survey mana-

ged to the guardians or watchmen of the kids. The relationship between puerile Promotion and openness 

to NO2 and PM10 was resolved utilizing strategic relapse models. We surveyed the impacts of private 

green spaces utilizing defined investigations and by entering item terms into the calculated relapse mo-

dels. The danger of childish Promotion essentially expanded with an expansion in air contamination 

openness during the primary trimester of pregnancy. The changed chances proportion (OR) and 95% 

certainty span (CI) were 1.219 (1.023–1.452) per 10 μg/m3 expansion in PM10 and 1.353 (1.027–1.782) 

per 10 ppb expansion in NO2. An expansion in the green space inside 200 m of home was related with 

a diminished danger of Advertisement (OR = 0.996, 95% CI: 0.993–0.999). The delineated examination 

of private green space uncovered more grounded relationship between juvenile Advertisement and 

PM10 and NO2 openness during the first trimester in quite a while in the lower tertiles of green space. 

This examination showed that openness to TRAP during the primary trimester of pregnancy is related 

with childish Promotion. Less private green space may strengthen the relationship between TRAP open-

ness and puerile Promotion.  

Keywords: Kid Wellbeing, Atopic Dermatitis, Greenness, Traffic-Related Air Contamination, Particu-

late Matter, Birth Partner 
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EFFECT OF SMOKING PROHIBITION ON INACTIVE SMOKE OPENNESS IN 

PREGNANT NON-SMOKERS IN THE SOUTHEASTERN US 

Cohen BURNS   

United Kingdom 

Abstract: Pre-birth inactive smoke openness raises hazard for negative birth results. Enactment direc-

ting public smoking has been appeared to affect openness levels, however less investigations including 

pregnant ladies have been led inside the U.S. where boycotts are conflicting across districts. This exami-

nation inspected the impact of a boycott instituted in the southeastern U.S. on pregnant ladies' cotinine 

levels. Extra investigations contrasted self-revealed openness with cotinine and distinguished qualities 

related with inactive openness. Pregnant ladies (N = 851) were selected tentatively somewhere in the 

range of 2005 and 2011 in North Carolina. Sociodemographic and wellbeing information were gathered 

by means of overviews; maternal blood tests were measured for cotinine. Among non-dynamic smokers 

who gave self-report information in regards to detached openness (N = 503), 20% were conflicting with 

comparing cotinine. Among every non-smoker (N = 668), being unmarried, African American, and less 

taught were each related with more noteworthy detached openness. Controlling for covariates, mean 

cotinine was higher before the boycott contrasted with after, F(1, 640) = 24.65, p < 0.001. Results re-

commend that prohibiting smoking openly spaces may decrease uninvolved smoke openness for non-

smoking pregnant ladies. These information are a portion of the first to analyze the effect of enactment 

on aloof smoke openness in pregnant ladies inside the U.S. utilizing a biomarker and can advise strategy 

in districts lacking far reaching without smoke enactment.  

Keywords: Uninvolved Smoke Openness, Natural Smoke Openness, Used Smoke Openness, Pregnancy, 

Pre-Birth Openings, Cotinine, Biomarker, Smoking, Public Approach, Smoking Boycott 
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ADVANCEMENT AND APPROVAL OF THE CONCISE FOLATE-EXPLICIT FOOD 

RECURRENCE POLL FOR YOUNG LADIES' EATING REGIMEN EVALUATION 

Muzammil AL-SALAME   

Afghanistan 

Abstract: The instruments empowering brief evaluation of folate admission might be of extraordinary 

incentive for general wellbeing purposes. The point of the introduced study was to plan a short folate-

explicit food recurrence survey for Focal and Eastern European populace of ladies, just as to evaluate 

the legitimacy and reproducibility of the planned Folate-Admission Estimation Food Recurrence Poll 

(Fol-IC-FFQ) on a gathering of Clean ladies matured 20–30 years. Members gathered 3-day dietary 

records and finished the Fol-IC-FFQ twice (FFQ1: straightforwardly after the dietary record; and FFQ2: 

a month and a half later). The investigation incorporated an evaluation of legitimacy (examination of 

the aftereffects of FFQ1 and 3-day dietary record) and of reproducibility (correlation of the consequen-

ces of FFQ1 and FFQ2). In evaluation of legitimacy, a Tasteless Altman list of 5.3% was noticed. In 

appraisal of reproducibility, a Tasteless Altman list of 2.7% was noticed, the portion of people charac-

terized into a similar admission ampleness classification was more than 85%, the portion of people ar-

ranged into the equivalent tertile was practically 75%, the weighted κ measurement showed considerable 

understanding (0.67) and relationship was critical (p = 0.0000; R = 0.7995). Appraisal of the Fol-IC-

FFQ uncovered a palatable degree of legitimacy and generally excellent degree of reproducibility in the 

number of inhabitants in youthful Clean ladies. The Fol-IC-FFQ might be viewed as a legitimate appa-

ratus for the appraisal of folate consumption in youthful Clean ladies and a promising device for the 

evaluation of folate admission in young ladies in Focal and Eastern Europe.  

Keywords: Folate, Food Recurrence Poll, Approval Study, Legitimacy, Reproducibility, Young Ladies 
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PATIENT–SUPPLIER CORRESPONDENCE AND DIRECTING ABOUT GESTATIONAL 

WEIGHT GAIN AND ACTUAL WORK: A SUBJECTIVE INVESTIGATION OF THE 

DISCERNMENTS AND ENCOUNTERS OF LATINAS PREGNANT WITH THEIR FIRST 

YOUNGSTER 

Zinovijs ZVEJNIEKS   

Latvia 

Abstract: Latina ladies in the US (U.S.) are lopsidedly influenced by corpulence and are bound to start 

pregnancy overweight and put on inordinate load during pregnancy. The pre-birth care period addresses 

an open door for ladies to get to the medical care framework and get preventive administrations, schoo-

ling, dietary help, and other social administrations to improve pregnancy results. Inordinate gestational 

weight acquire (GWG) has various negative short-and long haul ramifications for both the mother and 

infant. We investigated nulliparous Latina ladies' insights about their encounters speaking with their 

essential medical services supplier about GWG and actual work (Dad) to recognize conceivable inter-

cession targets utilizing inside and out, semi-organized meetings. Bilingual, prepared exploration staff 

directed 23 meetings with first-time pregnant Latinas somewhere in the range of 22 and 36 weeks of 

incubation. Meetings were translated verbatim and investigated utilizing content examination. Striking 

content entries were removed, abbreviated, coded, and assembled into classifications. Ladies, including 

the individuals who self-distinguished as being overweight or fat preceding pregnancy, announced ac-

cepting restricted or no counsel from their medical care suppliers about GWG or Dad. Moreover, inves-

tigation uncovered that in spite of the fact that members esteem data got from the Uncommon Supple-

mental Sustenance Program for Ladies, Babies, and Kids (WIC) program advisors, they might want to 

get more data from their essential medical services suppliers about satisfactory GWG. Moreover, study 

discoveries demonstrate that a few members got clashing data with respect to Dad during pregnancy. 

Study discoveries recommend the requirement for expanded reconciliation of correspondence and di-

recting about GWG and Dad into pre-birth care administrations to advance sound weight gain and Dad 

among low-pay Latina ladies.  

Keywords: Correspondence, Patient–Supplier, Gestational Weight Acquire, Actual Work, Latina, Bra-

zilian 
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REST AND DIETARY EXAMPLES IN PREGNANCY: DISCOVERIES FROM THE 

FERVOR COMPANION 

German TORRES   

Andorra 

Abstract: Proof on the relationship between rest, diet, and eating practices in pregnant ladies is ina-

dequate. We analyze this in a partner of obviously sound pregnant ladies. At 26–28 weeks growth, 497 

members finished the Pittsburgh Rest Quality Record to survey rest and a 24-h review to evaluate dietary 

admission. Diet quality was surveyed by the Good dieting File for pregnant ladies in Singapore (HEI-

SGP) score and recently inferred dietary examples (vegetables-organic product rice, fish noodles, and 

pasta-cheddar meat design). Eating practices considered incorporated the longest evening time fasting 

stretch, recurrence of utilization events, energy from optional food sources, and evening eating. Changed 

methods were assessed between poor/great quality and short/ordinary sleepers utilizing direct relapses, 

including covariates. Great rest quality versus helpless rest quality, was related with better eating routine 

quality (mean HEI-SGP 54.6 versus 52.0; p = 0.032), more noteworthy adherence to the vegetables-

organic product rice design (mean 0.03 versus −0.15; p = 0.039), lesser adherence to the fish noodle 

design (mean −0.14 versus 0.03; p = 0.024), and a moving lower calories from optional food varieties 

(mean 330.5 versus 382.6 kcal; p = 0.073), in the wake of adapting to covariates. After extra change for 

tension, just rest quality and the fish noodle design remained altogether related (p = 0.018). Short rest 

was not related with any eating routine or eating conduct. Taking everything into account, great rest 

quality is related with a superior eating routine quality and a more noteworthy adherence to the vege-

table-organic product rice design, yet with lesser adherence to the fish noodle counts calories in pregnant 

ladies.  

Keywords: Dietary Examples, Diet Quality, Rest Quality, Rest Span, Eating Practices, Pregnancy 
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NUTRIENT D FOCUS IN MATERNAL AND UMBILICAL STRING BLOOD VIA SEASON 

Shahram AZERM   

Tajikistan 

Abstract: Summer is for the most part viewed as the season when the body is all around provided with 

nutrient D. The point of this investigation was to think about maternal and umbilical string blood con-

vergences of nutrient D during two limit periods of the year in Poland—winter and summer. A sum of 

100 pregnant ladies with no set of experiences of persistent illnesses before pregnancy were remembered 

for the examination. Pre-conveyance maternal venous blood and neonatal string blood tests were gathe-

red and all out 25(OH)D focus was estimated. Information on nutrient D utilization (gathered with the 

utilization of Food Recurrence Survey) and way of life factors were taken. Both, maternal and umbilical 

rope blood groupings of nutrient D were higher in the late spring bunch when contrasted with the colder 

time of year bunch (mean 22.2 ± 6.5 ng/mL versus 16.5 ± 8.2 ng/mL (p < 0.001), separately for the 

moms and 31.3 ± 9.4 ng/mL versus 22.7 ± 11.0 ng/mL (p < 0.0001), separately for the youngsters). 

Nonetheless, just 16% of the pregnant ladies arrived at the ideal nutrient D fixation during summer. 

Thusly, summer improves the degrees of nutrient D in the body yet doesn't ensure the suggested fixation 

and supplementation all through the entire year is fundamental.  

Keywords: Nutrient D, Blood, Pregnant Ladies, Infant, Season 
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NON-CUSTOMARY DANGER VARIABLES OF ALBUMINURIA IN THE PEDIATRIC 

POPULACE: A CHECKING AUDIT 

Guillermo MCCLURE   

United States of America 

Abstract: The presence of egg whites in pee has been utilized for over forty years as a marker of renal 

and cardiovascular harm. A large portion of the data on this marker is identified with grown-ups. The 

pervasiveness of albuminuria in the pediatric populace has been accounted for as being 2.2–12.8% in 

certain nations. Most exploration in this field is identified with albuminuria and illnesses, like diabetes 

and hypertension. Utilizing the procedure depicted by Arksey and O'Malley in 2005, an investigating 

audit was conveyed to show that the presence of egg whites in pee in the pediatric populace may be 

related with ecological, segment, intrinsic, irresistible, and non-irresistible variables. The data gathered 

is upheld by 74 references present in PubMed. The outcomes uncover the various causes related with 

albuminuria in the pediatric populace. This data can be extremely helpful for clinical practice by adding 

information about albuminuria conduct in kids. As of now, albuminuria is known as a renal and cardio-

vascular indicator in diabetic patients, yet additionally in the individuals who are evidently solid. The 

detailed pervasiveness in all inclusive community is 7.2%. Most of studies have been directed in grown-

ups, regardless of the interest in early discovery having risen as of late because of future impacts. In 

Japan, this technique has been utilized since 1979 to distinguish kidney sicknesses in the pediatric po-

pulace.  

Keywords: Albuminuria, Pediatric Populace, Hazard Factor 
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ASSESSMENT OF PRESCIENT WORTH OF UTERINE CONDUIT DOPPLER RECORDS 

VERSUS HISTOPATHOLOGY INSPECTING IN LOCATION OF STRANGE UTERINE 

SEEPING IN INTRAUTERINE PROPHYLACTIC GADGET CLIENTS 

Morteza SAFAVI   

Morocco 

Abstract: Prophylactic intrauterine gadget (IUD) is an effective strategy for contraception that has been 

utilized for over 30 years. Notwithstanding, it is related with unnecessary uterine dying, that may cause 

iron insufficiency sickliness, making CIUD utilize awkward for some ladies particularly those with 

extreme period. The goal of our examination was to assess the relationship between's strange uterine 

seeping in IUD clients, Doppler uterine supply route [Pulsitility Record (PI); Safe File (RI)] utilizing 

transvaginal ultrasound and Doppler with endometrial inspecting. Study included 120 ladies from the 

obstetrics and gynecology branches of Zagazig College Medical clinics, partitioned into three gathe-

rings: Gathering I included 40 ladies who utilized intrauterine coipper (TCu-380A) and whined of me-

norrhagia or menometrorrhagia. Gathering II included 40 womenusing CIUD and not whining of unu-

sual uterine dying. Gathering III included 40 ladies grumbling of vaginal release or mentioning CIUD 

addition, and not griping of strange uterine seeping as a benchmark group. PI and RI were altogether 

lower in IUD-instigated sporadic seeping than in IUD-actuated ladies who didn't say anything negative 

of strange vaginal dying. Endometrial biopsy has no job in anticipating the strange uterine draining 

reason. Transvaginal ultrasonography discoveries can be productively used to arrange ladies in danger 

of encountering unreasonable uterine draining after CIUD inclusion and to make a fundamental deter-

mination, accordingly, tell the pathologists.  

Keywords: Endometrial Thickness, Endometrial Polyp, Endometrial Decay, Endometrial Stromal Sar-

coma, Endometrial Malignant Growth, Expectation of Uterine Dying, Doppler, Shaded Doppler 
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INBORN CYANOGENIC CORONARY ILLNESS IN KIDS: AROUND 420 CASES IN 

AFRICA 

Elguja JAVAKHISHVILI   

Georgia 

Abstract: Inborn Cyanogenic Heart Illnesses (CCHD) is a distortion of the heart and huge vessels desc-

ribed by an oxygen desaturation in the blood vessel blood, answerable for cyanosis. The overall goal 

was to consider the profile of CCHD in Senegalese medical clinics. This is a review study completed 

over a time of 8 years (January 1, 2010 - December 31, 2017) and including all kids matured 0 to 16 

years followed for a CCHD. The emergency clinic predominance was 0.87% for 420 cases gathered. 

The sex proportion was 1.44 and the normal age at conclusion was 16 months. First degree parental 

association was noted in a day and a half (30.78%). The primary purposes behind counsel were breathing 

trouble in 242 cases (57.62%) and fever in 136 patients (32.36%). Aside from cyanosis, the clinical signs 

were ruled by the heart mumble in 313 cases (74.7%), tachycardia in 283 cases (67.38%) and advanced 

hippocratism in 162 cases (38.57%). Cardiomegaly was found in 239 patients (83.36%). The fundamen-

tal sorts of CCHD were quadruplicate of Fallot and rendering of the enormous vessels. In science, 206 

patients (49.05%) introduced polyglobulia. A total careful fix was completed in 22 patients (5.24%). 

Intricacies were anoxic emergency (52 cases) and hemorrhagic condition (17 cases). There were 97 

passings (28.28%) during hospitalization. The conclusion of CCHD is late in our nation and careful 

administration is poor clarifying the high mortality.  

Keywords: Coronary Illness, Cyanosis, Quadruplicate Fallot, Medical Procedure, Senegal 
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WAY INVESTIGATION ON THE ORGANIC AND SOCIAL FINANCIAL DETERMINANTS 

OF NEONATAL DEMISE 

Anooshirvan ABEDI   

Tunisia 

Abstract: Foundation: Almost 4,000,000 or 66% infants (first seven day stretch of life) overall kick the 

bucket every year. Indonesia contributes 59% of baby demise. Variables causing baby demise are orga-

nic as well as friendly monetary. This investigation expected to decide the natural and social financial 

elements of neonatal passing in Bantul Locale, Yogyakarta. Subjects and Strategy: This was a logical 

observational investigation with a case-control plan. Populace in this investigation was all youngsters in 

Panembahan Senopati Clinic who birth from January 2017 to January 2018. A complete example of 200 

youngsters was chosen for this examination by fixed infection testing, comprising of 50 dead and 150 

alive children. The reliant variable was neonatal demise. The free factors were low birth-weight, 

asphyxia, rashness, pregnancy disease, maternal age, maternal instruction, maternal business status, and 

family pay. The information were gathered by poll and dissected by way analysis.Results: Hazard of 

neonatal passing expanded with asphyxia (b=3,65; 95% CI= 1.77 to 5.52; p<0.001), rashness (b=2.78; 

95% CI= 1.64 to 3.92; p<0,001), and contamination (b=3.04; 95% CI= 1.82 to 4.26; p<0.001). Asphyxia 

expanded with low birthweight (b=1.42; 95% CI= 0.69 to 2.15; p<0.001), contamination (b=1.62; 95% 

CI= 0.71 to 2.53; p=0.001), and diminished with maternal matured 20-35 years (b= - 0.62; 95% CI= - 

1.37 to 0.13; p=0.108). Low birth weight expanded with rashness (b=4.28; 95% CI= 3.24 to 5.32; 

p<0.001) and diminished with family pay (b=-1.22; 95% CI= - 2.27 to - 0.18; p=0.022). Disease dimi-

nished with higher maternal instruction (b= - 0.57; 95% CI= - 1.25 to 0.11; p=0.101). Family pay expan-

ded with higher maternal schooling (b= 0.76; 95% CI= 0.04 to 1.48; p=0.038) and maternal work outside 

the house (b= 1.17; 95% CI= 0.32 to 2.02; p=0.007). Higher maternal schooling (b= 0.86; 95% CI= 0.26 

to 1.47; p=0.005) expanded the opportunity of mother working external the house.Conclusion: The dan-

ger of neonatal demise expanded with asphyxia, rashness, low birth weight, contamination, maternal 

age <20 or ≥35 years, lower maternal instruction, maternal business status, and family pay.  

Keywords: Neonatal Death,Risk Factors, Biologycal Factor, Social And Monetary Factor 
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THE IMPACT OF PRE-BIRTH YOGA ON NERVOUSNESS AND DISCOURAGEMENT 

Jaffar VAKILI   

Jordan 

Abstract: Nervousness and wretchedness in pregnancy can prompt low fetal quality, expanded danger 

of pregnancy inconvenience and formative issue of the kid. Upper treatment may cause repeat or fixation 

pace of up to half. In principle, yoga can alleviate unfortunate mystic indications like nervousness and 

sorrow during pregnancy. This examination meant to decide the impact of pre-birth yoga on nervousness 

and depression.Subjects and Strategy: This investigation was a randomized controlled preliminary, led 

at Budi Luhur facility in Kudus, Focal Java, from 27 December 2017 to 7 February 2018. An aggregate 

of 102 pregnant ladies was chosen for this examination by straightforward arbitrary inspecting. This 

example was apportioned indiscriminately into the intercession bunch (n1=51) and control bunch 

(n2=51). The autonomous variable was pre-birth yoga as the mediation under investigation. The reliant 

factors were uneasiness and misery. The information was gathered by survey. Contrast in the reliant 

factors between the two gatherings was tried by Mann-Whitney test and numerous straight regression. 

Results: The mean degree of uneasiness was lower in the intercession bunch than the benchmark group 

both at about fourteen days after the mediation (b= - 9.25; 95% CI= - 10.22 to - 8.28; p< 0.001) and a 

month after the intercession (b= - 5.79; 95% CI= - 7.68 to - 3.90; p< 0.001). The mean degree of sadness 

was lower in the mediation bunch than the benchmark group both at about fourteen days after the inter-

cession (b= - 10.82; 95% CI= - 12.29 to - 9.35; p< 0.001) and a month after the mediation (b= - 2.58; 

95% CI= - 3.98 to - 1.18; p< 0.001). Conclusion: Pre-birth yoga intercession can lessen tension and 

gloom during pregnancy.  

Keywords: Pre-Birth Yoga, Tension, Despondency 
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THE BIOPSYCHOSOCIAL DETERMINANTS OF HINDERING AND SQUANDERING IN 

KIDS MATURED 12 FOUR YEARS 

Farid HEDAYATI   

Syria 

Abstract: Hindering and squandering are a development issue in kids under five years old brought about 

by hunger. Hindering is by and large brought about by intermittent intense hunger, though squandering 

happens because of momentary unhealthiness. In the event that untreated appropriately, hindering and 

squandering may cause low insight in grown-up life. This examination planned to dissect the biopsyc-

hosocial determinants of hindering and squandering in kids matured 12-48 months. Subjects and Tech-

nique: This was a scientific observational investigation with a case-control plan. The investigation was 

led at Mulya Asri, Panaragan, and Dayamurni people group wellbeing focuses, from January to February 

2018. An example of 150 youngsters under-five was chosen for this investigation by fixed infection 

testing. The reliant factors were hindering and squandering. The free factors were birthweight, maternal 

information, maternal instruction, maternal healthful status (mid-upper arm outline/MUAC), selective 

breastfeeding, upper respiratory parcel contamination, looseness of the bowels, absence of clean water, 

helpless sterilization. The information were gathered by survey and maternal and youngster wellbeing 

checking book. The information were investigated by a strategic regression. Results: The danger of 

hindering expanded with poor maternal information (OR= 5.29; 95% CI= 1.30 to 21.54; p=0.002), low 

maternal instruction (OR=10.25; 95%CI= 2.26 to 46.79; p=0.003), poor maternal dietary status (OR= 

8.87; 95% CI= 2.14 to 36.74; p=0.003), low birthweight rendah (OR= 9.86; 95% CI= 2.60 to 37.47; 

p=0.001), newborn children receiveing no selective breastfeeding (OR= 5.70; 95% CI= 1.59 to 20.46; 

p=0.008). The danger of squandering expanded with helpless information (OR= 10.95; 95% CI= 2.14 

to 56.91; p= 0.004), low family pay (OR= 7.04; 95% CI= 5.51 to 32.78; p=0.013), low birthweight (OR= 

14.71; 95% CI= 2.74 to 79.06; p=0.002), URTI history (OR= 4.87; 95% CI= 1.23 to 19.38; p=0.024), 

looseness of the bowels (OR= 6.09; 95% CI= 1.42 to 26.20; p=0.015), an absence of clean water (OR= 

9.78; 95% CI= 2.26 to 42.36; p=0.002), and helpless disinfection (OR= 7.67; 95% CI= 1.85 to 31.75; 

p=0.004).Conclusion: Hindering and squandering are influenced by birthweight, URTI history, the runs, 

maternal nourishing status, maternal information, maternal instruction, family pay, absence of clean 

water, and helpless sterilization.  

