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ÖZET:

SUMMARY:

Giriþ: Gebelik benzeri olmayan bir yaþam
deneyimidir. Gebelikle birlikte anne adaylarý sevinç
ve heyecanýn yaný sýra gebeliðin getirdiði fizyolojik
yükü, kaygýyý ve yoðun bir sorumluluk duygusunu
da yaþamaya baþlarlar.

Decýsýon To Be Pregnant, Necessýty Of
Physýologýcal Complaýntss Perceptýon And
Educatýon

Amaç: Bu çalýþma, kadýnlarýn çocuk doðurmaya
karar verme sebeplerinin, gebelikte görülen
fizyolojik yakýnmalarý algýlama ve eðitim
gereksinimlerine etkisini belirlemek amacýyla
planlandý.
Materyal ve Metod: Çalýþmanýn evrenini, Zeynep
Kamil Kadýn ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi antenatal polikliniðine 1-31
Mart 2004 tarihleri arasýnda baþvuran 1990 gebe,
örneklemini, basit rastlantýsal yöntemle seçilen ve
çalýþmaya katýlmayý kabul eden 200 gebe oluþturdu.
Verilerin elde edilmesinde, yüz yüze görüþme
yöntemiyle uygulanan ve 4 bölümden oluþan anket
formu kullanýldý. Tanýmlayýcý-analitik tipteki
çalýþmamýzýn verilerinin deðerlen-dirilmesinde,
SPSS paket programýndan yararlanýldý.
Bulgular: Gebelerin, yaþ ortalamasý 25,81 ± 4.6
ve % 44.5 i ilkokul mezunudur. Gebeliklerin %
68.0ýnýn planlý ve istemli, gebelerin % 52.0ýnýn
primipar olduðu belirlendi. Gebelerin %66.0ýnýn
hayallerini gerçekleþtirmek, % 61.5inin evliliðin
doðal sonucu olduðunu düþündükleri için bebek
sahibi olmaya karar verdikleri saptandý. Gebelerin
% 69.0ýnýn sýk idrara çýkma, % 58.0ýnýn mide
yanmasý þikayetleri olduðu belirlendi. Gebelerin,
% 74.0ýnýn bebeðin aylara göre geliþimi, %
64.0ýnýn ise bebek beslenmesiyle ilgili konularda
bilgi almak istedikleri saptandý.
Sonuç: Ýsteyerek gebe kalan, SAT/BDT bilenler,
fizyolojik yakýnmalarý normal olarak algýlamýþ ve
eðitim konularýna daha fazla ilgi göstermiþtir
(p<0.005).
Anahtar Kelimeler: Gebelik, fizyolik yakýnmalar
ve eðitim

