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ÖZET
TUNCA,

Ceylan

Nimet.

Gebelerin

BazÕ

Riskli

DavranÕúlarÕnÕn

øncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sa÷lÕk Bilimleri Enstitüsü Halk
Sa÷lÕ÷Õ ProgramÕ Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014. Bu çalÕúma;
gebelerin bazÕ riskli davranÕúlarÕnÕn tespit edilip izlenmesi amacÕyla
planlanmÕútÕr. TanÕmlayÕcÕ tipteki bu araútÕrma, Hacettepe Üniversitesi TÕp
Fakültesi KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü ile Etlik Zübeyde HanÕm
Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi’nde 2011
yÕlÕnda yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmaya, gebeliklerinin 16-27.haftalarÕnda olan
Hacettepe

Üniversitesi

TÕp

Fakültesi

KadÕn

HastalÕklarÕ

ve

Do÷um

Bölümü’nden 76, Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ
E÷itim ve AraútÕrma Hastanesi’nden 97 kadÕn olmak üzere toplam 173 gebe
kadÕn katÕlmÕú, anketin tekrarÕ 165 gebe kadÕnla yapÕlmÕú ve 165 gebe
kadÕnÕn do÷um sonucuna ulaúÕlmÕútÕr. AraútÕrmayla ilgili veriler, araútÕrmacÕ
tarafÕndan hazÕrlanan ve 3 bölümden oluúan Gebelerin BazÕ Riskli
DavranÕúlarÕnÕn

øncelenmesi

AraútÕrmasÕ

Anket

Formu

aracÕlÕ÷Õyla

toplanmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn yaú ortalamasÕ 27,65±4,8
olup, kadÕnlarÕn yaúlarÕ 18 ve 40 arasÕnda de÷iúmektedir. AraútÕrmaya
katÕldÕklarÕ sÕrada kadÕnlarÕn %7,3’ü sigara içmekte,%1.8’i alkol kullanmakta,
%95,2’si cep telefonu, %48,4’ü bilgisayar ve %9,1’i araba kullanmaktadÕr.
Gebe kalmadan ve 28. hafta arasÕndaki de÷iúimlere bakÕldÕ÷Õnda sigara içen
kadÕnlarÕn sayÕsÕ %85, alkol kullananlarÕn sayÕsÕ %87,5, ortalama cep
telefonu kullanma süresi % 45,8, ortalama bilgisayar kullanma süresi %45,8
ve araba kullanan sayÕsÕ %66,7 azalmÕútÕr. Sigara içmek, alkol kullanmak vb
riskli

davranÕúlar

düúük

do÷um

a÷ÕrlÕ÷Õ

ve

erken

do÷umla

iliúkilendirilememiútir. ÇalÕúmada araútÕrÕlan riskli davranÕúlarÕn do÷um
sonucuyla iliúkilendirilebilmesi için çalÕúma daha büyük bir grupta tekrar
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik dönemi, riskli davranÕúlar, sosyo-demografik
özellikler.
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ABSTRACT
Tunca, Ceylan Nimet. Evaluation of Some Risky Behaviors of Pregnant
Women, Hacettepe University Institute of Health Sciences, Master
Thesis in Public Health, Ankara, 2014. This study has been planned to
identify and monitor some risky behaviors of pregnant women. This
descriptive study has been conducted in Hacettepe University Faculty of
Medicine Women’s Health and Maternity Department and

Etlik Zübeyde

HanÕm Maternity and Women's Health Training and Research Hospital in
2011. 76 16-27- week- pregnant women from Hacettepe University Faculty of
Medicine Women’s Health and Maternity Department

and 97 from Etlik

Zübeyde HanÕm Maternity and Women's Health Training and Research
Hospital have been included in this study and the survey has been repeated
within 165 pregnants and 165 women were reached to study their delivery
outcomes. Data has been collected via Evaluation of Some Risky Behaviors
of Pregnant Women Questionnaire prepared by the researcher and is
consisted of 3 sections. The mean age of the participants is 27,65±4,8 (min
18 and max 40). Seven point three percent of women are smokers, 1.8% are
drinking alcohol, 95,2% are using cell phones, 51,6% are using computers
and 9,1% are drivers at the time of data collection. Based on the difference
between the before pregnancy and  28 week of pregnancy there are 85%
decrease in the number of smokers, 87,5% in the number of alcohol drinkers,
45,8% decrease in the cell phone usage time and 66,7% decrease in the
number of drivers. No statistically significant relation was found between low
birth weight, preterm birth and risky behaviours such as smoking and drinking
alcohol. This study should be repeated within a larger group of participants
in order to find the relation between risky behaviours and the birth status.

Key Words: Pregnancy, risky behavior, socio-demographic characteristics
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1

1. GøRøù
Do÷um öncesi bakÕm, anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca düzenli
aralÕklarla bir sa÷lÕk personeli tarafÕndan izlenmesidir. Do÷um öncesi bakÕm
sayesinde annede mevcut olan ve gebelik sÕrasÕnda geliúebilecek hastalÕklar
ve riskli davranÕúlar saptanÕr. Bu davranÕúlar önlenmeye çalÕúÕlarak ve tedavi
edilerek gebeli÷e ba÷lÕ olarak ortaya çÕkabilecek olumsuz durumlarÕn
zamanÕnda tanÕ ve tedavisini sa÷lanÕr (1).

Bu süreç boyunca gebeler,

kendilerinin ve bebeklerinin sa÷lÕ÷ÕnÕ olumsuz yönde etkileyecek davranÕúlar
hakkÕnda sa÷lÕk personeli tarafÕndan bilgilendirilmeli ve gebelerin davranÕúlarÕ
olumlu yönde de÷iútirilmeye çalÕúÕlmalÕdÕr.
ÇocuklarÕn

ve

anne

karnÕndaki

bebeklerin

annenin

riskli

davranÕúlarÕndan ve çevresel tehlikelerden etkilenmesi ve bunlara karúÕ
duyarlÕlÕklarÕ geliúimin her evresinde farklÕdÕr. Annenin hamilelik öncesi
dönemdeki çevresel etkileúimleri ve vücudunda biriken toksik maddelerin
gebelik sÕrasÕnda mobilize olmasÕ fetüsün sa÷lÕ÷ÕnÕ etkileyebilir.
Gebelik sÕrasÕnda anneyi ve bebe÷i etkileyebilecek riskli davranÕúlar
arasÕnda sigara içmek, alkol kullanmak, gebelik dönemine uygun olmayan
egzersiz yapmak, yetersiz ve dengesiz beslenmek, uygunsuz bilgisayar ve
cep telefonu kullanmak bulunmaktadÕr. Bu gibi riskli davranÕúlar do÷acak
bebeklerde geliúme gerili÷i, çeúitli deformasyonlar, sinir sistemi fonksiyon
bozuklu÷u, zekâ gerili÷i, diúin geliúmesine iliúkin problemler, iskelet sistemi
bozukluklarÕ, kalp ve karaci÷er sorunlarÕ ve düúük do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ gibi
sorunlara yol açmaktadÕr (2). Bu nedenle gebe kadÕnlar do÷um öncesi bakÕm
e÷itimi aldÕklarÕ sÕrada ilgili sa÷lÕk çalÕúanlarÕ tarafÕndan riskli davranÕúlar
hakkÕnda bilgilendirilmelidirler. Bu sÕrada yapÕlacak bilgilendirmeler, annelerin
sa÷lÕkla

ilgili

tutum

ve

davranÕúlarÕnÕ

de÷iútirmek

açÕsÕndan

önem

taúÕmaktadÕr.
Bu çalÕúma, gebelerin bazÕ riskli davranÕúlarÕnÕn tespit edilip izlenmesi
amacÕyla planlanmÕútÕr.

2

Amaçlar:
Bu çalÕúmada kÕsa vadede:
x

On altÕncÕ haftadan baúlayarak doktor kontrolüne gelen gebe
kadÕnlarÕn gebelikleriyle ilgili olabilecek bazÕ riskli davranÕúlarÕnÕ
belirlemek,

x

Bu gebelerin riskli davranÕúlarÕnÕn gebeliklerinin 28. hafta ve
sonrasÕnda de÷iúip de÷iúmedi÷ini belirlemek,

x

Gebelik dönemindeki riskli davranÕúlarÕn gebelik sonucu ile iliúkisini
de÷erlendirmek,

x

BazÕ sosyo-demografik özelliklerle gebelikteki riskli davranÕúlar
arasÕndaki iliúkiyi belirlemek;

Uzun vadede de ise:
x

Gebelikteki riskli davranÕúlarÕn azaltÕlmasÕna katkÕda bulunmak
amaçlanmÕútÕr.
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2. GENEL BøLGøLER
2.1. Gebeli÷in TanÕmÕ
Gebelik, kadÕn üreme hücresi olan yumurta ile erkek üreme hücresi
olan spermin kadÕn üreme organlarÕnÕn bir parçasÕ olan kanallarda
karúÕlaúarak, spermin yumurtayÕ döllemesi sonucunda yeni bir canlÕnÕn, yani
bebe÷in

oluúmasÕdÕr.

Gebeli÷in

belirtileri,

menstrüasyonun

kesilmesi

(amenore), gö÷üslerde de÷iúiklikler, bulantÕ, kusma, aúerme, idrar yapma ile
ilgili de÷iúiklikler, halsizlik ve bebek hareketlerinin hissedilmesidir. Gebelik,
normal devam etti÷i sürece hastalÕk sayÕlmaz. Normal úartlarda geliúen
gebeliklerde hemen hemen bütün vücut sistemlerinin etkilenmesi sebebiyle
gebeli÷in izlenmesinin, yani do÷um öncesi bakÕmÕn önemi çok büyüktür (3).
Gebeli÷in muhtemel seyri göz önünde bulunduruldu÷unda ise
hamileli÷in birinci ayÕnda bebe÷in beslenmesini sa÷layacak olan plasenta
(eú) geliúmektedir. Kese içerisindeki bebe÷in sinir sistemi, beyin, kalp ve
akci÷erleri, kulaklarÕ, gözleri ve burnu oluúmaya baúlamakta, kol ve bacaklarÕ
úekillenmektedir. økinci ay sonunda bebek yaklaúÕk 2,5 cm boyunda ve 10
gram a÷ÕrlÕ÷Õnda olmaktadÕr. Bebe÷in yüz özellikleri, el ve ayak parmaklarÕ,
gözleri ve kulaklarÕ geliúmekte, kemikleri sertleúmekte, kollarÕ ve bacaklarÕ
uzamaya baúlamaktadÕr. Üçüncü ay sonunda ise bebek yaklaúÕk 10 cm.
olmakta, bebe÷in organ ve dokularÕ tamamen úekillenmekte, yutmaya ve
tekme atmaya baúlamaktadÕr. Dördüncü ay sonunda bebek yaklaúÕk 15 cm.
boyuna ve 250 gram a÷ÕrlÕ÷Õna gelmektedir. Bebe÷in tÕrnaklarÕ, saç, kaú ve
kirpikleri oluúmaktadÕr. Beúinci ayda 25 cm boyuna ve 500 gr a÷ÕrlÕ÷Õna gelen
bebe÷in ilk hareketleri hissedilmeye baúlanmaktadÕr. Bu ayda bebe÷in
cinsiyeti ultrason ile tespit edilebilmektedir. Bebe÷in 1 kilogram a÷ÕrlÕ÷Õna
geldi÷i

altÕncÕ

tamamlanmakta

ayda

ise

ancak

bebe÷in

tüm

akci÷erlerinin

hayati

tam

organlarÕnÕn

geliúimi

henüz

oluúumu
bu

ayda

sa÷lanmamaktadÕr. Yedinci ayda 35 cm boyuna ve 1500 gram a÷ÕrlÕ÷Õna
ulaúan bebe÷in uyuma ve uyanma zamanlarÕ fark edilmeye baúlanmaktadÕr.
Sekizinci ayda daha hareketli olmaya baúlayan bebekler 45 cm boyuna ve
2500 gram a÷ÕrlÕ÷Õna ulaúmaktadÕrlar. Son ayda anne karnÕnda hareket
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edecek yer bulamayan bebekler ise daha sessiz olmaktadÕrlar. Bu ayda
bebekler yaklaúÕk 3500 gram a÷ÕrlÕ÷Õna ve 50 cm. boya eriúmektedirler (4).
2.2. Do÷um Öncesi BakÕm
Do÷um öncesi bakÕm, anne ve fetüsün tüm gebelik boyunca düzenli
aralÕklarla bir sa÷lÕk personeli tarafÕndan izlenmesidir. Do÷um öncesi bakÕm
sayesinde annede mevcut olan ve gebelik sÕrasÕnda geliúebilecek hastalÕklar
ve riskli davranÕúlar saptanÕr. Bu davranÕúlar önlenmeye çalÕúÕlarak ve tedavi
edilerek gebeli÷e ba÷lÕ olarak ortaya çÕkabilecek olumsuz durumlarÕn
zamanÕnda tanÕ ve tedavisini sa÷lanÕr (1).

Bu süreç boyunca gebeler,

kendilerinin ve bebeklerinin sa÷lÕ÷ÕnÕ olumsuz yönde etkileyecek davranÕúlar
hakkÕnda sa÷lÕk personeli tarafÕndan bilgilendirilmeli ve gebelerin davranÕúlarÕ
olumlu yönde de÷iútirilmeye çalÕúÕlmalÕdÕr.
Gebe izleminde öncelikle gebeli÷in ayrÕntÕlÕ bir öyküsü alÕnÕp, anne ve
bebek için risk faktörleri ve annenin úikâyetleri sorulmalÕdÕr. Takip
muayenelerinde boy, a÷ÕrlÕk, kan basÕncÕ ölçümü; nabÕz, ödem, varis kontrolü
ve karÕn muayenesini kapsayan özenli bir fizik muayene yapÕlmalÕdÕr.
Laboratuvar incelemelerinde hemoglobin, kan grubu tayini yapÕlmalÕ, idrar
tetkiki ve kan úekerine bakÕlmalÕdÕr. AyrÕca ultrasonografik incelemelerle
do÷umsal anomaliler, dÕú gebelik, plasenta, uterusun úekil bozukluklarÕ,
amnion sÕvÕsÕnÕn azlÕ÷Õ veya fazlalÕ÷Õ gibi durumlar saptanabilir. AyrÕca
anneye tetanoz aúÕsÕ yapÕlmalÕdÕr. Anneler izlem sÕrasÕnda beslenme, gebelik
hijyeni, sa÷lÕklÕ do÷um, bebek bakÕmÕ ve do÷um sonrasÕnda kullanaca÷Õ aile
planlamasÕ konularÕ hakkÕnda e÷itilmelidirler (1).

T.C Sa÷lÕk BakanlÕ÷Õ Aile hekimli÷i uygulamasÕ kapsamÕnda ülkemizde
do÷um öncesi bakÕm çerçevesinde her gebenin

birincisi gebeli÷in 14.

haftasÕnda veya ilk 14 hafta içerisinde, ikincisi gebeli÷in 18-24. haftalarÕ
(tercihan 20-22. haftalar) arasÕnda, üçüncüsü gebeli÷in

30-32. haftalarÕ

arasÕnda ve sonuncusu da gebeli÷in 36-38. haftalarÕ arasÕnda olmak üzere
4 kez nitelikli izlenmesi beklenmektedir (5).
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ølk izlemede izlenecek basamaklar sÕrasÕyla úöyledir; öykü alma, fizikî
muayene, laboratuvar testleri, gebeye verilecek ilaç deste÷i, tedaviler ve
ba÷ÕúÕklÕk kazandÕrma, bilgilendirme ve danÕúmanlÕktÕr. AlÕnan tÕbbi öyküde
kronik sistemik hastalÕklar (Diabetes Mellitus, hipertansiyon, kardiyovasküler
hastalÕklar, kronik böbrek hastalÕ÷Õ, epilepsi, tiroid hastalÕklarÕ vb.), geçirilmiú
veya tedavisi sürmekte olan enfeksiyon hastalÕklarÕ, cinsel yolla bulaúan
enfeksiyonlar, madde ba÷ÕmlÕlÕ÷Õ, toprak vb yeme, psikiyatrik hastalÕklar, kan
transfüzyonu,

talasemi

taúÕyÕcÕlÕ÷Õ,

geçirilmiú

operasyonlar,

geçirilmiú

jinekolojik operasyonlar, ilaç alerjisi, aile öyküsü, gebenin sürekli kullanmak
zorunda oldu÷u ilaçlar, gebelik öncesi kullanÕlan aile planlamasÕ yöntemi,
infertilite mevcut ise süresi ve gördü÷ü tedaviler hakkÕnda sorular
sorulmaktadÕr (5).
Obstetrik öykü ise bu gebeli÷i dâhil toplam gebelik sayÕsÕ, daha önceki
do÷um sayÕsÕ, yaúayan çocuk sayÕsÕ, son gebeli÷in sonlanma tarihi-yeri,
gebenin her gebeli÷i ile ilgili öyküsünün ve gebelik sonucunun aúa÷Õdakilere
göre irdelenmesini kapsamaktadÕr:
x

Do÷umlarÕn kim tarafÕndan ve nerede yapÕldÕ÷Õ,

x

Gebeliklerin sonlanma úekli ve gebelik haftasÕ,

x

Bebek ölümü ve nedenleri,

x

Çocuk ölümü ve nedenleri,

x

Prematüre do÷um,

x

Postmatüre do÷um,

x

økiz veya ço÷ul gebelik,

x

Tekrarlayan birinci trimester düúükleri,

x

Tekrarlayan ikinci trimester düúükleri,

x

Yasal tahliye ve isteyerek düúük ve komplikasyonlarÕ,

x

Gebelik sÕrasÕnda yaúanan komplikasyonlar,

x

Do÷um sÕrasÕnda yaúanan komplikasyonlar,
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x

Do÷umun úekli,

x

Do÷um sonrasÕ dönemde yaúanan komplikasyonlar,

x

Daha önceki canlÕ do÷umlara ait yaúanan
komplikasyonlar,

x

Daha önceki canlÕ do÷umlara ait bilgiler,

x

Tetanoz toksoid immünizasyon uygulamasÕ.

Son adet tarihi, e÷er bilinmiyorsa; ilk gebelik testi tarihi, gebelikten ilk
úüphelendi÷i tarih, fetüs hareketlerinin ilk hissedildi÷i tarih, üremeye yardÕmcÕ
teknikler gebeli÷i ise embriyo transfer tarihi, adetlerinin düzeni, beklenen
do÷um tarihi, gebelik yakÕnmalarÕ, gebelik tehlikelerine ait yakÕnmalar,
alÕúkanlÕklarÕn sorulmasÕ ve kullandÕ÷Õ ilaçlar ise mevcut gebelik öyküsü altÕna
kaydedilmektedir (5).
Fizik muayenede ise gebenin boy, vücut a÷ÕrlÕ÷Õ ve kan basÕncÕ
ölçülmekte, ciddi anemi bulgularÕ ve hastalÕ÷Õ gösteren di÷er iúaretler kontrol
edilmekte, gö÷üs ve kalp muayenesi, pretibial ödem tespiti ve vajinal
muayene yapÕlmakta, fetüs kalp sesleri de÷erlendirilmektedir (5).
Laboratuvar testleri ise idrar tahlili, kan sayÕmÕ, kan grubu tayini ve
gebelerin semptomlarÕnÕn gerektirdi÷i di÷er testleri kapsamaktadÕr (5).
AyrÕca izlem sÕrasÕnda gebeler yorgunluk, bulantÕ ve kusma, sÕk idrara
çÕkma, baú dönmesi, varis ve hemoroid, kabÕzlÕk, mide yanmasÕ, bacaklarda
kramplar, nefes darlÕ÷Õ, ciltteki de÷iúiklikler memelerde hassasiyet, meme
baúÕndaki

bezlerde

belirginleúme,

kolostrum

salÕnÕmÕ,

aúÕrÕ

tükürük

salgÕlanmasÕ ve toprak yeme gibi gebeli÷e ba÷lÕ yakÕnmalar hakkÕnda
bilgilendirilmelidirler (5).
2.3. Riskli Gebelikler
Gebe izlemi sÕrasÕnda gebe öyküsünden risk faktörleri saptamak
mümkündür. Bu risk faktörlerinin baúÕnda yaú gelmektedir. Gebe, 18
yaúÕndan küçük veya 30 yaúÕndan büyük ve ilk do÷umunu gerçekleútirecek
ise güç do÷um tehlikesi bulunmaktadÕr. Bunun yanÕ sÕra gebenin 35 yaúÕndan
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fazla olup ilk do÷umunu gerçekleútirece÷i durumlarda gebelik ve do÷umla
ilgili komplikasyonlar daha sÕk meydana gelmektedir. Do÷um yaúÕnÕn
yükselmesi durumunda bebe÷in düúük do÷um a÷ÕrlÕ÷Õnda olma olasÕlÕ÷Õ
artmaktadÕr (6). Di÷er faktör ise do÷urganlÕk öyküsüdür. ølk gebeliklerde
bilindi÷i üzere güç do÷um tehlikesi bulunmaktadÕr. Do÷um sayÕsÕnÕn 5 ve
fazla olmasÕ da risk faktörüdür. BunlarÕn dÕúÕnda daha önce post matür ölü
do÷um yapmÕú olmak, uterüs üzerinde skar bÕrakan operasyon geçirme,
daha önce ço÷ul gebeli÷i olma, bir önceki gebeli÷i ve bu gebeli÷i arasÕnda 2
yÕldan kÕsa süre olmasÕ, daha önceki gebeliklerde pre-eklampsi ya da
eklampsi geçirme, kronik hastalÕk öyküsü olma, daha önce 4 kg’dan fazla
bebek do÷urmuú olma, sigara içme alÕúkanlÕ÷Õ ve ailenin sosyo-ekonomik
durumunun kötü olmasÕ da gebenin öyküsünden saptanabilecek risk
faktörleridir.
trimesterlerde

AyrÕca

annede

geçirilen

viral

anemi

veya

hastalÕklar,

sistemik

gebelik

hastalÕk

dönemindeki

olmasÕ,
vajinal

kanamalar, annenin az kilo almasÕ ve gebeli÷in 40 haftayÕ aúmasÕ da risk
faktörleri arasÕndadÕr (1).
2.4. Gebelikte Riskli DavranÕúlar
ÇocuklarÕn ve anne karnÕndaki bebeklerin annenin bazÕ riskli
davranÕúlarÕndan ve çevresel tehlikelerden etkilenimi ve duyarlÕlÕklarÕ
geliúimin her evresinde farklÕdÕr. Annenin hamilelik öncesi dönemdeki
çevresel etkileúimleri ve vücudunda biriken toksik maddelerin gebelik
sÕrasÕnda mobilize olmasÕ fetüsün sa÷lÕ÷ÕnÕ etkileyebilir. Gebelik 40 hafta
süren ve 3 trimesterden oluúan bir süreçtir. ølk trimesterde anneler gebeli÷e
adapte olurken, bebeklerin de organ geliúimleri büyük ölçüde tamamlanÕr.
økinci trimesterde bebeklerin organ geliúimi hÕzla devam ederken gebeler de
bu sürece tümüyle adapte olurlar. 28.haftada ise hem gebe hem de bebek
do÷uma hazÕrlanÕrlar. Gebelikte embriyonik evre 3. haftadan baúlar ve bu
süreden fetal evrenin baúladÕ÷Õ 8. haftaya kadar major morfolojik anomalilerin
görülme olasÕlÕ÷Õ vardÕr. Fetal evrede ise doku farklÕlaúmasÕ ve fizyolojik
olgunlaúma meydana geldi÷inden fizyolojik bozukluklar ve minor morfolojik
anomaliler görülebilir. Bu dönemde hÕzlÕ hücre ço÷almasÕ oldu÷u için çevresel
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kirleticilere duyarlÕlÕk çok yüksektir. Ne kadar çok hücre ço÷almasÕ varsa
çevresel kirleticiler o kadar fazla yanlÕú DNA kopyalamasÕna neden olmakta;
bu da mutasyona ve kansere yol açmaktadÕr (7).
2.4.1. Gebelikte Beslenme
YapÕlan çalÕúmalarda annenin beslenme bozuklu÷unun bebek için
olumsuz etkilerinin oldu÷u gözlenmiútir. Gebe kadÕn, gebeli÷i süresince;
kendi fizyolojik gereksinimlerini (enerji ve besin ö÷elerini) karúÕlamak,
vücudundaki depolarÕnÕ (besin ö÷eleri yede÷ini) dengede tutmak, anne
karnÕndaki bebe÷in sa÷lÕklÕ büyüme ve geliúmesini sa÷lamak, emzirmeye
hazÕrlÕk için salgÕlanacak sütün enerji ve besin ö÷elerini karúÕlamak için yeterli
ve dengeli beslenmek zorundadÕr (8).
Gebeler yetersiz beslenmeleri durumunda artan enerji ve protein
gereksinimlerini karúÕlayamazlar ve böylece gebelerde zayÕflama gözlenebilir.
Buna ek olarak artan gereksinimler karúÕlanamadÕ÷Õ zaman anemi, diú
çürü÷ü ve osteomalasi gibi hastalÕklar ortaya çÕkabilir. Yetersiz ve dengesiz
beslenme, gebelerde toksemi görülme riskini artÕrÕr ve yetersiz protein
alÕmÕna ba÷lÕ olarak gebelerde ödem görülebilir (9).
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Tablo 1’de gebeler için önerilen besim tüketim miktarlarÕ verilmiútir.
Tablo 1. Gebe KadÕnlar øçin Gerekli Günlük Besin Tüketim MiktarlarÕ (10)
Besin GruplarÕ

Miktar

Süt, yo÷urt

2 su barda÷Õ (400-500ml)

Peynir

2 kibrit kutusu kadar (60 gr)

Et, tavuk, balÕk

3-4 porsiyon

Yumurta, kuru baklagiller

1 porsiyon

Taze sebze ve meyveler

5-7 porsiyon

TahÕllar
Ekmek

4-6 dilim

Pirinç, bulgur, makarna vb

Hiç veya 2-3 porsiyon

Gebe kadÕnlarÕn besin gereksinimleri yaú, fiziksel aktivite durumu, gebeli÷in
baúlangÕcÕndaki a÷ÕrlÕk, besin depolarÕnÕn yeterlilik derecesi gibi birçok etmene ba÷lÕdÕr.
Gebelikte normalin ortalama %20’si kadar, artan bazal metabolizma hÕzÕnÕn gerektirdi÷i besin
ögelerinin karúÕlanmasÕ annenin kendi sa÷lÕ÷Õ için gerekli oldu÷u kadar fetüsün normal
geliúimi için de önemlidir (10).