Keywords: Hindering, Squandering, Biopsychosocial, Determinants 
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BIOPSYCHOSOCIAL AND FINANCIAL DETERMINANTS OF LOW BIRTH WEIGHT 

Gregor ESMANN   

Austria 

Abstract: Low birthweight (LBW) is one of the principle hazard components of neonatal mortality and 

horribleness. Thusly, it is a significant general medical problem especially in non-industrial nations. 

Around the world, LBW shares around 15-20% of birth result. In Indonesia, LBW shares about 10.2% 

of birth result. In principle, the danger elements of LBW incorporate organic viewpoint as well as psyc-

hosocial and monetary perspectives. This examination looked to gauge the biopsychosocial and mone-

tary determinants of LBW in Jambi, South Sumatera, utilizing way investigation approach. Subjects and 

Technique: This was a logical observational investigation with case control plan. The examination was 

completed at 20 local area wellbeing focuses in Jambi, South Sumatera, from December 2017 to January 

2018. An all out example of 200 babies comprising of 50 LBW and 150 typical birthweight babies were 

chosen for this investigation by fixed illness examining. The reliant variable was birthweight. The auto-

nomous factors were gestational age, newborn child sex, maternal mid-upper arm outline (MUAC), 

maternal gestational pressure, maternal instruction, family pay at gestational period, and sterilization. 

Information on birthweight and MUAC were taken from obstetric record. The other information was 

gathered by poll. The information was examined by way analysis. Results: The danger of LBW dimi-

nished with gestational age ≥37 weeks (b= - 5.06; 95% CI= - 6.49 to - 3.62; p<0.001), male sex (b= - 

0.99; 95% CI= - 2.12 to - 0.12; p= 0.081), low maternal pressure (b= - 2.35; 95% CI= 14.01 to - 0.70; 

p= 0.005), and great disinfection (b= - 1.04; 95% CI= - 2.13 to - 0.05; p= 0.062). Gestational age expan-

ded with family pay (b= 1.74; 95% CI= 0.96 to 2.52; p<0.001). Low maternal pressure was emphatically 

influenced by high family pay (b= 1.34; 95% CI= 0.197 to 2.50; p= 0.022). Great disinfection was 

emphatically influenced by high family pay (b= 0.71; 95% CI= 0.01 to 1.41; p= 0.046). High family pay 

was decidedly influenced by high schooling level (b= 1.37; 95% CI= 0.57 to 2.18; p= 0.001) Conclusion: 

The danger of LBW diminishes with gestational age ≥37 weeks, male sex, low maternal pressure, and 

great disinfection. LBW is in a roundabout way influenced by maternal schooling and family pay.  

Keywords: Biopsychosocial, Financial, Determinant, 
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HAZARD ELEMENTS OF POST BIRTH ANXIETY 

Gustave LANDRY   

France 

Abstract: Foundation: Post birth anxiety is one of the passionate unsettling influences that outcomes 

from inability to post pregnancy mental variation measure. The worldwide pervasiveness of post preg-

nancy anxiety is 10-15%. This investigation meant to examine the danger components of pregnancy on 

the rate of post pregnancy depression. Subjects and Technique: This was an insightful and observational 

examination with a cross-sectional plan. The investigation was led at Dr. Moewardi medical clinic, from 

December 2017 to January 2018. An all out example of 150 post pregnancy moms was chosen for this 

examination by comprehensive testing. The reliant variable was post pregnancy anxiety (PPD). The free 

factors were maternal age, stress, equality, undesirable pregnancy, sort of work, family pay, family bac-

king, and aggressive behavior at home. The information were gathered by survey and dissected by way 

examination model. Results: Post pregnancy anxiety was straightforwardly and emphatically influenced 

by mental pressure (b= 2.15; 95% CI= 1.17 to 3.13; p<0.001), conveyance type (b= 1.27; 95% CI= 0.32 

to 2.21; p= 0.008), and undesirable pregnancy (b= 1.57; 95% CI= 0.57 to 2.58; p= 0.002). Post preg-

nancy anxiety was straightforwardly yet contrarily influenced by family pay (b= - 1.52; 95% CI= - 2.51 

to - 0.54; p= 0.002), equality (b= - 1.24; 95% CI= - 2.21 to - 0.28; p= 0.011), and family support (b= - 

1.31; 95% CI= - 3.28 to - 0.24; p= 0.016). Mental pressure expanded with aggressive behavior at home 

(b= 2.68; 95% CI= 0.64 to 4.73; p= 0.010) and diminished with maternal age (b= - 0.91; 95% CI= - 1.68 

to - 0.13; p= 0.022). Equality expanded with maternal age (b= 1.66; 95% CI= 0.79 to 2.53; p<0.001). 

Aggressive behavior at home diminished with maternal age (b= - 1.34; 95% CI= - 2.85 to 0.16; p= 

0.081).Conslusion: Mental pressure, conveyance type, undesirable pregnancy, family pay, equality, and 

family support, are immediate danger factors for post pregnancy anxiety.  Post birth anxiety, undesirable 

pregnancy, abusive behavior at home, family support 

Keywords: Post Birth Anxiety, Undesirable Pregnancy, Abusive Behavior at Home, Family Support 
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WAY EXAMINATION ON THE IMPACTS OF PSYCHOSOCIAL ADVANCEMENT, 

DIETARY STATUS, AND FAMILY ACKNOWLEDGMENT ON LEARNING 

ACCOMPLISHMENT IN MENTALLY UNBALANCED YOUNGSTERS 

Mario GUERRERO   

Colombia 

Abstract: Foundation: The commonness of chemical imbalance has been expanding overall every year. 

Medically introverted kids are at higher danger of physical, mental, and scholarly issues. Be that as it 

may, medically introverted youngsters may have better than expected scholastic accomplishment. With 

help from family, educator, and society, medically introverted kids can acquire greatest scholarly ac-

complishment. This investigation planned to decide the impacts of psychosocial improvement, healthful 

status, and family acknowledgment, on learning accomplishment in medically introverted youngsters, 

in Jember, East Java.Subjects and Technique: This was a logical observational examination with cross-

sectional plan. The investigation was led at Extraordinary Primary School in Jember, East Java. An 

absolute example of 50 medically introverted understudies were gathered for this investigation by tho-

rough inspecting. The reliant variable was learning accomplishment. The free factors were healthful 

status, psychosocial improvement, and family acknowledgment. The information were gathered by sur-

vey and investigated by way analysis.Results: Learning accomplishment was straightforwardly influen-

ced by psychosocial improvement (b= 0.36; SE= 0.13;p= 0.005) and nourishing status (b= 1.42; SE= 

0.65; p= 0.029). Nourishing status was emphatically influenced by solid family acknowledgment (b= 

0.07; SE= 0.01; p<0.001). Conclusion: Learning accomplishment of mentally unbalanced kids is influ-

enced by psychosocial advancement and healthful status.  

Keywords: Learning Accomplishment, Psychosocial Improvement, Dietary Status, Family Ack-

nowledgment, Way Examination 
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PERVASIVENESS AND DETERMINANTS OF POST PREGNANCY ANXIETY 

Hata YASUSHI   

Japan 

Abstract: After conveyance mental confusion in any case properly and quickly took care of may prompt 

post pregnancy anxiety (PPD). PPD truly affects moms that shows as lower personal satisfaction and 

powerlessness to mind of themselves, their accomplice, and newborn children. There is an absence of 

studies on PPD in Indonesia. Its predominance and determinants are not surely known. This investiga-

tion try to gauge the pervasiveness and the determinants of PPD in Sukoharjo, Focal Java.Subjects and 

Technique: This was a logical observational examination with cross-sectional plan. The investigation 

was directed at local area wellbeing focuses in Sukoharjo Region, Focal Java, from November to De-

cember, 2017. An absolute example of 200 post pregnancy moms was chosen for this examination uti-

lizing group irregular testing, with local area wellbeing focus as the bunch. The reliant variable was 

PPD. The free factors were maternal age, equality, work complexity, maternal training, self-adequacy, 

family pay, adapting system, undesirable pregnancy, and family support. The information were gathered 

by poll and broke down by way analysis.Results: PPD commonness in Sukoharjo, Focal Java, was 

18.5%. The danger of PPD expanded with work confusion (b= 3.14, SE= 0.45, p<0.001), undesirable 

pregnancy (b= 1.54, SE= 0.45, p<0.001), and low family pay (b= - 0.05, SE= 0.01, p<0.001). The danger 

of PPD diminished with age (b= - 0.07, SE= 0.03, p= 0.028), more grounded self-adequacy (b= - 0.55, 

SE= 0.09, p<0.001), and improved adapting system (b= - 0.56, SE= 0.03, p= 0.064). Undesirable preg-

nancy expanded with more youthful age (b= - 0.02, SE= 0.01, p= <0.001), equality (b= 0.27, SE= 0.04, 

p<0.001), more fragile family support (b= - 0.05, SE= 0.02, p= 0.044), and lower family pay (b= - 0.01, 

SE= <0.01, p= 0.003). The danger of work entanglement diminished with expanding age (b= - 0.03, 

SE= 0.01, p<0.001) and higher family pay (b= - 0.01, SE= <0.01, p<0.001), however expanded with 

equality (b= 0.27, SE= 0.05, p<0.001). Adapting technique improved to expanding age (b= 0.17, SE= 

0.07, p= 0.015) and higher maternal training (b= 1.94, SE= 0.48, p<0.001). Self-viability expanded with 

higher family pay (b= 0.04, SE= 0.01, p<0.001) and more grounded family support (b= 0.03, SE= 0.12, 

p= 0.016). Conclusion: PPD predominance is 18.5% in Sukoharjo, Focal Java. The danger of PPD inc-

rements with work inconvenience, undesirable pregnancy, and low family pay, however diminishes with 

age, more grounded self-adequacy, and improved adapting technique.  

Keywords: Predominance, Post Birth Anxiety, Determinant, Way Investigation 
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DETERMINANTS OF HINDERING AND KID IMPROVEMENT 

Mariusz SABAŁA   

New Zealand 

Abstract: Hindering is an extremely short body state in kids that goes past the 2 SD shortfall beneath 

the kid populace stature. Overall hindering effects around 162 million youngsters under five. Indonesia 

is remembered for 17 nations that have three healthful issues in youngsters under five: hindering, squ-

andering, and overweight. This examination planned to explore the determinants of hindering and kid 

advancement in kids under five.Subjects and Technique: This was a review partner study directed at 

Mayangan and Jarak Kulon People group Wellbeing Focuses, Jombang, East Java, in Januari 2018. An 

all out example of 58 youngsters were chosen for this examination by fixed openness testing. The reliant 

factors were hindering and kid advancement. The autonomous factors were birth-length, maternal age, 

maternal stature, maternal schooling, and family pay. The information were gathered by survey. Infor-

mation on birth length was taken from maternal and youngster record at local area wellbeing focus. The 

information were examined by way investigation model. Results: The probability of good kid improve-

ment expanded with maternal schooling (b= 1.08; 95% CI= 0.41 to 1.75; p= 0.001) and diminished with 

hindering (b= - 0.78; 95% CI= - 1.46 to - 0.10; p=0.025). The danger of hindering diminished with birth-

length (b= - 0.90; 95% CI= - 1.60 to - 0.21; p=0.011) and maternal stature (b=-0.92; 95% CI= - 1.69 to 

- 0.16; p=0.018). The danger of hindering expanded with maternal age <20 y.0. or on the other hand ≥35 

y.o. at pregnancy (b= 0.73; 95% CI= - 0.03 to 1.46; p=0.051). The probability of maternal age <20 y.0. 

or then again ≥35 y.o. at pregnancy diminished with advanced education (b=-0.75; 95% CI= - 1.44 to - 

0.06; p=0.033). Birth-length expanded with maternal stature (b= 1.07; 95% CI= 0.28 to 1.86; p= 0.008) 

and higher family pay (b=0.93; 95% CI = 0.29 to 1.57; p=0.004). Birth-length diminished with maternal 

age <20 y.0. or then again ≥35 y.o. at pregnancy (b=-0.74; 95% CI= - 1.48 to - 0.01; p=0.047). Conclu-

sion: The probability of good kid improvement increments with maternal training and diminishes with 

hindering. The danger of hindering abatements with birth-length and maternal stature, and increments 

with maternal age <20 y.0. or then again ≥35 y.o. at pregnancy.  

Keywords: Youngster Advancement, Hindering, Birth-Length, Maternal Age at Pregnancy, Maternal 

Training, And Family Pay 
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MATERNAL PART IN MANAGING SOCIAL CORRESPONDENCE TO MEDICALLY 

INTROVERTED YOUNGSTERS AS A PERSONAL SATISFACTION DETERMINANT 

Bezerdean CAZAC   

Moldova 

Abstract: Chemical imbalance range issue is a sort of neural advancement issue. It is portrayed by 

deficiency in friendly correspondence, social cooperation, and tedious personal conduct standard. It is 

accepted that maternal job in kid instruction is more predominant than fatherly job, since kids are nearer 

to their moms since birth. It is additionally accepted that the personal satisfaction of mentally unbalanced 

kids would improve if there is improvement in their social correspondence and social collaboration. This 

examination meant to analyze the maternal part in managing social correspondence to mentally unba-

lanced youngsters as a determinant of kid nature of life.Subjects and Technique: This was a subjective 

report directed in open exceptional school in Tangerang Region, West Java, from October to December 

2017. Witnesses for this investigation included 5 moms of mentally unbalanced youngsters and 3 edu-

cators advisors at the public uncommon school. The builds under examination remembered maternal job 

for directing social correspondence and social communication in mentally unbalanced kids. The infor-

mation were gathered by top to bottom meeting, perception, and report survey. The information were 

examined by Miles and Huberman method.Results: Moms had a significant job in noticing different 

youngster practices, looking for counsel from master, deciding kid improvement need, investigating kid 

tactile dietary-clinical need at home. Other maternal jobs included conceding kids to elementary school 

or uncommon school that was reasonable for kid likely turn of events and including kids in straight-

forward day by day exercises at home. The maternal job in directing social correspondence was impres-

sively acceptable including correspondence treatment at home utilizing general media helps, invigora-

ting oral motoric ability, giving social cooperation treatment by narrating, instructing socialization to 

youngsters by acclimating them to welcome and handshake with others, and letting them to play with 

different kids. The maternal job in improving personal satisfaction was adequately acceptable, so every 

youngster had the option to foster their correspondence and collaboration abilities with variying levels 

of progress. End: Maternal job in managing social correspondence in mentally unbalanced kids is adequ-

ately acceptable despite the fact that there is a need to improve its execution to acquire improved perso-

nal satisfaction. It is adviseable for moms to continue controlling project at home to foster kid possibi-

lities and to decrease their powerless perspectives.  

Keywords: Maternal Job, Directing, Correspondence, Personal Satisfaction, Medically Introverted Kids 
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IMPACT OF FAMILY EXPECTATION PROGRAM ON MATERNAL WELLBEING 

CONDUCT AND YOUNGSTERS UNDER FIVE WHOLESOME STATUS IN HELPLESS 

FAMILIES 

Izzat bin PUTEH  

Mongolia 

Abstract: Foundation: Family Expectation Program, or Universally alluded to as Restrictive Money 

Move (CCT), is an administration destitution allevation drive by arrangement of contingent greenbacks 

that actuates solid conduct in order to accomplish solid age. This investigation looked to analyze the 

impact of Family Expectation Program on maternal wellbeing conduct and youngsters under five dietary 

status in helpless families, Jombang, East Java. Subjects and Technique: This was a scientific observa-

tional examination with review associate plan. This examination was led in Jombang Region, East Java, 

from November to December 2017. A complete example of 210 moms and their kids under five were 

chosen for this investigation by fixed openness inspecting. The reliant factors were maternal wellbeing 

conduct and kid nourishing status. The autonomous factors were birthweight, history of disease, mater-

nal training, family pay, family support, government Family Expectation Program, and admittance to 

wellbeing administration. The information were gathered by maternal and youngster book record and 

poll. The information were examined by way analysis. Results: The probability of good dietary status 

of kids under five expanded with great wholesome admission (b= 1.9; 95% CI= 1.1 to 2.8; p <0.001), 

typical birthweight (b= 2.5; 95% CI= 0.9 to 4.1; p= 0.002), uncommon recurrence of disease (b= 1.3; 

95% CI= 0.5 to 2.1; p= 0.001), and solid family support (b= 1.5; 95% CI= 0.6 to 2.3; p<0.001). The 

probability of maternal solid conduct expanded with Family Expectation Program (b= 4.1; 95% CI= 3.1 

to 5.0; p <0.001) and higher maternal instruction (b= 1.9; 95% CI= 0.9 to 2.8; p<0.001). Great nourishing 

admission expanded with maternal sound conduct (b= 0.4; 95% CI= - 0.04 to 0.85; p = 0.074) and solid 

family support (b= 0.6; 95% CI = 0.2 to 1.1; p= 0.004). Conclusion: The probability of good dietary 

status of youngsters under five increments with great wholesome admission, typical birthweight, no set 

of experiences of sickness in the course of recent months, and solid family support. Family Expectation 

Program initiates maternal wellbeing conduct, expands kid dietary admission, and in the end improves 

kid nourishing status. youngster wholesome status, maternal wellbeing conduct, Family Expectation 

Program 

Keywords: Youngster Wholesome Status, Maternal Wellbeing Conduct, Family Expectation Program 
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PSYCHOSOCIAL ELEMENTS RELATED WITH UNEASINESS AND CONVEYANCE 

AGONY 

Arzhang AZARI   

Oman 

Abstract: Psychosocial Elements Related with Uneasiness and Conveyance Agony  Uneasiness and 

agony are physiologic manifestations experienced by moms during birth conveyance. Nonetheless, if 

these indications are not all around oversaw they can cause low birth weight, rashness, drawn out work, 

and post birth anxiety. This investigation planned to examine the psychosocial factors related with ner-

vousness and conveyance pain. Subjects and Technique: This was a scientific observational examination 

with cross sectional plan. The examination was led at Gajahan people group wellbeing focus, Surakarta 

Medical clinic, and Muhammadiyah Emergency clinic, Delanggu, Focal Java, from December 2017 to 

January 2018. A complete example of 166 conveyance moms were chosen for this examination by pur-

posive inspecting. The reliant factors were nervousness and conveyance torment. The autonomous fac-

tors were equality, mental pressure, method for dealing with stress, family pay, and family support. The 

information were gathered by survey. Tension was estimated by changed Pregnancy Related Uneasiness 

Questionaire (PRAQ_R). The information were investigated by way analysis. Results: Conveyance tor-

ment expanded with higher uneasiness (b= 0.30, SE= 0.02, p<0.001). Uneasiness diminished with higher 

conveyance torment (b = - 1.19, SE= 0.02, p<0.001) and expanded with higher pressure (b = 0.92, SE= 

0.09, p<0.001). Nervousness diminished with way of dealing with stress (b = - 0.31, SE = 0.08, p<0.001) 

and equality (b= - 0.86, SE= 0.37, p<0.001). Stress diminished with better way of dealing with stress 

(b= - 0.48, SE= 0.08, p<0.001), higher family pay (b = - 0.16, SE = 0.04, p<0.001), equality (b= - 2.13, 

SE= 0.36, p<0.001), and more grounded family support (b = - 0.22, SE = 0.06, p=0.007). Method for 

dealing with stress expanded with equality (b = 1.39, SE = 0.33, p<0.001) and solid family support (b= 

0.46, SE= 0.06, p<0.001). Conclusion: Conveyance torment increments with higher tension. Nervous-

ness related with conveyance agony, stress, and way of dealing with stress.  

Keywords: Conveyance Torment, Uneasiness, Psychosocial, Family Pay, Equality, Way of Dealing with 

Stress, Stress 
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IMPACT OF PLAY GATHERING AND BIOPSYCHOSOCIAL ELEMENTS ON THE 

AUTONOMY ADVANCEMENT OF PRESCHOOL KIDS 

Georges JACOBY   

Luxembourg 

Abstract: The advancement of youngsters' freedom is significant for their future seriousness in the qu-

ickly expanding social changes. Aggravation in the advancement of kids' freedom may have a negative 

future effect in grown-up life and kids become reliant people. Endeavors are expected to assist kids with 

creating. Some play bunches have been acquainted with address this issue in Surakarta, however no 

examinations have been completed to assess its adequacy. This investigation intended to decide the 

impact of play bunch on the freedom advancement of preschool kids while controlling for the impact of 

biopsychosocial factors. Subjects and Strategy: This was a scientific observational examination utilizing 

case control plan. The examination was led at 3 kindergartens in Surakarta, Focal Java, from February 

to April 2017. An example of 120 kindergarten understudies were chosen for this examination by pur-

posive inspecting and arbitrary testing. The reliant variable was freedom improvement. The autonomous 

factors were play bunch support status, nurturing style (autoritarian, popularity based, and tolerant), 

parental training, and kid age. The information were gathered by a bunch of poll and examined by way 

analysis. Results: Maternal instruction ≥Senior Secondary School (b= 8.77; 95% CI= 1.89 to 15.65; p= 

0.012), fatherly training ≥Senior Secondary School (b= 9.82; 95% CI = 2.70 to 16.93; p= 0.007), yo-

ungster age ≥5 years old (b= 5.59; 95% CI = 1.50 to 9.68; p= 0.007), support in play bunch (b= 9.45; 

95% CI = 2.19 to 16.71; p= 0.011), and vote based nurturing style (b= 0.12; 95% CI= 0.02 to 0.23; p= 

0.018) expanded kid autonomy. Autoritarian nurturing style (b= - 0.15; 95% CI= - 0.26 to - 0.04; p= 

0.006) and lenient nurturing style (b= - 0.09; 95% CI= - 0.20 to 0.01; p= 0.092) diminished kid freedom. 