Introduction: Pregnancy is a natural process
comprising physiological and psychological
changes and also, is a unique life experience.
Women react to these changes depending to their
decisions to be pregnant, their ecpectations, their
psychological, socio-economic and cultural
structures.
Purpose: This study aims to discover the influence
of the reasons to decide being pregnant on the
necessity of physiological complaintss perception
and education.
Material and Method: The research subject were
1990 women who applied to antenatal clinic of
Zeynep Kamil Woman and Child Disease Education
and Research Hospital between Mars 1st- 30th in
2004. The representative sample is formed with
200 pregnant selected randomly and accepted to
be interviewed. In this descriptive and analytical
study, we used a questionnaire containing 4 parts
and face to face interviewing. We used descriptive
statistical technics evaluating our findings such as
chi-square test, correlation and variance analysis.
Findings: We observed that all pregnants applied
to antenatal clinic at least once time and the average
frequency of antenatal following was 3.7. 66% of
women gave birth for realizing their dreams, 61.5%
perceived to give birth as a natural result of marriage
and 56.5% gave birth because of her husbands
desire. The most observed physiological complaints
in our pregnant subjects were 69% urinate frequently,
52% stomach burnt and 51% nausea. Only 31.5%
of our subjects would be aware of all educative
subjects; and the most demanded educative subjects
were as; 74 % monthly development of baby, 64%
antenatal preparation and baby nutrition.
Conclusion: In our study, we determined that
maternal and fatherhood education, marriage
way/manner and family structure influence the
reasons to decide being pregnant. We also
determined that volunteery pregnant women and
pregnant women knowing SAT/BDT perceive
physiological complaints as normal and theyre
more interested in education (p<0.05).
Key Words: Pregnant, Physýologýcal Complaýnts,
Educatýon
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GÝRÝÞ
Aile toplumun vazgeçilmez, geleneksel ve
sosyal bir kurumudur. Ýnsan soyunun
devamlýlýðýnýn saðlanmasýnda, toplumun
beklentilerine uygun bireyler yetiþtirilmesinde,
kültürün kuþaktan kuþaða aktarýlmasýnda ailenin
evrensel görev ve sorumluluðu bulunmaktadýr.
Bu evrensel rol doðurganlýk fonksiyonu ile
yerine getirilmektedir. Gebelik benzeri olmayan
bir yaþam deneyimidir. 40 haftalýk gebelik
dönemi, olaðanüstü bir deðiþim ve geliþim
kaydedildiði, fizyolojik ve psikolojik
deðiþikliklerle düzenlenmiþ doðal bir süreçtir.
Gebelikle birlikte anne adaylarý sevinç ve
heyecanýn yaný sýra gebeliðin getirdiði fizyolojik
yükü, kaygýyý ve yoðun bir sorumluluk
duygusunu da yaþamaya baþlarlar. Tüm bu
deðiþiklere kadýn, gebeliðe karar verme
sebebine, gebelikten beklentilerine, hayallerine,
ruhsal, sosyoekonomik ve kültürel yapýsýna
uygun cevaplar verir. Gebelikteki; fiziksel,
psikolojik ve sosyal deðiþimlere uyum gebelik
sürecinde verilen düzenli bakým, eðitim ve
danýþmanlýk ile saðlanabilir.
Bu çalýþma gebelerin; bebek doðurmaya
karar verme nedenlerin, bebeðe yönelik
hayallerin, fizyolojik yakýnmalarý algýlamalarýna
ve eðitim gereksinimlerine etkisini saptamak
amacýyla planlanmýþtýr.
MATERYAL VE METOD
Araþtýrma evrenini, Zeynep Kamil Kadýn
ve Çocuk Hastalýklarý Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi antenatal polikliniðine 1-31 Mart
2004 tarihleri arasý baþvuran 1990, örneklemini
ise, basit rastlantýsal yöntemle seçilen ve
çalýþmaya katýlmayý kabul eden 200 gebe
oluþturdu.Tanýmlayýcý ve analitik tipte planlanan
çalýþmanýn veri toplama aracý olarak,
araþtýrmacýlar tarafýndan literatür doðrultusunda
geliþtirilen ve yüz yüze görüþme yöntemiyle
uygulanan tanýtýcý özellikler, gebe kalma
nedenleri, fizyolojik yakýnmalar ve eðitim
gereksinimlerini saptamaya yönelik dört
bölümden oluþan anket formu kullanýldý.
Verilerin deðerlendirilmesinde SPSS 11.5 paket
programýndan yararlanýldý. Tüm vakalarýn
tanýmlanmasýnda betimleyici istatistik
teknikleri uygulandý. Grup içi karþýlaþtýrmalarda

