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ÖZET 

Akan, S. (2006). Tıbbi Abortus Yapan Kadınların Yaşadığı Psiko-Sosyal Sorunların 

 Belirlenmesi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın      

Hastalıkları Hemşireliği ABD. Yüksek Lisans, İstanbul.  

Tıbbi abortus tanısı konan ve perinatal kayıp yaşayan hastaların psikososyal 

sorunlarını belirlemek amacıyla,  tanımlayıcı, kalitatif yöntemle gerçekleştirilmiş  bir 

araştırmadır. 

02. 2006 – 09. 2006 tarihleri arasında İnternational Hospital Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Servisinde, tıbbi abortus tanısı konulan gebelere uygulanmıştır.   Toplam 11 

hasta ile, odalarında sakin bir ortamda görüşülmüş,  elle kayıt tutulmuştur. Yaklaşık 45 

dakika süren karşılıklı görüşme yöntemi ile Tanıtıcı Bilgi Formu ve Yarı 

Yapılandırılmış Soru Formu kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 

Hastaların yaşı 30.54 (± 5.26), gebelik sayısı 2.27 (± 1.19), yaşayan çocuk sayısı 

0.64 (± 0.67), gebelik haftasının 18.36 (± 7.57) ortalamalarında olduğu tespit edilmiştir. 

Hastaların hepsinin fetal nedenlerden dolayı gebeliklerinde sorun olduğu, tanıyı 

öğrendiklerinde şok yaşadıkları görülmüştür. Bu zor günleri atlatmada eşlerinin ve 

ailelerinin desteğinin  olumlu yönde devam ettiğini belirtmişler, sosyal çevrelerinden 

gelen desteği hoş görülü yaklaşsalar da bu konudan uzun vadede bahsedilmesini tercih 

etmemişlerdir. 

Çoğunlukla fetüsler genetik araştırmaya gönderilmiş, iki hastada ise aileler 

tarafından hastaya yansıtılmadan defin işlemleri tamamlanmıştır. Hastaların bu 

konudaki görüşleri sorulduğunda ailelerinin daha fazla üzülmemeleri için bu yolu 

seçtiklerine dair görüş bildirmişlerdir. 

Hastaların çoğunlukla daha sonraki gebeliklere ait endişelerinin olduğu, aynı 

olayları yaşamaktan, genetik inceleme raporunun sonucunda çıkabilecek olumsuz 

sonuçlara istinaden kaygılar yaşadıkları görülmüştür. Tüm hastaların hekimlerinin, 

yapılacak işlemler hakkında bilgi verdikleri tespit edilmiştir. Doktorların hastalarıyla, 

genetik araştırma sonucuna göre tekrar görüşerek,  gerekirse daha sonra danışmanlık 

için nerelere başvuracakları konusunda plan yaptıkları saptandı. 

Hastanede kaldıkları süreç içerisinde,  aldıkları hizmetten memnun oldukları, 

personelin hastalara her işlemde olumlu izlenimler bıraktıkları görülmüştür. Hastaların 
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3 tanesi ile olan görüşme Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu konu araştırıldığında hastanede genel olarak oda sıkıntısı yaşandığı ve  hastaları 

mecburen  servise almak zorunda kalındığı tespit edilmiştir. Ancak hastaları,  bebek 

odasından uzak odalara alınmasına dikkat edildiği görülmüştür. Bu hastalarla yapılan 

görüşmeler sırasında odada bulunan Emzirme Protokollerinin asılı olduğu tabelenın 

odadan çıkarılmadığı gözlemlenmiştir. Ancak hastalar bu konuda herhangi bir 

rahatsızlık belirtmedikleri izlenmiştir. 

Araştırma sırasında hastaların genel olarak tanıyı öğrendikten sonra 

çevrelerindeki herkesten, özellikle eş ve sağlık personelinden anlayış bekledikleri tespit 

edilmiştir. Sosyal çevrenin desteğinin olumlu yönde katkısı olduğu, hastaların bu 

desteği yeterli buldukları ve daha fazlasına ilişkin görüş bildirmedikleri görülmüştür. 

Hastaların yapılacak tedaviye yönelik endişelerinin bilgilendirme ile azaldığı, daha çok 

gelecekte yaşayacakları gebeliklere yönelik kaygılarının fazla olduğu izlenmiştir. 

Gebeliğin sonlandırılmasından sonra bebeği görmek istememeyi tercih ettiklerini, sebep 

olarak da gördüklerinin hafızalarında sürekli yer edineceğine ilişkin endişeleriydi. 

Ailelerin de annenin, bebeği görüp daha fazla üzülmesini engellemek için sağlık 

personellerini bu yönde yönlendirdikleri izlendi. 

Genel olarak, sağlık personelinin yaklaşımıyla ilgili sorun yaşanmadığı izlenmiş, 

sadece bir hastanın doktorun  tanıyı söylerken ne kadar rahat olduğundan  söz etmiş, bu 

rahatlığı da hekimin bu olaylarla sık karşılaşmasına bağladığını belirtmiştir. Ancak bu 

doktorun  hastanın  kendi hekimi olduğu, kurum doktoru olmadığı öğrenilmiştir. 

Hastaya bakım veren hemşirelerin hastaya yaklaşımında empatik, anlayışlı, 

hastanın duygularını ifade etmesini destekleyen, ailenin bakım ihtiyaçlarını gidermeye 

çalıştıkları görüldü. Sadece bir hasta, sağlık personelinin nasıl davranacağına ilişkin 

belirsizlikten söz etmiştir.  Bu belirsizliğin sebebinin, hastanın kurumun aynı zamanda 

çalışanı olması ve personelin de bu konudaki üzüntüsünün daha fazla olmasına 

bağlanmıştır. 

Tüm bu verilerin,  bu konuda daha önce yapılmış çalışmalarla paralellikler 

içerdiği görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Tıbbi abortus,  perinatal kayıp,  sosyal destek,  hemşirelik bakımı. 
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ABSTRACT 

Akan,S. Definition of the Psychosocial Problems of the Women After Medical 

Abortus. İstanbul University, Institute of Health Science, Head Departmant Obstetrics 

and Gynecology. Master. İstanbul. 2006. 

This is a definitive and qualitative research for the purpose of defining the 

psychosocial problems of the patients with diagnosis of medical abortus and after 

perinatal loss.  

The survey was carried on pregnant women with medical abortus in the 

Obstetrics and Gynecology Department of International Hospital, from February to 

September 2006. Pregnant women were interviewed in their room in a silent and calm 

environment, and the interviews were recorded manually. Descriptive Information Form 

and Semi-structured Questionnaire were filled by the method of oral interview. 11 

patients were interviewed. 

  According to the results of the survey; Average age of the patients was 30.54 

(+/- 5.26), average number past gestations 2.27 (+/- 1.19), average number of their 

living children was 0.64 (+/- 0.7), average age of gestation was 18.36 weeks (+/- 7.57). 

All of the patients had problems during their pregnancy due to fetal causes and 

were shocked when the first learned about the diagnosis. Patients said that the support 

of their spouses and families were continuing positively, but although they were 

sympathetic with the support of their social environment, they were not wishing that the 

matter would be discussed in the long term. 

In most cases the fetuses were sent to genetic examination, and in two cases the 

families have buried them without informing the patients. The patients questioned on 

this fact, told about their view that their families had chosen that way in order to prevent 

further grief.  

Most of the patients were concerned for their future gestations and worried 

about experiencing same things and about any negative results from genetic 

examination report.  

It was observed that all the patients received information on the processes in 

advance and that after the genetic examination the physicians had contacted their 

patients once more and planned for any future recourses for counseling.  
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Patients were satisfied by the service they received during their stay in the 

hospital and the medical workers had created positive impressions on them during every 

process.  

Interviews with three of the patients were done in the Obstetrics and 

Gynecology Department. The reason of this situation was investigated and it was 

observed that the hospital was experiencing a general insufficiency of rooms and the 

management had to put the patients in the Department unit. But the patients were 

carefully put to the rooms away from the infant room. At the time of interview, the 

board of Nursing Instructions was not removed from the room but the patients were not 

expressing any discomfort with this. After being informed about the diagnosis, the 

patients were expecting understanding from everybody around them and especially 

from their husband and medical staff. The support of social environment had a positive 

contribution and patients found it satisfactory and didn’t talk about any further opinions. 

Patients’ concerns about the therapy were diminished with the information provided but 

they were still more worried about their future gestations.  

Patients said they had not opted to see the dead baby because they were afraid of 

it to be embedded permanently in their memory. Families also, were guiding the 

medical staff in the same way in order to prevent further grief of the mother by seeing 

the dead baby.  

Generally the patients were not experiencing any problem with the attitude of 

medical staff but only one patient told about how indifferent the physician was when 

declaring her the diagnosis and attributed this indifference to the frequency of this kind 

of incidents. But this was the patient’s private physician unrelated to the institution.  

The nurses providing care to the patients were emphatic, understanding, 

supportive to the patients to express their feelings, and striving to satisfy the needs of 

the family for care. Only one patient told about the ambiguity in the attitudes of the 

staff. That ambiguity was attributed to the fact that the patient was also a personnel of 

the institution and that her colleagues were more distressed then ever.  

All the data were in parallel with previous studies on the same subject.  

Key Words: Medical Abortus, Perinatal Loss, Social Support, Nursing Care 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

Gebelik, sağlıklı bir insanın yaşayabileceği, tamamıyla fizyolojik  bir olaydır. 

Ancak ön koşul olan sağlıklı insan tanımını yapmak son derece güçtür. Tümüyle sağlıklı 

olduğu var sayılan bir kadının yaşayacağı gebelikse, kadın dışında pek çok faktöre 

bağlıdır. Baba faktörü, çevre, beslenme, sosyal ve ekonomik faktörlerde sağlıklı bir 

gebeliğin devamında son derece önemli rol oynarlar. (4) 

Anne ve fetus birbirlerinden asla bağımsız değildirler; ancak fetus için tanı ve takipte 

özel bazı değerlendirmeler yapılması gerekmektedir. Bu testlerin bazıları genel tıp 

içinde uygulama alanı bulmaktadır. Bazıları ise tamamen gebeliğe ve fetusa yöneliktir.  

Gebeliğin her üç döneminde doğum hekiminin başvurabileceği tanı teknikleri 

mevcuttur. İlk dönemde gebeliğin sürdüğünün kanıtlanması, intrauterin lokalizasyon ve 

ölçümler ve risk faktörlerinin belirlenmesi yer almaktadır. Prenatal tanıdaki gelişmeler 

genetik incelemenin, kromozomal ve DNA düzeyinde yapılabilmesine olanak 

vermektedir. (4) 

Gebeliğin ikinci döneminde konjenital anomalilerin tespiti, genetik sendrom ve 

hastalıkların tanısı ayrı bir önem taşır. Tanı kadar, tanının konduğu gebelik ayı 

önemlidir.Bu dönemde zamana karşı bir yarış vardır. 

Gebeliğin son dönemi son derece basit ancak cevaplandırılması da o ölçüde zor 

bir soruyu gündeme getirir. “Fetus’un anne karnında tutulması mı yoksa doğurtulup 

yeni doğan ünitesine teslimi mi daha risklidir? Antepartum ve intrapartum 

monitörizasyon bu dönemde ön plana çıkar. (4) 

           Fizyolojik olarak değerlendirilen gebeliğin, bu üç dönemin herhangi bir 

aşamasında sonlanması halinde ciddi bir yaşam krizi oluşur. Çocuğun kaybı, ebeveynler 

için acı yaşam deneyimlerinden biridir ve baş edilmesi güç bir sorundur. Yapılan 

araştırmalar kayıpla baş edebilmede ailelerin yeterliliğini, ailelerin gereksinimlerinin 

karşılanması ile doğru orantılı olduğunu ve bu sorunun krize dönüşüp dönüşmemesinin 

ebeveynlerin sorunu veya olayı kavramasına, yaşama ilişkin kişisel görüşlerine, sorunla 

baş etme mekanizmalarına ve var olan destek sistemlerine bağlı olduğunu göstermiştir. 

Ebeveynler, bu olay karşısında durumu gerçek olarak kavrayabiliyor, durumla ilgili 

destek görüyor ve yeterli baş etme   mekanizmalarını geliştirebiliyorlarsa sorunu 

çözümlemede başarılı olacaklardır. Her türlü kayıpta tepkiler evrenseldir. Bunlar; şok, 
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inkar, kabullenme, pazarlık, düzelme ve çözümdür. Kayıp yaşayan ailelerin bu sürece 

adaptasyonu, kaybın oluşacağını kavramak, kayba ilk reaksiyonun oluşması, karar 

verme, destek sistemlerinin kullanılması ve eve uyum aşamalarıyla gerçekleşir.  Kaybı 

deneyimleyen ailelerin gereksinimi olan bilgilendirme, danışmanlık alma ve annenin 

bakım gereksinimlerinin karşılanması hemşirelerin öncelikli görevleri olduğunu göz 

önüne alırsak, hemşirelerin bu ailelere yaklaşımda ne kadar önemli rol oynadıkları 

ortaya çıkmaktadır. Aileler bu dönemde kayıpla ilgili duygularını onları yargılamadan 

dinleyecek, kendileri ve bebekleri için en doğru kararları vermelerine zaman ve ortam 

yaratacak, onları hakları konusunda bilgilendirecek önyargısız, pratik ve gerçekçi 

hemşirelik yaklaşımlarına gereksinim  duyarlar. Ayrıca kaybı deneyimleyen ailelerin bu 

süreç boyunca sağlık bakımı verenlerin yanlarında olmalarının bile destekleyici 

olduğunu ve bireysel danışmanlığı grup danışmanlığına tercih ettiklerini ifade etmeleri 

hemşirenin kaybı deneyimleyen ailelerin bakımında üstlendiği aktif rolü 

göstermektedir(20). Çalışmamız, perinatal kayıp yaşayan hastaların psikososyal 

sorunlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. 
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2. GENEL BİLGİLER 

2.1 Abortus Tanımı 

Abortus (düşük) çok eskiden beri bilinen,  tanımlanmış bir klinik olgudur. 

