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ÖZET 
GİRİŞ: Yapılan çalışmalar, anne adaylarının gebeliğe ilişkin yeterli bilgileri olduğunda ve 
profesyonel bakım aldıklarında olumlu, mutlu ve sağlıklı bir gebelik geçirdiklerini göstermektedir. Bu 
çalışma, fetal sağlığın değerlendirilmesinde gebelere yapılan testlerin öncesinde ve sonrasında, 
gebelerin yaşadığı duygu durumlarının kalitatif olarak belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak 
planlanmıştır. 

GEREÇ ve YÖNTEM: Çalışma 28 Kasım 2005- 15 Ocak 2006 tarihleri arasında İstanbul ilindeki 
400 yatak kapasitesine sahip 5 devlet hastanesinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 32 haftalık ve 
üzeri gebe kadınlar oluşturmuştur. Olasılıksız örneklem yöntemi ile belirlenen hastanelerde; 
çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 37 gebe örnekleme alınmıştır. Yüz yüze kişi bildirimine bağlı 
anket yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS For Windows 11.0 programı ile aritmetik 
ortalama, yüzdelik ile değerlendirilmiştir. Gebe kadınların düşünceleri ise kalitatif olarak verilmiştir. 

BULGULAR: Çalışmamıza katılan gebelerin %48.6’sının 25-31 yaş grubunda, yarıdan fazlasının 
(%56.8) ilkokul mezunu olduğu ve % 70.3’ünün çalışmadığı, gebelerin %45.9’unun ilk, %51.4’ünün 2-
3 gebelikleri olduğu ve büyük çoğunluğunun (%86.5) gebeliklerini istediği belirlenmiştir. Fetal sağlığı 
değerlendirmek için yapılan tüm testlerin annelerin bazıları için endişe kaynağı olduğu saptanmıştır. 
Annelerin kontrollere genellikle birileri ile gittiği belirlenmiştir. 

SONUÇ: Sonuç olarak gebe kadının bilinmezlikten doğan endişelerinin olduğu, özellikle fetal sağlığı 
değerlendirmek için yapılan testlerden endişelendikleri ve bu endişeleri giderebilecek kişilerden biri 
olan hemşireler hakkında genelde olumsuz düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. 

ANAHTAR KELİMELER: Anne adayı, fetal sağlık, kalitatif değerlendirme. 

 

ABSTRACT 
Qualitative Review of Pregnant Approach to Fetal Health Evaluation Tests 

 

Introduction: Studies show that pregnant experience positive, happy and healthy pregnancy if they 
have enough information about pregnancy and get professional health care. This was planned as a 
descriptive study in order to define the pregnant emotional conditions in a qualitative method, before 
and after the fetal health evaluation tests.  

Materials and Methods:  The study was carried out from 28 November 2005 to 15 January 2006 in 5 
state hospitals with 400 bed capacity. The study population was composed of pregnant women for 32 
weeks or longer. In total 37 pregnant women who accepted to join the study were recruited, in 
hospitals defined by improbable sampling method. Face to face survey method was used to collect the 
data.  The data were examined by using arithmetic mean and percentage, via SPSS for Windows 11.0 
program. Ideas of pregnant women were evaluated qualitatively. 
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Results: 48.6% of participants are at the age of 25-31, more than half of them graduated primary 
school, 70.3 % do not work, 45.9 % experience their first pregnancy, 51.4% experience their 
second/third pregnancy and majority of them (86.5%) is eager for pregnancy.  It’s determined that 
fetal evaluation health tests worry some of the mothers. Most mothers accompanied by someone 
during controls. 

Conclusion: As a result, it was defined that pregnant women had worries stem from obscurity; they 
especially worried about the fetal health evaluation tests, and generally had     a negative opinion for 
the nurses who could actually eliminate their worries.  

Key Words: Pregnant, fetal health, qualitative evaluation. 

 

GİRİŞ ve AMAÇ 
Doğum öncesi bakım, anne ve fetusun tüm gebelik boyunca düzenli aralıklarla, gerekli muayene ve 
önerilerde bulunularak, eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından izlenmesidir (Beşer, Ergin ve Sönmez 
2007; Kaya ve Serin 2008; Turan,Ceylan ve Teyikçi 2008). Prenatal ya da antenatal bakım hizmeti 
olarak da adlandırılmaktadır (Sönmez 2007;Turan ve ark 2008). 