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Kikare
analiz testleri kullanýldý. Ýstatistiksel anlamlýlýk
için p< 0.05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Çalýþma grubumuzdaki kadýnlarýn yaþ
ortalamasý, 25.81± 4.6, eþlerinin yaþ ortalamasý
ise 29.52±5.3 olarak belirlendi. Kadýnlarýn,
% 44.5inin ilkokul mezunu, % 85.0ýnýn ev
hanýmýný, eþlerinin % 31.5inin ilkokul mezunu
ve % 47.5ininde iþçi olduðu saptandý.
Örneklem grubumuzdaki kadýnlarýn,
%55.0ýnýn tanýþarak evlendiði, %11.5inin
akraba evliliði yaptýðý, %73.0ýnýn çekirdek
aile yapýsý sahip olduðu ve %21.0ýnýn sosyal
güvencesinin olmadýðý
belirlendi.
Örneklem grubumuzdaki kadýnlarýn % 67.5inin
son adet (SAT) ve beklenen doðum tarihlerini
(BDT) bilmedikleri saptandý. Gebeliklerin,
%68.0 ýnýn planlý ve istemli, % 19.5inin
plansýz ve istemsiz, %12.5inin istemli ama
planlý olmadýðý belirlendi. Olgularýmýzýn
%52.0ýnýn primipar, %48.0ýnýn multipar,
trimester daðýlýmlarýna bakýldýðýnda ise, %15.0
ýnýn birinci, %35.5inin ikinci ve % 43.5inin
üçüncü trimesterde olduðu gözlendi.
Anne-baba adaylarýnýn, % 11.5inin sistemik,
% 14.5inin kalýtsal hastalýklar açýsýndan risk
taþýdýðý belirlendi. Baba adaylarýnýn %60.0ýnýn
anne adaylarýnýn %28.0ýnýn sigara kullandýðý,
anne adaylarýnýn %55.0ýnýn hiç sigara
kullanmadýðý ve %17.0ýnýn gebelik nedeni ile
býraktýðý saptandý. Kalýtsal açýdan risk taþýdýðýný
ifade eden çiftlerin; sadece %21.5inin genetik
polikiliniðe baþvurduðu ve ilk izlem için birinci
trimesterde kliniðe baþ vurduklarý gözlenmiþtir.
Gebelerimizin tamamýnýn en az bir kez antenatal
izlem almak için kliniðe baþvurduðu ve
vakalarýmýzýn ortalama antenatal izlem sayýsýnýn
3.7 olduðu belirlendi. Kadýnlarýn antenatal izlem
baþvuru zamanlarý incelendiðinde ise, %31.5inin
4-8inci haftalarda, %30.0unun 9-13cü
haftalarda, %22.5inin 14-18inci haftalarda ve
%19.5ininde 19-22nci haftalarda kliniðe
baþvurduklarý gözlendi. Erken anne yaþý ve annebaba eðitim seviyesinin yükselmesi ile düzenli
antenatal izlem alma arasýnda anlamlý iliþki
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saptandý (p<0.05). Gebeliklerin planlý ve istemli
olmasý ile antenatal izleme daha erken dönemde
ve üzenli baþvuru arasýndaki iliþkinin istatistiksel
olarak anlamlý olduðu belirlendi. (p<0.05)
Vakalarýmýzýn, % 66.0ýnýn hayallerini
gerçekleþtirmek ve nesillerin devamý saðlamak,
% 61.5inin evliliðin doðal sonucu olmasý, %
52.5inin eþinin çocuk istemesi ya da eþinin
çocuðunu doðurma arzusu, %26.5inin
hayatlarýndaki boþluklarý doldurmak, % 21.0ýnýn
anne-babalarýný mutlu etmek ve %19.5ininde
iliþkilerini güçlendireceði düþüncesi ile çocuk
doðurmaya karar verdiði belirlendi. Vakalarýmýzýn
gebe kalma nedenleri ile evlilik þekilleri arasýndaki
iliþki incelendiðinde; çocuk doðurmaya karar
verme nedenlerinden; evliliðin doðal sonucu,
eþinin çocuk istemesi, yaþamlarýndaki boþluklarý
doldurma, hayallerini gerçekleþtirme alt
baþlýklarýna görücü usulu evliliklerde daha sýk
rastlandýðý ve bu farklýlýðýn istatistiksel anlamlýlýk
yarattýðý saptandý (p<0.05). Çalýþma grubumuzdaki
kadýnlarýn, bebekle ilgili düþünce ve hayalleri
incelendiðinde, % 83.5inin kendilerini manevi,
% 62.0 ýnýn maddi olarak hazýr hissettiði,
%46.5ininde bebeklerinin hasta ve uykusuz
gecelerini hayal ettiði ve endiþe duyduðu saptandý.
Olgularýmýzýn %25.5inin kaybedilecek kiþisel
tutkular, %14.5inin bir çift olarak kalamama
düþüncesi nedeni ile kaygý yaþadýðý belirlendi.
Kadýnlarýn, %62.0ýnýn kendilerinin, %83.5inin
eþlerinin aileye yeni katýlacak bireyin tüm
sorumluluklarýný yerine getirebileceðini
düþündükleri saptandý. Vakalarýmýz gebelikte
görülen fizyolojik yakýnmalar yönünden
incelendiðinde; %69.0ýnýn sýk idrara çýkma,
%64.5inin bel-kasýk aðrýsý, %52.0ýnýn mide
yanmasý, %52.0ýnýn mide bulantýsýndan yakýndýðý
saptandý (Tablo I. ). % 67.0ý fizyolojik
yakýnmalarý normal olarak algýlarken, %12.5inin
yakýnmalarý patolojik olarak algýladýklarý
belirlendi. Gebe kalma nedenleri ile fizyolojik
yakýnmalarýn algýlanmasý arasýndaki iliþki
incelendiðinde; bebek sahibi olmayý hayatýndaki
bazý boþluklarý doldurmak, evliliðin doðal
sonucu, anne-babalarýný mutlu etme nedeni
ile gebe kalan kadýnlarýn fizyolojik yakýnmalarý
çoðunlukla patolojik olarak algýlandýðý ve bunun
istatistiksel olarak anlamlý bir farklýlýk doðurduðu
(p<0.05), diðer gebe kalma nedenleri ile
yakýnmalarýn patolojik yönde algýlanmasý arasýnda
anlamlý bir iliþki olmadýðý saptandý (p>0.05,
Tablo 2).

