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Gebelikte Görülen Genital Enfeksiyonların 
Kadın Sağlığı Açısından Önemi

Seyhan ÇANKAYA*, Sema DERELİ YILMAZ**
*MSc, Selçuk Üniversitesi SBF, Ebelik Bölümü, **Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi SBF, Ebelik Bölümü

 Genital hijyenin sağlanması kadın ve üreme sağlığının görülmektedir.

korunmasındaki en önemli basamaktır. Gebelikte oluşan Gebelikte görülen vajinal enfeksiyonlar, özellikle 

vajinal enfeksiyonlar hem kadında rahatsızlık yaratmakta, zamanında ve uygun tedavi edilmezlerse, üreme sistemi yolu 

hem de ilerlediğinde fetüse zarar verebilmektedir. Kadın enfeksiyonlarına, gebelikte komplikasyonlara, servikal 

üreme sağlığını olumsuz yönde etkileyen vajinal patolojilere ve postoperatif enfeksiyonlara neden 

enfeksiyonların önlenmesinde kişisel alışkanlıklarının olmaktadırlar. Bunlar, pelvik inflamatuar hastalık, ölü doğum, 

belirlenmesi, yanlış ve/veya eksik uygulamaların değiştirilmesi salpinjit, ektopik gebelik, infertilite,  preterm doğum ve erken 

için iyi bir genital hijyen eğitimine ihtiyaç vardır. membran rüptürü, artmış endometrit riski, servisit, sepsis, 

Dünyada 300 milyondan fazla kadın gebelik ve doğum kanser ve hatta infantta serebral palsiye neden olabilir.

süreçleri ile ilgili akut ya da kronik hastalıklara maruz kalmakta Enfeksiyon nedeni ile abortus olan olgularda fetusun 

ve enfeksiyonlar anne ölümlerinin doğrudan nedenleri enfeksiyondan etkilenmesinden ziyade enfeksiyonun uterus 

arasında yer almaktadır. Dünyada puerperal sepsis nedeniyle duvarını penetre etmesi sonucu abortus meydana 

her yıl 450.000 kadının tüplerinde yapışıklık ve bunun sonucu gelmektedir. Transplasental yolla korion ve amnion sıvısına 

olarak infertilite meydana gelmektedir. Doğum yapan 20 geçen enfeksiyöz ajanlar, korioamnionit tablosu 

kadından biri, ölüme ya da infertiliteye neden olmaması için oluşturmakta, açığa çıkan prostaglandinler uterin 

hızlı tedavi gerektiren bir enfeksiyon geçirmektedir. kontraksiyonlara neden olmakta ve bunun sonucunda 

Türkiye'yi temsil edecek veriler olmamakla birlikte, bölgesel abortus oluşmaktadır. Ancak alt genital trakta yerleşmiş 

çalışmalar, kadınlarda genital enfeksiyonun yaygın bir sorun ureoplasma urealiticum, mycoplasma hominis  

olduğunu göstermektedir. Kadınlarda, üretra, vajina ve enfeksiyonlarında spontan abortus insidansının arttığı 

anüsün birbirine yakın olması genital enfeksiyonların en temel gözlenmiştir. Pyelitis, apandisitis gibi bazı akut enfeksiyonlar 

nedenleri arasındadır ve genital enfeksiyon riskini canlı genel septisemi ve yüksek ateş yaparak uterus aktivitesini 

tutmaktadır. arttırıp, abortusa neden olabilirler. Cinsel yolla bulaşan 

Bu kadar yaygın görülebilen bu sorun, sosyoekonomik ve hastalıkların toplumsal bir sorun haline geldiği gelişmiş 

kültürel düzeyi düşük kadınlar tarafından hastalık olarak ülkelerde HSV en sık saptanan etkendir. Genital enfeksiyon 

algılanmayıp önemsenmeyebilmektedir. Bazen de kadın bunu gebeliğin ilk yarısında veya gebelik öncesi son 18 ay içerisinde 

hastalık olarak algılasa da üreme organları ile ilgili muayene oluştuğunda daha büyük risk oluşturmaktadır.