Türkiye'de kadınların gebelikleri sırasında tıbbi bakım alması yıllar geçtikçe artmaktadır. 2003 yılında 
yapılmış olan TNSA'na göre son 5 yıl içinde gebe kalan annelerin %81’'i gebelikleri sırasında en az 
bir kez sağlık personeli tarafından izlenmekte iken bu oran 2008’de % 92’ye çıkmıştır. Ancak doğum 
öncesi bakım alma oranı, kırsal yerleşim yerlerinde yüzde 84’e; Doğu’da ve eğitimsiz anneler arasında 
yüzde 80’nin hemen altına; 6 ve daha fazla çocuğu olan anneler arasında ise yüzde 72’ye 
gerilemektedir (TNSA 2003;TNSA 2008). 

Gebelik ilerledikçe doğum, bebeğin sağlığı ve anneliğe ilişkin kaygılar ortaya çıkar. Bebeğin 
zedelenmesi ve ölümüne ilişkin ya da kendi sağlığına ilişkin korkular yaşanan fiziksel huzursuzluğu 
daha arttırır (Dülgerler, Engin ve Ertem 2005). Fetal sağlığı değerlendiren testler riskli doğumların 
erken tanısında büyük önem taşımaktadır. Yapılan prenatal tanı ile gebeliğin erken döneminde kalıtsal 
geçiş gösteren hastalıkların belirlenmesi ve etik/yasal değerler çerçevesinde gebeliğin sonlandırılması 
ile mümkündür. Gebelik ve doğum eylemi fizyolojik ve doğal bir olay olmasına karşın, bu süreçte 
anne ve bebeğin yaşamını tehdit edebilecek bir takım patolojik olaylar görülebilir ve bunlar anne 
adayının fizyolojik ve psikolojik durumunu olumsuz etkileyebilir. (Comert, Yıldırım, Güngördük, 
Aktaş ve Ark 2007). Yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre, hem kadın hem de erkeklerin 
%80'ninden fazlasının doğumla ilgili bazı korkulara sahip olduklarını bulunmuştur. Kadınlar en çok 
önemsedikleri sıraya göre, malformasyonlu ya da yaralanmış incinmiş bir bebeğe sahip olmaktan, 
operasyonlu doğumdan, yabancı bir ortamda yalnız kalmaktan, herhangi bir şeyi yanlış yapmaktan ve 
doğumun nasıl olacağı ile ilgili belirsizliklerle karsı karsıya kalmaktan kaygı duyduklarını ifade 
etmişlerdir (Kitapçıoğlu, Yanıkkerem, Sevil ve Yüksel 2008).  

Anne adayı fiziksel yönde olduğu kadar duygusal yönden de desteklenmelidir. Gebelik süresince 
yapılan fetal sağlığın değerlendirilmesine yönelik testler öncesinde ve sonrasında sağlık personeli 
tarafından anne adaylarına yapılan açıklamaların, onların korku ve endişelerinin azalması yönünde etki 
gösterdiği görülmüştür. Yapılan çalışmalar, anne adaylarını gebeliğe ilişkin yeterli bilgileri olduğunda 
ve profesyonel bakım aldıklarında olumlu, mutlu ve sağlıklı bir gebelik geçirdiklerini göstermektedir 
(Akçay ve Terzioğlu 2007; Atar Güler ve Kemik 2007; Dülger ve ark,2005). 

Araştırma fetal sağlığın değerlendirilmesinde gebelere yapılan testlerin öncesinde ve sonrasında, 
gebelerin yaşadığı duygu durumlarının kalitatif olarak belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak 
planlanmıştır. 
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GEREÇ VE YÖNTEM 
Araştırma türü: Kalitatif kesitsel tanımlayıcı bir araştırmadır.  

Araştırma yeri: İstanbul ilinde 400 yatak kapasitesine sahip 5 devlet hastanesidir.  

Araştırma süresi: Araştırma 28 Kasım 2005 -15 Ocak 2006 tarihleri arasında yapılmıştır.  

Evren ve örneklem: Araştırmanın evrenini 32 haftalık ve üzeri gebe kadınlar oluşturmuştur. 
Olasılıksız örneklem yöntemi ile belirlenen hastanelerde gebelik takibini yaptıran, en az 3 kez fetal 
sağlığı değerlendiren non-invazif testlerden yapılmış ( FKH takibi, USG, laboratuar testleri, ikili test, 
üçlü test, NST vb. gibi), her hangi bir sağlık problemi olmayan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 
toplam 37 gebe örnekleme alınmıştır. 

Örneklem yöntemi: Olasılıksız örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Veri Toplama Formu: 13 açık uçlu sorudan oluşan, gebelerin tanıtıcı özelliklerini,  test işlemlerine 
duygusal yaklaşımını, işlemler sırasında sağlık personeli ve hemşireye bakış açısını, bilgi alıp 
almadığını sorgulayan anket formu ile veriler elde edilmiştir. Soruların anlaşılırlığı 10 kişilik bir pilot 
uygulama ile denenmiştir. Görüşmeler ortalama 15-20 dakika sürmüştür. 

