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GEBEL‹K DÖNEM‹NDE YAfiANILAN F‹Z‹KSEL YAKINMALAR VE BUNLARI ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
N Özerdo¤an 
Osmangazi Üniversitesi Eskiflehir Sa¤l›k Yüksekokulu/Eskiflehir

Amaç: Gebelik do¤al, fizyolojik bir olay olmas›na karfl›n anneyi ruhsal ve bedensel yönden etkiler. Bu dönemde meydana
gelen fizyolojik de¤ifliklikler, sa¤l›k ve hastal›k durumlar› aras›ndaki mesafeyi daralt›r. Bu araflt›rman›n amac›; trimester-
lere, primipar/multipar olma durumuna göre gebelik döneminde yaflan›lan fizyolojik yak›nmalar›n s›kl›¤›n›n ve bu
yak›nmalar›n artmas›na neden olan demografik de¤iflkenlerin belirlenmesidir.

Materyal-Metod: Araflt›rma Eskiflehir ilinde Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Do¤umevleri ile Osmangazi
Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim Dal›na ba¤l› Perinatoloji ünitelerinde, tan›mlay›c› olarak
gerçeklefltirilmifltir. Veriler, 2004 haziran-temmuz aylar›nda do¤um yapan lo¤usalar›n tümü (166’s› primipar, 114’ü multi-
par olmak üzere toplam 300 lo¤usa) al›narak toplanm›flt›r. Verilerin toplanmas›nda araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan,
karfl›l›kl› görüflme tekni¤i ile uygulanan anket formu kullan›lm›flt›r.

Bulgular: Araflt›rma bulgular›na göre gebelik döneminde I. trimesterde en s›k karfl›lafl›lan fiziksel yak›nmalar; primiparlar-
da (P) %43, multiparlarda (M) %32.3 ile bulant›/kusma, halsizlik/yorgunluk (P: %19.3, M: %18), ifltahs›zl›k (P: %16.7, M:
%9.7), mide yanmas›/ haz›ms›zl›k (P: %16.3, M: %15.7), vajinal ak›nt› (P: %14.7, M: %12) art›fl›yd›. II. trimesterde ise en
s›k görülen fiziksel yak›nmalar s›ras›yla; mide yanmas›/ haz›ms›zl›k (P: %24, M: %18.7), vajinal ak›nt› (P: %19, M: %16),
strialar›n oluflumu (P: %19, M: %8.3), halsizlik/yorgunluk (P: %17.7, M: %20) olarak görülmekteydi. III. trimesterde di¤er
trimesterlere göre görülen fiziksel yak›nmalarda art›fl olmakla birlikte en s›k görülenleri s›ras›yla; s›k idrara ç›kma
(P:%38.3, M: %31.7), s›rt/bel a¤r›s› (P: %36, M: % 28.7), vajinal ak›nt› (P: %31.3, M: %23.7), halsizlik/ yorgunluk (P:
%29.3, M: %32), strialar›n oluflumu (P: %29.3, M: %16.3), uyuma güçlü¤ü (P: %29, M: %21), kramplar›n oluflmas›yd›.
Kad›nlar›n gebeliklerinde karfl›laflt›klar› fiziksel yak›nmalar ile e¤itim, aile tipi, isteyerek gebe kalma, gebelikte kontrole
gitme, gebelik ve do¤umla ilgili bilgiye sahip olma durumlar› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunamad›. Yafl, gebelik say›s›,
ayl›k gelir durumu görülen fiziksel yak›nmalar ile iliflkiliydi. Trimesterlere özgü fiziksel yak›nmalar›n ve iliflkili faktörlerin
bilinmesi ve gereken önlemlerin al›nmas› kaliteli bir gebelik geçirilmesinde önemlidir.
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GEBEL‹K DÖNEM‹NDE YAfiANILAN EMOSYONEL TEPK‹LER VE BUNLARI ETK‹LEYEN FAKTÖRLER
N Özerdo¤an 
Osmangazi Üniversitesi Eskiflehir Sa¤l›k Yüksekokulu / Eskiflehir

Gebelik süresince kad›n, psikolojik ve bedensel yönden de¤iflimler yaflar.

AMAÇ: Bu araflt›rmada kad›nlar›n trimesterlere, primipar/multipar olma durumlar›na göre gebeliklerindeki emosyonel tep-
kileri ve bu tepkilere neden olan etkenlerin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.

MATERYAL-METOD: Araflt›rma tan›mlay›c› tipte olup, 2004 Haziran-Temmuz aylar›nda Eskiflehir ili Sosyal Sigortalar
Kurumu ve Sa¤l›k Bakanl›¤› Do¤umevleri ile Osmangazi Üniversitesi T›p Fakültesi Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Anabilim
Dal›na ba¤l› Perinatoloji ünitelerinde do¤um yapan lo¤usalar›n tümü (166’s› primipar, 134’ü multipar olmak üzere toplam
300 lo¤usa) ile gerçeklefltirilmifltir. Veriler, araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan ve karfl›l›kl› görüflme tekni¤i ile uygulanan
anket formu ile toplanm›flt›r.

BULGULAR: Araflt›rmadan elde edilen bulgulara göre, gebelik döneminde I. trimesterde en s›k karfl›lafl›lan emosyonel
tepkiler; primiparlarda (P) %16.3, multiparlarda (M) %16 ile anksiyete/a¤lama, mutsuzluk-üzüntü (P: %15.3 ; M: %13),
temizlik ifllerinde titizlik art›fl› (P: %15.3 ; M: %11.3), beden sa¤l›¤›na afl›r› ilgi (P: %10.3 ; M: %6) art›fl›yd›.II.trimesterde
görülenler; temizlik ifllerinde titizlik art›fl› (P: %18 ; M: %13), anksiyete/a¤lama (P: % 17.7 ; M: % 21 ), beden sa¤l›¤›na
afl›r› ilgi (P: % 14.3 ; M: % 8), mutsuzluk-üzüntü (P: % 11.7; M: % 9.3) idi. III.trimesterde, di¤er trimesterlere göre görülen
emosyonel tepkilerde belirgin bir art›fl olmakla birlikte en s›k görülenler; anksiyete/a¤lama (P: %37 ; M: %24.3), afl›r›
korku-endifle (P: %35.3 ; M: %28), temizlik ifllerinde titizlik art›fl› (P: %29.3 ; M: %22.3), beden sa¤l›¤›na afl›r› ilgi
(P:%20.7 ; M: %13), mutsuzluk-üzüntü (P: %19.3 ; M: %18.3) idi. Kad›nlar›n gebeliklerindeki emosyonel tepkileri ile
pimipara/multipara olma, yafl, ayl›k gelir durumu, aile tipi, gebelikte kontrole gitme s›kl›klar› aras›nda anlaml› bir iliflki
bulunamad›. E¤itim durumlar›, gebeli¤in planl› olup olmamas›, gebelik ve do¤umla ilgili bilgiye sahip olma durumlar›
emosyonel tepkiler ile iliflkiliydi. Trimesterlere özgü emosyonel tepkilerin ve bu tepkilerle ilgili faktörlerin bilinmesi, gerek-
li önlemlerin al›nmas› kaliteli bir gebelik geçirilmesinde önemlidir. 
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