Gebelik boyunca plasenta annenin aldÕ÷Õ günlük besinleri fetüse
taúÕyarak fetüsün büyüme ve geliúmesini sa÷lamaktadÕr. Fetüs, enerji ve
besin ögeleri ihtiyacÕnÕ annenin depolarÕndan karúÕlamaktadÕr. Bu nedenle
annenin enerji ve besin ihtiyacÕ artmaktadÕr. Bu ihtiyacÕ karúÕlamak için gebe
kadÕnlar, günde ek olarak 300 kalori almalÕdÕrlar. Gebelerin ço÷unda ikinci
trimesterde ya÷ birikimi baúlamakta ve emziklilik döneminde artan enerji
gereksinimini karúÕlamak ve metabolizmayÕ korumak için yaklaúÕk 3.5 kg’lÕk
bir ya÷ deposu oluúmaktadÕr (8).
Gebelik süresince alÕnan kilo da bebek sa÷lÕ÷Õ için önemlidir. Özellikle
2. ve 3. trimesterde kilo alÕmÕ artmaktadÕr. Uygun olmayan kilo kazanÕmÕ
düúük do÷um a÷ÕrlÕklÕ bebeklere veya ölü do÷umlara neden olabilmektedir
(11).
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Gebelikte sa÷lÕklÕ beslenme ve yenido÷anÕn kilosu arasÕnda güçlü bir
iliúki vardÕr. Buna ek olarak annenin kilo alÕmÕ ile yenido÷anÕn kilosu arasÕnda
da pozitif bir iliúki görülmektedir. Gebeli÷e düúük kilolu olarak baúlayan ve
düúük kilo alÕmÕ olan annelerin düúük do÷um tartÕlÕ (<2500 g) bebek do÷urma
olasÕlÕ÷Õ artmaktadÕr. AyrÕca gebelik öncesi kilolu olan kadÕnlarÕn da fazla
kilolu bebek do÷urma olasÕlÕ÷Õ artmaktadÕr (12).
2.4.1.1.Gebelikte Protein øhtiyacÕ
Gebelik döneminde, yeterli enerji ve protein alÕnmasÕnÕn bebe÷in
do÷um çÕktÕlarÕnÕ (do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ, baú çevresi v.b) olumlu etkiledi÷i
bilinmektedir (13).
Yeterli ve dengeli beslenme ile günlük protein ihtiyacÕ karúÕlanabilir.
Gebelik süresince ortalama 950 gram protein depo edilmesi gerekmektedir.
Gebeli÷in 6. ayÕnda fetüs daha hÕzlÕ büyüdü÷ü için protein ihtiyacÕ %30
artmaktadÕr. Bu nedenle de fetüs anneden günde 5 gram protein
çekmektedir.

Gereksinimin altÕnda protein alÕmÕ negatif azot dengesi

oluúturmaktadÕr. Gebe kadÕnlar için alÕnmasÕ tavsiye edilen günlük protein
miktarÕ ortalama 60 gram kadardÕr (8).
Enerji ve proteinin gereksinim duyulan miktardan fazla alÕnmasÕ, anne
ve bebek açÕsÕndan yararlÕ olmadÕ÷Õ gibi, gebelik döneminde annenin aúÕrÕ
kilo alÕmÕna sebep olmaktadÕr. Bu da erken do÷um, hipertansiyon gibi
problemlere yol açmaktadÕr (14). Gebelikte fazla beslenmenin de yetersiz
beslenme kadar anne ve bebek sa÷lÕ÷Õna zarar verdi÷i bilinmektedir (15).

2.4.1.2. Gebelikte vitamin ve mineraller
Gebelik döneminde fizyolojik de÷iúimler sonucu iútah azalmasÕ,
sindirim

sistemi

bozukluklarÕ,

bulantÕ

ve

kusma

yeterli

beslenmeyi

güçleútirmektedir. Bu nedenle gebelik döneminde normal gereksinime ek
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olarak gebe kadÕnlara 50-70 mcg, emzikli kadÕnlara 500-600 mcg vitamin A,
gebe ve emziklilere 0,4 mg. Vitamin B1, 0,4 mg riboflavin, 3 mg. niasin, 30
mg vitamin C önerilmektedir (16). Günlük C vitamini ihtiyacÕnÕn, her ö÷ünde
dengeli olarak tüketilmesi demir eksikli÷ini önlemede önemlidir (17).
Gebelik döneminde mineral gereksinimi, özellikle de demir ve kalsiyum
gereksinimi artmaktadÕr. Vücutta kan yapÕmÕnÕ sa÷layan demir, besinlerde
yaygÕn olarak bulunmasÕna ra÷men yeterince emilemez. Bu nedenle demir
ihtiyacÕnÕ

karúÕlamak

zordur.

Gebe

bir

kadÕn,

ihtiyacÕ

olan

demiri

karúÕlayabilmek için 3.000 - 5.000 kalorilik diyete ihtiyaç duyar. Bu diyeti
tüketmek

mümkün

olamayaca÷Õndan,

özellikle

gebeli÷in

2.

ve

3.

trimesterinde doktor kontrolünde gebelere demir ilacÕ verilmelidir. Kontrol
altÕnda verilen düúük doz demir ilaçlarÕnÕn fetüse ve anneye zararÕnÕn
olmadÕ÷Õ ifade edilmektedir. Artan demir ihtiyacÕnÕn karúÕlanmasÕ için gebelik
süresince 20 mg demir ek olarak alÕnmalÕdÕr. Et, kuru baklagiller ve yumurta
gibi demir içeren yiyecekler, taze meyve sularÕ ve salata ile tüketilmelidir (18).
2.4.2. Gebelikte Sigara øçilmesi
Sigara
sitotoksik,

dumanÕnda

mutajenik

ve

bazÕlarÕ farmakolojik
karsinojenik

olan

olarak

aktif,

4.000’den

antijenik,

fazla

madde

bulunmaktadÕr (19). Sigara içimi sÕrasÕnda çok sayÕda serbest radikal ve
reaktif oksijen ürünleri açÕ÷a çÕkmaktadÕr (20). Sigarada bulunan toksik
maddelerden en önemlisi olan nikotin, doku ve serumda kolesterol, fosfolipid,
trigliserid

ve

trigliseritten

zengin

lipoprotein

sentezini

artÕrmakta

ve

lipoprotein metabolizmasÕnÕ etkileyerek ateroskleroza yol açmaktadÕr (21).

SigaranÕn

içerdi÷i

karbonmonoksit

ise

hemoglobinle

birleúerek

karboksi hemoglobini oluúturmaktadÕr. Bu da hem anne hem de fetüsün
oksijenlenmesini bozup, fetal hipoksiye neden olmaktadÕr (22).
SigaranÕn etkili maddesi olan nikotin, suda ve ya÷da çözülebildi÷i için
plesentadan fetüse kolayca geçmektedir. Nikotinin plasenta damarlarÕnda
yaptÕ÷Õ vazokonstrüksiyon da fetal oksijenlenmenin azalmasÕna neden
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olmaktadÕr. Bir sigara içimi sonrasÕ nikotinin kandaki konsantrasyonu 14-41
mg/ml'ye ulaúmaktadÕr (23).
Gebelik dönemi boyunca sigara içmek sadece anne sa÷lÕ÷Õ üzerinde
de÷il aynÕ zamanda bebe÷in de sa÷lÕ÷Õ üzerinde olumsuz etkilere yol
açmaktadÕr. SigaranÕn fetüsa olumsuz etkileri anne adaylarÕ tarafÕndan
bilinmesine ra÷men son 50 yÕlda sigara içme ve sigara dumanÕndan pasif
etkilenim %20-60 arasÕnda artÕú göstermiútir (24). Gebelik döneminde sigara
içimi, bebe÷in anne karnÕnda beslenmesini sa÷layan plasentanÕn yapÕsÕnda
bozuklu÷a yol açmaktadÕr. Bu durum da bebe÷in yeterli beslenememesine ve
oksijen alamamasÕna neden olmaktadÕr. Annenin gebelik sÕrasÕnda sigara
içmesi ya da sigara dumanÕndan etkilenmesi kromozomlara zarar vermekte
ve bebeklerde birtakÕm konjenital defektlere neden olabilmektedir. Buna ek
olarak gebelikleri boyunca sigara içen annelerin bebekleri %30 daha fazla
prematüre do÷ma riski altÕndadÕrlar. Bu bebeklerin do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ, büyük
olasÕlÕkla düúük olmaktadÕrlar. Bu da yenido÷anÕn hastalÕk ve ölüm risklerini
artÕrmaktadÕr.

Gebelikleri boyunca sigara içen annelerin bebekleri, sigara

içmeyen gebelerin bebeklerine göre 200 gram düúük a÷ÕrlÕkta do÷makta ve
1,3 ve 3 kat daha fazla ani bebek ölümü sendromu nedeniyle ölmektedirler
(25).
øki yüz seksen altÕsÕ sigara içen 1226 gebenin araútÕrmaya katÕldÕ÷Õ bir
çalÕúmada,

sigara

içmeyen

grup

ile

içen

grup

karúÕlaútÕrÕlmÕú

ve

yenido÷anlarÕn boylarÕnÕn içmeyen gruba oranla 0,47 cm daha kÕsa,
a÷ÕrlÕklarÕnÕn ise 138 gram daha az oldu÷u ve buna ek olarak baú çevresinin
0,31 cm ve gö÷üs çevresinin 0,40 cm daha küçük oldu÷u görülmüútür.
ÇalÕúmada, içilen sigara sayÕsÕ arttÕkça bebeklerin tüm ölçümlerinin bu
durumdan olumsuz etkilendi÷i ve en fazla etkilenmenin vücut a÷ÕrlÕ÷Õnda
oldu÷u görülmüútür (26).
Düúük do÷um a÷ÕrlÕklÕ 160 bebe÷in izlendi÷i bir çalÕúmada, bebeklerin
daha az sigara dumanÕna maruz kalma durumunda (1-19 sigara/gün) sigara
içilmeyen ortamdaki bebeklere göre 2,9 kat, çok fazla sigara dumanÕna
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maruz kalÕyorlarsa (20 sigara/gün’den fazla) 4,5 kat daha fazla solunum yolu
hastalÕklarÕ nedeniyle hastaneye yatÕrÕldÕklarÕ tespit edilmiútir (27).
YapÕlan bir baúka çalÕúmada, sigara içen annelerin bebeklerinin
kordon kanÕnda eritropoietin seviyelerinin sigara içmeyen veya sigara
dumanÕndan

pasif

etkilenenlerle

karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda

yüksek

oldu÷u

saptanmÕútÕr. Bu nedenle sigara içen annelerin bebeklerinin kronik hipoksiye
maruz kaldÕ÷Õ düúünülmektedir (22).
AyrÕca yenido÷anlarÕn prenatal dönemde sigaradan etkilenmeleri
solunum

enfeksiyonlarÕ, astÕm, alerji ve çocukluk dönemi kanserini

artÕrabilmekte ve nörodavranÕúsal problemlere yol açabilmektedir. øçilen
sigara sayÕsÕnÕn artmasÕ risklerin artmasÕna yol açmaktadÕr. Ancak; gebelikleri
sÕrasÕnda sigara içmeyi bÕrakanlarda ise bu risklerin azaldÕ÷Õ görülmüútür
(28).
Prenatal ve postnatal dönemde sigaraya maruz kalmÕú yenido÷anlarÕn
do÷umdan sonra 6 ay takip edildi÷i bir araútÕrmada, sigaraya maruz kalan
yenido÷anlarÕn sigaraya maruz kalmayan yenido÷anlara göre çeúitli solunum
rahatsÕzlÕklarÕnÕ daha fazla geçirdikleri görülmüútür. AyrÕca bu yenido÷anlarÕn
sigaraya maruz kalmayan çocuklara göre hayatlarÕnÕn ilk 6 ayÕnda daha fazla
doktor muayenesine gitmeleri ve hastanede yatmalarÕ gerekmiútir (29).
2.4.3. Gebelikte Alkol KullanÕmÕ
Di÷er bir riskli davranÕú ise gebelik sÕrasÕnda alkol kullanÕmÕdÕr. Alkol kullanÕmÕ,
do÷umsal anomalilere neden olmaktadÕr. Gebelikleri boyunca alkol kullanan gebelerin
bebeklerinde fetal alkol sendromu görülme olasÕlÕ÷Õ yüksektir. Gebelikleri süresince fazla
miktarda günlük alkol alan gebelerin bebeklerinde geliúme gerili÷i, yüz ve kulak
deformasyonlarÕ, yarÕk damak ve yarÕk dudak, sinir sistemi fonksiyon bozuklu÷u, zeka
gerili÷i, diú geliúim problemleri, iskelet sistemi bozukluklarÕ, kalp ve karaci÷er sorunlarÕ
görülme ihtimali yüksekken; gebelikleri süresince az miktarda alkol aldÕklarÕnÕ belirten
gebelerin bebeklerinde ise düúük do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ ve geliúme gerili÷i gözlenmektedir (30).

AyrÕca gebelik döneminde sÕklÕkla alkol kullanan gebe kadÕnlarÕn
çocuklarÕnda, alkol kullanmayan kadÕnlarÕn çocuklarÕna göre neuroblastoma
riskinin 9 kat fazla oldu÷u tespit edilmiútir (31).
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2.4.4. Gebelikte Fizik Egzersiz
Gebelerin gebelikleri boyunca fizik egzersiz yapmalarÕ gebe sa÷lÕ÷Õ
açÕsÕndan önemlidir. Gebelikte uygun egzersizlerin yapÕlmasÕyla gebelik
dönemi ve sonrasÕ sedanter yaúam tarzÕ ortadan kaldÕrÕlabilir. Gebelikte
yapÕlan egzersizle, öncelikle kilolu kadÕnlarda gestasyonel diyabet geliúimi
engellenmektedir (32). Fiziksel aktivite, glukoz düzeyini, insülin üzerinden ve
do÷rudan etkileyerek insülin duyarlÕlÕ÷ÕnÕ artÕrmaktadÕr. Günlük 20–30
dakikalÕk egzersizler etkilidir. Gebeliklerinin erken dönemlerinde egzersiz
yapanlarda gestasyonel diyabet azalmaktadÕr. Beslenme ve egzersizin
diyabetik gebenin hem izlenmesinde hem de gestasyonel diyabetin
önlenmesinde büyük önem taúÕdÕ÷Õ unutulmamalÕdÕr (33).
Do÷um öncesi egzersizlerin yararlarÕ arasÕnda; gerginli÷in azaltÕlmasÕ,
travayÕn daha rahat olmasÕ, postürün düzeltilmesi, karÕn cildinin daha iyi
beslenmesiyle

karÕn

çatlaklarÕnÕn

engellenmesi,

sezaryene

daha

az

gereksinim duyulmasÕ, gebelik hipertansiyonu ve preeklampsinin azaltÕlmasÕ
ve do÷um sonrasÕ normal yaúama dönme süresinin kÕsalmasÕ sayÕlabilir (34,
35, 36).
YapÕlan çalÕúmalar, gebelerin gebeli÷in ilk trimesterinden itibaren fizik
egzersiz yapmalarÕnÕn hipertansif bozukluklarÕn görülme riskini azalttÕ÷ÕnÕ
göstermiútir. Düzenli egzersiz yapan gebelerin istirahat sÕrasÕndaki nabÕzlarÕ
düúükken, egzersiz yapmayan gebelerin nabÕzlarÕ ise artÕú göstermektedir.
Egzersiz yapan gebelerde erken do÷um ve düúük riski çok azdÕr. Ancak
gebelik döneminde yapÕlacak egzersize dikkat etmek gerekmektedir.
Hindistan’da yapÕlan bir çalÕúma, gebeli÷in ilk 3 ayÕnda çok aúÕrÕ egzersiz
yapÕlmasÕnÕn bebekte düúük do÷um a÷ÕrlÕ÷Õna neden oldu÷unu göstermiútir
(37).
Gebelik döneminde düzenli bir egzersiz programÕ uygulanmalÕ, aúÕrÕ
yorgunluk durumunda egzersiz bÕrakÕlmalÕ, aúÕrÕ ÕsÕnmadan kaçÕnÕlmasÕ için
egzersiz serin bir ortamda yapÕlmalÕ, susuzluktan kalÕnmamalÕdÕr. økinci ve
28.haftada

sÕrtüstü

pozisyon

egzersizlerinden,

çarpma

ve

dalma
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sporlarÕndan kaçÕnÕlmalÕdÕr. Bu gibi kurallara uymak, annenin yaptÕ÷Õ
egzersizin fetüste neden olabilece÷i bazÕ problemlerin ( hipoksemi, fetal kalp
atÕm de÷iúiklikleri, hipertermi ve yüksek irtifada ve su altÕnda aúÕrÕ barometrik
basÕnçla ilgili problemler) önlenmesi açÕsÕndan önem taúÕmaktadÕr (38).
Gebelik süresince gevúeme hareketlerinin yapÕlmasÕnÕn do÷um süresini
kÕsalttÕ÷Õ düúünülmektedir.
Gebelikte yüzme, yürüme, golf gibi aktiviteler önerilirken, kayak, su altÕ
sporlarÕ

ve

tüm

temas

sporlarÕ

gibi

aktivitelerin

sakÕncalÕ

oldu÷u

düúünülmektedir. Prematüre do÷um öyküsü, erken membran rüptürü ve
ço÷ul gebelik öyküsü olan gebelerin egzersiz yapmalarÕ ise sakÕncalÕ
bulunmaktadÕr (39).
2.4.5. Gebelikte Bilgisayar Kullanmak ve Televizyon øzlemek
Bilgisayarlar ve televizyon son derece düúük frekanslÕ elektromanyetik
alan kayna÷ÕdÕr. Son derece düúük frekanslÕ elektromanyetik alanÕn üreme
iúlevlerinde bozulma, geliúimsel bozukluklar ve kanser oluúumu gibi olumsuz
etkileri üzerinde çeúitli çalÕúmalar bulunmaktadÕr. Bu sebeple gebelik
sÕrasÕnda bilgisayar kullanÕmÕndan

mümkün oldu÷unca uzak durulmalÕ,

ancak bilgisayar kullanÕlmasÕ gerekiyorsa ekrandan en az 60 cm uzakta
oturulmalÕ ve düúük radyasyon yayan bilgisayarlar tercih edilmelidir (40).
Buna ek olarak uzun süre bilgisayar karúÕsÕnda oturmak kas ve eklem
sorunlarÕna sebep olabilece÷inden bilgisayar karúÕsÕnda uzun süre hareketsiz
kalÕnmamalÕdÕr.

2.4.6 Gebelikte Cep Telefonu Kullanmak
Gebelik sÕrasÕnda kaçÕnÕlmasÕ gereken di÷er bir riskli davranÕú ise cep
telefonu kullanÕmÕdÕr. Cep telefonunun zararlarÕ üzerine yapÕlan birçok
araútÕrmada cep telefonu kullamÕnÕn, kandaki zararlÕ proteinlerin ve
toksinlerin beyne girmesini engelleyen savunma mekanizmasÕnÕ devre dÕúÕ
bÕraktÕ÷Õna, yorgunluk, baú a÷rÕsÕ, kulak arkasÕnda yanma hissi verdi÷ine,
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yüksek tansiyon oluúmasÕna, baú a÷rÕsÕ, baú dönmesi ve dikkatin
da÷ÕlmasÕna sebep oldu÷una dair bulgular bulunmaktadÕr (41).
Gebeler cep telefonu kullanÕmÕ sÕrasÕnda vücudun baú kÕsmÕndan, baz
istasyonlarÕ sayesinde ise de tüm vücuttan cep telefonlarÕnÕn yaydÕ÷Õ 18002000 MHz frekansÕndaki radyofrekans dalgalarÕna maruz kalmaktadÕrlar.
Mobil telefonlarÕn yaydÕ÷Õ radyofrekans dalgalarÕnÕn hücresel ve moleküler
düzeyde birçok zararlÕ etkiye neden oldu÷u bilinmektedir (42). Radyo frekans
alanlarÕn kan beyin bariyeri geçirgenli÷ini etkiledi÷i, cep telefonu düzeyindeki
radyo frekans alanlarÕn yetiúkin, gebe ve yeni do÷anÕn dokusunda apoptosize
ve kulakta otoakustik emisyon ölçümlerinde de÷iúime neden olabilece÷i
saptanmÕútÕr (43). Cep telefonu kullanÕmÕnÕn oksidatif stres oluúturdu÷u ve bu
yolla kanser riskini artÕrabilece÷i düúünülmektedir (44). Buna ek olarak birkaç
araútÕrmada ortalama de÷erden yüksek manyetik alanÕn bulundu÷u bölgede
uzun süre kalan hamile kadÕnlarÕn zor do÷um yaptÕklarÕ gözlenmiútir. YapÕlan
baúka bir çalÕúmada ise manyetik alanÕn, anne adaylarÕnÕn düúük yapma
olasÕlÕ÷ÕnÕ 3 kat artÕrdÕ÷Õ tespit edilmiútir (45) .
Hayvan modellerinde yapÕlan çalÕúmalarda annelerin tüm vücutlarÕyla
ortalama SAR  9 W/kg radyofrekans alan etkileniminde kalmalarÕ
yenido÷anlarda malformasyonlar görülmesine neden olmuútur (46). AyrÕca
16 mG manyetik alan etkilenimi olan gebe kadÕnlarÕn düúük yapma
risklerinin 1,8 kat arttÕ÷Õ gösterilmiútir görülmüútür (47). Prenatal dönemde
cep telefonuna maruz kalan çocuklarda ilkokul ça÷Õna gelindi÷inde, duygusal
bozukluklar

ve

hiperaktivite

problemleri

gibi

davranÕú

bozukluklarÕ

gözlemlenmektedir (48). Bu nedenle gebelik döneminde, elektomanyetik alan
kirlili÷inden mümkün oldu÷unca kaçÕnmak, etkilenim süresini azaltmak ve
kayna÷a olan mesafeyi artÕrmak gereklidir.
2.4.7. Gebelikte Araba Kullanmak
Gebelikte gebe ve bebe÷in sa÷lÕ÷ÕnÕn korunmasÕ açÕsÕndan dikkat
edilmesi gereken di÷er bir nokta da motorlu araç kullanÕmÕdÕr. Özellikle
motorlu araç kazasÕ veya çarpma ile prematür eylem, erken membran
rüptürü, hipertansyon, flebit, uterus ve plasental yaralanma riski artaca÷Õ için
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28.

haftadan

sonra

180

km’den

daha

uzun

yolculuklar

tavsiye

edilmemektedir. ÇalÕúmalar araçtan fÕrlama ile maternal mortalitenin 6, fetal
mortalitenin ise 5 kat arttÕ÷ÕnÕ göstermiútir. økinci trimesterdan sonra ön
koltukta oturmak veya arabayÕ kullanmak riskli olmadÕ÷Õ halde bu dönemde
karÕn ve direksiyon arasÕndaki mesafe azaldÕ÷Õndan ön koltukta oturmak ve
araba kullanmak önerilmemektedir. Ani fren ve çarpmalarda fetal travma
olma ihtimali yüksektir. Gebeler arka koltukta oturarak yavaú kullanÕlan
arabalarda seyahat etmelidir ve karÕn úiúli÷inin alt ve üstünden geçen
emniyet kemeri kullanmalÕdÕr. Bu sayede travmanÕn gücü ön gö÷üs ve
pelvise da÷ÕtÕlarak karÕn da korunmuú olacaktÕr (49).
2.4.8. Gebelikte Saç Boyamak
Gebe kadÕnlara, gebelik dönemleri boyunca saçlarÕnÕ boyamamalarÕ
önerilmektedir. Gebelik dönemi veya gebe kalÕnmadan bir ay öncesinde
saçlarÕnÕ boyamÕú olan gebelerin çocuklarÕnda neuroblastoma görülme
riskinin 1.6 kat arttÕ÷Õ gösterilmiútir (50). NöroblastomanÕn risk faktörlerinin
araútÕrÕldÕ÷Õ bir vaka-kontrol çalÕúmasÕnda da vaka grubundaki kadÕnlarÕn
kontrol grubundaki kadÕnlara gebelik döneminde saç boyasÕ kullanma
sÕklÕ÷ÕnÕn 3 katÕ oldu÷u belirtilmiútir (31).
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3. GEREÇ VE YÖNTEM
Bu araútÕrma TÜBøTAK tarafÕndan desteklenen “Prenatal Dönemden
Baúlayarak 2 YaúÕna Gelinceye Kadar ÇocuklarÕn Evlerindeki KapalÕ Ortam
Kirleticilerinin ve Bu Kirleticilerle Alt Solunum Yolu EnfeksiyonlarÕ ve Alerjik
YakÕnmalar ArasÕndaki øliúkinin Belirlenmesi” baúlÕklÕ 1001 Projesine dahil
edilecek gebelerin izlenmesi úeklinde planlanmÕútÕr. TÜBøTAK araútÕrmasÕ
gebelik döneminde özellikle son 3 ayda evde yapÕlan boya, çocuk odasÕ
düzenlemesi gibi de÷iúikliklerin çocuklarda geliúebilecek alt solunum yolu
enfeksiyonu ve alerjiler üzerinde olasÕ etkilerinin izlenmesini planlamÕútÕr. Bu
proje kapsamÕnda gebeli÷in 3.trimesterinde ve do÷um sonrasÕnda 6 ay
aralÕklarla toplam 4 kez olmak üzere evlerde kapalÕ ortam hava kirleticilerinin
ölçülmesi hedeflenmiútir. Bu sebeple 3.trimesterde bu gebelerin evlerine
ulaúabilmek için 16-27. gebelik haftalarÕnda olan gebeler çalÕúmaya dahil
edilmiútir.
3.1. AraútÕrmanÕn Yeri
ÇalÕúma yapÕlan hastaneler; Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi
KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü ile Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve
KadÕn HastalÕklarÕ E÷itim AraútÕrma Hastanesi’dir. AraútÕrma öncelikle tek
hastanede gerçekleútirilmek üzere planlanmÕú ancak daha sonra istenilen
gebe sayÕsÕna ulaúÕlamamasÕ nedeniyle farklÕ hastanelere baúvurulmuútur.
AraútÕrma baúvurulan hastanelerden araútÕrma yapÕlmasÕna izin veren Etlik
Zübeyde HanÕm Do÷umevi Ve KadÕn HastalÕklarÕ E÷itim

AraútÕrma

Hastanesi’nde de yapÕlmÕútÕr. Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi KadÕn
HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü, Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi’nin
SÕhhiye Kampüsü’nde hizmet vermektedir. Bölüm, Ankara il sÕnÕrÕ içerisinde
yaúayan hastalar kadar çevre ilçelerden gelen hastalara da hizmet
vermektedir. Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ Ö÷renim
AraútÕrma Hastanesi ise ço÷unlukla bu bölgede yaúayan hastalara hizmet
vermektedir.
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3.2. AraútÕrmanÕn Evreni ve Örneklemi
AraútÕrmanÕn evreni, araútÕrmanÕn yapÕldÕ÷Õ Hacettepe Üniversitesi TÕp
Fakültesi KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü (KasÕm 2010-Nisan 2011
tarihleri arasÕnda) ile Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ
E÷itim AraútÕrma Hastanesi’ne (ùubat 2011-Nisan 2011 tarihleri arasÕnda )
gebelik kontrolüne gelen 15-49 yaúlarÕ arasÕndaki gebe kadÕnlardÕr. Kontrole
gelen gebe kadÕnlar doktorlar ve hemúireler tarafÕndan çalÕúma hakkÕnda
bilgilendirilerek

araútÕrma

ekibine

yönlendirilmiúlerdir.