Cooperation in play bunch was dictated by fair nurturing style (b= 0.01; 95% CI - <0.01 to 0.03; p= 

0.080), lenient nurturing style (b= - 0.03; 95% CI - 0.05 to <0.01; p= 0.027), fatherly training ≥Senior 

Secondary School (b= 2.06; 95% CI= 0.88 to 3.24; p= 0.001), and kid age ≥5 years old (b= 1.42; 95% 

CI= 0.63 to 2.21; p <0.001).Conclusion: Maternal instruction ≥Senior Secondary School, fatherly inst-

ruction ≥Senior Secondary School, youngster age ≥5 years old, support in play bunch, and vote based 

nurturing style, decidedly and straightforwardly influence kid autonomy. Autoritarian nurturing style 

and lenient nurturing style adversely and straightforwardly influence youngster freedom.  

Keywords: Play Bunch, Nurturing Style, Biopsychosocial Factor, Freedom, Improvement, Preschool 

Kids 
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CONNECTION BETWEEN SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AND MOTHER'S 

INTEREST IN BOSOM TAKING CARE OF CARE GROUP WITH SELECTIVE 

BREASTFEEDING SUCCES 

Uthmaa N bin SAALIM 

Malaysia 

Abstract: Elite breastfeeding for a half year is each child's privilege as it can save the infant's life and 

goodly affect mother's wellbeing. The inclusion of restrictive breastfeeding in Banyuwangi in 2015 was 

78.7%. This investigation means to clarify the connection between age, equality, training, occupation, 

family partner (Craftsmanship), mother interest in maternal bosom support bunch (KP-ASI) and selec-

tive breastfeeding success.Subjects and Techniques: This was a logical observational examination with 

cross sectional plan. The investigation was directed in 3 Puskesmas (people group wellbeing focus) in 

Banyuwangi. The examination time was August to September 2017. The example size was 120 subjects, 

chosen by straightforward irregular testing strategy with the absolute of case bunch 40 and control bunch 

80. The reliant variable was the selective breastfeeding (ASI) achievement. Free factors were age, equ-

ality, instruction, occupation, Craftsmanship, mother cooperation in KP-ASI. The information was dis-

sected utilizing different calculated regressions.Result: Mother's age (OR = 3.99; 95% CI = 1.08 to 

14.64; p = 0.037), equality (OR = 7.15; 95% CI = 2.19 to 23.33; p = 0.001), training (OR = 1.30; CI95% 

= (OR = 0.99; 95% CI = 0.16 to 2.35; p = 0.488), family associate (OR = 8.99; 95% CI = 2.32 to 34.88; 

p = 0.001); mother's support in breastfeeding (OR = 5.32; 95% CI = 1.79 to 15.76; p = 0.003) was 

identified with restrictive breastfeeding success. Conclusions: The select breastfeeding achievement is 

identified with mother's age, equality, family right hand, and mother's cooperation in breastfeeding, yet 

not essentially identified with mother's schooling and business.  

Keywords: Selective Bosom Taking Care Of, Sociodemographic Factors 
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IMPACTS OF MATERNAL NOURISHMENT STATUS, MATERNAL SCHOOLING, 

MATERNAL PRESSURE, AND FAMILY PAY ON BIRTHWEIGHT AND BODY LENGTH 

UPON ENTERING THE WORLD 

Marguts BUILIS   

Latvia 

Abstract: Birthweight and body length upon entering the world are indicators of grimness and mortality 

in kids under five years of age and grown-up age. Low birthweight expands the danger of grimness and 

mortality in kids under five. This examination intended to analyze the impacts of maternal nourishment 

status, maternal schooling, maternal pressure, and family pay, on birthweight and body length upon 

entering the world in Klaten, Focal Java.Subjects and Strategy: This was an observational scientific 

investigation with case control plan. The examination was directed at Manisrenggo and Bayat people 

group wellbeing focuses, Klaten Region, Focal Java, in April 2017. A complete example of 120 youngs-

ters matured 0 to a half year and their moms were chosen for this investigation utilizing fixed infection 

examining. The reliant factors were birthweight and body length and birth. The free factors were mater-

nal sustenance status, maternal schooling, maternal pressure, and family pay. The information were gat-

hered by a bunch of survey. Maternal sustenance status at pregnancy was estimated by mid-upper arm 

boundary (MUAC). Information on birthweight and body length upon entering the world were taken 

from mother and kid wellbeing checking book. The information was dissected utilizing way analysis. 

Results: Birthweight was straightforwardly and emphatically influenced by maternal MUAC at preg-

nancy (b=0.50; SE=0.13; p<0.001), family pay (b=0.11; SE=0.04; p=0.004), and maternal schooling 

(b=2.14; SE=0.88; p=0.016). Birthweight was straightforwardly and adversely influenced by maternal 

pressure (b=-1.81; SE=0.81; p=0.025). Body length upon entering the world was straightforwardly and 

emphatically influenced by maternal MUAC at pregnancy (b=0.16; SE=0.64; p=0.011) and family pay 

(b=0.05; SE=0.18; p=0.005). Maternal MUAC at pregnancy was influenced by maternal schooling 

(b=1.41; SE=0.58; p=0.014). Moreover, family pay was influenced by maternal training (b=5.28; 

SE=2.11; p=0.012). Conclusion: Maternal MUAC at pregnancy, family pay, and maternal schooling 

decidedly and straightforwardly influence birthweight. Maternal pressure straightforwardly and adver-

sely influences birthweight. Body length upon entering the world is straightforwardly and decidedly 

influenced by maternal MUAC at pregnancy and family pay.  

Keywords: Birthweight, Body Length Upon Entering the World, MUAC, Maternal Pressure 
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STRENGTHENING OF WORD RELATED ADVISORS IN AMPHIBIAN PROGRAM FOR 

IMPROVING THE ADVANCEMENT OF YOUNGSTERS WITH NEURODEVELOPMENT 

ISSUE 

Arshavin Vyacheslav (Slava) BORISOVICH 

Russia 

Abstract: Oceanic program is a word related treatment for youngsters with neurodevelopment problem 

that has been perceived as one of the mechanical developments in clinical restoration. This investigation 

planned to break down the adequacy of word related advisor strengthening preparing in oceanic program 

on the information, demeanor, and ability of word related specialists, and the viability amphibian treat-

ment on improving the improvement of youngsters with neurodevelopment disorder. Subjects and Tech-

nique: This was a semi examination concentrate with pre and post test plan with no correlation plan. An 

example of 88 word related specialist were chosen for this trial. Information, mentality, and ability of 

the advisors when strengthening preparing were estimated and analyzed. Moreover, 78 kids with neuro-

developmental jumble in Focal Java who were under treatment by the word related advisors were esti-

mated and looked at when the word related specialist strengthening preparing, as far as motoric and 

sensoric improvement. The impacts of strengthening preparing on information, disposition, and capabi-

lity of the word related advisors just as motoric and sensoric advancement of kids with neurodevelop-

ment problem were examined by direct relapse examination model. Results: Strengthening preparing 

essentially expanded information (b=3.95; 95% CI= 3.55 to 4.34; p<0.001), mentality (b=3.49; 95% 

CI= 2.84 to 4.14; p<0.001), and ability (b=2.73; 95% CI= 1.93 to 3.53; p<0.001) of the word related 

specialists. Sea-going treatment coming about because of strengthening preparing essentially expanded 

motoric (b=1.39; 95% CI= 1.04 to 1.74; p <0.001) and sensoric (b=2.79; 95% CI= 2.13 to 3.45; p<0.001) 

advancement of youngsters with neurodevelopment disorder. Conclusion: Strengthening preparing suc-

cessfully builds information, disposition, and fitness of word related specialists. Thus, oceanic treatment 

directed by the word related specialists viably increments motoric and sensoric improvement of kids 

with neurodevelopment problem.  

Keywords: Word Related Specialist, Amphibian Program, Strengthening Preparing, Capability, Motoric 

Improvement, Sensoric Advancement, Neurodevelopment Problem, Youngsters 
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WELLBEING CONVICTION MODEL AND NAMING HYPOTHESIS IN THE 

INVESTIGATION OF PREVENTIVE PRACTICES TO ADDRESS BIOPSYCHOSOCIAL 

EFFECTS OF SEXUAL VICIOUSNESS AMONG ROAD YOUNGSTERS 

Peyman REZGHI   

Morocco 

Abstract: Road youngsters are at high danger of sexual viciousness. Vital measures ought to be attemp-

ted to address harmful biopsychosocial effects of sexual brutality. This investigation meant to examine 

the preventive practices to address biopsychosocial effects of sexual viciousness among road kids in 

Yogyakarta utilizing Wellbeing Conviction Model and Marking Theory. Subjects and Technique: This 

examination was subjective expressive with phenomenology approach. The vital sources for this inves-

tigation included Head of Rumah Impian Indonesia Establishment (a social non-government associa-

tion) and Overseer of PKBI, Yogyakarta. The principle witnesses were the road kids with help from 

Rumah Impian Indonesia Establishment. Supporting witnesses were wellbeing work forces of Jetis pe-

ople group wellbeing focus and the road kids' brothers. Results: Road kids who had encountered sexual 

viciousness were taken consideration by Rumah Impian Indonesia Establishment. The biopsychosocial 

impacts of sexual savagery included uneasiness, outrage, stun, injury, dread, sensations of retribution, 

bothering, feeling, stress, reluctance to eat, terrible state of mind, and remaining alone in the room. 

Preventive conduct to defeat biopsychosocial effects of sexual brutality included neglecting, releasing 

it, not referencing the issue once more. Name or negative shame given by the local area to road kids 

included damaged kids, grimy youngsters, and social garbage. Conclusion: Sexual savagery experienced 

by road kids cause different psychologic impacts, which calls for appropiate preventive practices to limit 

the pernicious effects of sexual brutality. The social effects of sexual brutality in road youngsters incor-

porate naming and negative disgrace.  

Keywords: Wellbeing Conviction Model, Marking Hypothesis, Sexual Viciousness, Biopsychosocial, 

Preventive Conduct, Road Youngsters. 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

530 

IMPACTS OF MATERNAL SCHOOLING, PSYCHOSOCIAL STRESS, HEALTHFUL 

STATUS AT PREGNANCY, AND FAMILY PAY, ON BIRTHWEIGHT 

Youri GREEVINK   

Netherlands 

Abstract: Low birthweight (LBW) is one of the essential drivers of newborn child mortality. It shares 

27% of baby death rate (IMR). The Indonesian Segment and Wellbeing Overview in 2007 detailed that 

the IMR was 34 passings for every 1,000 live births. As much as 30.3% of this rate was accounted by 

LBW. As such LBW is a significant worldwide general medical problem. Nations arround the world 

have resolved to beat this issue. This examination expected to explore the impacts of maternal training, 

psychosocial stress, healthful status at pregnancy, and family pay, on birthweight. Subjects and Strategy: 

This was an observational logical investigation with case control plan. The investigation was led in 

Ngetos people group wellbeing focus, Nganjuk, East Java, from May to June, 2017. A complete example 

of 120 were chosen for this investigation by fixed sickness examining, compresing 40 newborn children 

with low birthweight and 80 babies with typical birthweight. The reliant variable was birthweight. The 

free factors were maternal training, psychosocial stress, wholesome status at pregnancy (center upper 

arm boundary, MUAC), maternal frailty, and family pay. MUAC was estimated by MUAC estimating 

tape. Hemoglobin concetration was estimated by Sahli meter. Psychosocial stress was estimated by Hol-

mes and Rahe stress scale. Different factors were estimated by a bunch of survey. Way investigation 

was utilized for information analysis. Results: MUAC ≥23.5 cm (b= - 0.80, SE= 0.57; p=0.064), he-

moglobin concetration ≥11 g/dL (b= - 120.16, SE= 45.14, p=0.008), and low psychosocial stress (b= - 

0.80, SE= 0.57, p=0.164) straightforwardly and adversely influenced low birthweight. Maternal training 

≥Senior Secondary School (b= 1.28, SE = 0.056, p= 0.022), psychosocial stress (b= - 0.001, SE<0.001, 

p=0.097), and family pay (b= 0.97, SE= 0.46, p=0.036) emphatically influenced MUAC. MUAC ≥23.5 

cm decidedly influenced hemoglobin fixation ≥11 g/dL (b= 0.19, SE = 20.84, p<0.001). Conclusion: 

MUAC, hemoglobin concetration, and low psychosocial stress straightforwardly and adversely influ-

ence low birthweight.  

Keywords: Low Birthweight, MUAC, Maternal Paleness, Psychosocial Stress, Family Pay 
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ECONOMICS COMPONENTS RELATED WITH THE USAGE OF ESSENTIAL 

WELLBEING ADMINISTRATIONS OF MOMS AND YOUNGSTERS 

Montgomery JENKINS   

United Kingdom 

Abstract: One of the fundamental wellbeing advancement plan in Indonesia 2015 to 2019 is decrease 

in maternal mortality proportion and baby death rate, and improve access and nature of maternal and 

youngster wellbeing administrations. Nonetheless, change in economics status among individual and 

between country metropolitan have caused to distinction in usage of wellbeing administration. This 

examination expected to dissect economics factors related with the use of essential wellbeing administ-

rations of moms and youngsters at Nunukan Region, North Kalimantan. Subjects and Technique: This 

was an insightful observational investigation with cross-sectional plan. The investigation was directed 

at six local area wellbeing focuses in Nunukan, North Kalimantan, from October to November, 2017. 

An all out example of 208 moms was gathered utilizing multistage arbitrary inspecting. The reliant 

factors were antenatal consideration (ANC) administration, spot of birth conveyance, and essential ino-

culation. The free factors were maternal training, maternal business status, family pay, family govern-

ment assistance, and home. The information were gathered by poll and investigated by way analysis. 

Results: Use of ANC expanded with better family government assistance (b= 1.42; 95% CI= 0.34 to 

2.49; p=0.010). Utilization of essential vaccination expanded with higher maternal training (b= 0.71; 

95% CI= 0.06 to 1.35; p= 0.032). Spot of birth conveyance at formal wellbeing office expanded with 

living around there (b= 3.2; 95% CI= 1.97 to 4.44; p <0.001), maternal business (b= 2.34; 95% CI= 0.77 

to 3.91; p=0.003), and customary ANC (b=1.04; 95% CI= - 0.10 to 2.18; p=0.074). Family pay expanded 

with higher maternal training level (b= 1.21; 95% CI= 0.50 to 1.92; p= 0.001) and maternal business 

(b= 2.54; 95% CI= 1.67 to 3.41; p <0.001). Family government assistance expanded with living around 

there (b= 1.4; 95% CI= 0.09 to 2.68; p=0.035) and higher family pay (b=2.5; 95% CI= 0.44 to 4.54; p= 

0.017). Maternal work status expanded with higher maternal instruction level (b= 2.45; 95% CI= 1.63 

to 3.26; p <0.001). Conclusion: Use of ANC straightforwardly increments with better family govern-

ment assistance. Usage of essential vaccination increments with higher maternal schooling. Spot of birth 

conveyance at formal wellbeing office increments with living around there, maternal work, and standard 

ANC.  

Keywords: Social Financial Matters Factors, ANC, Spot of Birth Conveyance, Fundamental Inoculation, 

Mother, Kids 
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FETOMATERNAL RESULT IN TOXEMIA AND ECLAMPSIA AND ITS RELATIONSHIP 

WITH NEUTROPHIL GELATINASE-RELATED LIPOCALIN IN NORTH INDIAN 

POPULACE 

Peter BEMELMANS   

Austria 

Abstract: Hypertensive problems of pregnancy (HDP) genuinely imperils the security of mother and 

baby during pregnancy. The point of this investigation was to assess the relationship of neutrophil gela-

tinase-related lipocalin levels (NGAL) with feto-maternal result in hypertensive problems of pregnancy. 

Imminent case-control study was done for one year. After educated assent, moral leeway, absolute 180 

pregnant ladies at 28–40 weeks of incubation age were enlisted, out of which seven were lost to follow-

up. Out of the excess 173 patients, 31 were taken as controls, 65 as gentle toxemia, 32 as serious toxemia 

and 45 as eclampsia. Assessment of serum neutrophil gelatinase-related lipocalin was finished by the 

catalyst connected immunosorbent measure (ELISA) method, by utilizing sandwich ELISA pack. Ne-

gative connection was seen between NGAL esteem with child weight, maternal inconvenience and ne-

onatal passing. Children with low (2–2.5 kg) and exceptionally low (<2.0 kg) birth weight had altogether 

high NGAL levels contrasted with sufficient for gestational age (term) infants (>2.5 kg), p-esteem < 

0.001. The chances of revival required were 2.69 occasions in birth weight gathering of 2.0–2.5 kg and 

with birth weight > 2.5 kg chances of revivals were 1.43 occasions. The chances of 5.84 occasions higher 

with admission to NICU in birth weight gathering of 2.0–2.5 kg when contrasted with birth weight > 

2.5 kg (1.65 occasions). NGAL may likewise be a marker for unfavorable maternal and neonatal results.  

Keywords: Fetal Result, Hypertensive Issues of Pregnancy, Maternal Result, Neutrophil Gelatinase-Re-

lated Lipocalin (NGAL) 
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DO LITTLE FOR GESTATIONAL AGE EMBRYOS' DISPLAY CIRCADIAN CHANGES IN 

FETAL PULSE BOUNDARIES AS DO SUITABLE FOR GESTATIONAL AGE BABIES? 

Zigija FOGELE   

Latvia 

Abstract: Circadian changes in basal fetal pulse (FHR) and fetal pulse variety are seen in proper for 

gestational age (AGA) hatchlings. Little for gestational age (SGA) hatchlings are at more serious danger 

of complexities and may not show comparable changes. This examination was attempted to explore 

circadian changes in FHR in SGA babies in mobile patients in home climate utilizing a versatile fetal 

electrocardiogram recording gadget. Forthcoming examination on 31 singleton pregnancy >24 weeks 

development, no proof of fetal deformity and an expected fetal load underneath 10th gestational centile 

on ultrasound filter. Fetal pulse chronicles were gathered up to 17 h, arrived at the midpoint of more 

than 90 min stretches, and thought about among day and night information from a similar person. Basal 

FHR decreased at evening time (p<0.001) and with incubation (p=0.013), while FHR variety stayed 

unaltered (p >0.5). Fetal sex didn't impact variety in day:night FHR boundaries. Not at all like AGA 

embryos, SGA babies showed critical circadian changes just in basal FHR. The day-night contrast in 

basal FHR was more articulated with propelling development, inferring a critical fetal job in controlling 

the circadian example. Rather than AGA hatchlings, FHR-fluctuation in SGA babies didn't increment 

with incubation, recommending a work in progress of fetal autonomic sensory system. Clinicians need 

to consider these distinctions when deciphering FHR information in these two clinical settings.  

Keywords: Circadian, Fetal Pulse, Fetal Electrocardiogram, Pregnancy 
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CUSTOMERS' FULFILLMENT WITH MATERNAL AND YOUNGSTER WELLBEING 

ADMINISTRATIONS IN ESSENTIAL MEDICAL SERVICES PLACES IN SOKOTO CITY, 

NIGERIA 

Christian DAWSON   

Australia 

Abstract: Customer fulfillment is the degree to which the customers feel that their necessities and as-

sumptions are met by the assistance gave, it is a touchy device utilized in estimating nature of administ-

ration inside and outside the wellbeing framework. This investigation, subsequently, meant to evaluate 

the level of customer fulfillment with maternal and kid wellbeing administrations in essential medical 

care habitats in Sokoto city. A cross-sectional examination was directed among 250 customers getting 

to maternal and youngster wellbeing administrations, tested through a multi-organized inspecting met-

hod. The information was dissected utilizing SPSS adaptation 20.0 and moral endorsement was gotten 

from the state moral board. The mean age of the respondents was 26.3±7.2 years and 74.7% of them had 

no conventional schooling. In general 96.7% of the respondents were happy with the administrations 

they got, significant spaces of disappointment was significant delay, poor clean offices and helpless staff 

disposition. Holding up time at various levels was discovered to be genuinely essentially connected with 

customer fulfillment. The outcomes appeared, there was a general decent degree of fulfillment with 

administrations got, nonetheless, more endeavors should be placed into diminishing the time spent prior 

to getting to administrations, improving offices and relational abilities of the wellbeing staff.  

Keywords: Kid, Wellbeing, Maternal, Fulfillment 
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EXAMPLES AND DETERMINANTS OF BREASTFEEDING REHEARSES AMONG 

COUNTRY LADIES IN SOKOTO STATE, NIGERIA 

Agita RUBENE   

Latvia 

Abstract: Breastfeeding is the most ideal method of giving ideal food to the wellbeing, development 

and psychological improvement of newborn children. The World Wellbeing Association (WHO) has 

revealed early commencement of selective breastfeeding works with natural and passionate advance-

ment of the kid. This investigation planned to survey the examples and determinants of breastfeeding 

rehearses among provincial ladies in Sokoto State, Nigeria. Utilizing an elucidating cross-sectional 

examination, 322 moms of youngsters 6 two years were enlisted through a multi-stage inspecting stra-

tegy. Information was gathered utilizing a pretested organized poll and broke down utilizing IBM SPSS 

adaptation 20. Chi square was utilized to test affiliations followed by double calculated relapse to decide 

the indicators. The degree of importance was set at p < 0.05. Moral endorsement was acquired from the 

Sokoto State Moral Panel. The mean times of the kids and moms were 16.3±5.9 months and 27.4±7.1 

years separately. Dominant part (95.3%) of the moms was hitched; 68.3% had no conventional western 

schooling and 77.3% were full time housewives. Every one of the youngsters were breastfed. Just 14% 

didn't give colostrum; 57.8% started breastfeeding inside one hour after birth and 77.9% gave pre-lacteal 

feeds. Selective breastfeeding at a half year was 17.1%. Variables impacting breastfeeding rehearses 

were discovered to be maternal occupation (OR = 4.806), equality (OR = 0.227), family setting (OR = 

0.484) and wellbeing instruction meetings got during ANC (OR = 2.157). The act of early inception of 

breastfeeding and the act of restrictive breastfeeding is low and is impacted by natural, monetary and 

wellbeing framework factors. Future people group preparation plans should be fortified to address dis-

tinguished holes.  