Tablo 1. Gebelikte Görülen Fizyolojik Yakýnmalarýn
Daðýlýmý

Bebek sahibi olmanýn özgürlüðü
sýnýrlayacaðý düþüncesine evet diyen kadýnlar;
kendilerini gebeliðe hazýr hissetmedikleri ve
doðacak çocuk nedeniyle özgürlüklerinin
kýsýtlanacaðýný düþündükleri için fizyolojik
yakýnmalarý ileri düzeyde patolojik olarak
algýlamýþtýr (p<0.05, Tablo 2).
Tablo 2. Gebeliðe Karar Verme Nedenleri ve Bebeye
Yönelik Düþünceler Ýle Fizyolojik Yakýnmalarýn
Algýlanmasý Arasýndaki Ýliþki
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Kendilerinin ve eþlerinin aileye yeni
katýlacak bireyin maddi manevi tüm
sorumluluðunu algýladýklarýný ve
karþýlayabileceklerini ifade edenlerin,
yakýnmalarý diðer kadýnlara göre ileri düzeyde
normal olarak algýladýklarý saptandý (p<0.05).
Vakalarýmýzýn, %31.5inin eðitim konularýnýn
hepsi hakkýnda bilgi almak istediði, en çok
talep edilen eðitim konularýn da sýrasýyla %74.0
oranýnda bebeðin aylara göre geliþimi, %64.0
oranýnda hastaneye gitmeden önce yapýlacak
hazýrlýklar ve bebek beslenmesi olduðu
belirlendi (Tablo 3).

hayatýnýzdaki bazý boþluklarýn dolma
düþüncesi, anne-babalarý mutlu etme
düþüncesi ile hamile kalan kadýnlarýn eðitim
konularýna daha az ilgi gösterdiði ve bu
farklýlýðýn istatistiksel olarak anlamlý olduðu
saptandý (p<0.05, Tablo 4).%62.0ý bilgi sahibi
olan bir eðitimciden, % 36.0 ýnýn doktordan,
%2.0ýnýn ebe-hemþireden bilgi almak istediði
belirlendi.
Tablo 4. Gebeliðe Karar Verme Nedenleri ile Eðitim
Konularýna Gösterilen Ýlgi Arasýndaki Ýliþki

Tablo 3. Eðitim Konularýna Gösterilen Talebin Daðýlýmý

Sadece belirli konularda bilgi almak isteyen
%68.5 lik dilimin %29.0ýnýn diðer konularýn
ilgisini çekmediðini, %28.0ýnýn kendisinin
seçtiði konular dýþýndaki konularýn önemli
olmadýðýný düþündüðü ve % 16.0ýnýn eðitim
almak istemediði konular hakkýnda bilgi sahibi
olduðunu ifade ettiði saptandý. 18 eðitim
konusuna gösterilen ortalama ilgi 8.3 tür. Bu
oranýn primiparlarda 11.3 iken multiparlarda
4.3e kadar düþtüðü saptandý. Anne adaylarýnýn,
primipar ve planlý-istemli gebeliklere sahip
olmasý ile eðitim konularýna gösterdikleri ilgi
arasýnda pozitif yönlü iliþki saptandý (p<0.05).
Gebelerimizin; %32.0ý eþlerinin de bu
konularda eðitim almalarýný isterken, % 42.0
ý ben isterim ama eþim gelmez dediði, %
26.0ýnýn ise eþlerinin bu eðitimlere ilgilerine
yönelik fikir beyan edemeyeceklerini ifade
ettikleri belirlendi.
Gebeliðe karar verme nedenleri ile eðitim
konularýna gösterilen talep arasýndaki iliþki
incelendiðinde; bir gün mutlaka bebek sahibi
olma düþüncesi, iliþkinizin güçleneceði
düþüncesi, bebek sahibi olma ile