Öncelikle

gebe

kadÕnlarÕn kaçÕncÕ haftalarÕnda olduklarÕ ö÷renilerek, 16-27. haftalarÕnda olan
gebe kadÕnlara çalÕúma anlatÕlmÕú ve çalÕúmaya katÕlmak isteyip istemedikleri
sorulmuútur. KatÕlmayÕ kabul eden gebe kadÕnlar onam formunu imzalayarak
çalÕúmaya dâhil olmuúlardÕr. TÜBøTAK projesi kapsamÕnda araútÕrÕlan kapalÕ
ortam hava kirlili÷inin hastalÕklar üzerinde etkilerini de÷erlendirmek üzere
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü’ne
baúvuran toplam 250 gebe kadÕna ulaúÕlmasÕ hedeflenmiútir. Ancak
Hacettepe

Üniversitesi

TÕp

Fakültesi

KadÕn

HastalÕklarÕ

ve

Do÷um

Bölümü’nde istenilen sayÕya ulaúÕlamadÕ÷Õ için araútÕrmaya Etlik Zübeyde
HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ E÷itim AraútÕrma Hastanesi de dahil
edilmiútir. Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um
Bölümü’nden 76, Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ
E÷itim AraútÕrma Hastanesi’nden 97 kadÕn olmak üzere toplam 173 gebe
kadÕn çalÕúmaya katÕlmayÕ kabul etmiútir. Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve
KadÕn

HastalÕklarÕ

E÷itim

AraútÕrma

Hastanesi’nde

araútÕrmacÕlara

yönlendirilen kadÕnlarÕn 41’i ve Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi KadÕn
HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü’nde ise 60’Õ çalÕúmaya katÕlmayÕ reddetmiútir.
AraútÕrma 173 gebe kadÕnda baúlatÕlmÕútÕr. Yirmi sekizinci haftadan sonra
evlere

giderek

ölçüm

yapÕlmasÕ

hedeflenmiúken

ölçüm

araçlarÕnÕn

tamamlanamamasÕ nedeniyle ölçümler do÷um sonrasÕna alÕnmÕútÕr. Bu
nedenle gebelerin riskli davranÕúlarÕnÕn izlenmesi için ikinci görüúme yüzyüze
anket yerine telefon anketine dönüútürülmüútür. økinci görüúmede toplam 165
gebe kadÕna ulaúÕlmÕútÕr. Do÷umdan sonra yapÕlan görüúmede de 165 kadÕna
ulaúÕlmÕú ancak 5 çocu÷un do÷um kilosuna iliúkin bilgi alÕnamamÕútÕr.
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3.3. AraútÕrmanÕn Tipi
16. ve 27. haftalardaki doktor kontrolüne gelen gebe kadÕnlarÕn
gebelikleriyle ilgili olabilecek bazÕ riskli davranÕúlarÕnÕ belirlemek ve 3 ay
sonra yapÕlan izlemede bu davranÕúlarÕn de÷iúip de÷iúmedi÷ini ve bunlarÕn
gebelik sonucu ile olasÕ iliúkisini de÷erlendirmek amacÕ ile yapÕlan
tanÕmlayÕcÕ tipte bir araútÕrmadÕr.
3.4. AkÕú ùemasÕ

3.5. AraútÕrmanÕn De÷iúkenleri
TanÕmlayan De÷iúkenler
Sosyo-demografik özelliklerle ilgili de÷iúkenler:
x

Yaú

x

Ö÷renim Durumu

x

ÇalÕúma Durumu

x

Eúinin Ö÷renim Durumu

x

Eúinin ÇalÕúma Durumu

x

Eúi ile Akraba Olma Durumu

x Kronik HastalÕ÷Õ Olma Durumu
x Düzenli Olarak ølaç Kullanma Durumu
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Gebelik öyküsü ile ilgili de÷iúkenler:
x Daha Önce CanlÕ Do÷um YapmÕú Olmak
x CanlÕ Do÷up da Ölen Çocu÷u Olmak
x Ölü Do÷um YapmÕú Olmak
x Kendili÷inden Düúük YapmÕú Olmak
x Daha Önce østeyerek Düúük YapmÕú Olmak
x CanlÕ Çocuk Sahibi Olmak
x østeyerek Gebe Kalmak
x Gebeli÷in YardÕmcÕ Üreme Teknikleri ile Olma Durumu
Riskli DavranÕúlarla ølgili De÷iúkenler:
x Sigara øçmek
x Evde Sigara øçilmesi
x Alkol Kullanmak
x Ö÷ün SayÕsÕ
x Cep Telefonu Kullanmak, Cep Telefonu KullanÕrken KulaklÕk Takmak,
Cep Telefonu Kullanma Süresi
x Bilgisayar Kullanmak, Bilgisayar Kullanma Süresi
x Televizyon øzlemek, Televizyon øzleme Süresi
x Araba Kullanmak, Araba KullanÕrken Kemer Takmak, Arabaya Yolcu
Olarak Binildi÷inde Kemer Takmak
x Spor Yapmak
x Saç Boyamak
TanÕmlanan De÷iúken
x Gebeli÷in Sonucu
x Bebe÷in Do÷um A÷ÕrlÕ÷Õ
x Do÷um ZamanÕ
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3. 6. AraútÕrmada KullanÕlan TanÕm ve Terimler
Düúük Do÷um A÷ÕrlÕ÷Õ: Bebe÷in a÷ÕrlÕ÷ÕnÕn 2500 gramdan az olmasÕdÕr (1).
Bebeklerin do÷um a÷ÕrlÕklarÕ kiúisel beyan yoluyla ö÷renilmiútir.
Erken Do÷um: Gebeli÷in 28.haftasÕndan sonra 37.haftasÕndan önce
do÷umun baúlamasÕdÕr (1). Bebeklerin do÷um zamanÕ kiúisel beyan yoluyla
ö÷renilmiútir.
Riskli DavranÕúlarda Yüzde De÷iúimin HesaplanmasÕ: AraútÕrmada riskli
davranÕúlardaki yüzde de÷iúim aúa÷Õdaki örnekte oldu÷u gibi hesaplanmÕútÕr:
(Gebe kalmadan önce sigara içen kadÕn yüzdesi) – (16-27. haftalar arasÕnda
sigara içen kadÕnlarÕn yüzdesi) / (gebe kalmadan önce sigara içen kadÕnlarÕn
yüzdesi)
ÖRN: (35,8-7,3) / 35,8 = 0,79
3.7. AraútÕrmada KullanÕlan Araç-Gereçler
3.7.1. Anket Formu
AraútÕrmanÕn veri kayna÷Õ, çalÕúma için oluúturulmuú olan Gebelerin
BazÕ Riskli DavranÕúlarÕnÕn øzlenmesi AraútÕrmasÕ Anket Formu’dur (Bkz. EK
1).
Anket formu 3 bölümden oluúmaktadÕr. Ankette tanÕtÕm bilgileri ve
sosyo-demografik özellikler ile ilgili 7, do÷urganlÕk öyküsü ile ilgili 9 ve riskli
davranÕúlar ile ilgili 17 soru bulunmaktadÕr.
3.8. Ön Deneme
ÇalÕúma baúlamadan önce çalÕúmada görev alacak 6 araútÕrmacÕya
Hacettepe Üniversitesi TÕp Fakültesi Halk Sa÷lÕ÷Õ Ana Bilim DalÕ ö÷retim
üyeleri tarafÕndan anket uygulama e÷itimi verilmiútir. Böylece anketlerin
standart

bir

úekilde

uygulanmasÕ

sa÷lanmÕútÕr.

AraútÕrmacÕlarÕn

1’i

uluslararasÕ iliúkiler uzmanÕ ve di÷erleri de çevre mühendisidir. E÷itim alan
araútÕrmacÕlar,

çevrelerindeki
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gebe

kadÕnda

ön

denemeyi
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gerçekleútirmiúlerdir. Anket yaklaúÕk 15 dakika sürmüútür. Ön deneme
sonrasÕnda ankette gerekli de÷iúiklikler yapÕlmÕútÕr.
3.9. AraútÕrma Verilerinin Toplanma Yöntemi
Anket formu gebe kadÕnlara ilk olarak 16. ve 27. haftalar arasÕnda
yüzyüze uygulanmÕútÕr. Bu tarihten 3 ay sonra gebelere telefonla ulaúÕlÕp
anket tekrarlanmÕútÕr. Do÷umdan sonra telefon anket uygulanmÕú do÷um
sonrasÕnda da bebekle ilgili bilgi telefon görüúmesi ile ö÷renilmiútir.
3.10. AraútÕrma Verilerinin De÷erlendirilmesi
AraútÕrmada veri giriúi ve de÷erlendirme Statistics Package for Social
Sciences

(SPSS 15.0) Paket ProgramÕ kullanÕlarak yapÕlmÕútÕr. Gruplar

arasÕndaki farklÕlÕk, ki-kare testi veya Fischer’in kesin testi kullanÕlarak
hesaplanmÕútÕr.
kullanÕlarak
istatistikler

Ba÷ÕmlÕ

gruplarda

hesaplanmÕútÕr.
(frekans

istatistiksel

øncelenen

da÷ÕlÕmÕ,

aritmetik

analiz

McNemar

parametreler
ortalama,

için

testi

tanÕmlayÕcÕ

standart

sapma)

hesaplanmÕú, tek boyutlu ve iki boyutlu tablolar yapÕlmÕútÕr. AnlamlÕlÕk düzeyi
olarak p<0,05 alÕnmÕútÕr.
3.11. Etik konular
Tez

TÜBøTAK

tarafÕndan

desteklenen

“Prenatal

Dönemden

Baúlayarak 2 YaúÕna Gelinceye Kadar ÇocuklarÕn Evlerindeki KapalÕ Ortam
Kirleticilerinin ve Bu Kirleticilerle Alt Solunum Yolu EnfeksiyonlarÕ ve Alerjik
YakÕnmalar

ArasÕndaki

kapsamÕnda yapÕlmÕútÕr.

øliúkinin

Belirlenmesi”

baúlÕklÕ

1001

Projesi

Bu proje kapsamÕnda, Ankara 1 No’lu Klinik

AraútÕrmalar Etik Kurulundan izin alÕnmÕútÕr (Bkz EK 2 ). KatÕlÕmcÕlara Onam
formu imzalatÕlmÕútÕr (Bkz EK 3).
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn hastaneye doktor kontrolüne
gelmeleri sebebiyle araútÕrÕlan riskli davranÕúlar hakkÕnda doktor tarafÕndan
bilgilendirdikleri varsayÕlmÕútÕr. Buna ek olarak anket uygulayÕcÕlarÕ sa÷lÕk
çalÕúanÕ olmadÕ÷Õ için gebe kadÕnlar anket uygulanmasÕ sÕrasÕnda
uygulayÕcÕlarÕ tarafÕndan riskli davranÕúlar hakkÕnda uyarÕlmamÕúlardÕr.

anket
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3.12. AraútÕrmanÕn KÕsÕtlÕlÕklarÕ
AraútÕrmanÕn tek bir hastanede yapÕlmasÕ planlanmÕútÕr. Ancak bu
hastanede istenilen sayÕya ulaúÕlamamasÕ sebebiyle bir baúka hastanede
tamamlanmÕútÕr.
AyrÕca, çalÕúmada adres ve cep telefonu bilgilerinin alÕnmasÕ ile ev
ziyaretlerinin planlanmasÕ nedeniyle reddetme oldukça fazla olmuútur. Bu da
çalÕúmada istenilen sayÕya ulaúÕlamamasÕ, veri toplama sürecinin planlanan
zamandan daha uzun sürede bitmesine neden olmuútur.
Anketin tekrarlanmasÕnÕn gebe kadÕnlarÕn evlerine gidilip burada
yapÕlmasÕ planlanmÕúken, evlerde gerçekleútirilecek ölçümler için gerekli
malzemenin temininin gecikmesi sebebiyle, anketin ikinci kÕsmÕ telefonla
doldurulmuútur. KadÕnlarÕn sekizine verdikleri cep telefonu numaralarÕndan
ikinci kere ulaúÕlamamÕú bu nedenle anketin ikinci kÕsmÕ doldurulamamÕútÕr.
AraútÕrma, toplam 165 gebede tamamlanmÕútÕr.

Verilerin
Giriúi ve
De÷erlendir
ilmesi
Rapor
YazÕmÕ
Rapor
Sunumu

Anket
uygulamasÕ

AraútÕrma
Önerisi
HazÕrlÕ÷Õ
Ön Deneme

Literatür
Tarama

Konu
Seçimi

1
1

1
2

2

1

1
0

8

9

2011

2010

3

4

5

6

7

3.13. AraútÕrmanÕn Zaman Çizelgesi
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4. BULGULAR
Hacettepe

Üniversitesi

TÕp

Fakültesi

KadÕn

HastalÕklarÕ

ve

Do÷um

Bölümü’nde ve Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ E÷itim
AraútÕrma Hastanesi’ne baúvuran gebe kadÕnlarÕn bazÕ riskli davranÕúlarÕnÕn
belirlenmesi üzerine yapÕlan çalÕúmaya toplam 173 gebe katÕlmÕútÕr.
AraútÕrmanÕn bulgularÕ:
1. AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn sosyo-demografik özellikleri ile
ilgili bulgular
2. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn BazÕ AlÕúkanlÕklarÕ ve Riskli
DavranÕúlarÕ

ve

Bu

Riskli

DavranÕúlarda

Gebeli÷in

FarklÕ

Dönemlerindeki De÷iúim øle ølgili Bulgular
3. Gebelik ve bebekle ilgili bilgi kaynaklarÕnÕn da÷ÕlÕmÕ ile ilgili bulgular
4. Bebekle ilgili bazÕ özellikler ile ilgili bulgular
5. Gebe

kadÕnlarÕn

bazÕ

riskli

davranÕúlarÕnÕn

sosyo-demografik

özelliklerle iliúkisinin de÷erlendirilmesi ile ilgili bulgular
olmak üzere 5 baúlÕkta verilmiútir.
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4.1. KatÕlÕmcÕlarÕn BazÕ Sosyo-Demografik Özellikleri øle ølgili Bulgular
Tablo 2. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn BazÕ Sosyo-Demografik
Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Sosyo-Demografik Özellik

SayÕ

Yüzde

9

5,2

20-24

49

28,5

25-29

68

39,5

30-34

31

18,0

35

15

8,8

Yaú grubu ( n=172* )
19

X±SS= 27,65 ±4,8; Ortanca=27; En küçük- en büyük de÷er=18-40
Ö÷renim Durumu (n=173)
Okur-yazar de÷il

2

1,1

Okur-yazar

1

0,6

ølkokul

38

22,0

Ortaokul

25

14,5

Lise

77

44,5

Üniversite/Yüksekokul

29

16,7

Yüksek lisans/doktora

1

0,6

140

80,9

33

19,1

Halen Gelir Getiren bir øúte ÇalÕúma Durumu (n=173)
ÇalÕúmÕyor
ÇalÕúÕyor
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Tablo 2. (Devam) AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn BazÕ SosyoDemografik Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
øú (n=33)**
ølmi ve teknik elemanlar

16

49,0

ødari personel ve benzeri çalÕúanlar

9

27,0

Ticaret ve satÕú personeli

4

12,0

Hizmet iúlerinde çalÕúanlar

2

6,0

TarÕm dÕúÕ üretim faaliyetlerinde çalÕúanlar

2

6,0

* Bir kiúi yanÕt vermemiútir.
** UluslararasÕ Standart Meslek SÕnÕflamasÕ- ISCO 08’e göre sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr (51).

AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn yaú ortalamasÕ 27,65±4,8 olup,
kadÕnlarÕn yaúlarÕ 18 ve 40 arasÕnda de÷iúmektedir. KadÕnlarÕn %5,2’si (n=9)
19 yaúÕndan küçük ve %8,7’si (n=15) 35 yaúÕndan büyüktür. AraútÕrmaya
katÕlan gebe kadÕnlarÕn %1,1’i (n=2) okuryazar de÷ilken, gebe kadÕnlarÕn
%44,5’i

(n=77)

lise

mezunudur.

KadÕnlarÕn

%19,1’i

(n=33)

halen

çalÕúmaktayken %80,9’u (n=140) gelir getiren bir iúte çalÕúmamaktadÕr.
ÇalÕúanlarÕn %49’u (n=16) ilmi ya da teknik eleman oldu÷unu belirtmiútir.
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Tablo 3. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Eúlerinin BazÕ SosyoDemografik Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Eúin Sosyo-demografik Özellikleri

SayÕ

Yüzde

ølkokul

24

13,9

Ortaokul

27

15,6

Lise

81

46,8

Üniversite/Yüksekokul

40

23,1

Yüksek lisans/Doktora

1

0,6

2

1,2

171

98,8

32

18,7

1

0,6

17

9,9

Ticaret ve satÕú personeli

8

4,7

Hizmet iúlerinde çalÕúanlar

80

46,8

1

0,6

32

18,7

Ö÷renim Durumu (n=173)

ÇalÕúma durumu (n=173)
ÇalÕúmÕyor
ÇalÕúÕyor
øú (n=171)*
ølmi ve teknik elemanlar
Direktörler ve üst kademe yöneticileri
ødari personel ve benzeri çalÕúanlar

TarÕmcÕ, hayvancÕ, ormancÕ, balÕkçÕ ve avcÕlar
TarÕm dÕúÕ üretim faaliyetlerinde çalÕúanlar

* UluslararasÕ Standart Meslek SÕnÕflamasÕ- ISCO 08’e göre sÕnÕflandÕrÕlmÕútÕr (51).

AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn eúlerinin %46,8’i (n=81) lise
mezunu, %23,1’i (n=40) üniversite/yüksekokul mezunu, %15,6’sÕ (n=27)
ortaokul mezunu ve %13,9’u (n=24) ilkokul mezunudur. Eúlerin %98,8’i
(n=171) halen gelir getiren bir iúte çalÕúmaktadÕr. AraútÕrmaya katÕlan
kadÕnlarÕn eúlerinden %0,6’sÕ (n=1) direktör ve üst kademe yönetici iken
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katÕlanlarÕn %46,8’i (n=80) hizmet iúlerinde, %18,7’si (n=32) ilmi ve teknik
eleman olarak, %18,7’si (n=32) de tarÕm dÕúÕ üretim faaliyetlerinde
çalÕúmaktadÕr.
Tablo 4. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Eúleriyle Akraba Olma
DurumlarÕ (Ankara, 2011)
Eúlerin Akraba Olma Durumu (n=173)
Akraba de÷il
Akraba

SayÕ

Yüzde

148

85,5

25

14,5

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %14,5’i (n=25) eúleriyle akraba
oldu÷unu belirtmiútir.
Tablo 5. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn ÇalÕúmaya Dâhil OlduklarÕ
Zamanda Gebelik HaftalarÕ (Ankara, 2011)
AraútÕrma tarihindeki gebelik haftasÕ (n=173)

SayÕ

Yüzde

19

51

29,5

20-24

73

42,2

25

49

28,3

X±SS= 21,63 ±3,7 Ortanca=22 En küçük- en büyük de÷er=16-27

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %29,5’i (n=51) araútÕrmaya katÕlmayÕ
kabul ettikleri tarihte gebelikleri 19 haftalÕk ve daha küçük ve %29,3’ünün
(n=49) 25 haftalÕk ve daha büyüktür.
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Tablo 6. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebelik Öyküsü Özelliklerinin
Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Gebelik Öyküsü ile ølgili Özellik (n=173)

SayÕ

Yüzde

Yok

93

53,8

1

52

30,1

2

22

12,7

3

6

3,5

171

98,8

1

1

0,6

2

1

0,6

168

97,1

5

2,9

142

82,1

1

20

11,6

2

9

5,2

3

2

1,2

Daha önce yapÕlan canlÕ do÷um sayÕsÕ

CanlÕ do÷up da ölen çocuk sayÕsÕ
Yok

Ölü do÷um sayÕsÕ
Yok
1
Düúük sayÕsÕ
Yok

* AraútÕrma sÕrasÕndaki gebelik dahildir.
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Tablo 6. (Devam) AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebelik Öyküsü
Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Gebelik Öyküsü (n=173)

SayÕ

Yüzde

156

90,2

1

16

9,2

2

1

0,6

Yok

95

54,9

1

49

28,3

2

23

13,3

3

6

3,5

1

77

44,5

2

47

27,2

3

24

13,9

4

17

9,8

5

7

4,0

8

1

0,6

østeyerek düúük sayÕsÕ
Hiç

Yaúayan çocuk sayÕsÕ

Toplam gebelik sayÕsÕ

X±SS= 2,0 ±1,2 Ortanca=2,0 En küçük- en büyük de÷er=1-8

Gebe kadÕnlarÕn %30,1’i (n=52) daha önce bir kez, %12,7’si (n=22)
2 kez ve 3,5’i (n=6) de 3 kez canlÕ do÷um yapmÕútÕr. KadÕnlarÕn %98,8’inin
(n=171) daha önce canlÕ do÷up sonra ölen çocuklarÕ yokken; %0,6’sÕnÕn
(n=1) 1 ve %0,6’sÕnÕn (n=1) 2 kez canlÕ do÷an çocuklarÕ ölmüútür. KadÕnlarÕn
%97,1’i (n=168) daha önce hiç ölü do÷um, %82,1’i (n=142) daha önce hiç
düúük yapmamÕútÕr. KadÕnlarÕn %90,2’si (n=156) daha önce hiç isteyerek
düúük yapmamÕú, %9,2’si (n=16) daha önce 1 kere ve %0,6’sÕ (n=1) da 2
kez isteyerek düúük yapmÕútÕr. Gebe kadÕnlarÕn %54,9’unun (n=95) yaúayan
çocu÷u yokken %28,3’ünün (n=49) 1, %13,3’ünün (n=23) 2 ve %3,5’inin
(n=6) 3 çocu÷u vardÕr. KadÕnlarÕn %44,5’inin (n=77) úu andaki gebelikleri ilk
gebelikleri, %27,2’sinin (n=47) ikinci gebelikleri, %13,9’unun (n=24) üçüncü
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gebelikleri ve %0,6’sÕnÕn (n=1) sekizinci gebeli÷idir. KadÕnlar, en az 1 ve en
fazla 8 kere hamile kalmÕúlardÕr.
Tablo 7. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn ùu Andaki Gebelikle ølgili
Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Mevcut Gebelik ile ølgili Özellik (n=173)

SayÕ

Yüzde

HayÕr

29

16,8

Evet

144

83,2

171

98,8

2

1,2

116

67,1

Test

42

24,3

BulantÕ/mide úikayetleri

12

6,9

Doktordan ö÷renme

2

1,2

BayÕlma

1

0,6

østeyerek Gebe Kalma Durumu

Gebeli÷in Özelli÷i
Normal
Üremeye yardÕmcÕ teknikler ile
Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Gösteren Bulgular
Adet gecikmesi

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %83,2’si (n=144) isteyerek gebe
kaldÕ÷ÕnÕ, %1,2’si (n=2) gebeliklerinin in vitro fertilizasyon oldu÷unu, %67,1’i
(n=116) adetlerinin gecikmesi ile gebe oldu÷unu fark etti÷ini, %24,3’ü, (n=41)
testle ve 0,6’sÕ (n=1) bayÕlmayla ile gebe oldu÷unu ö÷rendi÷ini belirtmiútir.
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Tablo 8. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Doktora ølk Geliúleri
SÕrasÕndaki Gebelik HaftalarÕnÕn ve Doktora Gitme SÕklÕ÷ÕnÕn
Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Doktora ilk kez baúvuru sÕrasÕndaki gebelik haftasÕ

SayÕ

Yüzde

4

67

38.7

5-8

80

46,2

9-12

16

9,2

14-16

5

2,9

26

2,9

ølk geliúi

4

2,3

Haftada bir

1

0,6

On günde bir

1

0,6

øki haftada bir

27

15,6

Üç haftada bir

23

13,3

115

66,5

2

1,2

(n=173)

16
Gebelik kontrolüne gitme sÕklÕ÷Õ

Ayda bir
øki ayda bir

Gebe kadÕnlarÕn %38,7’si (n=67) gebeliklerinin ilk 4 haftasÕ içinde,
%46,2’si (n=80) gebeliklerinin 4-8. haftalarÕnda, %9,2’si (n=16) gebeliklerinin
9-12. haftalarÕnda , %2,9’u (n=5) gebeliklerinin 14-16 haftalarÕnda ve %2,9’u
da (n=5) gebelikleri 16. haftada veya daha büyükken ilk kez doktora
baúvurdu÷unu bildirmiútir. KadÕnlarÕn %25,6’sÕ (n=27) iki haftada bir, %13,3’ü
(n=23) üç haftada bir ve % 66,5’i (n=115) de ayda bir kere kontrole gitti÷ini
ifade etmiútir.
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Tablo 9. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebelikle ilgili YakÕnmalarÕ ile
ølgili Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Gebelikle ilgili yakÕnma olma durumu (n=173)

SayÕ

Yüzde

Yok

84

48,6

Var

89

51,4

øskelet sistemi a÷rÕsÕ

37

41,5

KarÕn ve kasÕk a÷rÕsÕ

17

19,1

Mide rahatsÕzlÕklarÕ

33

37,0

Tansiyon

6

6,7

Uyku sorunu

2

1,9

YakÕnma (n=95)

*Birden fazla yanÕt vardÕr; yüzdeler yakÕnmasÕ olan kiúi sayÕsÕ üzerinden alÕnmÕútÕr.