Keywords: Breastfeeding, Determinants, Country, Sokoto 
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IMPROPER NEWBORN CHILD TAKING CARE OF WITH REGARDS TO HIV DISEASE 

AND RELATED COMPONENTS IN SOUTHWESTERN NIGERIA 

Peyman DERAKHSHANI   

Bahrain 

Abstract: Ideal adherence to newborn child taking care of strategy for decision isn't just setting explicit 

however requires profound comprehension of facilitators and obstructions to proper baby taking care of. 

Restricted information exists on these facilitators and hindrances to powerful adherence to suitable baby 

taking care of with regards to HIV disease. In this examination, we decided the danger factors for in 

suitable newborn child taking care of with regards to HIV contamination. Audit of newborn child taking 

care of practices of HIV positive moms seen longer than 10 years at an enormous HIV treatment focus 

in southwestern Nigeria. Information investigation was with SPSS rendition 20. Univariate and multi-

variate investigation were utilized to decide the danger factors for improper newborn child taking care 

of with regards to HIV disease. The unseemly baby taking care of rate with regards to HIV disease was 

2.8%. Low instructive status (aOR: 3.6; CI:2.4–5.1), low financial status (aOR: 2.3; CI: 1.3–4.1), jobless 

status (aOR: 3.9; CI: 2.5–5.5), not being on care before PMTCT enrolment (aOR: 1.9; CI: 1.5–2.7), non-

revelation of HIV status (aOR: 6.3; CI: 4.9–8.3) and conveyance outside a customary wellbeing office 

(aOR: 8.1; CI: 7.4–11.7) held huge relationship with unseemly newborn child taking care of. Moms with 

low instructive and of low financial status, jobless, not on care before PMTCT enrolment, yet to unveiled 

their HIV status and who conveyed outside customary wellbeing office are bound to rehearse unseemly 

newborn child taking care of. Wellbeing programs that advance safe newborn child taking care of in 

setting of HIV disease should target helpless ladies and those not on care.  

Keywords: HIV, Unseemly Newborn Child Taking Care Of, Baby Taking Care Of, Hazard Factors 
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IS PSYCHOLOGICAL WELLNESS STATUS IDENTIFIED WITH LIQUOR USE IN 

PREGNANT LADIES? 

Sam DAVIDSON   

Canada 

Abstract: Liquor utilization during pregnancy is a significant wellbeing concern. The reason for this 

investigation is to decide if psychological wellness status during pregnancy is identified with liquor use 

in pregnant ladies ages 21–35 years in everybody. This cross-sectional investigation utilized 2016 in-

formation from the Social Danger Factor Reconnaissance Framework (BRFSS) for 418 pregnant fema-

les ages 21 to 35. Strategic relapse with consolidated state information was utilized to survey the con-

nection between psychological well-being and liquor use during pregnancy while controlling for tobacco 

use, instructive level, pay level, work status, conjugal status, identity/race, and age. Liquor utilization 

during pregnancy stays a conspicuous general wellbeing concern since liquor is a grounded teratogen. 

By and by, the predominance of ladies who drink liquor while pregnant remaining parts as high as 10% 

in the US and up to 88% in different nations. Across states, barely any members detailed any liquor use 

(6–11%), around 33% revealed having emotional well-being issues over the most recent thirty days (27–

40%), and few announced they were current smokers (0–15%). Changed outcomes demonstrated that 

liquor use during pregnancy was profoundly identified with psychological wellness status and tobacco 

use. This examination tracked down that psychological well-being status was essentially identified with 

liquor use during pregnancy for ladies ages 21–35 years.  

Keywords: Liquor, Psychological Well-Being, Pregnancy, Tobacco 
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IMPACT OF A MANAGED ANTENATAL EXERCISE PROGRAM ON ASSESSMENTS OF 

PULSE RESPONSIVENESS 

Matthaios PANOU   

Greece 

Abstract: This investigation inspected the impact of a regulated antenatal exercise program on pulse 

work in pregnant ladies. Members were arbitrarily allocated to an Activity bunch (week after week 

actual exercise) or a Benchmark group. Physiological appraisals were done during mid-and late preg-

nancy and three months following birth. Pulse changeability (HRV) gave assessments of cardiovascular 

thoughtful and parasympathetic control, and stage corrected sign averaging (PRSA) gave evaluations of 

heart speed increase (AC) and deceleration (DC) limits. The testing convention incorporated a scope of 

actual states intended to incite autonomically interceded shifts in perspective rate. Connections between 

heart factors and members' ages and weight lists (BMIs) were additionally evaluated. Pulse inconstancy 

records were comparatively decreased during late pregnancy in the two gatherings of ladies, except for 

the standardized high recurrence file (HFn). High recurrence file was essentially lower for "exercisers" 

during late pregnancy, recommending a more prominent shift toward thoughtful strength. Exercisers 

likewise had more noteworthy decreases in AC/DC during late pregnancy, showing decreases in pulse 

responsiveness. Early-pregnancy BMI was an indicator of HF, AC, and DC during late pregnancy in 

Controls yet not in Exercisers. This examination has broadened our comprehension of 2019 the impact 

of antenatal exercise on pulse responsiveness. Ladies who practiced consistently had the most reduced 

qualities for AC/DC during late pregnancy, and we conjecture that this may mirror a positive impact of 

activity on uterine blood vessel impedance.  

Keywords: Autonomic Sensory System, Pulse Inconstancy, Active Work, Pregnancy 
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IMPACT OF AN ADMINISTERED ANTENATAL EXERCISE PROGRAM ON 

ASSESSMENTS OF PULSE RESPONSIVENESS 

Hanif ABBOUD   

Egypt 

Abstract: This investigation analyzed the impact of a directed antenatal exercise program on pulse work 

in pregnant ladies. Members were haphazardly allocated to an Activity bunch (week by week actual 

exercise) or a Benchmark group. Physiological evaluations were done during mid-and late pregnancy 

and three months following birth. Pulse changeability (HRV) gave appraisals of heart thoughtful and 

parasympathetic control, and stage corrected sign averaging (PRSA) gave evaluations of cardiovascular 

speed increase (AC) and deceleration (DC) limits. The testing convention incorporated a scope of actual 

states intended to incite autonomically interceded shifts in perspective rate. Connections between heart 

factors and members' ages and weight lists (BMIs) were additionally surveyed. Pulse inconstancy re-

cords were likewise decreased during late pregnancy in the two gatherings of ladies, except for the 

standardized high recurrence file (HFn). High recurrence file was essentially lower for "exercisers" du-

ring late pregnancy, recommending a more noteworthy shift toward thoughtful strength. Exercisers li-

kewise had more prominent decreases in AC/DC during late pregnancy, demonstrating decreases in 

pulse responsiveness. Early-pregnancy BMI was an indicator of HF, AC, and DC during late pregnancy 

in Controls however not in Exercisers. This examination has expanded our comprehension of 2019 the 

impact of antenatal exercise on pulse responsiveness. Ladies who practiced consistently had the most 

minimal qualities for AC/DC during late pregnancy, and we conjecture that this may mirror a positive 

impact of activity on uterine blood vessel impedance.  

Keywords: Autonomic Sensory System, Pulse Changeability, Actual Work, Pregnancy 
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SURFACTANT ORGANIZATION THROUGH LARYNGEAL SUPRAGLOTTIC AVIATION 

ROUTE: A SPECIAL AND NEW PROCEDURE OF SURFACTANT ORGANIZATION 

Emilio MONTENEGRO   

Argentina 

Abstract: Respiratory trouble disorder (RDS) is one of the morbidities of rashness. Surfactant has radi-

calized the treatment of RDS. In spite of the far reaching utilize the ideal technique for surfactant orga-

nization is as yet developing. There are a few babies who can't be intubated because of aviation route 

anomaly. Laryngeal veil aviation route (LMA) is one choice to give ventilation. There is lack of proof 

of laryngeal veil aviation route (LMA) use in babies brought into the world under 34 weeks of develop-

ment. At the point when such newborn children need surfactant, the proof is missing if can be controlled 

through LMA. We present a case alongside video of the practicality of ventilating infant under 34 weeks 

with LMA just as overseeing surfactant through a moderately new strategy surfactant organization thro-

ugh laryngeal supraglottic aviation route. Preterm children are brought into the world with youthful 

lungs and for the most part are lacking in surfactant. Fujiwra previously directed surfactant in 1980 in 

preterm as treatment for hyaline film sickness [1]. This is first treatment which was planned to be utilized 

distinctly for the youngsters. Over years we have attempted various methods of directing the surfactant. 

As we are propelling, we comprehended that less obtrusive we are, better is the result all things consi-

dered. We began our excursion with intratracheal organization of surfactant followed by ventilation. 

Before long the results of delayed ventilation on preterm lungs were perceived. Intubation surfactant 

extubation (Protect) was a method begun to lessen the ventilatory related lung injury.  

Keywords: Laryngeal Cover Aviation Route, Surfactant 
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ACTUAL WELLNESS PLAYS AN ESSENTIAL ARBITER JOB SEEING SOMEONE 

AMONG INDIVIDUAL, SOCIAL, AND WAY OF LIFE FACTORS WITH YOUTHS' 

PSYCHOLOGICAL PRESENTATION IN A PRIMARY CONDITION MODEL. THE COGNI-

ACTIVITY PROJECT 

Raha QANBARI   

Jordan 

Abstract: The gainful connection between actual wellness and intellectual execution is influenced and 

balanced by a wide variety of elements that appear to be more delicate during the improvement stage, 

especially during early immaturity. This examination expected to inspect the job of actual wellness thin-

king about the multivariate relationship between age, wellbeing related personal satisfaction (HRQOL), 

school weakness list (SVI), weight list z-score (BMIz), active work, and rest issues with the intellectual 

presentation in young men and young ladies. Members were 1,196 teenagers matured 10-14 years 

(50.7% of young men) from Chile. Three actual wellness parts and eight intellectual undertakings were 

estimated. BMIz was resolved utilizing development references by age and sex, though questionaries 

were utilized to evaluate rest issues, actual work, and HRQOL. SVI was set up as indicated by the score 

given by the Chilean Government to instructive foundations. We played out an underlying condition 

model (SEM) to test multivariate relationship among study' factors by sex. Wellness was decidedly 

connected with cognizance in the two young men and young ladies (β=0.23 and β=0.17; p=0.001, indi-

vidually). In addition, wellness introduced a critical middle person job in the connections between BMIz, 

SVI, and active work with insight (circuitous impact). Moreover, SVI showed a negative affiliation both 

immediate and aberrant impact in each of the three wellness segments and every psychological errand, 

being this relationship more grounded in young ladies than in young men. Our discoveries recommend 

that actual wellness and every one of its segments play an essential middle person job in the relationship 

between a few components related with young people's psychological exhibition. In this manner, inst-

ructive and wellbeing methodologies ought to focus on improving actual wellness through active work. 

They additionally should address different factors, for example, school weakness, heftiness, and the 

early sex hole in a thorough methodology boosting cognizance among early youths.  

Keywords: Actual Wellness, Body Piece, Intellectual Execution, Personal Satisfaction, Weakness, Pre-

Adulthood 
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A SUCCESSFUL LIFE–SEX–FEELINGS COURSE FOR TAIWANESE YOUNG PEOPLE ON 

WELLBEING DISCERNMENTS: A COMPANION STUDY 

Vadim VAZIROV   

Azerbaijan 

Abstract: Puberty is a period of progress from youth to adulthood, when youngsters go through various 

crucial physical and mental turns of events. It is astounding yet grievous that the quantity of young self 

destruction passings and teen diseases of gonorrhea have expanded throughout the long term, turning 

out to be not kidding general wellbeing worries in Taiwan. The point of this examination was to explore 

the impact of instruction seminar on young people's comprehension of youthfulness and their perspec-

tives toward life, sex, sex balance, and psychological wellness. Members were contained Taiwanese 

understudies in Evaluations 5 to 9 who finished a Daily existence Sex–Feelings course, named "Cruising 

through Puberty." The impact of the course was estimated utilizing pre-and post-test scores on the Dis-

cernment List of Life–Sex–Feelings Schooling (PILSEE) instrument. Subjective information included 

abstract reactions to inquiries when the course. Information was gathered between September 2017 and 

June 2020. An aggregate of 10,506 finished polls were gathered. The mean PILSEE pretest scores for 

each subscale went from 8.71 to 13.37 (SD = 1.499–1.99); posttest subscale scores went from 9.30 to 

13.95 (SD range = 1.490–2.288). The mean in general pretest score was 86.86 (SD = 10.83); the mean 

posttest score was 92.62 (SD = 10.30). The combined t-test showed that post-test scores were altogether 

higher than pretest scores (t = 55.46; p < 0.01). Subjective input demonstrated that the course improved 

understudies' confidence, their getting youth, and consciousness of impacts of the media. Our discove-

ries demonstrate that an instructive course about existence, sex, and feelings during puberty can be a 

compelling intercession to assist youngsters with understanding the effect of immaturity on perspectives 

toward life, sex, emotional well-being, and sex balance.  

Keywords: Immaturity, Life-Sex-Feelings Course, Insight File of Life-Sex-Feelings Instruction, Life 

Esteem, Sex 
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ASSESSMENT OF DENTAL MALOCCLUSION AND ITS CONNECTION TO THE PODAL 

FRAMEWORK 

Mike WOUTERS   

Belgium 

Abstract: This investigation examines the likelihood that Stomatognathic and Postural frameworks are 

connected by muscle chains. Malocclusion may impact the stance, contact between the foot and the 

ground, focus of mass, impression or the other way around. To check whether there is a connection 

between dental impediment and podal framework. A cross-cutting, engaging investigation was done on 

409 youngsters (222 young men and 187 young ladies) somewhere in the range of 8 and 14 years of age. 

Dental impediment was surveyed on the sagittal plane (Point's grouping) the contact between the foot 

and the ground and the focal point of mass were assessed utilizing a stabilometric stage.  There was a 

genuinely huge connection between the plantigrade stage, the con-class surface territory and focal point 

of gravity. There was a pervasiveness of molar and canine Point's class II malocclusion. In molar class 

II, a foremost focus of gravity was transcendent, in class I it was focused and in class III, it was back. 

There was huge relationship among's malocclusions and the FPI (foot pose list) of the left foot and the 

tallness of the scaphoid in the correct foot (P <0.001). A few creators concur with our outcomes. There 

is still a lot of vulnerability as far as showing a connection between the two frameworks. What's more, 

there is scant logical proof on the subject. Some sort of connection between the two frameworks has 

been proven. Studies that evaluate a gathering of subjects in a longitudinal way are important to em-

power the progressions occurring in the two frameworks to be characterized.  

Keywords: Kids, Dental, Malocclusions, Foot, Stance 
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NUTRIENT D STATUS AND ITS IMPACT ON THE STRENGTH OF PRESCHOOL KIDS IN 

HANGZHOU 

Sebastiaan DERYCKE   

Belgium 

Abstract: Nutrient D lack and deficiency in kids are worldwide general medical issues. In any case, 

barely any examinations have zeroed in on nutrient D status in sound preschool youngsters, particularly 

in Asia. This examination planned to explore nutrient D status and host-related variables in sound presc-

hool youngsters in Hangzhou to investigate the effect of low nutrient D levels (<30 ng/mL) on wellbeing 

results (stoutness, youth caries, and respiratory plot contaminations). A sum of 1,510 sound youngsters 

matured 24–72 months from 15 kindergartens in Hangzhou were incorporated. Information on the yo-

ungsters' sexual orientation, age, weight file (BMI), caries, and blood tests accessible for nutrient D 

investigation were gathered from June to August 2018. A sum of 325 kids matured a day and a half 

months partook in a review on the recurrence of respiratory lot diseases somewhat recently. The kids' 

mean 25(OH)D level was 28.01 ± 7.29 ng/mL. An aggregate of 11.4% of the kids had nutrient D ina-

dequacy, and 52.6% had nutrient D deficiency. Just 36.0% had nutrient D adequacy. No huge contrast 

was found by sexual orientation or BMI bunch. Be that as it may, kids in the weight bunch had the most 

elevated commonness of nutrient D insufficiency and the least 25(OH)D levels. A critical negative con-

nection was found between the 25(OH)D level and youngster age (r = −0.144, p < 0.001). Relapse 

examination showed that the youngsters' 25(OH)D levels diminished by 0.17 ng/mL each month with 

age. Also, kids with low nutrient D levels may build the danger of stoutness and youth caries. Various 

straight relapse showed that the quantity of caries in kids expanded by 0.08 per 1-ng/mL decline in the 

25(OH)D level (β = −0.08, p < 0.001). Nutrient D lack/inadequacy is a major issue among solid presc-

hool youngsters in Hangzhou. General wellbeing approaches or intercessions ought to be carried out to 

guarantee that preschool kids have satisfactory nutrient D to lessen the danger of related sicknesses.  

Keywords: Nutrient D, Preschool Kids, Heftiness, Early Youngsters Caries, Respiratory Parcel Conta-

minations 
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CORRELATION OF TWO-STEP TRANSIENT EVOKED OTOACOUSTIC DISCHARGES 

AND ONE-STEP ROBOTIZED HEAR-ABLE BRAINSTEM REACTION FOR 

WIDESPREAD INFANT HEARING SCREENING PROJECTS IN FAR OFF SPACES OF 

CHINA 

Oskar KRAUSZER   

Germany 

Abstract: To look at the conference screening aftereffects of two-venture transient evoked otoacoustic 

outflows (TEOAE) and one-venture programmed hear-able brainstem reaction (AABR) in non-hazard 

babies, and to investigate a more appropriate hearing evaluating convention for newborn children rele-

ased inside 48 h after birth in far off spaces of China. To break down the age impact on pass rate for 

hearing screening, 2005 babies were partitioned into three gatherings as indicated by screening time 

after birth: <24, 24–48, and 48–72 h. All subjects got TEOAE + AABR test as first hearing screen, and 

the individuals who fizzled in any test were rescreened with TEOAE + AABR at about a month and a 

half after birth. The principal screening consequences of AABR and TEOAE were looked at among the 

three gatherings. The aftereffects of two-venture TEOAE screening and one-venture AABR screening 

were analyzed for infants who were released inside 48 h. The time spent on screening was recorded for 

TEOAE and AABR. The pass pace of TEOAE and AABR expanded altogether with the increment of 

first screening time (P < 0.05), and the bogus positive rate diminished fundamentally with the expansion 

of first screening time (P < 0.05). The disappointment pace of first screening of AABR inside 48 h was 

7.31%, which was fundamentally lower than that of TEOAE (9.93%) (P < 0.05). The normal time spent 

on AABR was 12.51 ± 6.36 min, which was essentially higher than that of TEOAE (4.05 ± 1.56 min, P 

< 0.05). The disappointment pace of TEOAE two-venture screening was 1.59%, which was altogether 

lower than one-venture AABR. Contrasted and TEOAE, AABR screening inside 48 h after birth can 

decrease the disappointment rate and bogus positive pace of first screening. Be that as it may, contrasted 

and TEOAE two-venture screening, one-venture AABR screening has higher reference rate for audio-

logical determination. In distant spaces of China, particularly in emergency clinics with high conveyance 

rate, one-venture AABR screening isn't plausible, and two-venture TEOAE screening convention is as 

yet appropriate to UNHS screening as an ever increasing number of babies released inside 48 h after 

birth.  

Keywords: Agricultural Nations, Neonatal Hearing Screening, Screening Time, Otoacoustic Outflows, 

Robotized Hear-Able Brainstem Reaction 
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SEQUENTIAL AND SKELETAL AGE CORRESPONDING TO ACTUAL WELLNESS 

EXECUTION IN PRESCHOOL KIDS 

Xiong XUE   

China 

Abstract: Actual wellness is a versatile express that changes with a person's development and develop-

ment status. Taking into account that the distinction in skeletal development previously existed among 

preschool youngsters, this examination was intended to decide the impact of skeletal age and ordered 

age on preschoolers' actual wellness execution. This cross-sectional examination was directed in 945 

solid preschoolers (509 guys, 436 females) matured somewhere in the range of 3.0 and 6.0 years in 

Shanghai, China. We utilized the strategy for TW3-C RUS to decide skeletal age. Ordered age was 

estimated by deducting the date of birth from the test date. Sit and reach, 2 × 10 m transport run test, 

standing long leap, tennis ball toss, 5 m leap on the two feet, and equilibrium shaft walk were considered 

for actual wellness execution. Connection coefficients and incomplete connections changing tallness 

and weight were utilized to decide the connections among the factors of skeletal age/relative skeletal 

age, sequential age/relative ordered age, and actual wellness things. Expertise related actual wellness 

was pitifully to decently connected with skeletal age (the outright worth of r: 0.225–0.508, p < 0.01) and 

was reasonably to emphatically connected with ordered age (the total worth of r: 0.405–0.659, p < 0.01). 

Wellbeing related actual wellness things (BMI and sit and reach) showed a genuinely powerless to no 

relationship with skeletal age and sequential age. In the wake of changing the tallness and weight, an 

incredibly feeble to no relationship was seen between skeletal age and both wellbeing and expertise 

related actual wellness, and powerless moderate connections were noted between sequential age and 

ability related actual wellness (the outright worth of r: 0.220–0.419, p < 0.01). In kids in Evaluation 1, 

expertise related actual wellness (aside from balance pillar walk) showed a powerless to direct connec-

tion with relative sequential age (the outright worth of r: 0.227–0.464, p < 0.05).  Both skeletal age and 

ordered age are related with ability related as opposed to wellbeing related actual wellness execution, 

and in the wake of changing tallness and weight, sequential age, instead of skeletal age, is related with 

expertise related actual wellness execution; (2) for preschool kids, ability related actual wellness execu-

tion is affected by relative sequential age as opposed to singular contrasts in skeletal development, par-

ticularly in the lower grades.  

Keywords: Actual Work, Engine Execution, Engine Fitness, Bone Age, Development and Development, 

Pediatrics 
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ADJUSTMENT OF THE ROSENBERG SCALE TO SURVEY CONFIDENCE IN KIDS 

Bogdan Demitrov SVETKOV  

Bulgaria 

Abstract: Rosenberg's scale (RSES) is broadly used to evaluate worldwide confidence (SE) in grown-

ups and youths however isn't approved for youngsters <12years. This investigation surveyed the inward 

consistency, concurrent legitimacy and factor construction of an adjusted RSES for schoolchildren 

(CRSES) matured 7-12years. An aggregate of 711 kids matured 9.0±1.5 years finished the CRSES; a 

subset (n=417) additionally finished a day to day existence fulfillment (LS) scale. Information were 

submitted for corroborative factor examination (CFA) and trial of factorial invariance by sex. Two-way 

ANOVA looked at scores by age-gathering and sex; while Pearson's connections analyzed the connec-

tion among LS and SE. Following the utilization of change files the fit for the worldwide SE model met 

the integrity of fit measurement standards: χ(27, n=711)=77.22; χnormed= 2.860 CFI=.961; 

RMSEA=.051 with 90%CI =.038-.065; SRMR=.037; and showed good interior consistency (α = .79). 