Antenatal dönemin, birinci ve ikinci trimasterinde kanama yapan nedenler arasında ilk 

sırayı alır. Kanama yapmasının dışında yine oluşturduğu bir çok komplikasyonlarla da 

önemli bir obstetrik patoloji niteliğini taşır (4). 

Abortus ile ilgili önceleri “dışarıda yaşayabilme yeteneğini kazanmamış, 

embriyo veya fetus ve eklerinin (desidua, korion, amnion zarı ve sıvısı, umblikal kord 

ve plasenta) tamamının veya bir kısmının uterus kavitesi dışına atılması” olayıdır 

şeklinde basit bir tanım yapılmıştır. Zamanla teknolojinin ilerlemesi, yeni ve çok etkin 

ilaçların bulunması, gebelik fizyolojisindeki bilinen bilgilerin çok genişlemesi fetus için 

dışarıda yaşayabilme şansını hem arttırmış, hem de bu şansı gebeliğin daha erken 

dönemlerine taşımıştır. Bu nedenle de önceleri yapılan bu tanım yetersiz kalmıştır. 

Sonuçta 1977 yılında Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) gebelik ürününün (embriyo veya 

fetus) ağırlığı ve gebelik sürecini kriter alarak yeni bir abortus tanımı getirmiştir. Bu 

tanım günümüze dek ufak tefek farklılıklarla kabul görerek gelmiştir. Böylece;  20. 

gebelik haftasından önce,  500 gr.’ dan az embriyo veya fetus ve eklerinin 

tamamının veya bir kısmının uterus kavitesi dışına atılması olayına  “abortus” 

denilmektedir (4,5,16). 

                                                         

 2.2 Abortus Sınıflandırması 

 Abortuslar, oluş zamanlarına, oluş şekillerine, tamamlanma şekillerine, klinik 

seyirlerine göre sınıflandırılırlar.Bir ülkede hangi koşullarda düşük yaptırılabileceği 

veya yapılabileceği yasalarla belirlenmiştir. Girişim yasalara uygun ise yasal düşük 

(legal), yasalara uygun değilse yasa dışı düşük (illegal) olarak tanımlanır. Gebeliğin 12. 

haftadan önce sonlandırılmasına erken düşük, 12-20. haftalarda sonlanmasına geç düşük 

adı verilir. Abortus olguları içerisinde, araştırmamız açısından 2 ayrım çok önem 

taşımaktadır; 

 

1)Terapötik  abortuslar 

2)İstemli  abortuslar  
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İstemli abortuslar (kriminal, elektif); ortada anne ve fetus yönünden hiçbir tıbbı 

sorun yok iken, sadece istenmeyen bir gebelik olgusunun 10. gebelik haftasından önce 

sonlandırılmasıdır. Dolayısıyla  istemli abortus dışında kalan tüm vakalarda çiftlerin 

isteği dışında gelişen tıbbı  sorunlar yaşanmaktadır. Gebeliğin devamı halinde annenin 

hayatını tehlikeye sokacak medikal hastalıklar veya fetusun majör malformasyonları  ve 

genetik anomalileri teröpatik abortusun endikasyonlarıdır. 

Abortusların etiyolojik  faktörleri oldukça fazladır. Bu nedenle etiyolojik 

faktörleri 3 grupta toplanır: 

 

1- Embriyoya ait faktörler 

2- Maternal faktörler 

3- Paternal faktörler 

 

 1-Embriyonel Faktörler; Spontan düşüğe neden olan embriyonel faktörler, çoğu 

kez ilk trimesterde görülürler. Bu grupta en sık karşılaştığımız neden, kromozom sayısı 

bozukluklarıdır. Spontan abortusların %60’ ında bu patoloji ile karşılaşılır. Bunların 

arasında en sık görüleni, otozomal trisomilerdir. 16., 21. ve 22. kromozomlardaki 

trisomiler sıklıkla görülür. İkinci sıklıkla kromozom anomalisi monozomi X (45XO) 

olgularıdır. 

Yine ilk trimesterde spontan abortusa  yol açan başka bir neden konjenital organ 

anomalileridir. (Nöral tüp defekti duodenal atrezi , ösefagus atrezisi gibi) Ayrıca 

plasenta anomalileri de başka bir spontan abortus nedenidir. Özellikle ilk trimesterde, 

radyasyon, bazı enfeksiyonlar ve kimyasal toksik etkili maddelerde embriyoda 

teratojenik etki yaratarak spontan abortusa neden olabilirler. 

 2-Maternal  Faktörler; Anneye ait faktörler daha ziyade 1. trimester sonu ile 

2.trimester abortuslarına neden olurlar.Enfeksiyonlar, endokrin bozukluklar, annede 

renal ve hipertansif hastalıklar, tüberküloz, beslenme bozuklukları, toksik nedenler, 

travmalar, genital organ ve pozisyon bozuklukları, tümörleri, servikal yetmezlik, psişik 

ve emosyonel nedenler, immünolojik nedenler arasındadır. 

3-Paternal Faktörler; Abortuslarda paternal faktörler üzerindeki araştırmalar 

halen yetersizdir. Spermiumlardaki anomalilerin veya paternal kromozom 

anomalilerinin abortuslarda artışa neden olabileceği düşünülmektedir. 
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Yine paternal ve maternal antijen ve antikor sistemlerinin abortus etiyolojisinde 

yeri olduğu düşünülmektedir.Ayrıca spermiumlardaki DNA azlığının spontan 

abortuslara neden olabileceği belirtilmektedir (4,5,16).  

 Ultrasonografi  son 15 yılda büyük gelişme kaydetti ve ülkemizde de yaygın 

kullanım alanı bulmuştur. Yüksek rezolüsyonlu aletlerin gelişmesi görüntü kalitesini 

iyileştirmiştir. Özellikle vaginal  propların kullanıma girmesi ile de ilk trimesterde tanı 

olanakları artmıştır. Ultrasonografi,  gebelikte bir sorun olduğu zaman (abortus 

imminens, ekstrauterin gebelik şüphesi, gebelik yaşı ile uterus büyüklüğü arasında fark 

vb.) ve rutin olarak belirli gebelik haftalarında uygulanır. Uzun yıllar rutin 

ultrasonografinin  16. -20. ve 32. – 36. gebelik haftalarında uygulanması savunulmuştur. 

Ancak son yıllarda vaginal ultrasonografi ile bazı fetal anomalilerin saptanması ve bazı 

organ anomalilerinin (örn. Kalp, böbrek) 20. -22. haftalarda daha iyi tanınabilmesi bu 

uygulamada değişikliğe gidilmesine yol açmıştır. Bir gebenin 10. -12.(vaginal), 20.-22. 

ve 30.-32. gebelik haftalarında ultrasonografi ile muayenesi, bozulmuş erken 

gebeliklerin tanısı, fetal anomalilerin tanısı ve fetal büyümenin değerlendirilmesi için 

tavsiye edilmektedir (4). 

Özellikle embriyonel/ fetal malformasyonların 14. gebelik haftasına kadar tanısı, 

giderek artan önem kazanmaktadır. Anomalilerin bir kısmı genellikle sadece bu 

haftalarda görülebilmektedir. Çünkü ileri haftalarda kaybolabilmekte veya embriyo/ 

fetus  intrauterin ölmektedir. Gerçi fetal malformasyonların  önemli bir kısmı ileri 

gebelik haftalarında saptanabilmektedir ama ilk trimesterde tanınabilen 

malformasyonların sayısında  dikkate alınması gereken bir artış söz  konusudur. Bu artış 

tabii ki yüksek rezolüsyonlu vaginal ultrasonografilerin kullanma girmesi  ile olmuştur. 

Erken gebelikte embriyonel/ fetal malformasyon tanısı için bu haftalara özgü 

embriyonel yapının çok iyi bilinmesi  gerekir. Malformasyonların erken tanısı, erken 

tıbbi tahliyeye olanak tanıdığı için gebeler için hem tıbbi hem de psikolojik olarak daha 

az travmaya neden olur (4). 

 

2.3   Fetus Hakları   

Her kültürün gebelik ve doğum ile ilgili çeşitli görüşleri, kalıpları vardır. Tıbbi 

kavramlar ise sürekli değişim içerisindedir. Batı toplumunda bir yandan medikal 

otoritenin zayıflaması, diğer yandan yasa yapıcı-uygulayıcı otoritenin gittikçe 
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kuvvetlenmesi sonucunda, hasta-hekim ve hasta-toplum ilişkileri değişmiştir. Bu  

durum, kendi haklarını savunma kapasitesine sahip olmayan fetus için daha da 

karmaşıktır. Ulusal ve uluslar arası kesin kuralların olmadığı bu konuda hekimlerin  

tutumlarının ne olduğu tam olarak bilinmemesi de zaman zaman karmaşık sorunlara yol 

açmaktadır. 

Dünyada henüz fetus hakları konusunda imzalanmış bir belge yoktur. Birçok 

ülke tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesinde 

fetus ile ilgili gözetme yetkisinin  anne ve babada olduğu, 6. maddesinde fetusa yönelik 

kriminel abortusların azaltılması gerektiği ve özürlü  yeni doğanların de diğer bebekler 

gibi haklara sahip oldukları vurgulanmış, ancak gebelik sonlandırması ile ilgili kesin 

yaklaşımlardan kaçınılmıştır.  

Anne otonomisini dikkate alan toplumlarda gebelik süresince annenin istekleri 

ön planda tutulmaktadır. Bu durumda anne adayı yasaların elverdiği ölçüde fetus 

üzerinde hak ve söz sahibi olabilmekte ve doğum öncesinde medikal olanakları kendi 

isteği doğrultusunda yönlendirebilmektedir. Ancak günümüzde fetal tıptaki gelişmeler 

(intrauterin girişimler ve tedavi seçenekleri) sayesinde fetus da bir hasta gibi tanı ve 

tedavi imkanlarından yararlanabilmektedir.  Diğer bir deyişle, annenin istekleri her 

zaman tıbbi gerçeklerle  uyuşmayabilmektedir. Anne hakları ile fetusun  çıkarları 

çatışınca hekim bir ikilem ile karşılaşmakta ve çözümü zor durumlar ortaya 

çıkmaktadır. 

Gebelik sonlandırma ve karşılaşılan sorunlar, yıllarca toplumları çeşitli 

yönlerden ilgilendirmiş, birçok kere tam artık halledildi denirken başka bir boyutta 

tekrar gündeme gelmiştir. Terapötik gebelik sonlandırılmasının biyolojik, psikososyal, 

sosyolojik, politik, etik ve legal yansımaları vardır. Burada uygulayıcının tecrübesi, 

dünya görüşü, tıbbi eğitim düzeyi, hastasının fizik, sosyal ve psikolojik durumuna 

hakimiyeti, yapacağı uygulamada önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu tip kararların 

verilmesinde doğum uzmanının yanı sıra diğer uzmanlık alanlarının da görüşleri önem 

kazanabilir. Son karar verilirken kurtarılacak hayatın kalitesi ve süresi, verilecek uzun 

tedavi uğraşı, yasal sınırlar ve toplumsal  beklentiler dikkate alınmalıdır (21). 

Chervenak ve Ark 1980’li yıllarda terme kadar ulaşmayacak gebeliklerde, 

nörolojik sekeli doğabilecek fetuslarda gebeliğin sonlandırılmasını önermekte idiler. 

Yine o yıllarda gebeliğin 3. trimesterinde etik olarak sonlandırılabilen anomali sadece 

anensafali idi. Daha sonraki yıllarda buna triploidinin  de eklenmesi önerilmiştir. Bu 
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listeye trisomi 13 ve 18 ile, alobar holoprosensefali, hidranensefali, renal agenezi, 

tanatoforik displaziyi de ekleyenler vardır. Günümüzde, yaşama şansı olmayan bu gibi 

fetusların gebeliğin 3. trimesterinde bile olsalar hasta olarak kabul edilmemelerini  

savunanların yanı sıra, gebeliğin son trimesterinde bulunan tüm fetusların 

sonlandırılmalarının etik açıdan doğru olmadığını belirtenler de vardır. Ancak bu gibi 

durumlarda genel etik yaklaşım sonlandırma yönündedir. Eğer fetusun durumu anne 

hayatını tehlikeye sokuyorsa  o gebelik hangi haftada olursa olsun sonlandırılmalı, 

annenin buna muhalefeti durumunda ise yasalar devreye girmelidir (21). 

Ülkemizde, Türk Medeni Kanununun  27. maddesinde kişinin şahsiyetinin sağ 

olarak doğduğu andan itibaren başladığı belirtilmiştir. Aynı kanunda  medeni hakkın 

implantasyonla başladığı da vurgulanmıştır. Yani embriyo dahi medeni haklara sahiptir. 

Yine Medeni Kanunun 524. maddesi, 298. maddesi , Anayasanın 41. maddesi gebeliğin 

sonlandırılması ve cenin haklarının korunmasına yönelik yasal korumaları içermektedir. 

