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common reason for medication errors, nurses 
answered: 3/10 using shortcuts; 3/10 errors in 
dosage; 1/10 similarities in medication name; 
1/10 lack of pharmacological knowledge; 
and 2/10 all of the above.7/10 nurses would 
accept responsibility if they make an ME. Five 
nurses would tell a doctor about their error in 
medication, 2 would approach the director of 
the hospital and 3 nurses would tell the nursing 
director.9/10 nurses never made/witnessed an 
ME, and would know what to say if they did;10/10 
would know whom to inform and would like to 
talk to somebody; 4/10 would not know how to 
react if someone from their team makes an ME; 
4/10 think that the night shift increases chances 
for ME; 8/10 think that interruptions during 
preparation of therapy increase chances for ME; 
6/10 think they have the necessary knowledge 
in pharmacology; 4/10 think that they risk their 
employment if they report an ME; 6/10 think that 
inexperienced nurses are prone to more ME.
CONCLUSION: Our results show that interviewed 
nurses well understand the circumstances that 
increase medication errors, but struggle with 
reporting ME. We found that 1/3 of the interviewed 
nurses would not accept the responsibility 
for their medication error. The fear of losing 
employment is high among the interviewed 
nurses, which makes ME to be underreported. 
Most of the interviewed nurses prefer to inform 
a doctor for medication error rather than a 
responsible nurse. Only 2/3 of nurses find that 
they have sufficient pharmacological knowledge, 
something that should be further addressed in 
nursing education.

ları; Onda biri ilaçların isim benzerlikleri; Onda biri 
farmakolojik bilgi eksikliği; Onda ikisi ise yukarı-
dakilerin tümü şeklinde cevap verdi. Hemşirele-
rin onda yedisi hata yaptıkları taktirde mesuliyeti 
kabul edeceklerini belirtti. Beş hemşire yaptıkları 
ilaç hatası hakkında bir doktora bilgi verecekleri-
ni, ikisi hastane yöneticisine, üçü ise başhemşire-
ye başvuracaklarını söyledi .On hemşirenin doku-
zu daha önce bir ilaç tedavisi hatası yapmadığını 
ve yapıldığına tanık olmadığını, böyle bir durumla 
karşı karşıya kaldıklarında ne yapacaklarını bil-
diklerini ifade etti. Tamamı kime bilgi vereceğini 
bildiklerini ve bilgi vermeyi isteyeceklerini, dördü 
ekibinden birisinin hata yapması durumunda na-
sıl tepki vereceklerini bilemediklerini; dördü gece 
vardiyası sırasında, sekizi ise tedavinin hazırlan-
ması sırasında kesintilerin olduğu durumlarda 
ilaç hatası yapma ihtimallerinin arttığını düşü-
nüyor. Altısı farmakoloji alanında gerekli bilgiye 
sahip olduklarını, dördü yaptıkları ilaç hatasını 
rapor etmenin mesleklerini riske atacağını, altı-
sı ise deneyimsiz hemşirelerin bu konuda hata 
yapmaya daha meyilli olduğunu düşündüklerini 
belirtti. Formun Üstü Formun Altı
SONUÇ: Sonuçlarımız, görüşüle hemşirelerin 
ilaç hatalarını artıran koşulları iyi anladığını, an-
cak raporlanması konusunda sıkıntı çektiklerini 
gösteriyor. Görüşülen hemşirelerin 1 / 3’ünün 
kendi yaptığı ilaç tedavisi hatasının sorumluluğu-
nu kabul etmeyeceğini sonucuna vardık. Işlerini 
kaybetme korkusunun röportaj yapan hemşire-
ler arasında hayli yüksek oluğunu, bunun neti-
cesinde meydana gelen hatanın raporlanama-
yabileceğini belirledik. Görüşülen hemşirelerin 
çoğu, sorumlu hemşire yerine ilaç hatası için bir 
doktora bilgi vermeyi tercih eder. Hemşirelerin 
yalnızca üçte ikisinin gerekli farmakolojik bilgiye 
sahip olduğu kanaatinde olduğunu ve hemşirelik 
eğitiminde bu konunun üzerine daha fazla dü-
şülmesi gerektiği sonucuna vardık.

