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ÖZET 
Amaç: Çalışmamız, hastanede kesin yatak istirahatı alan riskli gebelerin, yatak istirahatına bağlı 
gelişen hastane stresörlerini ve hemşirelik bakımını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak 
planlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmamızın evrenini 10.gebelik haftasını doldurmuş, en az 5 gündür hastanede kesin yatak 
istirahatı alan, çalışmaya katılmayı kabul eden 61 yüksek riskli gebe oluşturmuştur. Verilerin 
toplanmasında Hasta Tanılama Formu, geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılmış ‘Antepartum 
Semptom Kontrol Listesi’ ve ‘Antepartum Hastane Stresörleri Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin 
değerlendirilmesinde Cronbach’s α güvenirlik katsayısı hesaplaması, yüzdelik, ortalama ve ki-kare 
testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Gebeler, hastanede kesin yatak istirahatına bağlı olarak orta / şiddetli düzeyde 
‘hazımsızlık, kasık-kalça-sırt-pelvis-baş ağrısı, uyku değişikliği ve ödem’ şikâyetlerini yaşamışlardır. 
En çok stres yaşatan konular, ‘Bebeğimin sağlığını düşünme, daha ne kadar hastanede kalacağımı 
merak etme, doğumu düşünme, yatmaktan bıkma, anne olma konusunda endişelenme, sıkıntılı 
hissetme, test sonuçlarını düşünme, başkalarına bağımlı olma, yabancı bir yatakta uyuma, boş 
durmaktan sıkılma’ olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Hastanede kesin yatak istirahatındaki riskli gebelerin, fiziksel veya psikolojik sorunlar 
yaşadıkları belirlenmiştir. Fiziksel ve psikolojik yakınmaların birbirleri ile ilişkili olduğu ve hastanın 
demografik, obstetrik özellikleri ve sosyal destek kaynaklarıyla bağlantılı olarak arttığı ya da azaldığı 
saptanmıştır. Bu yakınmaların azaltılmasında perinatoloji alanında hizmet veren sağlık 
profesyonelleri ve özellikle hemşirelerin etkili rol oynadıkları belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Riskli gebelik, Hastane stresörleri, Hemşirelik 

ABSTRACT 

Determination of Hospital Stresses and Nursing Care for Risky Pregnant 
Staying At Hospital 

Objective: This study has been planned for the definition of the scope of nursing to be provided in 
response to stresses developed in the pregnant women hospitalized due to risky pregnancy.  

Method: The scope of the study encompassed 61 risky pregnant women volunteered to take part, who 
were at least their 10th week of pregnancy, hospitalized in Gynecological Diseases. In order to 
compile the research data, Patient Diagnosis Sheet, Antepartum Symptom Check List and Antepartum 
Hospital Stressors Scale were used. The data processing was performed by Cronbach’s α reliability 
coefficient calculation, percentage distribution, average and least squares analysis.  

Results: Inline with their absolute hospitalization during their pregnancy, the women sustained 
medium/high dyspepsia, pubic pain, buttock pain, back pain, pain at the pelvis, headache, sleeping 
disorders and edema. The issues that have (most frequently) given rise to the stress in pregnant 
women were “baby’s health, anxieties on period of hospitalization, restraints about being 
hospitalized, anxieties on being mother, feeling of zonesthesia, concerns about the test findings, 
dependence on others, restriction to refrain from extra mobility, sleeping in a foreign ambient, 
suffocation from illness".  
*Bu çalışma Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği 6.Ulusal Kongresi’nde (29 Ekim- 2 Kasım 2008,  Antalya) poster bildiri 
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Conclusions: It has been determined that the pregnant women hospitalized sustained physical or 
physiological problems. It was concluded that the physical or physiological complaints are mutually 
influential to each other, the severity of which being dependant on the sources of social sustenance of 
the patient. It is highly evident that all health professions providing perinatal services play definite 
roles in minimizing such complaints.  

Key words: Risk Pregnancy, hospital stressors, nursing  

GİRİŞ  

İnsan yaşamının en önemli kararlarından biri bebek sahibi olmaktır. Çocuk doğurma neslin devamını 
sağlamasının yanında, anne olma isteği kadınların hayatında ayrıcalıklı bir önem taşımaktadır. 
(Goldenberg ve ark.1994; Ekşi 1999). Gebe ve ailesi bu süreç içinde benzersiz bir deneyim yaşarlar. 
Bu deneyim, kadının gebelikte fizyolojik ve psikososyal dengesinin bozulmasına, aile ve iş 
yaşamındaki rollerin değişmesine, ebeveynlik rolüne uyum sağlamaya çalışmasına yol açan, bir 
yaşam krizi olarak kendini gösterebilir. (Heaman 1990; Martin and Reeder 1997;  Mısırlıoğlu ve 
ark.2004;  Oskay 2001). 