Nüfus Planlaması Hakkında 2827 numaralı yasanın Gebeliğin Sona Erdirilmesi ile ilgili  

bölümüne baktığımızda: “Gebeliğin 10. haftasına kadar annenin sağlığı açısından tıbbi 

sakınca olmadığı takdirde istek üzerine rahim tahliye edilir” denmektedir. Aynı yasa 

“gebelik süresi 10 haftadan fazla ise rahim, ancak, gebelik annenin hayatını tehdit ettiği 

veya edeceği veya doğacak çocuk ile onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete 

neden olacağı hallerde doğum ve kadın hastalıkları uzmanı ve ilgili daldan bir uzmanın 

objektif bulgulara dayanan gerekçeli raporları ile tahliye edilir” diye devam eder. Kanun 

maddesine daha sonra özetle “acil durumlarda kadın hastalıkları ve doğum uzmanının 

tek başına da bu kararı verebileceğinden” bahsedilmekte, ancak “işlem sonrası 24 saat 

içinde gerekli belgeleri hükümet tabipliği veya sağlık müdürlüğüne ivedi olarak 

ulaştırması” gerektiği  vurgulanmaktadır. Acil duruma yol açacak şartlar, müdahale yeri 

ve koşulları, belgelendirme gibi konular ilgili tüzükte yer almıştır.(Rahim Tahliyesi ve 

Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük) Kişinin 

kendisi ve evli ise eşi,  bir izin belgesi  imzalamış olmalıdırlar. Acil durumlarda izin 

şartı  aranmamaktadır. Bu tüzükte yer alan 2 sayılı listede 10.gebelik haftasından sonra 

rahim tahliyesi (gebelik sonlandırması) gerektiren hastalıklar ve durumlar 14 madde 

halinde belirlenmiştir (14,21). 

Ülkemizde gebeliğin 3. trimesterinde prenatal tanı sonrasında yaşamla 

bağdaşmadığı düşünülen, ağır malformasyonu olan fetusların gebeliğin sonu 

beklenmeden sonlandırıldıkları bildirilmiş, hatta bir kısmının doğum eylemi sırasında 
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feda edildikleri anlaşılmıştır. Nitekim anomalili olgularının büyük bir bölümünde 

müdahale edilen gebelik haftası literatürde etik olarak benimsenenden  daha ileridedir. 

Yapılmış olan çalışma ve olgu sunumlarından, fetusun yaşam olasılık sınırı olarak 26-

28 gebelik haftalarının alındığı, bu haftalara kadar olan süre içinde gereken olgulara 

gebelik sonlandırmasının daha rahat yapıldığı anlaşılmaktadır. Ülkemizdeki farklılığın 

sebebi, birçok yenidoğan ünitesinde 28. haftadan önce fetal yaşam şansının 

(olasılığının) düşük olması ve gebeliklerin buna güvenilerek geç dönemde de 

sonlandırılabilmesidir. Ayrıca ultrasonografi ile izlemeye rağmen bazı anomalilerin 

saptanma şansının abortus sınırını geçmesi, bu durumda prenatal tanıyı yapan hekim ve 

başından beri böyle bir durumla karşılaşmak istemeyen ailenin gebeliğe devam etme ile 

sonlandırma arasında ikilem yaşamasına neden olmaktadır. Aslında erken doğurtulma 

ile bebeğin yaşam  şansı azaltılarak bir nevi ölüme sebep olunmaktadır. Dolayısıyla, 

özellikle abortus sınırı kabul edilen 22. gebelik haftasından sonra, fetusun sağ ve 

sağlıklı, doğru zamanda ve doğru yöntemle doğurtulması hakkı bir şekilde ihlal 

edilmektedir. Yine de bazı merkezlerimizde gebeliğin son trimesterinde postpartum 

tedaviye olanak sağlayacak medikal girişimlerin yapıldığı ve ailelerin isteğine rağmen 

gebeliğe müdahale edilmediği de yapılmış olan yayınlardan anlaşılmaktadır. Bulunan 

her türlü malformasyon veya defekt öncelikle sonladırma seçeneğini akla getirmemeli, 

tam tersine öncelikle bir tedavi şansının olup olmadığı araştırılmalıdır. Eğer, yaşamla 

bağdaşmayan anomaliler bir gerekçe olarak gösterilmek istenirse ki bunları sayısı 

zannedildiği kadar fazla değildir, bu anomalileri daha erken gebelik haftalarında  

tanıyabilmek olasıdır. Bu nedenlerle, ülkemizde özellikle obstetrik ultrasonografi 

eğitimi ve tarama programları  desteklenmeli ve geliştirilmelidir (21). 

Sonuç olarak gebelik bir bütündür ve anne ile fetus bu bütünün parçalarıdır. 

Anne ve fetus ayrı hakları olan iki ayrı kişi olarak ele alınmamalıdır. Fetusu koruyacak 

her türlü girişim gebelikte öncelikle annenin  kararlarına saygı gösterilerek yapılmalıdır. 

Anne adaylarının sağlık, kişilik ve insanlık hakları gebelik sonuna ertelenmemelidir. 

Prenatal tanı ile ilgili yapılabilecek her şey fetusun yaşama sınırından önce 

tamamlanmış olmalıdır. Ancak gerektiğinde anne adayına taşıdığı fetusa karşı kişisel 

sorumlulukları olduğu hatırlatılmalıdır. Yaşam sınırını geçmiş her fetus artık hasta 

olarak kabul edilmeli ve ailenin gebelik sonlandırması yönündeki telkinleri ön plana 

çıkarılmamalıdır. Kısa ve uzun vadeli yeni tedavi yöntemleri iyi bilinmeli, çözümü olan 

durumlarda yanlış endikasyon ile gebelikler sonlandırılmamalıdır. Her türlü karar 
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öncesinde konsültasyon ve etik kurul danışmanlığına baş vurulmalı, disiplinler arası 

işbirliği sağlanmalıdır (21). 

Fetusu korumanın yolları: uygun yasal düzenleme ve denetim mekanizmalarını 

işletilmesi yanında, eğitim programları ile kadının durumunun iyileştirilmesi, annelik ve 

çocuk sağlığı programlarının yaygınlaştırılması, gebelik komplikasyonlarından 

korunmayı amaçlayan araştırma ve hizmetlerin desteklenmesinden geçmektedir. 

Özellikle doğum hekimlerinin unutmamaları gereken nokta, perinatal tanı ve gebelik 

sonlandırması işlemlerini yapabilecekleri, bunların hepsinin günümüz şartlarında yasal 

olabileceği, ancak etik olarak kabul görmeyebileceğidir (21). 

 

2.4 Abortus Sonrası Yaşanan Sorunlar 

Yas kayıp karşısındaki psikolojik tepki, matem ise yakınlarını kaybeden kişilerin 

uğradıkları kaybın ritüel bir şekilde ifade edilmesidir. Gebelik  kaybı veya perinatal 

ölüm için yas tutan ebeveynin özel durumunda, yasın kamusal alanda ifade imkanı ya 

hiç yoktur ya da çok azdır. Yani kamusal alandaki matemde paylaşılabilecek çok az şey 

vardır. Perinatal kayba uğrayan ebeveynlerin çoğu için, “Yas, önemli bir nesne, kişi 

veya vücut parçasının kaybedildiğinin anlaşıldığı zaman yaşanan zihni ve fiziksel 

acıdır”  tanımı, acı bir gerçektir (18). 

Yasın psikosomatik bileşeni, perinatal kayıpta kabul edilebilecek bir gerçekliktir 

ancak kayba alışmanın sosyal bileşeni ebeveynler için daha karmaşıktır. Ayrıca her 

ebeveyn erken bir kayıba yas tutmaz. Limbo ve Wheeler (1986), gebelikleri düşükle 

sonlanmış kadınların % 75’inin yas tuttuğunu ancak % 25’inin bu kayba, sadece 

hayattaki deneyimlerden biri olarak  baktıklarını saptamıştır. Hem yas tutmak hem de 

tutmamak normalse, ebeveynlerin, başkalarından duyarlı bir sempatiden çocuğun hiç 

yaşanmamış olduğu ve bu yüzden desteğe gerek olmadığı düşüncesine kadar gidebilen 

çeşitli tepkilerle karşılaşmaları şaşırtıcı değildir. 

Çocuklarını kaybeden ebeveynler çoğu zaman, ölümü görmemiş, şimdi ise 

büyük ve beklenmedik bir kayıpla karşı karşıya kalan genç insanlardır. Bir fetusun 

aniden ölümüne neyin sebep olduğu konusunda  ilerlemeler kaydedilmekle birlikte, akıl 

sağlığı alanındaki araştırmacılar ve uygulamacılar düşüğün neden olabileceği yoğun 

duygusal kargaşayı incelemeye yeni başlıyorlar. Ebeveynlerin  hayal kırıklığı ve acısı, 

özellikle ailenin gerçekleşmesini çok istediği planları aniden  yok olunca çok keskin 
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olabilir. (Lasker ve Toedter 1991) Sadece beklenen çocuk değil, ebeveynin bu çocukla 

ilgili hayalleri, rol beklentileri ve aile hayatı için vizyonları ve belli tarihlerdeki dönüm 

noktaları da yok olmuştur. Schwartz’ın (1994) belirttiği gibi, “ölüm onların hayat 

takvimlerini yok eder.” (18). 

Gebelik kaybı yaşayan kadınların gösterdikleri en yaygın tepkiler; yas, 

depresyon ve anksiyetedir. Depresyon ve anksiyete gebelik kaybını takiben ilk hafta ya 

da ayda görülen en yaygın tepkilerdir. Yas tutmak, değişimlerin sindirilmesi, yeni 

duyguların yorumlanması ya da gerçeğin tanımlanması sürecidir. Bu tepkilerin 

oluşmasındaki risk faktörleri geçmişteki psikiyatrik öykü, yetersiz sosyal destek, 

yaşayan çocuğu olmaması, ileri gebelik haftası düşük hakkındaki bilgi yetersizliğidir 

(2,22).   

 

Bazı  özel araştırma gerektiren ve dikkat edilmesi gereken psikolojik 

semptomlar listelenmiştir: 

 

• Tehlikeli ve inatçı suisit düşünceler, 

• Karakteristik olarak kendini değersiz hissetme, 

• İnsomnia, 

• Psikomotor retardasyon ya da ajitasyon, 

• Fonksiyonel bozulma( yemek yiyememe, uyuyamama, işine ya da çocuğuna 

bakamama vb.) 

• Semptomların 1 yıldan uzun devam etmesi, 

• İlaç ya da alkol suistimali ya da kullanımının artması (3). 

 

  Côté- Arsenault D ve Mahlangu N, tarafından bir ya da iki kez perinatal kayıp 

yaşayan, 17 ile 18. gebelik haftası arasındaki 72 kadınla perinatal kayıp sonrası etkiler 

araştırılmıştır. Sonuçta, farklı davranışlara rağmen emosyonel duyguların genellikle 

anksiyete ile karakterize olduğunu görmüştür (7).  

Layer SD, Robert C, Wild K ve Walkers J,   yaptığı çalışmada, hasta tarafından 

bilinmeden de düşüğün sonrasında negatif etkilerin yanı sıra, düşük sonrası üzüntü 

(post-abortion grief) ve post-travmatik hastalık da gelişebileceğini belirtmişlerdir (11). 

Nikcevic AV, Tunkel SA, Nicoladies KH, yaptıkları çalışmada; 10.-14. haftalarda tanısı 

konmuş, missed abortion deneyimleyen 240 kadına, takipli bir bakım programı 
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uygulayarak, düşüğün yan etkileri ve psikolojik hastalıklar arasında bir bağlantı olup 

olmadığını araştırmışlardır. Anksiyete ve depresyon oranı yüksek gözlemlenmiştir (13). 

 

2.5 Perinatal Kayıp Sırasında Ebeveynlerin Başa Çıkma Yöntemleri 

Kadınların ve erkeklerin üzüntüyü yaşama şekilleri farklı olabilir. Menke,  

Peppers ve Knapp, perinatal kayıp yaşayan anne ve babaların üzüntü süreçlerini değişik 

oranda yaşamalarının nadir olmadığını bulmuşlardır. Birbirinden farklı şekilde yas 

tutmanın nedeni anne ve babanın bebekle birleşme şekillerinin farklılığından 

kaynaklandığı düşünülmüştür. (19) 

Araştırmacılar, genel olarak babaların üzüntü sürecinin annelerden daha hızlı 

olduğunu ve bu yüzden yas fazından daha çabuk çıktıklarını düşünmüşlerdir. Bu durum 

ilişkilerdeki zorlukların başta geleni olabilir. Baba araştırma, ortaya çıkarma fazından, 

kabullenme ve çözüm fazına geçerken anne, bu aşamada içten içe yoğun bir acı 

hissedebilir. Eğer anne babanın iletişimleri iyi değilse, anne babanın davranışlarını 

anlamayabilir. Kadın erkeği soğuk ve ilgisiz olarak algılayabilir, kişisel hislerini onunla 

paylaşmayabilir, yalnızlık hissi artar ve acısını tanımaya izin vermede başarısız olur. 