INTRODUCTION: In the Republic of Croatia, at 
the end of the standardized and mandatory 
primary education that lasts 8 years, students 
decide in which direction they want to continue 
their education. There is a significant difference 
in regard to the amount of hours and classes 
related to Biology and other life science subjects, 
between medical secondary schools and non-
medical secondary schools.
AIM: The aim of this paper was to compare the 
knowledge of adolescents about the menstrual 
cycle and hygiene, as well as to determine if there 
are differences in the knowledge of students in 
medical schools and other non-medical schools. 
METHODOLOGY: 120 female participants took 
part in the research, with an average age of 17 
years. Participants were divided into two groups, 
with 84 adolescents from medical secondary 

ERGENLIK ÇAĞINDAKI HIRVATLARIN MENSTRUAL DÖNGÜ VE 
HIJYEN HAKKINDA BILGILERI

CROATIAN ADOLESCENTS’ KNOWLEDGE ON MENSTRUAL 
CYCLE AND HYGIENE

GİRİŞ: Hırvatistan Cumhuriyetinde, öğrenciler 8 
yıl süren tek tip ve zorunlu eğitimin ardından eği-
timlerine hangi doğrultuda devam edeceklerine 
karar verirler. Medikal ve medikal olmayan orta 
okullar arasında biyoloji ve diğer pozitif bilimlerle 
alakadar dersler bakımından ders saati ve ders 
içeriği açısından belirgin farklar bulunmaktadır.
AMAÇ: Bu çalışma, ergenlerin menstrual döngü 
ve hijyen hakkında sahip oldukları bilgiyi kıyas-
lamayı amaçladığı gibi aynı zamanda medikal ve 
medikal olmayan ortaokullar arasında konu ile 
ilgili bilgi birikim seviyesi arasındaki farklılıkları 
belirlemeyi hedef almıştır.
METALOJİ: 17 yaş ortalamsına sahip 120 kadın 
katılımcı araştırmada yer almıştır. Katılımcılar 
84’ü medikal, 36’sı medikal olmayan ortao-
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schools and 36 adolescents from non-medical 
secondary schools. An anonymous questionnaire 
was used, that consisted of several parts – socio-
demographic data, questions regarding emotions 
and readiness during the first menstrual cycle, 
overall knowledge about the menstrual cycle, 
education on the menstrual cycle. The data were 
analyzed using statistical methods and content 
analysis and presented as percentage values. The 
study was approved by the Ethical Committee of 
the school where the research was conducted. 
RESULTS: The average age of the examinees 
getting their first menstruation was 12 years. 
65% of the participants state that they find it 
easy to talk to their mother about menstruation. 
43% of the participants said that during the 
menstruation they felt unpleasant. Adolescents 
that attended medical secondary school more 
often gave the correct answer to the question 
about the duration of the menstrual cycle 
(Chi-square, p <.001). Medical secondary school 
students also more often gave the correct 
answer to the question when the ovulation 
occurs (p <.001).
CONCLUSION: Significant differences were 
found in knowledge between students from 
medical secondary school and non-medical 
vocational school. Students of medical secondary 
school had more knowledge about menstrual 
cycle and hygiene. Raising the educational 
level of adolescents, ensuring the availability of 
reliable information as well as implementing the 
education on menstrual cycle and hygiene at the 
early adolescence will significantly impact the 
prevention of unwanted pregnancies, decrease 
in fear connected to the menstruation, along 
with prevention of sexually transmitted diseases. 
Keywords: menstrual cycle, menstrual hygiene, 
adolescent, knowledge