Veri Toplama Yöntem: Yüz yüze kişi bildirimine bağlı anket yöntemi uygulanmıştır.  

Verilerin Değerlendirilmesi: Elde edilen veriler SPSS For Windows 11.0 programı ile yüzdelik ile 
değerlendirilmiştir. Gebe kadınların düşünceleri ise kalitatif olarak verilmiştir. 

Etik: Vakalara araştırmanın amacı açıklanmış, sözel onamları alınmış istediği zaman ayrılabileceği 
söylenmiştir, Anketlerde isim ya da adres alınmamış gizlilik hakkı muhafaza edilmiştir. 

BULGULAR 

Tablo 1. Gebelerin Sosyo-demografik Özelliklerinin Dağılımı 

 

ÖZELLİKLER n % 

YAŞ GRUPLARI   

18 – 24 13 35.1 

25 – 31  18 48.6 

32 ve üzeri 6 16.2 

EĞİTİM DURUMU   

İlkokul 21 56.8 

Ortaokul 4 10.8 

Lise 11 29.7 

Üniversite 1 2.7 

ÇALIŞMA DURUMU   

Çalışan 11 29.7 

Çalışmayan 26 70.3 

TOPLAM 37 100.0 
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Gebelerin sosyo-demografik özelliklerini sorguladığımızda (Tablo 1), %48.6’sının 25-31 yaş 
grubunda, yarıdan fazlasının (%56.8) ilkokul mezunu olduğu ve % 70.3’ünün çalışmadığı 
belirlenmiştir. 

 

Tablo:2 Gebelerin Gebelik Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

ÖZELLİKLER n % 

GEBELİK HAFTASI   

32 – 35 9 24.3 

36 – 39 16 43.2 

40 ve üzeri 12 32.4 

GEBELİK SAYISI   

İlk 17 45.9 

2 – 3 19 51.4 

4 ve üzeri 1 2.7 

GEBELİĞİ İSTEME DURUMU   

İsteyen  32 86.5 

İstemeyen 5 13.5 

EŞLERİN AKRABA OLMA DURUMLARI   

Akraba Olan 7 18.9 

Akraba Olmayan 30 81.1 

DÜZENLİ KONTROLE GİTME DURUMU   

Düzenli Gelen 22 59.5 

Düzenli Gelmeyen 15 40.5 

TOPLAM 37 100 

 

Tablo 2’de gebelerin gebelik özelliklerini incelediğimizde, %45.9’unun ilk, %51.4’ünün 2-3 
gebelikleri olduğu, büyük çoğunluğunun (%86.5) gebeliklerini istediği, %18.9’unun eşlerinin akraba 
oldukları, %59.5’inin düzenli gebelik kontrollerine gittiği tespit edilmiştir. Kadınların tümünün 
anomalili bebeğe sahip olmadıkları saptanmıştır. 
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Tablo 3. Gebelerin Uygulanan Fetal Sağlığı Değerlendiren Testlere Göre Dağılımı 

 

FETAL SAĞLIĞI 
DEĞERLENDİREN 
TESTLER 

Yapılan 

N               % 

Yapılmayan 

N               % 

Toplam 

N               % 

USG 36 97.3 1 2.7 37 100.0 

NST 30 81.1 7 18.9 37 100.0 

50 gr OGTT   26 70.3 11 29.7 37 100.0 

İkili Test 22 59.5 15 40.5 37 100.0 

Üçlü Test 18 48.6 19 51.4 37 100.0 

 

Gebelerin hemen hemen tümüne (%97.3) USG, %81.1’ine NST, %70.3’üne 50 gr OGTT, %59.5’ine 
ikili test ve %48.6’sına üçlü test yapıldığı belirlenmiştir (Tablo 3). 

Annelere kontrolleri sırasında kendilerine yapılan açıklamalar hakkındaki düşünceleri sorulduğunda 
(tablo 4), %18.92’si tüm açıklamaların yapıldığını ifade ederlerken, %16.3’ü “Açıklamalar yeterli 
değildi, testleri yaptırdım ama ne için olduğunu bilmiyorum.” diyerek açıklamalardan memnun 
olmadıklarını ifade etmişlerdir. 3 annenin ise “Bana ne zaman geleceğimi ve testin ne için ve ne 
zaman yapılacağını anlattılar. Sormasaydım anlatırlar mıydı bilmiyorum.” diyerek kendi taleplerinin 
açıklamada etkili olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir. Annelerin %8.11 ifadeleri ise birbirlerinin 
neredeyse tam zıttı olduğu “Pek bilgi vermediler” diyenlerin yanında “İçim rahatladı yeterli buldum” 
diyenlerin de bulunduğu saptanmıştır. Annelerin 5 tanesi ise bu konu ile ilgili düşüncelerini 
belirtmemişlerdir.  