Diğer taraftan baba eşini stresli görmekten rahatsızlık duyar ve onu duygu bozukluğu 

olan biri olarak görebilir.”Birbirine uymayan yas tutma şekilleri evlilikte anlaşmazlığa 

neden olur. Bu şekildeki bir çatışma ayrılık ya da boşanmaya sebep olabilir. (19) 

Başetme alanında bir çok çalışmalar yapılmış olmakla birlikte, Frydenberg ve 

Lewis tarafından Yetişkinler için Başa Çıkma Skalası geliştirilmiştir.Yetişkinler için 

Başa Çıkma Skalasında yer alan itemler şunlardır: 

 

1. Sosyal destek aramak, 

2. Problemi çözmeye odaklanmak, 

3. Çok çalışmak, 

4. Kaygı(üzüntü), 

5. İlişkileri geliştirmek, 

6. Umutlu düşünmek, 

7. Gerginliği azaltmak, 

8. Sosyal faaliyet, 

9. Problemi görmezden gelme, 
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10. Kendini suçlama, 

11. Kendini koruma, 

12. Tinsel (manevi, dini) destek arama, 

13. Olumluluğa odaklanmak, 

14. Profesyonel yardım aramak, 

15. Rahatlatıcı hobiler aramak, 

16. Fiziksel eğlence 

17. Kendini içeren parçaları korumak, 

18. Mizah.  

 

Bu 18 iteme ek olarak Başetmemek denilen seçici bir item  vardır ki bu başa 

çıkma yetersizliği ve psikosomatik hastalıklardan dolayı ortaya çıkan bir durumdur. 

Menke, Peppers ve Knapp’ın  çalışmasında bu skala kullanılmıştır. Bu çalışma;  

düşük ya da ölü doğumu takiben, ebeveynlerin söylemediği, ancak kayıp ve üzüntü 

sürecini paylaşırken, seçilen başa çıkma stratejileri arasındaki farklılıkların belirlenmesi  

için yapılmıştır. Çalışma 35 kadın, 17 erkek  toplam 52 denek üzerinde yapılmıştır. 

Yetişkin Başa Çıkma Skalası ve Adolesan Başa Çıkma Skalası uygulanmıştır. Sonuçta; 

düşük/ ölü doğum nedeniyle çocuk kaybeden kadınlar ve erkeklerin arasındaki en 

önemli fark baş etme yöntemleri olduğu belirlenmiştir. Elde edilen veriler göstermiştir 

ki erkekler problemi görmezden gelmeye çalışırken, üzüntüye eğilimleri kadınlardan 

daha fazladır. Erkeklerin problemi içlerine attıklarını ve üzüntü sürecini çabucak 

atlatma girişiminde olduklarını gözlemlemişlerdir. 

Erkeklerin en sık kullandığı başa çıkma yöntemleri; problemi görmezlikten 

gelmek, sosyal destek, çalışmak, problemin çözümüne odaklanmak, arkadaşlık ve 

kendini korumadır. 

Bu modelde kadınların seçtiği başa çıkma yöntemleri;  gerilimi azaltmak, 

dinsel(manevi) destek aramak, umutla düşünmek, ait olmayı hissetmek, kendini 

suçlamak, rahatlamak, fiziksel eğlence, probleme odaklanmak ve başetmemektir (12). 

Sıkıntılar ve zorlanmalar karşısında  geliştirilen uyum yollarından biri de 

savunma mekanizmaları’dır.  Bu mekanizmaların amacı bireyin kendisini psikolojik 

dağılmaya karşı korumasıdır. Ödünleme, bastırma, hayal kurma, gerileme, saplanma, 

yer değiştirme, mantığa büründürme, yansıtma, karşıt tepki geliştirme, inkar etme, 
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yüceltme, özdeşleştirme, sembollerle ifade etme mekanizmalar farkında olunmadan 

sürekli olarak kullanılır (19). 

2.6  Perinatal Kayıp Sonrası Sosyal Destek 

Perinatal kayıp yaşayan ebeveyn çoğu zaman aileden veya arkadaşlardan kaybın 

hemen sonrasındaki aylarda destek ve bu zor durumlarda yardım beklemektedir. Ancak 

aile ve arkadaşlar, çoğu zaman matemli aileye nasıl yardım edecekleri konusunda emin 

değildirler. Aileler ve arkadaşların ebeveynlere destek sağlama yöntemlerinin kalıcı 

etkileri olabilir. Ebeveyn desteklenmediğini algıladığı takdirde, bu elemli dönemde 

dışlanmış ve yanlış anlaşılmış hissedebilir. Ayrıca sosyal destek eksikliği komplike ve 

kronik elemle bağlantılandırılmıştır. Bir çok araştırmacı, perinatal ölümün ardından 

ebeveynin yaşadığı sosyal dışlanmayı belgelemişlerdir.(Clyman ve arkadaşları, 1980; 

Helmrath ve Steinitz, 1978; Rajan,1994) Araştırmaların sonuçları ebeveynin çogu 

zaman aileleri ve arkadaşları tarafından terk edildiklerini hissettiklerini göstermektedir. 

Ebeveynler kendileri ile karşılaşılmaktan kaçınıldığı veya aile veya arkadaşlardan 

bazılarının sohbet ettikleri bir odaya girdiklerinde aniden herkesin susması gibi 

davranışlar tarif etmişlerdir. Ayrıca, bu araştırmada ebeveynler kendileri bebek 

kaybetmemiş kişilerden, kendilerini nasıl hissetmeleri ve nasıl davranmaları konusunda 

istemedikleri halde tavsiyeler aldıklarında öfkelendiklerini söylemişlerdir. Ebeveynler 

ayrıca, aile veya arkadaşların kayıp durumu anlamadıkları veya kabul etmedikleri ve 

çocuklarını kaybetmelerini önemsiz olarak göstermelerinin de kendileri için zor bir 

durum olduğunu belirtmişlerdir. 

Yapılan başka bir araştırmada (Cecil,1994), bir çok vakada ailelerin desteği 

yetersiz bulunmuştur. Ebeveynlere çoğu durumda, aileleri tarafından nasıl davranmaları 

gerektiği söylenmektedir. Kadınlara hayatta olan çocukları için minnettar olmaları 

gerektiği veya yeni çocuklar doğurmaya çalışabilecekleri söylenmektedir. Erkeklerin 

duyguları çoğu zaman görmezlikten gelinmekte ve güçlü bir şekilde eşlerine destek 

olmaları söylenmektedir. Bu mesaj türleri, ebevenlerin hislerinin çok az takdir edildiğini 

ve kayıplarının önemsizleştirildiğini göstermektedir. 

Rajan da ebeveynlerin yaşadığı dışlanmışlığı göstermektedir. Rajan, 

araştırmasında yas sürecine sosyal desteğin katkısını değerlendirmiştir ve perinatal 

kayıp yaşayan 85 kadınla mülakat yapılmıştır. Bu araştırmada kadınlar, ne 

söyleyeceklerini veya yapacaklarını bilmedikleri için konuşmaktan korkarak, 
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kendilerini tamamen yok sayan arkadaşlardan söz etmişlerdir. Bu deneyimler kadınları 

dışlanmış, yalnız ve terk edilmiş hissetmeye yöneltmektedir. 

Araştırmacılar, ebeveynlerin kayıplarının ardından son derece dışlanmış 

hissettiklerini ve bu tür bir kaybın bir yetişkin veya bir çocuğun kaybından farklı 

muamele gördüğünü belirtmişlerdir. Bir çok çift, kayıplarını başkaların tavırları 

karşısında hayal kırıklığı, içerleme ve öfke duyduklarını ifade etmişlerdir (8). 

Sosyal bir çevre ile ilişkilerin nitelik ve miktarının perinatal kayıptan etkilendiği 

kanıtlanmıştır. (de  Montigny, Beaudet ve Dumas 1999) Geçmiş altı yıl içerisinde 

perinatal kayba uğramış 20 ebeveyn ile görüşülmüştür. Araştırmaya katılan ebeveynler, 

ailenin uzak üyelerinin çoğu zaman kendilerini rahatsız hissettiklerini ve yastaki 

ebeveyne nasıl tepki göstereceklerini veya nasıl destek vereceklerini bilemediklerini 

söylemişlerdir. Bu bebekten bahsetmekten kaçınmak veya kaybın büyüklüğünü küçük 

göstermeye çalışan yorumlar yapmak gibi destekleyici olmayan davranışlara 

yönelmektedir. Bu tepkilerden incinmekten kaçınmaya çalışan ebeveynler çoğu zaman 

kendilerini  izole etmekte ve aile ile arkadaşlardan uzaklaşmaktadırlar. Sonuçta, 

perinatal kaybın ebeveyn çevreleriyle ilişkilerinin nitelik ve niceliği üzerinde bir etkisi 

olmaktadır. Bazı aile ilişkileri, ailelerin ebeveynlerin yanında olması ve derin yaslarını 

ifade etmelerine imkan sağlamaları nedeniyle güçlenmiştir. Bazıları ise zayıflamış ve 

sonunda sosyal çevreleri içerisinde kalıcı bir ilişki kaybına kadar gitmiştir. Destekleyici 

ilişkilerin kayıp yaşayan aileler için önemli olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları, 

kadının matemini destekleyici bir ortamda  yaşama imkanını bulmasının ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir.(Cecil,1994; Rajan, 1994). Kadınlar, benzer 

deneyimler yaşayan arkadaşları ve aileleri ile deneyimlerini paylaşabilmeyi yararlı 

bulmaktadırlar. Cecil, dinlemek, sempati göstermek, empati kurmak ve pratik yardım 

gibi davranışların en yararlıları olduğunu göstermiştir. Aileler, özellikle ailelerinin ilgi 

ve yaslarını ifade etmeleri ve kayıplarının önemini takdir  etmelerini değerli 

bulmaktadırlar (8). 

Ebeveynler, duygusal destek, tavsiye/rehberlik, mali/maddi yardım, pratik 

yardım, sosyalleştirme gibi destekleyici davranışlar tanımlamışlardır. Görüşmelerde, 

bütün ebeveynler duygusal desteğin birçok alt kategorilerinden söz etmişlerdir. Bunlar 

arasında,  fiziksel olarak yanında olmak,  dinlemek/ hislerini ifade etme imkanı vermek,  

cesaretlendirmek ve hislerini kabul etmek ve sempati göstermek (8). 
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2.7  Perinatal Olgu ve Ailesinin Bakım Gereksinimleri   

 
Perinatal olgu ve ailesinin biyo-psiko-sosyal ve kültürel özelliklerine 

temellenmiş çok çeşitli sağlık bakım gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerin  başında 

birey olarak insan yaşamına  ve onuruna, kültürel, etik ve yasal değerler ile inançlara 

saygı gösterme gelmektedir. 

Ayrıca gebe ve ailesinin, anlama ve anlaşılma, yargılamadan dinleme, soru 

sorabilme, sağlık profesyonelleri ile sorunlarını tartışabilme, kısacası hizmet sunanlar 

ile etkili iletişim kurabilme isteği ve ihtiyacı vardır (6). 

Gebe ve ailesinin uyum sağlamaya çalıştıkları bu fizyolojik yaşam krizinde, 

beden imajı değişikliği, bilgi yetersizliği, yüksek teknolojiden ürkme, bazıları için söz 

konusu olan kayıp ve yoksunluk vb. nedenlerle uyumsuzluk,  korku, stres, kriz hatta  

depresyon yaşayabilirler. Bu nedenle kendilerine hizmet sunan sağlık ekibinden 

empatik yaklaşım, emosyonel destek ve kendi bebeğinin bakımı, tedavi-bakım 

uygulamaları, hakları ve hizmetlerin maliyeti hakkında bilgilenme ve danışmanlık 

gereksinimi duyarlar (6). 

Sağlık çalışanlarının kayıp yaşayan ailelere bakım vermede önemi 

büyüktür.Yapılan bakımda hatalı yaklaşımların keder sürecini uzattığı araştırmalarla 

bildirilmiş, bu konuda sağlık çalışanlarının önemi bir kez daha vurgulanmıştır. Perinatal 

kayıp sırasında annelere sağlık personelinin, optimum bakım sağlamaları  için 

geliştirilmiş check-listler bulunmaktadır (1, 15).    

Amerikan Collage of  Obstetricians and Gynecologists (ACOG)’in  yayınladığı 

teknik bülteninde hastanın tedavisiyle ilgili değişik sağlık  personellerinin  tıbbi görev 

ve psikososyal rolleri açıkca ve sistematik olarak özetlenmiştir. Hekimlerin  ve 

hemşirelerin sorumlulukları check- list  şekline dönüştürülmüştür. Bu bölümde özellikle 

hemşireler için check-list  kayıt formunda;  bebeği gören, dokunan kişilerin kayıtları, 

bebeğin adı, hastanedeki  yatış sırasında aileye verilecek olan kayıtlar (fotoğraf, ayak 

izi,vaftiz kartı,broşürler vs.) seçilen ünite, yardım kaynakları (sosyal servisler, 

papaz,gruplar, destek grupları vs.)defin seçenekleri hakkında bilgilendirme, annenin 

daha sonraki takipleri için adres, telefonların doğrulanması, açıklamalar kısmı yer 

almaktadır (1, 15). 
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2.8  Perinatal   Kayıpta   Hemşirelik  Yaklaşımları     

Spontan düşük, müdahaleli düşük ve ektopik gebelikle ilgili kayıpları 

insidansının, tüm gebeliklerin % 15-20’si olduğu ve bunların gebeliğin başlarında 

sonlandığı tahmin edilmektedir. Eğer ölü doğum, yenidoğan ölümü ve ani bebek ölümü 

sendromu da  dahil edilirse bu orana %15 ilave edilmelidir. Sonuçta yaklaşık tüm 

gebeliklerin üçte birinin  kayıpla sonuçlandığı söylenebilir. Tüm sağlık ekibinin kayıp 

yaşayan aileye bakım vermede önemi büyüktür. Hastayla birlikte en uzun süreci geçiren 

bireyler olarak hemşirelerin,  bakımda aktif rol üstlenerek,  aileye desteği, yaklaşımı, 

bakımı çok daha önemlidir.  