Gebelerin %48,6’sÕ (n=84) gebelikle ilgili herhangi bir yakÕnmalarÕnÕn
olmadÕ÷ÕnÕ, %51,4’ü ise yakÕnmalarÕnÕn oldu÷unu belirtmiútir. YakÕnmasÕ
oldu÷unu belirten gebelerin %41,5’i (n=37) iskelet sistemi a÷rÕsÕ, %19,1’i
(n=17) karÕn ve kasÕk a÷rÕsÕ, %37’si (n=33) mide rahatsÕzlÕklarÕ, %6,7’si (n=6)
tansiyon sorunu oldu÷unu ve %1,9’u da (n=2) uyku sorunu yaúadÕ÷ÕnÕ
belirtmiútir.
4.2. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn BazÕ AlÕúkanlÕklarÕ ve Riskli
DavranÕúlarÕ ve Bu Riskli DavranÕúlarda Gebeli÷in FarklÕ
Dönemlerindeki De÷iúim øle ølgili Bulgular
AraútÕrmanÕn baúÕnda 173 gebe kadÕn çalÕúmaya katÕlmayÕ kabul
etmiú ancak araútÕrmanÕn devamÕ için telefonla arandÕ÷Õnda 8 kadÕna
ulaúÕlamamÕútÕr. Bu nedenle  28.hafta döneminde yapÕlan ankete yanÕt
vermeyenler araútÕrma dÕúÕ bÕrakÕlmÕútÕr. Riskli davranÕúlarla ilgili tekrarlanan
sorularÕn analizi, 165 kadÕn üzerinden yapÕlmÕútÕr. AraútÕrmadan çÕkan
kadÕnlarÕn yaú ortalamasÕ 20,25±3,88 olup, yaúlarÕ 24-39 arasÕndadÕr. Bu
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kadÕnlardan 5’i isteyerek 3’ü ise istemeden gebe kalmÕútÕr. AraútÕrmadan
ayrÕlan kadÕnlarÕn hiçbiri alkol ya da sigara kullanmamaktadÕr.
Tablo 10. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Evlerinde Sigara øçilmesine
Yönelik BazÕ Özellikler (Ankara, 2011)
Evde sigara içilmesine yönelik bazÕ özellikler

SayÕ

Yüzde

øçilmiyor

69

41,8

øçiliyor

96

58,2

HayÕr

62

37,6

Evet

103

62,4

Eúi

88

85,4

Evde bulunan di÷er aile bireyleri

18

17,4

Kendisi

10

9,7

2

1,9

Evde sigara içilme durumu (n=165)

Evde yaúayanlarÕn sigara içme durumu (n=165)

Ev øçinde Sigara øçen Kiúi (n=103*)

Misafirler

*Birden fazla yanÕt vardÕr; yüzdeler evinde sigara içilen kiúi sayÕsÕ üzerinden alÕnmÕútÕr.
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %41,8’inin (n=69) evinde sigara
içilmemekte ve %58,2’sinin (n=96) evinde sigara içilmektedir. KadÕnlarÕn
%62,4’ünün (n=103) evinde sigara içen bir kiúi yaúamaktadÕr. KadÕnlarÕn
%85,4’ünün

(n=88) eúi, %9,7’sinin (n=10) kendisi, %17,4’ünün (n=18)

evinde bulunan di÷er aile bireyleri ve %1,9’unun (n=2) misafirleri ev içinde
sigara içmektedir.
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Tablo 11. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Sigara øçme Durumu
(Ankara, 2011)
Yaúam boyu sigara içmiú olma durumu (n=165)

SayÕ

Yüzde

HayÕr

86

52,1

Evet

79

47,9

KadÕnlarÕn %52,1’i (n=86) úimdiye kadar hiç sigara içmedi÷ini ve
%47,9’u (n=79) sigara içti÷ini belirtmiútir.
Tablo 12. AraútÕrmaya KatÕlan KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden Önce
Sigara øçme ile ilgili Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Sigara øçme Durumu (n=165)

SayÕ

Yüzde

HayÕr

106

64,2

Evet

59

35,8

5

28

47,5

6-9

22

37,3

10

9

15,3

Günlük ortalama içilen sigara sayÕsÕ (n=59)

X±SS=7,6 ±5,4 Ortanca=6 En küçük- en büyük =1-20

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %64,2’si (n=106) gebe kalmadan
önce sigara içmedi÷ini, %35,8’i (n=59) sigara içti÷ini belirtmiútir. KadÕnlarÕn
içti÷i ortalama sigara sayÕsÕ gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce 7,5’tir.
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Tablo13 . AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Sigara øçme DurumlarÕndaki De÷iúim (Ankara, 2011)
Sigara øçme Durumu (n=165)
HayÕr

Evet

SayÕ Yüzde

SayÕ

Yüzde

HayÕr

106

100,0

-

-

Evet

47

79,7

12

20,3

16-27.haftalar-

HayÕr

153

100,0

-

-

28.hafta

Evet

3

25,0

9

75,0

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

HayÕr

106

100,0

-

-

Evet

50

84,7

9

15,3

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce
– 16-27.haftalar

ö÷renmeden önce
–  28.hafta

p*

0,250

0,000

0,000

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce sigara içen kadÕnlarÕn %20,3’ü
(n=12) 16-27.haftalar arasÕnda sigara içmektedir. 16-27.haftalar arasÕnda
sigara içen kadÕnlarÕn %75’i (n=9) 28.haftada sigara içmektedir. Gebe
kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce sigara içen kadÕnlarÕn %15,3’ü (n=9) 28.haftada
sigara içmektedir. 16-27.haftalar- 28.hafta ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden
önce –  28.hafta arasÕnda sigara içen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel
olarak anlamlÕ bir azalma vardÕr (p<0,05).
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Tablo 14. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden
Önce Alkollü øçecek Tüketme Durumu (Ankara, 2011)
Alkollü øçecek Tüketme Durumu (n=165)
SayÕ

Yüzde

HayÕr

141

85,5

Evet

24

14,5

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %85,5’i (n=141) gebe kalmadan önce
alkollü içecek kullanmadÕ÷ÕnÕ, %14,5’i (n=24) alkollü içecek kullandÕ÷ÕnÕ
belirtirken, 16-27.haftalar arasÕndaki gebe kadÕnlarÕn %98,2’si (n=162) alkollü
içecek kullanmadÕ÷ÕnÕ, %1,8’i (n=3) kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. 28.haftada
alkollü içecek kullandÕ÷ÕnÕ belirtenler %1,8 (n=3)’dir.
Tablo 15. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Alkollü øçeçek Tüketme DurumlarÕndaki De÷iúim
(Ankara, 2011)
Alkol Tüketme Durumu
(n=165)
HayÕr

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

HayÕr

ö÷renmeden önce

Evet

p*

SayÕ

Yüzde

SayÕ

Yüzde

141

100,0

-

-

Evet

21

87,5

3

12,5

16-27.haftalar-

HayÕr

162

100,0

-

-

28.hafta

Evet

-

-

3

100,0

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

HayÕr

141

100,0

-

-

Evet

21

– 16-27.haftalar

ö÷renmeden önce
–  28.hafta

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

87,5

3

12,5

0,000

1,000

0,000
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Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce alkol tüketen kadÕnlarÕn %12,5’i
(n=3) 16-27.haftalar arasÕnda alkol tüketmektedir. 16-27.haftalar arasÕnda
alkol tüketen kadÕnlarÕn tamamÕ 28.haftada alkol tüketmektedir. Gebe
kaldÕ÷ÕnÕ

ö÷renmeden

önce

alkol

tüketen

kadÕnlarÕn

%12,5’i

(n=3)

28.haftada alkol tüketmektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce-1627.haftalar ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce –  28.hafta arasÕnda alkol
tüketen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir azalma vardÕr
(p<0,05).
Tablo 16. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn 16-27.Haftalar ArasÕnda
Yedikleri Ö÷ünlerin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Yenilen ö÷ün (n=165)

SayÕ

Yüzde*

165

100,0

97

58,8

Ö÷le

145

87,9

økindi

108

65,5

Akúam

163

98,8

98

59,3

KahvaltÕ
Kuúluk

Akúam yeme÷inden sonra
*SatÕr yüzdesi verilmiútir.

AraútÕrmaya katÕlan gebelerin %100’ü (n=165) kahvaltÕ etti÷ini,
%58,8’i (n=97) kuúluk vaktinde bir úey yedi÷ini, %87,9’u (n=145) ö÷le yeme÷i
yedi÷ini, %66,5’i (n=108) ikindide bir úeyler yedi÷ini, %98,8’i (n=163) akúam
yeme÷i yedi÷ini ve %59,3’ü (n=98) akúam yeme÷inden sonra bir úeyler
yedi÷ini söylemiútir.
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Tablo 17. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Yedikleri Ö÷ünlerdeki De÷iúim (Ankara, 2011)
Ö÷ünler
HayÕr

Evet

p*

16-27.haftalar- 28.hafta
SayÕ

Yüzde

SayÕ

Yüzde

HayÕr

-

-

-

-

Evet

1

0,6

164

99,4

HayÕr

63

92,6

5

7,4

Evet

7

7,2

90

92,8

HayÕr

18

90,0

2

10,0

KahvaltÕ

Kuúluk

Ö÷le
Evet

2

1,4

143

98,6

HayÕr

53

93,0

4

7,0

Evet

14

13,0

94

87,0

HayÕr

1

50,0

1

50,0

0,774

1,000

0,031

økindi

1,000

Akúam

Akúam

Evet

-

-

163

100,0

HayÕr

61

91,0

6

9,0
0,078

yeme÷inden
sonra

1,000

Evet

15

15,3

83

84,7

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.
16-27.haftalar arasÕnda kahvaltÕ eden kadÕnlarÕn %99,4’ü (n=164)
28.haftada kahvaltÕ etmektedir. 16-27.haftalar arasÕnda kuúluk vaktinde
birúeyler yedi÷ini söyleyen

kadÕnlarÕn %92,8’i (n=90) 28.haftada kuúluk

vaktinde birúeyler yemektedir. 16-27.haftalar arasÕnda ö÷le yeme÷i yedi÷ini
söyleyen kadÕnlarÕn %98,6’sÕ (n=143) 28.haftada ö÷le yeme÷i yemektedir.
16-27.haftalar arasÕnda ikindide birúeyler yedi÷ini söyleyen kadÕnlarÕn %87’si
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(n=94) 28.haftada ikindide birúeyler yemektedir. 16-27.haftalar arasÕnda
akúam yeme÷i yedi÷ini söyleyen

kadÕnlarÕn tamamÕ 28.haftada akúam

yeme÷i yemektedir. 16-27.haftalar arasÕnda akúam yeme÷inden sonra
birúeyler yedi÷ini söyleyen kadÕnlarÕn %84,7’si (n=83) 28.haftada akúam
yeme÷inden sonra birúeyler yemektedir. 16-27.haftalar-28.hafta arasÕnda
ikinde birúeyler yiyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ azalma
vardÕr (p<0,05).
Tablo 18. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde BazÕ Beslenme AlÕúkanlÕklarÕ ile ølgili Özelliklerinin
Yüzde Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Beslenme

AlÕúkanlÕklarÕ

16-27. haftalar arasÕ

(n=165)
Hiç

Bazen

Her gün

Yüzde

Yüzde

Yüzde

48,5

48,5

3,0

7,8

6,7

85,5

Kahve

58,8

35,7

5,5

Meyve suyu

19,4

46,1

34,5

Süt

13,3

24,2

62,5

Ayran

16,4

58,1

25,5

Bitki çaylarÕ

74,5

19,4

6,1

Cips

57,8

38,0

4,2

Çikolata

15,8

43,6

40,6

GazlÕ içecekler
Çay
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AraútÕrmaya katÕlan gebelerin %48,5’i (n=80) hiç gazlÕ içecek
içmedi÷ini, %7,8’i (n=12) hiç çay içmedi÷ini, %35,7’si (n=58) bazen kahve
içti÷ini , %34,5’i (n=56) her gün meyve suyu içti÷ini, %62,5’i her gün süt
içti÷ini, %25,5’i (n=42) her gün ayran içti÷ini, %6,1’i (n=10) her gün bitki çayÕ
içti÷ini, %57,8’i (n=94) hiç cips yemedi÷ini ve %40,6’sÕ (n=66) da her gün
çikolata yedi÷ini belirtmiútir.
Tablo 19. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Cep Telefonu Kullanma
Sürelerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Cep Telefonu Kullanma Süresi (YÕl) (n=157)

SayÕ

Yüzde

8

97

61,8

>8

60

38,2

X±SS= 92,74 ±43 Ortanca=84 En küçük- en büyük de÷er=12-300

Gebe kadÕnlarÕn %61,8’i (n=98) 8 yÕl ve daha az, %38,2’si (n=60) 8
yÕldan daha uzun bir süredir cep telefonu kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
Tablo 20. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden
Önce Cep Telefonu Kullanma ølgili BazÕ Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ
(Ankara, 2011)
Cep Telefonu Kullanma(n=165)
KullanmÕyor
KullanÕyor

SayÕ

Yüzde

6

3,6

159

96,4

138

86,7

21

13,3

Cep telefonu ile konuúurken kulaklÕk kullanma*
KullanmÕyor
KullanÕyor
*Yüzdeler cep telefonu kullanan kiúi sayÕsÕ üzerinden hesaplanmÕútÕr.
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %96,4’ü (n=159) gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce cep telefonu kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. AraútÕrmaya katÕlan
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gebe kadÕnlarÕn %86,7’si (n=138) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce cep
telefonu ile konuúurken kulaklÕk kullanmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
Tablo 21. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Cep Telefonu Kullanma DurumlarÕndaki De÷iúim
(Ankara, 2011)
Cep

Telefonu

Kullanma

Durumu (n=165)
HayÕr

Evet

SayÕ Yüzde
Gebe

kaldÕ÷ÕnÕ HayÕr

ö÷renmeden
önce

–

SayÕ

Yüzde

4

66,7

2

33,3

4

2,5

155

97,5

p*

Evet
16-

0,687

27.haftalar
16-27.haftalar-

HayÕr

4

50,0

4

50,0

28.hafta

Evet

-

-

157

100,0

4

66,7

2

33,3

-

-

159

100,0

Gebe

kaldÕ÷ÕnÕ HayÕr

ö÷renmeden

Evet

önce –  28.hafta

0,125

0,500

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce cep telefonu kullanan gebe
kadÕnlarÕn

%97,5’i

(n=155)

16-27.haftalar

arasÕnda

cep

telefonu

kullanmaktadÕr. OnaltÕncÕ ve 27. haftalar arasÕnda cep telefonu kullanan
kadÕnlarÕn tamamÕ 28.haftada cep telefonu kullanmaktadÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce cep telefonu kullanan gebe kadÕnlarÕn tamamÕ 28.haftada
cep telefonu kullanmaktadÕr. FarklÕ zamanlarda cep telefonu kullanma
durumlarÕ arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark bulunmamaktadÕr
(p>0,05).
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Tablo 22. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Cep Telefonu
KullanÕmlarÕnda De÷iúiklik Olma Durumu ( Ankara, 2011)
Cep telefonu kullanÕmÕnda de÷iúiklik (n=165)

SayÕ

Yüzde

107

64,8

58

35,2

Kullanma süresi azaldÕ

49

84,4

Biraz daha uzak tutuyor

5

8,6

KulaklÕk kullanÕyor

4

6,8

Kullanma süresi arttÕ

2

3,4

OlmadÕ
Oldu
De÷iúiklik (n=58)*

*Yüzdeler cep telefonu kullanÕmÕnda de÷iúiklik oldu÷unu belirten kiúi sayÕsÕ üzerinden
alÕnmÕútÕr.

KadÕnlarÕn %64,8’i (n=107) gebe kaldÕktan sonra cep telefonu
kullanÕmlarÕnda bir de÷iúiklik olmadÕ÷ÕnÕ ve %33,2’si (n=58) cep telefonu
kullanÕmlarÕnda de÷iúiklik oldu÷unu belirtmiútir. KadÕnlarÕn %84,4’ü (n=49)
hamile kaldÕktan sonra daha az cep telefonu kullandÕ÷ÕnÕ, %8,6’sÕ (n=5)
telefonla konuúurken telefonu biraz daha uzak tuttuklarÕnÕ, %3,4’ü (n=2) cep
telefonu kullanÕmlarÕnÕn arttÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
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Tablo 23. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Ortalama Cep Telefonu Kullanma Sürelerindeki
De÷iúim ( Ankara, 2011)
Ortalama Cep Telefonu
Kullanma Süresi

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

2 saatten

ö÷renmeden

az

önce – 16-

2 saatten

27.haftalar

fazla

2 saatten fazla

SayÕ Yüzde

SayÕ

Yüzde

3

2,4

122

97,6

p*

0,001

2 saatten
16-27.haftalar-

az

28.hafta

2 saatten

18

60,0

12

40,0

142

100,0

-

0,000

fazla
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

2 saatten

ö÷renmeden

az

önce – 

2 saatten

28.hafta

2 saatten az

15

100,0

-

-

129

100,0

-

0,000

fazla

30

100,0

-

-

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce günde ortalama iki saatten fazla cep
telefonu kullanan gebe kadÕnlarÕn%40’Õ

(n=12) 16-27.haftalar arasÕnda

günde ortalama iki saatten fazla cep telefonu kullanmaktadÕr. OnaltÕncÕ ve 27.
haftalar arasÕnda cep telefonu kullanan kadÕnlarÕn hiçbiri 28.haftada günde
ortalama iki saatten fazla cep telefonu kullanmamaktadÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce günde ortalama iki saatten fazla cep telefonu kullanan
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gebe kadÕnlarÕn hiçbiri

28.haftada günde ortalama iki saatten fazla cep

telefonu kullanmamaktadÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce – 1627.haftalar, 16-27.haftalar- 28.hafta ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce – 
28.hafta arasÕnda günde ortalama iki saatten fazla cep telefonu kullanan
gebe kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir azalma vardÕr
(p<0,05).
Tablo 24. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden
Önce Bilgisayar Kullanma øle ølgili BazÕ Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ
(Ankara, 2011)
Bilgisayar Kullanma (n=165)

SayÕ

Yüzde

KullanmÕyor

80

48,4

KullanÕyor

85

51,6

120

38

44,7

121

47

55,3

Bilgisayar Kullanma Süresi (n=85) (dakika)*

X±SS=190,73±180,19 Ortanca=120 En küçük- en büyük de÷er= 10-600
*Yüzdeler bilgisayar kullanan kiúi sayÕsÕ üzerinden hesaplanmÕútÕr.

KadÕnlarÕn %44,7’si (n=38) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce günde
ortalama 120 dakikadan az ve %55,3’ü (n=47) 120 dakikadan daha fazla
bilgisayar kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
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Tablo 25. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Bilgisayar KullanÕmÕnda
De÷iúiklik Olma Durumu (Ankara, 2011)
Bilgisayar kullanÕmÕnda de÷iúiklik (n=165)
OlmadÕ
Oldu

SayÕ

Yüzde

133

80,6

32

19,4

31

96,8

1

3,2

De÷iúiklik (n=32)*
AzaldÕ
ArttÕ

*Yüzdeler bilgisayar kullanÕmÕnda de÷iúiklik oldu÷unu belirten kiúi sayÕsÕ üzerinden alÕnmÕútÕr.
KadÕnlarÕn %80,6’sÕ (n=133) bilgisayar kullanÕmlarÕnda bir de÷iúiklik
olmadÕ÷ÕnÕ ve %19,4’ü de (n=32) de÷iúiklik oldu÷unu ifade etmiútir. Bilgisayar
kullanÕmÕnda de÷iúiklik oldu÷unu ifade eden kadÕnlarÕn %96,8’i (n=31)
bilgisayar kullanÕmlarÕnÕn azaldÕ÷ÕnÕ ve %3,2’si de (n=1) arttÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
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Tablo 26. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Ortalama Bilgisayar KullanÕmÕ Sürelerindeki De÷iúim
(Ankara, 2011)
Ortalama Bilgisayar Kullanma
Süresi
2 saatten az

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden

2 saatten
az
2 saatten

27.haftalar

fazla
2 saatten

28.hafta

az

ö÷renmeden

Yüzde

SayÕ

Yüzde

38

100,

-

-

31

66,0

16

34,0

69

100,0

-

1,000

2 saatten
fazla

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

SayÕ

p*

0,000

önce – 16-

16-27.haftalar-

2 saatten fazla

2 saatten
az

-

-

16

100,0

38

100,0

-

0,000

önce – 

2 saatten

28.hafta

fazla

31

66,0

16

34,0

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce günde ortalama iki saatten fazla
bilgisayar kullanan gebe kadÕnlarÕn %34’ü (n=16) 16-27.haftalar arasÕnda
günde ortalama iki saatten fazla bilgisayar kullanmaktadÕr. OnaltÕncÕ ve 27.
haftalar arasÕnda bilgisayar kullanan kadÕnlarÕn tamamÕ 28.haftada günde
ortalama iki saatten fazla bilgisayar kullanmaktadÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce günde ortalama iki saatten fazla bilgisayar kullanan gebe
kadÕnlarÕn %34’ü (n=16)

28.haftada günde ortalama iki saatten fazla

bilgisayar kullanmaktadÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce – 16-27.haftalar,
ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce –  28.hafta arasÕnda günde ortalama iki
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saatten fazla bilgisayar kullanan gebe kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel olarak
anlamlÕ bir azalma vardÕr (p<0,05).
Tablo 27. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden
Önce Televizyon øzleme ile ølgili Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara,
2011)
Televizyon øzleme Süresi (n=165) (dakika)

SayÕ

Yüzde

120

54

32,7

121

112

67,3

X±SS=269,7±195,9 Ortanca=180 En küçük- en büyük de÷er=1-900

KadÕnlarÕn %32,7’si (n=54) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce günde
ortalama 120 dakikadan az ve %67,3’ü (n=112) 120 dakikadan daha fazla
televizyon izledi÷ini belirtmiútir.
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Tablo 28. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Ortalama Televizyon øzleme Sürelerindeki De÷iúim
(Ankara, 2011)
Ortalama

Televizyon

øzleme

Süresi
2 saatten az 2 saatten fazla
SayÕ Yüzde
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

2 saatten

ö÷renmeden

az

önce – 16-

2 saatten

27.haftalar

fazla
2 saatten

16-27.haftalar-

az

28.hafta

2 saatten
fazla

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

2 saatten

ö÷renmeden

az

önce – 

2 saatten

28.hafta

fazla

14

77,8

SayÕ
4

p*

Yüzde
22,2
0,000

36

24,5

111

75,5

50

100,0

-

0,063

5

4,3

110

95,7

15

83,3

3

16,7
0,000

40

27,2

107

72,8

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce günde ortalama iki saatten fazla
televizyon izleyen gebe kadÕnlarÕn %75,5’i (n=111) 16-27.haftalar arasÕnda
günde ortalama iki saatten fazla televizyon izlemektedir. OnaltÕncÕ ve 27.
haftalar arasÕnda televizyon izleyen kadÕnlarÕn %95,7’si (n=110) 28.haftada
günde ortalama iki saatten fazla televizyon izlemektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce günde ortalama iki saatten fazla televizyon izleyen gebe
kadÕnlarÕn %72,8’i (n=107)

28.haftada günde ortalama iki saatten fazla

televizyon izlemektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce – 16-27.haftalar,
ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce –  28.hafta arasÕnda günde ortalama iki
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saatten fazla televizyon izleyen gebe kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel olarak
anlamlÕ bir azalma vardÕr (p<0,05). 16-27.haftalar ve  28.hafta arasÕnda
günde ortalama iki saatten fazla televizyon izleyen gebe kadÕnlarÕn sayÕsÕnda
istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark bulunmamaktadÕr (p>0,05).
Tablo 29. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden
Önce Araba Kullanma ile ølgili BazÕ Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara,
2011)
Araba Kullanma ile ølgili BazÕ
Özellikler (n=165)

SayÕ

Yüzde

120

72,7

45

27,3

8

21,0

37

79,0

111

67,3

54

32,7

Araba Kullanma Durumu
KullanmÕyor
KullanÕyor
Araba KullanÕrken Emniyet Kemeri Kullanma*
KullanmÕyor
KullanÕyor
Yolcu olarak bindi÷inde oturma yeri (n=165)
Ön koltuk
Arka koltuk

Yolcu olarak bindi÷inde emniyet kemeri kullanÕmÕ (n=165)
KullanmÕyor
YalnÕzca ön koltu÷a oturdu÷unda
kullanÕyor
Her ikisinde de kullanÕyor

50

30,3

94

57,0

21

12,7

*Yüzdeler araba kullanan kiúi sayÕsÕ üzerinden hesaplanmÕútÕr.
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %27,3’ü (n=45) gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce araba kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. AraútÕrmaya katÕlan gebe
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kadÕnlarÕn %21,0’i (n=8) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce yolcu olarak
arabaya bindi÷inde emniyet kemeri kullanmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
Tablo 30. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Araba Kullanma DurumlarÕndaki De÷iúim (Ankara,
2011)
Araba Kullanma Durumu
HayÕr

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ

Evet

SayÕ

Yüzde

SayÕ

Yüzde

HayÕr

111

92,5

9

7,5

Evet

39

86,7

6

13,3

HayÕr

149

99,3

1

0,7

Evet

6

6,7

14

93,3

HayÕr

111

92,5

9

7,5

Evet

39

86,7

6

13,3

ö÷renmeden
önce

–

16-

p*

0,000

27.haftalar
16-27.haftalar28.hafta
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden
önce

–



1,000

0,000

28.hafta
*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce araba kullanan gebe kadÕnlarÕn
%13,3’ü (n=6) 16-27.haftalar arasÕnda araba kullanmaktadÕr. OnaltÕncÕ ve 27.
haftalar arasÕnda araba kullanan kadÕnlarÕn %93,3’ü (n=14) 28.haftada
araba kullanmaktadÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce araba kullanan gebe
kadÕnlarÕn %13,3’ü (n=6) 28.haftada araba kullanmaktadÕr. OnaltÕncÕ ve 27.
haftalar ve 28.haftalar arasÕnda araba kullanma durumlarÕ arasÕnda
istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark bulunmamaktadÕr (p>0,05). Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce – 16-27.haftalar ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce – 
28.hafta arasÕnda araba kullanan kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel olarak
anlamlÕ bir azalma vardÕr (p<0,05).