The model was likewise factorially invariant by sex. SE scores didn't shift sex (p>.05); yet were essen-

tially decreased in kids matured 9-10years and 11-12years contrasted with kids matured 7-8years. The 

worldwide SE score was fundamentally associated (r=.51; P<.001) with LS. The current adaptation of 

the CRSES can dependably inspect worldwide SE in kids matured 7-12years; expanding the utilization 

of the RSES to permit following across the existence course.  

Keywords: Worldwide Confidence, Kids, Wellbeing, Corroborative Factor Examination, Factorial In-

variance 
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PRE-BIRTH IGE AS A DANGER FACTOR FOR THE ADVANCEMENT OF YOUTH 

NEURODEVELOPMENTAL PROBLEMS 

Ismet HODZIC   

Bosnia and Herzegovina 

Abstract: Not many examinations have analyzed if maternal hypersensitive infection is related with a 

posterity's neurodevelopment. We conjectured that Th-2 one-sided maternal invulnerable capacity eva-

luated as complete serum immunoglobulin (Ig) E is related with consideration deficiency hyperactivity 

issue (ADHD). Information is from the Wayne Province Wellbeing, Climate, Hypersensitivity, and 

Asthma Longitudinal Examination (WHEALS), a racially and financially assorted birth accomplice in 

metropolitan Detroit, Michigan. Maternal absolute IgE was estimated prenatally and at 1-month post 

pregnancy. Kid absolute IgE was surveyed upon entering the world, a half year, and 2 years old. ADHD 

analysis depended on the parental report at the 10–12-year study visits or clinical graph reflection. 

Complete IgE was log2 changed. Poisson relapse models with vigorous blunder fluctuation were utilized 

to compute the danger proportions (RR). Backwards likelihood weighting was utilized to address for 

possible inclination because of a misfortune to follow-up and non-reaction. Of the 636 maternal-yo-

ungster sets in the examination, 513 kids were neurotypical and 123 had ADHD. Maternal pre-birth all 

out IgE was fundamentally connected with ADHD even after change for possible confounders (RR = 

1.08, 95% CI 1.03–1.13). Maternal and kid IgE measures were decidedly and fundamentally correspon-

ded, however kid all out IgE was not related with ADHD whenever point. Maternal pre-birth IgE may 

impact neurodevelopment, however extra examinations are expected to affirm and extend these disco-

veries.  

Keywords: Consideration Shortfall Hyperactivity Issue, Immunoglobulin E, Neurodeveloment, Preg-

nancy, Associate Investigation 
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BMI DIRECTIONS DURING THE INITIAL 2 YEARS, AND THEIR RELATIONSHIP WITH 

BABY OVERWEIGHT/WEIGHT: AN ENROLLED BASED COMPANION STUDY IN 

TAIZHOU, CHINA 

Jyrki STRICKER   

Switzerland 

Abstract: The motivation behind this investigation was to distinguish directions of weight list (BMI) in 

little children from birth to 2 years of age and analyze their relationship with juvenile overweight/hefti-

ness. Information were gathered from 19,054 youngsters brought into the world in any emergency clinic 

or local area medical care place in Taizhou, China from 2018 to 2019 with at any rate three BMI esti-

mations after birth. The Inert Class Development Blend Model was utilized to recognize unmistakable 

BMI directions during the initial 2 years of newborn children. Various calculated relapse models were 

directed to investigate the related variables of various BMI directions, and log-binomial relapse was 

performed to evaluate the relationship between the directions and overweight/corpulence. Three hetero-

geneous BMI directions were recognized and marked as "lower" (36.21%, n = 6,899), "center" (53.15%, 

n = 10,128) and "upper" (10.64%, n = 2,027), individually. A few attributes of newborn children and 

their relating moms were discovered to be associated with baby BMI directions, including newborn child 

sex, method of conveyance and weight upon entering the world, just as maternal equality, early preg-

nancy BMI and status of gestational diabetes mellitus. Besides, contrasted and those in the lower direc-

tion, newborn children in the center [prevalence proportion (PR) = 2.63, 95% certainty span (95%CI) = 

2.17–2.63] or upper (PR = 2.98, 95%CI = 1.51–2.98) direction bunches were inclined to be overwe-

ight/weight at their last perception. Heterogeneous BMI directions were seen in our investigation. Qua-

lities of the two babies and their comparing moms could be expected determinants of baby development. 

Besides, newborn children in the center and upper direction bunches were bound to endure overwe-

ight/weight.  

Keywords: BMI Direction, Baby, Overweight, Heftiness, Dormant Class Development Blend Model 
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SPEAKING WITH GUARDIANS AND PRESCHOOL KIDS: A SUBJECTIVE 

INVESTIGATION OF DENTAL EXPERT PARENT-KID COOPERATIONS DURING 

PEDIATRIC DENTAL DISCUSSIONS TO FORESTALL YOUTH CARIES 

Jose Antonio MONEDERO  

Chile 

Abstract: The point of this examination was to investigate correspondence collaborations and recognize 

stages embraced by dental experts with guardians and their little youngsters and to analyze the theory 

that fruitful social talking between the entertainers along with the regulation of stresses permits the 

development of a triadic treatment coalition, which prompts accomplishing preventive dental treatment 

objectives. Discussion examination of the translated information from video accounts of dental experts, 

guardians and preschool youngsters when going to for preventive dental consideration was directed. The 

records were perused, inspected and dissected freely to guarantee the reliability of the examination. The 

records were investigated for intuitive examples and successions of connection. 44 individual counsels 

between dental experts, guardians, and preschool kids were recorded. The quantity of correspondence 

practices was 7,299, with arrangement length going from 2 min 10 s to 29 min 18 s. Two examples of 

correspondence were distinguished as dyadic (between two individuals) and triadic (between three in-

dividuals) communications inside a ceaseless moving cycle. The three periods of correspondence were 

social talking, containing stresses and undertaking centering. Social talking was described by shifts 

among dyadic and triadic correspondence associations and a balance of correspondence turns and con-

taining stresses. This exemplified the repeating idea of the triadic and dyadic correspondence collabo-

rations, the reception of talk-turn sets, and triadic treatment union development.  

Keywords: Correspondence, Conversational Examination Approach, Paedodontics, Dental Expert, Pa-

rent, Pre-School Youngster, Expressions, Signs 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

 

551 

DANGERS AND DEFENSIVE VARIABLES RELATED WITH PSYCHOLOGICAL WELL-

BEING SIDE EFFECTS DURING CORONAVIRUS HOME RESTRICTION IN ITALIAN 

YOUNGSTERS AND TEENAGERS 

Aman VAD   

India 

Abstract: To recognize hazard and defensive variables for psychological wellness manifestations rela-

ted with way of life changes brought about by home control in pediatric subjects and in youngsters and 

youths with a neuropsychiatric problem. This was a forthcoming, cross-sectional investigation led from 

May 10 to May 31, 2020. Two online unknown reviews were created: populace based and clinical-based 

(youngsters with neuropsychiatric issues). Results included passionate and conduct side effects, as sur-

veyed by psychometric scales (BPSC, PPSC, PSC, CES-DC and Terrified, separately), and way of life 

changes during home imprisonment (for example actual work, screen time, self-teaching, perusing). The 

example included 9688 pediatric subjects, and 289 youngsters and youths with a neuropsychiatric prob-

lem. The presence of kin was a defensive factor in all ages. In pre-and younger students: male sex, a 

conclusion of mental imbalance, residency in profoundly influenced zones, high parental instructive 

level or occupation misfortune, and screen time (>2hours/day) were hazard factors. Active work, self-

teaching, perusing, conversing with others were defensive components. Residency in exceptionally inf-

luenced territories, a determination of mind-set issue, parental occupation misfortune, and screen time, 

were related with a deteriorating of the burdensome indications, while actual work, conversing with 

others, playing with guardians were defensive exercises. Screen time was additionally a danger factor 

for tension manifestations, while active work, perusing and chatting with others were defensive compo-

nents. This examination recognized danger and defensive components for emotional wellness manifes-

tations related with way of life changes brought about by Coronavirus home imprisonment to advance 

mental prosperity in pediatrics during pandemic occasions.  

Keywords: Coronavirus, Pediatrics, Emotional Well-Being, Home Constrainment, Neuropsychiatric 

Problems 
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WORLDWIDE INTERPROFESSIONAL COMMUNITY ORIENTED OFFICE ROUNDS: 

TENDING TO YOUNGSTERS' FORMATIVE, CONDUCT, AND ENTHUSIASTIC 

WELLBEING UTILIZING DISTANCE INNOVATION 

Zikmund MACEK   

Czech Republic 

Abstract: Formative, conduct, and intense subject matters are exceptionally common among kids across 

the globe. Among youngsters living in low-and center pay nations, these conditions are driving suppor-

ters of the worldwide weight of illness. An absence of talented experts limits formative and psychologi-

cal well-being care administrations to influenced youngsters worldwide. Cooperative Office Rounds are 

interprofessional bunches that meet consistently to talk about genuine cases from the members' works 

on utilizing a non-various leveled, peer-coaching approach. In 2017, Worldwide Interprofessional Coo-

perative Office Rounds was dispatched with a few objectives: to improve the information and abilities 

of rehearsing youngster wellbeing experts in high and low resourced settings in regards to formative and 

emotional well-being care, to help students and clinicians in focusing on these kids, and to advance best 

practice in analysis and the board of these conditions. Five hubs, each contained 3–4 distinct locales 

with an interprofessional group, from 8 nations in North America, Africa, Asia, and South America met 

month to month through videoconferencing. This report depicts and assesses the initial 2 years' expe-

rience. Benchmark studies from members (N = 141) tracked down that 13 controls were addressed. 

Subjective investigation of 51 examined cases, uncovered that all cases were exceptionally perplexing. 

The greater part of the cases (N = 26) talked about kids with mental imbalance or characteristics of 

chemical imbalance and practically all (N = 49) had at least three subjects examined.  

Keywords: Proceeding with Instruction, Interprofessional Training, Case-Based Conversation, Interdis-

ciplinary, Worldwide, Psychological Wellness, Formative Medication, Kids 
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PARENT VIEW OF CHANGES IN KID ACTIVE WORK DURING CORONAVIRUS STAY-

AT-HOME REQUESTS 

Ljudevit VUGRINEC   

Croatia 

Abstract: The reason for this examination was to investigate parent view of changes in kid active work 

during Coronavirus stay-at-home requests. The examination group utilized web-based media, important 

associations, and neighborhood gatherings to circulate the review connect in May and June of 2020. 

Subjects. A comfort test of guardians of kids matured 5-12. Measures. Review to survey parental view 

of changes in kids' active work previously and during stay-at-home requests, and ecological and social 

boundaries to actual work. Results were investigated utilizing expressive measurements, bivariate 

examinations, and multinomial-strategic relapse models with covariates of ecological components, so-

cial variables, and recurrence of elements as obstructions on relationship with saw active work change. 

Information from 245 guardians were investigated. A greater part (63.7%) of guardians announced a 

reduction in kids' active work during stay-at-home requests. More guardians showed social hindrances 

(e.g., absence of admittance to close companions) than natural boundaries (e.g., absence of admittance 

to neighborhood play spaces) to youngsters' actual work. In multivariate examinations, the chances of 

guardians revealing diminished active work was more prominent for those announcing absence of close 

companions (OR 4.72; 95% CI 1.99-11.17) and absence of grown-up oversight (OR 11.82; 95% CI 2.48-

56.28) as obstructions. No ecological hindrances were essentially connected with diminished youngs-

ters' active work. The interesting parts of the Coronavirus pandemic give a characteristic investigation 

to creating social and natural techniques to improve youngsters' generally actual work. Surveying pa-

rental discernments is an approach to advise these future endeavors.  

Keywords: Youngsters, Active Work, Climate, Boundaries, Nurturing, Social 
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ORAL MEDICAL SERVICES CONVEYANCE FOR KIDS DURING CORONAVIRUS 

PANDEMIC—A REVIEW STUDY 

Ankit DULAL   

Nepal 

Abstract: Coronavirus episode and the lockdown time frame following was a difficult time for pediatric 

dentistry. We planned to discover whether the attributes of dental consideration gave to kids at the Di-

vision of Pediatric Dentistry at Hadassah clinical focus, Jerusalem, Israel, contrasted between the peri-

ods, before Coronavirus flare-up, during the lockdown time frame and during the period that followed 

it. We reflectively investigated automated records of patients who visited the pediatric dental center at 

three unique periods: pre-lockdown period, lockdown period, and post-lockdown period. 900 and 49 

kids were remembered for the examination; the vast majority of them were solid kids somewhere in the 

range of 3 and 6 years of age. During lockdown, all planned arrangements aside from medicines under 

broad sedation and profound sedation were dropped because of the public authority's limitations; the 

recurrence of medicines with non-pharmacological conduct the executives, general sedation or profound 

sedation was higher than in the past or resulting periods and the utilization of breathed in/cognizant 

sedation was altogether lower. During lockdown a large portion of the kids were determined to have 

dentoalveolar sore (32.3%), contrasted with 14 and 21% at the past or resulting periods, separately (P < 

0.001). Medicines mix during lockdown included more extractions, pulpectomies and mash extirpation 

and less lasting reclamations (P < 0.001). None of the staff individuals was tainted with Coronavirus at 

the facility during these periods. We presumed that dental specialists ought to be refreshed about Coro-

navirus methods of transmission and the suggested disease control measures in dental settings. Viable 

administration conventions can assist the dental staff with continuing to give productive treatment and 

forestall Coronavirus tainting.  

Keywords: Oral Medical Care, Dental Consideration for Youngsters, Pediatric Dentistry, Coronavirus 

Pandemic, Contamination Control 
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VITAL ADMINISTRATION OF YOUTH CARIES (ECC) IN THAILAND: A BASIC 

OUTLINE 

Adrian BLASZAK   

Poland 

Abstract: The point of this report was to advocate Youth Caries (ECC) and offer key administration in 

Thailand, regardless of more than twenty years of free Widespread Wellbeing Inclusion including oral 

medical care. The new Thai public oral wellbeing review in 2017 demonstrate the high predominance 

of ECC, with a normal of three carious teeth influenced in 53% of 3-year-old kids. This is regardless of 

the endeavors of the Service of General Wellbeing that has dispatched a few interventional programs 

going from an upstream approach which restricts sugar augmentations in infant equation milk, to 

downstream remediations, for example, pushing and empowering toothbrushing with fluoride toothpas-

tes. In any case, ECC is emphatically predicated by other key elements including the family and local 

area responsibility and investment, as typified in the current World Wellbeing Association rules. These 

include three distinct levels of local area level avoidance: essential, auxiliary and tertiary. Appropriately, 

the accompanying procedures for ECC the executives in Thailand ought to be based at Essential Consi-

deration Groups (PCC) in sub-region wellbeing focuses, with the help of between proficient wellbeing 

groups. These remember local area schooling for the significance of deciduous teeth and powerful to-

othbrushing with fluoride toothpaste (essential avoidance), standard assessment and identification of 

ECC injuries and early mediation (auxiliary counteraction), addition of non-obtrusive preventive recla-

mations utilizing, savvy, Atraumatic Therapeutic Treatment (Craftsmanship) or Streamlined and Chan-

ged Workmanship (Shrewd) (tertiary anticipation), lastly, compelling development and checking fra-

meworks. It is expected that this triple level way to deal with ECC the executives will improve the oral 

wellbeing as well as the general kids' wellbeing.  

Keywords: Dental Caries, Caries the Executives, Oral Wellbeing, General Wellbeing, Thailand, Youth 

Caries (ECC) 
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THE PART OF LUNG WORK TESTING IN BABIES WITH INHERENT THORACIC 

BLOOD VESSEL IRREGULARITIES 

Adolf PODLEZL   

Czech Republic 

Abstract: Intrinsic thoracic blood vessel oddities (CTAA) like total or deficient vascular rings, aspira-

tory vein sling and innominate conduit pressure condition, may cause extreme tracheomalacia and upper 

aviation route hindrance. An obstructive ventilatory example at lung work testing (LFT) has been re-

commended within the sight of CTAA. The seriousness of check might be assessed by LFT. Little is 

thought about the utilization of LFT in babies with CTAA. The point of our examination is to assess the 

job of LFT in CTAA determination. This is a review study, led between February 2016 and July 2020. 

All CTAA cases who performed LFT preoperatively were considered for incorporation. Flowing volume 

(Vt), respiratory rate (RR) and the proportion of time to arrive at the pinnacle flowing expiratory stream 

throughout complete expiratory time (tPTEF/Te) were evaluated and contrasted with existing standar-

dizing information. Socioeconomics and CTAA qualities were additionally gathered. 30 cases were in-

corporated. All newborn children with CTAA showed a critical diminished Vt and tPTEF/tE, contrasted 

with existing regularizing information proposing an obstructive example. No critical contrasts were fo-

und for LFT between cases with a tracheal obstacle <50% contrasted with those with tracheal deterrent 

≥ half, nor between cases with and without side effects. Sixteen babies (53.3%) had respiratory mani-

festations identified with CTAA. Of these, lone two cases had likewise dysphagia. LFT esteems were 

fundamentally diminished in cases with CTAA before medical procedure. LFT addresses a possible 

achievable and non-obtrusive helpful instrument to direct conclusion in the suspect of CTAA.  

Keywords: Aspiratory Work Tests, Babies, Vascular Rings, Aortic Curve, Thoracic Conduits, Innate 

Tracheal Stenosis, Vascular Peculiarities, Child 
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ESTIMATION OF INSIGHT FOR THE PUBLIC YOUNGSTERS' INVESTIGATION 

Miroslav TUREK   

Czech Republic 

Abstract: The Public Youngsters' Investigation Psychological Wellbeing Space Group created definite 

designs for evaluating comprehension longitudinally from outset to early adulthood. These plans distin-

guish high-need parts of comprehension that can be estimated proficiently and adequately, and we accept 

they can fill in as a model for future huge scope longitudinal exploration. For outset and toddlerhood, 

we proposed a few ideal models that all things considered permitted us to evaluate six expansive psyc-

hological develops: (1) chief capacity abilities, (2) roundabout memory, (3) language, (4) handling 

speed, (5) spatial and mathematical preparing, and (6) social discernment. Now and again, extraordinary 

preliminary arrangements inside a worldview consider the synchronous evaluation of different intellec-

tual abilities (e.g., leader work abilities and preparing speed). We characterize each build, sum up its 

importance for understanding formative results, talk about the attainability of its evaluation all through 

improvement, and present our arrangement for estimating explicit abilities at various ages. Given the 

requirement for very much approved, direct social proportions of cognizance that can be utilized in 

enormous scope longitudinal investigations, particularly from birth to age 3 years, we additionally star-

ted three tasks zeroed in on the improvement of new measures.  

Keywords: Discernment, Estimation, Longitudinal, Climate, Tablet-Based 
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DIETARY EXAMPLES AND WEIGHT STATUS OF YOUTHFUL YOUNGER STUDENTS 

IN SERBIA 

Arendt EKBERG   

Sweden 

Abstract: The reason for the current cross-sectional examination was to analyze dietary examples and 

the predominance of underweight, overweight, and corpulence among Serbian youngsters. Besides, the 

examination investigated the relationship between dietary examples and weight status. A broadly dele-

gate test of six to nine-year-old youngsters (n = 3067) was assessed as a component of the Fifth Round 

WHO European Youth Heftiness Observation Drive. The youngsters' tallness and weight were estimated 

via prepared field inspectors, while their folks or gatekeepers filled paper renditions of the food recur-

rence survey to gather data identified with the kid's morning meal propensities and food and refreshment 

consumption. As indicated by the IOTF remove focuses, the general commonness of overweight (coun-

ting weight) and underweight were 28.9% and 8.1%, individually. Most of guardians revealed that their 

youngsters (84.5%) ate each day, while just 39.5% and 37% of kids had day by day products of the soil 

utilization, separately. The kids who don't have breakfast each day are bound to be hefty (OR = 1.50), 

while a higher admission recurrence of supplement helpless refreshments expands the danger of being 

overweight (OR = 1.32) yet additionally underweight (OR = 1.39). Critical moves should be made from 

public policymakers to pause and opposite the expanding pattern of overweight (counting weight) 

among Serbian youngsters. With respect to breakfast and food/refreshment utilization recurrence, our 

information affirmed the latest thing of dietary propensities recorded in European nations. Breakfast 

skipping and supplement helpless refreshments admission were discovered to be more continuous 

among stout youngsters.  

Keywords: Stoutness, Overweight, Underweight, WHO Youth Heftiness Observation Drive, Food Pro-

pensities, Breakfast 
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CORRELATION OF PINNACLE OXYGEN UTILIZATION DURING EXERCISE TESTING 

BETWEEN GENDERS AMONG KIDS AND YOUTHS IN TAIWAN CAPTION: 

DISTINCTION OF PINNACLE VO2 AMONG YOUNG MEN AND YOUNG LADIES 

Zeng GUANTING   

China 

Abstract: Studies among Western kids have seen that the pinnacle oxygen utilization (top VO2) of 

young men is higher than that of young ladies, and this distinction increments as kids progress through 

youthfulness. Be that as it may, the development interaction and social assumption toward Eastern yo-

ung men and young ladies are entirely different from their Western partners. This investigation meant 

to give standard data on cardiopulmonary wellness (CRF) of Taiwanese kids and teenagers correspon-

ding to age and sex. We additionally assessed the relationship between's weight and CRF and thought 

about the CRF between non-stout and overweight/large youngsters. We led a review investigation of 

youngsters and teenagers matured 4–18 years in Taiwan. Members were characterized into four gathe-

rings dependent on age (bunch 1, matured 4–6; bunch 2, matured 7–9; bunch 3, matured 10–13; and 

gathering 4, matured 14–18 years). All members finished manifestation restricted exercise test by tre-

admill and anthropometric estimations through bioelectrical impedance strategy. Altogether, 897 (448 

men, 449 ladies) members were investigated. Young men had higher pinnacle VO2 (all p<0.01) and 

pinnacle metabolic same (MET, all p<0.05) than young ladies in every one of the four gatherings. Age 

significantly (P < 0.001) corresponded with top VO2 in all members, young men, and young ladies, with 

coefficients of assurance (R2) of 0.9349, 0.9433, and 0.9085, individually. The pinnacle VO2 (all 

p<0.001) of the multitude of gatherings and pinnacle MET (all p<0.05) of gathering 2-4 related with 

BMI and FMI unassumingly to reasonably. Non-fat youngsters had higher pinnacle MET in bunch 1 

(p=0.049) and bunch 2-4 (all p<0.001) than overweight/large kids fundamentally. The distinction in top 

VO2 and anthropometry–body organization between genders was noticed before in kids in Taiwan than 

those in Western nations. Non-large youngsters would be wise to CRF than overweight/hefty kids and 

the distinction introduced since preschool age.  

