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Özet

Abstract: The knowledge, attitude and behavior levels
of midwifery students for the non-pharmacological
methods used in the management of labor pain

Amaç: Bu çal›ﬂma ebelik ö¤rencilerinin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi ve fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas› amac›yla planland› ve uyguland›.

Objective: We planned and conducted this study to determine
the knowledge levels of midwifery students for the non-pharmacological methods used in the management of labor pain and to
raise awareness on this topic.

Yöntem: Araﬂt›rma ‹stanbul Bilim Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Ebelik bölümünde okuyan ve araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul
eden 60 ö¤renci ile tan›mlay›c› olarak yürütüldü. Veriler kurum
izni ve etik kurul onay› al›narak anket formu ile topland›. Anketler SPSS versiyon 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) program›
kullan›larak de¤erlendirildi.

Methods: This descriptive study was conducted with 60 students who
attend the Department of Midwifery, Health College, ‹stanbul Bilim
University and accepted to participate in the research. The data were
collected by the questionnaire forms upon obtaining the approvals of
the institution and the ethics committee. The questionnaires were
assessed by SPSS version 22 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Bulgular: Araﬂt›rmaya göre ebelik ö¤rencilerinin %43.3’ünün
(n=26) nonfarmakolojik yöntemler hakk›nda bilgi sahibi oldu¤u ve
bu yöntemlerden en az bir tanesini gebeye uygulad›¤› saptand›.
Ö¤renim gördükleri s›n›fa göre karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; 2. s›n›flar›n
do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin tutumlar›n› belirlemeye yönelik sorulara verdikleri
cevaplar›n toplam puanlar›n›n, 4. s›n›flar›n puanlar›na göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek oldu¤u; yaﬂlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise 18–19, 22–23 ve 24 yaﬂ ve üzeri ö¤renci ebelerin davran›ﬂlar›n› belirlemeye yönelik sorulara verdikleri cevaplar›n toplam puanlar›n›n, 20–21 yaﬂ grubundaki ö¤renci ebelerin puanlar›na göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek oldu¤u bulundu.

Results: We found that 43.3% (n=26) of the midwifery students
have knowledge on the non-pharmacological methods and apply
at least one of these methods to the pregnant women. When the
students were compared according to their grades, it was found
that the total scores of responses given by students in 2nd grade
for the questions to determine their attitudes for the non-pharmacological methods used in the management of labor pain were
higher in a statistically significant way than the scores of students
in 4th grade, and when they were compared in terms of their ages,
it was seen that the total scores of the responses given by the students who are 1–19, 22–23 and 24 years old and above for the
questions to determine their behaviors were higher in a statistically significant way than the students who are 20–21 years old.

Sonuç: Ö¤rencilerin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan
nonfarmakolojik yöntemler konusunda bilgilerinin art›r›lmas›na
gereksinim vard›r. Bunun için konu ile ilgili teorik e¤itimlerin yan› s›ra, görsel ö¤renme teknikleri ve simülasyon uygulama yöntemleri de kullan›larak ö¤rencilerin bilgileri pekiﬂtirilmelidir.

Conclusion: It is needed to increase the knowledge level of the students on the non-pharmacological methods used in the management
of labor pain. In order to do this, the knowledge level of the students
should be reinforced by using visual learning techniques and simulation practice methods in addition to their theoretical education.

Anahtar sözcükler: Ö¤renci ebe, gebe, do¤um, do¤um a¤r›s›,
nonfarmakolojik.

Keywords: Midwifery student, pregnant woman, delivery, labor
pain, non-pharmacological.
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Giriﬂ
Do¤um eylemi, serviks dilatasyonu ile baﬂlayan, plasenta ve eklerinin d›ﬂar› at›lmas› ile sonuçlanan klinik bir
süreç olup, bugün bilinen ve tan›mlanan en ﬂiddetli a¤r›
kaynaklar›ndan biridir.[1–3] Do¤umun do¤as› gere¤i oluﬂan a¤r›, gebelerin do¤um eylemine yönelik alg›s›n› etkilemektedir. Kontrol alt›na al›namayan a¤r› gebelerin do¤umu negatif alg›lamas›na, do¤umla ilgili olumsuz deneyimler yaﬂamas›na ve memnuniyetlerinin azalmas›na,
postpartum depresyona, posttravmatik stres bozuklu¤una, cinsel disfonksiyona, anne-bebek ba¤lanmas›nda yetersizliklere, emzirme sorunlar›na ve annenin bebe¤i ihmal etmesi gibi durumlara neden olabilmektedir.[4–8]
Do¤um a¤r›s›, do¤al bir sürecin parças›d›r. Di¤er a¤r› tipleri bir hastal›¤› veya bozuklu¤u gösterirken do¤um
a¤r›s› beklenen güzel bir sonucun habercisidir. Her do¤um a¤r›s›n›n mutlaka bir haz›rl›k dönemi, belirli bir zaman süreci vard›r. Günlerce, aylarca sürmez. Sürekli de¤ildir, dinlenme dönemleri vard›r. Do¤um ilerledikçe
a¤r›n›n ﬂiddeti ve süresi artar.[1,2,5,9,10]
Do¤um a¤r›s›, do¤umun süresi, epidural analjezi ya
da anestezinin süresi ve dozu, oksitosin ya da misoprostol kullan›m›, amniyotomi, fetüsün büyüklü¤ü ve pozisyonu, annenin psikolojisi, do¤um pozisyonu, do¤um say›s› ve pelvis yap›s› gibi pek çok faktörden etkilenmektedir.[3,5,6,11,12]
A¤r› ile mücadelede baﬂar›s›z olunmas› do¤um a¤r›s›n›n kabul edilebilir veya gerekli oldu¤u düﬂüncelerini ortadan kald›rm›ﬂ ve a¤r› varl›¤› tedavi için bir endikasyon
olarak kabul edilmiﬂtir. Konu ile ilgili birçok çal›ﬂma yap›lm›ﬂ, birçok farkl› yöntem denenmiﬂ olmas›na ra¤men
do¤um a¤r›s›n›n halen gebeler taraf›ndan yönetilemedi¤i belirlenmiﬂtir. Hissedilen a¤r›, stres yan›ta neden olmakta ve bu maternal de¤iﬂiklik fetüsü de olumsuz etkilemektedir. Korku, gerilim ve a¤r› uterus aktivitesini
azaltarak do¤um süresini uzatabilmektedir. Bu durum
hem gebeleri hem de bak›m verenleri a¤r› yönetimi konusunda farkl› aray›ﬂlara yönlendirmiﬂtir.[2,4,6,8,13,14]
Do¤um a¤r›s›n›n giderilmesi uzun y›llar araﬂt›rmac›lar›n merak konusu olmuﬂ, bunun için pek çok farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler geliﬂtirilmiﬂtir. Do¤umdaki a¤r›y› gidermede kullan›lan yöntemlerin amac›, anneye ve bebe¤e herhangi bir etkide
bulunmadan do¤rudan do¤um a¤r›s›n› azaltmak ya da
düzenlemektir. Farmakolojik yöntemler, çeﬂitli analjezi ve anestezik maddelerin farkl› yollarla kullan›lmas›
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esas›na dayan›r. Son y›llarda bu yöntemin pahal› olmas› ve potansiyel yan etkilerinin bulunmas› nedeni ile
farmakolojik olmayan yöntemler alternatif olarak geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Bu yöntemler ekonomik olmas›n›n
yan› s›ra kullan›m›n›n kolay olmas› ve yan etkilerinin
daha az olmas› nedeniyle tercih edilmektedir. Ayr›ca,
yöntemi kullanan gebeler kontrolün kendilerinde oldu¤unu hissettikleri için daha fazla memnuniyet ifade etmektedirler.[1–7,9,11]
A¤r› kontrolünde kullan›lan farmakolojik olmayan
yöntemler, sadece a¤r›n›n fiziksel etkilerini azaltmak
için de¤il, ayn› zamanda gebenin psikoemosyonel durumunu ve manevi yönünü art›rmak için de çeﬂitli teknikler içermektedir. En s›k kullan›lan yöntemler, masaj, terapötik dokunma, sakruma bas› uygulama, s›cak
ve so¤uk uygulamalar, hidroterapi, efloraj, dikkat odaklama, dikkat da¤›tma, geribildirimle gevﬂeme, solunum
teknikleri, hipnoz, müzik, su terapileri/suda do¤um,
deri alt› elektrik sinir uyar›m› (transcutaneous electrical
nerve stimulation, TENS), hayal etme, yoga, biyolojik
geri bildirim (biofeedback), aromaterapi, fitoterapi, do¤um öncesi e¤itim, akupresur (Shiatsu), akupunktur,
sofroloji (yogaya dayal› gevﬂeme tekni¤i) hareket ve pozisyon de¤iﬂiklikleridir. Do¤um a¤r›s›n›n azalt›lmas›nda kullan›lan bu nonfarmakolojik yöntemler ebelik/hemﬂirelik uygulamalar›n›n bir parças›d›r ve do¤um
eyleminde güvenle kullan›labilmektedir. Bu nedenle
sa¤l›k profesyonelleri alg›lanan do¤um a¤r›s›n› azaltmak, do¤umun ilerlemesini ve annenin kendine olan
güvenini artt›rmak için bu yöntemlerin kullan›lmas›
konusunda rehberlik etmelidir.[14–16]
Do¤um a¤r›s›n›n yönetimi do¤um eyleminin sorunsuz bir ﬂekilde tamamlanmas›na, anne bebek iliﬂkisinin
bir an önce baﬂlamas›na ve annenin süreçten mutluluk
duymas›na katk›da bulunacakt›r. Sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n
okul hayat› döneminde baﬂlamak üzere konu ile ilgili bilgilendirilmeleri bu yöntemlerin daha aktif kullan›m›n›
sa¤layacakt›r. Do¤um a¤r›s›n›n kontrolü ve nonfarmakolojik yöntemlerin daha fazla do¤um sürecinde kullan›labilmesi için konu ile ilgili detayl› çal›ﬂmalara gereksinim
duyulmaktad›r.
Bu araﬂt›rma sonuçlar›n›n ö¤renci ebelerin do¤um
a¤r›s›na yönelik non-farmakolojik yöntemler hakk›nda
bilgi, tutum ve davran›ﬂlar›n›n de¤erlendirilmesine ve
fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas›na anlaml› katk› sa¤layaca¤›
düﬂünülmektedir.