olmaktan çekindiği için ya da damgalanma olarak algıladığı 

için tıbbi tedavi görmek yerine kendi kendini tedavi etmeye SONUÇ: 
çalışmaktadır. Oysa genital enfeksiyonlar tedavi edilmediği Genital enfeksiyonlar kadının cinsel yaşamını, aile hayatını 
zaman, kadının doğurganlığını etkilemesinin yanında ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyerek yaşam kalitesini 
ilerleyerek pelvik inflamatuar hastalığa hatta genital organ düşürmektedir. Bu açılardan bakıldığında kadınlarda genital 
kanserlerine neden olabilmektedir. enfeksiyonlara neden olan risk faktörlerinin bilinmesi ve 

Genital enfeksiyon açısından bireysel risklere baktığımızda ortadan kaldırılması, kadın sağlığı açısından büyük öneme 
ise başta hijyen eksikliği olmak üzere tuvalet sonrası genital sahiptir. Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında ebe ve 
bölge temizliğinin uygun şekilde yapılmaması, el yıkama hemşirelerin ev ziyaretlerinde yada doğum öncesi bakım 
alışkanlığının olmaması, genital bölgenin çok sık yıkanması, almaya gelen gebelerin genital hijyen davranışlarını 
uygun iç çamaşırı kullanılmaması, menstrüasyon hijyenine sorgulayarak doğru bilgilendirme yapmaları yararlı olacaktır. 
yeterince dikkat edilmemesi, doğumların sağlıklı koşullarda 

gerçekleşmemesi, düşüklerin adeta bir aile planlaması Key Words: Genital hijyen, Gebelikte genital enfeksiyon, 
yöntemi olarak kullanılması gibi risklerin olduğu Genital enfeksiyonlarda kadın sağlığı.

Genç Kızların Dismenore İçin Kullandığı 
Non-Farmakolojik Yöntemler

Meryem ERDOĞAN, Sevgi ÖZSOY

GİRİŞ: 

Dismenore, adolesanlarda ve genç kızlarda görülen en BULGULAR: 

yaygın jinekolojik sorunlardan biridir. Primer ve sekonder Araştırmaya katılan genç kızların yaş ortalamasının 20,81 

dismenore olarak ikiye ayrılır. Primer dismenorenin özelliği, ± 2,06 ve menstrual sikluslarının ortalama 27,43 ± 3,15 gün 

herhangi bir patolojiye bağlı olmaksızın, genellikle menstrual kanamalarının ortalama 5,86 ± 1,31 gün sürdüğü 

ovulasyonlu sikluslarda görülmesidir. Sekonder dismenore ise saptandı. Genç kızların %53,8'inin bazı menstrual sikluslarda 

herhangibir patolojiye bağlı olarak gelişir. Dismenore ve %46,2'sinin her menstrual siklusta  dismenore yaşadığı 

kadınların yaşamını, yaşam kalitesini, günlük aktivitesini ve belirlendi. Genç kızların dismenore için kullandıkları non-

performansını olumsuz olarak etkileyerek, çalışan ve okuyan farmokolojik yöntemler içinde en çok uyuyup/istirahat etmeyi 

kadınlarda iş günü kaybı ve devamsızlığa neden (%73,2) ve sıcak uygulama yapmayı (%58,8) tercih ettiği 

olabilmektedir. saptandı. Bunların dışında sırasıyla %24,9'nun 

Genç kızlar arasında yaygın görülmesine ve günlük yaşamı yürüyüş/egzersiz yaptığı , %23,7'sinin bitkisel çay tükettiği, 

ciddi oranda etkilemesine rağmen araştırmalar, aileler ve %22,2'sinin masaj yaptırdığı, %18,5'nin su tüketimini 

gençlerin, dismenoreyi geleneksel bir görüşle normal bir olay arttırdığı, %4,3'nün kafeinli gıda/içecek tükettiği, %1,2'sinin 

olarak gördükleri bu nedenle yeterli danışmanlık hizmeti ve duş aldığı, plates ve nefes egzersizleri yaptıkları belirlendi.

tıbbi yardım almadıklarını göstermektedir. Dismenore normal 

bir olay gibi göründüğünden tedavi hizmeti almak yerine SONUÇ: 
kadınların daha çok nonfarmakolojik yöntemlerle ağrılarını Çalışmamızda en dikkat çekici sonuç dismenoreli genç 
gidermeye çalıştıklarını bilinmektedir. kızların non-farmokolojik yöntem olarak büyük 

çoğunluğunun (%73,2) uyumak/istirahat etmeyi seçmeleridir. 