Yapılan bir çalışmada ölü bebeği olan annelere bakım verirken hemşirelerin 

%69.9 ‘unun yanlış yaklaşımda bulunduğu saptanmıştır. Bu olumsuz yaklaşımlar 

annelere “üzülmemelerini, yeniden bebeği olabileceğini” veya “ölen bebeğin çok küçük 

olduğunu bu nedenle üzülmemelerini” söylemek şeklinde olduğu saptanmıştır. Oysa bu 

durumda annenin sorunu tekrar çocuk sahibi olup olamayacağı  değil, yaşadığı kayıptır. 

Özürlü bebeği olan annelere bakım verirken güçlüklerle karşılaşan hemşirelerin % 

43.3’ünün olumsuz yaklaşımda bulunduğu saptanmıştır. Bu olumsuz yaklaşımlar 

“bebeğin özürünü görmemeye çalışarak bakım verme, anne ile bu konuda konuşmama, 

normal bir olaymış gibi davranma” olduğu saptanmıştır. 

Gestasyonel yaşı ne olursa olsun genellikle bireyler gebelik kaybını takiben tıpkı 

bir bebek öldüğünde ve onunla ilgili hayallerini umutlarını kaybettiklerinde olduğu gibi 

tepki verir. 

Aileler sadece çocuklarını değil, analık babalık rollerini, gebelik durumunu, 

genlerine ve bedenlerine olan güvenlerini de kaybederler. Bu kayıplara tepki olarak 

fizyolojik ve psikolojik yanıtlar, yani keder süreci başlar. 

Kaybı izleyen süreçte ortay çıkan keder sürecinin safhaları çeşitli şekillerde 

sınıflandırılmıştır.Yasın aşamaları birbirine benzemez  fakat  keskin sınırlarla da 

ayrılmaz. 

Kubler Ross keder sürecini beş aşamada anlatır.1.İnkar, 2. Öfke, 3. Pazarlık, 4. 

Depresyon, 5.Kabullenme. 

Bowlby ve arkadaşları 1970 ‘de çocuğun beklenen ölümü durumunda, 

ebeveynlerin yaşadığı keder sürecini şu şekilde sınıflandırmışlardır: 1.Şok, 2. Araştırma, 

3.Karışıklık,4. İyileşme. 
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Kayıp yaşayan ailelerin bu sürece adaptasyonu bazı süreçleri içerir. Kaybın 

oluşacağını kavramak, kayba ilk reaksiyonun oluşması, karar verme aşaması, destek 

sistemlerinin kullanılması ve eve uyum aşamalarından oluşur. 

Hemşirelik bakımının amacı; kaybı yaşayan ailelere yardımcı olmak, bakım 

gereksinimlerini karşılamak ve sürecin fiziksel ve psikosomatik bir sekel bırakmasını 

önlemek  ve bundan sonra oluşabilecek yaşama ilişkin sorunlara başedebilme yeteneği 

kazandırmaktır. Aileye verilecek hemşirelik bakımı hastanede yaşanan kayıp sürecini ve 

eve uyum aşamalarını kapsamalı, plan aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilmelidir. 

*Aile yas süreci boyunca duygularını karar verici olmayan ve onu 

yargılamayacak birine anlatma ihtiyacı duyabilir. Hemşire ön yargısız ve hoş görülü 

olarak, aileyi duygularını ifade etmesi yönünde cesaretlendirmek, 

*Aileye yaklaşımda empatik, pratik, gerçekçi ve yapıcı olmak, 

*Aileyi hakları konusunda bilgilendirmek ve onların bu hakları kullanmaları için 

uygun zaman ve ortam yaratmak konusunda desteklemek, 

*Gebeliğin sonlandırılması konusunda ebeveynlerin yeterli bilgi sahibi 

olmalarını sağlanmak,  

*İşlem sırasında hastanın yanında olmak ve  bu deneyimleri hasta ile paylaşmak, 

*Hastanın endişesini gidermek için gebeye psikolojik destek vermek, 

*İşlem sonrasında, bebeği yaşayan annelerden ayrı, özel bir odaya alıp, 

psikolojik travmalardan korunmak, 

*Anne fetal kayıba adapte olduktan sonra kontroller, egzersizler, vücudunda 

meydana gelebilecek değişiklikler, hijyen, dinlenme, beslenme ve aile planlaması 

konusunda eğitim vermek hemşirenin rolleri arasındadır. 

Hemşireler ailenin kayıpla başaçıkma davranışlarını kazandırmak için şu 

girişimlerde bulunurlar: 

*Olayın farkında olunduğunu gösteren ifadelerle  “sizin için çok zor ve üzücü 

bir dönem” iletişimi başlatılmalı ve yargılamaktan kaçınılmalıdır. 

*Ailenin inkar, kızgınlık, suçluluk duygularını ifade etmelerine ve ağlamalarına 

izin verilmelidir. 

*Kaybı kabullenmeleri için gerçek uygun zamanda anlatılmalıdır. 

*Ailenin bakım gereksinimleri karşılanmalıdır. 

*Asılsız yaklaşımlardan kaçınılmalı, gerçeği anlamalarına yardım edilmelidir. 
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*Yaşadıkları duygu ve davranışların kayba normal reaksiyonlar olduğu 

anlatılmalıdır. 

*Daha önce kullandıkları başarılı başetme yöntemleri saptanmalı ve tekrar 

kullanmaları sağları sağlanmalıdır. 

*Ailenin durumunu dğerlendirebilmek için açık uçlu sorular sorulmalı, 

yargılamaktan kaçınılmalı, aktif dinleme yöntemleri kullanılmalıdır. 

*Alenin yanında olunmalı, onları yalnız bırakmamalı ve deneyimleri 

paylaşılmalıdır. 

*Ailenin yanlarında olmasını istediği yakınları ve arkadaşları olup olmadığı 

sorularak, gerekirse onlarla iletişim kurmalarına yardımcı  olunmalı ve bu kişilerin 

ziyaretine izin vermelidir. 

*Ailelerin güçlü yönleri açığa çıkarılmalıdır. 

*Gerekli ise psikiyatri uzmanlarından konsültasyon istenmeli, sevk edilmelidir.. 

*Aileye eğer istiyorlarsa bebek  hazırlanmalı, uygun ortam sağlanarak  bebek 

gösterilmeli, tutmalarına ve birlikte olmalarına izin verilmeli,  mahremiyetlerine saygı 

gösterilmelidir. 

*Bebeğin hatıra olabilecek eşyalar aileye verilmelidir. 

*Aileler bebeğin  resmini  çekmek isterse, bebek uygun bir şekilde 

hazırlandıktan sonra  çekime izin verilmelidir. 

*Bebeğe isim vermek isterlerse saygı gösterilmelidir. 

*Ailenin bebeğe inançlarına göre sünnet, vaftiz ve cenaze töreni yapmak 

şeklinde talepleri olduğunda ailenin inaçlarına göre tüm törenlerin gerçekleşmesi 

sağlanmalıdır. 

*Depresyon, agresif davranışlar, kişiler arası ve aile içi ilişkilerin bozulmasını, 

kendilerine zarar vermalerini önlemek ve benlik saygısının devamını sağlamak için 

ailenin destek sistemlerinin kullanması sağlanmalıdır. 

*Ailenin bundan sonraki gebeliklerde oluşabilecek riskleri nedeniyle genetik 

danışmanlık alabilecekleri merkezler konusunda bilgi verilmelidir. 

Görüldüğü gibi hemşirelerin iyi temellenmiş teoriler, en son literatür ve yüksek kalite 

geçerliliği olan araştırmalar üzerine kurulmuş ulusal standartlara uygun, ailelerin 

beklentilerini karşılayan duyarlı ve özenli bir bakım hizmeti vermesi büyük önem 

taşımaktadır. Doğru yaklaşım ve uygun destekle, kayıp sonrası bireylerin sağlıklı bir yas 

süreci  geçirmelerine yardımcı olunacaktır (20,22,23). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1 Araştırmanın Şekli 

Tıbbi abortus tanısı konan ve perinatal kayıp yaşayan hastaların psikososyal 

sorunlarını belirlemek amacı ile planlanan bu araştırma kalitatif yaklaşım kullanılarak 

yapılmıştır. Tıbbi abotus yapan kadınların gerçek yaşam deneyimlerini tespit etmek 

için,  kalitatif yaklaşım tercih edilmiştir. (23) 

3.2 Araştırmanın Yapıldığı Yer 

Araştırma, İnternational Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde, Tıbbi 

Abortus tanısı konulmuş gebelerde yapılmıştır. 

3.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 

Tıbbi abortus kararı verilen tüm gebelere uygulanmış olup, 11 kadına 

uygulanmıştır. Uygulama öncesi, çalışmanın amacı ve kapsamını içeren bilgi formu ile 

Kliniğin Bölüm Başkanlığı ile iletişim sağlanarak yazılı izin alınmıştır. Ayrıca kurumun 

Etik Kurul’undan da ilgili onay alınmıştır.  

Araştırmanın evrenini Şubat 2006 – Eylül 2006 tarihleri arasında İnternational 

Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinde Tıbbi Abortus tanısı konulan gebelere 

uygulanmıştır. Araştırma kapsamında gebelik haftaları ile ilgili herhangi bir sınırlama 

getirilmemiştir. Tıbbi abortus kararı verilen ve çalışmaya katılmaya istekli kadınlar 

araştırma kapsamına alınmıştır. Tıbbi abortus kararı alınan ve tedavisi planlanan 

gebelerle, odalarında sessiz ve sakin bir ortamda görüşülmüştür. Görüşme boyunca elle 

kayıt tutulmuş olup, her vaka ile yaklaşık 45 dakika süren derinlemesine görüşme 

yapılmıştır.  

Derinlemesine görüşme, araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama 

yöntemlerinden biridir. Bireylerin,  görüşlerini, deneyimlerini ve duygularını ortaya 

çıkarma yönünden oldukça güçlü bir yöntem olan derinlemesine görüşme, iletişimin en 

yaygın biçimi olan konuşmayı temel alır. Yapılandırılmış genel bir çerçeveye bağlı 

kalınarak, katılımcının kendisini ifade etmesine olanak tanır.  Bu yönüyle yazmaya veya 

doldurmay dayalı testler ya da anketlerde var olan sınırlılığı ve yapaylığı ortadan 

kaldırır. Görüşmeci önceden hazırladğı konu veya alanlara sadık kalarak, hemönceden 

hazırlanmış soruları sorma , hem de bu sorular konusunda daha ayrıntılı bilgi almak 
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amacıyla ek sorular sorma özgürlüğüne sahiptir. Sorular veya konuların belirli bir 

öncelik sıralamasına konması zorunlu değildir.  “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” 

araştırma problemi ile ilgili tüm boyutların ve sorunların kapsanmasını güvence altına 

almak için geliştirilmiş bir yöntemdir. Görüşmeci, görüşme sırasında soruların cümle 

yapısını ve sırasını değiştirebilir, bazı konuların ayrıntısına girebilir veya daha çok 

sohbet tarzı bir yöntem benimseyebilir. Derinlemesine görüşme yaklaşımının 

araştırmacıya, zaman esnekliği sağlama, farklı bireylerden daha sistematik ve 

karşılaştırılabilinir bilgiyi elde etme ve analiz kolaylığı gibi avantajları bulunmaktadır. 

(23)  

Araştırma öncesi oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu rehberliğinde, 

her vaka ile yaklaşık 45 dakika süren derinlemesine görüşme yapıldı. 

Veri toplamak amacıyla karşılıklı görüşme yöntemi ile Tanıtıcı Bilgi Formu ve 

Yarı Yapılandırılmış Soru Formu kullanılmıştır.  

Görüşme sırasında cihazla kayıt,  kurum onayı alınamadığı için yapılamamıştır. 

            Elde edilen veriler kodlanmış ve içerik analizi yöntemiyle konuya ilişkin temalar 

oluşturulmuştur (Tablo 3). 

3.4 Görüşme Formunun Hazırlanması 

            Görüşme öncesi, araştırmaya görüşme süresince rehberlik edici ve yol gösterici 

temalara değinilerek hazırlanan “Görüşme Formu” geniş bir litaratür taraması sonunda 

oluşturuldu.  

            Görüşme formu hazırlığında gebelik öyküsü, daha önceki gebelik deneyimleri, 

aile, sosyal çevre ve sağlık çalışanlarından beklentiler ile ilgili,  serviste çalışan ekibin 

gözlem ve deneyimlerinden yararlanılarak form  yeniden düzenlendi. Pilot çalışma 

yapılarak forma son şekli verildi. 

 

3.5 Araştırmanın Sınırlılıkları  

            Gebelik haftası gözönüne alınmadan tıbbi abortus kararı verilen  tüm gebeler 

çalışma kapsamı içerisine alınmıştır. 

            Olgularla karşılıklı görüşme yapılırken  kayıt cihazı kullanılamamıştır. 