Ebelik ö¤rencileri ve do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler

Bu çal›ﬂmada aﬂa¤›daki sorular araﬂt›rma problemini
oluﬂturmuﬂtur:
• Ebelik ö¤rencilerinin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde
kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgi
düzeyleri nedir?
• Ebelik ö¤rencilerinin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde
kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin tutum
ve davran›ﬂlar› nelerdir?
• Ebelik ö¤rencilerinin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde
kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgi
düzeyleri, tutumlar› ve davran›ﬂlar› ile okunulan s›n›flar aras›nda fark var m›d›r?

Yöntem
Çal›ﬂma tan›mlay›c› nitelikte bir araﬂt›rmad›r ve ‹stanbul ilinde bir vak›f üniversitesi sa¤l›k bilimleri fakültesi ebelik bölümünde okumakta olan ö¤rencilerin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik
yöntemlere iliﬂkin bilgi, tutum, davran›ﬂlar›n›n de¤erlendirilmesi amac›yla gerçekleﬂtirildi.
Araﬂt›rman›n evrenini ebelik bölümünde 1., 2., 3. ve
4. s›n›fta ö¤renimlerine devam etmekte olan ö¤renciler
oluﬂturdu. Örneklemi ise ilgili bölümde 2., 3., 4. s›n›flarda okuyan ve örnekleme al›nma kriterlerini karﬂ›layan ö¤renci ebeler oluﬂturdu. Araﬂt›rma örneklemine
dahil edilme kriterleri; Ebelik bölümünün 2., 3. ve 4.
s›n›f›nda okuyor olmak, temel ilke ve uygulamalar dersini alm›ﬂ olmak, klinik uygulamaya ç›km›ﬂ olmak, araﬂt›rmaya kat›lma konusunda istekli olmak olarak belirlendi. Bu kapsamda 15.11.2017 – 30.11.2017 tarihleri
aras›nda, 25’i 2. s›n›fta, 16’s› 3. s›n›fta ve 19’u 4. s›n›fta
ö¤renimlerine devam etmekte olan 60 ebelik ö¤rencisi
örneklemi oluﬂturdu.
Çal›ﬂmaya baﬂlamadan önce ‹stanbul Bilim Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Enstitüsü Etik Kurulundan onay
al›nd›. Uygulama için kurum izni al›nd›. Araﬂt›rmaya
kat›lmaya gönüllü olan ö¤rencilere araﬂt›rman›n amac›,
de¤erlendirme sonunda elde edilen verilerin gizli kalaca¤› ve istedikleri zaman araﬂt›rmadan çekilebilecekleri
aç›klanarak bilgilendirilmiﬂ gönüllü olurlar› al›nd›.
Veriler 15.11.2017 – 30.11.2017 tarihleri aras›nda,
araﬂt›rmac› taraf›ndan yüz yüze görüﬂme yöntemiyle
topland›. Her bir görüﬂme yaklaﬂ›k olarak 15–20 dakika sürdü. Veriler ‘Ö¤renci Bilgi Formu ve Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yön-

temlere ‹liﬂkin De¤erlendirme Formu’ arac›l›¤›yla elde
edildi.
Veri toplama araçlar›
• Ö¤renci Bilgi Formu: Bu form ö¤rencilerin sosyo-demografik özellikleri, çal›ﬂma durumu ve do¤um a¤r›s› yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik
yöntemlere iliﬂkin bilgi alma durumunu belirlemeye yönelik sorular içermektedir (Tablo 1).
• Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yöntemlere ‹liﬂkin De¤erlendirme
Formu: Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan konu ile ilgili
kaynaklardan yararlan›larak haz›rland›. Bu form tutum ve davran›ﬂlar› belirlemeye yönelik sorular
içermektedir. Form ‘Evet-Hay›r’ ﬂeklinde cevaplanan A bölümü ve ‘Do¤ru-Yanl›ﬂ’ ﬂeklinde cevaplanan B bölümünden oluﬂmaktad›r (Tablo 1).
Ankette do¤ru cevaplanan her bir ifadeye 1 puan,
yanl›ﬂ cevaplanan her ifadeye ise 0 puan verildi. Ankette A bölümünün 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.
ifadelerine ‘Evet’ cevab›, 6, 7, 11, 16. ifadelerine ‘Hay›r’ cevab› verildi ise, B bölümünün 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16. ifadelerine ‘Do¤ru’ cevab›, 3, 15,
17. ifadelerine ‘Yanl›ﬂ’ cevab› verildi ise, cevap do¤ru
olarak kabul edildi (Tablo 1).
Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yöntemlere ‹liﬂkin De¤erlendirme Formu’nda minimum puan 0, maksimum puan ise 31’dir. Anket puan›n›n artmas› bilgi düzeyinin artt›¤› ﬂeklinde yorumland›.
‹statistiksel analiz
Elde edilen veriler SPSS 22 (Statistical Program for
Social Sciences; IBM, Chicago, IL, ABD) paket program› kullan›larak analiz edildi. Veriler frekans da¤›l›m›,
aritmetik ortalama, standart sapma, Kruskal-Wallis,
Mann-Whitney U gibi istatistiksel testler kullan›larak
çözümlendi.