AMAÇ: Bu sonuca göre araştırmaya katılan genç kızların dismenore 

Bu araştırma dismenoresi olan genç kızların dismenoreyle nedeniyle günlük aktivitelerini yerine getiremedikleri 

baş etmede kullandıkları non-farmakolojik yöntemleri düşünülebilir. Bir diğer önemli sonuç ise katılımcıların 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. yarısından fazlasının sıcak uygulama yapmasıdır (%58,8).

Araştırmaya katılan öğrencilerin hiçbiri literarürde 

GEREÇ VE YÖNTEM: belirtilen dismenore önleme yöntemlerinden B düzeyinde 

Tanımlayıcı tipteki araştırma İstanbul ilinde lisans kanıta sahip, akupunktur, transcutaneous electric nerve 

düzeyinde hemşirelik eğitimi veren iki ayrı okulda okuyan kız stimulation (TENS) uygulanması ve günlük yaşamı 

öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri etkilemeyen balık yağı ile vitamin E takviyesi gibi yöntemleri 

Mayıs–Haziran 2011 tarihleri arasında bu okullarda ders kullandığını belirtmemiştir. Araştırmada yer alan genç kızların 

saatlerinde ve/veya öğrencilerin uygulamaya çıktıkları hemşirelik eğitimi gördükleri düşünüldüğünde kendi 

kliniklerde toplanmıştır. Araştırmanın evreninde 366 kız eğitimlerinde de dismenore ile ilgili yeterli bilgi almadıkları ya 

öğrenci yer almıştır. Dismenoresi olmadığını belirten 41 da bunu davranışlarına yansıtmadıkları ve bu konuyla ilgili 

öğrenci dışındaki 325 kişi araştırmanın örneklemini diğer genç kızlara yapacakları eğitimde yetersiz kalacakları 

oluşturmuştur. Veriler oluşturulan Soru Formu ile toplanmıştır. düşünülebilir. Ayrıca az sayıda da olsa bazı genç kızların 

Literatür taranarak dismenorede ve genel ağrılarda kullanılan dismenorenin azaltılmasında önerilen kafeinli içeceklerin 

nonfarmokolojik yöntemler katılımcılara seçenek olarak azaltılması yerine artırması dikkat çekicidir. Genç kızların okul 

sunulmuş ve bunlar arasında kendilerinin uyguladığı ve iş devamsızlığına neden olmayacak etkisi kanıtlanmış 

yöntemleri seçmeleri istenmiştir. Veriler SPSS programında nonfarmakolojik yöntemler konusunda eğitilmesi, konuyla 

tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir. ilgili hemşire ve diğer sağlık personelinin sorumlulukları 
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Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Yaşam

Hilal ŞANLI ÇOLAKOĞLU, Sevgi ÖZSOY GÖKDEMİREL

AMAÇ: bir cinsel yaşantısının olduğunu belirtmiştir. Bu öğrencilerin 

Araştırma üniversite öğrencilerinin cinsel yaşamları %16,1'i (n=36) gebelikten koruyucu yöntem kullanmadığını, 

hakkında bilgi edinmek ve karşılaştıkları riskleri belirlemek %65,9'u prezervatifi gebelikten koruyucu yöntem olarak 

amacıyla planlanmıştır. kullandığını belirtmiştir.