Gebelik ya da doğumun riskli olduğu durumlarda, riskli gebelik nedeniyle, evde ya da hastanede 
yatak istirahatı önerilir. Gebelikteki yatak istirahatı, intrauterin gelişme geriliği (İUGG), plasenta 
previa, erken doğum tehdidi (EDT), erken membran rüptürü (EMR), kronik hipertansiyon, 
komplikasyonlu çoğul gebelik ve serviks yetmezliği durumlarında yaygın olarak kullanılır. Yatak 
istirahatının uterus perfüzyonunu iyileştirdiğine, silinme ve dilatasyonu uyaran serviks üzerindeki 
baskıyı azalttığına, böylece bebeğin matürasyonu için uterusta kaldığı süreyi uzattığına; gebeye de 
dinleneme iyileşme olanağı sağladığına inanılmaktadır (Arslan ve Korkmaz 2005). Yatak istirahatı 
fetüsü olumlu etkilerken, gebeyi fiziksel- psikososyal strese sokabildiği gibi tüm vücut sistemlerini 
etkilemektedir. Sıvı elektrolit kaybı, kan volümünde azalma, kalsiyum kaybı, kemik kitle kaybı, 
kardiak out-put ve atım hacminde azalma, kaslarda atrofi, glikoz intoleransı, pıhtılaşma faktörlerinde 
artma, kilo kaybı,  gibi olumsuz etkiler ortaya çıkmakta ve bu etkiler gebede hazımsızlık, kas 
güçsüzlüğü, baş ağrısı, görme işitme değişiklikleri, yorgunluk, konstipasyon, özofagial reflü gibi 
birçok fiziksel yakınmaya neden olmaktadır (Özkan ve Kocaman 2004; Taşkın 1998). Fiziksel 
şikâyetlerin yanında psikososyal bir dizi sorun da ortaya çıkmaktadır. İnfertilite tedavisi almış, zor 
elde edilmiş gebeliklerde bebeğini kaybetme endişesi bir tür kimlik krizine yol açar. Benlik saygısı 
zedelenir, yetersizlik, suçluluk duyguları, yok oluş duygusuna dek tepkiler uyandırır.  Bu psikososyal 
yakınmaların yatak istirahatının süresi ile paralel arttığı gözlenmiştir. (Özkan 2002; Özkan ve 
Kocaman 2004).  

Yatak istirahatının üç değişik şekli vardır. Tip 1: Hafif yatak istirahatı (hafif ev işi, yarım gün 
çalışma, kısa yürüyüş, gün içinde 2 saat dinlenme), Tip 2: Ilımlı yatak istirahatı (çalışmayı bırakma, 
ev işleri için yardım alma, yürüyüş dahil egzersiz yasağının olması, günün büyük kısmında 
dinlenme),  Tip 3: Kesin yatak istirahatı (bütün günü yatakta geçirme, yemeyi yatakta yeme, sadece 
tuvalet ve duş izni). Türkiye’deki hastanelerde uygulanan yatak istirahatı tipleri Tip 2 ve Tip 3 ‘tür. 