Bulgular
Ö¤rencilerin %18.3'ü 18–19, %35'i 20–21, %30'u
22–23, %16.7’si ise 24 ve üzeri yaﬂ grubunda olup
%41.7’si 2. s›n›fta, %26.7’si 3. s›n›fta, %31.7’si ise 4. s›n›fta e¤itim görmektedir. Grubun %83.3’ü çekirdek aile
olup, yaln›zca %5’i çal›ﬂmakta, %98.3 ücretli e¤itim görmektedir. Ayr›ca %96.7’si düz lise, %3.3’ü ise sa¤l›k
meslek lisesi mezunudur (Tablo 2).
Cilt 27 | Say› 2 | A¤ustos 2019
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Tablo 1. Ebelik ö¤rencilerinin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgi düzeyinin de¤erlendirildi¤i anket
formu.
Ö¤renci Bilgi Formu
1. Yaﬂ›n›z

1. 18–19 

2. 20–21 

3. 22–23 

2. S›n›f›n›z

2. s›n›f 

3. s›n›f 

4. s›n›f 

4. 24–25 

3. Aile yap›n›z nedir?

1. Çekirdek 

2. Geniﬂ aile 

4. Herhangi bir iﬂte çal›ﬂ›yor musunuz?

1. Evet 

2. Hay›r 

5. E¤itim ﬂekliniz

1. Burslu 

2. Ücretli 

6. Mezun oldu¤unuz lise türü

1. Düz Lise 

2. Sa¤l›k Meslek Lisesi 

3. Di¤er (belirtiniz) …………….

1. Evet 

2. Hay›r 

7. Daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin bilgi ald›n›z m›?
8. Cevab›n›z Evet ise bilgiyi nereden ald›n›z?

1.
2.
3.
4.

5. 26 ve üzeri 

ﬁu an okudu¤um okuldan 
Bilimsel faaliyetlerden (Kongre, seminer, konferans vb.) 
‹nternet, kitap, dergilerden okuyarak 
Çal›ﬂt›¤›m/staj yapt›¤›m hastanelerden 

9. Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler hakk›nda herhangi bir bilginiz var m›?
1. Evet 
2. Hay›r 
10. Cevab›n›z Evet ise bilgiyi nereden ald›n›z? (Birden fazla seçene¤i iﬂaretleyebilirsiniz.)
1. Mezun oldu¤um okuldan 
2. ﬁu an okudu¤um okuldan 
3. Bilimsel faaliyetlerden (Kongre, seminer, konferans vb.) 
4. Çal›ﬂt›¤›m/staj yapt›¤›m hastanelerden 
5. Hekim 
6. Ebe 
7. Hemﬂire 
8. Kitaplar/Dergiler 
9. Bilimsel yay›nlar 
10. Internet/Sosyal a¤lar 
11. Aﬂa¤›daki yöntemlerden hangisini biliyorsunuz? (Birden fazla seçenek iﬂaretleyebilirsiniz.)
1. Masaj 
2. Terapötik dokunma 
3. Sakruma bas› uygulamak 
4. S›cak ve so¤uk uygulamalar 
5. Hidroterapi 
6. Dikkat odaklama 
7. Dikkat da¤›tma 
8. Geribildirimle gevﬂeme 
9. Solunum teknikleri 
10. Hipnoz 
11. Müzik 
12. Su terapileri / Suda do¤um 
Evet 

12. Bu yöntemleri bir gebeye hiç uygulad›n›z m›?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Deri alt› elektrik sinir uyar›m› (TENS) 
Hayal etme 
Yoga 
Biyolojik geri bildirim (biofeedback) 
Aromaterapi 
Fitoterapi 
Do¤um öncesi e¤itim 
Akupresur (Shiatsu) 
Akupunktur 
Sofroloji (yogaya dayal› gevﬂeme tekni¤i) 
Hareket ve pozisyon de¤iﬂiklikleri 

Hay›r 

13. Yan›t›n›z “Evet” ise hangisini uygulad›n›z? (Birden fazla seçenek seçebilirsiniz.)
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1. Masaj 

11. Müzik 

2. Terapötik dokunma 

12. Su terapileri / suda do¤um 

3. Sakruma bas› uygulamak 

13. Deri alt› elektrik sinir uyar›m› (TENS) 

4. S›cak ve so¤uk uygulamalar 

14. Hayal etme 

5. Hidroterapi 

15. Yoga 

6. Dikkat odaklama 

16. Biyolojik geri bildirim (biofeedback) 

7. Dikkat da¤›tma 

17. Aromaterapi 

8. Geribildirimle gevﬂeme 

18. Fitoterapi 

9. Solunum teknikleri 

19. Do¤um öncesi e¤itim 

10. Hipnoz 

20. Hareket ve pozisyon de¤iﬂiklikleri 

Ebelik ö¤rencileri ve do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler

Tablo 1. [Devam] Ebelik ö¤rencilerinin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgi düzeyinin de¤erlendirildi¤i
anket formu.
Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu
A- Aﬂa¤›daki ifadeleri dikkatle okuyunuz. Size uygun ifadelerden Evet/Hay›r seçeneklerinden birini iﬂaretleyiniz.

Evet

Hay›r

1.

Do¤um a¤r›s›n›n fizyolojisi hakk›nda e¤itim ald›m.





2.

Do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin a¤r› teorileri hakk›nda bilgim var.





3.

Do¤um a¤r›s›n› de¤erlendirme hakk›nda bilgim var.





4.

Do¤um a¤r›s›n›n do¤um eylemi üzerine etkisi hakk›nda e¤itim ald›m.





5.

Do¤um a¤r›s› yönetiminde do¤um a¤r›s› kontrolü önemlidir.





6.

Kullan›lan yöntemler do¤um a¤r›s›na etkili de¤ildir. Bu nedenle nonfarmakolojik yöntem kullan›lmas›na gerek yoktur.





7.

Do¤um a¤r›s›n› azaltmak için kullan›lan nonfarmakolojik yöntemleri e¤itimsiz herkes uygulayabilir.





8.

Do¤um a¤r›s›n› azaltmak için kullan›lan nonfarmakolojik yöntemleri e¤itim alm›ﬂ herkes uygulayabilir.





9.

Uygulama ﬂekli benzer ya da farkl› nonfarmakolojik yöntemler vard›r.





10. Her gebenin ihtiyac›na yönelik farkl› yöntemler uygulanabilir.





11. Do¤um a¤r›s›nda bir yöntemle baﬂlan›p o yöntemle bitirilir. Baﬂka yönteme gerek yoktur.





12. Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler gebenin rahatlamas›n› sa¤lar.





