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DO⁄UM ÖNCES‹ BAKIMA GEBEL‹KTEN ÖNCE BAfiLANILMASININ ETKENLER‹
S Atar Gürel, H Gürel, M Özdemir
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ‹zzet Baysal T›p Fakültesi, BOLU

Amaç: Do¤um öncesi bak›ma (DÖB) gebelikten önce bafllama s›kl›¤› ile etkenlerinin araflt›r›lmas›. 
Yöntem: Kesitsel planl› çal›flmada, son iki y›l içinde do¤um yapan 424 kad›nla 1 A¤ustos ile 31 Aral›k 2004 tarihleri
aras›nda görüflüldü. DÖB almayan 3 olgu çal›flma d›fl› b›rak›ld›. DÖB için gebelikten önce baflvurdu¤unu bildiren 51 olgu
ile gebelik öncesi bu amaçla muayene olmad›¤›n› bildiren 370 olgunun verileri 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: DÖB’a gebelikten önce bafllama s›kl›¤› %13.8 bulundu. DÖB’a gebelikten önce bafllayan kad›nlar›n yafl ortala-
mas› ile sosyoekonomik düzeylerinin daha yüksek oldu¤u izlendi (p<0.05). Gebelikten önce DÖB almaya bafllayan gebelik-
lerin hepsi istenilerek gerçekleflmifl olup tedavi ile gebe kalanlarda ise DÖB’a gebelikten önce bafllanma oran› daha yüksek
bulundu (%3.5'e karfl›l›k %25.5, p=0.00). Gebe kalmadan önce DÖB’a bafllayanlarda gebelik takiplerine bafllan›lan gebelik
ay› ortalamas› daha düflük, toplam muayene say›s› ise daha yüksek bulundu (p<0.01). Ebe/hemflire ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda
DÖB hizmetlerini doktordan alanlar ile DÖB hizmetlerini s›kl›kla hastaneden alanlarda gebelikten önce DÖB'a bafllama
oran› daha yüksek bulundu (p=0.00). DÖB’a gebelikten önce bafllamama için en s›k bildirilen nedenler ihtiyaç hissetmeme,
maddi imkans›zl›klar, istenmeyen/planl› olmayan gebelikler ile bu konuda bilgisiz olmayd›. 
Sonuç: Özellikle riskli gebeliklerde gebenin bilgilendirilmesi, gerekli incelemelerin yap›lmas› ve mevcut tedavisinde gerek-
li düzenlemelerin yap›labilmesi aç›s›ndan DÖB’›n gebelikten önce bafllamas› önem tafl›maktad›r. Çal›flma kümesinde gebe-
lik öncesi muayene oran› düflük olup tedavi ile hamile kalanlarda bile %50 düzeyinde kald›. Gebelikten önce DÖB’a
bafllaman›n görünen etkenleri yüksek sosyoekonomik düzey, tedavi ile gebe kalma ile DÖB’›n doktor taraf›ndan verilme-
sidir. DÖB’a gebelikten önce bafllamamada en fazla bildirilen neden ihtiyaç hissetmeme olup bu konuda toplumun bil-
inçlendirilmesine gereksinim vard›r. Gebelikten önce DÖB amaçl› yap›lan muayene ve dan›flmanl›k hizmetleri ile ilgili ileri
çal›flmalara ihtiyaç bulunmaktad›r. 
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GEBEL‹⁄E ‹L‹fiK‹N B‹LG‹ DÜZEY‹N‹N ETKENLER‹ ‹LE B‹LG‹LENME DURUMU VE 
DO⁄UM ÖNCES‹ BAKIM ÜZER‹NE ETK‹S‹
S Atar Gürel, D Kemik
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi ‹zzet Baysal T›p Fakültesi, BOLU

Amaç: Do¤um yapm›fl kad›nlar›n gebeli¤e iliflkin bilgi düzeyleri ile etkenlerinin araflt›r›lmas› ve bilgi düzeyi ile do¤um
öncesi bak›m (DÖB) esnas›nda yap›lan muayene ve tetkikler aras›ndaki iliflkinin saptanmas›.
Yöntem: Kesitsel planl› çal›flmada, son iki y›l içinde do¤um yapan ve DÖB alan 420 kad›nla 1 A¤ustos ile 30 Aral›k 2004
tarihleri aras›nda görüflüldü. Kad›nlara gebelikte beslenme, cinsellik, ultrasonografi incelemesi ve kromozom anomali tara-
mas› konular›nda toplam 5 soru soruldu. Görüflülen kad›nlardan 117'si (%27.9) bu sorulardan hiçbirini yan›tlayamad› ve
"bilgisi yok" kümesine dahil edildi. Kalan 303 (%72.1) kad›n ise en az›ndan bir soruya do¤ru yan›t verdi ve "az/yeterli bil-
gisi var" kümesine al›nd›. ‹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: Tüm çal›flma kümesinde do¤ru cevap ortalamas› 1.21, az/yeterli bilgi kümesinde ise 1.68 soru oldu. Sorular›n
tümüne kad›nlar›n ancak %0.5'i do¤ru yan›t verdi. Bilgisi yok grubundaki kad›nlarda köyde yaflama oran› daha yüksek;
sosyoekonomik düzeyi, kendisinin ve eflinin e¤itim düzeyi, iflte çal›flma durumu ve sosyal güvenceye sahip olma durumu ise
daha düflük bulundu (p=0.00). DÖB esnas›nda yap›lan muayene ve laboratuar incelemelerinden kar›nda gebelik muayenesi
ile kan düzeyi tayini d›fl›ndakilerin bilgisi yok grubunda daha düflük oranda yap›ld›¤› izlendi (p=0.03, p=0.00). Bilgisi yok
kümesinde gebe iken bilgi edinme gereksinimi duyma ve muayene oldu¤u sa¤l›k kurumunun d›fl›nda bir kaynaktan bilgi
edinme durumunun daha düflük oranda oldu¤u gözlendi (P=0.00). Kitap/dergi yoluyla bilgi edinme az/yeterli bilgisi var
kümesinde %60.4 iken bilgisi yok kümesinde %37.6 oran›nda bildirildi (p=0.00). 
Sonuç: Genel olarak kad›nlar›n, gebelik hakk›ndaki bilgi düzeyleri düflük olup bilgi düzeyi ile sosyodemografik özellikler
aras›nda önemli bir iliflki bulunmaktad›r. DÖB'›n verildi¤i sa¤l›k kurumunda yap›lan gebelik hakk›ndaki bilgilendirme ile
özellikle kitap/dergi yoluyla yap›lan bilgilenme gebelik ile iliflkili bilgi düzeyi üzerinde etkili görünmektedir. Kad›n›n bilgi
düzeyi DÖB'›n kalitesini etkilemekte olup DÖB hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilebilmesi için DÖB esnas›nda
gebelerin bilgilendirilmesine önem verilmelidir. 
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