54

Tablo 31. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden
Önce Spor Yapma ile ølgili Özelliklerinin Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Düzenli olarak spor/ fiziksel aktivite yapma durumu (n=165)
SayÕ

Yüzde

HayÕr

98

59,4

Evet

67

40,6

.

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %59,4’ü (n=98) gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce fiziksel aktivite/spor yapmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
Tablo 32. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebe KaldÕ÷ÕnÕ Ö÷renmeden
Önceki Günlük Aktivitelerinin Yüzde Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Günlük aktivite (n=165)

Haftada 4 ve

Hiç

Haftada 1-3

4,8

54,5

40,6

14,0

82,4

3,6

Mutfak øúleri

2,4

7,2

90,4

ÇamaúÕr ütü

3,0

8,6

10,9

Bahçe iúleri

98,2

1,8

-

Yürüyüú

32,1

33,3

34,5

Koúma

95,8

2,4

21,8

Bisiklete binme

92,7

5,4

1,8

Jimnastik pilates

90,3

6,7

3,0

Yüzme

90,9

8,5

0,6

Yer silme süpürme
Cam, kapÕ silme

daha fazla

SatÕr yüzdesi verilmiútir.

AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %4,8’i gebe kalmadan önce hiç
yer silmedi÷ini belirtmiútir. Gebe kadÕnlarÕn %2,4’ü gebe kalmadan önce
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mutfak iúi yapmamaktadÕr. Gebe kadÕnlarÕn %3’ü gebe kalmadan önce hiç
çamaúÕr, ütü iúi yapmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Gebe kadÕnlarÕn %98,2’si gebe
kalmadan önce hiç bahçe iúi yapmamaktadÕr.
Tablo 33. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde Yer Silme DurumlarÕndaki De÷iúim (Ankara, 2011)
Yer silme durumu
HayÕr

Gebe

kaldÕ÷ÕnÕ

Evet

p*

SayÕ

Yüzde

SayÕ

Yüzde

HayÕr

4

50,0

4

50,0

Evet

13

8,3

144

91,7

HayÕr

17

100,0

-

-

Evet

19

12,8

129

87,2

HayÕr

6

75,0

2

25,0

Evet

30

19,1

127

80,9

ö÷renmeden
önce

–

16-

0,049

27.haftalar
16-27.haftalar28.hafta
Gebe

kaldÕ÷ÕnÕ

ö÷renmeden
önce

–



0,000

0,000

28.hafta
*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce yer silen gebe kadÕnlarÕn %91,7’si
(n=144) 16-27.haftalar arasÕnda yer silmektedir. OnaltÕncÕ ve 27. haftalar
arasÕnda yer silen kadÕnlarÕn %87,2’si (n=129) 28.haftada yer silmektedir.
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce yer silen gebe kadÕnlarÕn %80,9’u (n=127)
28.haftada yer silmektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce – 1627.haftalar, 16-27.haftalar-  28.hafta ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce –
 28.hafta arasÕnda yer sildi÷ini belirten
olarak anlamlÕ bir azalma vardÕr (p<0,05).

kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel
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Tablo 34. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebeliklerinin BazÕ
Dönemlerinde ÇamaúÕr YÕkama/ÜtüYapma DurumlarÕndaki De÷iúim
(Ankara, 2011)
ÇamaúÕr YÕkama/Ütü Yapma Durumu
HayÕr

Gebe

kaldÕ÷ÕnÕ

Evet

SayÕ

Yüzde

SayÕ

Yüzde

HayÕr

2

40,0

3

60,0

Evet

7

4,4

153

95,6

HayÕr

8

88,9

1

11,1

Evet

19

12,2

137

87,8

HayÕr

2

40,0

3

60,0

Evet

25

15,6

135

84,4

ö÷renmeden
önce

–

16-

p*

0,034

27.haftalar
16-27.haftalar28.hafta
Gebe

kaldÕ÷ÕnÕ

ö÷renmeden
önce –  28.hafta

0,000

0,000

*McNemar testi kullanÕlmÕútÕr.

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce çamaúÕr yÕkayan/ütü yapan gebe
kadÕnlarÕn %95,6’sÕ (n=153) 16-27.haftalar arasÕnda çamaúÕr yÕkayÕp ütü
yapmaktadÕr. OnaltÕncÕ ve 27. haftalar arasÕnda çamaúÕr yÕkayan/ütü yapan
kadÕnlarÕn %87,8’i (n=137) 28.haftada yer silmektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce yer silen gebe kadÕnlarÕn %84,4’ü (n=135) 28.haftada yer
silmektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce – 16-27.haftalar, 1627.haftalar-  28.hafta ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce –  28.hafta
arasÕnda yer sildi÷ini belirten kadÕnlarÕn sayÕsÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ
bir azalma vardÕr (p<0,05).
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Tablo 35. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Estetik UygulamalarÕnÕn
Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Estetik Uygulamalar (n=165)

SayÕ

Yüzde

HayÕr

66

40,0

Evet

99

60,0

158

95,8

7

4,2

164

99,4

1

0,6

Saç boyama durumu

Gebe kaldÕktan sonra saç boyama durumu
HayÕr
Evet
Gebe kaldÕktan sonra lazer uygulamasÕ
yaptÕrma
HayÕr
Evet

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlardan %60’Õ

(n=99) saçÕnÕ boyattÕ÷ÕnÕ

belirtmiútir. Gebe kadÕnlarÕn %95,8’i (n=158) gebe oldu÷unu ö÷rendikten
sonra saçÕnÕ boyatmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. KadÕnlarÕn %99,4’ü (n=164) gebe
kaldÕ÷ÕnÕ ö÷rendikten sonra herhangi bir lazer uygulamasÕ yaptÕrmadÕ÷ÕnÕ
belirtmiútir. AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlardan sadece bir tanesi (%0,6) gebe
kaldÕktan sonra gebe kaldÕ÷ÕnÕ fark etmeden lazer epilasyon yaptÕrdÕ÷ÕnÕ
belirtmiútir.
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Tablo 36. BazÕ Riskli DavranÕúlarÕn Görüúmeler ArasÕnda Yüzde De÷iúimleri
(Ankara, 2011)
BazÕ DavranÕúlar

Gebe

16-27

Gebe

kalmadan

haftalar-

kalmadan

önce- 16-27  28.hafta

önce-



hafta

28.hafta

Sigara içme

-79,6

-17,8

-83,2

Ortalama günlük sigara sayÕsÕ

-40,0

+55,5

-0,7

Alkol kullanma

-87,5

-

-87,5

-1,2

+2,5

+1,2

-36,3

-20,5

-49,4

-42,3

-37,6

-45,8

+4,5

-0,8

+3,6

-66,7

-

-66,7

+9,7

-

+9,7

-26,8

-10,1

-34,2

Cep telefonu kullanÕmÕ
Ortalama günlük cep telefonu
kullanÕm süresi
Ortalama

günlük

bilgisayar

kullanÕm süresi
Ortalama

televizyon

süresi
Araba kullanma
Emniyet kemeri kullanma
Spor yapma

izleme

KadÕnlarÕn gebe kalmadan önceki sigara içme alÕúkanlÕklarÕ 1627.haftalar arasÕnda %79,6, ortalama günlük sigara sayÕlarÕ ise %40
azalmÕútÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce alkol kullanan kadÕnlarÕn sayÕsÕ
16-27.haftalar arasÕnda %87,5 azalmÕútÕr. KadÕnlarÕn gebe kalmadan önceki
cep telefonu kullanma alÕúkanlÕklarÕ 16-27.haftalar arasÕnda %1,2, ortalama
günlük kullanÕm süreleri ise %36,3 azalmÕútÕr. KadÕnlarÕn gebe kalmadan
önceki günlük ortalama bilgisayar kullanÕm süresi 16-27.haftalar arasÕnda
%42,3 azalmÕú, ortalama günlük televizyon izleme süresi ise %4,5 artmÕútÕr.
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Gebe kalmadan önce araba kullanan kadÕnlarÕn sayÕsÕnda 16-27.haftalar
arasÕnda %66,7 azalma olmuútur ve araba kullanÕrken emniyet kemeri
kullanan gebelerin sayÕsÕ %64,8 artmÕútÕr. Gebe kalmadan önce spor yapan
kadÕnlarÕn sayÕsÕnda 16-27.haftalar arasÕnda %26,8 azalma olmuútur. 1627.haftalar arasÕnda sigara içen kadÕnlarÕn %25’i
içmediklerini belirtmiúlerdir.

28.haftada sigara

28.haftada sigara içen kadÕnlarÕn ortalama

günlük sigara sayÕlarÕ ise 16-27.haftalar arasÕndan %55,5 fazladÕr. KadÕnlarÕn
günlük ortalama cep telefonu kullanma süreleri 16-27.haftalar ve  28.hafta
arasÕnda %20,5 ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önceki dönem ve  28.hafta
arasÕnda %49,4 azalmÕútÕr. KadÕnlarÕn günlük ortalama bilgisayar kullanma
süreleri 16-27.haftalar ve  28.hafta arasÕnda%49,9 ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önceki dönem ve  28.hafta

arasÕnda %63,9 azalmÕútÕr.

KadÕnlarÕn günlük ortalama televizyon izleme süreleri 16-27.haftalar ve 
28.hafta arasÕnda%4,5 ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önceki dönem ve 1627.haftalar ve  28.hafta arasÕnda %3,6 artmÕútÕr. Spor yapan kadÕnlarÕn
sayÕsÕ 16-27.haftalar ve  28.hafta arasÕnda %10,1 ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önceki dönem ve ve  28.hafta arasÕnda %34,2 azalmÕútÕr.
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Grafik 1. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn FarklÕ Dönemlerde Sigara
øçme SÕklÕklarÕ ve øçilen Ortalama Sigara SayÕsÕ (Ankara, 2011)
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Grafik 2. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn FarklÕ Dönemlerde Cep
Telefonu Kullanma SÕklÕklarÕ ve Ortalama Günlük Cep Telefonu Kullanma
Süresi(Dakika) (Ankara, 2011)
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Grafik 3. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn FarklÕ Dönemlerde Ortalama
Günlük Bilgisayar Kullanma ve Ortalama Günlük Televizyon øzleme Süresi
(Dakika) (Ankara, 2011)
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Grafik 4. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn FarklÕ Dönemlerde Araba
Kullanma ve Araba KullanÕrken Emniyet Kemer Takma SÕklÕklarÕ (Ankara,
2011)
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Grafik 5 . AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn FarklÕ Dönemlerde
Spor/Fiziksel Aktivite Yapma SÕklÕklarÕ (Ankara, 2011)
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Tablo 37. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Beslenme AlÕúkanlÕklarÕnda
16-27.Haftalar ve  28.Hafta ArasÕndaki Yüzde De÷iúim

(Ankara,

2011)
16-27.haftalar-  28.hafta

BazÕ Beslenme
AlÕúkanlÕklarÕ
Hiç

Bazen

Her gün

+17,5

-15,0

-0,4

Çay

+8,9

-

-0,8

Kahve

+1,0

-4,4

-

Süt

+9,0

-2,4

-0,9

Ayran

-4,2

-1,8

+7,0

Cips

+3,8

+0,5

-57,1

+26,5

+11,2

-22,4

GazlÕ içecekler

Çikolata

Hiç gazlÕ içecek içmeyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda 16-27.haftalar ve 
28.hafta arasÕnda %17,5, hiç çay içmeyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %8,9, hiç
kahve içmeyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %1 ve hiç cips yemeyen kadÕnlarÕn
sayÕsÕnda %3,8 ve hiç çikolata yemeyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %26,5 artÕú
görülmüútür. Bazen gazlÕ içecek içen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %15,0 azalma ve
bazen çikolata yiyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda ise %11,2 artÕú görülmüútür. Her
gün gazlÕ içecek içen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda 16-27.haftalar ve  28.hafta
arasÕnda %0,4 azalma, her gün çay içen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %0,8, her gün
süt içen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %0,9 ve her gün cips yiyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda
%57,1 ve her gün çikolata yiyen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %22,4 azalma
görülmüútür.
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Tablo 38. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Yedikleri Ö÷ünlerde 1627.Haftalar ve  28.Hafta ArasÕndaki Yüzde De÷iúim (Ankara,
2011)
16-27.haftalar-  28.hafta

BazÕ DavranÕúlar
KahvaltÕ

-0,4

Kuúluk

-20,0

Ö÷len

-

økindi

-9,3

Akúam

0,6

Akúamdan sonra

-9,1

KadÕnlarÕn kahvaltÕ yapma alÕúkanlÕklarÕnda 16-27.haftalar ve 
28.hafta arasÕnda %0,4, kuúluk vaktinde %20, ikindide %9,3 ve akúamdan
sonra bir úeyler atÕútÕrmada %9,1 azalma olmuútur.
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Grafik 6 . AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn FarklÕ Dönemlerde Ö÷ünleri
Yeme SÕklÕklarÕ (Ankara, 2011)
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0,5
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Ͳ2,7
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Ͳ5,0

Ͳ6,0

Ͳ0,1

0,4

Ͳ0,1

Ͳ0,1

Ͳ0,1

Ͳ0,1

Evet

önce -16-27.haftalar

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden

Ͳ0,1

Ͳ

Ͳ

Ͳ0,1

0,1

Ͳ0,1

0,6

0,7

0,6

0,5
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0,2

Ͳ

0,3

0,5

Ͳ0,1

0,2

Ͳ0,1

Ͳ0,1

Ͳ0,1

Ͳ0,1

Evet

16-27.haftalar-  28.hafta

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ͳ0,1

0,8

0,7

0,8

0,7

HayÕr

28. hafta

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ͳ0,1

0,4

0,2

0,4

0,5

Evet

Gebe Kalmadan Önce- 

Tablo 39. BazÕ Günlük Aktivitelerde 16-27.Haftalar ve  28.Hafta ArasÕndaki ArasÕ Yüzde De÷iúimleri (Ankara, 2011)
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Gebe kalmadan önce hiç yer silip süpürmedi÷ini söyleyen
kadÕnlarda 16-27.haftalar ve 16-27.haftalar ve  28.hafta arasÕnda %0,5, artÕú
olmuútur. Gebe kalmadan önce hiç mutfak iúleri yapmadÕ÷ÕnÕ söyleyen
kadÕnlarda 16-27.haftalar arasÕnda %0,2, 16-27.haftalar ve  28.hafta
arasÕndaise %0,7 artÕú olmuútur. Gebe kalmadan koúu yaptÕklarÕnÕ belirten
kadÕnlarda 16-27.haftalar arasÕnda %0,1 artÕú ve 16-27.haftalar ve  28.hafta
arasÕnda ise %0,1 azalma olmuútur. Hiç çamaúÕr ve ütü iúi yapmayan
kadÕnlarda gebe kalmadan önce ve 16-27.haftalar arasÕndaki azalma %0,4
iken, 16-27.haftalar ve  28.hafta arasÕnda%0,8 artÕú olmuútur. Yürüyüú
yapan kadÕnlarda gebe kalmadan önce ve 16-27.haftalar arasÕndaki artÕú
%0,1 iken, 16-27.haftalar ve  28.hafta arasÕnda %0,1 azalma olmuútur. Bu
sayÕ gebe kalmadan önce ve  28.hafta arasÕnda ise %0,1 azalmÕútÕr.
4.3 Gebelik ve Bebekle ølgili Bilgi KaynaklarÕnÕ Da÷ÕlÕmÕ
Tablo 40. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebelik ve Bebekle ølgili Bilgi
KaynaklarÕ (Ankara, 2011)
Bebekle ilgili bilgi kaynaklarÕ (n=163)

SayÕ

Yüzde*

Doktordan

84

51,5

ønternetten

23

14,1

YakÕnÕndan

14

8,5

Kitaptan

11

6,7

Televizyondan

6

3,6

Hemúireden

5

3,0

Özel doktordan/klinikten

4

2,4

Dergiden

2

1,2

Önceki deneyiminden

1

0,6

* Birden fazla yanÕt vardÕr. Bu nedenle her kategori için yüzdeler sorulara cevap veren kiúi
sayÕsÕ üzerinden hesaplanmÕútÕr.
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KadÕnlarÕn %51,5’i (n=84) bebekleri hakkÕnda merak edilen konularÕ
doktordan, %14,1’i (n=23) internetten, %8,5’i (n=14) yakÕnÕndan, %6,7’si
(n=11) kitaptan, %3,6’sÕ (n=6) televizyondan ve

%0,6’sÕ (n=1) önceki

deneyiminden ö÷rendi÷ini belirtmiútir.
Tablo 41. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Bebek HakkÕnda Merak
Ettikleri KonularÕn Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Bebek hakkÕnda merak edilen konular (n=165)

SayÕ

Yüzde*

145

92,9

43

26,0

Bebe÷i görmek

2

1,2

AúÕlarÕ

2

1,2

BakÕmÕ

1

0,6

Beslenmesi

1

0,6

Do÷um

1

0,6

Sa÷lÕ÷Õ, geliúimi, durumu
Cinsiyeti

*Birden fazla yanÕt vardÕr. Bu nedenle her kategori için yüzdeler sorulara cevap veren kiúi
sayÕsÕ üzerinden hesaplanmÕútÕr.

KadÕnlarÕn %92,9’u (n=145) bebeklerinin geliúimi hakkÕnda, %26’sÕ
(n=43) cinsiyeti hakkÕnda soru sordu÷unu belirtmiútir. %1,2’si (n=2) bebe÷i
görmek istedi÷ini belirtmiútir. %0,6’sÕ (n=1) bebe÷in bakÕmÕ, %0,6’sÕ (n=1)
beslenmesi ve %0,6’sÕ (n=1) da do÷umu hakkÕnda soru sordu÷unu
belirtmiútir.
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Tablo 42. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebelikle ølgili Merak Ettikleri
Konularla ølgili Baúvuru KaynaklarÕ (Ankara, 2011)
Gebelikle ilgili merak edilenler konularla

SayÕ

Yüzde*

110

77,9

ønternet

62

43,9

YakÕnÕ

14

9,9

Televizyon

11

7,6

Dergi

9

6,3

Kitap

6

4,2

Hemúire

4

2,8

Önceki deneyimi

1

0,07

ilgili baúvuru kaynaklarÕ (n=141)
Doktordan

*Birden fazla yanÕt vardÕr. Her kategori için yüzdeler cevap veren kiúi sayÕsÕ
üzerinden hesaplanmÕútÕr.

KadÕnlarÕn %77,9’u (n=110) gebelikleri hakkÕnda merak etti÷ini
doktordan, %43,9’u

(n=62) internetten, %9,9’u

(n=14) bir yakÕnÕndan,

%7,6’sÕ (n=11) televizyondan, %6,3’ü (n=9) dergiden, %4,2’si (n=6) kitaptan
ve %0,07’si (n=1) önceki deneyiminden ö÷rendi÷ini belirtmiútir.
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Tablo 43. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Gebelik HakkÕnda Soru
SorduklarÕ KonularÕn Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Gebelikle hakkÕnda soru sorulan konular (n=128)

SayÕ

Yüzde*

Gebelikle ilgili yakÕnmalar

51

39,8

Annede meydana gelen de÷iúiklikler

20

15,6

Annenin kendi sa÷lÕ÷Õ

15

11,7

AklÕna gelen her úey

11

8,5

A÷rÕ

9

7,0

Gebelikte beslenme

5

3,9

Do÷um

5

3,9

Bebekle ilgili konular

3

2,3

Fiziksel aktivite

3

2,3

YapÕlmasÕ gereken testler

1

0,7

KullanÕlmasÕ gereken ilaçlar

1

0,7

*Birden fazla yanÕt vardÕr. Bu nedenle her kategori için yüzdeler sorulara cevap veren kiúi
sayÕsÕ üzerinden hesaplanmÕútÕr.

KadÕnlarÕn %39,8’u (n=51) gebelik kontrolleri sÕrasÕnda gebelikle ilgili
yakÕnmalar, %15,6’sÕ (n=20) annede meydana gelen de÷iúiklikler, %11,7’si
(n=15) kendi sa÷lÕ÷Õ, %3,9’u (n=5) gebelikte beslenme, %3,9’u (n=5) do÷um,
%2,3’ü (n=3) bebekle ilgili konular, %2,3’ü (n=3) fiziksel aktivite, %0,7’si
(n=1) yapÕlmasÕ gereken testler ve %0,7’si (n=1) de kullanÕlmasÕ gereken
ilaçlar hakkÕnda soru sordu÷unu belirtmiútir.
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4.4 Bebekle ølgili BazÕ Özellikler
Tablo 44. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Bebeklerinin Do÷um ZamanÕ
Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Do÷um ZamanÕ (n=160)
ZamanÕnda (>38 hafta)
Erken (37 hafta)

SayÕ

Yüzde

152

95,0

8

5,0

AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %95’inin (n=152) bebekleri
zamanÕnda do÷muútur.
Tablo 45. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Bebeklerinin Do÷um
A÷ÕrlÕklarÕnÕn Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Do÷um A÷ÕrlÕ÷Õ (n=160)

SayÕ

Yüzde

2499

10

6,3

2500

150

93,7

X±S.S= 3262±524 ,Ortanca=3250, En küçük –en büyük de÷er=1550-5350
ZamanÕnda Do÷an Bebeklerin Do÷um A÷ÕrlÕ÷Õ (n=152)

SayÕ

Yüzde

2499

7

4,6

2500

145

95,4

x±S.S= 3294±481,Ortanca=3265, En küçük- en büyük de÷er=1550-5350

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn bebeklerinin %93,7’si (n=150) 2500
gram ve üzerinde iken, %6,3’ü (n=10) en fazla 2499 gram a÷ÕrlÕ÷ÕndadÕr.
AraútÕrmaya

katÕlan

kadÕnlarÕn

do÷masÕ

beklenen

zamanda

do÷an

bebeklerinin %95,4’ü (n=145) 2500 gram ve üzeri a÷ÕrlÕ÷Õndayken %4,6’sÕ
(n=7) en fazla 2499 gram a÷ÕrlÕ÷ÕndadÕr. Düúük a÷ÕrlÕklÕ do÷um yapan
kadÕnlardan 2’sinin sigara içti÷i belirlenmiú, bunlardan birisi gebe kaldÕ÷ÕnÕ
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ö÷renmeden önce ortalama 5 veya daha az, di÷eri de 6-9 arasÕnda sigara
içti÷ini belirtmiútir. 16-27. haftalar arasÕnda ve 28.haftada ise bu kadÕnlarÕn
ikisi de ortalama 5’ten az sigara içti÷ini belirtmiútir.
Tablo 46. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn ZamanÕnda Do÷an
Bebeklerinin Do÷um A÷ÕrlÕklarÕnÕn BazÕ Riskli DavranÕúlara Göre
Da÷ÕlÕmÕ ( Ankara, 2011)

Do÷um A÷ÕrlÕ÷Õ
<2500
2500
BazÕ riskli
davranÕúlar
SayÕ
Yüzde
SayÕ
Yüzde
(n=152)
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce ve gebeli÷in herhangi bir
döneminde sigara içme
Evet
2
3,8
51
96,2
HayÕr

7

7,1

92

92,9

1

14,3

6

85,7

8

5,5

137

94,5

p*

0,497

Gebelik boyunca sigara içme
Evet
HayÕr

0,354

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce ve gebeli÷in herhangi bir döneminde
alkol tüketme
Evet
2
9,1
20
90,9
HayÕr

7

5,4

123

94,6

0,619

Gebelik boyunca alkol tüketme
Evet
HayÕr

1

33,3

2

66,6

8

5,4

141

94,6

0,168

*Fisher’in kesin testi hesaplanmÕútÕr.

AraútÕrmaya katÕlan ve 2500 gramÕn altÕnda do÷um yapanlarÕn
%3,8’i (n=2) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden ve gebeli÷in herhangi bir döneminde
sigara içerken 2500 gramÕn üstünde do÷um yapanlarÕn %96,2’si (n=51) gebe
kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce sigara içmektedir. 2500 gramÕn altÕnda do÷um
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yapan ve gebelik boyunca sigara içen kadÕnlarÕn yüzdesi %14,3 (n=1)’tür.
AraútÕrmaya katÕlan ve 2500 gramÕn altÕnda do÷um yapanlarÕn %9,1’i (n=2)
gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden ve gebeli÷in herhangi bir döneminde alkol
tüketirken 2500 gramÕn üstünde do÷um yapanlarÕn %90,9’u (n=20) gebe
kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce ve gebeli÷in herhangi bir döneminde alkol
tüketmektedir. 2500 gramÕn altÕnda do÷um yapan ve gebelik boyunca alkol
tüketen kadÕnlarÕn yüzdesi %33,3 (n=1)’tür. Do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ ve trimesterlerde
sigara içme ve alkol tüketme arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir iliúki
bulunmamaktadÕr (p>0,05).
Tablo 47. AraútÕrma KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Bebeklerinin Do÷um ZamanÕnÕn
BazÕ Riskli DavranÕúlara Göre Da÷ÕlÕmÕ ( Ankara, 2011)
Do÷um ZamanÕ
BazÕ riskli
Erken
ZamanÕnda
davranÕúlar
(n=165)
SayÕ
Yüzde
SayÕ
Yüzde
p*
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce ve gebeli÷in herhangi bir döneminde
sigara içme
Evet
2
3,4
57
96,6
0,713
HayÕr
6
5,7
100
94,3
Gebelik boyunca sigara içme
Evet
2
22,2
7
77,8
0,063
HayÕr
6
3,8
150
96,2
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce ve gebeli÷in herhangi bir döneminde
alkol tüketme
Evet
1
4,2
23
95,8
HayÕr
1.000
7
5,0
134
95,0
Gebelik boyunca alkol tüketme
Evet
HayÕr

8

4,9

3
154

100
95,1

1.000

*Fisher’in kesin testi hesaplanmÕútÕr.

