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KISM‹ YATAK ‹ST‹RAHAT‹ ‹LE HASTANEDE YATAN YÜKSEK R‹SKL‹ GEBELER‹N YAfiADI⁄I
F‹Z‹KSEL ve PS‹KOLOJ‹K SORUNLAR
H Arslan, N Balaban Korkmaz
Marmara Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Do¤um ve Kad›n Hastal›klar› A.D.

Amaç: Yüksek riskli gebeliklerde, gebeye öncelikle evde veya hastanede, kesin ya da k›smi yatak istirahat›na geçmesi
önerilir. Fakat özellikle hastanede yatan gebeler, yatak istirahat›na ba¤l› olarak baz› fiziksel ve psikolojik sorunlar yaflamak-
tad›rlar ve çal›flmam›z, bu sorunlar› belirlemek amac›yla tan›mlay›c› olarak planlanm›flt›r.

Yöntem: Araflt›rmam›z›n örneklemini, 16. gebelik haftas›n› doldurmufl, en az 5 gündür hastanede k›smi yatak istirahat›nda
bulunan ve çal›flmaya kat›lmay› kabul eden 52 yüksek riskli gebe oluflturmufltur. Verilerin toplanmas›nda bir hasta tan›lama
formu, geçerlik-güvenirlik çal›flmalar› yap›lm›fl "Antepartum Semptom Kontrol Listesi" ve "Antepartum Hastane Stresörleri
Ölçe¤i" kullan›lm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde Cronbach (_) güvenirlik katsay›s› hesaplamas›, yüzdelik (%), ortala-
ma (x), standart deviasyon (± SD) ve korelasyon hesaplamalar› kullan›lm›flt›r. 

Bulgular: Gebeler, hastanede yatmaya ba¤l› olarak hafif düzeyde mizaç de¤iflikli¤i, orta düzeyde gerginlik-sinirlilik ve
fliddetli düzeyde reflü yaflam›fllard›r. Antepartum Hastane Stresörleri Ölçe¤i’ne göre gebelere en çok stres yaflatan konular
"Bebe¤imin sa¤l›¤›n› düflünme" ve "Hastanede ne kadar kalaca¤›m› düflünme" olmufltur. Yafl ilerledikçe dikkatin azald›¤›,
gerginlik-sinirlilik halinin artt›¤›; gebelik say›s› artt›kça dikkatin azald›¤›; gebeli¤i planl› olan gebelerin planl› olmayanlara
göre daha gergin, daha duygusal olduklar› ve kabuslar gördükleri; yaflayan çocuk say›s› artt›kça gerginli¤in ve duygusall›¤›n
artt›¤› belirlenmifltir. Yaflanan baz› psikolojik semptomlar›n, baz› fiziksel semptomlarla iliflkili oldu¤u saptanm›flt›r. 

Sonuç: Hastanede yatak istirahat›nda olan yüksek riskli gebeler, baz› fiziksel ve psikolojik sorunlar yaflamaktad›rlar.
Perinatoloji hemflirelerinin, hastanede yatan riskli gebelerin yaflamas› olas› sorunlar hakk›nda bilgi sahibi olmas› ve gerekli
önlemleri almas›, maternal ve fetal sa¤l›¤›n sürdürülmesi aç›s›ndan önemlidir. 
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DO⁄UM ÖNCES‹ BAKIM H‹ZMETLER‹NDE GEBE MEMNUN‹YET‹ VE ETKENLER‹
S Atar Gürel, D Alt›n
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ‹zzet Baysal T›p Fakültesi, BOLU

Amaç: Do¤um öncesi bak›m hizmetlerinden gebenin memnun olma durumu ile gebe memnuniyetinin etkenlerinin
araflt›r›lmas›.
Yöntem: Kesitsel planl› çal›flmada, son iki y›l içinde do¤um yapan 424 kad›nla 1 A¤ustos ile 30 Aral›k 2004 tarihleri
aras›nda görüflüldü. Bu olgulardan 3'ü do¤um öncesi bak›m hizmeti almad›¤›ndan çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Kalan 421 olgudan
do¤um öncesi bak›m hizmetlerini kötü veya orta olarak niteleyen 74 olgu ile iyi veya çok iyi olarak niteleyen 347 olgu
karfl›laflt›r›ld›. ‹kili de¤iflken çözümlemeleri student t, Mann-Whitney U, ki-kare, fisher kesin ki-kare testleri; çoklu de¤iflken
çözümlemesi ise lojistik regresyon analizi kullan›larak gerçeklefltirildi. Anlaml›l›k s›n›r› olarak p<0.05 al›nd›. 
Bulgular: Gebe memnuniyeti yüksek olan küme ile düflük olan küme aras›nda sosyodemografik özellikler aç›s›ndan bir
farkl›l›k bulunamad›. Do¤um öncesi bak›m (DÖB) esnas›nda uygulanan muayene ve tetkikler aras›nda anlaml›l›k gösteren
tek de¤iflken kar›ndan gebelik muayenesi olup yap›lma s›kl›¤› gebe memnuniyeti yüksek olan kümede %92.5 ile düflük olan
kümeden (%83.8) anlaml› olarak yüksek bulundu (p=0.02). Do¤um ile ilgili özelliklerden sadece do¤um eyleminde sorun
yaflama s›kl›¤› gebe memnuniyeti düflük olan kümede anlaml› olarak yüksek bulundu (%35.4'e karfl›l›k %69.0, p=0.00).
Gebe memnuniyeti düflük olan kümedeki kad›nlar›n DÖB için istediklerinden daha az say›da muayeneye gidebildikleri
(%64.2'ye karfl›l›k %48.6, p = 0.01) ve önceki gebeliklerinde ald›klar› DÖB hizmetinden memnun kalma durumlar›n›n daha
düflük oldu¤u saptand› (%79.1'e karfl›l›k %45.8, p=0.00). Görüflülen kad›nlar›n yaklafl›k yar›s› (%49.6) do¤um öncesi
muayeneler esnas›nda maddi veya hizmetin sunumu ile ilgili sorun yaflad›klar›n› bildirdiler. DÖB hizmetleri esnas›nda
sorun yaflama oran› gebe memnuniyeti düflük olan kümede anlaml› olarak yüksek bulundu (%42.4'e karfl›l›k %83.8,
p=0.00). 
Sonuç: DÖB ile ilgili gebe memnuniyeti DÖB'›n kim taraf›ndan, nerede verildi¤i veya hangi tetkik ve muayeneleri
içerdi¤inden ziyade muayene say›s› ve verilen hizmetin sunufl flekli ile iliflkili görünmektedir. Dolay›s› ile DÖB'a iliflkin
gebe memnuniyetinin artt›r›labilmesi için sadece verilen sa¤l›k hizmetinin içerik olarak kalitesinin artt›r›lmas› yeterli
olmay›p yeterli muayene say›s›na ilaveten hizmetin sunufl biçiminin de daha kaliteli hale getirilmesi gerekmektedir. 
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