 

Tablo4. Annelerin Yapılan Açıklamalar Hakkındaki Düşüncelerinin Dağılımı 

 

           DÜŞÜNCELER N % 

Tüm açıklamalar yapıldı. 7 18.92 

Açıklamalar yeterli değildi, testleri yaptırdım ama ne için olduğunu 
bilmiyorum. 

6 16.23 

Bana ne zaman geleceğimi ve testin ne için yapılacağını ve ne zaman 
yapılacağını anlattılar. Sormasaydım anlatırlar mıydı bilmiyorum. 

3 8.11 

Pek bilgi vermediler. 3 8.11 

Daha fazla bilgi verilmeli. 3 8.11 

İçim rahatladı yeterli buldum. 3 8.11 
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Çocuğumun iyi olduğunu, zekasında bir bozukluk ve herhangi bir sakatlık 
olmadığını doktorum bana açıkladı. 

2 5.41 

Hiç bir sorumun cevabı verilmedi. 1 2.70 

Hemşire sadece görevini yapıyor bana hiçbir şey anlatmıyor. 1 2.70 

Bu alanda benimde bilgim var. 1 2.70 

Testlerimi devlet hastanesinde yaptırdım, çok yoğun oldukları için kısa 
cevaplar veriyorlardı. 

1 2.70 

Sadece kayıt alındı. 1 2.70 

Düşüncelerini belirtmeyenler 5 13.51 

TOPLAM 37 100.0 

 

Annelerin kontroller hakkındaki düşüncelerini incelediğimizde, % 13.1’inin “Bebeğimin sağlıklı 
olduğunu öğrendim, bu beni çok mutlu etti/rahatladım”, “Bana değil çocuğuma faydası oluyordu” diye 
düşüncelerini ifade ederlerken, 4 tanesi “Biraz içim rahatladı, endişelerimi giderdim”, 3 tanesi de 
“Kendimin ve bebeğimin sağlığını değerlendirmemi sağladı, güvende olduğumuzu biliyordum” 
diyerek memnuniyetlerini dile getirmişlerdir. 

Annelerin çoğunluğunun kontrolleri yararlı bulduğu sadece 6 annenin düşüncelerini belirtmediği 
saptanmıştır (Tablo 5). 

 

Tablo. 5 Annelerin Kontrollerin Sağladığı Yararlar Hakkındaki Düşüncelerinin Dağılımı 

 

DÜŞÜNCELER N % 

Bebeğimin sağlıklı olduğunu öğrendim, bu beni çok mutlu etti/rahatladım.  

5 

 

13.51 

Bana değil çocuğuma faydası oluyordu. 5 13.51 

Biraz içim rahatladı, endişelerimi giderdim. 4 10.81 

Kendimin ve bebeğimin sağlığını değerlendirmemi sağladı, güvende 
olduğumuzu biliyordum. 

3 8.11 

Çocuğumun/bebeğimin sağlıklı olduğunu öğrendim. 2 5.41 

Kendime güvenim ve sorumluluk bilincim gelişti. 2 5.41 

İlk gebeliğim olduğu için çok yararlı oldu/rahatladım. 2 5.41 
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Düşük yaşadığım için korktum. 1 2.70 

Bir komşum boş gebelik olmuştu, sanırım üzüm gebeliği diyorlarmış, 
onun gibi bir şeyin başıma gelmesinden çok korktum. Kontrollere düzenli 
gelerek bu korkumdan kurtuldum. Ve rahat bir gebelik geçirdim. 

 

1 

 

2.70 

Kendi içimi rahatlattım. 1 2.70 

Çocuğuma karşı sorumluluklarımı yerine getirdiğim için kendimi rahat 
hissediyordum. 

 

1 

 

2.70 

Endişelerim ve kaygılarım ortadan kalktı. 1 2.70 

Düzenli gelmenin faydalı olduğunu düşünüyordum. 1 2.70 

Yaşımdan dolayı içimde korkular vardı merakım giderildi. 1 2.70 

Sonucu öğrenmek beni korkutuyordu. 1 2.70 

Düşüncelerini belirtmeyenler. 6 16.23 

TOPLAM 37 100.0 

 

Tablo 6. Annelerin Fetal Sağlığı Değerlendiren Testlerden Endişelenme Durumlarına Göre 
Dağılımları 

 

ENDİŞELENME DURUMLARI N % 

Zeka testinden korktum. 7 18.93 

Kötü sonuç çıkması düşüncesi beni korkuttu. 3 8.11 

USG’den biraz çekindim. 3 8.11 

Hepsinden korktum, çocuğuma kötü bir şey olmasını istemiyordum. 2 5.41 

İlk USG zamanı korktum, çünkü bu benim ilk bebeğimdi ve bebeğimi 
sağlıklı olarak ilk defa görebilecektim. Bir yeri eksik sakat olur diye çok 
korktum.  