AraútÕrmaya katÕlan ve erken do÷um yapanlarÕn %3,4’ü (n=2) gebe
kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden ve gebeli÷in herhangi bir döneminde sigara içerken
zamanÕnda yapanlarÕn %96,6’sÕ (n=57) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce
sigara içmektedir. Erken do÷um yapan ve gebelik boyunca sigara içen
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kadÕnlarÕn yüzdesi %22,2 (n=2)’dir. Erken do÷um yapan kadÕnlarÕn %4,2’si
(n=1) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden ve gebeli÷in herhangi bir döneminde alkol
tüketirken zamanÕnda do÷um yapanlarÕn %95,8’i (n=23) gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce ve gebeli÷in herhangi bir döneminde alkol tüketmektedir.
Erken do÷um yapan ve gebelik boyunca alkol tüketen kadÕnlarÕn hiç kadÕn
yoktur. Do÷um zamanÕ ve trimesterlerde sigara içme ve alkol tüketme
arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark bulunmamaktadÕr (p>0,05).
4.5 Gebe KadÕnlarÕn BazÕ Riskli DavranÕúlarÕnÕn Sosyo-demografik
Özelliklerle øliúkisinin De÷erlendirilmesi øle ølgili Bulgular
Tablo 48. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Sigara øçme Özelliklerinin
Ö÷renim Durumuna Göre Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Ö÷renim Durumu
FarklÕ

Gebelik

Ortaokul

ve

Lise ve Üzeri

Dönemlerinde Sigara AltÕ
øçme Durumu
SayÕ

Yüzde*

SayÕ

Yüzde*

ࣀ

2

p**

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce
øçmiyor
øçiyor

48

77,4

58

56,3

14

22,6

45

43,7

58

93,5

95

92,2

4

6,5

8

7,8

øçmiyor

58

93,5

98

95,1

øçiyor

4

6,5

5

4,9

7,5

0,006

-

1,000

-

0,730

16-27.haftalar
øçmiyor
øçiyor
28.hafta

*Sütun yüzdesi verilmiútir.
**Fischer’in kesin testi kullanÕlmÕútÕr.
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AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlardan ortaokul ve altÕ ö÷renim görmüú
kadÕnlarÕn %22,6’sÕ (n= 14) gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce sigara içerken,
lise ve üzeri ö÷renim görmüú kadÕnlarÕn %43,7’si (n=55) gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce sigara içmektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce,
ö÷renim durumu lise ve üzeri olanlar, ortaokul ve altÕ olanlardan istatistiksel
olarak anlamlÕ düzeyde daha fazla sigara içmektedir (p=0,006). AraútÕrmaya
katÕlan kadÕnlardan ortaokul ve altÕ ö÷renim görmüú olanlarÕn %6,5’i (n=4) 1627. haftalar arasÕnda sigara içerken, lise ve üzeri ö÷renim görmüú kadÕnlarÕn
%7,8’i (n=8) arasÕnda sigara içmektedir. AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlardan
ortaokul ve altÕ ö÷renim görmüú olanlarÕn %6,5’i (n=4) sigara içerken, lise ve
üzeri ö÷renim görmüú kadÕnlarÕn %4,9’u (n=5) 28.haftada sigara içmektedir.
KadÕnlarÕn ö÷renim durumlarÕ ve 16-27.haftalar ve 28.haftada sigara içme
durumlarÕ arasÕnda istatistiksel olarak anlamlÕ bir fark bulunmamaktadÕr
(p>0,05).
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Tablo 49. AraútÕrmaya KatÕlan Gebe KadÕnlarÕn Cep Telefonu Kullanma
DurumlarÕnÕn Ö÷renim Durumuna Göre Da÷ÕlÕmÕ (Ankara, 2011)
Ö÷renim Durumu
FarklÕ gebelik

Ortaokul ve AltÕ

Lise ve Üzeri

SayÕ

SayÕ

Yüzde*

3

2,9

dönemlerinde
cep

telefonu

kullanma
Yüzde*

p**

Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce
KullanmÕyor

3

4,8

0,673
KullanÕyor

59

95,2

100

97,1

KullanmÕyor

2

3,2

6

5,8

KullanÕyor

60

96,8

97

94,2

KullanmÕyor

2

3,2

2

1,9

KullanÕyor

60

96,8

101

98,1

16-27. haftalar
0,711

28.hafta
0,632

*Sütun yüzdesi verilmiútir.
**Fischer’in kesin testi kullanÕlmÕútÕr.

AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlardan gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce
cep telefonu kullananlarÕn %95,2’si (n= 59) ortaokul ve altÕ ö÷renim görmüú
iken %97,1’i (n=100) lise ve üzeri ö÷renim görmüútür. AraútÕrmaya katÕlan
kadÕnlardan 16-27. haftalarda cep telefonu kullananlarÕn % 96,8’i (n= 60)
ortaokul ve altÕ ö÷renim görmüú iken %94,2’si (n=97) lise ve üzeri ö÷renim
görmüútür. AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlardan  28. haftada cep telefonu
kullananlarÕn %96,8’i (n=60) ) ortaokul ve altÕ ö÷renim görmüú iken %98,1’i
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(n=101) lise ve üzeri ö÷renim görmüútür. KadÕnlarÕn ö÷renim durumlarÕ ve
trimesterlerde cep telefonu kullanma durumlarÕ arasÕnda istatistiksel olarak
anlamlÕ bir fark bulunmamaktadÕr (p>0,05).
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5. TARTIùMA
Bu araútÕrma,

Hacettepe

Üniversitesi

TÕp

Fakültesi

KadÕn

HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü (KasÕm 2010-Nisan 2011 tarihleri arasÕnda )
ile Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ E÷itim AraútÕrma
Hastanesi’ne (ùubat 2011-Nisan 2011 tarihleri arasÕnda ) gebelik kontrolüne
gelen 15-49 yaúlarÕ arasÕndaki gebe kadÕnlar üzerinde “Gebelerin BazÕ Riskli
DavranÕúlarÕnÕn øzlenmesi” amacÕyla planlanmÕútÕr.
TanÕmlayÕcÕ tipteki bu araútÕrmada Hacettepe Üniversitesi TÕp
Fakültesi KadÕn HastalÕklarÕ ve Do÷um Bölümü (KasÕm 2010-Nisan 2011
tarihleri arasÕnda) ile Etlik Zübeyde HanÕm Do÷umevi ve KadÕn HastalÕklarÕ
E÷itim AraútÕrma Hastanesi’ne (ùubat 2011-Nisan 2011 tarihleri arasÕnda)
gebelik kontrolüne gelen 15-49 yaúlarÕ arasÕndaki gebe kadÕnlarÕn 173’üne
anket uygulanmÕútÕr.
KadÕnlarÕn e÷itim seviyesinin yükselmesi ve ekonomik hayata
katÕlmasÕ gibi nedenler anne olma yaúÕnÕ yükseltmektedir. Son 30 yÕlda birçok
ülkede oldu÷u gibi Türkiye´de ilk do÷um yaúÕnÕn erken 20´li yaúlardan geç
20’li yaúlara yükseldi÷i görülmektedir. AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn
yaú ortalamasÕ 27,65±4,8 olup, kadÕnlarÕn yaúlarÕ 18 ve 40 arasÕnda
de÷iúmektedir ( Tablo 2). AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn yarÕsÕndan fazlasÕ
20-29 yaú aralÕ÷Õnda gebe kalmÕú olup, araútÕrmaya katÕlan tüm kadÕnlarÕn
%44,5’i ilk defa gebe kalmÕútÕr. AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlardan
%27,2’sinin ikinci gebelikleri, %13.9’unun üçüncü gebelikleridir ( Tablo 6).
Sökülmez ve Özeno÷lu ilk gebeli÷in do÷umu için 18-30 yaú arasÕnÕ en ideal
yaú olarak kabul etmektedirler (52). Akyüz ve ark. çalÕúmalarÕnda kadÕnlarÕn
e÷itim seviyesi ve ilk evlenme yaúlarÕ arasÕndaki iliúkiyi incelemiú ve e÷itim
seviyesi yüksek olanlarÕn ilk evlilik yaú ortalamalarÕnÕn daha yüksek oldu÷unu
bulmuútur (53). Bilgili ve ark.’nÕn Konya’da gerçekleútirdi÷i çalÕúmaya göre
2007 yÕlÕnda 65 yaú üstünde olan 543 kadÕnÕn %54,5’i (n=296) ilk
do÷umlarÕnÕ yirmi yaú altÕnda yapmÕútÕr (54). Polonya’da yapÕlan çalÕúmada
ise kadÕnlarÕn ortalama ilk do÷um yapma yaúlarÕ ortalama 23,4±4,0’tür
(55). Nepal’de kÕrsal kesimde yapÕlan bir çalÕúmada ise kadÕnlarÕn ortalama
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ilk do÷um yaúlarÕ 19’dur (56). Sökülmez ve ark. çalÕúmasÕnda ise 220
adölesan gebenin ilk gebelik yaú ortalamasÕ 16.8±0,5’tir (52). Bal ve ark ,
çalÕúmalarÕnda batÕlÕ ülkelerde gebelik yaúÕnÕn ilerledi÷inden ve 35-40 yaú
gebeliklerinin ço÷aldÕ÷Õndan bahsetmektedirler (57).
Düzenli sa÷lÕk kontrolleri, do÷ru ve sa÷lÕklÕ bir úekilde yapÕlan
beslenme, dinlenme alÕúkanlÕklarÕ, normal gebelik seyrinin ve olasÕ gebelik
komplikasyonlarÕnÕn bilinmesi, gebelik sürecinin kalitesini etkileyen faktörler
arasÕndadÕr (58). Düzenli izlem sayesinde muhtemel bir sorun erken
dönemde saptanarak önlenemez bir aúamaya gelmeden giderebilirler. Doktor
kontrolünün sÕk olmasÕ anne karnÕndaki bebe÷in geliúiminin yakÕndan
incelenmesi ve olasÕ sakÕncalÕ durumlarÕn erkenden önlenmesi açÕsÕndan
faydalÕdÕr. Doktor kontrollerinin sÕklÕ÷Õ gebe kadÕnÕn sa÷lÕk durumuna ba÷lÕdÕr.
Kontrollerin sÕklÕ÷Õ ve yapÕlan incelemelerin niteli÷ini belirleyen en önemli
etken anne adayÕnÕn ilk muayenesinde araútÕrÕlan risk faktörleridir. KadÕnlar
aile hekimli÷i uygulamalarÕna göre gebelikleri boyunca 4 kez izleme
gitmelidirler (5). Hassasiyet gösterilmesi gereken bir durum söz konusu ise
doktor gebe kadÕnÕ daha sÕk kontrole ça÷Õrabilmektedir.

Gebelikte risk

faktörlerinin var oldu÷u durumlarda kontrollerin sÕklÕ÷Õ ve niteli÷i de÷iúir.
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %66.5’ i ayda bir defa kontrole
gitmektedir (Tablo 8). Bu da gebelerin aile hekimli÷i uygulamalarÕnca
öngörülenden daha sÕk izlendiklerini göstermektedir. Gebeler izlem sÕrasÕnda
doktor tarafÕndan riskli davranÕúlar hakkÕnda bilgilendirilme olasÕlÕ÷ÕnÕ
artÕrdÕ÷Õndan gebelerin riskli davranÕúlarda bulunma sÕklÕklarÕ düúmektedir.
Gebe kadÕnlarÕn beslenme alÕúkanlÕklarÕ, beslenme ö÷ünleri, sÕvÕ
tüketimi (su, çay, kahve vb.) ve zararlÕ gÕda tüketimi ba÷lamÕnda
incelenmiútir. Adölesan gebelik ve düúük do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ arasÕndaki iliúkiyi
araútÕran çalÕúmalarda gebelikte beslenmenin de önemli bir faktör oldu÷u
belirtilmiútir (59, 60). Koch ve ark. çalÕúmalarÕnda, bulantÕ ve kusma sorunu
yaúayan gebelere önce hafif tuzlu tavuk suyu ve rahatlatÕcÕ besinler daha
sonra

ise gebeyi rahatsÕz etmeyecek ve midede kolayca sindirilebilen

yiyeceklerden toplam günde 6 ö÷ün önermektedir (61). AraútÕrmada da,
kadÕnlarÕn ço÷unun bu tavsiyeye uydu÷u görülmüútür (Tablo 16). KadÕnlarÕn
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16-27.haftalar ve 28.hafta arasÕnda beslenme alÕúkanlÕklarÕna bakÕldÕ÷Õnda
kahvaltÕda sadece %0,4, kuúluk vaktinde %20, ikindide %9,3, ve akúamdan
sonra bir úeyler atÕútÕrmada %9,1 azalma olmuútur. Bu sonuç da, Giddens ve
ark.nÕn gebelerde 2. ve 3.trimesterler arasÕnda beslenme alÕúkanlÕklarÕnda
de÷iúim olmadÕ÷ÕnÕ gösteren çalÕúmasÕ tarafÕndan desteklenmektedir (62).
Ceylan ve ark. tarafÕndan AralÕk 2012–ùubat 2013 tarihleri arasÕnda
østanbul Ümraniye’de özel bir bankada 42 gebe katÕlÕmcÕyla yapÕlan
çalÕúmada gebelerin %30’unun her gün kafeinli içecek tüketti÷i belirtilmiútir
(63) . Bu yüzde bu çalÕúmada ilk görüúme sÕrasÕnda %5,5’tir ( Tablo 18).
ÇalÕúmaya katÕlan kadÕnlarÕn düzenli olarak doktor kontrolü için hastaneye
gelmesi

ve

her

kontrolde

doktor

tarafÕndan

beslenme

hakkÕnda

bilgilendirilmesinin bu çalÕúmada di÷er çalÕúmaya göre daha az gebenin her
gün kafeinli içecek tüketmesini sa÷ladÕ÷Õ düúünülebilir.
Gebelikte bir di÷er riskli davranÕú da cep telefonu kullanÕmÕdÕr. Cep
telefonlarÕ ve onlarÕn yaymÕú oldu÷u elektromanyetik dalgalar anne
karnÕndaki bebe÷in zihinsel ve fiziksel geliúimini olumsuz etkileyebilir.
Günümüzde önemli bir haberleúme aracÕ olan cep telefonlarÕ halk arasÕnda
geniú bir kullanÕm a÷Õna sahiptir. Bu bakÕmdan araútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn
cep telefonu kullanÕmÕ da yaygÕndÕr. KadÕnlarÕn gebe kaldÕklarÕnÕ ö÷rendikten
sonra cep telefonu kullanma yüzdeleri úu úekildedir:

AraútÕrmaya katÕlan

gebe kadÕnlarÕn %84,4’ü hamile kaldÕktan sonra cep telefonu kullanÕm
süresinin azaldÕ÷ÕnÕ, %8,6’sÕ telefonla konuúurken telefonu biraz daha uzak
tuttu÷unu ve %3,4’ü cep telefonu kullanÕmlarÕnÕn arttÕ÷ÕnÕ belirtmiútir (Tablo
22).

Özellikle akÕllÕ telefonlarÕn kullanÕm alanlarÕnÕn artmasÕ ve hamilelik

döneminde yaúanan sevinçlerin uzaktaki akraba ve arkadaú çevresiyle
paylaúÕlmasÕ için gebe kadÕnlar cep telefonunu kullanmaktadÕrlar. Üzerinde
sürekli internet ba÷lantÕsÕ olan bir cihaz taúÕmak hamilelik döneminde risklidir.
Cep telefonunun sa÷lÕk etkileri ile ilgili araútÕrmalar sürmektedir ve
cep

telefonlarÕnÕn

yaydÕ÷Õ

elektromanyetik

alanlarÕn

(radyoyofrekans

radyasyon) bazÕ sa÷lÕk etkileri oldu÷unu gösteren çalÕúmalar bulunmaktadÕr
(64). Dünya Sa÷lÕk Örgütü

ve IARC bu grup EMA’nÕ 2B grubu olasÕ
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kanseryaparlar arasÕna dahil etmiútir (65). Bu alanlarÕn bebeklerdeki etkilerini
de÷erlendiren araútÕrmalar olmamakla beraber anne karnÕndaki bebeklerin
hÕzlÕ geliúimleri nedeniyle etkilenimleri önemli sa÷lÕk sorunlarÕna yol açabilir
(48, 66).
Guxens ve ark’nÕn Hollanda’da 2618 çocukla gerçekleútirdikleri
annelerin gebelik sÕrasÕnda cep telefonu ve kablosuz telefon kullanma
davranÕúlarÕnÕn

çocuklarÕn

davranÕúlarÕ

üzerindeki

etkilerini

inceleyen

araútÕrmada, iki olgu arasÕnda bir iliúki bulunamamÕútÕr (66).
NazÕro÷lu ve ark’Õn çalÕúmasÕna göre EMA kaynaklÕ oksidatif stres
üreme sistemini etkileyen önemli bir faktördür. Ancak bugüne kadar yapÕlmÕú
olan çalÕúmalarda cep telefonu kullanÕmÕndan kaynaklÕ elektro manyetik
radyasyon etkilenimine ba÷lÕ olarak kadÕn ve erkeklerde infertilite riski
taúÕdÕ÷Õna dair bir kanÕt bulunamamÕútÕr (67).
Her ne kadar etkisi olmadÕ÷Õna dair sonuçlar bulunsa da ihtiyatlÕlÕk
ilkesine göre olumsuz sa÷lÕk etkisi olmadÕ÷Õ gösterilinceye kadar özellikle
riskli gruplarda

(hamileler, bebekler vb ) gerekli önlemler alÕnmalÕdÕr.

øhtiyatlÕlÕk ilkesi; kesin olarak zararsÕz oldu÷u ispatlanana kadar bu
radyasyonun zararlÕ olabilece÷i kabul edilerek ona göre gerekli tedbirlerin
alÕnmasÕdÕr (66). Örne÷in gebelik döneminde telefonlar uyunan oda dÕúÕna
konulmalÕ ve konuúma süreleri kÕsa tutulmalÕ, mutlaka konuúulmasÕ
gerekiyorsa kulaklÕkla ya da hoparlörler açÕk olarak konuúulmalÕdÕr (40).
Gebelikte sigara içilmesi, en riskli sayÕlabilecek davranÕúlardan
biridir. Gebelik sÕrasÕnda sigara içme durumunu araútÕran çalÕúmalarda veri
genel olarak anket uygulamasÕyla toplanmaktadÕr (68). Klebenoff ve ark. ise
anket

yönteminin

de÷erlendirilmesinde

gebelik

döneminde

sigara

geçerli

bir

olmasÕna

yöntem

sÕnÕflandÕrma yapÕlabilece÷inin altÕnÕ çizmektedir (69).

içme

durumunun

ra÷men

yanlÕú

Buna ek olarak

gebeler içtikleri sigara miktarÕnÕ oldu÷undan daha az bildirebilirler. Bu gibi
hatalarÕn önlenmesi için daha önceki zamanlarda maternal sigara içme
durumunu inceleyen araútÕrmalarda belirleyici olarak gebe idrarÕndaki kotinin
gibi sigara etkilenimni gösteren biyoizler kullanÕlmÕútÕr (70). Ancak yapÕlan
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çalÕúmalarda gebelik süresinde annenin sigara içmesinin do÷um a÷ÕrlÕ÷Õna
olan etkisinin belirlenmesinde kotinin seviyesinin kullanÕlmasÕ ile gebelerin
kendi beyanlarÕnÕn alÕnmasÕ arasÕnda fark olmadÕ÷Õ belirlenmiútir (71). Picket
ve ark. da çalÕúmalarÕnda aynÕ úekilde beyana ba÷lÕ sigara içme durumu ile
kotinin seviyesi ölçülmesi arasÕnda bir fark olmadÕ÷ÕnÕ gözlemiúlerdir (72). Bu
sebeple bu çalÕúmada gebelerin gebe kalmadan önce ve gebeli÷in farklÕ
trimesterlerinde sigara içme durumlarÕ da kendilerine sorularak kayÕt
edilmiútir.
Amerika’da bu çalÕúmaya benzer olarak 2000-2005 yÕllarÕ arasÕnda
31 eyalette yapÕlan

“Hamilelikte Risk De÷erlendirme ve øzleme Sistemi”

araútÕrmasÕnda ise gebe kadÕnlarÕn gebelik öncesinde, gebelik sÕrasÕnda ve
do÷um sonrasÕndaki sigara içme davranÕúlarÕ incelenmiútir (73) . Ankette
gebelik öncesinde, gebelik sÕrasÕnda ve do÷um sonrasÕndaki úu davranÕúlara
bakÕlmÕútÕr; gebelikten önceki 3 ayda sigara içme durumu, gebeli÷in son 3
ayÕnda sigara içme durumu, gebelik öncesi sigara içen gebelerde gebelik
sÕrasÕnda sigara bÕrakma durumu ve do÷um sonrasÕ sigaraya içme durumu.
ÇalÕúma sonunda eyaletlerde gebelik sÕrasÕnda sigara bÕrakma sÕklÕ÷Õ %30,2
ve %61,0 arasÕnda bulunmuútur. Gebelik sÕrasÕnda sigara içme sÕklÕ÷Õ ise
%5,2

ve

%35,7

arasÕnda

de÷iúmektedir.

2012

yÕlÕnda

øngiltere’de

yetiúkinlerde yapÕlan sigara alÕúkanlÕklarÕ anketinde ise gebelerin genellikle
sigarayÕ bÕraktÕklarÕ ancak %7’sinin gebelik sÕrasÕnda sigara içmeye devam
ettikleri gözlenmiútir (74). Yine øngiltere’de yapÕlan di÷er bir çalÕúmada ise
gebe kadÕnlarÕn %20’sinin gebelik sÕrasÕnda sigara içtikleri gözlenmiútir (75).
Schneider ve ark. tarafÕndan yapÕlan araútÕrmada ise gebe iken sigara içen
kadÕnlarÕn yüzdesi %50’dir (76). Bu yüzde ùahin ve ark. tarafÕndan Edirne’de
yapÕlan çalÕúmada %14,4 olarak bulunmuútur (77). Bu çalÕúmada gebe
kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce sigara içen kadÕnlarÕn %20,3’ü 16-27.haftalar
arasÕnda sigara içmekte ve 16-27.haftalar arasÕnda sigara içen kadÕnlarÕn
%75’i 28.haftada sigara içmektedir (Tablo 13). Gebe kalmadan önce ve
28.haftada sigara içen kadÕnlarÕn sayÕsÕna bakÕldÕ÷Õnda bu süreçte sigara
içen kadÕnlarÕn sayÕsÕnda %83,2 azalma görülmüútür (Tablo 38). Bu
azalmanÕn sebebinin gebelerin düzenli olarak doktor izlemine gelmelerinin ve
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gebe kaldÕktan sonra kendilerinin dolayÕsÕyla da bebe÷in sa÷lÕ÷ÕnÕ olumsuz
etkileyecek davranÕúlardan kaçÕnmak istemelerinin oldu÷u düúünülmektedir.
Gebelik

sÕrasÕnda

gebenin

sigara

içmesini

pekiútiren

bazÕ

davranÕúlar arasÕnda gebenin sigara içmeye erken yaúta baúlamasÕ, düúük
e÷itim düzeyi olmasÕ ve herhangi bir yakÕnÕn sigara içmesi gibi nedenler
olabilece÷i düúünülmektedir. Bu çalÕúmada kadÕnlarÕn %58,2’sinin evinde
sigara içilmektedir. Evinde sigara içilen 103 gebe kadÕnÕn % 9,7’sinin sigara
içti÷i görülmüútür (Tablo 10). Wisconsin’de gerçekleútirilen bir araútÕrmada
ise son gebeliklerinde sigara içen kadÕnlarÕn %65,6’sÕnÕn arkadaúlarÕnÕn ve
aynÕ evi paylaútÕ÷Õ kiúilerin yarÕsÕndan ço÷unun sigara içti÷i belirtilmiútir (78).
Gebelerin sigara dumanÕndan pasif etkilenime maruz kalmalarÕ hem anne
hem de bebek üzerinde birçok olumsuz sa÷lÕk etkilerine sebep olmaktadÕr
(22, 26, 27).
E÷er anne 16. gebelik haftasÕndan itibaren sigara içmeyi bÕrakÕrsa
fetusa olan risk hiç sigara içmeyenler ile karúÕlaútÕrÕldÕ÷Õnda hemen hemen
aynÕdÕr (79). Hegaard ve ark.’nin sigara içen 647 gebeyle yaptÕ÷Õ çalÕúmada
gebeler iki gruba ayrÕlmÕú ve gönüllü gebeler sigara bÕrakma konusunda
danÕúmanlÕ÷a ek olarak nikotin replasman tedavisi almÕúlardÕr. Sonuç olarak
danÕúmanlÕ÷a ek olarak nikotin replasman tedavisi alan gebelerde sigara
bÕrakma sÕklÕ÷ÕnÕn daha yüksek oldu÷u gözlenmiútir (80). Lumley ve Ark’nÕn
çalÕúmalarÕnda gebelere sigara bÕrakma müdahaleleri düúük do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ
ve erken do÷um riskini azaltmakta ve geç gebelik döneminde sigara içmeyi
önemli oranda azaltmaktadÕr (81).
Gebelikte sigara içilmesi kadar riskli bir di÷er davranÕú olan alkol
kullanÕmÕna baktÕ÷ÕmÕz zaman araútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %14,5’inin gebe
kalmadan önce alkol kullandÕ÷Õ görülmektedir (Tablo 14). Yani alkol kullanÕmÕ
araútÕrmaya katÕlan kadÕnlar arasÕnda yaygÕn bir davranÕú de÷ildir. Mc Carthy
ve Ark’nÕn erken gebelikte alkol tüketimi ve gebelik sonucu arasÕndaki iliúkiyi
inceledikleri araútÕrmada 2004-2011 yÕllarÕ arasÕnda Avustralya, øngiltere,
ørlanda ve Yeni Zelanda’da 14-16 haftalÕk 5628 gebeyle gebelikten önce ve
ilk 15 hafta içindeki alkol tüketimleri hakkÕnda görüúmüúlerdir.

Gebelerin
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%60’Õ gebeliklerinin ilk 4 ayÕnda alkol kullandÕ÷ÕnÕ, %25’i haftada 3-7 ünite
alkol kullandÕ÷ÕnÕ, %20’si haftada iki kadeh úarap ya da bir úiúe biradan daha
az alkol kullandÕ÷ÕnÕ ve %10’dan biraz fazlasÕ da hafta 8-14 ünite alkol
kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. KadÕnlarÕn %5’i de haftada 14 üniteden fazla alkol
tükettiklerini bildirmiútir.