Yatak istirahatına alınan riskli gebelerin bakım ve tedavisinde rol oynayan hemşirelerin, gebelerin 
yatak istirahatına bağlı olarak yaşayabilecekleri fiziksel ve psikolojik sorunları bilmeleri, bu sorunları 
önleyebilecek veya en aza indirebilecek hemşirelik girişimlerini uygulayabilmeleri gerekmektedir. 
Amaç: Araştırmamızda bu amaca yönelik,  hastanede yatak istirahatı alan riskli gebelerin, yatak 
istirahatına bağlı gelişen hastane stresörlerini ( fiziksel ve ruhsal ) ve hemşirelik bakımını belirlemek 
amacıyla planlanmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma hastanede yatan riskli gebelerin, hastanede yatak istirahatında kalış sürelerinde yaşadıkları 
stresörlerin ve hemşirelik bakımının belirlenmesi amacıyla Şubat 2007- Temmuz 2007 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırmamızın evrenini özel bir hastanenin kadın 
hastalıkları ve doğum kliniği perinatoloji servisi’nde Şubat 2007- Temmuz 2007 tarihleri arasında 
yatan riskli gebeler; örneklemini 10.gebelik haftasını doldurmuş, en az 5 gündür hastanede kesin yatak  
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istirahatı alan, çalışmaya katılmayı kabul eden 61 yüksek riskli gebe oluşturmuştur. Çalışmanın 
yapıldığı kliniğe ayda ortalama 15-20 riskli gebelik olgusu kabul edilmektedir. Çalışma süresi içinde 
servise yatan ve kriterlerimize uyan tüm gebelere ulaşılmıştır. Araştırma verilerini toplamak için 
‘Hasta Tanılama Formu’, ‘Antepartum Semptom Kontrol Listesi’  ve ‘Antepartum Hastane Stresörleri 
Ölçeği’ kullanılmıştır. Hasta tanılama formu gebelerin, demografik, obstetrik ve doğuma ilişkin 
verilerinin toplanmasında kullanılan 26 soruluk bir formdur. Antepartum Hastane Stresörleri Ölçeği, 
White & Richie tarafından 1981’de oluşturulan daha sonra Maloni tarafından geliştirilen, hastanede 
yatan yüksek riskli gebelerin stres kaynaklarını tespit etmek amacıyla kullanılan likert tipi bir ölçektir. 
Ölçeği oluşturan gerilim etkenleri “Ayrılık”, “Çevre”, “Sağlık durumu”, “Sağlık profesyonelleri ile 
iletişim”, “Kendilik imgesi”, “Duygusal durum” ve “Aile durumu” olmak üzere 7 alt grupta 
toplanmıştır. Stres kaynaklarının meydana getirdiği stres, şiddetine göre “Stres yok=0”, “Çok az 
stresli=1”, “Biraz stresli=2”, Çok stresli= 3”, “Çok fazla stresli=4” şeklinde sınıflandırılmıştır. Eğer 
gerilim etkeni kişiyle ilgili değilse kişi “Bana uygun değil” seçeneğini işaretlemektedir. Ölçeğin 
Cronbach’s Alfa değerini White & Richie 0.61–0.93 aralığında, Maloni ve arkadaşları 0.63–0.93 
aralığında, ölçeği Türkçeye çeviren ve dil geçerliliğini çalışan Oskay ise 0.65- 0.83 aralığında bulmuş, 
çalışmamızda Cronbach’s Alfa değeri: 0.63–0.82 olarak belirlenmiştir. 

Çalışmaya alınan tüm gebeler ile önce tanışılarak çalışmanın amacı açıklandı, gebelerden sözel ve 
yazılı kabul alındı. Tanılama Formu karşılıklı görüşme ile dolduruldu, servisteki rutin işlemler dışında 
herhangi bir girişim uygulanmadı. Gebelere, yatak istirahatının bitiminde Antepartum Semptom 
Kontrol Listesi ve Antepartum Hastane Stresörleri Ölçeği uygulandı. Elde edilen veriler SPSS 
programı kullanılarak değerlendirildi. Değerlendirme ‘Antepartum Semptom Raporu’ , ‘Antepartum 
Hastane Stresörleri Ölçeği’ ile hastaların demografik, obstetrik ve sosyal destek kaynaklarına 
verdikleri cevapların karşılaştırılması ile yapılmıştır. Vakalardan elde edilen verilerin genel dağılımı, 
yüzdelik, ortalama ve standart sapmaları, karşılaştırmalarda ki kare testi uygulanmıştır. Antepartum 
Semptom Kontrol Listesi ve Antepartum Hastane Stresörleri Ölçeği güvenirlik değerlendirmesi 
Cronbach’ s α Tekniği ile yapılmıştır. 

BULGULAR 

Yapılan anket sonucuna göre vakaların tümü isteyerek gebe kaldıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 1- Vakaların Obstetrik Özelliklerine Göre Dağılımı (n = 61) 

 Ortalama Standart Sapma 

Yaş 32.54 4.18 

Gebelik Sayısı 1.60 0.91 

Doğum Sayısı 0.19 0.44 

Düşük/ Küretaj Sayısı 0.44 0.74 

Ölü Doğum Sayısı 0.03 0.25 

Yaşayan Çocuk Sayısı 0.13 0.38 

Gebelik Haftası 

 

27.31 

 

7.28 
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Yapılan anket çalışmasından edinilen bilgilere göre, yaş ortalaması (32.54± 4.18), gebelik sayısı 
ortalaması (1.60±0.91), doğum sayısı ortalaması (0.19± 0.44), düşük ortalaması (0.44± 0.74), ölü 
doğum sayısı ortalaması(0.03± 0.25), yaşayan çocuk sayısı ortalaması (0.13± 0.38), gebelik haftası 
ortalaması (27.31±7.28) olarak bulunmuştur (Tablo 1).  