13. Gebeye nonfarmakolojik yöntemler dahilinde e¤itim verilmesi kiﬂinin eyleme kat›lmas›n› olumlu yönde etkiler.





14. Gevﬂeme yönteminde; biyolojik geri bildirim, hareket/pozisyon de¤iﬂikli¤i, hipnoz, akupunktur, akupresur, müzik, sofroloji,
haptonomi ve ses ç›karma metotlar› yer al›r.





15. Do¤umun evrelerine göre uygun nonfarmakolojik yöntemler gebenin onay› ile uygulanmal›d›r.





16. Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan yöntemin kay›t alt›na al›nmas›na gerek yoktur.





17. Solunum teknikleri 4 düzey solunum uygulat›larak gerçekleﬂir.





18. Nonfarmakolojik yöntemlerin uygulanmas› gebenin sa¤l›k çal›ﬂan›na güvenini art›r›r.





19. Tensel uygulama yöntemleri; TENS, intradermal s›v› enjeksiyonu, yüzeysel s›cak-so¤uk uygulama, hidroterapi/banyo/duﬂ,
masaj, aromaterapi ile gerçekleﬂir.





B- Aﬂa¤›daki ifadeleri dikkatle okuyunuz. Yöntemlere iliﬂkin tutumunuzu, ifadelerin ön k›sm›nda yer alan boﬂluklara do¤ru ise (D), yanl›ﬂ ise (Y)
yazarak belirtiniz.


1. Bu konu ekip iﬂidir. Uygulama yapmadan önce e¤itim almak gerekmektedir.



2. Bu konu ilgimi çekmiyor, bir ﬂey yapmak istemem.



3. Yöntem uygulayabilecek f›rsat›m oldu¤unda kendi kendime uygulamay› baﬂlat›r›m.



4. Yöntemlerle ilgili e¤itmenime dan›ﬂ›r›m.



5. Ortam›n durumunu dikkate alarak yöntemi gebeye göre seçerim.



6. Birçok yöntemi bir arada kullanabilirim.



7. Nonfarmakolojik yöntem konusunda do¤um yapacak gebeye ve ailesine öncesinde bilgi veririm.



8. Yöntem konusunda baﬂar›s›z oldu¤umda e¤itmenimin yard›m›n› alarak eksik yönlerimi tamamlaya çal›ﬂ›r›m.



9. Kullan›lan yöntemin etkili olup olmad›¤›n› a¤r› skalas› kullanarak sorgular›m.



10. Kullan›lan yöntemin etkisini gördü¤ümde yöntemi uygulamaya devam ederim.



11. Yöntemleri uygularken gebenin ailesini de dahil ederim.



12. Bu yöntemlerin uygulanmas› için e¤itim s›n›flar›n›n art›r›lmas›nda fayda vard›r.



13. Bu yöntemlerin nas›l uyguland›¤›n› okulda ö¤retilmelidir.



14. Do¤um salonlar›nda yöntemleri uygulayacak fiziksel ortam ayarlanmal›d›r.



15. Yöntemleri uygulayabilecek yeterli bilgiye sahip olmad›¤›m› düﬂünüyorum.



16. Yap›lan her uygulamay› kay›t alt›na al›r, di¤er ekip üyeleri ile sonuçlar› paylaﬂ›r›m.



17. Do¤um salonlar›nda bu uygulamalar yer alm›yor, gerek duymuyorum.
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Tablo 2. Ö¤rencilerin sosyo-demografik özelliklerine göre da¤›l›m›
(n=60).
Özellik

Kategori

n

%

Yaﬂ

18–19
20–21
22–23
24 ve üzeri

11
21
18
10

18.3
35.0
30.0
16.7

E¤itim gördü¤ü s›n›f

2. s›n›f
3. s›n›f
4. s›n›f

25
16
19

41.7
26.7
31.7

Aile yap›s›

Çekirdek aile
Geniﬂ aile

50
10

83.3
16.7

Çal›ﬂma durumu

Evet
Hay›r

3
57

5.0
95.0

E¤itim ﬂekli

Burslu
Ücretli

1
59

1.7
98.3

Mezun oldu¤u lise türü

Düz lise
Sa¤l›k Meslek Lisesi

58
2

96.7
3.3

Ö¤renci ebelerin %63.3’ü daha önce do¤um a¤r›s›
yönetimine iliﬂkin bilgi alm›ﬂt›. Buna göre, ö¤rencilerin
%56.7’sinin ﬂu an okudu¤u okuldan, %3.3’ünün internetten, %3.3’ünün ise çal›ﬂt›¤› hastaneden do¤um a¤r›s›
yönetimine iliﬂkin bilgi ald›¤›, %70’inin do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler hakk›nda bilgisi oldu¤u, %3.3’ünün mezun oldu¤u okuldan,
%63.3’ünün ﬂu an okudu¤u okuldan, %1.7’sinin kongre,
seminer gibi bilimsel faaliyetlerden, %41.7’sinin hastaneden, %1.7’sinin bir hekimden, %43.3’ünün bir ebeden, %13.3’ünün bir hemﬂireden, %5’inin kitap ve dergilerden, %35’inin bilimsel yay›nlardan, %41.7’sinin internet ve sosyal a¤lardan do¤um a¤r›s›nda kullan›lan
nonfarmakolojik yöntemler hakk›nda bilgi ald›¤› saptand›.
Ö¤renci ebelerin bildi¤i do¤um a¤r›s›nda kullan›lan
nonfarmakolojik yöntemler incelendi¤inde, grup s›ras›yla en çok masaj, hareket ve pozisyon de¤iﬂikli¤i ve terapötik dokunma yöntemlerini bildi¤ini, en az ise aromaterapi, sofroloji, akupresur ve fitoterapi yöntemlerini bildi¤i ifade etti. %43.3’ünün ise bildi¤i bu yöntemleri daha önce bir gebeye uygulad›¤› belirlendi. Buna göre ö¤rencilerin en çok uygulad›¤› yöntemler s›ras›yla hareket
ve pozisyon de¤iﬂiklikleri, masaj ve dikkat odaklama olarak saptand› (Tablo 3).
Ö¤renci ebelerin, do¤um a¤r›s› yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgi düzeyi de¤erlendirme formu Tutum boyutuna verdikleri yan›tlar
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incelendi¤inde, grubun tamam›n›n “Nonfarmakolojik
yöntemlerin uygulanmas› gebenin sa¤l›k çal›ﬂan›na güvenini art›r›r” maddesine do¤ru yan›t verdikleri belirlendi.
Bu maddeyi s›ras›yla “Do¤umun evrelerine göre uygun
nonfarmakolojik yöntemler gebenin onay› ile uygulanmal›d›r” ve “Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler gebenin rahatlamas›n› sa¤lar” maddelerinin izledi¤i tespit edildi. Buna karﬂ›l›k en çok hatal› yan›t
verdikleri madde “Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan yöntemin
kay›t alt›na al›nmas›na gerek yoktur” maddesi olarak bulundu. Ö¤rencilerin en çok hatal› yan›t verdikleri di¤er
maddeler ise s›ras›yla “Do¤um a¤r›s›n›n fizyolojisi hakk›nda e¤itim ald›m” ve “Do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin
a¤r› teorileri hakk›nda bilgim var” maddeleri olarak bulundu (Tablo 4).
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤renci ebelerin, do¤um a¤r›s›
yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgi düzeyi de¤erlendirme formu Davran›ﬂ boyutuna verdikleri yan›tlar incelendi¤inde, ö¤rencilerin en çok
“Bu konu ekip iﬂidir. Uygulama yapmadan önce e¤itim
almak gerekmektedir”, “Nonfarmakolojik yöntem konusunda do¤um yapacak gebeye ve ailesine öncesinde bilgi
veririm” ve “Do¤um salonlar›nda bu uygulamalar yer alm›yor, gerek duymuyorum” maddelerine do¤ru yan›t
verdikleri belirlendi. Buna karﬂ›l›k en çok hatal› yan›t
verdikleri madde “Yap›lan her uygulamay› kay›t alt›na
al›r, di¤er ekip üyeleri ile sonuçlar› paylaﬂ›r›m” maddesi
olarak bulunurken, bu maddeyi s›ras›yla “Yöntem uygulayabilecek f›rsat›m oldu¤unda kendi kendime uygulamay› baﬂlat›r›m” ve “Yöntemleri uygulayabilecek yeterli
bilgiye sahip olmad›¤›m› düﬂünüyorum” maddelerinin
izledi¤i saptand› (Tablo 5).
Ö¤renci ebelerin do¤um a¤r›s› yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgi düzeyi de¤erlendirme formu; Tutum alt boyutu puanlar›n›n 10 ile
19 aras›nda de¤iﬂti¤i ve puan ortalamas›n›n 13.35±1.999
oldu¤u, Davran›ﬂ alt boyutu puanlar›n›n ise 0 ile 17 aras›nda de¤iﬂti¤i ve puan ortalamas›n›n 13.00±1.426 oldu¤u tespit edildi (Tablo 6).
Araﬂt›rmaya kat›lan ö¤renci ebelerin önemli sosyodemografik ve do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin özellikleri, do¤um a¤r›s› yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik
yöntemlere iliﬂkin bilgi düzeyi de¤erlendirme formu puanlar›na göre karﬂ›laﬂt›r›ld›.
Buna göre, 18–19, 22–23 ve 24 yaﬂ ve üzeri ö¤renci
ebelerin Davran›ﬂ alt boyutu puanlar›n›n (s›ras›yla
13.45±0.688; 13.22±1.263 ve 13.40±0.699), 20–21 yaﬂ