Gebelerde alkol miktarÕna bakÕlmaksÕzÕn alkol

kullanma geçmiúi ve gebelerin do÷um öyküleri izlenmiú ve gebelik öncesi ve
ilk 15 gebelik haftasÕ içerisinde tüketilen alkol ile prematüre do÷um, düúük
do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ ve gebelik yaúÕna göre küçük do÷um arasÕnda iliúki
saptanmamÕútÕr. Ancak bu araútÕrmanÕn iki kÕsÕtlÕlÕ÷Õ vardÕr. ÇalÕúma sadece
erken gebelik döneminde alkol tüketimini incelemiú ve bebe÷in do÷um
sÕrasÕndaki

sa÷lÕk

durumuna

bakmÕú

olup

uzun

vadede

geliúimini

incelememiútir (82). Bu araútÕrmada ise gebelere yalnÕzca alkol kullanÕp
kullanmadÕ÷Õ sorulmuú kullanÕlan alkol miktarÕ ile ilgili bir de÷erlendirme
yapÕlmamÕútÕr.

Bu

nedenlerle

prematüre

do÷um

ve

DDA

de÷erlendirilememiútir. Bundan sonra yapÕlacak araútÕrmalarda kullanÕlan
alkol miktarÕnÕn da sorulmasÕ bu açÕlardan daha do÷ru de÷erlendirme
yapÕlmasÕnÕ sa÷layacaktÕr.
Araç kullanmak gebe olmayan insanlar için dahi riskli bir davranÕú
olabilir. Trafik bilgi ve becerisi ne kadar iyi olursa olsun di÷er sürücülerin olasÕ
hatalarÕ risk faktörüdür. Emniyet Genel Müdürlü÷ü Trafik Hizmetleri
BaúkanlÕ÷Õ verilerine göre, Türkiye’ de 2012 yÕlÕ sonu itibariyle 23 milyon 760
bin 346 araç sürücüsü bulunmaktadÕr. Sürücü belgesine sahip olanlarÕn
yaklaúÕk 19.000.000’u erkek, 4.912.065’i ise kadÕndÕr. Görüldü÷ü gibi araç
kullanan kadÕnlarÕn sayÕsÕ erkeklerden çok daha azdÕr. Vladutiu ve ark.’nÕn
motorlu taúÕt kazalarÕ ve hamilelik sonuçlarÕ arasÕndaki iliúkiyi araútÕrdÕklarÕ
çalÕúmalarÕnda Kuzey Karolina’da 2001-2008 yÕllarÕ arasÕnda en az bir
kazaya karÕúan hamilelerin %2,9’unun kaza sÕrasÕnda arabayÕ kullandÕ÷ÕnÕ
belirtmiútir. Bir kazaya karÕúmÕú gebelerde, hiç kazaya karÕúmamÕú gebelere
göre daha fazla erken do÷um, plasenta abrupsiyonu ve erken membran
rüptürü vakalarÕ gözlenmiútir. økinci kazaya karÕúmÕú olan gebelerde ise erken
do÷um, ölüm do÷um, plasental abrupsiyon ve erken membran rüptürü
vakalarÕnÕn daha fazla oldu÷u gözlenmiútir. Emniyet kemeri takmayan

83

gebelerde kaza sonrasÕnda daha fazla ölü do÷um vakasÕ gözlenmiútir (83).
Bir bakanlÕk teúkilatÕnda çalÕúan personelin sa÷lÕkla ilgili bazÕ uygulamalarÕnÕn
belirlenebilmesi

ve

bu

uygulamalarÕ

etkileyen

bazÕ

faktörlerin

de÷erlendirilmesi amacÕyla yapÕlan bir çalÕúmada sa÷lÕkta risk olabilecek bazÕ
davranÕúlar hakkÕndaki görüú ve uygulamalar hakkÕnda veri toplanÕrken
emniyet kemeri takmama da risk olarak kabul edilmiútir (84). Bilgin ve ark.’nÕn
çalÕúmasÕnda araç içi trafik kazasÕ olarak belirtilen olgularÕn sadece %9.5’inde
emniyet kemerinin takÕlÕ oldu÷unu bildirmiúlerdir (85). Trafik Kaza østatistikleri
2012 verilerine göre emniyet kemeri kullanma durumuna göre trafik kazasÕna
karÕúan, ölen ve yaralanan sürücü sayÕsÕ tablosuna bakÕldÕ÷Õnda ölümlü
kazaya

karÕúan

1015

sürücüden

63’nün

emniyet

kemeri

takmadÕ÷Õ

görülmektedir (86). Bu çalÕúmada araba kullanan kadÕnlarÕn %21’i gebe
kalmadan önce emniyet kemeri kullanmamaktadÕr. KadÕnlarÕn gebe kaldÕktan
sonra araba kullanÕrken emniyet kemeri takmaya daha fazla dikkat ettikleri
gözlenmiútir (Tablo 22).
Gebe kadÕnlarÕn günlük aktivitelerle ilgili yüzde da÷ÕlÕmlarÕna
bakÕldÕ÷Õnda trimesterler arasÕnda büyük bir farklÕlÕk görülmemiútir. KadÕnlar
gebe kalmadan önce de sonra da yer silme-süpürme, cam-kapÕ silme, mutfak
iúleri, çamaúÕr, ütü gibi iúlerle yo÷un olarak u÷raúÕrken; bahçe iúleri, yürüyüú,
koúma, bisiklete binme, jimnastik-pilates yapma, yüzme gibi aktivitelere çok
daha az zaman ayÕrmÕúlardÕr. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce yer silen
gebe kadÕnlarÕn %91,7’si 16-27.haftalar arasÕnda yer silmektedir ( Tablo 33).
KadÕnlarÕn ço÷u sürekli olarak yer silme-süpürme, cam-kapÕ silme,
mutfak iúleri, çamaúÕr, ütü gibi iúleri sürekli yapmaktadÕr. Bunun sebebi
toplumumuzda çocuk bakÕmÕ ve ev iúleri gibi faaliyetlerin kadÕnlarÕn görevi
olarak kabul edilmesi olabilir (87). Özellikle araútÕrmaya katÕlan 173 kadÕndan
%80,9’unun gelir getiren herhangi bir iúte çalÕúmadÕ÷Õ -yani ev kadÕnÕ oldu÷udüúünüldü÷ünde bu iúleri yapmanÕn kadÕnÕn sorumlulu÷u altÕnda oldu÷u
düúünülmektedir.
Egzersiz, sa÷lÕklÕ yaúamÕn önemli bir parçasÕdÕr ve gebelikte de belli
kurallara uyularak egzersizler yapÕlabilir. Gebelikte yapÕlacak egzersiz
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dolaúÕm ve solunum sisteminin daha iyi çalÕúmasÕna katkÕda bulunur. AyrÕca
gebe kadÕnÕn kendini daha iyi hissetmesine, uygun sÕnÕrlar içinde kilo
almasÕna, kendine duydu÷u güvenin artmasÕna ve olumlu hissetmesine
önemli katkÕlarda bulunur. AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %40,6’sÕ gebe
kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce fiziksel aktivite yapmaktadÕr (Tablo 31). Ceylan
ve ark.’nÕn çalÕúmasÕnda ise gebelerin %7’si gebelik boyunca düzenli olarak
egzersiz yapmaktadÕr (62). Gebelik sÕrasÕnda fiziksel aktivite olarak yürüme,
yüzme, hafif aerobikler (ya da eú de÷er egzersiz sÕnÕflarÕ) , gövde
stabilizasyon egzersizleri, sabit bisiklet, koúu bandÕ ve kros aleti gibi
çalÕúmalar önerilmektedir (88).

KadÕnlarÕn, gebelik haftasÕ yükseldikçe

fiziksel aktivite yapma sÕklÕklarÕ düúmektedir. Bu durum gebelerin gebelik
sÕrasÕnda egzersizin bebe÷e olumsuz etki edebilece÷ini düúünmelerinden
kaynaklanabilir. Ancak önlemler alÕnmasÕ úartÕyla gebelik sÕrasÕnda uygun
egzersizler seçilip riskler azaltÕlÕrsa yararlarÕn risklere baskÕn çÕktÕ÷Õ
görülmektedir (89). Gebelikte uygulanabilecek egzersiz türleri ve günlük
uygulama süreleri her anne adayÕ için farklÕdÕr. Profesyonel sporcu anne
adaylarÕ, düzenli bedensel etkinlik yapmaya alÕúkÕn olan anne adaylarÕ,
geliúigüzel bedensel etkinlik yapan anne adaylarÕ, bedensel etkinli÷e hiçbir
úekilde vakit ayÕrmayan anne adaylarÕ ve yüksek risk faktörleri taúÕyan anne
adaylarÕ için yapÕlacak egzersizin nitelikleri önemli farklÕlÕklar gösterir. Gebe
kadÕnlar egzersiz konusunda doktordan bilgi almalÕ ve ona göre uygulama
yapmalÕdÕr.
YalçÕn ve ark., çalÕúmalarÕnda Karaman’da bir hastaneye gebeli÷in
birinci trimesterde itibaren düzenli olarak antenatal takip için baúvuran toplam
126 gebenin gebelik döneminde yapÕlan egzersizler hakkÕnda gebelerin bilgi
düzeyini de÷erlendirmiúlerdir. ÇalÕúmaya göre kadÕnlarÕn %61,1’i gebelikte
egzersiz yapmaktadÕr. Gebelerin %61,8’i yürüyüú yapmaktadÕr. KadÕnlarÕn %
31.6’sÕ da ev iúleri yaparken yeterince egzersiz yaptÕklarÕnÕ düúündüklerini
belirtmiúlerdir (90). Bu konuda Amerika’da yapÕlan bir çalÕúmada ise gebeler
arasÕnda egzersiz yapma sÕklÕ÷Õ %65.6’dÕr. KadÕnlar egzersiz olarak yürüme,
yüzme, a÷ÕrlÕk kaldÕrma ve aerobik yaptÕklarÕnÕ belirtmiúlerdir (91).
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Gebe kadÕnlarÕn bu dönemi sa÷lÕklÕ geçirebilmeleri için gebe
kalmadan önce gebelik öncesi ve gebe kaldÕktan sonra da do÷um öncesi
bakÕm almalarÕ hayati önem taúÕmaktadÕr.

ÇalÕúmalar göstermiútir ki

kadÕnlarÕn erken dönemden itibaren iyi bir bakÕm almalarÕ anne ve bebek
ölümlerini azaltmakta ve gebelik sonuçlarÕnÕ olumlu etkilemektedir (92).
Larsson tarafÕndan øsveç’te 11 farklÕ do÷um klini÷inde yapÕlan
çalÕúmada da gebelerin %84’ü gebelik sÕrasÕnda bebe÷in geliúimi ve do÷um
hakkÕnda merak ettikleri bilgileri internetten ö÷rendi÷ini belirtmiútir (93). AynÕ
úekilde Ling-ling Gao ve ark.’Õn 32 haftalÕktan az gebe kadÕnlar üzerinde
yaptÕ÷Õ araútÕrmada da gebe kadÕnlarÕn %88,7’sinin gebelik sÕrasÕnda bebek
geliúimi ve beslenme hakkÕnda merak ettikleri bilgileri internetten ö÷rendikleri
görülmüútür (94). Grimes ve ark. tarafÕndan Avustralya’da yapÕlan çalÕúmada
ise kadÕnlarÕn %70’i merak ettiklerini hemúirelerden ö÷rendi÷ini belirtirken
sadece %44’ü interneti bir kaynak olarak kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir (95). Ceylan
ve ark.’nÕn çalÕúmasÕnda gebelerin %93’ü gebelik hakkÕnda, %36’sÕ do÷um,
%26’sÕ bebek bakÕmÕ ve %14’ü lohusalÕk dönemi hakkÕnda bilgi ihtiyacÕ
hissetmektedir (62). Bu çalÕúmada kadÕnlarÕn %92,9’u bebeklerinin geliúimi
hakkÕnda, %26’sÕ cinsiyeti hakkÕnda, %0,6’sÕ bebe÷in bakÕmÕ, %0,6’sÕ
beslenmesi ve %0,6’sÕ da do÷umu hakkÕnda soru sordu÷unu soru sordu÷unu
belirtmiútir (Tablo 41). Özkan ve ark.’Õn çalÕúmasÕnda araútÕrmaya katÕlan
kadÕnlarÕn

%59,2’si

gebelikleri

süresince

doktor,

ebe,

yakÕnlarÕ

dergi/kitaptan do÷um úekilleri hakkÕnda bilgi edindi÷ini belirtmiútir (96).

ve
Bu

çalÕúmada kadÕnlarÕn %51,5’i (n=84) bebekleri hakkÕnda merak edilen
konularÕ doktordan, %14,1’i (n=23) internetten, %8,5’i (n=14) yakÕnÕndan,
%6,7’si (n=11) kitaptan, %3,6’sÕ (n=6) televizyondan ve %0,6’sÕ (n=1) önceki
deneyiminden ö÷rendi÷ini belirtmiútir (Tablo 40). Gebe kadÕnlarÕn merak
ettiklerini internet yerine daha güvenilir bir kaynak olan doktordan
ö÷renmeleri önemlidir. Gebelere doktor kontrolünde merak ettikleri tüm
sorularÕ soracak kadar zaman ayrÕlmalÕdÕr.
Chen ve ark.’nÕn vaka kontrol çalÕúmasÕnda emzirme sürecinde saç
boyamanÕn öncelikle kÕz çocuklarÕnda eúey hücre tümörü kanser riskini
arttÕrdÕ÷ÕnÕ ve gebe kalmadan bir ay öncesinde saç boyamanÕn da erkek
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çocuklarda tümör riskini arttÕrdÕ÷Õ sonucuna varÕlmÕútÕr (97). Saita,Peter ve
Ark’a da çalÕúmalarÕnda daha çok kez ve koyu renkli saç boyatan kadÕnlarda
bu riskin arttÕ÷ÕnÕ belirtmiúlerdir (98). Bu çalÕúmada kadÕnlarÕn%4,2’si gebe
kaldÕktan sonra saçlarÕnÕ boyamaya devam ettiklerini belirtmiúlerdir. SaçlarÕnÕ
boyatan kadÕnlarÕn çocuklarÕnda bu tür sorunlar hemen saptanmadÕ÷Õndan
olasÕ riskler dikkate alÕnmamÕú olabilir. AyrÕca çalÕúmada saçlarÕnÕ kaç kez ve
ne renk boyattÕklarÕ sorulmamÕútÕr. Bundan sonra yapÕlacak araútÕrmalarda bu
sorular da sorulmalÕ, hekimler gebeleri bu konuda da bilgilendirmelidir.
6.SONUÇ
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn yaú ortalamasÕ 27,65±4,8 olup,
kadÕnlarÕn yaúlarÕ 18 ve 40 arasÕnda de÷iúmektedir.
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %58,2’sinin

evinde sigara

içilmektedir. KadÕnlarÕn %62,4’ünün evinde sigara içen bir kiúi yaúamaktadÕr.
KadÕnlarÕn %85,4’ünün eúi, %9,7’sinin kendisi, %17,4’ünün evinde bulunan
di÷er aile bireyleri ve %1,9’unun misafirleri evde sigara içmektedir
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce sigara içen kadÕnlarÕn %20,3’ü 1627.haftalar arasÕnda sigara içmektedir. 16-27.haftalar arasÕnda sigara içen
kadÕnlarÕn %75’i 28.haftada sigara içmektedir. Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden
önce sigara içen kadÕnlarÕn %15,3’ü 28.haftada sigara içmektedir
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce alkol tüketen kadÕnlarÕn %12,5’i
16-27.haftalar arasÕnda alkol tüketmektedir. 16-27.haftalar arasÕnda alkol
tüketen kadÕnlarÕn tamamÕ 28.haftada alkol tüketmektedir
Gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden önce cep telefonu kullanan gebe
kadÕnlarÕn %97,5’i 16-27.haftalar arasÕnda cep telefonu kullanmaktadÕr.
KadÕnlarÕn %64,8’i gebe kaldÕktan sonra cep telefonu kullanÕmlarÕnda bir
de÷iúiklik olmadÕ÷ÕnÕ ve %33,2’si cep telefonu kullanÕmlarÕnda de÷iúiklik
oldu÷unu belirtmiútir. KullanÕmÕnda de÷iúiklik olan kadÕnlarÕn %84,4’ü hamile
kaldÕktan sonra daha az cep telefonu kullandÕ÷ÕnÕ, %8,6’sÕ telefonla
konuúurken telefonu biraz daha uzak tuttu÷unu, %3,4’ü cep telefonu
kullanÕmÕnÕn arttÕ÷ÕnÕ belirtmiútir
KadÕnlarÕn %80,6’sÕ gebe kaldÕktan sonra bilgisayar kullanÕmlarÕnda
bir de÷iúiklik olmadÕ÷ÕnÕ ve %19,4’ü de de÷iúiklik oldu÷unu ifade etmiútir.
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Bilgisayar kullanÕmÕnda de÷iúiklik oldu÷unu ifade eden kadÕnlarÕn %96,8’i
bilgisayar kullanÕmlarÕnÕn azaldÕ÷ÕnÕ ve %3,2’si de arttÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.
AraútÕrmaya katÕlan kadÕnlarÕn %59,4’ü gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden
önce spor yapmadÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Spor yapan kadÕnlarÕn sayÕsÕ 1627.haftalar ve 28.hafta arasÕnda %10,1 ve gebe kaldÕ÷ÕnÕ ö÷renmeden
önceki dönem ve 28.hafta arasÕnda %34,2 azalmÕútÕr.
AraútÕrmaya katÕlan gebe kadÕnlarÕn %27,3’ü gebe kaldÕ÷ÕnÕ
ö÷renmeden önce araba kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir.  28.haftada soruldu÷unda
ise kadÕnlarÕn %9,1’i araba kullandÕ÷ÕnÕ belirtmiútir. Gebe kalmadan önce
araba kullanan kadÕnlarÕn sayÕsÕnda 16-27.haftalar arasÕnda %66,7 azalma
olmuútur ve araba kullanÕrken emniyet kemeri kullanan gebelerin sayÕsÕ %9,7
artmÕútÕr.
7.ÖNERøLER
Gebeler doktor kontrolüne geldi÷inde sigara içen gebelere özel
danÕúmanlÕk verilmelidir. Bu konuda müdahale programlarÕ geliútirilerek rÕza
gösteren gebelere sunulabilir. AyrÕca sigara kullanan gebe yakÕnlarÕ ile
görüúülüp,

yakÕnlar

sigara

dumanÕndan

pasif

etkilenim

hakkÕnda

bilgilendirilmeli ve sigarayÕ bÕrakmaya teúvik edilmelidirler.
KadÕnlarÕn gebe kalmadan önceki sigara içme alÕúkanlÕklarÕ 1627.haftalar arasÕnda %79,6, ortalama günlük sigara sayÕlarÕ ise %40
azalmÕútÕr. Bu konuda yapÕlacak e÷itimler sigara bÕraktÕrma konusunda daha
da etkili olabilir. Bu araútÕrmada gebelere do÷um yaptÕktan sonra sigara içip
içmedikleri sorulmamÕútÕr. Genellikle do÷umdan sonra tekrar sigara içmeye
baúlandÕ÷Õ bilinmektedir. Gebelik izlemleri sÕrasÕnda sigara dumanÕndan pasif
etkileniminin bebeklere olan etkileri konusunda da bilgi verilmelidir.
Alkol kullanan gebelere tüketilen alkol miktarÕ ile ilgili soru
sorulmamÕútÕr. Alkol tüketiminin bebekte neden olabilece÷i sorunlar bu grupta
de÷erlendirilememiútir. Daha büyük gruplarda yapÕlacak araútÕrmalarda
tüketilen alkol miktarÕnÕn da de÷erlendirildi÷i çalÕúmalar yapÕlabilir.
Gebelik döneminde kadÕnlarÕn zorunlu olmadÕkça cep telefonu
kullanmamalarÕ,

kullandÕklarÕnda

da

kulaklÕkla

ya

da

hoparlör

açÕk

kullanmalarÕ önerilmektedir. KadÕnlar doktor kontrolü sÕrasÕnda ihtiyatlÕlÕk
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ilkesi hakkÕnda bilgilendirilmeli ve cep telefonunu daha güvenli kullanmalarÕ
sa÷lanmalÕdÕr.
Genellikle uzun süre bilgisayar kullanÕmÕna ba÷lÕ sorunlarÕn
gebeli÷in

ilk

aylarÕnda

daha

fazla

oldu÷u

belirtilmektedir.

KadÕnlar,

hamilelikleri sÕrasÕnda bu konuda da bilgilendirilmelidir.
KadÕnlarÕn gebelik sÕrasÕnda emniyet kemeri kullanmasÕ çok
önemlidir. Gebeler doktor kontrollerinde gebeklikleri sÕrasÕnda emniyet kemeri
kullanÕmÕ konusunda bilgilendirilmelidir.
KadÕnlarÕn

yaklaúÕk %50’si bebekleri ile ilgili konularÕ,%75,1’i

gebelikleri hakkÕnda merak etti÷ini doktordan ö÷rendi÷ini belirtirken %43,9’ü
ise bilgileri internetten ö÷rendi÷ini belirtmiútir. Kontroller sÕrasÕnda gebelere
daha fazla vakit ayrÕlarak gebelerin tüm sorularÕ cevaplanabilirse gebelerin
merak ettiklerini güvenilir bir kaynak sayÕlmayan internetten ö÷renmeleri
engellenebilir.
ÇalÕúmaya katÕlan kadÕnlarÕn spor yapma sÕklÕklarÕ ilerleyen gebelik
döneminde daha da azalmaktadÕr. Gebeler doktor kontrolleri sÕrasÕnda
gebelik egzersizleri hakkÕnda daha ayrÕntÕlÕ olarak bilgilendirilmeli ve teúvik
edilmelidir.
Bu çalÕúmada erken do÷um ve düúük do÷um a÷ÕrlÕ÷Õ, hamilelik
döneminde sigara içme, alkol kullanma ,cep telefonu kullanma, bilgisayar
kullanma

vb riskli davranÕúlarla

iliúkilendirilememiútir. Bu konuda daha

büyük gruplarda yeni çalÕúmalara gerek vardÕr.
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EKLER
EK1. Gebelerin BazÕ Riskli DavranÕúlarÕnÕn øzlenmesi AraútÕrmasÕ
Anket Formu

GEBELER7NBAZIR7SKL7DAVRANIbLARININ7ZLENMES7


Tarih:………./…….../201…

GörüƔmeci:…………….......................

MerkezAdŦ:………………………………….

Sonadettarihinizibelirtiniz:…....../……../………(uygunaydadeŒilse(4Ͳ5Ͳ6aylŦkya

da16Ͳ24haftalŦkgebedeŒilseçalŦƔmayadahiledilmeyecektir.) 



buandagebeliŒinizinkaçaylŦk/haftalŦkolduŒunu
belirtiniz:…………………….aylŦk/haftalŦk


HalenyaƔadŦŒŦnŦzkonuttadahakaçyŦloturmayŦdüƔünüyorsunuz?…………………..yŦl

D7KKAT!HALENOTURDU)UKONUTTAENAZ2YILDAHAOTURACA)INIBEL7RTEN
GEBEYE7ZLEMEYEKATILMAYI7STEY7P7STEMED7)7N7SORUNUZ.KATILMAYI
7STERSEAYDINLATILMIbONAMDAK7B7LG7LER7PAYLAbINIZ.GEBEARAbTIRMAYA
KATILMAYIKABULEDERSEANKETSORULARINAATLAYINIZ.
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Gebelerin BazÕ Riskli DavranÕúlarÕnÕn øzlenmesi AraútÕrmasÕ
Anket Formu
Anket no:

……………

A. TanÕtÕm Bilgileri
AdÕ SoyadÕ: ……………………………………………………………………
Ev adresi:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….
Evin bulundu÷u semt: ………………………………………………………………………..
Ev telefonu:………………………….Cep telefonu: ……………………………….. E-mail
adresi:………………………………………..
B. Sosyodemografik Özellikler
1. Do÷um tarihinizi gün ay yÕl olarak belirtiniz:
Ö÷renim durumu
1. Okur yazar de÷il
2. Okur- yazar
3. ølkokul
4. Ortaokul
5. Lise
6. Üniversite/Yüksek
okul
7. Yüksek Lisans
/Doktora
ÇalÕúma durumu
0. HayÕr
1.Evet (Ne iú
yapÕyorsunuz?)

………/……/19……

2. En son hangi okulu
bitirdiniz? (Uygun kutucu÷a
X iúareti ile belirtiniz. )

4.Eúiniz en son hangi okulu
bitirdi? (Uygun kutucu÷a X
iúareti ile belirtiniz. )

3. Halen gelir getiren bir iúte
çalÕúÕyor musunuz?

5. Eúiniz halen gelir getiren
bir iúte çalÕúÕyor mu?

…………………………………

……………………………….