Keywords: Pinnacle Oxygen Utilization, Cardiopulmonary Exercise Testing, Sans Fat Mass File, Sex 

Contrast, Weight File 
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PROPOSALS FOR EVALUATION OF SOCIAL, PASSIONATE, AND CONDUCT 

WELLBEING FOR THE PUBLIC KIDS' EXAMINATION 

Jaronte NASH   

Central African Republic 

Abstract: The Public Kids' Investigation (NCS) was imagined as a public longitudinal investigation of 

the natural factors that impact kids' wellbeing and improvement. In 2013, the NCS set up a multi-insti-

tutional, communitarian Wellbeing Estimation Organization (HMN) to foster an experimentally thoro-

ugh and essentially plausible system for surveying these components and their effect on kid wellbeing 

and prosperity (the set of experiences and motivation behind the NCS are depicted in the Prologue to 

this Exploration Subject). The HMN comprised of six groups zeroed in on basic spaces of wellbeing, 

one of which was social-passionate wellbeing. Youngsters' social-enthusiastic prosperity influences 

their connections and collaborations with others, the board of feelings, and capacity to learn. All in all, 

youngsters who show positive social-enthusiastic wellbeing are bound to form into versatile, working 

grown-ups. Formative interruptions during the early stages can weaken youngsters' ability for instructive 

and future monetary accomplishment, and ideal wellbeing further down the road. Such wellbeing dan-

gers to our country's youngsters additionally have cultural ramifications in that the actual people, 

however their families and networks are influenced. Social settings are sweeping determinants of ad-

vancement and wellbeing, and it is imperative to see how kids create and adjust to their physical and 

social conditions. In the event that we can recognize negative and advantageous impacts related with 

formative achievements, middle people of social and conduct disparities, and systems for intercession, 

at that point guardians, different grown-ups, and networks can be powerful in advancing good friendly 

passionate wellbeing results (e.g., flexibility, positive thinking, sensation of having a place) and backing 

parts of social-enthusiastic wellbeing in youngsters and inside their families.  

Keywords: Results Appraisal, Longitudinal Examination, Wellbeing Evaluation, Pediatric Longitudinal 

Exploration, Social Passionate Wellbeing 
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IMPACT OF EVERY DAY IRON SUPPLEMENTATION ON JUVENILE IRON 

HOMEOSTASIS IN PRETERM BABIES 

Gervasio Che Lacsina ROCES 

Philippines 

Abstract: The point of this examination was to research the impacts of brought together iron supple-

mentation and recognize the components identified with the iron homeostasis among preterm babies. A 

sum of 250 preterm babies were partitioned into neonatal sickly (NA, n=154) and non-neonatal iron 

deficient gathering (NNA, n=96). Iron enhancements at a portion of 2mg/kg each day were allowed 

from 40 weeks' gestational age to a half year. Iron status boundaries were estimated at 3 and a half year 

separately. Commonness of iron insufficiency (ID) and iron lack sickliness (IDA), and the connected 

elements were examined. Development and results were checked. There were no huge contrasts for the 

commonness of ID or IDA between the two gatherings. Multivariate relapse investigations showed that 

higher Hb upon entering the world and early treatment of blood bonding diminished the danger of 

ID/IDA at 3 months (all p<0.05); while more significant level of Hb at 3 months(p=0.004) and equation 

taking care of decreased the event of ID/IDA at a half year (p<0.05); guys had a 3.35 occasions higher 

danger to foster ID/IDA than young ladies (p=0.021). No distinctions in development and results were 

found. A day by day portion of 2 mg/kg iron enhancement is useful to keep up iron homeostasis in 

dominant part preterm newborn children inside a half year paying little heed to their neonatal weakness 

history. Under the standard iron supplementation, Hb level upon entering the world and at 3 months, 

early treatment of blood bonding, sex and taking care of examples are the central point influencing the 

predominance of ID/IDA among preterm newborn children in early stages.  

Keywords: Iron Inadequacy, Iron Insufficiency Sickliness, Preterm Babies, Iron Supplementation, Cor-

relative Elements, Development 
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PROPOSALS FOR EVALUATION OF NATURAL OPENINGS IN LONGITUDINAL LIFE 

COURSE STUDIES, FOR EXAMPLE, THE PUBLIC YOUNGSTERS' INVESTIGATION 

Simin QADERI   

Jordan 

Abstract: A significant advance toward understanding the connection between the climate and youngs-

ter wellbeing and improvement is the thorough indexing of outer ecological variables that may adjust 

wellbeing and advancement over the existence course. Our comprehension of the ecological effects on 

wellbeing is becoming progressively intricate. Critical key inquiries exist concerning what qualities, 

climate, and life stage intend to characterizing typical varieties and adjusted formative directions for the 

duration of the existence course and furthermore across ages. With the quick advances in hereditary 

innovation came huge scope genomic studies to look for the hereditary etiology of complex illnesses. 

While genome-wide affiliation contemplates (GWAS) have uncovered hereditary factors and organiza-

tions that development our agreement somewhat, it is progressively perceived that sickness causation is 

generally non-hereditary and reflects communications between a person's hereditary vulnerability and 

their current circumstance. In this way, the full guarantee of the human genome task to forestall or treat 

infection and advance great wellbeing ostensibly relies upon a promise to understanding the connections 

between our current circumstance and our hereditary cosmetics and requires a plan with forthcoming 

ecological information assortment that considers basic windows of defenselessness that probably relate 

to the declaration of explicit qualities and quality pathways. In contrast to the genome, which is static, 

applicable openings just as our reaction to openings, change after some time. This has encouraged the 

corresponding idea of the exposome undeniably characterized as the proportion of all openings of a 

person over a long period and how those openings identify with wellbeing. The exposome structure 

thinks about various outer openings (e.g., compound, social) and practices that may adjust openings 

(e.g., diet), just as outcomes of natural openings recorded by means of biomarkers of physiological 

reaction or proportions of conduct reaction all through the life expectancy. The exposome idea can be 

applied in planned formative examinations, for example, the Public Kids' Investigation (NCS) with the 

viable arrangement that even a fractional portrayal will carry significant advances to wellbeing. Exerci-

ses gained from the NCS give a significant chance to illuminate future investigations that can use these 

developing ideal models in explaining the job of climate on wellbeing across the existence course.  

Keywords: Openness Evaluation, Longitudinal Examination, Ecological Openings, Pediatric Longitu-

dinal Exploration, Psychosocial Climate 
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WELLBEING RELATED PERSONAL SATISFACTION IN ITALIAN YOUNG PEOPLE 

DURING CORONAVIRUS EPISODE 

Stephen MANNION   

Ireland 

Abstract: Covid sickness 2019 (Coronavirus) flare-up addressed an encounter of social segregation 

conceivably prompting changes in the wellbeing personal satisfaction. The point of this examination is 

to research the wellbeing related personal satisfaction during isolate in early youths. Information were 

gathered from 1,289 teenagers (mean age, 12.5; male, 622), toward the start of the school year (Septem-

ber 2019, Standard Condition, SC) as a feature of the Symbol project and during Stage 1 of the Italian 

lockdown (mid-late April 2020) (Coronavirus Isolate, CQ) utilizing an online poll. In the CQ time frame, 

as for SC, teenagers showed lower insight in the measurements, for example, mental (p = 0.001), actual 

prosperity (p = 0.001), disposition/feeling (p = 0.008), self-governance (p = 0.001), and monetary assets 

(p = 0.018). Relationship with the family (p = 0.021) and peers (p = 0.001), just as the impression of 

tormenting (p = 0.001) were diminished. In way of life, teenagers created higher adherence to the Me-

diterranean eating regimen (p = 0.001). Teenagers living in the town had more prominent decrease in 

both independence (p = 0.002) and peer connections (p = 0.002). Additionally, the impression of actual 

prosperity was lower in those living in the city rather than those living in the open country (p = 0.03), 

in a loft rather than a segregated house (p = 0.002), and in the individuals who didn't have green space 

(p = 0.001). Sexual orientation impact arose for the mental (p = 0.007) and actual prosperity (p = 0.001), 

state of mind/feeling (p = 0.001), and self-discernment (p = 0.001). The investigation showed that well-

being related personal satisfaction during isolate changed in its psychosocial measurements, from state 

of mind and confidence to social connections, assisting with characterizing the instructive strategies at 

various focuses in the advancement cycle of wellbeing.  

Keywords: Isolate, Coronavirus, Wellbeing, Prosperity, Juvenile, Sex Contrasts 
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PERVASIVENESS OF DENTAL CARIES AND RELATED ELEMENTS IN EAST AFRICA, 

2000–2020: PRECISE AUDIT AND META-EXAMINATION 

Ozaki NOBUSUKE   

Japan 

Abstract: Dental caries influences rumination, development and advancement, and school participation 

and has a drawn out mental impact on influenced people. In agricultural nations, the commonness of 

dental caries is expanding because of the developing utilization of sweet food sources, helpless tooth 

brushing propensities, and a low degree of mindfulness about dental caries. Regardless of whether there 

was a high commonness of dental caries in sub-Saharan Africa, there is a scarcity of information on the 

predominance of dental caries in East Africa. Thus, this examination expected to decide the commonness 

of dental caries and related components in East Africa. An efficient pursuit of articles was led in 

MEDLINE, Scopus, and Google Researcher utilizing every one of the equivalent words of dental caries 

in distributed writing (until December 2020) in East Africa. Significant information were extricated 

utilizing a normalized information extraction structure arranged in Dominate. Stata programming (vari-

ant 14.0) was utilized to compute the pooled predominance of dental caries. In addition, subgroup exami-

nation was done dependent on country and dentition type. Additionally, related elements of dental caries 

were evaluated and the general impact was introduced as chances proportions. The nature of the included 

investigations was assessed utilizing the Joanna Briggs Organization commentators' manual. The gene-

rally speaking pooled commonness of dental caries was discovered to be 45.7% (95% CI = 38.0–53.4). 

The pooled pervasiveness was high in Eritrea (65.2%, 95% CI = 49.2–81.1), trailed by Sudan (57.8%, 

95% CI = 36.0–79.7), and a low commonness was found in Tanzania (30.7%, 95% CI = 21.5–39.9). 

Besides, the subgroup investigation uncovered a predominance of half (95% CI = 38.4–62.1) in lasting 

dentition and 41.3% (95% CI = 33.5–49.2) in blended dentition. The general mean rotted, missed, and 

filled perpetual (DMFT) and essential (dmft) teeth were 1.941 (95% CI = 1.561–2.322) and 2.237 (95% 

CI = 1.293–3.181), separately. High DMFT scores were accounted for in Sudan (3.146, 95% CI = 1.050–

5.242) and Uganda (2.876, 95% CI = 2.186–3.565). Being female (OR = 1.34, 95% CI = 1.24–1.46) and 

having helpless tooth brushing propensity (OR = 1.967, 95% CI = 1.67–2.33) were free danger variables 

of dental caries. The general predominance of dental caries was similarly high. Being female and help-

less oral wellbeing practice were free danger elements of dental caries. The Service of Wellbeing of the 

part nations, alongside dental relationship of every nation, should offer due regard for reinforce the oral 

wellbeing program in schools and essential medical care habitats and the execution of school water 

fluoridation.  

Keywords: Dental Caries, DMFT, Pervasiveness, Oral Wellbeing, Tooth Rot 
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RELATIONSHIP BETWEEN NUTRIENT D STATUS AND UNDERNUTRITION LISTS IN 

KIDS: AN EFFICIENT AUDIT AND META-EXAMINATION OF OBSERVATIONAL 

INVESTIGATIONS 

Hudson DELACRUZ    

United States of America 

Abstract: Undernutrition, characterized as hindering, squandering, underweight, still embroils a large 

number of babies and youngsters around the world. Micronutrients effectsly affect development rate. 

The results of nutrient D insufficiency on undernutrition lists have remained questionable. The object 

of current examination is to respond to this question: is there any relationship between nutrient D status 

and undernutrition lists? The global data sets were utilized for an orderly hunt to recognize applicable 

observational examinations in English up to January 2021. An irregular impact model was applied to 

consolidate the aftereffects of included articles. Among 3400 references, 7 observational investigations 

(4 accomplices and 3 cross-sectional) were qualified to enter in meta-examination. Investigation of the 

least 8295children showed that low versus high serum level of nutrient D is straightforwardly connected 

with a higher danger of squandering (Rundown Hazard Gauge: 1.30 (95% CI: 1.04, 1.62; I2 = 0%). Be 

that as it may, there is no critical relationship between nutrient status and hazard of stunting (Summary 

Hazard Gauge: 1.10; 95% CI: 0.72, 1.70; I2 = 81.6%) and underweight (Summary Hazard Gauge: 1.12; 

95% CI: 0.81, 1.56; I2 = 49.2%). when contrasting low and high serum nutrient D focus classes, there 

is a converse connection between nutrient D status and squandering, however no relationship with hin-

dering just as underweight. Nonetheless, further imminent and preliminary investigations are needed to 

develop our comprehension of these affiliations.  

Keywords: Nutrient D, Undernutrition, Hindering, Squandering, Underweight, Meta-Examination 
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JUVENILE VISION WELLBEING DURING THE FLARE-UP OF CORONAVIRUS: 

RELATIONSHIP BETWEEN ADVANCED SCREEN USE AND NEARSIGHTEDNESS 

MOVEMENT 

Ziya RASIMLI   

Azerbaijan 

Abstract: The Covid (Coronavirus) pandemic has affected instruction frameworks worldwide, making 

computerized gadgets regular plans for young adult learning. Be that as it may, vision outcomes of such 

conduct changes are not surely known. This examination researches the relationship between length of 

every day computerized screen commitment and nearsighted movement among 3,831 Chinese youths 

during the Coronavirus pandemic. Study subjects report a normal of 2.70 (SD=1.77), 3.88 (SD=2.23), 

3.58 (SD=2.30), and 3.42 (SD=2.49) long stretches of TV, PC, and cell phone for computerized learning 

use at home, individually. Analysts dissected the relationship between computerized screen use and 

nearsighted indications utilizing factual apparatuses, and track down that each one hour expansion in 

every day advanced screen use is related with 1.26 OR [Odds Ratio] (95% CI [Confidence Span: 1.21-

1.31, p<.001] higher dangers of nearsighted movement. Utilizing PCs (OR =1.813, 95%CI =1.05-3.12, 

p=.032) and utilizing cell phones (OR =2.02, 95%CI =1.19-3.43, p=.009) are demonstrated to be related 

with higher dangers of nearsighted movement than TV. Results from extra affectability tests that inclu-

ded opposite likelihood loads which represented heterogeneous client profile across various gadget type 

classifications affirm that these discoveries are powerful. Taking everything into account, this investi-

gation tracks down that day by day advanced screen use is decidedly connected with pervasiveness of 

nearsighted movement and holds genuine vision wellbeing suggestions for teenagers.  

Keywords: Coronavirus, Nearsightedness - The Study of Disease Transmission, Screen Use, Teenagers, 

Kids Wellbeing Hazard 
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OVERVIEW ON THE MOVEMENT OF NEARSIGHTEDNESS IN YOUNGSTERS AND 

TEENAGERS IN CHONGQING DURING CORONAVIRUS PANDEMIC 

Yajub AITMATOV   

Kyrgyzstan 

Abstract: The Coronavirus pandemic confines kids and youths from doing typical day by day exercises 

like playing outside and going to class. The frequency and commonness of nearsightedness have expan-

ded during the Coronavirus pandemic. The point of this examination was to explore and assess the effect 

of the home constrainment during the Coronavirus pandemic on the movement of nearsightedness 

among youngsters and teenagers in Chongqing, China. The review was led by utilizing delineated samp-

lings. Tests were haphazardly chosen from the 2019 Public Understudy Physical make-up and Wellbe-

ing Overview data set, and their visual capacity and refractive information were contrasted and those in 

2020. Vision-related conduct poll including computerized screen openness was applied to explore the 

connection between's eye boundary and eye wellbeing related conduct. A sum of 1,733 and 1,728 un-

derstudies were selected 2020 and 2019, individually. The level of nearsightedness understudies was 

55.02% in 2020, which was higher than that in 2019 (44.62%). The mean uncorrected visual sharpness 

(UCVA, LogMAR, 0.35 ± 0.42) in 2020 was higher than that in 2019 (0.27 ± 0.36, P < 0.001). The 

mean round same (SE) refraction (−1.94 ± 2.13 D) in 2020 was lower than that in 2019 (−1.64 ± 5.49 

D, P < 0.001). For understudies who utilized computerized gadgets for online courses, the mean SE in 

the TV bunch (−1.10 ± 1.49 D) was superior to that in the PC bunch (−2.03 ± 2.37 D, P = 0.0017) and 

in the wireless gathering (−2.02 ± 2.09 D, P = 0.0028). The normal span of online classes (r = −0.27, P 

< 0.0001), the quantity of online classes each day (r = −0.33, P < 0.0001), just as advanced screen 

openness time (r = −0.20, P < 0.0001) were contrarily related with SE, and the normal season of open 

air movement (r = 0.20, P < 0.0001) was decidedly corresponded with SE. Expanded computerized 

screen openness adds to nearsighted movement in kids and youths of Chongqing during the Coronavirus 

pandemic. Appropriate computerized gadgets ought to be accommodated online classes and open air 

movement ought to be upheld to forestall nearsighted pandemic.  

Keywords: Coronavirus, Isolate, Nearsightedness, Movement, Anticipation 
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NO PLACE TO GO: GUARDIANS' PORTRAYALS OF KIDS' ACTUAL WORK DURING A 

WORLDWIDE PANDEMIC 

Matsuda YOICHIBEI   

Japan 

Abstract: Schools and outside open spaces assume a considerable part in kids' actual work. However, 

the Coronavirus cover set up orders bound numerous youngsters to their accessible home spaces for 

learning, development, and advancement. The specific impact this order had on kids' actual work may 

differ among families. To comprehend, from the viewpoint of guardians, what the Coronavirus cover 

set up orders meant for kids' actual work, while additionally thinking about families' financial status. 

Information were gathered from 321 guardians living in the US of America. Guardians addressed an 

open-finished brief to portray their youngsters' actual work during Coronavirus cover set up orders. 

Following information assortment, inductive and deductive substance investigation analyzed examples 

in the information. Examinations demonstrated that cover set up commands confined kids' chances for 

actual work. Notwithstanding, if families approached outside spaces or hardware, they could empower 

and uphold more active work openings than those without. Families in the lower-level of pay had less 

admittance to open air space and hence those kids had less freedoms to be genuinely dynamic. Guardians 

upheld their kids' active work through their contribution and consolation. These discoveries highlight 

the significance of admittance to outside spaces and gear for expanding kids' active work. Discoveries 

can be utilized by teachers and policymakers to fairly uphold groups of lower financial status who reve-

aled less admittance to outside spaces.  

Keywords: Coronavirus, Wellbeing, Families, Youngsters, Dynamic Play 
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A MULTISTATE PRELIMINARY OF AN EARLY OBSERVATION PROGRAM FOR 

MENTAL IMBALANCE INSIDE BROAD PRACTICES IN AUSTRALIA 

Éloi LAFRAMBOISE   

France 

Abstract: The early discovery of formative conditions, for example, chemical imbalance is crucial to 

guarantee kids can get to proper and convenient proof based backings, administrations, and mediations. 

Kids who have undetected formative conditions from the get-go in life are bound to foster later wellbe-

ing, formative, learning, and social issues, which thusly can have a combined impact over the existence 

course. The current convention depicts a multi-site, group randomized control preliminary contrasting a 

formative reconnaissance pathway for mental imbalance to common consideration, utilizing entrepre-

neurial visits to general experts (GPs). Units of randomization are GP facilities across two Australian 

states (New South Ribs and Victoria), with thirty centers inside each express, every one of which will 

expect to enroll roughly forty youngsters matured somewhere in the range of ~18-and two years, for an 

aggregate of ~2,400 members. Youngsters will be randomized to two bunches; specifically, a mental 

imbalance reconnaissance pathway (ASP) or observation of course (SaU). The evaluating interaction 

for the ASP arm includes essential and auxiliary screenings for formative worries for mental imbalance, 

utilizing both parent and GP reports and perceptions. Kids in the two arms who give indications of 

formative worries for chemical imbalance will be offered a full formative appraisal by the exploration 

group at two years old enough to decide the viability of formative observation in effectively recognizing 

kids with mental imbalance.  

Keywords: Mental Imbalance (ASD), Formative Screening, Formative Observation, Little Children, Es-

sential Consideration, General Professional 
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BREASTFEEDING TERM IS RELATED WITH SPACE EXPLICIT ENHANCEMENTS IN 

INTELLECTUAL EXECUTION IN 9–10-YEAR-OLD KIDS 

Taalay KUBANYCHBEK   

Kyrgyzstan 

Abstract: Huge immunological, physical and neurological advantages of breastfeeding in early stages 

are grounded, however how much these additions continue into later adolescence stay questionable. This 

examination inspects the relationship between breastfeeding span and resulting space explicit psycho-

logical execution in an assorted example of 9–10-year-olds joined up with the Juvenile Mind Intellectual 

Turn of events (ABCD) Study®. The investigations included 9,116 kids that went to benchmark with 

their organic mother and had total neurocognitive and breastfeeding information. Head segment exami-

nation was directed on information from a broad battery of neurocognitive tests utilizing varimax-revo-

lution to remove a three-part model incorporating General Capacity, Chief Working, and Memory. Af-

finity score weighting utilizing summed up supported demonstrating was applied to adjust the conve-

yance of noticed covariates for youngsters breastfed for 0, 1–6, 7–12, and over a year. Inclination score-

changed straight relapse models uncovered critical relationship between breastfeeding length and execu-

tion on neurocognitive tests addressing General Capacity, yet no proof of a solid relationship with Lea-

der Capacity or Memory. Advantages on Broad Capacity went from a 0.109 (1–6 months) to 0.301 (>12 

months) normalized beta coefficient contrast contrasted with those not breastfed. Results show clear 

intellectual advantages of breastfeeding however that these don't sum up to every single estimated area, 

with suggestions for general wellbeing strategy in accordance with nourishment during early stages.  