Gebelerin hastanede kesin yatak istirahatında kalış süreleri ortalaması (19.27 ± 18.28) olarak 
bulunmuştur. Bu gebelik nedeni ile gebe kadınların %44.3’ü daha önce hastanede ,% 59’u evde yatak 
istirahatı yapmış, %55.7’si yapmamıştır.. Gebe kadınların %75,4’ü yatak istirahatını evde yapmak 
isterken ,%24,6’sı yatak istirahatını evde değil de hastanede yapmak istediklerini belirtmişlerdir. Evde 
yatak istirahatı yapmak isteyenlerin gerekçesi, ev ve aile ortamının daha rahat olduğu; hastanede yatak 
istirahatı yapmak isteyenlerin gerekçesi ise,  hastane ortamının kendileri ve bebeğin sağlık durumu 
açısından daha güven verici olduğu şeklindedir. Gebelerin hastanede kesin yatak istirahatında kalış 
süreleri ortalaması (19.27 ± 18.28) olarak bulunmuştur.  

Gebe kadınların hastanede kaldıkları sürece % 96,7’sine eşleri, % 45,9’una anne ve babaları, 
%11.5’ine ablası, %1.6’sına yakın arkadaşları destek olmuştur. Gebe kadınların tamamını hastanede 
yattıkları sürede ailesi yeterince ziyaret edebilmiştir. Gebe kadınlar hastanede kaldıkları süre 
doktorlarla içinde çoğunlukla hemşire, oda arkadaşları ve diğer kişilerle (kardeş, arkadaş vb.), %27,9’u 
doktorlarla iletişim kurabildiğini belirtmişlerdir. Gebe kadınlar yatak istirahatı sırasında vakit 
geçirmek için en fazla %96,7’si TV seyrediyor, %54,1’si kitap dergi gazete okuyor, %29,5’i müzik 
dinliyor, % 1,6’sı elişi yapıyor ve %3,3’ü oda arkadaşları ile sohbet ediyor şeklinde bulunmuştur.  

Gebelerde daha önce mevcut olmayan, hastanede yatak istirahatına bağlı olarak gelişen  %34.4’ünde 
orta şiddette hazımsızlık , %39.3’ünde hafif şiddette reflü , %42.6’sında orta şiddette kasık ağrısı, 
%36.1’inde orta şiddette karında rahatsızlık hissi, %39.3’ünde orta şiddette kalçalarda ağrı, 
%31.1’inde hafif-orta şiddette sırt ağrısı,  %40.4’ünde hafif şiddette bacaklarda ağrı , %54.1’inde hafif 
şiddette dudaklarda kuruma, %44.3’ünde hafif şiddette ciltte hassasiyet, %37.7’sinde orta şiddette 
pelvis / kasık bölgesinde ağrı- sızı , %37.7’sinde orta şiddette baş ağrısı, %36.1’inde hafif şiddette 
tuvalete gitmek için uyanma , %44.3’ünde hafif şiddette uyandıktan sonra uyuyamama, %37.7’sinde 
orta şiddette gün içinde istek dışı uyuklama, %4.9’unda orta şiddette kan şekerinde yükselme, 
%54.1’inde hafif şiddette yorgunluk, %52.5’inde hafif şiddette burun tıkanıklığı, %42.0’sinde orta 
şiddette ödemin olduğu belirlenmiştir. 

Hastanede yatan riskli gebelerde görülen fiziksel yakınmaların yaş ile ilişkisine bakıldığında 25- 34 
yaş ve 35- 40 yaş olarak iki gruba ayrılmış, hastanede kesin yatak istirahatı alan riskli gebeler arasında 
yorgunluk hissi ileri yaş grubunda daha anlamlı bulunmuştur (p= 0.01). 

 Tablo 2- Hastanede Yatan Riskli Gebelerde Görülen Psikolojik Yakınmaların Yaş ile İlişkisi 

   Hastane 

                 Stresörleri ölçeği 

 Yaş   25 - 34  

n       (%) 

Yaş    35 - 40  

n        (%) 

 

TOPLAM 

 

P 

Hiç- Çok az-
Biraz- Bana 
uygun değil 

 

22   ( 52,4) 

 

20   ( 47,6 ) 

 

42 

 

Benim işlerimi 
yapmayı üstlenen 

eşimi düşünme 

 
Çok- Çok fazla       16     (84,2) 3   (15,8) 19 

 

p=0.02 

Hiç- Çok az-
Biraz- Bana 
uygun değil 

  

11    ( 100,0) 

 

0    (0) 

 

11 

Sıkıntılı hissetme 

 