6. Eúiniz ile akrabalÕ÷ÕnÕz var mÕ ?
0. HayÕr
1. Evet (Eúiniz neyiniz
oluyor?……………………………………………………………………….………………
………)
7. Doktor tarafÕndan tanÕsÕ konmuú süre÷en (kronik) herhangi bir hastalÕ÷ÕnÕz var mÕ?
0. HayÕr
1. Evet (Ne/neler oldu÷unu
belirtiniz…………………………………………………………………………..……………….)
8. Düzenli olarak kullandÕ÷ÕnÕz herhangi bir ilaç var mÕ?
0. HayÕr
1. Evet (Ne/neler oldu÷unu
belirtiniz…………………………………………………………………………………………….)
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C. Do÷urganlÕk ve úimdiki gebelik ile özellikler:
9. Hiç canlÕ do÷um yaptÕnÕz mÕ?
0. Hiç yapmadÕm ------>
12. SORUYA ATLAYINIZ
…….…………….kez
10. CanlÕ do÷up da sonradan ölen çocu÷unuz oldu mu? Evet ise kaç çocu÷unuz öldü?
0. HayÕr ------>
12. SORUYA ATLAYINIZ
……..…….………. çocuk öldü.
11. CanlÕ do÷up da ölen çocu÷unuz varsa ölüm nedenini
belirtiniz……………………………………………………………………….
12. Hiç ölü do÷um yaptÕnÕz mÕ? Evet ise kaç ölü do÷um yaptÕnÕz?
0. HayÕr
………………….….kez
13. Hiç kendili÷inden (müdahale edilmeden) düúük yaptÕnÕz mÕ? Evet ise, kaç kez
kendili÷inden düúük yaptÕnÕz?
0. Hiç yapmadÕm ------>
15. SORUYA ATLAYINIZ
1. ………… ….kez
14. Düúüklerinizin nedeni ile ilgili size herhangi bir úey söylendi mi? Evet ise, ne söylendi÷ini
belirtiniz.
0. HayÕ
1. Evet, ( Ne söylendi÷ini belirtiniz
………………………………………………………………………………)
15. Hiç çocuk aldÕrdÕnÕz mÕ (küretaj oldunuz mu)? Evet ise kaç kez küretaj oldunuz?
0. Hiç olmadÕm
………..………… ….kez
16. Halen yaúayan kaç çocu÷unuz var?
0. Hiç yok
………………………….çocuk
17. Bu gebeli÷iniz dahil olmak üzere úimdiye kadar kaç kez gebe
kaldÕnÕz?.............................
Bundan sonra soraca÷Õn sorular bu gebeli÷iniz ile ilgili olacaktÕr.
18. østeyerek mi gebe kaldÕnÕz?
0. HayÕr
1. Evet
19. Gebeli÷iniz tüp bebek (IVF) mi?
0. HayÕr
1. Evet
20. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ nasÕl fark
ettiniz?............................................................................................
21. Gebelik kontrollerine ilk kez kaç haftalÕk/aylÕk gebe iken gittiniz?
0. Bu ilk kontrole geliúim ------>
23. SORUYA ATLAYINIZ
………………………….haftalÕk/aylÕk gebe iken
22. Gebelik kontrollerine ne sÕklÕkta gidiyorsunuz?.......................................
23. Gebeli÷inizle iliúkili oldu÷unu düúündü÷ünüz herhangi bir yakÕnmanÕz var mÕ ?
0. HayÕr
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1.

Evet (Evetse neler oldu÷unu
belirtiniz…………………………………………………………………………….)

D. BazÕ alÕúkanlÕklar ve riskli davranÕúlar
24. Evinizin içinde sigara içiliyor mu?
0. HayÕr
1. Evet
25. Evinizde yaúayan kiúiler arasÕnda sigara içen var mÕ?
0. HayÕr
1. Evet (Evet ise kimlerin sigara içti÷ini
belirtiniz……………………………………………………………………………..)
26.

ùimdiye kadar hiç sigara içtiniz mi?
0. HayÕr
1. Evet

27. Sigara dÕúÕnda herhangi bir tütün mamulü (puro, pipo, nargile vb) içiyor musunuz?
0. HayÕr
------> 35.SORUYA ATLAYINIZ
1. Evet (Ne
içiyorsunuz?........................................................................................................)
DøKKAT! BUNDAN SONRAKø BÖLÜMLERDE MAVø BOYALI KISIMLAR ( 79. SORUDAN
BAùLAYARAK ) øLK GÖRÜùMEDE SORULMAYACAKTIR.
27. Halen sigara içiyor
musunuz?
0. HayÕr --->32. SORUYA
ATLAYINIZ
1. Evet
29. Günde ortalama
sigara
içiyorsunuz?
……………..adet

kaç

30. Toplam kaç yÕldÕr sigara
içiyorsunuz?
…..…………..yÕldÕr

32. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ
ö÷renmeden
önce sigara içiyor
muydunuz?
0. HayÕr
------>35.
SORUYA
ATLAYINIZ
1. Evet
33. Günde ortalama kaç
sigara
øçiyordunuz?
……………..adet

31. Hiç sigarayÕ bÕrakmayÕ
.
düúündünüz mü?
0. HayÕr
1. Evet

34. Toplam kaç yÕldÕr sigara
içiyordunuz?
…………..yÕldÕr

35. Halen alkollü içecek
içiyor
musunuz?
0. HayÕr
1. Evet

36. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ
ö÷renmeden
önce alkollü içecek içiyor
muydunuz?
0. HayÕr
1. Evet

DøKKAT! BU SORULAR EV
ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
79. Halen sigara içiyor
musunuz?
0. HayÕr
.
------>
82.SORUYA
ATLAYINIZ
1. Evet
80. Günde ortalama
sigara
içiyorsunuz?
…………………..adet

kaç

81.
Bu
arada
sigarayÕ
bÕrakmayÕ düúündünüz mü?
0. HayÕr
1. Evet
DøKKAT! BU SORULAR EV
ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
82. Halen alkollü içecek içiyor
musunuz?
0. HayÕr
1. Evet
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Beslenme
37. Halen günde kaç ö÷ün
yemek
yiyorsunuz?
………………………ö÷ün

38.Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ
ö÷renmeden
önce kaç ö÷ün yemek
yiyordunuz?
……………………ö÷ün

39.ùimdi soraca÷Õm
ö÷ünlerden
hangilerini yiyorsunuz?

KahvaltÕ
Kuúluk (KahvaltÕ ö÷le arasÕ)
Ö÷le
økindi (Ö÷le akúam arasÕ)
Akúam
Akúam yeme÷inden sonra

DøKKAT! BU SORULAR EV
ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
83. Halen günde kaç ö÷ün
yemek yiyorsunuz?
………………….ö÷ün
DøKKAT! BU SORULAR EV
ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
84. ùimdi soraca÷Õm
ö÷ünlerden
hangilerini yiyorsunuz?
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40.Gebe oldu÷unuzu ö÷rendikten sonra beslenme alÕúkanlÕklarÕnÕzda herhangi bir de÷iúiklik
oldu mu ?
0. HayÕr
1. Evet ( Evet ise ne gibi bir de÷iúiklik
oldu?...........………………..……………………………………..)
DøKKAT! SORULARDA
NOKTALI YERLERE
AùAöIDAKø LøSTEDE
BULUNAN HER BøR
YøYECEK/øÇECEöøN ADINI
SÖYLEYEREK SORULARI
YÖNLENDøRøNøZ.

41. ( ……………..yÕ ne sÕklÕkta
içersiniz/ tüketirsiniz? )
ølgili kutucu÷a ilgili numaralarÕ
yerleútiriniz.
1. Hiç
2. Ayda 1-2
3. Haftada 1-2
4. Her gün

DøKKAT! BU
SORULAR EV
ZøYARETø
SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
85. ølgili kutucu÷a
ilgili numaralarÕ
yerleútiriniz.
( …………..yÕ ne
sÕklÕkta
içersiniz/
tüketirsiniz? )
1. Hiç
2. Ayda 1-2
3. Haftada 1-2
4. Her gün

1.KolalÕ veya gazlÕ içecekler
2.Çay
3.Kahve
4. Meyve suyu
5. Su
6. Süt
7.Ayran
8 Bitkisel çaylar
9.Cips, doritos vb
10.Çikolata, úeker gibi
yiyecekler
11. Di÷er 1
12. Di÷er 2
Cep Telefonu
42. Cep telefonu kullanÕyor musunuz?
0. HayÕr
------> 46. SORUYA ATLAYINIZ
1. Evet
43. Ne kadar süredir cep telefonu kullanÕyorsunuz?
0. HatÕrlamÕyorum
…………………….ay/yÕldÕr
44.
Cep
konuúurken
kulaklÕk
musunuz?
0. HayÕr
1. Evet

telefonuyla
kullanÕyor

45. Cep telefonu ile
günde
ortalama kaç saat

46. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ
ö÷renmeden
önce cep telefonu kullanÕyor
muydunuz?
0. HayÕr
1. Evet
47.Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ ö÷renmeden
önce kulaklÕk kullanÕyor
muydunuz?

DøKKAT! BU SORULAR EV
ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
86.Halen cep telefonuyla
konuúurken
kulaklÕk
kullanÕyor
musunuz?
0. HayÕr
------>
88.SORUYA

105

konuúuyorsunuz?
…………………dakikasaat/gün

0. HayÕr
1. Evet
48. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ
ö÷renmeden
önce cep telefonu ile günde
ortalama kaç saat
konuúuyordunuz?
……………………………dakikasaat/gün

ATLAYINIZ
1. Evet
87. Halen cep telefonu ile
günde
ortalama kaç saat
konuúuyorsunuz?
……………………dakikasaat/gün

49.Gebe oldu÷unuzu ö÷rendikten sonra cep telefonu kullanÕmÕnÕzda herhangi bir
de÷iúiklik oldu mu?
0.HayÕr olmadÕ
1.Evet (Evet ise nasÕl bir de÷iúiklik oldu÷unu
belirtiniz…………………………………………………………………………)
Bilgisayar ve Televizyon
50. Bilgisayar kullanÕyor musunuz?
0. HayÕr ------> 54.SORUYA ATLAYINIZ
1. Evet
51. Halen günde ortalama kaç
saat
bilgisayar
kullanÕyorsunuz?

52..Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ
ö÷renmeden
önce günde ortalama
kaç saat
bilgisayar kullanÕrdÕnÕz?

………………………saat/gün
……………………saat/gün

DøKKAT! BU SORULAR
EV ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
88. Halen günde ortalama
kaç
saat bilgisayar
kullanÕyorsunuz?
…………………..saat/gün

53. Gebe oldu÷unuzu ö÷rendikten sonra bilgisayar kullanma alÕúkanlÕklarÕnÕzda herhangi
bir de÷iúiklik oldu
mu?
0. HayÕr
1.Evet, ne oldu÷unu
belirtiniz………………………………………………………………………………………
……….
54. Televizyon izler misiniz?
0. HayÕr ------> 57.SORUYA ATLAYINIZ
1. Evet
55. Halen günde ortalama kaç
saat
televizyon izliyorsunuz?
…………………..saat/gün

56. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ
ö÷renmeden
önce günde ortalama kaç
saat
televizyon izlerdiniz?
………………………saat/
gün

DøKKAT! BU SORULAR
EV ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
89. Halen günde ortalama
kaç
saat televizyon
izliyorsunuz?
…………………..saat/gün
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Araba Kullanma
57. Hiç araba kullandÕnÕz mÕ?
0. HayÕr ------> 60. SORUYA ATLAYINIZ
1. Evet
58.Halen araba kullanÕyor
musunuz?
HayÕr ------>60. SORUYA
ATLAYINIZ
Evet
59. Araba kullanÕrken
emniyet
kemeri takÕyor
musunuz?
0. HayÕr
1. Evet
60. Yolcu olarak
bindi÷inizde
genellikle nereye
oturursunuz?
0. Ön koltu÷a
1. Arka koltu÷a
61. Yolcu olarak
bindi÷inizde
emniyet kemeri takar
mÕsÕnÕz?
0. HayÕr
1. Evet, yalnÕzca ön
koltu÷a
oturdu÷umda
2. Evet, her ikisine de
oturdu÷umda

62. Gebe kalmadan önce
araba
kullanÕyor muydunuz?
HayÕr ------>64. SORUYA
ATLAYINIZ
Evet
63. Gebe kalmadan önce
araba
kullanÕrken emniyet kemeri
takar
mÕydÕnÕz?
0. HayÕr
1. Evet
64. Gebe kalmadan önce yolcu
olarak
bindi÷inizde genellikle
nereye
otururdunuz?
1. Ön koltu÷a
2. Arka koltu÷a
65. Gebe kalmadan önce yolcu
olarak
bindi÷inizde emniyet
kemeri takar
mÕydÕnÕz?
0. HayÕr
1. Evet, yalnÕzca ön koltu÷a
oturdu÷umda
2. Evet, her ikisine de
oturdu÷umda

DøKKAT! BU SORULAR
EV ZøYARETø SIRASINDA
SORULACAKTIR.
III. Trimester
90. Halen araba kullanÕyor
musunuz?
HayÕr ------>92. SORUYA
ATLAYINIZ
Evet
91. Araba kullanÕrken
emniyet
kemeri takÕyor
musunuz?
0. HayÕr
1. Evet
92. Yolcu olarak
bindi÷inizde
genellikle nereye
oturursunuz?
1. Ön koltu÷a
2. Arka koltu÷a
93. Yolcu olarak
bindi÷inizde
emniyet kemeri takar
mÕsÕnÕz?
0. HayÕr
1. Evet, yalnÕzca ön
koltu÷a
oturdu÷umda
2. Evet, her ikisine de
oturdu÷umda
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E. Günlük Aktivite ve Spor Yapma
66. Halen düzenli olarak herhangi bir
aktivite/spor yapÕyor musunuz?
(DÜZENLø AKTøVøTE/SPOR: Haftada en
az 3 gün, 30 dakika süre ile egzersiz,
yürüyüú vb yapma)

67. Gebe kalmadan önce
düzenli olarak herhangi bir
aktivite/spor yapÕyor
muydunuz?

HayÕr
Evet
68. ……………….yÕ ne sÕklÕkta
yapÕyorsunuz?
1. Hiç
2. Haftada 1’den seyrek
3.Haftada 1 kez
4. Haftada 2-3 kez
5. Haftada 4 ve daha fazla
1. Yer silme, süpürme
2. Cam, kapÕ silme
3. Mutfak iúleri (yemek
piúirme,
bulaúÕk yÕkama gibi)
4. ÇamaúÕr yÕkama, ütü
yapma
5. Belleme, budama, sulama,
çapalama, fide ekme gibi
bahçe iúleri
6. Yürüyüú
7. Koúma
8. Bisiklete binme
9. Jimnastik, yer egzersizleri,
pilates
10. Yüzme
11.Yoga
12. Di÷er1
13.Di÷er2
14.Di÷er3

HayÕr
Evet
69. Gebe kalmadan önce
…………………………….yÕ
ne sÕklÕkta
yapÕyordunuz?

94. Halen ( III.
Trimester)
düzenli olarak
herhangi bir
aktivite/spor
yapÕyor
musunuz?
HayÕr
Evet
95. Halen
(III.Trimester)
………………………
…….yÕ ne
sÕklÕkta
yapÕyorsunuz?

F. Estetik Uygulamalar øle ølgili Sorular
70. SaçlarÕnÕzÕ boyar ya da boyatÕr mÕsÕnÕz?
0. HayÕr ------> 71.SORUYA ATLAYINIZ
1. Evet
71. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ ö÷rendikten sonra da saçÕnÕzÕ boyuyor veya boyatÕyor musunuz?
0. HayÕr
1. Evet
72. Gebe kaldÕ÷ÕnÕzÕ ö÷rendikten sonra herhangi bir estetik lazer uygulamasÕ (epilasyon
vb),yaptÕrdÕnÕz mÕ?
0. HayÕr
1. Evet (Evet ise ne
yaptÕrdÕnÕz?……..………………………………………………………….……..)
G. Gebelik HakkÕnda Ö÷renmek østenen Sorular
73. Gebelik kontrolleriniz sÕrasÕnda gebeli÷inizle ilgili neler ö÷renmek istiyorsunuz?
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
74. BunlarÕ hekiminize sordunuz mu?
HayÕr
Evet
75. Gebeli÷inizle ilgili merak ettiklerinizi nereden ö÷reniyorsunuz?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
76. Gebelik kontrolleriniz sÕrasÕnda bebe÷iniz ile ilgili neler ö÷renmek istiyorsunuz?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
77. BunlarÕ hekiminize sordunuz mu?
0. HayÕr
1. Evet
78. Bebe÷inizle ilgili merak ettiklerinizi nereden ö÷reniyorsunuz?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..

KATKILARINIZ øÇøN TEùEKKÜR EDERøZ.

DøKKAT! EV ZøYARETø YAPILACAöINI TEKRAR HATIRLATINIZ. ZøYARET TARøHø VE
SAATø øLE øLGøLø OLARAK TELEFON øLE BøLGøLENDøRøLECEKLERøNø BELøRTøNøZ.
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EK 2. Etik Kurul øzni
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EK 3.Onam Formu
ARAùTIRMA AMAÇLI ÇALIùMA øÇøN AYDINLATILMIù ONAM FORMU
Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonlarÕ ve alerji hastalÕ÷ÕnÕn çevresel
faktörlerle olan iliúkisini belirlemeye yönelik yeni bir araútÕrma yapmaktayÕz.
AraútÕrmanÕn ismi “Prenatal Dönemden Baúlayarak 2 YaúÕna Gelinceye
Kadar ÇocuklarÕn Evlerindeki øç Ortam Kirleticilerinin ve Bu Kirleticilerle Alt
Solunum Yolu EnfeksiyonlarÕ ve Alerjik YakÕnmalar ArasÕndaki øliúkinin
Belirlenmesi”dir.
Hamileli÷inizin 16-24. haftalarÕ arasÕnda bulunmanÕz ve önümüzdeki 2 yÕl
içinde taúÕnmayÕ düúünmedi÷inizi beyan etmeniz nedeniyle, sizin de bu
araútÕrmaya katÕlmanÕzÕ öneriyoruz. Bu araútÕrmaya katÕlÕp katÕlmamakta
serbestsiniz. ÇalÕúmaya katÕlÕm gönüllülük esasÕna dayalÕdÕr. KararÕnÕzdan
önce araútÕrma hakkÕnda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Bu bilgileri dinleyip
anladÕktan sonra araútÕrmaya katÕlmak isterseniz formu imzalayÕnÕz.
Bu çalÕúmada, do÷um öncesi dönemden baúlayarak 2 yaúÕna gelinceye
kadar bebeklerin yaúadÕklarÕ evlerde hava kirleticilerinin ölçülmesi, eú
zamanlÕ olarak bu ortamlarda yaúayan bebeklerde gözlenen alt solunum yolu
enfeksiyonlarÕnÕn sÕklÕ÷Õ, alerji geliúimi kayÕtlarÕnÕn tutulmasÕ ve sonuç olarak
evlerdeki hava kalitesi ile bebeklik döneminde gözlenen bazÕ sa÷lÕk sorunlarÕ
arasÕndaki iliúkinin ortaya konmasÕ amaçlanmÕútÕr. Hacettepe Üniversitesi TÕp
Fakültesi Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ, Halk Sa÷lÕ÷Õ Anabilim DallarÕ ve
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli÷i Bölümü’nün ortak katÕlÕmÕ ile
gerçekleútirilecek bu çalÕúmaya katÕlÕmÕnÕz araútÕrmanÕn baúarÕsÕ için
önemlidir.
E÷er araútÕrmaya katÕlmayÕ kabul ederseniz, ilki do÷um öncesi son üç ay
içinde olmak üzere, çocu÷unuz iki yaúÕna gelene dek toplam 4 kez evinizi
ziyaret edece÷iz. Her ziyarette bebe÷inizin uyudu÷u oda ile vaktinin büyük
kÕsmÕnÕn geçti÷i odada hava kalitesi ile ilgili örnekler alÕnacaktÕr.
Bu ölçümler için, her seferinde sizden uygun bir gün için randevu talep
edilecektir. Her geliúte iki kadÕn araútÕrmacÕ en fazla 1 saatte örnek alma
iúlemini tamamlayacaktÕr. Bunun dÕúÕnda, sizden veya bebe÷inizden herhangi
bir úekilde kan, idrar, vb. biyolojik örnek alÕnmayacaktÕr.
AyrÕca, bebe÷inizin do÷umunu takiben, sa÷lÕk kayÕtlarÕnÕn tutulmasÕ amacÕyla
size doldurmanÕz için bir sa÷lÕk kayÕt çizelgesi verilecektir. Bebe÷inize alerji,
astÕm ve/veya alt solunum yolu enfeksiyonu tanÕsÕ konulursa, bebe÷iniz
Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Pediatrik Alerji ve AstÕm Ünitesi’nde
muayene edilecektir. Muayene sonrasÕnda doktorumuz, tanÕ koymak için
bebe÷inizin akci÷er röntgenini ve/veya alerji testini talep edebilir. Gerekli
olacak muayene ve tetkikler için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir.
ÇalÕúmaya katÕldÕ÷ÕnÕz için size ek bir ödeme de yapÕlmayacaktÕr.
AraútÕrma süresince sizinle ve bebe÷inizle ilgili olarak elde edilen tüm bilgiler
ve kiúisel detaylar gizli tutulacaktÕr. Ancak çalÕúmanÕn kalitesini denetleyen
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görevliler, etik kurullar ya da resmi makamlarca, gere÷i halinde
incelenebilecektir. Gizlili÷in sa÷lanmasÕ için her gönüllüye bir kod adÕ
verilecek, tüm bilgiler bu kod adÕyla kaydedilecektir.
Bu çalÕúmaya katÕlmayÕ reddedebilirsiniz. ÇalÕúmanÕn herhangi bir
aúamasÕnda onayÕnÕzÕ çekmek hakkÕna da sahipsiniz. AyrÕca, izlemlere uyum
sa÷lamadÕ÷ÕnÕz durumda ve/veya muayene davetlerine uymadÕ÷ÕnÕz durumda
araútÕrma ekibi tarafÕndan araútÕrmadan çÕkarÕlabilirsiniz.
Bu araútÕrma Ankara 1 No’lu Klinik AraútÕrmalar Etik Kurulu tarafÕndan
onaylanmÕútÕr. AraútÕrma ile ilgili her hangi bir úikâyetiniz olursa proje
yürütücüsü olan Çevre Mühendisli÷i Bölümü Çevre Bilimleri Anabilim DalÕ
BaúkanÕ Prof. Dr. Gülen GÜLLÜ’ye (Tel: 0–312–297 7812) bildirebilirsiniz.
Her tür úikâyetiniz gizlilikle de÷erlendirilecek, araútÕrÕlacak ve sonuç hakkÕnda
tarafÕnÕza bilgi verilecektir.
AraútÕrma sonunda elde edilen sonuçlar, katÕlÕmcÕlarÕn bilgilendirilmesi için
tüm katÕlÕmcÕlara ulaútÕrÕlacaktÕr. AraútÕrmaya katÕlmanÕn size hemen dönecek
bir faydasÕ olarak, bebe÷inizde alt solunum yolu hastalÕklarÕ ve alerji ile ilgili
erken tanÕnÕn, konusunda uzman hekimlerce konacak olmasÕ ve bu
hastalÕklarÕn ortaya çÕkmasÕnÕ sa÷layan eviniz ile ilgili koúullar hakkÕnda
bilgilendirilmeniz sayÕlabilir. Evinizde, bebe÷inizde sa÷lÕk sorunlarÕ
yaratabilecek seviyede kirlilik ölçülmesi durumunda, kirleticilerin kaynaklarÕ
ve azaltÕlmasÕna yönelik öneriler verilecektir.
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(KatÕlÕmcÕnÕn/HastanÕn BeyanÕ)
SayÕn ……….……………………….. tarafÕndan Hacettepe Üniversitesi TÕp
Fakültesi Çocuk Sa÷lÕ÷Õ ve HastalÕklarÕ, Halk Sa÷lÕ÷Õ Anabilim DallarÕ ve
Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli÷i Bölümünün ortak katÕlÕmÕ ile bir
araútÕrma yapÕlaca÷Õ belirtilerek bu araútÕrma ile ilgili yukarÕdaki bilgiler bana
aktarÕldÕ. Bu bilgilerden sonra böyle bir araútÕrmaya “katÕlÕmcÕ” olarak davet
edildim.
E÷er bu araútÕrmaya katÕlÕrsam, hekim ile aramda kalmasÕ gereken bana ve
bebe÷ime ait bilgilerin gizlili÷ine bu araútÕrma sÕrasÕnda da büyük özen ve
saygÕ ile yaklaúÕlaca÷Õna inanÕyorum. AraútÕrma sonuçlarÕnÕn e÷itim ve
bilimsel amaçlarla kullanÕmÕ sÕrasÕnda kiúisel bilgilerimizin ihtimamla
korunaca÷Õ konusunda bana yeterli güven verildi.
Projenin yürütülmesi sÕrasÕnda herhangi bir sebep göstermeden
araútÕrmadan çÕkabilirim. Ancak araútÕrmacÕlarÕ zor durumda bÕrakmamak için
araútÕrmadan çekilece÷imi önceden bildirmemim uygun olaca÷ÕnÕn
bilincindeyim. AyrÕca, araútÕrmaya uyum sa÷lamadÕ÷Õm durumda ve/veya
muayene davetlerine uymadÕ÷Õm durumda araútÕrma ekibi tarafÕndan
araútÕrmadan çÕkarÕlabilece÷imi biliyorum.
AraútÕrma için yapÕlacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk
altÕna girmiyorum. Bana da bir ödeme yapÕlmayacaktÕr.
AraútÕrma sÕrasÕnda önceden randevu alÕnarak evime toplam 4 kez hava
örne÷i almaya geleceklerini biliyorum. Bunu dÕúÕnda, bebe÷im do÷duktan
sonra bebe÷imin sa÷lÕk kayÕtlarÕnÕ, verilen çizelge üstüne kaydedece÷imi
biliyorum.
AraútÕrma sÕrasÕnda bebe÷ime alerji, astÕm ve/veya alt solunum yolu
enfeksiyonu tanÕsÕ konursa, randevu verildi÷i durumda muayene, röntgen ve
alerji testi yaptÕrmak için hastaneye gitmem gerekti÷ini biliyorum.
Bu araútÕrmaya katÕlmak zorunda de÷ilim ve katÕlmayabilirim. AraútÕrmaya
katÕlmam konusunda zorlayÕcÕ bir davranÕúla karúÕlaúmÕú de÷ilim. E÷er
katÕlmayÕ reddedersem, bu durumun tÕbbi bakÕmÕma ve hekim ile olan iliúkime
herhangi bir zarar getirmeyece÷ini de biliyorum.
Bana yapÕlan bütün açÕklamalarÕ ayrÕntÕlarÕyla anlamÕú bulunmaktayÕm. Kendi
baúÕma, belli bir düúünme süresi sonunda, adÕ geçen bu araútÕrma projesinde
“katÕlÕmcÕ” olarak yer alma kararÕnÕ aldÕm. Bu konuda yapÕlan daveti büyük bir
memnuniyet ve gönüllülük içinde kabul ediyorum.
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Bu form kâ÷ÕdÕnÕn bir kopyasÕ bana verilecektir.
KatÕlÕmcÕ
AdÕ, soyadÕ:
Adres:
Tel.
ømza
Görüúme tanÕ÷Õ
AdÕ, soyadÕ:
Adres:
Tel.
ømza:

Görüúmeci
AdÕ soyadÕ, unvanÕ:
Adres:
Tel.
ømza
SORULARINIZ IÇIN
Hacettepe Üniv. Çevre Mühendisli÷i
Bölümü
Prof. Dr. Gülen Güllü – 297 78 12
Hacettepe Üniv. TÕp Fakültesi
Prof. Dr. Songül Vaizo÷lu – 305 15 90
Prof. Dr. Bahar Do÷an - 305 15 90

115