2 5.41 

Zekâ testinden korktum. Çocuğumun geri zekalı olmasından korktum. 1 2.70 

Şeker testinden korktum. Hamileliğimi zor geçireceğimi düşündüğüm 
için. 

1 2.70 

Zekâ geriliği olsaydı ömür boyu sürerdi diye çok korktum. Bebeğimde 
kordon dolanması olmuştu, bu yüzden NST, USG sırasında bebeğime bir 
şey olacak diye çok korktum. 

 

1 

 

2.70 
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Şeker hastalığından korktum. 1 2.70 

Zekâ testinden korktum. Bilinmezlik beni korkuttu. 1 2.70 

USG ‘den korktum çünkü bebeğimde problem olmasından çok korktum. 1 2.70 

OGTT’den bilgisizlikten korktum. 1 2.70 

NST, USG, zekâ testi beni biraz korkutuyor. Çocuğuma zarar olacak diye 
korktum. 

1 2.70 

Gebelik testi idi çünkü gebe kalmayı çok istiyordum ve sonucun negatif 
çıkma ihtimali beni çok korkuttu. 

 

1 

2.70 

Çocuğumun sakat olmasından korktum. 1 2.70 

Hangi testin neden yapıldığını bilmiyordum sadece çocuğumun iyi olup 
olmadığını öğrenmek için yapıyorlardı. 

1 2.70 

USG, hem cinsiyetini merak ettim, hem de düşük yapacağım için 
korktum. 

1 2.70 

Hiç korkmadım. 4 10.82 

Düşüncelerini belirtmemişlerdir. 4 10.82 

TOPLAM 37 100.0 

 

Annelerin testler hakkındaki endişelenme durumlarını sorguladığımızda, annelerim en çok 
endişelendikleri konunun (% 18.93) zeka testi olduğunu,   3 annenin kötü sonuç çıkmasından 
korktukları, 3 tanesinin de USG’den çekindiklerini ifade ettikleri, annelerin sadece 4 tanesinin hiç 
korkmadıklarını söylediğini ve 4 annenin de düşüncelerini belirtmedikleri gözlemlenmiştir. Fetal 
sağlığı değerlendirmek için yapılan tüm testler annelerin bazıları için endişe kaynağı olduğu 
belirlenmiştir (Tablo 6).  

Tablo 7. Kadınların Uygulamalar Sırasında Hemşire Yaklaşımları Hakkındaki Düşüncelerinin 
Dağılımı  

 

DÜŞÜNCELER n % 

İyiydi bana ne yapmam gerektiğini söyledi. 5 13.51 

Farklı hemşirelerle karşılaştığım için farklı tepkilerle karşılaştım. 
Bazı hemşireler bilgi vermezken bazıları veriyor. 

4 10.82 

Hemşireler ilgisiz ve umursamaz davranıyor. 3 8.11 
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Hemşirelerle pek muhatap olmadım. En çok doktorlarla karşılaştım.  2 5.41 

Hemşireler ilgisizdi. Sadece kendi işleriyle ilgileniyordu. 2 5.41 

Hemşireler çok iyiler özellikle birkaç tanesi çok ilgiliydi. Fazla 
bilgi vermiyorlar ama iyi davranıyorlar. 

1 

 

2.70 

Çok fazla hasta olduğu için pek fazla ilgilenemiyorlar. Onlara da hak 
vermiyor değilim.   

1 2.70 

Ben bu hastaneye devamlı geldim. Burada çok yakın bir ilgi yoktu. 
Gerekli bilgiyi çok sıcak bir biçimde vermiyorlar, fakat kötüde 
davranmıyorlar. 

 

1 

 

2.70 

Hemşireler çok kötü, hitab edişleri hiç güzel değil. 1 2.70 

Sorularıma kısa cevap verdi. 1 2.70 

Çok soğuk davranıyorlar. İşlem bir an önce bitsin diye eve gitmek 
istiyorlar.  

1 2.70 

Hemşire herhangi bir bilgi vermedi. 1 2.70 

Yardımcı oldular ama yetersiz. 1 2.70 

Soğuk ve mesafeli idiler. 1 2.70 

Hemşireler çok yoğundu. Daha çok doktordan bilgi alabildim. 1 2.70 

Sorduğum sorulara cevap verirken geçiştirmelik cevaplar verdi, 
uygulama hakkında bilgi vermedi. 

