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PURPOSE: This preliminary study evaluates 
the understanding of illness perception among 
cardiac patients’ and correlations of each of the 
items.
METHODS: A preliminary study was conducted 
using the Brief Illness Perception Questionnaire 
(BIPQ) in a tertiary hospital among 40 cardiac 
patients. There are 9 items in the BIPQ with 0-10 
response scale except for the ninth item about 
causal factors which is an open-ended item. 
Items 1 to 5 assesses on the cognitive illness 
perception which comprises of consequences, 
timeline, personal control, treatment control, and 
identity. Item 6 and 8 are on emotional response 
and item 7 is on coherence. 
RESULTS: The overall mean score of the 8 items 
of BIPQ was 7.04 (1.07) with the highest mean 
for item 4 on treatment control and item 6 on 
personal control at 8.02 (0.92) and 7.03 (1.77) 
respectively. While the lowest mean was item 
7 on understanding at 6.63 (1.83).The causal 
factor for the open-ended question was mostly 
on consumption of fatty food intake, sedentary 
lifestyle, and stress at work. Perceiving personal 
control was significantly being affected by 
perceiving treatment control for the cardiac 
disease (r=0.50) and being concerned about their 
cardiac symptoms was significantly related to 
perceiving consequences of the disease (r =0.54), 
perceiving identity (r=0.75) and perceiving 
emotional control (r=0.67). Perceiving emotional 
control on their symptoms was significantly 
related to perceived consequences on cardiac 
disease (r=0.51), perceived identity (r=0.53) and 
perceived concern on cardiac disease (r=0.67). 
DISCUSSION: The results have shown significant 
correlations with relevant outcomes measures. 
Thus, it is useful in clinical practice to assess 
and potentially modify patient’s perceptions 
on understanding, emotional control, personal 
control, consequences and perceived concerned 
over their cardiac disease. 

Keywords: Illness perception, treatment control, 
personal control, emotional response

AMAÇ: Bu ön çalışma, kalp hastalarında hastalık 
algısı anlayışını ve her bir maddenin korelasyo-
nunu değerlendirir.
METOT: 40 kalp hastası arasında üçüncü basa-
mak hastanede Kısa Hastalık Algısı Anketi (BIPQ) 
kullanılarak bir ön çalışma yapılmıştır.Açık uçlu 
bir madde olan nedensel faktörlerle ilgili doku-
zuncu madde dışında BIPQ’da 0-10 yanıt ölçeğine 
sahip 9 madde vardır.
Madde 1 ile 5 sonuçları,zaman çizelgesini,kişisel 
kontrolü,tedavi kontrolünü ve kimliği içeren bi-
lişsel hastalık algısını değerlendirir.Madde 6 ve 
8 duygusal tepki üzerine ve madde 7 tutarlılık 
üzerinedir.
SONUÇLAR: 8 BIPQ maddesinin genel ortala-
ma skoru,tedavi kontrolünde madde 4 ve kişisel 
kontrolde madde 6 için sırayla 8.02(0.92) ve 
7.03(1.77) de en yüksek ortalama olan 7.04(1.07)
idi.En düşük ortalama 6.63’teki anlayışın 7.mad-
desiydi.(1.83),açık uçlu sorunun nedensel faktörü 
çoğunlukla yağlı gıda alımı,yerleşik yaşam tarzı ve 
işyerindeki stres tüketimi üzerineydi.Kişisel kont-
rolün algılanması tedavi kontrolünün algılanma-
sından önemli ölçüde etkilendi.Kalp hastalığı için 
(r=0.50) ve kalp semptomları konusunda endişe 
duyma,hastalığı algılama sonuçları (r=0.54),kim-
liğin algılanması (r=0.75) ve duygusal kontrolün 
algılanması(r=0.67) ile anlamlı şekilde ilişkiliydi.
Semptomları üzerindeki duygusal kontrolü al-
gılamak,kalp hastalığı (r=0.51)algılanan kimlik 
(r=0.53) ve kalp hastalığı ile ilgili algılanan endişe 
(r=0.67) ile anlamlı şekilde ilişkiliydi.
TARTIŞMA: Sonuçlar, ilgili sonuç ölçümleriyle 
anlamlı korelasyon göstermiştir.Bu nedenle,k-
linik uygulamada hastanın kalp hastalıkları ile 
ilgili endişelerini anlama,duygusal kontrol,kişisel 
kontrol,sonuçları ve algılanma konusundaki algı-
larını değerlendirmek ve potansiyel olarak değiş-
tirmek faydalıdır.

Anahtar kelimeler:hastalık algısı,tedavi kontrolü,kişisel 
kontrol,duygusal tepki

ADMISSION. Excessive Caesarean section cuts in 
Polish society are a significant medical problem in 
the field of perinatal care. Currently, the number 
of cesarean sections is constantly growing. This is 
supported by diagnostic methods resulting in the 
extension of indications for caesarean section, 
as well as the attitude of patients, which at the 
turn of many years has changed into a more 
demanding one.
AIM. The aim of the study is to draw the attention 
to women’s opinions on Caesarean section as 
the best method to complete delivery and to 
demonstrate the occurrence of a disturbing 
upward trend in cesarean cuts in Poland.
Material and methods. The method of the 
diagnostic survey was used in the work. The 
research technique was questionnaire of our 
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POLONYA’DA YÜKSEK ORANDAKI SEZARYEN YÖNTEMI 
-KARTOPU EFEKTI- KADINLARIN KÖTÜ DÜŞÜNCE PROBLEMI