Keywords: Youngster, Breastfeeding, Neurocognition, Psychological Turn of Events, General Wellbe-

ing 

  



SÖZEL ÖZET SUNUMLAR 

 

 

571 

CONFIDENCE AND VERSATILITY CONTRASTS AMONG ROAD KIDS CONTRASTED 

WITH NON-ROAD KIDS IN LIMPOPO REGION OF SOUTH AFRICA: A GAUGE STUDY 

Manu HALABI   

Egypt 

Abstract: The marvel of road kids is a difficult worldwide social issue. Utilizing an autonomous 

example bunch plan, this examination investigated the distinctions in confidence and versatility among 

road kids and non-road youngsters. A sum of 300 (N = 300) road kids with ages going from 8 to 18 

years were chosen utilizing a purposive inspecting technique, while an aggregate of 300 (N = 300) non-

road youngsters with ages going from 8 to 18 years were chosen utilizing a basic arbitrary example to 

take part in this examination. A poll with three areas was utilized to gather information. Aftereffects of 

a free example t-test uncovered that road kids revealed low confidence and helpless flexibility contrasted 

with non-road youngsters. The examination, in this way, presumed that road kids and non-road youngs-

ters contrast on confidence and flexibility. It is suggested that social abilities preparing be accommoda-

ted the road youngsters populace. Road kids wonder is a worldwide social issue. In South Africa, The 

Tshwane Partnership for Road Kids detailed around 100,000 instances of road youngsters. They are 

characterized as people who are beneath the age of 18 years who live in the city all alone with no type 

of parental or grown-up care (Public Alliance for the Destitute as refered to in Ligon). They are distin-

guished as kids who are in troublesome or testing conditions some related with constant neediness in 

their homes. They are inclined to psychosocial issues, for example, substance use and openness to vici-

ousness and hostility, being survivors of social ills like assault, savagery, and various demonstrations of 

animosity. Their difficulties likewise incorporate sexual and conceptive wellbeing like HIV/Helps and 

other explicitly communicated sicknesses. They are additionally inclined to inauspicious passings.  

Keywords: South Africa, Limpopo Region, Road Youngsters, Non-Road Kids, Confidence, Flexibility 
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PERVASIVENESS OF AND PATTERNS IN THE CONCURRENCE OF OBESOGENIC 

PRACTICES IN TEENAGERS FROM 15 NATIONS 

Dan BALITIU   

Romania 

Abstract: The worldwide scourge of pediatric weight is notable, yet information on concurrence of 

obesogenic practices are restricted. We expect to report the commonness of and patterns in the concur-

rence of obesogenic practices in young people from 15 nations. This investigation depended on the 

Worldwide School-based Understudy Wellbeing Review 2003–2017 and included 121,963 young pe-

ople matured 12–15 years from 15 nations where at any rate 2 cross-sectional studies were directed. We 

utilized testing loads and determined the nation level predominance of and patterns in the concurrence 

of obesogenic practices (low leafy foods admission, nervousness prompted sleep deprivation, no active 

work, and inactive conduct) during review years. Pooled commonness and pattern gauges were deter-

mined with irregular impacts models. Pooled commonness of openness ≥ 1, ≥2, and ≥3 obesogenic 

practices was 88.2, 44.9, and 9.8% in the main review and 88.4, 46.4, and 10.2% in the last study, 

separately. Leveling, expanding, and diminishing patterns in the concurrence of obesogenic practices 

were seen in various nations. In particular, we recognized a leveling pooled pattern in the openness ≥ 1, 

≥2, and ≥3 obesogenic practices [odds proportions (95% certainty stretches): 1.03 (0.93, 1.14), 1.05 

(0.97, 1.13), and 1.06 (0.95, 1.18), respectively]. Patterns in the predominance of the concurrence of 

obesogenic practices shifted essentially across various nations, however the pervasiveness stayed high 

in many nations. These discoveries recommend the requirement for social intercessions to moderate 

obesogenic practices in young people for overweight and corpulence anticipation.  

Keywords: Predominance, Pattern, Young People, Obesogenic Practices, Conjunction 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH BIRTH WEIGHT AND LONG HAUL RESULTS 

SUGGESTIONS FOR HELPED CONCEPTIVE ADVANCEMENTS: A PRECISE SURVEY 

AND META-INVESTIGATION 

Foroogh MEHRNIA   

Oman 

Abstract: Studies have shown that the commonness of youngsters brought into the world with high 

birth weight or enormous for gestational age (LGA) is expanding. This is valid for unconstrained preg-

nancies, anyway kids brought into the world after frozen undeveloped organism move (FET) as a feature 

of helped conceptive innovation (Craftsmanship) additionally have a raised danger. Lately the act of 

FET has expanded quickly and keeping in mind that the perinatal and obstetric dangers are all around 

considered, less is thought about the drawn out wellbeing results. Objective: The point of this orderly 

survey was to portray the relationship between high birth weight and LGA on long haul youngster re-

sults. PubMed, Scopus and Web of Science were looked up to January 2021. Openness included high 

birth weight and LGA. Long haul result factors included malignancies, mental issues, cardiovascular 

sickness and diabetes. Unique examinations distributed in English or Scandinavian dialects were incor-

porated. Studies with a benchmark group were incorporated while considers distributed as edited com-

positions and case reports were avoided. Information extraction: The methodological quality, as far as 

hazard of predisposition, was evaluated by sets of commentators. Robins-I (www.met-

hods.cochrane.org) was utilized for hazard of inclination evaluation in unique articles. For methodical 

surveys AMSTAR (www.amstar.ca) was utilized. For assurance of proof, we utilized the Evaluation 

framework. The methodical survey followed PRISMA rules. Whenever the situation allows, meta-in-

vestigations were performed. Results: The hunt included 11 767 articles out of which 173 met the in-

corporation rules and were remembered for the subjective examination, while 63 were remembered for 

quantitative blend (meta-investigations). High birth weight or potentially LGA was related with low to 

reasonably raised dangers for specific malignancies in adolescence, bosom disease, a few mental issues, 

hypertension in youth and type 1 and 2 diabetes. Albeit the expanded dangers for unfavorable result in 

posterity related with high birth weight and LGA, addresses genuine wellbeing impacts in youth and in 

adulthood, the size of these impacts appears to be moderate. The recognized danger affiliation ought to 

anyway be considered in choices concerning new and frozen Craftsmanship cycles and is of general 

significance taking into account the expanding pervasiveness in high birth weight infants.  

Keywords: Helped Propagation, Frozen Undeveloped Organism Move, Huge for Gestational Age, High 

Birth Weight, Long Haul Dismalness, Disease, Diabetes 
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YOUNGSTERS' EVERY DAY SCHEDULE REACTION TO CORONAVIRUS CRISIS 

MEASURES IN SERBIA 

Pushkin Victor (Vitya) RUSLANOVICH 

Russia 

Abstract: The development of Covid in Serbia just as in other European nations prompted the assertion 

of a highly sensitive situation, which, among different measures, incorporated a change to online trai-

ning, the lockdown of public life and coordinated games, and a time limitation from 5 pm to 5 am. This 

examination expected to research the degree to which these actions influenced youngsters' day by day 

schedules. All the more explicitly, it meant to decide how kids kept up their learning, active work, and 

screen time schedules from the period before the highly sensitive situation was pronounced. Reaction to 

an online parent-announced poll was led (N = 450). The factorial legitimacy of the scales was arranged 

utilizing corroborative factor examination, with adequate fit lists. In view of that, the creators tried the 

interrelations between measurements utilizing primary condition demonstrating in SPSS, AMOS 24.0. 

The investigation results demonstrate a positive connection between school accomplishment and study 

time (β = 0.25). They additionally demonstrate that youngsters who were actually dynamic before the 

pandemic proceeded with their exercises during the crisis state (β = 0.53). Actual work sway during the 

Coronavirus crisis measures decreases youngsters' conduct changes (β = 0.55). At last, they feature that 

kids who invested more energy with sight and sound substance had more prominent changes in uneasi-

ness, affectability, apprehension, and stress because of Coronavirus crisis measures (β = −0.38). Solid 

way of life propensities shaped in youth are proposed to be answerable for the more prominent "protec-

tion from change" appeared by the youngsters from this investigation.  

Keywords: Youngsters, School Accomplishment, Actual Work, Screen Time, Coronavirus Pandemic 

Crisis Measures 
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PUBLIC SCHOOL-BASED WELLBEING WAYS OF LIFE MEDIATION IN CHINESE 

YOUNGSTERS AND YOUTHS ON CORPULENCE AND HYPERTENSION 

Mykhajlo Illich YAVORSKYJ  

Ukraine 

Abstract: To look at the viability of the public school-put together intercession with respect to both 

corpulence and hypertension in Chinese kids and teenagers matured 6-18 years. The public school-based 

group nonrandomized controlled preliminary was done in seven territories from September 2013 to Feb-

ruary 2014. An aggregate of 23175 youngsters and youths in the benchmark group and 25702 in the 

intercession bunch were in this preliminary with a mean development of 6.7±0.9 months. Blended im-

pacts relapse models were utilized to assess the impact of the mediation on body weight and circulatory 

strain (BP). A huge vertical in weight list (BMI) levels, however descending in systolic BP (SBP), dias-

tolic BP (DBP), BMI Z-scores, SBP Z-scores, and DBP Z-scores were seen in the intercession bunch, 

contrasted with those in the benchmark group (<0.001). Subgroup dissects introduced huge intercession 

impacts in kids matured 6-12 years for BMI, SBP, DBP, and their normalized values Z-Scores, yet no 

viable outcomes were found in youths matured 13-18 years. Separation examinations dependent on the 

unique weight changes introduced non-differential HBP, SHBP, and DHBP predominance holes 

between the control and intercession gatherings. Youngsters matured 6-12 years with higher BMI per-

centiles at the benchmark introduced clear decreases in SBP and DBP normalized values Z-Scores. A 

mean half year multi-focused school-based far reaching weight intercession in China yields a little to 

invalid impact on corpulence and hypertension with age expanding, the early age before 12 years might 

be the critical period for mediation and the more youthful the better. Exact and extreme focus mediations 

focusing on the populace at various phases of youth and puberty are earnestly expected to create.  

Keywords: Corpulence, Circulatory Strain, Intercession, Nonrandomized Controlled Preliminaries, Kids 

and Young People 
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OPENNESS CONTEMPLATIONS IN THE PUBLIC KIDS' INVESTIGATION  

Kong MIN-KYU    

Korea, South 

Abstract: In the Public Youngsters' Investigation (NCS), evaluations were proposed and fostered that 

utilized a wide scope of methods of organization (e.g., direct face to face talks with, phone interviews, 

PC helped interviews, self-regulated polls, constant and review perceptions, and actual assessments). 

These methods of organization may present openness challenges for certain individuals with handicaps. 

Availability of estimation is essential to consider on the grounds that orderly rejection of individuals 

with handicaps from exploration can prompt estimation predisposition and deliberate mistake in inferred 

scores. We portray our way to deal with breaking down the openness of measures in the NCS and depict 

crafted by the Availability Space Group. At last, we depict a choice cycle for making and utilizing open 

wellbeing research measures. Discoveries from the 2018-2019 Public Overview of Kids' Wellbeing 

show that 18.9% of kids in the US younger than 18 years (or ~13.9 million kids) have exceptional me-

dical care needs. The more moderate American People group Study shows that 4.3% of the regular 

citizen non-regulated populace of kids matured under 18 have an inability. The Review of Pay and 

Program Support shows that inability increments as youngsters age. Handicap is accounted for in 0.7% 

of youngsters younger than four; 5.3 % in kids ages 5-15 and 5.9% in kids ages 16-20. For kids ages 5-

15, incapacities cover a wide range and incorporate intellectual handicaps (4.1%), trouble seeing (0.8%), 

trouble hearing (0.6%), trouble with discourse (2.0%), trouble with running or strolling (.6 %), and 

trouble with dressing or washing (1.0%). There is additionally expanding acknowledgment of the com-

monness of emotional well-being incapacities among kids and teenagers with around one in each four 

to five youth in the U.S. meeting the rules for a psychological issue with serious disability across their 

lifetime.  

Keywords: Openness, Inability, Results Estimation, Estimation, Test Improvement 
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WATCHMEN AT THE DOOR: EARLY MISFORTUNE, NEUROCOGNITIVE TURN OF 

EVENTS, AND THE JOB OF THE PEDIATRICIAN IN THE TIME OF CORONAVIRUS  

Niloofar BAHREINI    

Lebanon 

Abstract: Unfriendly youth encounters (Experts) significantly sway neurocognitive turn of events. In 

particular, when these occasions happen during basic times of cerebrum versatility, a period of huge 

synaptogenesis, neural pruning, and myelination, commonplace neurodevelopment can get crashed. An-

tagonistic youth encounters advance morphological changes in neuronal microcircuitry which may 

prompt lessened psychological adaptability, absentmindedness, expanded impulsivity, diminished 

school preparation, and troublesome practices. In such manner, the current Coronavirus pandemic add-

resses a particularly intricate unfavorable experience that upsets a youngster's social milieu and encou-

raging group of people, likely meddling with mind development and leader work. Here, we adopt a 

neurodevelopmental strategy to contend for the basic job that pediatricians should satisfy in alleviating 

the possibly impeding results of Coronavirus. We call for Pro screening and expectant direction in the 

essential consideration setting, and the utilization of approved intercessions and abilities to support 

strength, when Pros are distinguished. We present a clinical work process for the doctor to proactively 

evaluate, distinguish, delineate, and address the seriousness of Experts deteriorated by Coronavirus. We 

examine locally situated exercises and assets for kids and young people to advance pressure decrease, 

connectiveness, and mindfulness and establish a more certain climate to augment neurodevelopmental 

potential notwithstanding the continuous pandemic.  

Keywords: Unfavorable Kid Encounters, Mental Health, Poisonous Pressure, Coronavirus, Neurocog-

nition 
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INTERCESSIONS TO LESSEN PRESCRIPTION ADMINISTERING, ORGANIZATION 

AND OBSERVING MISTAKES IN PEDIATRIC EXPERT MEDICAL SERVICES 

SETTINGS: A METHODICAL AUDIT  

Nurbek ZHUMABAEV    

Kyrgyzstan 

Abstract: Pediatric patients really focused on in proficient medical services settings are at high danger 

of prescription mistakes. Intercessions to improve patient security frequently center around endorsing, 

anyway the ensuing stages in the medicine use measure (apportioning, drug organization and observing) 

are likewise blunder inclined. This efficient audit intends to distinguish and examine mediations to les-

sen apportioning, drug organization and checking blunders in proficient pediatric medical care settings. 

Four information bases were looked for test concentrates with independent control and mediation gat-

herings, distributed in English between 2011-2019. Mediations were grouped without precedent for pe-

diatric medicine wellbeing as per the 'Chain of command of Controls' model, which predicts that inter-

cessions at more significant levels are bound to achieve change. More significant level intercessions 

intend to lessen chances through disposal, replacement or designing controls. Instances of these incor-

porate the presentation of brilliant siphons rather than standard siphons (a replacement control) and the 

presentation of compulsory scanner tag examining for drug organization (a designing control). Mana-

gerial controls like rules, cautioning signs and instructive methodologies are lower on the pecking order 

and subsequently anticipated by this model to be less inclined to be fruitful. Twenty examinations met 

the incorporation models, including 1 investigation of apportioning mistakes, 7 investigations of medi-

cation organization blunders, and 12 examinations focusing on various strides of the drug use measure. 

An aggregate of 44 intercessions were recognized. Eleven of these were viewed as more elevated level 

controls (4 replacement and 7 designing controls). Most of intercessions (n=33) were considered 'aut-

horitative controls' demonstrating a likely dependence on these actions. Studies which executed more 

elevated level controls were seen to be bound to decrease mistakes, affirming that the 'Chain of impor-

tance of controls' model might be helpful in this setting. Heterogeneous investigation strategies, defini-

tions and result measures implied that a meta-examination was not fitting. When planning mediations 

to lessen pediatric administering, drug organization and observing mistakes, the 'Chain of command of 

controls' model ought to be thought of, with an emphasis set on the presentation of more elevated level 

controls, which might be bound to decrease blunders than the regulatory controls regularly found prac-

tically speaking.  

Keywords: Medicine Mistake, Drug Security, Youngster, Pediatric, Administering Blunder, Organiza-

tion Mistake, Observing Mistake, Order of Controls 
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THE IMMEDIATE AND BACKHANDED CONNECTIONS INSIDE THE ALL-INCLUSIVE 

TRANS-CONTEXT ORIENTED MODEL FOR MODERATE-TO-ENTHUSIASTIC ACTUAL 

WORK  

Dinu LUPESCU    

Romania 

Abstract: Given the low degrees of active work (Dad) in pre-adulthood, there are difficulties to expan-

ding understudies' Dad outside of the school setting. Accordingly, specialists stress the strong job that 

actual instruction (PE) educators can play in Dad inspiration both all through school. The point of the 

current investigation was to inspect an extended trans-context oriented model (TCM) model for the 

travel of instructors' apparent help of understudies' self-sufficiency as far as relevant and situational 

inspiration in PE to equitably estimated moderate-to-fiery active work (MVPA) in PE across various PE 

substance just as to the persuasive grouping for, and interest in, abstract MVPA during relaxation time. 

This cross-sectional investigation included 283 secondary school understudies, of whom 43.9% were 

young men. The self-governing help understudies got and other persuasive variables and target propor-

tions of MVPA in PE and emotional MVPA in relaxation time were estimated. The outcomes show that 

help for independence was essentially and straightforwardly identified with needs fulfillment (β = 0.61, 

p < 0.001) and by implication to self-governing inspiration in PE (β = 0.19, p < 0.001) and relaxation 

time (β = 0.16, p < 0.001), expectation in PE (β = 0.03, p < 0.05) and recreation time (β = 0.07, p < 

0.001), and recreation time MVPA (β = 0.04, p < 0.001), albeit not MVPA in PE. Sexual orientation 

was a huge covariate for both MVPA in PE (β = −0.62, p < 0.001) and MVPA in recreation time (β = 

−0.37, p < 0.001), with higher MVPA in young men than young ladies. This examination filled a hole 

in the logical writing by showing the full inspirational arrangement coming about in real MVPA in PE 

classes. It likewise showed that the primary objective of PE of upgrading Dad in school as well as outside 

of school is working. The primary helper is necessities fulfillment dependent on PE instructors' help.  

Keywords: Secondary School Understudies, Need Fulfillment, Self-Sufficiency Support, Target Mode-

rate-To-Incredible Actual Work, Relaxation Time Moderate-To-Enthusiastic Actual Work 
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PATTERNS OF SOLID WAYS OF LIFE AMONG TEENAGERS: AN INVESTIGATION OF 

THE GREATER PART 1,000,000 MEMBERS FROM 32 NATIONS SOMEWHERE IN THE 

RANGE OF 2006 AND 2014  

Ohara HIGASHIKUNI    

Japan 

Abstract: The motivation behind this examination was to give information with respect to the pervasi-

veness and patterns of juvenile's sound ways of life from 32 nations somewhere in the range of 2006 

and 2014, by sex and age span. The information utilized in the current examination were gotten from 

the HBSC 2006, 2010, and 2014 worldwide data set. Sound way of life was surveyed utilizing the mix 

of day by day active work, every day leafy foods utilization, <2 h day by day on screen-based practices, 

restraint from liquor, and forbearance from tobacco items. Sound way of life measures depended on 

self-report. The last example contained 519371 teenagers (matured somewhere in the range of 10 and 

16 years of age). The predominance of solid way of life practices expanded somewhere in the range of 

2006 and 2014. The sound way of life score deteriorated with propelling age, for young men and young 

ladies. Looking at nations, for young men, the most elevated qualities were seen in youths from Ireland 

(5.2%, 95% CI: 3.9, 6.4), and for young ladies, the most elevated qualities were seen in teenagers from 

Iceland (4.2%, 95% CI: 3.6, 4.7). The current examination showed a slight pattern to an improved sound 

way of life among youths, albeit considerably more must be finished. A joint exertion from different 

subject matters should be made to improve young adult wellbeing arrangements since ways of life in 

youthfulness assume a significant part for the advancement of weakness and wellbeing in later life.  

Keywords: Epidemiologic Examination Design1, Wellbeing Way of Life, Youths, Weakness, Wellbeing 

Arrangements 
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THE SIGNIFICANCE OF RESONATION FOR THE PLAN OF NEONATAL HATCHERIES  

Adam LINDEROTH    

Sweden 

Abstract: Low recurrence commotions are prevalent in neonatal escalated care units (NICUs). A few 

investigations certify that children can see clamors from 113 Hz, and can accordingly be influenced by 

sound sources with high otherworldly substance at low frequencies (e.g., hatchery motor, air fan). Dif-

ferent examinations propose that resonation enhances commotion inside hatcheries. In this paper, the 

resonation time (T, T30) inside a hatchery with standard measurements was estimated in 33% octave 

groups. To get solid outcomes, the T was estimated in 15 situations at the child's ear tallness, in a room 

with low T esteems (to lessen the impact of the room in the outcomes), utilizing an incautious sound 

strategy. Results show a heterogeneous T appropriation at the youngster's ear tallness, with most extreme 

normal T contrasts between places of 1.07 s. The most elevated normal T of all receiver positions is 2.27 

s at 125 Hz, a very high mean incentive for a little space. As the recurrence of electrical gadgets in 

America is 60 Hz, a few music lay inside the 33% octave band of 125 Hz, and hence may make an 

extremely reverberant and improper acoustic climate inside the perceptible range of youngsters. As the 

acoustic climate of the hatchery and the room are coupled, it is normal that the outcomes are higher in 

the NICUs than in the room where the estimations were directed, as NICUs are more reverberant. Hence, 

it is suggested that the T will be restricted in the worldwide norms, and that hatchery planners consider 

it.  