1 2.70 

Devlet hastanesindekiler ilgilenmiyorlar. Bize köpekmişiz gibi 
bağırıp çağırıyorlar. 

 

1 

2.70 

Çok ilgi gösterdiler. Zaten, çoğu arkadaşım. 1 2.70 

Hemşire Hanım bana karşı çok ilgili idi, açıklama yaptı. 1 2.70 

Bana karşı ilgili idi. 1 2.70 

İlgisizdi. 1 2.70 

Sorularıma anlayacağım cevaplar alamadım. 1 2.70 

Düşüncelerini belirtmeyenler. 4 10.82 

TOPLAM 37 100.0 
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Annelerin endişelerinin giderilmesi için konu hakkında bilgilendirilmeleri çok önemlidir.  Gebelerin 
uygulamalar sırasında hemşirenin yaklaşımları hakkındaki düşüncelerini araştırdığımızda (Tablo 7),  
annelerin 9 tanesinin genelde olumlu düşünceler sahip oldukları (5 tanesi “İyiydi bana ne yapmam 
gerektiğini söyledi” derken 1’er taneleri “Hemşireler çok iyiler özellikle birkaç tanesi çok ilgiliydi. 
Fazla bilgi vermiyorlar ama iyi davranıyorlar”, “Çok ilgi gösterdiler. Zaten, çoğu arkadaşım”, 
“Hemşire Hanım bana karşı çok ilgili idi, açıklama yaptı” ve “Bana karşı ilgili idi”), 4 tanesinin 
düşüncesini belirtmediği, geri kalan annelerin ise çoğunun olumsuz düşüncelere sahip oldukları tespit 
edilmiştir. Annelerin biri “Devlet hastanesindekiler ilgilenmiyorlar. Bize köpekmişiz gibi bağırıp 
çağırıyorlar” şeklindeki ifadesi biz hemşireler için oldukça üzücü bir durum olup bizce üstünde 
önemle durulması gereken bir konudur. 

 

Tablo.8 Gebelerin Kontrollerde Gördüğü Destek Durumlarının Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

       DÜŞÜNCELER n % 

Eşim vardı destek oldu. 14 37.83 

Eşim ve bir yakınımız vardı. Destek oldular. 5 13.51 

Kayınvalidem ve görümcem vardı. Destek oldu. 5 13.51 

Annem ve kardeşim vardı. Destek oldular. 4 10.82 

Eşim vardı destek hissetmedim. 3 8.11 

Tek başıma geldim. 2 5.41 

Düşüncelerini belirtmemişlerdir. 4 10.82 

TOPLAM 37 100.0 

                                             

Annelerin kontrollere gittiklerinde yanlarındaki kişileri ve destek olup olmadıklarını sorguladığımız 
Tablo 8’i incelediğimizde,  yarıya yakının (%37.83 eşim, % 13.51 eşim ve bir yakınımız vardı) 
eşlerinin yanlarında bulunduğu ve kendilerine destek olduğu, % 8.11’inin ise eşlerinin yanında 
olmalarına karşın, desteklerini hissetmediklerini ifade ettikleri belirlenmiştir.  Annelerin kontrollere 
genellikle birileri ile gittiği, tek başına gittiğini ifade eden anne sayısının iki olduğu ve 4 annenin de 
düşüncelerini belirtmediği gözlemlenmiştir. 

TARTIŞMA 
TNSA 2008 verilerine göre ülkemizde en sık doğurganlık 20-34 yaş grupları arasında görülmektedir. 
Bu çalışmada ise TNSA ya paralel olarak en sık doğurganlık 18-24 (%35.1) ve 25 - 31 (%48.6) 
bulunmuştur (TNSA 2008). 

Gebelerin eğitim durumu incelendiğinde TNSA 2008 sonuçlarına göre anne adaylarının ilköğretim 
mezunu olduğu ( % 21.7 ilköğretim birinci kademe, % 22.7 ilköğretim ikinci kademe) görülmektedir 
(TNSA 208), Demirci ve Karanisoğlu’nun çalışmalarında gebelerin %61.4’ünün ilkokul, %23.2’sinin 
ortaöğrenim ve %13.’inin yüksekokul mezunu olduğu bulunmuştur (Demirci ve Karanisoğlu 2001). 
Çalışmamızda bunlara paralelde olup ilkokul mezunu oranı %56.8, ortaokul mezunu oranı %10.8, lise 
mezunu oranı %29.7, üniversite mezunu oranı %2.7, okur - yazar olmayanların oranı ise %0.0'dır. 
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Çalışmamızda gebelerin çalışma durumu sorgulandığında %29.7’sinin çalıştığı, %70.3'ü çalışmadığı 
saptanmıştır. Türkiye genelinde 2008 TNSA verilerine göre kadınların % 31’inin çalıştığı 
belirlenmiştir ve bu sonuçta çalışmamızla paralellik göstermektedir (TNSA 2008). 