x- : Eðitim Konularýna Gösterilen Ortalama Talep

TARTIÞMA
Kadýnlarýn doðurganlýk dönemleri 15- 49
yaþlarý arasý olmasýna raðmen, biyolojik,
psikolojik ve sosyal yönden en uygun çocuk
doðurma yaþý 20-34 yaþlarý arasýdýr (2). Çalýþma
grubumuzdaki kadýnlarýn, % 79.0lýk dilimin
20-29 yaþlarý arasýnda yer aldýðý, % 44.5inin
ilkokul mezunu, % 85.0ýnýn ev hanýmýný
olduðu saptandý. 2003 TNSA verilerine göre,
ülkemizdeki kadýnlarýn; en yüksek doðurganlýk
hýzýnýn, 20-24 ile 25-29 yaþ grubunda olduðu
ve % 21.8i okuma yazma bilmezken, % 53.7si
ilkokul ve % 17.0ýnýn lise mezunu olduðu
belirlenmiþtir (2). Olgularýmýzýn yaþ daðýlýmlarý
ve eðitim durumlarý, 2003 TNSA verileri ile
benzerlik göstermektedir. Saðlýklý gebeliklerin
temelinde, planlý ve istemli hamileliklerin,
anne-baba adaylarýnýn kendilerini bebek bakýmý
için hazýr hissetmelerinin ve düzenli antenatal
bakýmýn payý oldukça büyüktür. Örneklem
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grubumuzdaki kadýnlarýn; % 67.5inin SAT ve
BDT lerini bilmedikleri, gebeliklerin, %68.0
ýnýn planlý ve istemli, % 19.5inin plansýz ve
istemsiz, %12.5inin istemli ama planlý olmadýðý
belirlendi.
Gebelerimizin tamamýnýn en az bir kez
antenatal izlem almak için kliniðe baþvurduklarý
ve ortalama antenatal izlem sýklýklarýnýn 3.7
olduðu belirlendi. Olgularýn antenatal izlem
baþvuru zamanlarý incelendiðinde ise;
%31.5inin 4-8inci haftalarda, %30.0unun 913cü haftalarda, %22.5inin 14-18inci
haftalarda ve %19.5ininde 19-22inci
haftalarda kliniðe baþvurduklarý gözlendi.
Olgularýmýz; anne yaþý, gebeliklerin
planlanmasý, anne-baba eðitim seviyeleri göre
gruplandýrýlýp, antenatal izlem alma sýklýklarý
açýsýndan incelendiðinde; erken anne yaþýnýn,
eðitim seviyesindeki artýþýn ve gebeliklerin
planlý ve istemli olmasýnýn antenatal izlem alma
sýklýðýný istatistiksel açýdan anlamlýlýk yaratacak
biçimde yükselttiði belirlendi (p<0.05). Ökten
ve Yýldýzoðlunun (2001) çalýþmasýnda
gebeliklerin %56.2si planlý ve istemli, % 43.8i
plansýzdýr. Çalýþma sonucuna göre; planlý ve
istemli gebeliklerde antenatal izlem sýklýðý 6.8
iken, bu oran plansýz gebeliklerde 2.9 kadar
düþmekte ve bu düþüþ grublar arasýnda
istatistiksel olarak anlamlý farklýlýk
yaratmaktadýr (3).
Zekai Tahir Budak Hastanesinde yapýlan
bir çalýþmada çiftlerin %17.0ýnýn bebeklerini
istemeden dünyaya getirdiðini ve %6.8ininde
uygun olmayan zamanlarda çocuk sahibi
olduklarýný ifade ettikleri saptanmýþtýr. Ayný
çalýþmada; gebelerin ilk antenatal kontrollerine
genelikle 7. ayda geldikleri ve gebe baþýna
ortalama 3.6 izlem düþtüðü, %50.9unun SAT
ve BDT bilmediði belirlenmiþtir. Yazan ve
Beji (2001) tarafýndan gerçekleþtirilen
çalýþmada, kadýnlarýn %45.1inin son
gebeliklerinde hiç bakým almadýðý ve
%54.9ununda en az bir kez antenatal bakým
aldýðý saptanmýþtýr (4). 2003 TNSA verilerine
göre kadýnlarýn %18.6sýnýn hiç doðum öncesi
bakým almadýklarý, %57.5inin ilk antenatal
izlem için; 4 aydan önce, %13.8inin 4-5 aylarda
kliniðe baþvurduklarý belirlenmiþtir (2).Çalýþma
sonucumuzun; 2003 TNSA verileri ve
ülkemizde yapýlan çeþitli çalýþma sonuclarý ile