Ebelik ö¤rencileri ve do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler

Tablo 3. Ö¤renci ebelerin do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin özelliklerine göre da¤›l›m› (n=60).
Özellik

Kategori

n

%

Daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine
iliﬂkin bilgi alma

Evet
Hay›r

38
22

63.3
36.7

Daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine
iliﬂkin bilgi al›nan yer

ﬁu an okudu¤um okuldan
‹nternet
Çal›ﬂt›¤›m hastane

34
2
2

56.7
3.3
3.3

Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik
yöntemler hakk›nda bilgisi olma durumu

Evet
Hay›r

42
18

70.0
30.0

Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik
yöntemler hakk›nda bilgi al›nan yer

Mezun oldu¤um okul
ﬁu an okudu¤um okul
Bilimsel faaliyetler (Kongre vb.)
Çal›ﬂt›¤›m/staj yapt›¤›m hastane
Hekim
Ebe
Hemﬂire
Kitaplar/dergiler
Bilimsel yay›nlar
Internet/sosyal a¤lar

2
38
1
25
1
26
8
3
21
25

3.3
63.3
1.7
41.7
1.7
43.3
13.3
5.0
35.0
41.7

Bildi¤i yöntemler

Masaj
Terapötik dokunma
Sakruma bas› uygulamak
S›cak ve so¤uk uygulamalar
Hidroterapi
Dikkat odaklama
Dikkat da¤›tma
Geribildirimle gevﬂeme
Solunum teknikleri
Hipnoz
Müzik
Su terapileri/Suda do¤um
Deri alt› elektrik sinir uyar›m›
Hayal etme
Yoga
Biyolojik geri bildirim
Aromaterapi
Fitoterapi
Do¤um öncesi e¤itim
Akupresur
Akupunktur
Sofroloji
Hareket ve pozisyon de¤iﬂiklikleri

47
33
32
32
10
28
27
15
28
7
32
7
3
15
6
3
1
2
31
2
6
2
43

78.3
55.0
53.3
53.3
16.7
46.7
45.0
25.0
46.7
11.7
53.3
11.7
5.0
25.0
10.0
5.0
1.7
3.3
51.7
3.3
10.0
3.3
71.7

Bildi¤i yöntemleri bir gebeye uygulama durumu

Evet
Hay›r

26
33

43.3
55.0

Uygulad›¤› yöntem

Masaj
Terapötik dokunma
Sakruma bas› uygulamak
S›cak ve so¤uk uygulamalar
Hidroterapi
Dikkat odaklama
Dikkat da¤›tma
Geribildirimle gevﬂeme
Solunum teknikleri
Hipnoz
Müzik
Su terapileri/Suda do¤um
Deri alt› elektrik sinir uyar›m›
Hayal etme
Yoga
Biyolojik geri bildirim
Aromaterapi
Fitoterapi
Do¤um öncesi e¤itim
Hareket ve pozisyon de¤iﬂiklikleri

24
18
19
15
0
20
17
5
8
0
19
0
0
9
0
0
0
0
1
25

40.0
30.0
31.7
25.0
33.3
28.3
8.3
13.3
31.7
15.0
1.7
41.7
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Tablo 4. Ö¤renci ebelerin Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu’nun Tutum
boyutu maddelerine verdikleri yan›tlar›n da¤›l›m› (n=60).
Evet

Hay›r

Tutum boyutu maddeleri

n

%

n

%

1.

Do¤um a¤r›s›n›n fizyolojisi hakk›nda e¤itim ald›m.

44

73.3

16

26.7

2.

Do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin a¤r› teorileri hakk›nda bilgim var.

44

73.3

16

26.7

3.

Do¤um a¤r›s›n› de¤erlendirme hakk›nda bilgim var.

42

70.0

18

30.0

4.

Do¤um a¤r›s›n›n do¤um eylemi üzerine etkisi hakk›nda e¤itim ald›m.

41

68.3

19

31.7

5.

Do¤um a¤r›s› yönetiminde do¤um a¤r›s› kontrolü önemlidir.

53

88.3

7

11.7

6.

Kullan›lan yöntemler do¤um a¤r›s›na etkili de¤ildir. Bu nedenle nonfarmakolojik yöntem kullan›lmas›na gerek yoktur.

10

16.7

50

83.3

7.

Do¤um a¤r›s›n› azaltmak için kullan›lan nonfarmakolojik yöntemleri e¤itimsiz herkes uygulayabilir.

17

28.3

43

71.7

8.

Do¤um a¤r›s›n› azaltmak için kullan›lan nonfarmakolojik yöntemleri e¤itim alm›ﬂ herkes uygulayabilir.

40

66.7

20

33.3

9.

Uygulama ﬂekli benzer ya da farkl› nonfarmakolojik yöntemler vard›r.

55

91.7

5

8.3

54

90.0

6

10.0

10. Her gebenin ihtiyac›na yönelik farkl› yöntemler uygulanabilir.
11. Do¤um a¤r›s›nda bir yöntemle baﬂlan›p o yöntemle bitirilir. Baﬂka yönteme gerek yoktur.

35

58.3

25

41.7

12. Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler gebenin rahatlamas›n› sa¤lar.