Kaya’nın çalışmalarında (2007) gebelerin % 41’inin primipar olduğu saptanmıştır (Kaya ve  Serin 
(2007). Pehlivanoğlu'nun çalışmasında (2003) gebelerin %57'si primipar, %43 ise multipar olduğunu 
bulmuştur (13). Bizim çalışmamızda ise ilk gebeliği olan annelerin oranı %45.9, 2. ve 3. gebeliği olan 
annelerin oranı %51.4, 4 ve üzeri gebeler ise %2.7'dir ve sonuçlarımız Kaya ve Pehlivanoğlu’na 
benzerlik göstermektedir. 

 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’nın (TNSA) 2008 raporuna göre, Türkiye’deki her 100 
gebelikten 10’u istenmediği için sonlandırıldığı saptanmıştır. Raporda, ayrıca, Türkiye’de kürtaj 
oranının diğer ülkelere nazaran hızla arttığı da dile getirilmektedir (TNSA 2008). Soypak'ın  (1999) 
çalışmasında isteyerek gebe kalma durumu %86.5 olarak belirlenmiştir (Soypak 1999) ve 
sonuçlarımızı desteklemektedir. 

2008 TNSA sonuçlarına göre tüm gebeliği boyunca sadece 4 kez ve üzeri gebelik kontrollerine giden 
gebe oranın %73.7 iken gebelik boyunca kontrole gitmeyen gebe oranı da % 7.8’dir. Buda ülkemizde 
tüm gebeliği boyunca gebelik kontrollerine gitmeyen gebe sayısının az olduğunu göstermektedir 
(TNSA 2008). 

Turan, Ceylan ve Teyikçi (2008) benzer çalışmalarında annelerin % 11.5’inin hiç doğum öncesi bakım 
almadığı belirlemişlerdir (Turan ve ark. 2008). Çetin ve ark. çalışmasında (2005) annelerin 
%48.4’ünün yetersiz bakım aldıkları belirlenmiştir (Çetin, Güneş, Karaoğlu ve Üstün 2005) .  

Çalışmamızda ise düzenli kontrollere gelen gebe oranı %59.5, gelmeyenler oranı ise %40.5 olarak 
bulunmuştur. Sonuçlarımız 2008 TNSA  ve Turan ve ark. sonuçları ile parelellik göstermez iken ile 
Çetin ve ark. çalışması ile paralellik göstermektedir. 

Doğum öncesi gebe eğitim programlarının yaygın uygulandığı gelişmiş ülkelerde bile bazı gebeler için 
yeterli bilgi alamama sorunu devam etmektedir. Yapılan bir çalışmada gebelerin %32- %40’ının farklı 
tarama testlerinin fayda ve riskleri ile ilgili yeterli bilgi alamadığını düşündüğü bildirilmiştir. Başka bir 
çalışmada da gebelerin yarısı ilk doğum öncesi muayene esnasında daha fazla bilgi verilmiş olsaydı 
bundan memnun kalacaklarını bildirmiştir (Atar Güler ve Kemik 2007) 

Akçay ve Terzioğlu’nun çalışmalarında gebelerin anksiyetelerinin yüksek olduğu ve anksiyetelerini 
gidermede özellikle hemşirelerin danışmanlık rollerinin önemini vurgulamışlardır (Akçay ve 
Terzioğlu 2007). 

Demirci ve Karanisoğlu (2001) çalışmalarında, kadınların %53.7’sinin gebelik hakkında bilgilerinin 
olmadıklarını saptamışlardır (Demirci ve Karanisoğlu 2001). Bu bulgular çalışmamız sonuçlarına 
yakındır. 

Pehlivanoğlu'nun çalışmasına göre gebelerin uygulamalardan memnuniyeti değerlendirilmesine 
yönelik, soruda kısmen yetersiz ve yetersiz cevaplarında bulunması uygulamaya ait kişisel 
farklılıkların olduğunu göstermiştir. Danışmanlık hizmetlerinin zayıf olması da bu nedenler arasında 
sayılabilir. Tüm bu nedenlerden dolayı gebe kadının yaşadığı anksiyete uzun dönemde 
değerlendirilmesi gerekmektedir (Pehlivanoğlu 2004). Örneklem grubu gebelerimizin de fetal sağlığı 
değerlendiren testler hakkında endişelenmeleri duygularının birbirinden çok farklı olduğu 
gözlenmiştir.  