Çok- Çok fazla 27    ( 54,0) 23   ( 46,0) 50 

 

p=0.004 
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Hastanede yatan riskli gebelerde görülen psikolojik yakınmaların yaş ile ilişkisi incelendiğinde, benim 
işlerimi yapmayı üstlenen eşimi düşünme stresörü genç yaş grubunda anlamlı (p= 0.02), sıkıntılı 
hissetme ileri yaş grubunda anlamlı (p= 0.004), sürekli pijama/ gecelik giyme genç yaş grubunda 
anlamlı (p= 0.01),Arkadaşlardan uzak kalma genç yaş grubunda anlamlı (p= 0.02), bakım veren ekibin 
aceleci davranması genç yaş grubunda anlamlı (p= 0.03), aileden uzak kalma genç yaş grubunda daha 
anlamlı. (p= 0.001) olarak bulunmuştur (Tablo 2). 

Tablo 3- Hastanede Yatan Riskli Gebelerde Görülen Psikolojik Yakınmaların Gebelik Sayısı ile 
İlişkisi 

Hastanede kesin yatak istirahatı alan riskli gebeler kaçıncı gebeliği olduğuna göre üç gruba ayrıldı. 
Hastanede yatış süresince, başkalarına bağımlı olma stresörü 3 ve daha fazla gebelik deneyimleyen 
grupta anlamlı bulundu (p= 0.04)  (Tablo 3).  

 
 

Hiç- Çok az-
Biraz- Bana 
uygun değil 

25   ( 53,2 ) 22  ( 46,8 ) 47  

Sürekli pijama/ 
gecelik giyme 

 Çok- Çok fazla 13   ( 92,9 ) 1   ( 7,1 ) 14 

 

p=0.01 

Hiç- Çok az-
Biraz- Bana 
uygun değil 

30   ( 56,6 ) 23   ( 43,4 ) 53 Arkadaşlarımdan 
uzak kalma 

 

Çok- Çok fazla 8   ( 100 ) 0   ( 0,0 ) 8 

p=0.02 

Hiç- Çok az-
Biraz- Bana 
uygun değil 

 

31   ( 57,4 ) 

 

23   ( 42,6 ) 

54 Bakımımı veren 
ekibin aceleci 
davaranması 

 
Çok- Çok fazla 7   ( 100 ) 0    ( 0 ) 7 

 

p=0.03 

Hiç- Çok az-
Biraz- Bana 
uygun değil 

      

11   (37,9 ) 

 

18   ( 62,1 ) 

29 Ailemden uzak 
kalma 

 

Çok- Çok fazla      27   ( 84,4 ) 5   ( 15,6) 32 

 

p=0.001 

TOPLAM                   38 23 61  

 

 

  
1. Gebelik 
n       (%) 

 
2. Gebelik 
n      (%) 

3. ve üstü 
Gebelik 
n      (%) 

 
 

TOPLAM 

 

P 

Hiç- Çok az-
Biraz- Bana 
uygun değil 

 

13  (59,1) 

 

6  ( 27,3) 

 

3  ( 13,6) 

 

22 

 

Başkalarına 
bağımlı olma 

 Çok- Çok fazla 23  (59,0) 10  ( 25,6) 6  ( 15,4) 39 

 

 

p=0.04 

TOPLAM  36 16 9 61  
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Tablo 4- Hastanede Yatan Riskli Gebelerde Görülen Psikolojik Şikâyetlerin Düşük / Kürtaj 
Sayısı ile İlişkisi 

Hastanede kesin yatak istirahatı alan riskli gebeler düşük/küretaj sayısına göre üç gruba ayrıldı. 
Hastanede yatış süresince, sağlığım hakkında endişelenme stresörü 1 – 2 ve üstü düşük/ küretaj 
deneyimleyen grupta anlamlı bulundu (p= 0.03) (Tablo 4). 

Tablo 5- Hastanede Yatan Riskli Gebelerde Görülen Fiziksel Yakınmaların Gebenin Yatak 
İstirahatını Yapmak İstediği Yer ile İlişkisi  

Hastanede kesin yatak istirahatı alan riskli gebeler yatak istirahatını nerde yapmak istediklerine göre 
iki gruba ayrıldı. Hastanede yatış süresince, ödemin yatak istirahatını evde yapmak isteyen grupta 
daha anlamlı olduğu bulunmuştur(p=0.03) (Tablo 5).  