Keywords: Resonation Time, Children's Prosperity, Neonatal Hatchery, Acoustic Climate, Low Recur-

rence Clamor 
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AN INVESTIGATION ON THE CONNECTION BETWEEN ACTIVE WORK, INACTIVE 

CONDUCT, AND REST TERM IN PRESCHOOL KIDS  

Aanand BATAJU    

Nepal 

Abstract: Investigate the job of active work (Dad) and stationary conduct (SB) in the rest of preschool 

kids. Preschool kids (n = 458) from kindergarten were selected, measures included accelerometer-de-

termined 24 h action [SB, light active work (LPA), moderate-to-overwhelming active work (MVPA), 

daytime rest span (DSP), and nighttime rest term (NSP)]. An independent poll was utilized to advanta-

geous review on various sorts of SB. The two-layer chi-square test and the Cochran–Shelf Haenszel test 

were utilized and importance set at p < 0.05. Dad is principally a defensive factor for DSP, while SB is 

essentially a danger factor for NSP of preschool youngsters; Screen-type SB including screen seeing SB 

and computer game SB is a danger factor for NSP, while calm learning SB have no huge connection 

with rest length in preschool kids; Sex and social monetary status are significant variables influencing 

the relationship of Dad, SB, and rest span in preschool kids. The connection between rest term at various 

periods and Dad and SB of preschool kids is extraordinary. Future instructors need to slowly understand 

the various variables influencing the rest of preschool youngsters at various stages, explain the defensive 

factors and hazard factors, to improve the rest span of preschool kids.  

Keywords: Development Conduct, Accelerometer, Kid, Wellbeing, Rest 
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THE STUDY OF SCALE FOR VICIOUSNESS AVOIDANCE: ANOTHER PLAN FOR 

FAMILY REINFORCING IN LOW-AND CENTER PAY NATIONS  

Shigayev Damian VICTOROVICH   

Russia 

Abstract: Finishing all viciousness against youngsters by 2030 is a center piece of Economical Advan-

cement Objectives 5 and 16. Various promising brutality decrease systems have been distinguished in 

research examines. Be that as it may, we come up short on a comprehension of the execution and effect 

of these projects in regard to their conveyance at an enormous scope or inside existing assistance fra-

meworks, especially in low-and center pay nations (LMICs). We advocate for more prominent coordi-

nated effort between analysts, policymakers, givers, governments, non-administrative associations, and 

program directors and staff to concentrate how savagery counteraction programs work for an enormous 

scope. We depict another drive intending to encourage such coordinated efforts in the field of family 

reinforcing programs. Over a billion kids experience savagery every year, with a lopsided number of 

those in the Worldwide South (1). Brutality against youngsters has been connected to a large number of 

quick and long haul negative wellbeing results and generous financial expenses. It disregards the UN 

Show on the Privileges of the Youngster, and finishing "misuse, abuse, dealing and all types of vicious-

ness against and torment of kids" and "all types of savagery against all ladies and young ladies in general 

society and private circles" are explicit focuses of the 2030 Practical Advancement Objectives.  

Keywords: Viciousness—Anticipation and Control, Savagery Against Kids and Young People, Nurtu-

ring, Execution Science, Nurturing (Cross Section) 
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FATHERLY INCLUSION IN AND SOCIO SEGMENT ASSOCIATES OF BABY AND 

SMALL KID TAKING CARE OF (IYCF) IN A LOCALE IN WATERFRONT SOUTH INDIA: 

A CROSS SECTIONAL INVESTIGATION  

Chekhov Yakov (Yasha) GRIGORIEVICH  

Russia 

Abstract: The taking care of works on during initial two years of life decide the general wellbeing and 

endurance during youth and past. Kid sustenance is obligation of the two guardians thus far accentuation 

has been laid for the most part on moms. Fathers' association towards IYCF has been end up being of 

principal significance but then it is given restricted significance. To contemplate the degree of fatherly 

contribution towards IYCF and its related components and to evaluate the information, mentality and 

practices towards IYCF in Dakshina Kannada Region in South Indian Territory of Karnataka. Settings 

and Plan: This people group based cross sectional investigation was directed in the waterfront Locale of 

Dakshina Kannada; Karnataka State in India. The investigation included 450 dads of baby and small 

kids (matured < two years) in five taluks of Dakshina Kannada area. They were surveyed for informa-

tion, disposition and practices identified with IYCF. Middle score for the training part was considered 

as sliced off to group contribution in IYCF. Information were broke down utilizing IBM SPSS Measu-

rements for Windows, Variant 25.0. Armonk, NY: IBM Corp. Chi-square test and Double Strategic 

Relapse with Hosmer-Lemeshow integrity of fit model, were utilized. Un-changed and changed chances 

proportions were created. A 'p' worth of <0.05 was considered measurably critical. Mean age of the 

examination populace was 34.6 years (SD: 5.4). The training scores middle (IQR) was 34.0 (IQR-31.0-

39.0) and 40.9% of the members had helpless association in IYCF. This was altogether higher among 

fathers from dominatingly metropolitan region. The individuals who had schooling above graduation 

and more youthful dads would be wise to association in IYCF. Not exactly 50% of fathers had helpless 

association in IYCF and it was lower among fathers from metropolitan territories, higher age and lower 

instructive levels.  

Keywords: Contribution, Fatherly, Corresponds, India 
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SOCIAL DETERMINANTS OF WELLBEING AND PROSPERITY OF YOUNG PEOPLE IN 

MULTICULTURAL FAMILIES IN SOUTH KOREA: SOCIAL-SOCIAL AND LOCAL AREA 

IMPACT  

Mykola Omelyanovych LUKYANENKO   

Ukraine 

Abstract: Young people in multicultural families (AMFs) are presented to various stressors and face 

natural weakness inside the family, school, and local area frameworks, which may influence their well-

being and prosperity. Substantial conversation on arrangements is missing because of inadequate infor-

mation on the degrees of prosperity of AMFs in South Korea. This examination intended to explore 

social-social and local area factors influencing their prosperity. A cross-sectional investigation was di-

rected with an accommodation test of 206 AMFs (matured 13–18 years) from 16 general schools and 

three multicultural schools across eight huge urban communities. AMFs finished a self-managerial sur-

vey evaluating prosperity, singular elements (acculturative pressure, wellbeing conduct), social and lo-

cal area factors (social help, feeling of local area), and ecological components (school type, monetary 

status). Information were dissected utilizing primary condition displaying. Social help and feeling of 

local area fundamentally and straightforwardly influenced prosperity. The monetary status and kind of 

school indirectly affected prosperity, while the impact of acculturative pressure was not huge. Factors 

fundamentally influencing teenagers' prosperity were social help, feeling of local area, monetary status, 

and sort of school. Tending to prosperity might be the methodology driving AMFs to develop into solid 

grown-ups. These outcomes could help instructors, wellbeing experts, and policymakers to distinguish 

approaches to improve the prosperity of AMFs.  

Keywords: Social Variety, Young People, Prosperity, Social Determinants of Wellbeing, Social Climate 
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EXAMINATION OF POST PREGNANCY DEVELOPMENT OUTLINES OF SINGLETON 

PRETERM AND TERM BABIES UTILIZING WORLD WELLBEING ASSOCIATION 

NORMS AT 40–160 WEEKS POSTMENSTRUAL AGE: A CHINESE SINGLE-CENTER 

REVIEW ACCOMPLICE STUDY  

Yevhen Kazymyrovych MYKHAJLOV   

Ukraine 

Abstract: There remains contention with respect to whether the development outlines built from infor-

mation of term babies, for example, those delivered by the World Wellbeing Association (WHO) gui-

delines, can fittingly assess the post pregnancy development of preterm newborn children. This review 

associate investigation, directed in the Main Partnered Emergency clinic of Shandong First Clinical 

College in Jinan China, intended to think about the post pregnancy development outlines of singleton 

preterm and term babies utilizing WHO principles at 40–160 weeks postmenstrual age (PMA). An agg-

regate of 5,459 and 15,185 arrangements of longitudinal estimations [length/stature, weight, head out-

line (HC), and weight record (BMI)] from birth to 160 weeks PMA were utilized to build development 

diagrams for 559 singleton preterm (mean PMA upon entering the world, 33.84 weeks) and 1,596 sing-

leton term babies (brought into the world at 40 weeks PMA), individually, utilizing the Summed up 

Added substance Models for Area, Scale, and Shape (GAMLSS) technique. Z-scores (rashness rectified) 

were determined utilizing WHO Anthro programming. Contrasted with WHO principles, all boundaries 

of preterm babies were expanded, particularly as far as length/stature and weight; the hole between the 

two nearly spread over two contiguous centile bends. Contrasted with term controls, the length/tallness, 

weight, and BMI of preterm babies were higher at 40 weeks PMA, outperformed by term newborn 

children at 52–64 weeks PMA, and very steady from that point. The HC of preterm newborn children at 

40–160 weeks PMA was very steady with both term controls and the WHO principles. The Z-scores for 

length/stature, weight, and BMI of preterm babies comparative with the WHO principles bit by bit di-

minished from 1.20, 1.13, and 0.74 at 40–44 weeks PMA to 0.67, 0.42, and 0.03 at 132–160 weeks 

PMA, separately; Z-scores for HC of preterm newborn children quickly diminished from 0.73 to 0.29 

at 40–50 weeks PMA, and afterward varied in the scope of 0.08–0.23 at 50–160 weeks PMA. Preterm 

newborn children had higher development directions than the WHO guidelines and comparable however 

not indistinguishable directions to term babies during the initial 2 years of life. These discoveries reemp-

hasize the need of building nearby development outlines for Chinese singleton preterm babies.  

Keywords: Preterm Babies, Term Newborn Children, Singleton, Post Pregnancy Development, Deve-

lopment Appraisal, Development Outlines, WHO Guidelines 
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SERUM NUTRIENT D LEVEL AND THE DANGER OF URINARY LOT DISEASE IN 

YOUNGSTERS: A DELIBERATE SURVEY AND META-INVESTIGATION  

Maurice ASSELINEAU    

France 

Abstract: Urinary Lot Disease (UTI) is quite possibly the most well-known bacterial contaminations in 

adolescence. It is sorted dependent fair and square of inclusion of urinary framework to cystitis and 

pyelonephritis. The rate of UTI shifts from 1.8 to 7.5% in youth. UTI is more normal in young men 

under 3 months than young ladies. In any case, young ladies are bound to foster UTI after this age. 

Understanding the pathogenesis and hazard variables of UTI in youngsters is pivotal as a result of its 

related genuine intricacies. This methodical survey and meta-examination planned to assess the relati-

onship between serum nutrient D focus and the danger of urinary plot disease (UTI) in kids. Human 

examinations revealed the serum nutrient D level in kids with UTI and solid controls were gathered from 

PubMed, Scopus, Embase, and Cochrane information bases. The stringently normalized mean distinc-

tion (SSMD) and 95% certainty stretch (CI) were determined to assess the connection between serum 

nutrient D levels and hazard of UTI. The consequences of examination showed that serum nutrient D 

levels in kids with UTI were essentially lower than solid control youngsters (SSMD: 0.891, 95% CI: 

0.707–1.075, p < 0.000; SSMD: 0.797, 95% CI: 0.500–1.094, p < 0.000, individually). It tends to be 

inferred that there is a huge negative connection between serum nutrient D level and hazard of UTI in 

youngsters.  

Keywords: Urinary Parcel Contamination, Nutrient D, Youngsters, Meta-Examination, UTI 
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DEFENSIVE VARIABLES FOR YOUTH CARIES IN 3-YEAR-OLD KIDS IN POLAND  

Grégoire RAOULT    

France 

Abstract: Youth caries (ECC) remains exceptionally common in preschool kids around the world. Den-

tal caries influences each second 3-year-olds in Poland. The point of the investigation was to survey 

defensive variables for ECC in 3-year-olds. A cross-sectional review was directed in 2017 among 3-

year-olds going to kindergartens in each of the 16 regions of Poland. The poll included financial ele-

ments, and oral wellbeing practices. Rotted, missing because of caries and filled teeth and surfaces were 

evaluated. Caries files (dmft and dmfs), level of sans caries and serious ECC (S-ECC) were determined. 

The Understudy's t-test, Spearman connection, univariate and multivariate strategic relapse (the chances 

proportions (OR) and changed chances proportions (AOR): bewildering factors: financial conditions, 

oral wellbeing practices) were performed; p < 0.05. An aggregate of 1,638 youngsters were incorpora-

ted. ECC was affirmed in 41.1%; S-ECC in 23.4%. The dmft file was 1.85 ± 3.14, dmfs = 2.99 ± 6.56. 

Spearman connection [socioeconomic factors, particularly mother's schooling (r = −0.148, p < 0.001) 

and family's financial status (r = −0.071, p = 0.004)], notwithstanding were measurably critical, show 

powerless associations with dmft file. After twelfth month of life not giving any drinks before sleep time 

and around evening time, however water or unsweetened milk just, sound nibbling (sandwiches, new 

organic product), or water consistently diminishes the likelihood of caries advancement (for S-ECC: OR 

= 0.37, AOR = 0.47, AOR2 = 0.37; p < 0.01), regardless of whether improper dietary practices or cle-

anliness rehearses were at the same time present. Brushing of a kid's teeth two times every day brought 

down the chances of caries (for S-ECC: OR = 0.78, p = 0.031; AOR = 0.81, p = 0.081; AOR2 = 0.84, p 

= 0.131), yet this impact was less exceptional when unseemly dietary practices were represented. Offsp-

ring of guardians with great self-appraisal of their teeth were all the more frequently sans caries (61.4 

versus 42.9%; p = 0.006) and had lower dmft records (1.67 versus 2.93; p = 0.002). Forestalling a yo-

ungster after twelfth month of life from getting any drinks before sleep time, water or unsweetened milk 

just, sandwiches and new natural product as tidbits, or water given to consistently, tooth brushing double 

a day decline the chances of caries in 3-year-olds. Diet seems to have essential importance in the etiology 

of ECC, since tooth brushing can just halfway lessen the effect of improper dietary practices on dental 

caries. Kids are all the more frequently sans caries and have lower seriousness of caries if their folks' 

dentition is self-evaluated as solid.  

Keywords: Youth Caries, 3-Year-Old Youngsters, Oral Wellbeing Practices, Oral Cleanliness Propen-

sities, Dietary Propensities, Defensive Elements 
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FROM CASUALTY TO PASTOR'S GUIDE: A PERSONNAL PERSPECTIVE ON 

YOUNGSTER SECURITY IN FRANCE  

Hugo HARING    

Germany 

Abstract: In France, abuse of kids, that signify "physical, sexual or passionate abuse, or disregard of a 

kid" is an extremely thought little of wonder, yet it is spinning out of control. The different reasons for 

kid misuse are dependent upon disavowal, and the resulting deferral of ID of casualties is significantly 

harming. As a clinical specialist and overcomer of kid misuse, I have an unmistakable vision of the 

weaknesses of our kid security framework. Non-acknowledgment or late acknowledgment of instances 

of kid misuse is straightforwardly identified with an absence of information and preparing regarding this 

matter, which prompts shortcomings both as far as recognition and announcing of expected cases. When 

the youngsters are recognized, they need to get legitimate consideration that ought not be restricted to 

the social perspectives. Undoubtedly, the casualties of misuse experience the ill effects of significant 

repercussions on their physical and psychological well-being. Without legitimate consideration, their 

wellbeing as grown-ups will be seriously affected. These kids require explicit consideration and an ad-

justed medical services pack, just as incorporation in the youngster insurance structure. The team "Yo-

ungster wellbeing in kid insurance" that I oversee has proposed the formation of a normalized medical 

services convention for kid survivors of misuse, with mental and clinical expenses completely covered 

by the Public authority, particularly in regards to clinical analysts and psycho-engine advisors.  

Keywords: Youngster Misuse, Refusal, Absence of Information, Postponement of Recognizable Proof, 

Long Haul Outcomes, Medical Services Pack 
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RELATIONSHIP OF MATERNAL WEIGHT LIST WITH HAZARD OF BABY 

MORTALITY: A PORTION REACTION META-EXAMINATION  

Victor KRIST    

Germany 

Abstract: This investigation assumed that a high or low weight list (BMI) may expand the danger of 

newborn child mortality. Subsequently, a meta-investigation was performed to deliberately evaluate the 

relationship between maternal BMI and the danger of baby mortality. The electronic data sets, including 

Pubmed, Embase data set, and Cochrane Library, were fundamentally looked by two agents from com-

mencement to November 26th, 2020, with no language limitation. In equal, a portion reaction was sur-

veyed. At last, 22 accomplice considers including 13,532,293 members were incorporated into this pa-

per, which showed that contrasted and ordinary BMI, maternal overweight fundamentally expanded the 

dangers of baby mortality [risk proportion (RR), 1.16; 95% certainty span (CI), 1.13–1.19], neonatal 

mortality (RR, 1.23; 95% CI, 1.08–1.39), early neonatal mortality (RR, 1.55; 95% CI, 1.26–1.92) and 

post-neonatal mortality (RR, 1.18; 95% CI, 1.07–1.29). Likewise, maternal heftiness altogether expan-

ded the danger of baby mortality (RR, 1.55; 95% CI, 1.41–1.70), neonatal mortality (RR, 1.55; 95% CI, 

1.28–1.67), early neonatal mortality (RR, 1.37; 95% CI, 1.13–1.67), and post-neonatal mortality (RR, 

1.30; 95% CI, 1.03–1.65), though maternal underweight possibly diminished the danger of newborn 

child mortality (RR, 0.93; 95% CI, 0.88–0.98). In the portion reaction investigation, the danger of 

newborn child mortality essentially expanded when the maternal BMI was >25 kg/m2. Maternal overwe-

ight or corpulence essentially expands the dangers of newborn child mortality, neonatal mortality, early 

neonatal mortality, and post-neonatal mortality contrasted and typical BMI in a portion subordinate way. 

Also, maternal underweight won't expand the danger of baby mortality, neonatal mortality, early neo-

natal mortality, or postneonatal mortality; all things considered, it will in general diminish the danger of 

newborn child mortality. Early weight the executives may give possible advantages to babies, and all 

the more enormous scope forthcoming investigations are expected to confirm this finding later on.  

Keywords: Baby, Maternal, Weight List, Mortality, Meta-Investigation 
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PORTABLE WELLBEING INTERCESSIONS TENDING TO YOUTH AND YOUNG ADULT 

WEIGHT IN SUB-SAHARAN AFRICA AND EUROPE: EBB AND FLOW SCENE AND 

POTENTIAL FOR FUTURE EXPLORATION  

Corentin DEPOORTERE    

Belgium 

Abstract: Kid and juvenile overweight is a developing general medical issue around the world. Europe 

and low and center pay (LMIC) nations in Sub-Saharan Africa give adequately reasonable populaces to 

gain from concerning the potential for versatile wellbeing (mHealth) mediations in this space of exami-

nation. The point of this paper is to distinguish mHealth intercessions on anticipation and treatment of 

youth and juvenile stoutness in Sub-Saharan Africa and Sweden and report on their belongings, to edu-

cate future exploration around here. A hunt of friend explored distributions was performed utilizing 

PubMed, ScienceDirect, EBSCOhost, and Scopus. The hunt incorporated all articles distributed up to 

August 2019. The pursuit strings comprised of Cross section terms identified with mHealth, overweight 

or corpulence, youngsters, teenagers or youth and individual nations in Europe and Sub-Saharan Africa. 

Second, a mix of free-text words; cell phone, active work, work out, diet, weight, BMI, and smart dieting 

was likewise utilized. Seven examinations were accounted for from Europe and no qualified investiga-

tions from Sub-Saharan Africa. The consequences of this account survey show an absence of exploration 

in the turn of events and testing of mHealth intercessions for youth and juvenile corpulence. There is a 

requirement for a proof base of mHealth intercessions that are both applicable and proper to stem the 

pestilence of overweight and stoutness among youngsters and teenagers in these nations. Take-up of 

such intercessions is probably going to be high as there is high penetrance of cell phone innovation 

among teenagers, even inside helpless networks in Africa.  

Keywords: Youth Corpulence, Mhealth, Juvenile Heftiness, Sweden, South Africa 
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OBSTRUCTIONS AND FACILITATORS FOR PSYCHOLOGICAL WELLNESS 

ADMINISTRATION USE AMONG RACIAL/ETHNIC MINORITY YOUNG PEOPLE: A 

PRECISE SURVEY OF WRITING 

Arnaud De RIJCK   

Belgium 

Abstract: Mental problems address genuine general wellbeing worries in the U.S. Contrasted and Whi-

tes, racial/ethnic minority youths are bound to be influenced by mental issues yet less inclined to utilize 

emotional wellness administrations. This efficient audit expected to sum up factors identified with emo-

tional wellness administration use among minority teenagers in the U.S. as recognized in past research. 

Following the PRISMA rule, we methodicallly scanned seven information bases for peer evaluated ar-

ticles identified with obstructions and facilitators of emotional well-being administration use among 

racial/ethnic minority young people.  32 quantitative examinations met our consideration measures, 

among which 12 investigations (37.5%) inspected generally Blacks or African Americans, 6 investiga-

tions (18.7%) zeroed in basically on Hispanics or Latin/a/x, including Mexican Americans and Puerto 

Ricans, and 4 examinations (12.5%) were for the most part Asian Americans (e.g., Chinese, Vietna-

mese). In light of the socio-natural system, 21 examinations (65.6%) recognized juvenile related obst-

ructions and facilitators of emotional well-being administration use, including organic (e.g., age, sex), 

clinical (e.g., indication seriousness), conduct (e.g., drug/liquor use), and mental attributes (e.g., inward 

resource) of minority youth. Ten investigations (31.3%) recognized guardians related variables that af-

fected minority young adult psychological well-being administration use, including parental insights 

and convictions, family and nurturing issues, and segment qualities. Essential elements at the specialist 

level included ethnic match among patient and expert, connection with medical care professionals, and 

patient-advisor co-support of etiological convictions. Fifteen examinations (46.9%) distinguished com-

ponents affecting minority juvenile emotional wellness administration use at the context oriented/un-

derlying level, including family pay, protection status, and family structure. Ultimately, assimilation and 

school encounters were central point at the social/social level that impact minority juvenile assistance 

use. More experimental examinations are expected to comprehend the component hidden minority yo-

uths' neglected psychological well-being administration needs. Socially capable intercessions are justi-

fied to draw in minority young people with mental problems into treatment.  

Keywords: Emotional Well-Being Administration Use, Juvenile/Youth, Racial/Ethnic Minorities, Faci-

litators and Obstructions, Precise Survey 