benzerlik gösterdiði, planlý ve istemli
gebeliklerin antenatal izlem sýklýðýný arttýrdýðý
bulgulandý.Vakalarýmýzýn, % 66.0ýnýn
hayallerini gerçekleþtirmek ve nesillerin
devamýný saðlamak, % 61.5inin evliliðin doðal
sonucu olmasý, % 52.5inin eþinin çocuk
istemesi ya da eþinin çocuðunu doðurma arzusu
ile çocuk doðurmaya karar verdiði belirlendi.
Çalýþma grubumuzdaki kadýnlarýn, bebekle
ilgili düþünce ve hayalleri incelendiðinde, %
83.5inin kendilerini manevi, % 62.0
ýnýn maddi olarak hazýr hissettiði, %83.5inin
kendilerinden çok eþlerine güvendiði ve
eþlerinin aileye yeni katýlacak bireyin tüm
sorumluluklarýný yerine getirebileceðini
düþündükleri saptandý. Süzen (2003)
çalýþmasýnda; çocuk sahibi olmayý, kadýnlarýn
%78.7, erkeklerin ise %85.1 oranýnda mutlu
evlilik için önemli olduðunu vurguladýklarý,
evliliðin amacý konusundaki düþünceleri
sorulduðunda ise neslin ve soyun devamý için
çocuk sahibi olma þeklinde tanýmladýklarý
görülmüþtür (5). Devlet Planlama Teþkilatý
(1992) tarafýndan gerçekleþtirilen; Türk Aile
Yapýsý Araþtýrmasýnda; çocuk doðurmanýn en
önemli sebebi olarak neslin ve soyun devamý
olduðu sonucuna varýlmýþtýr (6). Her iki
çalýþmada; kadýnlara çocuk bekýmý konusunda
kendilerine ve / veya eþlerine ne kadar
güvendikleri sorulduðunda ise %50den
fazlasýnýn bu konuda net fikirlerinin olmadý ve
endiþeli olduklarýný ifade ettikleri belirlenmiþtir
(5,6).Ekþi (2005), tarafýndan evliliðe hazýrlýk
aþamasýndaki karý-koca adaylarýnýn evlilik ve
anne-baba olma hakkýndaki düþüncelerini
saptamak amacýyla 100 kadýn ve erkek üzerinde
gerçekleþtirilen çalýþmada; olgularýn %88.5inin
anne-babalýk duygusunu tatmak, %27.0ýnýn
nesillerinin devamý için çocuk doðurmak
istedikleri, anne-baba olmayý "evliliði
sürdürmek" olarak belirten adaylarýn ise %5.0
düzeyinde olduðu belirlenmiþtir (7). Bu oran,
Altun (1994), Çiðdem ve Dikeçligil (1990)
evliliðin üçüncü evresi olan çocuk yetiþtirme
dönemindeki kadýnlar üzerinde
gerçekleþtirdikleri çalýþmalarda ise; %40.0larýn
üzerinde bulunmuþtur (8,9).
Çalýþma sonucumuzla; Devlet Planlama
Teþkilatý, Süzen, Altun, Çiðdem ve Dikeçligilin
çalýþma sonuçlarýnýn paralellik gösterdiði,
Ekþinin sonuçlarý ile farklýlýk gösterdiði