3.6 Görüşmenin Yapılması 

            Rahat, etkili bir görüşme yapabilmek ve rahatsız edilmemek için görüşme 

öncesi, uygun fiziksel ortam sağlandı. Yine görüşmeye başlamadan önce, görüşülen 
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bireye güven kazandırmak ve görüşmenin birey açısından daha rahat geçmesini 

sağlamak amacıyla; 

• Görüşme nedeniyle görüşülen bireye herhangi bir zarar gelmeyeceği, 

• Anlatacağı bilgiler doğrultusunda isminin herhangi bir yerde deşifre 

edilmeyeceği, 

• Görüşmeyi sonlandırmak isterse buna saygı duyulacağı,  açıklaması yapıldı. 

3.7 Görüşmede Elde Edilen Verilerin Kaydedilmesi 

          Görüşme ile elde edilen verilerin kaydedilmesinde not alma yöntemi kullanıldı. 

Hastane onayı olmadığı için kayıt cihazı kullanılamadı. Görüşme yapılacak kişilere 

araştırmanın amaç ve içeriğini belirten bir açıklama yapılarak izinleri alındı. Her bir 

görüşme sonrasında alınan yazılı notlar, hemen gözden geçirilerek unutulmadan eksik 

ve yetersiz olan notlar tamamlandı.  Ayrıca araştırmanın nesnelliğini koruyabilmesi ve 

hasta ile birlikte olduğu dönemde duygusal yoğunluktan etkilenmemesi için kaydedilen 

belgeler, 1-2  hafta sonra yeniden değerlendirildi. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmamızın bu bölümünde niceliksel ve niteliksel sonuçları iki bölüm halinde 

incelenmiştir. Birinci bölümde, olguların tanıtıcı özelliklerine ilişkin veriler, ikinci 

bölümde, olguların obstetrik özelliklerinin dağılımına ilişkin veriler, üçüncü bölümde 

olguların  yas sürecini etkileyen değişkenlerine  ilişkin veriler, yarı yapılandırılmış 

görüşme formunda  elde edilen veriler ve tartışması yer almıştır.  

 

4.1.Olguların Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Veriler 

Vakaların sosyodemografik özelliklerinin dağılımı Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1: Olguların Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı 

Yaş Grupları   n            % 

    20-29 4 36,4 

    30-39 7 63,6 

Öğrenim Durumu   

  İlkokul 2 18,2 

  Ortaokul 1 9,1 

  Lise 2 18,2 

  Üniversite 6 54,5 

Çalışma Durumu   

  Ev Hanımı 5 45,5 

  İşçi 3 27,3 

  Memur 2 18,2 

  Serbest Meslek 1 9 

Sigara Kullanımı   

Evet 2 18,2 

Hayır 9 81,8 

Alkol kullanımı   

Evet 2 18,2 

Hayır 9 81,8 



 23

 

Olguların yaş grupları incelendiğinde hastaların %36,4’ünün 20-29 yaş 

grubunda, % 63,6’sının 30-39 yaş grubunda yer aldığı saptanmıştır. Yaş ortalamasının 

30.54 (± 5.26) olduğu görülmüştür. 

Hastaların eğitim durumları incelendiğinde, hastaların %18,2’sinin ilkokul, 

%9,1’inin ortaöğretim, %18,2’sinin lise, %54,5’inin yükseköğretim mezunu olduğu 

belirlenmiştir. 

Hastaların çalışma durumlarına bakıldığında,  %45,5’inin çalışmadığı (ev 

hanımı), %54,5’inin çalışıyor  (%27,3 işçi, %18,2 memur, %9 serbest meslek) olduğu 

saptanmıştır. 

Hastaların sigara kullanım durumlarına bakıldığında,  %18,2’sinin günde 1ile 10 

adet arasında sigara kullandığı, %81,8’nin kullanmıyor olduğu görülmüştür. 

Hastaların alkol kullanmı durumlarına bakıldığında, %18,2’sinin ayda bir iki kez 

sosyal amaçlı alkol kullandığı, %81,8’nin kullanmıyor olduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

 

4.2.Olguların Obstetrik Özelliklerinin Dağılımına İlişkin Veriler 

Çalışma kapsamına alınan olguların, obstetrik özelliklerinin dağılımı Tablo 2’de 

yer almaktadır. 

 

Tablo 2: Obstetrik Özelliklerinin Dağılımı 

Gebelik Sayısı n % 

1 3 27,3 

2 5 45,5 

4 ve üzeri 3 27,3 

Yaşayan Çocuk Sayısı   

0 5 45,5 

1 5 45,5 

2 1 9,1 

Daha Önceki Gebelik Kayıpları   

Düşük 4 36,4 

Ölü Doğum 2 18,2 

Yok  5 45,5 
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Gebelik Haftası   

12. haftadan az 1 9,1 

12-23. hafta 9 81,8 

36. hafta ve üzeri 1 9,1 

Ailede Genetik Geçişli Hastalık 

Hikayesi   

Mevcut 1 9,1 

Yok 10 90,9 

Antenatal tarama testleri 

uygulaması   

Uygulanmış 10 90,9 

Uygulanmamış 1 9,1 

Tanı ve  tedavi amaçlı uygulanan    

fetal invazif girişim   

Uygulanmış 1 9,1 

Uygulanmamış 10 90,9 

Gebelik Sonlandırma Yöntemi   

Medikal 5 45,5 

Cerrahi 6 54,5 

 

 

Tablo 2’de hastaların gebelik sayılarına ilişkin dağılımları  incelendiğinde,  

 % 27,3 ‘ünün 1. gebeliği olduğu, % 45,5’inin 2. gebeliği olduğu, % 27,3’ünün  

3. gebeliği olduğu görülmüştür.Ortalama gebelik sayısı 2.27 (± 1.19) olarak 

bulunmuştur. 

Hastaların yaşayan çocuk sayısına göre dağılımları incelendiğinde % 45,5’inin 

hiç çocuğu olmadığı, % 45,5’inin 1 çocuğu olduğu, % 9,1’inin 2 çocuğu olduğu 

görülmüştür. Ortalama yaşayan çocuk sayısı 0.64 (± 0.67) olarak bulunmuştur. 

Hastaların daha önceki gebelik kayıplarının durumuna göre dağılımları 

incelendiğinde, % 36,4’ünün spontan düşükle, % 18,2’sinin ölü doğumla sonlandığı,  

% 45,5’ inin gebelik kaybı olmadığı görülmüştür. 

Şu andaki gebelik haftalarının  ortalamasının 18.36 (± 7.57) olduğu tespit 

edilmiştir. 
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Hastaların hepsinin gebelik şekli spontan  olup, gebelik takipleri düzenli 

yapıldığı tespit edilmiştir. 

Hastaların hepsi, gebelikleri süresince  teratojen ve kimyasal etkene maruz 

kalmamış, % 9,1’inin ailesinde  genetik geçişli hastalık olduğu (ablasının çocuğu Down 

Sendromlu) , % 90,9’unun hastalık olmadığı belirlenmiştir. 

Hastaların % 9,1’ine  gebeliklerinde tanı ve  tedavi amaçlı uygulanan fetal 

invazif girişim uygulandığı, % 90,9’una herhangi bir girişim uygulanmadığı 

görülmüştür. 

Hastaların hepsinde fetal endikasyon nedeniyle gebeliklerine son verildiği,  

% 45,5’inin medikal yöntemle, % 54,5’inin cerrahi yöntemle sonlandırıldığı tespit 

edilmiştir. Kullanılan cerrahi yöntemde tıbbi tahliye tedavi protokolu sonrasında D&C 

işlemi yapılmış olup, 1 vakada sezeryan uygulanmıştır (Tablo 2). 

 

4.3.Olguların  Yas Sürecini Etkileyen Değişkenlerine  İlişkin Veriler  

Gebelik kaybı sonrasında gösterilen tepkilerin oluşmasındaki risk faktörleri,  

başka bir deyişle bu tepkilerin gelişmesinde etkili olan değişkenler çok önemlidir. Bu 

konuda yapılan araştırmalarda çok çeşitli bulgular vardır.  Lasker ve Toedter’ın 

yayınladığı makalede, sonuç ölçümü amacıyla, dört ülkede yapılan ve Perinatal Yas 

Cetvelini kullanan 22 araştırmacının sonuçlarını karşılaştırmışlardır. Karşılaştırmanın 

sonuçları bu tür araştırmanın ölçümlerinin değerli olduğunu göstermektedir (20). 

Kaybın Özellikleri:  

Ebeveynlerin  yaşı, altı araştırmada kullanılmış olup, farklı sonuçlar 

bildirilmiştir. Lehigh araştırmasında, yaşlı annelerin yeni çocuk doğurmak için daha az 

senelerinin kalmış olması nedeniyle, yas seviyelerinin yükseleceği hipotezi kullanarak, 

yaşın önemli bir belirleyici olduğunu göstermiştir. Rich de yaşın yas ile ters ilişkili 

olduğunu ve genç annelerin daha güçlü yas tepkileri verdiğini göstermiştir (10) . 

Gebelik dönemi; literatürde ortaya çıkan kaybın en önemli özelliğinin gebeliğin 

hangi aşamasında  meydana geldiğidir. Kaybın iki ay sonrasında  gestasyonel yaşın en 

önemli yas belirleyicisi olduğu ve daha uzun gebeliğin  yas seviyesinde yükselmelere 

neden olduğu görülmüştür. Çalışmamızda annelerin %81,8’inin  gebelik haftası 12-23. 

haftalarda olduğu görülmüş ve bebeğin haftasının çok ileri olmaması nedeniyle 
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gebelerin fazla bir şey hissetmediklerine yönelik bilgiler edinilmiştir. Bayan N, bu 

konuda duygu ve düşüncelerini şöyle belirtmiştir: 

“İlkinde doğum sırasında görmüştüm. Bunu görmek istemedim. Sonra aklımda 

kalıyor. Bu sefer bir şey yapmadım. Hiç bakmamaya çalıştım. Diğerinde görmesem de 

merak ederdim. Onun çok hareketlerini hissettim.Canlı hissettiğim için merak ettim. 

Bebekle kalmayı düşünmedim hiç…” 

 

Bayan T, ise ; 

 

“Bebek varmış gibi hissetmiyorum, küçük sanırım ondan…görmek istemem” 

diye ifade etmiştir. 

 

Kaybın türü; Perinatal Yas Cetveli, isteyerek kürtaj, ikizin kaybı veya fetusta 

anomalilik teşhisi sonucunda meydana gelen kayıpların incelenmesinde kullanılmıştır. 

Ancak bu çok çeşitli kayıp türleri arasında çok az sistematik karşılaştırma 

yapılabilmiştir. 

Çalışmamızda Bayan G’nin 22 haftalık ikiz gebeliği mevcut olup, fetuslardan 

birinde spina bifida, banana sıgn, ventrikülomegali, sağ ayakta pesekinovorus ve 

kifoskolyoz saptanmış ve aileye fetosit seçeneği sunulmuştur. Aile bu kararı çok  zor 

aldıklarını belirtmiştir. Anne, diğer bebeğin de bu durumdan etkilenme oranının %16 

olduğu bilgisini aldıklarını söyleyerek, bu konudaki endişesini şöyle dile getirdi; 

 

“Bebeğin kalbini durduracaklar. Bebek karnımda kalacak. Diğer bebeğin 

doğumuna kadar karnımda kalacak. Diğer bebeğin doğumunda o da doğacak. Diğer 

bebeği de % 16 kaybetme durumu varmış” 

 

Demografik ve Karakteristik Özellikler: 

Çalışmamızda hastaların % 54,5’inin yükseköğrenim mezunu olduğu ve 

 % 45,5’inin ev hanımı olduğu görülmüştür. Yükseköğrenim mezunu olanların 

endişelerinin daha bilinçli olduğu izlenmiştir. Bayan N, bu konudaki endişelerini şöyle 

ifade etmiştir: 

 

“Bilgi verdiler, plesanta içeride kalır diye endişem oldu” 
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Bayan P, doktorunun tüm bilgilendirmeleri sonrasında rahat olduğunu belirten 

şu sözleri söyledi: 

 

“Doktorum öncesinde bilgi verdi. Herşeyi anlattı. Kürtaj gibi değil, normal 

doğum gibi olacak dedi. Endişem yoktu, ne gerekiyorsa yapılacaktı. Bir tek bebeği 

kaybetme üzüntüm vardı” 

 

Eğitim, yaş, sosyal sınıf ve cinsiyet ile yas arasındaki ilişki hakkında bilgi veren 

incelemeler gözden geçirilmiştir. Perinatal Yas Cetveli toplam skoru veya kayıptan iki 

yıl sonra yapılan ölçümlerde eğitimin belirleyici bir gösterge olmamakla birlikte, iki yıl 

sonra yapılan takip ölçümlerinde daha yüksek formal eğitim seviyeleri daha düşük aktif 

yas seviyeleri için belirleyici olmuştur.   

Sosyal sınıf, çok az araştırma sosyal sınıf ile ilişkilendirmiştir. Zeanah ve 

arkadaşları sosyal sınıf ölçümünü kullanmış ancak yas ile arasında bir ilişkinin 

olmadığını saptamıştır. Bir başka araştırmada  Brodzinsky, sosyal sınıf ile yas arasımda 

bir bağlantı olmadığını  ancak çalışmayan kadınların, çalışan kadınlara göre Aktif yasta 

daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Lehigh araştırmasında, hastanelerde bakılan 

deneklerin, özel doktora gidenlerden daha yüksek yas dereceleri olduğunu 

göstermiştir.(10)  

Çalışmamızda  abortus deneyimleyen çalışan annelerin   bu durumu anlatma 

sürecinde bir an önce işe başlayarak, hayatına devam etmek istediği ve konuyu bu 

şekilde unutmanın daha kolay olacağını belirtmişlerdir. Bu konuda Bayan P, işe 

başladığında endişelerinin azaldığını şöyle dile getirmiştir: 

 

  “Bu olaydan sonra işe hemen başladım. Yaşadıklarımı işimde hastalarımla 

paylaştım. İki bayandan biri bana bu durumu yaşadığını anlattı. O zaman anladım, 

normal bir şeymiş.” 