58

96.7

2

3.3

13. Gebeye nonfarmakolojik yöntemler dahilinde e¤itim verilmesi kiﬂinin eyleme kat›lmas› yönünde olumlu etkiler.

56

93.3

4

6.7

14. Gevﬂeme yönteminde; biofeedback, hareket/pozisyon, hipnoz, akupunktur, akupresur, müzik, sofroloji,
haptonomi ve ses ç›karma metotlar› yer al›r.

56

93.3

4

6.7

15. Do¤umun evrelerine göre uygun nonfarmakolojik yöntemler gebenin onay› ile uygulanmal›d›r.

59

98.3

1

1.7

16. Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan yöntemin kay›t alt›na al›nmas›na gerek yoktur.

49

81.7

11

18.3

17. Solunum teknikleri 4 düzey solunum uygulat›larak gerçekleﬂir.

57

95.0

3

5.0

18. Nonfarmakolojik yöntemlerin uygulanmas› gebenin sa¤l›k çal›ﬂan›na güvenini art›r›r.

60

100

0

-

19. Tensel uygulama yöntemleri; TENS, intradermal s›v› enjeksiyonu, yüzeysel s›cak-so¤uk uygulama,
hidroterapi/banyo/duﬂ, masaj, aromaterapi ile gerçekleﬂir.

55

91.7

5

8.3

Tablo 5. Ö¤renci ebelerin Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu’nun
Davran›ﬂ boyutu maddelerine verdikleri yan›tlar›n da¤›l›m› (n=60).
Do¤ru

Yanl›ﬂ

Davran›ﬂ boyutu maddeleri

n

%

1.

Bu konu ekip iﬂidir. Uygulama yapmadan önce e¤itim almak gerekmektedir.

59

98.3

1

1.7

2.

Bu konu ilgimi çekmiyor, bir ﬂey yapmak istemem.

10

16.7

50

83.3

3.

Yöntem uygulayabilecek f›rsat›m oldu¤unda kendi kendime uygulamay› baﬂlat›r›m.

51

85.0

9

15.0

4.

Yöntemlerle ilgili e¤itmenime dan›ﬂ›r›m.

55

91.7

5

8.3

5.

Ortam›n durumunu dikkate alarak yöntemi gebeye göre seçerim.

52

86.7

8

13.3

6.

Birçok yöntemi bir arada kullanabilirim.

54

90.0

6

10.0

7.

Nonfarmakolojik yöntem konusunda do¤um yapacak gebeye ve ailesine öncesinde bilgi veririm.

59

98.3

1

1.7

8.

Yöntem konusunda baﬂar›s›z oldu¤umda e¤itmenimin yard›m›n› alarak eksik yönlerimi tamamlaya çal›ﬂ›r›m.

57

95.0

3

5.0

9.

Kullan›lan yöntemin etkili olup olmad›¤›n› a¤r› skalas› kullanarak sorgular›m.

52

86.7

8

13.3

10. Kullan›lan yöntemin etkisini gördü¤ümde yöntemi uygulamaya devam ederim.

52

86.7

8

13.3

11. Yöntemleri uygularken gebenin ailesini de dahil ederim.

48

80.0

12

20.0

12. Bu yöntemlerin uygulanmas› için e¤itim s›n›flar›n›n art›r›lmas›nda fayda vard›r.

52

86.7

8

13.3

13. Bu yöntemlerin nas›l uyguland›¤›n› okulda ö¤retilmelidir.

50

83.3

10

16.7

14. Do¤um salonlar›nda yöntemleri uygulayacak fiziksel ortam ayarlanmal›d›r.

56

93.3

4

6.7

15. Yöntemleri uygulayabilecek yeterli bilgiye sahip olmad›¤›m› düﬂünüyorum.

49

81.7

11

18.3

16. Yap›lan her uygulamay› kay›t alt›na al›r, di¤er ekip üyeleri ile sonuçlar› paylaﬂ›r›m.

55

91.7

5

8.3

17. Do¤um salonlar›nda bu uygulamalar yer alm›yor, gerek duymuyorum.

1

1.7

59

98.3
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Tablo 6. Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik
Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu puanlar›n›n da¤›l›m› (n=60).
Boyut

Potansiyel da¤›l›m

9

±SS

0–19

13.35

1.999

Tutum boyutu
Davran›ﬂ boyutu

0–17

13.00

1.426

Tablo 8. Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu puanlar›n›n
ö¤renci ebelerin ö¤renim gördü¤ü s›n›fa göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›
(n=60).

Min. Maks.
10
6

19
15

Tutum boyutu

Davran›ﬂ boyutu

grubundaki ö¤renci ebelerin puanlar›na (12.19±2.015)
göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu
(p<0.05) (Tablo 7).
2. s›n›fta ö¤renim gören ö¤renci ebelerin Tutum alt
boyutu puanlar› (14.24±2.368), 4. s›n›fta ö¤renim gören
ö¤rencilerin puanlar›na (12.47±1.124) göre (p<0.05)
(Tablo 8), daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin
bilgi almayan ö¤renci ebelerin Tutum alt boyutu puanlar›n›n (14.36±2.441), daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin bilgi alan ö¤rencilerin puanlar›na
(12.76±1.422) göre istatistiksel olarak anlaml› derecede
yüksek oldu¤u saptand› (p<0.05) (Tablo 9).
Do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler hakk›nda bilgisi olmayan ö¤renci ebelerin Tutum
alt boyutu puanlar› (14.61±2.279) ile bildi¤i yöntemleri
bir gebeye uygulamayan ö¤renci ebelerin Tutum alt boyutu puanlar› (14.21±2.103) istatistiksel olarak anlaml›
derecede yüksek bulundu (p<0.05) (Tablo 10).

Tart›ﬂma
Araﬂt›rmada ebelik ö¤rencilerinin (%63.3) do¤um
a¤r›s›n›n yönetimine iliﬂkin bilgisinin oldu¤u ve bu bilgiyi (%56.7) ﬂu an okumakta oldu¤u okuldan ald›¤› be-

Tablo 7. Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik
Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu puanlar›n›n ö¤renci ebelerin yaﬂ grubuna göre karﬂ›laﬂt›r›lmas›
(n=60).
Boyut

Yaﬂ grubu

n

9

±SS

Tutum boyutu

18–19
20–21
22–23
24 ve üzeri

11
21
18
10

14.55
13.05
13.06
13.20

2.067
2.012
1.955
1.751

18–19
20–21
22–23
24 ve üzeri

11
21
18
10

13.45
12.19
13.22
13.40

0.688
2.015
1.263
0.699

Davran›ﬂ boyutu

χ2kw: Kruskal-Wallis testi.

χ2kw

S›n›f

n

9

±SS

2. s›n›f

25

14.24

2.368

3. s›n›f

16

13.00

1.673

4. s›n›f

19

12.47

1.124

Boyut

2. s›n›f

25

12.68

1.952

3. s›n›f

16

12.81

1.377

4. s›n›f

19

13.37

0.761

χ2kw

p

9.385 0.009

2.056 0.358

χ2kw: Kruskal-Wallis testi.

Tablo 9. Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu puanlar›n›n
ö¤renci ebelerin daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin
bilgi alma durumuna göre karﬂ›laﬂt›r›lmas› (n=60).