MATERYAL-METOD: SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Tanımlayıcı tipteki araştırmanın evrenini ülkemizin Üniversite son sınıfta okuyan gençlerin üçte birinden 

batısındaki bir üniversitenin 2009-2010 akademik yılı fakülte fazlasının cinsel ilişki deneyimi vardır. Erkek öğrenciler 

ve yüksekokullarının son sınıfına kayıtlı 2473 öğrenci üniversiteye başlamadan, kız öğrenciler ise üniversiteye 

oluşturmuştur. Örneklemde ise araştırmaya dahil olma başladıktan sonra daha fazla oranda cinsel deneyime sahip 

kriterlerine sahip 1291 öğrenci yer almıştır. Veriler tüm fakülte olmuştur. Kız öğrencilerin cinsel ilişki yaşama oranı 

ve yüksekokullar dolaşılarak soru formu aracılığı ile üniversiteye başladıktan sonra 3 kattan fazla artmıştır. 

toplanmıştır. Sonuçlar, bilgisayar programında yüzdelik analizi Öğrencilerin yarıya yakınının ilk cinsel deneyimlerinde 

ile değerlendirilmiştir. kendilerini gebelikten ve enfeksiyondan koruyacak önlemleri 

almadığı, sonuçta 34 öğrencinin öğrenim hayatı sırasında 

gebelik yaşadığı, kız öğrencilerde yöntem kullanımının daha BULGULAR: 
az olduğu, en çok kullanılan yöntemin ise kondom olduğu Evrende yer alan öğrencilerden, ulaşılabilen ve örneklem 
saptanmıştır. Sonuçlar eğitim hayatının sonuna yaklaşmış seçim kriterlerine uyan 1291 öğrencinin yaş ortalaması 
gençlerin kendilerini ilgili risklerden koruyacak sağlıklı 22,7±1,7 (range=20-35, mode:22, median:22) olup 
davranışlar sergilemediklerini göstermektedir. Gençlerin %88,2'si (n=1138) 20-24 yaş aralığında, %52,2'si kız %47,8'i 
gebelik, enfeksiyon gibi cinsel/üreme sağlıklarını tehdit eden erkek, %98,1'i (n=1266) bekar ve %56,3'ü evde arkadaşları 
her türlü riskten koruyacak davranışları sergileyebilmeleri, ile kalmaktadır. Kız öğrencilerin %11,6'sı (n=78), erkek 
kendileri ve partnerleri için güvenli cinsellik sağlayabilmeleri, öğrencilerin %66,6'sı (n=411) toplam 489 (%37,9) kişi cinsel 
bunu bir yaşam biçimi olarak kabul edebilmeleri için deneyimi olduğunu ifade etmiştir. Cinsel deneyime sahip 
eğitilmeleri gerekir. Üniversiteler sadece mesleki ve akademik olma durumu bakımından kız ve erkek öğrenciler arasında 
eğitim kazandırma yeri olmayıp aynı zamanda topluma çok ileri düzeyde anlamlı fark saptanmıştır (x2=414,710  
bilinçli gençler de yetiştirme sorumluluğuna sahiptir. Bu p=0,000). Cinsel deneyimi olan öğrencilerin %33,9'u 
nedenle bazı üniversitelerde cinsel/üreme sağlığı danışmanlığı (n=166) ilk cinsel ilişkisini üniversiteye başladıktan sonra 
ve hizmeti vermek üzere oluşturulan “Gençlik Danışma yaşadığını belirtmiştir. Bu öğrencilerin %76,9'u (n=60) kız, 
Birimleri” nin tüm üniversitelerde de oluşturulup, hem kız %25,8'i (n=106) erkektir. Öğrencilerin %56,4'ü (n=276) ilk 
hem erkek öğrencilere üreme sağlığını içeren konularda cinsel ilişkisinde gebelikten koruyucu yöntem kullandığını 
danışmanlık verilmelidir. Gençlerin ihtiyaçlarına uygun eğitim belirtmiştir. Bu öğrencilerin %87,7'si (n=242) erkek, %12,3'ü 
programları hazırlamak, riskler açısından korumak, (n=34) kız'dır. Kondom ilk cinsel ilişkide gebelikten korunmak 
üniversitede ilgili klinik ve okullarda çalışan hemşirelerin için en çok kullanılan yöntemdir. Cinsel deneyimi olan 
sorumluluğudur. Bu bilgilendirme öğrencilere zorunlu/seçmeli öğrencilerin yaklaşık %7'sinin gebelik deneyimi olmuştur. 
ders olarak da birinci sınıftan itibaren hemşire Kızlarda bu oran %20,5 iken, erkeklerde %4,4'tür. Cinsel 
akademisyenlerce verilebilir.deneyimi olan öğrencilerin %45,6'sı (n=223) halen düzenli 
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