 

Bayan T, işe başlamanın kendisi için daha iyi olacağına dair şu ifadeleri 

kullanmıştır: 
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“Ama bu işlemden sonra evde fazla kalmak istemem sanırım. Fazla düşünmemek 

için işe gelirim. Hastanenin yoğunluğundan kendimi düşünmem.” 

 

Cinsiyet, Kadınlar ve erkekleri karşılaştıran sekiz araştırmadan altısında 

kadınların yas puanlarının erkeklerden daha fazla olduğu belirtilmiştir. 

Tarihsel Olaylar: Çalışmamızda,  yaşayan çocuğu olan anneler ile görüşme 

sırasında  yaşayan çocukları olduğu için teselli olduklarını ve çevrelerindekilerin de bu 

yönde telkinde bulunduklarını söylemişlerdir. Bayan N, bu konuda ailesinden yardım 

aldığını şöyle ifade etmiştir: 

 

  “Zaten ailen hep destek oldu.Telkin ettiler.Çok ağladım onlar “üzülme 2 tane 

çocuğun var böylesi daha hayırlısıymış” dediler.Onların sözleriyle birazcık….Hiç 

birşeyden bahsedilmeyince de içine atıyor insan sonra patlıyor. O yüzden konuşulup 

bitmesi daha iyi.” 

 

Yaşayan Çocuklar,yapılan araştırmalarda yaşayan çocuk varlığı ile  yas arasında 

bağlantı kurulmuş ancak istatistiksel olarak anlamlı  bulunmamıştır. 

Geçmiş hamilelik kaybı, geçmişteki bir hamilelik kaybının, bir defalık bir olay 

olduğu ve ardından başarılı bir doğum gelebileceği yorumunu zorlaştırdığı için 

çocuklarını kaybeden ebeveynlerin yassını arttıracağı yönündeki yaklaşım farklı 

sonuçlanmıştır. Bazı araştırmalarda belirleyici bir etkenken bazılarında yas ile arasında 

bağlantı bulunamamıştır. 

Çalışmamız sırasında geçmişte düşük deneyimi olan annelerin daha fazla 

endişeler içeren ifadeleri olmuştur. Bayan T,’nin bu konudaki görüşlerini şöyle 

anlatmıştır: 

 

“D&C işlemi olacağı için 3. gebelikte sorun oluşturabilir diye düşünüyorum.” 

 

Bayan N, ise daha önceki gebelik kaybında bir problem olabileceğini 

düşünmezken şu andaki gebeliğe ait endişelerini şu cümlelerle ifade etmiştir: 
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“Şu an genetik testin sonucunu merak ediyorum. Önceden de merak ediyordum. 

Böyle bir şey düşünmüyordum. Merdiven çıktım vs. Kendimle ilgili şeyler 

düşünüyordum. Şimdi genetiği bekliyorum. Onu çok merak ediyorum. İnşallah olur.” 

 

Kayıptan beri geçen zaman, dikey araştırmalar arasında, aynı insan grubu için 

yas puanlarında zaman içindeki değişimi karşılaştırmak mümkündür, ancak grupları 

kesen retrospektif araştırmalarda, kayıptan beri geçen zaman  bazen yas ile ilişki 

içerisinde incelenen bir değişkendir. 

Akıl sağlığı, araştırmaların çoğunda, yas ile depresyon arasında önemli ilişkiler 

bulunmuştur. 

Çalışmamız sırasında daha önce perinatal kayıp deneyimlemiş Bayan N, 

geçmişte yaşadıklarına ilişkin şunları söylemiştir: 

 

“2 yıl önce olayda çok etkilendim. Depresyona girdim. Tedavi gördüm. 

Hamileliğe kadar da tedavim devam etti. Sanki yerinde olması gerekiyormuş gibi 

hissettim. Tekrar hamile kalmak istedim. Sanki tekrar bir hamilelik olması 

gerekiyormuş diye düşündüm. Buda böyle oldu…” 

 

Arkadaşlar ve ailenin desteği, sosyal destek, arkadaş desteği ve aile desteği  

olarak ayrıştırılmış ve değişkenlerin yas ile bir şekilde farklı ilişkilere sahip olduğunu 

saptamışlardır. 

Çalışmamız sırasında hastalara aile ve sosyal çevrei ile ilgili desteğin çok fazla 

olduğu görülmüştür. Bu konuda Bayan S, arkadaşlarının desteği ile ilgili olarak şu 

yorumu yapmıştır: 

 

“Bu dönemde sürekli evdeydik. İş yerindekilerin haberi var ve destekleri çok 

fazla” 

 

Bayan E, aile desteğini şu sözlerle ifade etmiştir: 

 

“Benim ailem ve eşimin ailesinin haberi oldu. Uzun süreler bu üzüntüyü 

atlamadım. Ailede herkes destek oldu. Hep teselli ettiler. Üzülme, başka gebeliklerde 

olur diye.Eşim biraz daha ev içinde dikkatli davrandı.” 
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4.4. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formunda  Elde Edilen Veriler ve Tartışılması 

 

Hamile kalan kadınların üçte bir gibi yüksek bir oranı hamilelik veya bebeğin 

kaybedilmesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Böyle bir kaybı, kadın, eşi ve ailenin diğer 

üyeleri hayatlarında uzun vadeli travmatik etkileri olabilecek büyük bir olay olarak 

tanımlamaktadır. 

 

4.4.1.Tanının Öğrenilmesinden  Sonraki Gösterilen  Tepkiler İle İlgili Veriler ve 
Tartışılması 

Çalışmamız sırasında kayıp deneyimleyen anneler ilk tanıyı doktorlarından 

öğrendiklerini ve şok olduklarını, üzüldüklerini belirten şu sözleri söylemişlerdir: 

Bayan G, “Kendi doktorum söyledi. Tabi ki çok üzüldüm. Doktorumun kendisi 

de çok üzüldü. Kısmet.” 

 

Bayan A.T, “Haznedardaki doktor, sağlıklı değil, göremiyorum dedi. Sonra 

alttan muayene etti. -Bu 7. haftada kalmış gibi görünüyor, ölü- dedi” 

 

Bayan A.G, “Doktorum söyledi. Şok oldum. Bebekle ilgili bir sorun çıkmaması 

için çok dua ettim. Ama elimden bir şey gelmedi. Herşey üst üste ve çok hızlı gelişti…” 

 

Diğer taraftan hiç bir şey hissetmedim diyerek olayın şokunda olan hastalarda 

duygularını şöyle ifade etmişlerdir: 

 

Bayan E, “Doktorum söyledi. Bebeğin ciğerlerinde su toplandığını söyledi. Hiç 

bir şey hissetmedim. Beklenmedik bir şeydi, şok olduk.” 

 

Bayan E, “İlk Anadolu Hastanesinde söylediler. Sonra burada Doktor Murat 

Bey daha detaylı bilgiler verdi. Hiç bir şey hissetmedim. Üzüldük, üzülmemek elde 

değil. Bir an önce öğrenilmiş olması sevindirici, daha kötü sonuçlar olabilirdi.” 

 

Bayan C, “Ağlayıp rahatladım ama üstüne düşmedim. Kendimi kaptırmadım.” 
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Bayan P, “Doktorum. Bebeğin kalp atışının olmadığını söyledi. Hiç 

beklemiyordum. Çünkü hiçbir şey hissetmedim. Sanki onu ben öldürmüşüm gibi suçlu 

hissettim. Doktorum seninle ilgili bir şey değil dedi.” 

 

Kayıp sonrası yaşanan şok ve duyarsızlık aşaması, yasın dört fazından birini 

oluşturmaktadır. Tanının söylenmesi ile anne  şok yaşar.  Beraberinde  duyarsız 

davranış ve sözler davranışlara yansıyabilmektedir. Roberta Ujda ve Robert Bendiksen 

yaptıkları çalışmada tanı söylendikten sonra annelerin aklına ilk gelen şeyler; (18) 

 

“Boş…tam…fiziksel bir boşluk gibi…Yalnız ve dışlanmış…Bir bebek olcağına 

yönelik o büyük umut var.” 

 

“Çok çaresiz . Gerçekten öfke vardı ama neye yöneldiği belli değildi. Sanki deli 

gibisiniz, alt üst olmuşsunuz, bir şey yapmak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz .” 

 

“Ağlamak, ağlamak, ağlamak.” 

 

  Bowlby ve arkadaşları 1970’de çocuğun beklenen ölümü durumunda, ebeveynin 

yaşadığı keder sürecini; şok, araştırma (ebeveynler bu aşamada olayın oluş nedenini 

bulmaya çalışırlar), karışıklık (kayba uyum sağlamaya kadar geçen ara dönem),  

iyileşme (kayba uyum sağlanmıştır) (22). 

 

4.4.2 Tanıya Yönelik   Eşlerin  Görüşlerine İlişkin Veriler ve Tartışılması 

Bu çalışmada annelerin  tanıyı öğrendikten sonra eşleriyle paylaştıkları 

gözlemlenmiş ve hemen hemen hepsi eşlerinden olumlu anlamda destek gördüklerini, 

hatta eşlerinin bu yaşanan deneyimle beraber hiç tanımadıkları yönlerini gördüklerini 

ifade etmişlerdir: 

 

Bayan E, “Benim gibi şok olmuş durumda. Hiç beklenmedik bir şey. Genelde 

sustu. Bir şey söylemedi, sustu yani, üzüldü.” 
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Bayan G, “Tabi ki oda çok üzüldü, elden bir şey gelmiyor. Sürekli yanımda. 

Desteğini hissediyorum.” 

 

Bayan S, “Daha çok benim üzerimde yoğunlaştı. Enfeksiyon riski özellikle. 

Daha endişesi var. Bebeğin kaybedileceğini anlamış. Bana daha çok moral verdi. Ama 

üzüldü çünkü bebeği çok istiyordu.” 

 

Bayan A.T, “Kayınvalidemde kalıyoruz. O da şokta kötü hissediyor.” 

 

Babaların tanıyı öğrendikten sonra anneye üzüntüleri ve endişelerini  belli 

etmemeye çalıştıklarını, daha çok aileleriyle paylaşarak sorunla baş etmeye çalıştıklarını 

hastaların şu sözlerinden  anlaşılmaktadır: 

 

Bayan E, “Eşim çok üzüldü. Suratı asıldı. Morali bozuldu ama bir şey 

söylemedi.” 

 

Bayan N, “Beklemiyordu. Doktordan çıkınca bir problem olduğunu düşündü. 

Bu konu bizi çok şaşırttı. İlki kordon dolanmasındandı. Bu neden mutlaka bir nedeni 

olmalı diye düşündü. Ben üzüldüğüm için üzülüyor. O bir öncekinden sonra çocuk 

istemedi. Bunu ben istedim diye istedi.” 

 

Bayan C, “Çok şaşırdı. Hiç bir şey diyemedi. Ama sonra boşver sen daha 

önemlisin, sana bir şey olmasın dedi. Desteği çok oldu. Eşimi o zaman çok farklı 

yönünü gördüm. Eşimiz ailesi şehir dışında yaşıyor, köyden geldiler. Onlar hastanede 

yanımda kalmadı, evdeydi. O da ailesiyle paylaştı. Beni başkalarıyla fazla 

görüştürmedi.” 

 

Bayan P, “O da çok üzüldü. Hatta 2. çocuğu hiç düşünmüyor. Yine aynısı 

olacakmış gibi düşünüyor. Beni çok destekledi, kendini suçlama dedi. Cinsiyetide 

belliydi, erkekti. O bebeği gördü. Bana; daha gözümün önünden gitmiyor, dedi. Bizi çok 

etkiledi daha doğrusu…” 
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Bayan A.G, “Çok üzüldü. Sıkıntılı bir hafta geçirmiştik. Kendini suçlu 

hissetti.Bana belli etmese de ağladığını farkedebiliyordum gözlerinden. Ama bu olaylar 

boyunca çok destek oldu, hep yanımdaydı.” 

 

Kadınların ve erkeklerin üzüntüyü yaşama şekilleri birbirinden farklı olabilir. Bu 

bazen eşlerin arasında tuğladan bir duvar varmış gibi hissetmelerine neden olabilir, 

çünkü her ikisi de kayıplarıyla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışır. Erkeklerin 

geleneksel rolleri değişmektedir. Hala erkekler kendilerinin güçlü olduğunu ve az 

duygusal göründüklerini düşünmektedirler. Pek çoğu için sevinç ve üzüntüden dolayı 

göz yaşı dökmesi beklenilmez. Bir taraftan baba, anne için perinatal kaybın mutsuzluk 

verici etkilerine karşı tampon görevi görmek ve bunu doğrudan onunla paylaşmak 

zorundadır. Diğer taraftan ise hiçbir duygusal tepki göstermemelidir. Bu istekler 

babanın anneyi algılayışını değiştiren çelişkiler yaratır (12). 

Erkeklerin kayıpla başa çıkmada en sık kullandıkları yöntemler;  sosyal destek, 

çalışmak, problemin çözümüne odaklanmak, arkadaşlık ve kendini korumadır (12). 