Boyut

Daha önce
do¤um a¤r›s›
yönetimine
iliﬂkin
bilgi alma
n

9

±SS

Zmwu

p

Tutum boyutu

Evet
Hay›r

38
22

12.76
14.36

1.422
-2.862 0.004
2.441

Davran›ﬂ boyutu

Evet
Hay›r

38
22

13.26
12.36

1.083
-1.939 0.053
1.965

Zmwu: Mann-Whitney U testi.

Tablo 10. Do¤um A¤r›s› Yönetiminde Kullan›lan Nonfarmakolojik
Yöntemlere ‹liﬂkin Bilgi Düzeyi De¤erlendirme Formu puanlar›n›n do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler hakk›nda bilgisi sahibi olma ve bildi¤i yöntemleri bir
gebeye uygulama durumuna göre karﬂ›laﬂt›r›lmas› (n=60).
Bilgisi sahibi
olma

n

9

Tutum boyutu

Evet
Hay›r

42
18

12.81
14.61

1.612
-3.320 0.001
2.279

Davran›ﬂ boyutu

Evet
Hay›r

42
18

13.17
12.39

1.248
-1.802 0.072
1.944

Boyut

±SS

Zmwu

p

p
Bildi¤i yöntemleri
bir gebeye
uygulama
durumu
n

9

Tutum boyutu

Evet
Hay›r

26
33

12.27
14.21

1.251
-3.908 0.000
2.103

Davran›ﬂ boyutu

Evet
Hay›r

26
33

13.35
12.58

0.797
-1.633 0.103
1.855

5.935 0.115
Boyut

8.803 0.032

±SS

Zmwu

p

Zmwu: Mann-Whitney U testi.
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lirlendi. Yine ö¤rencilerin %43.3’ü nonfarmakolojik
yöntemler hakk›nda bilgisinin oldu¤unu ve bu yöntemlerden en az bir tanesini en az bir gebeye uygulad›¤›n›
bildirdi. Ö¤rencilerin kulland›¤› yöntemler s›ras› ile en
fazla masaj, müzik dinleme, dikkat da¤›tma ve hayal etme oldu¤u belirlendi. Ayd›n, Turan ve Malkoç[16] taraf›ndan yap›lan bir çal›ﬂmada; ö¤rencilerin (%86.1) nonfarmakolojik yöntemler hakk›nda bilgi sahibi oldu¤u ve bu
bilgiyi üniversite ö¤reniminden ald›¤›, bilgi sahibi olduklar› yöntemlerin s›ras›yla solunum teknikleri, s›cak
uygulama, so¤uk uygulama ve refleksoloji yöntemlerinin
oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Farkl› bir örneklem grubu ile yap›lan bir çal›ﬂmada
ö¤renci hemﬂirelerin; a¤r›n›n do¤as› ve bireyin a¤r›s›n›
giderme yöntemleri konusunda e¤itim ald›¤›,
%92.6’s›n›n a¤r›y› gidermede farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemlerin bir arada kullan›lmas› gerekti¤ini düﬂündü¤ü ve kullan›lan bu yöntemlerin s›ras›yla dikkati baﬂka yöne çekme, masaj uygulama, müzik
dinleme ve hayal kurma oldu¤u belirtilmiﬂtir.[17] Araﬂt›rmam›za kat›lan ebelik ö¤rencileri ile Özveren ve
Uçar’›n[17] çal›ﬂmas›nda yer alan hemﬂirelik ö¤rencileri
nonfarmakolojik yöntem uygulamalar› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda; hemﬂirelik ö¤rencilerinin %6.5’i nonfarmakolojik yöntemleri uygulayabildi¤ini belirtirken,
ebelik ö¤rencilerinde bu oran›n %43.3 olmas›, do¤um
a¤r›s› ile baﬂ etmede ve do¤um a¤r›s›n›n azalt›lmas›nda
ebelik ö¤rencilerinin mesle¤in do¤as› gere¤i daha etkin
oldu¤unu desteklemektedir.
Do¤um eylemi süresince verilen profesyonel destek, kad›n›n kontrol duygusu ve do¤um a¤r›s› ile baﬂ etme gücünü geliﬂtirmekle birlikte, olumsuz deneyim yaﬂamas›n› da önlemektedir. Do¤um süresince uygulanan
nonfarmakolojik yöntemler, do¤um yapan kad›na aktif
yard›m etme, duygusal gereksinimlerini ve isteklerini
karﬂ›lama, rahatl›¤›n› sa¤lama, do¤um sonuçlar›n› geliﬂtirme, benlik sayg›s›n› artt›rma, olumlu do¤um deneyimi edinmesini sa¤lama ve annelik rolüne geçiﬂini kolaylaﬂt›rmay› amaçlamaktad›r. Böylece gebenin onay›
al›narak uygulanan nonfarmakolojik yöntemler; gebenin rahatlamas›n›, kiﬂinin eyleme kat›lmas›n› ve sürecin
olumlu bir ﬂekilde tamamlanmas›n› sa¤lamaktad›r.[18]
Bu araﬂt›rmada ise ö¤renci ebelerin tamam›n›n nonfarmakolojik yöntemlerin uygulanmas›n›n gebenin sa¤l›k
çal›ﬂan›na güvenini art›rd›¤›n› ifade etti¤i, %98.6’s›n›n
‘do¤umun evrelerine göre uygun nonfarmakolojik yöntemler gebenin onay› ile uygulanmal›d›r’ dedi¤i,
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%96.7’sinin ‘do¤um a¤r›s›nda kullan›lan nonfarmakolojik yöntemler gebenin rahatlamas›n› sa¤lar’ yan›t›n›
verdi¤i, %95’inin ‘solunum teknikleri 4 düzey solunum
uygulat›larak gerçekleﬂir’ dedi¤i, %93.3 ‘gebeye nonfarmakolojik yöntemler dahilinde e¤itim verilmesi kiﬂinin eyleme kat›lmas›n› olumlu yönde etkiler’ yan›t›n›
verdi¤i ve ‘gevﬂeme yöntemlerinde; biofeedback, hareket/pozisyon de¤iﬂikli¤i, hipnoz, akupunktur, akupresur, müzik, sofroloji, haptonomi ve ses ç›karma metotlar› yer al›r’ dedi¤i belirlendi.
Araﬂt›rmadan elde edilen sonuçlara göre, ö¤rencilerin genel olarak a¤r› kavram› ile iliﬂkili bilgi düzeyleri
iyi olmakla birlikte, do¤um a¤r›s›, de¤erlendirmesi ve
kontrolünde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlerin
ö¤rencilerde beklenen de¤iﬂimi sa¤lamad›¤› dikkat
çekmektedir. Aksoy ve ark.’n›n[10] yapm›ﬂ oldu¤u çal›ﬂmada da ö¤rencilerin; %51.1’inin do¤um a¤r›s› ve yönetimine iliﬂkin teorik bilgilerinin, %56.9’unun uygulama becerilerinin k›smen yeterli oldu¤u; do¤um eylemine daha aktif kat›l›m için bölümden beklentilerinin
aktif ö¤retim eleman› deste¤i (%25.9) ve do¤umhane
staj say›s›n›n art›r›lmas› (%28.2), kliniklerden beklentilerinin ise etkin profesyonel iletiﬂim (%44.8) oldu¤u
belirtilmiﬂtir. Bu sonuçlar; a¤r› yönetimi ile ilgili konular›n müfredatta s›n›rl› oldu¤unu ve klinik alan›n uygulama aç›s›ndan yetersiz kald›¤›n› düﬂündürmektedir.
Araﬂt›rmada okul dönemi boyunca al›nan e¤itimlerin, laboratuvar uygulamalar›n›n ve klinik deneyimlerin ö¤rencilerin fark›ndal›¤›n› art›rd›¤› saptand›. Ayn›
ﬂekilde 2. s›n›fta ö¤renim gören ö¤renci ebelerin tutum
alt boyutu puanlar› di¤er s›n›flara göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu. Elde edilen bu
sonuç literatürle tezatl›k göstermektedir. Beklenen sonuç, üçüncü ve dördüncü s›n›flarda bulunan ebelik ö¤rencilerinin ikinci s›n›f ö¤renci ebelere göre do¤um eylemi, do¤um a¤r›s› fizyopatolojisi, a¤r› kontrolü ve
nonfarmakolojik yöntemler konusunda bilgi düzeylerinin daha yüksek olmas›d›r. 18–19 yaﬂ grubu ve 2. s›n›f
ö¤rencilerindeki bu farkl›l›k ise s›n›f içinde sa¤l›k meslek lisesi mezunu olup, çal›ﬂan ebelerden kaynaklanmaktad›r. Ebelik e¤itimi teorik e¤itimin ve klinik uygulaman›n bütünleﬂmesini, ö¤rencilerin gerçek ortamda
yaparak ve yaﬂayarak ö¤renmesini sa¤lamaktad›r. E¤itimin hedefi, ö¤rencilerin psikomotor becerilerini geliﬂtirmek ve teorik bilgilerini teknik becerileri ile bütünleﬂtirerek kal›c› davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri oluﬂturmakt›r.
Yaﬂ ve s›n›f artt›kça, al›nan teorik bilgiler zenginleﬂtik-
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çe ö¤rencilerin fark›ndal›k düzeylerinin de yükseldi¤i
görülmektedir. Klinik alanlar ö¤rencinin rol modellerini gözleme, kendi kendine uygulama yapma, görülen,
iﬂitilen, hissedilen ve yap›lanlar hakk›nda düﬂünmesine
olanak sa¤lar. E¤itim süresinde uygulanan müfredat
ö¤rencilerin yaﬂ›na göre biliﬂsel, davran›ﬂsal ve psikomotor beceri düzeyleri düﬂünülerek oluﬂturulmuﬂ olup,
her s›n›f düzeyinde ö¤renciden beklenen hedefler buna
göre ﬂekillenmiﬂtir.[19]
Daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin bilgi almayan ö¤renci ebelerin Tutum alt boyutu puanlar›
(14.36±2.441), daha önce do¤um a¤r›s› yönetimine iliﬂkin bilgi alan ö¤rencilerin puanlar›na (12.76±1.422) göre istatistiksel olarak anlaml› derecede yüksek bulundu.
Oysa çal›ﬂmam›zda ö¤rencilerin %63.3’ünün (n=38) ﬂu
an okudu¤u okuldan do¤um a¤r›s›n›n yönetimine dair
e¤itim ald›¤› saptand›. Ç›kan bu sonuç do¤um a¤r›s›n›n
yönetiminde kullan›lan yöntemlere iliﬂkin al›nan e¤itimlerin tutum ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i yaratmad›¤›n› göstermektedir. E¤itimlerin etkinli¤inin art›r›lmas›, kal›c› tutum ve davran›ﬂ de¤iﬂikli¤i yaratabilmesi için teorik bilginin yan› s›ra uygulamal› e¤itimlerin de art›r›lmas› gerekmektedir.
Araﬂt›rman›n s›n›rl›l›klar›ndan birisi çal›ﬂman›n ‹stanbul ilinde bir vak›f üniversitesine ba¤l› ebelik bölümünde okuyan 60 ö¤renci üzerinde gerçekleﬂtirilmesidir. Bulgular 2017–2018 e¤itim ö¤retim y›l›nda ulaﬂ›lan
ebelik ö¤rencilerine genellenebilir. Örneklemin do¤um
a¤r›s› yönetiminde kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin bilgilerinin kendi bildirimleriyle (self-report)
elde edilmesi, ayr›ca araﬂt›rma tasar›m›n tan›mlay›c› tipte olmas›, klinik alanda ö¤rencilerin konu ile ilgili uygulamalar›n›n gözlemlenememesi araﬂt›rman›n k›s›tlar›
aras›nda yer almaktad›r.