Gebelik her kadın için kriz durumu oluşturması ile birlikte bu durumun üstesinden gelmesi kadının 
yaşı, sosyal statüsü, algıladığı sosyal destekle yakından ilişkilidir. Kendi arkadaşlarından ve ailesinden 
destek aldığını ifade eden gebelerin evlilik ve eşleriyle olan ilişkileri sorgulanmamıştır. Ancak bu 
gebelerin eşlerinden destek alamamaları, yaşamlarıyla ilgili daha endişeli olmaları nedeniyle depresif 
semptomlarının daha fazla olduğu şeklinde yorumlanabilir. 
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Gebelik dönemde kadının olabildiğince profesyonel destek ve sosyal destek alabilmesinin sağlıklı bir 
gebelik süreci geçirmesinde etkili olabileceği söylenebilir. Dolayısıyla sağlık profesyonellerinin 
gebelik sürecinde anne adaylarının, hem fiziksel sağlık hem de ruhsal sağlıklarının tam bir iyilik 
halinde olabilmesi için gerekli değerlendirmeleri yapmaları, bu değerlendirmelerin sadece riskli 
gebeliklerde değil tüm anne adayları ile yapılması, yeni bir yaşamın vereceği kaygı nedeniyle 
kadınların gebelikleri sırasında ruhsal bir takım problemler yaşayabilmeleri ve bu problemlerin erken 
tanınmaması ve tedavi edilmesini sağlayabilir (Dülger ve ark. 2007) 

Demirci ve Karanisoğlu (2001) çalışmalarında, gebelerin eşlerinin desteğini %90.7 oranında yeterli 
bulduklarını ifade ettiklerini saptamışlardır, bu bulguda çalışmamızla benzerlik taşımaktadır (Demirci 
ve Karanisoğlu 2001). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Gebelerin %48.6’sının 25-31 yaş grubunda, yarıdan fazlasının (%56.8) ilkokul mezunu olduğu 
ve % 70.3’ünün çalışmadığı, 

• Gebelerin %45.9’unun ilk, %51.4’ünün 2-3 gebelikleri olduğu, büyük çoğunluğunun (%86.5) 
gebeliklerini istediği, %18.9’unun eşlerinin akraba oldukları, %59.5’inin düzenli gebelik 
kontrollerine gittiği, 

• Gebelerin hemen hemen tümüne (%97.3) USG, %81.1’ine NST, %70.3’üne 50 gr OGTT, 
%59.5’ine ikili test ve %48.6’sına üçlü test yapıldığı, 

• Annelerin %18.92’si tüm açıklamaların yapıldığını ifade ederlerken, %16.3’ü açıklamalar 
yeterli olmadığını, %8.11’i bilgi vermediler derken yine %.8.11’i ise yeterli bilgi aldığını,   

• Annelerin çoğunluğunun kontrolleri yararlı bulduğu,  

• Fetal sağlığı değerlendirmek için yapılan tüm testlerin annelerin bazıları için endişe kaynağı 
olduğu,  

• Annelerin 9 tanesi genelde hemşirelerin yaklaşımları hakkında olumlu düşünceler sahip iken, 
4 tanesinin düşüncesini belirtmediği ve geri kalan annelerin ise çoğunun olumsuz düşüncelere 
sahip oldukları,  

• Annelerin kontrollere genellikle birileri ile gittiği, tek başına gittiğini ifade eden anne 
sayısının iki olduğu saptanmıştır. 

Sonuç olarak gebe kadının bilinmezlikten doğan endişelerinin olduğu, özellikle fetal sağlığı 
değerlendirmek için yapılan testlerden endişelendikleri ve bu endişeleri giderebilecek kişilerden 
biri olan hemşireler hakkında genelde olumsuz düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. 

Sonuçlarımız doğrultusunda şunlar önerilebilir; 

 Gebe kadınların fetal sağlığı değerlendiren testler hakkında eğitilmeleri, 

 Gebeleri bilgilendirmek için standart bir eğitim programlanması ve bu eğitimin hastanelerde 
yürütülmesi 

  Fetal Sağlığı değerlendiren testler ile ilgili broşür, afiş hazırlanması ve bunların kitle iletişim 
araçları ile gebe kitlesine ulaştırılması 

 Hemşireler hakkındaki olumsuz duygu ve düşünceleri giderebilmek için çalışmanın yapıldığı 
kurumlara sonuçların bildirilmesi, 

 Çalışmanın daha geniş örneklem sayısı ile tekrarlanması 
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