Yatak istirahatı alan riskli gebelerin psikolojik şikâyetlerinin, yatak istirahatını nerde yapmak 
istedikleri ile karşılaştırılmasında ise;  hastanede yatış süresince, mahremiyetin olmaması stresörü 
yatak istirahatını evde yapmak isteyen grupta anlamlı (p=0.003), tıbbi terimleri anlamaya çalışma 
stresörü ise yatak istirahatını hastanede yapmak isteyen grupta daha anlamlı (p=0.01) olarak 
bulunmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

  Düşük/ 
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Yok-Hafif 18    (62,1) 11   (37,9) 29  
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28   (87,5) 4   (12,5) 32 

 

p=0.03 

TOPLAM  46 15 61  
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Tablo 6- Hastanede Yatan Riskli Gebelerde Görülen Fiziksel Yakınmalarda Sağlık 
Profesyonelleriyle İletişiminin Etkisinin Karşılaştırılması 
 

 

Hastanede kesin yatak istirahatı alan riskli gebelerin, hastanede yatış süresince en çok iletişimde 
oldukları sağlık çalışanları ve sağlık personeli soruldu,  gebe yatış süresince en çok hemşireler ile 
sürekli iletişimde olduklarını ifade ettiler.  Hekimler ile iletişimleri sık ve nadir olarak iki gruba 
ayrıldı. Bacaklarda ağrı, ciltte hassasiyet, yorgunluk doktorlarla nadir iletişimde olan grupta 
anlamlı(p=0.03), pelvis / kasık bölgesinde ağrı/sızı, görme sorunları doktorlarla sık iletişimde olan 
grupta anlamlı (p=0.01) bulunmuştur. Doktorlar ile iletişim sıklığı azaldıkça fiziksel yakınmalarda 
artış olduğu saptanmıştır (Tablo 6). 

TARTIŞMA 

Araştırmamızın demografik verilerinin büyük kısmı, Oskay’ın (2001) kısmi ve kesin yatak 
istirahatındaki 60 riskli gebe ile gerçekleştirdiği çalışmanın demografik verileriyle paralellik 
göstermektedir. Ancak, bizim çalışmamızdaki gebelerin eğitim durumları ve maddi gelirleri Oskay’ın 
(2001) çalışmasındaki gebelere oranla daha yüksek (çoğu yükseköğretim) bulunmuştur. Araştırmamız 
kapsamında gebelerin tümü hastanede kesin yatak istirahatı yapmıştır. Literatürde hastanede yatak  
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TOPLA
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Yok-Hafif 17    (36.2)   30    (63.8) 47 Bacaklarda ağrı 

 Orta-şiddetli 0    (0.0) 14    (100) 14 

 

p=0.005 

Yok-Hafif 15    (38.5) 24    (61.5) 39 Ciltte hassasiyet 

 Orta-şiddetli 2    (9.1) 20    (90.9) 22 

 

p=0.01 

Yok-Hafif 2    (9.1) 20    (90.9) 22 Pelvis / Kasık 

bölgesinde ağrı/sızı 

 
Orta-şiddetli 15    (38.5) 24    (61.5) 39 

 

p=0.01 

Yok-Hafif 12    (22.3) 42    (77.7) 54 Görme sorunları 

 
Orta-şiddetli 5    (71.5) 2    (28.5) 7 

 

p=0.01 

Yorgunluk 

 

Yok-Hafif 16    (34.7) 30    (65.3) 46  

p=0.03 

 Orta-şiddetli 1    (6.7) 14    (93.3) 15  

TOPLAM  17 44 61  
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istirahatı yapmanın gebeyi evdekine göre daha olumsuz etkilediği bildirilmektedir (Maloni 1993; 
Heaman 1990). Vakaların yatak istirahatını nerde yapmak istedikleri sorulduğunda, %75,4’ünün yatak 
istirahatını evde yapmak istediği, %24,6’sının ise yatak istirahatını hastanede yapmak istediği 
belirlenmiştir. Yatak istirahatını evde yapmak isteyen gebeler gerekçe olarak, ev ve aile ortamında 
kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettiklerini; yatak istirahatını hastanede kalarak yapmak isteyenler 
ise hastane ortamında bebeğin ve kendi sağlığının daha güvende olduğu hissettiklerini ifade 
etmişlerdir. Vakaların hastanede yattıkları sürece aile ve arkadaş çevresinden destek alma durumları 
incelendiğinde, gebelerin %96,7’sinin eşleri tarafından , %45,9’unun anne babası tarafından destek 
gördüğü belirlenmiştir. Literatürde de hastanede yatan yüksek riskli gebelere en çok eşlerin destek 
olduğu bildirilmiştir (Maloni 1998; Oskay 2001). 