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belirlenmiþtir. Ekþi nin çalýþma sonuclarý
ile
farklýlýðýn çiftlerin evliliði
deneyimlememesinden ve henüz evli
olmalarýndan kaynaklandýðý, Altun, Çiðdem
ve Dikeçligilin çalýþma sonuclarý ile paralellik
ise benzer örneklem grubundaki kadýnlar
üzerinde (gebe ve loðusa) gerçekleþtirilmiþ
olmalarý ile açýklanabilir. Vakalarýmýz gebelikte
görülen fizyolojik yakýnmalar yönünden
incelendiðinde, %69.0ýnýn sýk idrara çýkma,
%64.5inin bel-kasýk aðrýsý, %52.0ýnýn mide
yanmasý, %52.0ýnýn mide bulantýsýndan
yakýndýðý saptandý (Tablo I. ).Gebelerin destek
mekanizmalarýný saptamak amacýyla
gerçekleþtirilen bir çalýþmada, %85.8inin sýk
idrara çýkma, % 69.8 inin bulantý kusma,
%58.5ininde bel aðrýsýndan yakýndýðý
saptanmýþtýr (10). Yazan ve Beji (2001)
tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmada kadýnlarýn
%38.9 unun gebe iken ve herhangi bir
problem yaþamadýðý, yaþanlarýn ise en sýk
sýrasýyla bel-kasýk aðrýsý ve gastrointestinal
þikayetlerden yakýndýklarý saptanmýþtýr (4).
Gebelik doðal ve fizyolojik bir süreç
olmasýna raðmen hormanal deðiþiklikler nedeni
ile bazý yakýnmalarýn yaþandýðý bir dönemdir.
Gebelerimizin deneyimlediði fizyolojik
yakýnmalarýn litaratür ve yapýlan çalýþma
sonuçlarý ile paralellik göstediði, yakýnma
oranlarýndaki çeþitliliðin ise çalýþmalarýn farklý
trimesterlerdeki gebeler üzerinde
gerçekleþtirilmiþ olmasýndan kaynaklandýðý
düþünüldü. Çalýþmamýzda ki, kadýnlarýn
kendisini ve eþini aileye yeni katýlanacak birey
için hazýr hissetmesinin gebelik yakýnmalarýnýn
fizyolojik olarak algýlanmasýnda önemli rol
oynadýðý (p<0.05) sonucu, Yazan ve Bejinin
algýlan sosyal desteðin gebeliðe uyumu
kolaylaþtýrdýðý ve yakýnmalarýn normal olarak
algýlanmasýný saðladýðý sonucu ile benzerlik
göstermektedir. Ayrýca; gebeliðe kendi hazýr
hissetme, gebeliklerin planlanmasý eðitim
konularýna talebi ve kitle iletiþim araçlarýndan
(KÝA) bilgi alýmýný hýzlandýrdýðý için kadýnlar
sürece daha kolay adapte olabilmektedirler.
Anne-bebek saðlýðý için dünyaca doðal bir hak
olarak kabul edilen antenatal bakým hizmetinde;
gebe kadýnýn eðitimini ve desteklenmesini,
fiziksel ve ruhsal yönden anababalýða
hazýrlanmasý oldukca önemli yer kapsamaktadýr.
Doðum öncesi bilgilendirme sýnýflarýnda