kul tabanlı ergenler olarak iki gruba ayrılmıştır.
Farklı bölümlerden -sosyodemografik veri,ilk 
menstrual dögüye hazırlık ve buna bağlı sorular 
vb.- oluşan anket kullanılmıştır.Veriler istatiksel 
yöntemler kjullanılarak analiz edlmiş, içerik ana-
lizi yapılmış ve yüzdelik olarak sunulmuştur. Etik 
komite tarafından onay almıştır.
BULGULAR: Araştırmaya tabi tutulanların ilk 
menstrual döngülerini ilk kez ortalama olarak 
12 yaşında yaşadıkları saptanmıştır.Katılımcıların 
%65’i menstrual döngü hakkında anneleri ile 
konuşmanın kolay olduğunu belirtmiştir.%43’lük 
kesim döngü süresince hoşnutsuz hissettikle-
rini dile getirmiştir.Medikal orta okullardan olan 
ergenlerin menstrual döngü sürfeci hakkında 
srulan sorulara büyük oranda doğru cevaplar 
vermişlerdir. Ayrıca medikal orta okullardan ge-
len öğrenciler “‘Ovülasyon’ ne zaman oluşur?” so-
rusunu da büyük oranda doğru yanıtlamışlardır.
SONUÇ: Medikal ve medikal olmayan orta okul 
öğrencileri arasında belirgin bilgi farkları bulun-
muştur. Medikal ortaokul öğrencileri menstrual 
döngü ve hijyen hakkında daha çok bilgiye sa-
hiplerdir. Ergenlerin eğitim seviyelerini yükselt-
mek. Güvenilir bilgi kaynağını garanti etmek gibi 
ergenliğin erken dönemlerinde menstrual döngü 
ve hijyen hakkında eğitimi sağlamak da isten-
meyen gebelikeri önleme, menstrual döngüye 
bağlı korkuyu azaltma, cinsel yolla bulaşan has-
talıkları engelleme gibi konularda belirgin bir tesir  
yaratacaktır.

INTRODUCTION: Infertility is a disease of the 
reproductive system defined by the failure to 
achieve a clinical pregnancy after 12 months 
or more unprotected sexual intercourse. 
According to the definition of the World Health 
Organization; Infertility, sexually active and do 
not do contraception in a couple of years cannot 
achieve pregnancy (Zegers-Hochschild et al., 
2009).
Infertility prevalence is 15% in Europe, 18-
27% in Africa, 17-26% in Asia and 14-20% in 
America (Petraglia, Serour, & Chapron, 2013). In 
developing countries, approximately 34 million 
women are living infertility, which causes long-
term maternal morbidity. This is seen as the fifth 
highest global obstacle (Mascarenhas, Flaxman, 
Boerma, Vanderpoel, & Stevens, 2012). 
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YARDIMCI ÜREME TEKNIKLERINDE GÜNCEL GELIŞMELER

CURRENT DEVELOPMENTS IN ASSISTED REPRODUCTION 
TECHNIQUES

GİRİŞ: Infertilite, 12 ay veya üzeri düzenli korun-
masız cinsel ilişkiden sonra klinik gebelik elde 
edilememesiyle tanımlanan üreme sisteminin bir 
hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına 
göre; “Infertilite, cinsel olarak aktif ve kontrasep-
siyon yapmayan bir çiftin bir yıl içinde gebeliğin 
elde edilememesidir (Zegers-Hochschild et al., 
2009).
Infertilite prevelansları Avrupa’da %15, Afrika’da 
%18-27, Asya’da %17-26, Amerika’da %14-20 
arasındadır (Petraglia, Serour, & Chapron, 2013). 
Gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 34 milyon 
kadın uzun süre maternal morbiditeye sebep 
olan infertilite durumunu yaşamaktadır. Bu da 
en yüksek 5.küresel engel olarak görülmektedir 
(Mascarenhas, Flaxman, Boerma, Vanderpoel, & 
Stevens, 2012). 
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