A LARGE PERCENTAGE OF CESAREAN CUTS IN POLAND 
- SNOWBALL EFFECT - A PROBLEM OF BAD WOMENS 

OPINIONS

GİRİŞ: Günümüzde sezaryen sayısı sürekli olarak 
artmakta ve Polonya toplumunda aşırı sezaryen 
uygulamarı perinatal bakım alanında önemli bir 
tıbbi sorun oluşturmaktadır. Yıllar içerisinde has-
taların değişen tutumları dolayısıyla, sezaryen 
endikasyonlarının genişlemesine neden olan tanı 
yöntemleri daha talepkar bir hale gelmiştir.
AMAÇ: Bu çalışmanın amacı: doğumun tamam-
lanmasında en iyi yöntem olarak kadınların se-
zaryen hakkındaki görüşlerine dikkat çekmek ve 
Polonya’da sezaryen uygulamalarındaki rahatsız 
edici yükseliş eğiliminin olduğunu göstermektir.
Materyal ve Metotlar: Çalışmada tanısal araştırma 
yöntemi kullanılmış olup, araştırma tekniği ken-
di hazırladığımız anket çalışmasıdır. Araştırma, 
Ekim 2018 ile Ocak 2019 arasındaki dönemde 
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own construction. The research was conducted 
among women in the period from October 2018 
to January 2019. The study involved a total of 
620 women in different age groups. The tables 
and graphs were constructed on the basis 
of the results with the inclusion of statistical 
data on cesarean sections performed by local 
hospitals. The subjects tested agreed and willing 
to participate in the research and were informed 
about the anonymity of the study.
CONCLUSIONS. Most of the respondents think 
that a cesarean section can be made in Poland 
on demand. Most women think that Caesarean 
section is safer than childbirth with the forces 
of nature. Women decide about the choice of 
Caesarean section as the way to finish their 
pregnancy, most of them motivate concern for 
the child’s condition, fear of labor pain and the 
risk of damage to the tissues of the perineum 
and vagina. Many of our respondents claim that 
physiological delivery negatively affects their 
self-esteem and mental state, and can affect the 
quality of sexual intercourse.

Key words. Caesarean section, operation, pregnancy, 
delivery.

kadınlar arasında yapılmıştır. Çalışmaya farklı yaş 
gruplarından toplam 620 kadın katılmış, tablolar 
ve grafikler yerel hastaneler tarafından gerçek-
leştirilen sezaryenlerle ilgili istatistiksel verilerin 
dahil edilmesiyle elde edilen sonuçlara dayanı-
larak oluşturulmuştur. Teste katılacak kişilere 
araştırmanın anonimliği konusunda bilgi veril-
dikten sonra teste katılmaya karar verdikleri ve 
bu konuda istekli oldukları gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR: Ankete katılan kadınların birçoğu 
sezaryenin normal doğumdan daha güvenli ol-
duğunu ve bu nedenle kendi istekleri üzerine Po-
lonya’da sezaryen yapılabileceğini düşünüyorlar. 
Hamileliklerini bitirmek için çocuğun durumuna, 
perineye, vajina dokularında meydana gelebile-
cek hasar risklerine ve doğum sancısı korkusuna 
duydukları endişe dolayısıyla sezaryen olmayı 
seçiyorlar. Ankete katılanlar katılımcıların bir-
çoğu fizyolojik doğumun özgüvenlerini, zihinsel 
durumlarını ve cinsel ilişki kalitelerini olumsuz 
yönde etkileyebileceğini iddia ediyorlar.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, operasyon, hamilelik, 
doğum.

ADMISSION. The history of births is fascinating 
because of its global reach. Thanks to the 
archaeologists’ discoveries of the great ancient 
civilizations - Egyptian, Chinese, Greek or 
Persian, there is evidence that the births in the 
water were practiced. Childbirth in water is an 
alternative to completing pregnancy in an aquatic 
environment, where the temperature is close to 
the warmth of the human body. Now, in many 
countries childbirth in the water is popular, but 
Polish women are skeptical about this method of 
finishing pregnancy.
AIM. The aim of our work is to assess the level of 
knowledge of Polish women and their opinions 
on the benefits of giving birth in water.
Methodology and materials. The work involved 
the use of the diagnostic survey method, 
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POLONYALI KADINLARIN SUDA DOĞUMUN FAYDALARI 
HAKKINDAKI FARKINDALIĞI

AWARENESS OF POLISH WOMEN ABOUT THE BENEFITS OF 
CHILDBIRTH IN WATER

GİRİŞ: Doğum tarihi, küresel ulaşımı nedeniyle 
büyüleyicidir. Arkeologların büyük antik mede-
niyetleri keşifleri sayesinde - Mısır, Çin, Yunan 
veya Fars’ta, suda doğumların uygulandığına dair 
kanıtlar var. Sudaki doğum, sıcaklığın insan vücu-
dunun sıcaklığına yakın olduğu suda yaşayan bir 
ortamda hamileliği tamamlamanın bir alternati-
fidir. Şimdi, birçok ülkede suda doğum popüler, 
ancak Polonyalı kadınlar bu doğum yöntemi ko-
nusunda şüpheci.
AMAÇ: Çalışmamızın amacı, Polonyalı kadınların 
bilgi düzeyini ve suda doğum yapmanın yararları 
hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir.
Metodoloji ve gereçler: Çalışma, tanısal anket 
yönteminin, anket tekniğinin kullanımını içeri-
yordu. Çalışma Ekim 2018 - Ocak 2019 arasındaki 
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