Sonuç
Ebelik ö¤rencilerinin do¤um a¤r›s›n›n yönetiminde
kullan›lan nonfarmakolojik yöntemlerle ilgili bilgi düzeylerinin art›r›lmas›na gereksinim vard›r. Bunun için
konu ile ilgili teorik e¤itimlerin yan› s›ra, görsel ö¤renme teknikleri ve simülasyon uygulama yöntemleri de
kullan›larak ö¤rencilerin bilgileri pekiﬂtirilmelidir. Bu
amaçla; ebelik müfredat programlar›nda do¤um a¤r›s›nda kullanabilecek yöntemlere yer verilmesi, planl›
e¤itimlerin düzenlenmesi ve bilgilendirmenin tüm e¤itim süresine yay›lmas›, ayr›ca ö¤rencilerin ald›klar› e¤i-

timleri kullanabilecekleri uygulama alanlar›n›n yarat›lmas› ve bu konuda okul-hastane entegrasyonunun sa¤lanmas› önerilmektedir. Ebelik ö¤rencilerinin nonfarmakolojik yöntemleri uygulayabilmesi için kad›n›n do¤as›, anatomisi, fizyolojisi ve normal do¤um eylemi konular›n› bilmesi, bu bilgileri tutum ve davran›ﬂlar›na
aktarabilmesi gerekmektedir. Bunun için de s›k aralarla tekrarlar yap›lmal›, eksiklik hissettikleri konular simülasyonlarla tamamlanmal›d›r. Klinik uygulamada
nonfarmakolojik yöntemlere iliﬂkin ö¤rencinin etkinli¤ini art›racak modeller geliﬂtirilmeli, uygulanmal› ve
sonuçlar de¤erlendirilmelidir. Do¤um odalar›nda/do¤umhanelerde travay takiplerinde do¤um fizyolojisi,
do¤um a¤r›s› ve yönetimiyle ilgili ö¤rencilerin klinik
ortamda yaﬂad›klar› güçlükleri paylaﬂabilmeleri için düzenli olarak klinik de¤erlendirme toplant›lar› yap›lmal›d›r. Tüm uygulamalarda anne ve fetüs sa¤l›¤› dikkate
al›nmal›, ö¤rencilere do¤um a¤r›s› yönetiminde evrelerine göre nonfarmakolojik yöntemleri nas›l kullanabilecekleri ö¤retilmelidir. 2. s›n›f mesleki derslerinden
baﬂlamak üzere tüm uygulamal› derslerde nonfarmakolojik yöntemler anlat›lmal›, simülasyon uygulamalar›
ile konu pekiﬂtirilmelidir. Ebelik ö¤rencilerine mesleki
e¤itim laboratuvarlar›nda psikomotor becerileri ö¤retilirken ayn› zamanda problem çözme, karar verme ve
ö¤rendiklerini klinik ortamla iliﬂkilendirme becerisi kazanmalar›n› sa¤layacak pratikler yapt›r›lmal›d›r. Tüm
uygulamalara gebenin ailesinin de dahil edilmesinin
önemi e¤itim süresince vurgulanmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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