gebelerin en çok öðrenmek istedikleri konularýn
gebeliðe baðlý fiziksel ve psikolojik
deðiþiklikler, fetal geliþim, doðum eylemi, ve
bebek bakýmý olduðu bildirilmiþtir (11,
12).Vakalarýmýzýn, %31.5inin eðitim
konularýnýn hepsi hakkýnda bilgi almak istediði,
en çok talep edilen eðitim konularýn da
sýrasýyla %74.0 oranýnda bebeðin aylara göre
geliþimi, %64.0 oranýnda hastaneye gitmeden
önce yapýlacak hazýrlýklar ve bebek beslenmesi
olduðu belirlendi.Süzenin (2003) çalýþmasýnda;
kadýnlarýn %38.3ünün danýþmanlýða ihtiyaçý
olmadýðýný belirttiði, çocuk bakýmý ve gebelikle
ilgili konularýn ise sadece %12.3 oranýnda talep
edildiði saptanmýþtýr (5).
Yapýlan bir çalýþmada; gebelik esnasýnda
en çok bilgi edinme ihtiyacý duyulan konular
ve ihtiyaç duyma oranlarý beslenme (%44.0),
gebelikte tehlike iþaretleri (%34.3) ve doðum
(%32.4) olmuþtur. Kadýnlarýn %65.5i
gebelikleri esnasýnda gebelik, doðum ve doðum
sonu dönem ile ilgili baþka kaynaklardan bilgi
edinme ihtiyacý duyduklarýný bildirilmiþtir.DÖB
alýnan yerin dýþýnda gebelik, doðum, doðum
sonu dönem ile ilgili en sýk bilgi alýnan
kaynaklar ise kitap/dergi (%54.0), televizyon
(%40.0) ve arkadaþ/tanýdýk (%22.4) olmuþtur
(5). Erken anne yaþý, ilk gebelik, anne eðitim
seviyesinin yüksek olmasý, planlý ve istemli
gebelik gibi özelliklerin eðitime ilgiyi ve kitle
iletiþim araçlarýndan yararlanma oranlarýný
arttýrdýðý belirlenmiþtir (p<0.05) (5, 13).
Gebelerin, DÖB aldýklarý saðlýk birimlerinden
en sýk bilgi almak istedikleri konular; gebelik
muayeneleri (%82.6), gebelikte beslenme ve
kilo alýmý (%80.0), aþýlar (%70.2) olurken
en az bilgi istedikleri konular egzersiz
(%39.5), cinsel yaþam (%39.3) ve
kromozom anomali taramasý (%26.7) olarak
belirlenmiþtir (14).
Yapýlan çalýþmalarda; kadýnlarýn %70 ve
'5e oranda eðitim almak istedikleri, talep edilen
konular gebelerin yaþýna, gravida ve eðitim
durumuna göre deðiþiklik göstermekle birlikte
doðum ve çocuk geliþimi baþta olmak üzere
tüm konularda bilgi almak istedikleri
belirlenmiþtir. Çalýþmamýzda; kadýnlarýn
%62.0ýnýn doktora ulaþmanýn zor olduðu
gerekcesiyle doðru bilgi sahibi olan bir
eðitmenden bilgi almak istedikleri, yarýsýndan
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fazlasýnýn bilgi eksikliklerini gidermek için
KÝA baþ vurduklarý ancak kaynaklardaki
farklýlýklar dolayýsý endiþe düzeylerinin arttýðý
saptanmýþtýr.
Sonuç olarak; Doðum öncesi alýnmasý
gereken bakým ve danýþmanlýk, özel olarak anne
ve bebeði ilgilendiren ancak genel kapsamda
toplumlarýn geliþmiþlik düzeyini yansýtan
oldukça önemli bir koruyucu saðlýk bakým
hizmetidir. Nitelikli antenatal bakým ve antenatal
eðitim prekonsepsiyonel danýþmanlýðý, gebe
kadýnýn eðitimini ve desteklenmesini, annefetüs saðlýðýnýn deðerlendirilmesini, fiziksel ve
ruhsal yönden anababalýða hazýrlanmayý
kapsamaktadýr. Ýstenmeyen gebeliklerin
engellenmesi ve bilinçli gebeliklerin elde
edilebilmesi için perinatal bakým hizmeti sunan
saðlýk kuruluþlarýnda çocuk sahibi olacak ailelere
yönelik, gebelik, doðum ve doðum sonrasý
dönem, yenidoðan bebek bakýmý, doðum sonrasý
kontrasepsiyon konularýný içeren ebeveyn eðitim
programlarýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý önerilmektedir.
Anne-bebek saðlýðý için dünyaca doðal bir hak
olarak kabul edilen antenatal bakým hizmetinde;
tüm saðlýk çalýþanlarý, ebe/hemþireler, gebeye
ve ailesine gerekli bakýmýn verilmesinin yanýnda,
iyi bir iletiþimci, danýþman, eðitimci, koordinatör
ve araþtýrýcý rollerini yerine getirmelidir (1).
Böylece; istemli ve planlý gebeliklerin sayýsý
çoðalacak, çiftler ailerine yeni katýlacak bireyin
sorumluluðunu algýlayabilecek ve ona en iyi
þartlarý sunabilmek için eðitim konularýna daha
çok ilgi gösterecek böylece gebeliðin fizyolojik
yakýnmalarýný algýlayýþý ve baþetme yöntemlerini
kullanma oraný pozitif yönde artacaktýr.
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