Hastanede yatan riskli gebeler için sağlık profesyonelleri ile iletişim önemlidir. Hasta ve sağlık 
profesyonelleri arasındaki etkin iletişim sağlık bakım sürecini olumlu yönde etkilemektedir. 
Literatürde gebelerin sağlık profesyonelleri ile iletişiminin yeterince karşılanmadığı 
belirlenmiştir.(Coşkun 1996; Maloni and Kutil 2000; Maloni 1998; Oskay 2001). 

Yatak istirahatındaki gebeler için can sıkıntısı önemli bir stresördür. Vakaların büyük çoğunluğu 
%96,7’si TV izlemekte, %54,1 ile kitap, gazete, dergi okumaktadır. Verilerimiz Arslan’ın (2005) 
çalışmasındaki verilerle farklılık göstermektedir, Arslan’ın çalışmasında gebeler büyük çoğunluğu 
vakit geçirmek için oda arkadaşları ile sohbeti tercih ederken; kitap, gazete, dergi okuma oranı oldukça 
düşüktür. Buradaki farklılık gebelerin büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olması, araştırma 
grubumuzdaki gebelerin çoğunlukla yüksekokul mezunu olmasına bağlanabilir. 

Literatürde uzamış yatak istirahatının tüm sistemlerde önemli fizyolojik değişikliklere neden olduğu 
kanıtlanmıştır.(Mac Evilly 1996). Yatak istirahatında görülen fizyolojik ve psikolojik etkiler gebelikte 
verilen yatak istirahatında de benzer şekilde ortaya çıkmaktadır. (Maloni 1993; Heaman 1990). 
Araştırmamıza katılan gebelerin yatak istirahatına bağlı olarak yaşadığı fiziksel şikâyetler 
(Hazımsızlık, kasık ağrısı, kalçalarda ağrı, karında rahatsızlık, sırt ağrısı, pelviste ağrı, baş ağrısı, uyku 
bozuklukları, ödem vb.) orta/ şiddetli; psikolojik şikâyetler (Ayrılma alt grubu, çevre alt grubu, sağlık 
durumu alt grubu, sağlık profesyonelleri ile iletişim alt grubu, kendilik imajı alt grubu, duygusal 
durum alt grubu, aile durumu alt grubu) çok/çok fazla olarak bulunmuş, veriler Oskay’ın (2001) ve 
Arslan’ın (2005) araştırması ile benzerlik göstermiştir. 

Maloni ve arkadaşları’nın (1991) çalışmasında da kesin yatak istirahatındaki gebelerde hazımsızlık, 
reflü, kabızlık, iştah azalması, kalça, sırt bacak ağrısı, bacaklarda kramp, topuklarda sızlama, başağrısı, 
yorgunluk, uyku problemleri gibi şikâyetler oldukça fazla bulunmuştur. Gupton, Heaman ve Aschrold 
(1990)’un yatak istirahatındaki gebelerle ilgili çalışma sonuçları da bulgularımızla paralellik 
göstermektedir. 

Araştırmamız verilerine göre, gebelerin yatak istirahatını evde yapmak istemeleri ile mahremiyetin 
olmaması ilişkili bulunmuştur (p<0.003). Heaman ve Gupton’un (1990) hastanede yatan 24 riskli gebe 
ile yaptığı çalışma bulguları göstermiştir ki gebeler açısından en önemli gerilim kaynağı ‘Ailemden 
uzak kalma, Mahremiyetin olmaması, Hastanenin rahatsız edici ortamı’dır. Bulgularımız literatür 
bilgisi doğrultusundadır.  

Literatürde, hastaneye yatırılan yüksek riskli gebeler için kendilerine bakım veren sağlık 
profesyonelleri ile iletişimin çok önemli olduğu bildirilmiştir.(Coşkun 1996; Oskay2001; Özkan 2002; 
Özkan 2004). Maloni ve Arkadaşları’nın(1991) çalışma sonuçlarında Sağlık Profesyonelleri ile 
İletişim Alt Grubu’nda yer alan stresörlerin yüksek riskli gebelerde diğer alt gruplarda yer alan 
stresörlere göre daha az stres oluşturduğu belirtilmiştir. Maloni ve Kutil’in (2000) yatak istirahatındaki 
gebelerle oluşturdukları destek grubuyla yaptıkları çalışmada ise gebeler, tedavi ve bakımlarında 
tutarsızlıklar ve çelişkiler yaşadıklarını, sağlık personeli tarafından kendilerine yapılan test ve 
işlemlerle ilgili yeterli bilgi verilmediğini ifade etmişlerdir. Coşkun’un (1996) çalışmasında da 
jinekolojik ameliyat geçiren hastaların hastalıkları ve kendilerine uygulanacak girişimler hakkında 
bilgi gereksinimlerinin karşılanmadığı ve sağlık profesyonellerinin hastalarla etkin iletişim 
kuramadıkları saptanmıştır. Bizim çalışma sonuçlarımızda; Sağlık personelinin birbirinden farklı ve 
değişen görüşleri, bakım veren ekibin aceleci davranması, durum hakkında çok az bilgi verilmesi  
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stresörleri Maloni ve Kutil’in (2000) çalışmasının aksine stresör oluşturmamıştır. Bunun nedeni 
çalışmanın yapıldığı hastanenin özel hastane olması ve sağlık ekibinin hastalara karşı daha özenli ve 
dikkatli olması, iletişimde az sorun yaşamış olması olarak bulunmuştur. Tıbbi terimleri anlamaya 
çalışma, yapılan testlerle ilgili açıklamaları anlamaya çalışma stresörleri ise Maloni, Kutil, (2000) ve 
Coşkun’un (1996) çalışma sonuçları ile paralellik göstermiştir. 

Çalışmamız kapsamında alınan yüksek riskli gebelerin yaşadığı fiziksel ve psikolojik sorunların 
demografik özellikler, obstetrik özellikler ve sosyal destek kaynakları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir 
ve anlamlı ilişkileri bulunmaktadır. Gebelerin yaşları ve obstetrik öyküleri de, yaşanan psikolojik 
bulguların özelliğini ve düzeyini etkilemektedir. Çalışmalar ortaya koymuştur ki, etkili hemşirelik 
bakımı yatak istirahatındaki riskli gebelerin fiziksel sorunlarını anlamlı şekilde azaltmaktadır. Oskay 
(2001) psikolojik sorunların giderilmesi için ise uzman kişilerden destek alınması gerektiğini ifade 
etmiştir. Fakat bizim araştırmamız da, fiziksel sorunlar ile psikolojik sorunlar arasında anlamlı ilişkiler 
bulunduğunu göstermiştir. Bu durum, fiziksel sorunların giderilmesine yönelik verilen hemşirelik 
bakımının önemini arttırmaktadır. 

SONUÇ 

Hastanede yatan riskli gebelerin yatak istirahatından kaynaklanan fiziksel yakınmalardan hazımsızlık, 
kasık, kalça ağrısı, karında rahatsızlık, sırt, pelviste ve baş ağrısı, uyku bozuklukları ve ödem 
orta/şiddetli düzeyde rahatsızlık verici bulunmuştur. ‘Yalnız başına uyuma, evden ve eşinden, 
ailesinden uzak kalma, alıştığı işlerden uzak kalma, yabancı bir yatakta uyuma, mahremiyetin 
olmaması, boş durmaktan sıkılma, hastane yemeklerini yeme, odayı başka bir hasta ile paylaşma, 
yapılan testlerle ilgili açıklamaları anlamaya çalışma, tıbbi terimleri anlamaya çalışma, durumum 
hakkında çok az bilgi verilmesi, tanımadığım sağlık personeline hakkımda bir şeyler söyleme, evdeki 
çocuklarımın bakımı hakkında endişelenme, hastane masrafları konusunda endişelenme’ stresörleri 
çok çok yüksek düzeyde bulunmuştur.  

Çalışmamızın sonucunda, hastanede kesin yatak istirahatındaki riskli gebelerde fiziksel veya 
psikolojik stresörler belirlenmiştir. Fiziksel ve psikolojik şikâyetlerin birbirleri ile ilişkili olduğu ve 
hastanın demografik, obstetrik, sosyal destek kaynaklarına göre de artıp azaldığı saptanmıştır. Hastalar 
daha çok hemşireler ile sık ve sürekli iletişimde bulunmaktadırlar. Onlardan aldıkları destek, farklı 
seçenekleri içeren hemşirelik yaklaşımları ile birçok sorun hafifletilmektedir. Farklı seçenekleri içeren 
hemşirelik yaklaşımlarına her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Riskli gebeliklerin evde 
izlenmesi gebeliklerin sağlıklı sonuçlanması için önemlidir. Perinatoloji hemşirelerinin evde ve 
hastanede yatak istirahatı alan gebelerin bakımında etkin olmaları, gebelere eğitim ve danışmanlık 
hizmeti vermeleri yararlı olacaktır. Perinatoloji alanında hizmet veren tüm hemşirelerin riskli 
gebelikler ve yatak istirahatının yan etkileri konusunda bilgilerinin yenilenmesi, eğitim programları ile 
desteklenmesi, riskli gebeleri güvenli bir doğuma ve sağlıklı yenidoğana kavuşturacak modern 
hemşirelik bakımının yerine getirilmesi açısından önemlidir. 
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