Araştırmamızda da eşlerin kayıpla başa çıkmada aile ve arkadaşları ile 

paylaşımla destek aldıkları  görüldü. 

 

4.4.3 Gebelik Sonlandırma İşleminin Yarattığı Endişelere İlişkin Veriler Ve 
Tartışılması 

Bu çalışmada perinetal kayıp yaşayan annelerin yapılacak  girişimle ve sonrası 

ilgili endişeleri olduğunu belirtmişlerdir: 

 

Bayan E ,“ Bilgilendirildik. Endişelerimiz vardı. Ümidimiz azda olsa vardı.” 

 

Bayan G, “İşlem öncesi bilgi aldık. Bebeğin kalbini durduracaklar. Bebek 

karnımda kalacak. Diğer bebeğin doğumuna kadar karnımda kalacak. Diğer bebeğin 

doğumunda o da doğacak. Diğer bebeği de % 16 kaybetme durumu varmış.” 

 

Bayan P, “Doktorum öncesinde bilgi verdi. Herşeyi anlattı. Kürtaj gibi değil, 

normal doğum gibi olacak dedi. Endişem yoktu, ne gerekiyorsa yapılacaktı. Bir tek 

bebeği kaybetme üzüntüm vardı.” 
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Bayan A.G, “Hastaneye yattığımız andan itibaren doktorumuz sıklıkla geldi ve 

sürekli bilgi verdi. Nasıl bir tedavi olacağı ve nasıl sonlanacağına yönelik bilgi verdi” 

 

Bayan E, “Pazartesi yapılacak şey kürtaj dendi. Şimdi işte….Verilen bilgiyi 

yeterli buldum. Canım sıkılıyor, bir an önce olsun hayırlısıyla. Geçen haftadan beri 

böyle olunca, işlemler bir an önce olup bitmesi hoş olacak.” 

 

Bayan N, “Bilgi verdiler, plesanta içeride kalır diye endişem oldu. Sonrasında 

kürtaj yapıldı. Sonra rahatladım, her şey iyiydi.” 

 

Daha önce abortus deneyimleyen annelerin endişelerinin, ilk kez deneyimleyen 

annelere göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir: 

 

Bayan S, “Bilgilerin yeterli  olduğunu düşünüyorum. Murat bey, inceledi ve çok 

net söyledi. Hidayet Hanım biraz daha farklı birisi, daha uyumlu. Belki kadın olduğu 

içindir. Ama her ikisi de sonucu açık ve net olarak anlattı. Ayrıca internetten araştırma 

yaptım. Aynı şekilde bahsediyorlar. Aynı ve hatta fazlası yapıldı. Endişem yok.” 

 

Bayan A.T, “Daha önce yaşadığım için endişelerim yok. Kan sayımı yapılacak, 

uyutulacağım. Parça alınarak genetiğe gidecek.” 

 

İlk trimaster de abortus deneyimi yaşayan kadınlar için önemli olan güven ve 

rahatlıktır. İkinci trimaster abortuslarında komplikasyonlar daha fazla olduğu için 

emniyet ve rahatlığın sağlanmasının önemi büyüktür. Abortus sırasında kullanılan 

teknik hakkında kapsamlı bilgi verilerek hastane korkusunun azalmasına yardımcı 

olunmalıdır. Bazı kadınlar, basit bir işlemin nasıl yapıldığı konusunda gerçeğe uymayan 

fikirlerinden dolayı gerçekle yüzyüze geldiklerinde büyük bir anksiyete 

yaşamaktadırlar. Bu nedenle abortus öncesi hazırlık bilgisinin verilmesi gereklidir (9). 

Ujda R.M ve Bendiksen R, 40 perinatal kayıp yaşayan kadın üzerinde odak 

grubu görüşmeleri ile yaptıkları araştırmada kendilerine yapılan girişimlere yönelik 

düşüncelerini şu şekilde ifade etmişlerdir:  
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“Şiddetliydi…Fiziksel…Duygusal…Olup biten herşey şiddet içeren eylemlerdi. 

(Acil durum odası) “Doktor benimle konuştu…Bilmemi istediği şeyleri söyledi. 

Hemşireler de çok çok yardımcı oldular. Bu kötü durumda ellerinden geleni yaptılar. 

Bu da herşeyi biraz düzeltti.” (18) 

4.4.4 Gebelik Sonlandırma İşlemi Sırasında Ortam İle İlgili Görüşlere İlişkin 
Veriler ve Tartışma 

Araştırmanın yapıldığı İnternational Hospital’da, tıbbi abortus yapan kadınları, 

cerrahi ve dahiliye hastalarının yattığı servislere almaya özen gösterilmekte,  kurumdaki 

oda doluluğu yaşandığı dönemlerde ise nadirde olsa  Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Servisine  yatırmak zorunda kalınmaktadır.  

Çalışmamız sırasında  kayıp deneyimleyen annelerin bazılarının  mecburiyet 

nedeniyle doğum katına alındıkları gözlemlenmiş, bulundukları ortam ile ilgili 

beklentileri sorulduğunda  ise şu şekilde açıklamalar yapmışlardır; 

 

Bayan C,“Hiçbir şeyden rahatsız olmadım. Doğum katında olduğum için bebek 

seslerini duyuyordum. Koridora çıkınca bebek hemşirelerini koridorda bebekleri 

annelerine götürüp, getirirken rastlıyordum. Yazık Hilmiye hemşire bebeği nasıl 

saklayacağını şaşırıyordu. Sağlık personeli için daha zordu.” 

 

Bayan P, “ Kaldığım yer yenidoğan ünitesine komşuydu.Doğum sonrası 

ailelerin sevinç seslerini duyuyordum. Ama beni rahatsız etmedi.Çünkü ben de ilk 

gebeliğim olan oğlumun doğumunda benzer duygular yaşamıştım.Onları anlıyorum.Ben 

yaşamamış olsaydım, içimde bir isyan olabilirdi.-Çok şükür bir oğlun var, bu da 

Allah’ın takdiri diye- kabullendim.” 

 

Bayan A.G, “Fazla bir isteğim yok ama servisten ayrı bir oda olsa da 

bebeklerin sesleri geliyor. Bu da insanı daha çok üzüyor.” 

 

Çalışmamız sırasında  kayıp deneyimleyen annelere bulundukları ortam ile ilgili  

beklentileri sorulduğunda  görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir; 

 

Bayan G, “Hiç fark etmez, hijyen ve güvenilir olması yeter.” 
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Bayan A.T, “Sessizlik fazlasıyla sessizlik.” 

 

Bayan E, “Rahat yatak olsun, başka bir şeye gerek yok.” 

 

Bayan N, “Burası iyi. Odada rahatsız edici bir şey yok. Daha öncekinde 

yattığım odada beşik vardı. Oda daha önce düşünülüp hazırlanması gerekirdi. Annem 

kızdı ve daha sonra çıkardılar.” 

 

Roberta Ujda ve Robert Bendiksen’un yaptıkları aynı araştırmada Odak 

grubundaki ebeveynlerin özellikle zararlı  olarak tanımladıkları şeyleri; doğum katında 

sağlıklı bebeklerin duyulup, görülebildiği bir odaya verilmiş olmak, düşük süresince 

ebeveynle iletişim eksikliği, anneye refakat eden destek görevlisinin ayrılmak istemesi, 

düşük fetüsun laboratuvara götürülmek istenmesi ve acil durum odasında dilatasyon ve 

küretaj işleminin anestezi olmaksızın ve ne yapıldığı söylenmeksizin yapılması. (18). 

Araştırmamızda da bazı annelerin doğum katında ya da yanında olmaları 

nedeniyle sağlıklı bebek seslerini duyduklarını, üzüldüklerini de belirtmişlerdir. 

Kendilerinin etkilendikleri kadar çalışan personelinde kendilerinin bu durumdan 

etkilenmemesi için çaba sarfettiklerini onların da bu durum karşısında zorlandıkları 

görülmüştür.  

  

4.4.5 Olguların, Eş, Aile ve Sosyal Çevreden Beklentilerine İlişkin Veriler ve 
Tartışılması 

Perinatal kayıba uğrayan ebeveynler, aile ve arkadaşlarının desteğine ihtiyaç 

duyarlar. Olumlu ve doğru destek, ebeveynlerin bu yası sağlıklı bir şekilde atlatmalarını 

sağlayacaktır. 

 

Bayan A.G, “Benim ailem ve eşimin ailesinin haberi oldu. Uzun süreler bu 

üzüntüyü atlamadım. Ailede herkes destek oldu. Hep teselli ettiler. Üzülme, başka 

gebeliklerde olur diye. Eşim biraz daha ev içinde dikkatli davrandı.” 

 

Bu çalışma içerisinde kayıp yaşayan bir diş hekimi anne, hastalarıyla bu durumu 

paylaştığında çok farklı deneyimler hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtmiştir; 
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Bayan P, “İşimde hastalarımla paylaştım. İki bayandan biri bana bu durumu 

yaşadığını anlattı. O zaman anladım,normal bir şeymiş. Yaşamadığım için insanların 

anlattıklarına dikkat etmemişim…Demek ki normalmiş. Otopsi yaptırmadık, doktor 

gerek yok dedi. Keşke yatırsaydık ama gerçeği değiştirmeyecekti. Biraz içe dönük 

biriyim. İçimde, tek başıma yaşamayı tercih ettim. Kendi içimde kendimle halletmeyi 

severim…Eve gelip-gitmeleri sevmediğim için herkes telefonla baş sağlığı diledi. Beni 

tanıdıkları için üstüme fazla gidilmedi. İsyanlarım vardı içimde…” 

 

Frydenberg ve Lewis tarafından geliştirilen Yetişkinler için Başa Çıkma 

Skalası’ndan biri de “kendini koruma” yani hislerini kendine saklayarak, diğerlerinden 

uzaklaşmadır(12). Bayan P ‘nin açıklamaları  bu konuya  iyi bir örnek olmaktadır.  

Kayıp yaşayan annelerin bir süre kimseyle kayıp hakkında konuşmamak, 

hatırlatılmasını istememek, sosyal izolasyon gibi tercihleri olduğu gözlemlenmiştir: 

 

Bayan E, “Hiç bu konuyu hatırlatmamalarını isterim. O zaman sorun olmaz.” 

 

Bayan G, “Yani şöyle böyle. Kimseyi görmek istemiyorum. Soru sormalarını 

istemiyorum. Soru şeklinden şekline fark var. Geçen gün karşı komşu camdan cama 

bağırarak -nasıl oldun diye- sordu. Ben de kızdım ve ona -kayınvalidemden öğrendin, 

bir daha bana niye soruyorsun- dedim. Biraz daha hassas olmaları, bu konudan 

bahsetmemelerini istiyorum” 

 

Bayan A.T, “İş yerinde şefin haberi var, tamam dedi. Önemli olan sağlığın 

dedi. Samimi olduğum bir kaç kişi var, onların haberi var. Bir de birkaç ay geçsin öyle 

söylerim demiştim. Neden böyle oldu diye sorarlar, iyi doktora gittim mi sorulacak.  

Bunlar konuyu hatırlatacağı için  sıkıntıya sokuyor. Anlayış bekliyorum, başka bir şey 

değil.” 

 

Bazı hastalar ise konuşularak, bu yas sürecinin atlatılmasını ve sonra yaşantısına 

devam etmek istediğini belirten şu sözleri söylemişlerdir: 

 

Bayan N,“Zaten ailen hep destek oldu. Telkin ettiler. Çok ağladım onlar 

“üzülme 2 tane çocuğun var böylesi daha hayırlısıymış” dediler. Onların sözleriyle 
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birazcık…Hiç birşeyden bahsedilmeyince de içine atıyor insan sonra patlıyor. O yüzden 

konuşulup bitmesi daha iyi.” 

 

Bayan C, “Hiç konuyu açmamaya çalıştılar. 2.hamilelik için sorun 

olmayacağını öğrenince rahatladık. Eşim moral verici konuştu, beklediğimden iyi çıktı. 

Düzenli gittik kontrollere, elimizden geleni yaptık. Annem yanımdaydı. Gelenleri 

karşıladı. Yardımcı oluyordu. Gelenlerin konuyu açınca, değiştirmeye çalıştı. Tabi 1 

kişi ölüyor, 1000 kişiye anlatıyorsun. İşe başlamak iyi oldu. Evde gelen-giden aynı 

konular…İşe yoğunlaşınca, insanlarda bildiği için konuyu açmadı.” 

 

Yaşanan kayıp sırasında anneler en fazla eşlerinden ve ailelerinden destek 

aldıklarını, eğer her iki fiğür desteklemekte başarısız olursa derin hayal kırıklıkları 

yaşandığı belirtilmiştir (12). 

Ebeveynler, desteklenmediğini algıladığı takdirde, bu elemli dönemde dışlanmış 

ve yanlış anlaşılmış hissedebilir. (Clyman, Gren, Rowe, Mikelsen ve Ataide,1980) 

ayrıca sosyal destek eksikliği, komplike ve kronik elemle ilişkili olduğu belirtilmiştir. 

(Lasker ve Toedter,1991) (10) 

Bazı aile ilişkileri, ailelerin ebeveynlerin yanında olması ve derin yaslarını ifade 

etmelerine imkan sağlamaları nedeniyle güçlenmiştir. Bazıları ise zayıflamış ve 

sonunda sosyal çevreleri içerisinde kalıcı bir ilişki kaybına kadar gitmiştir.(Cecil, 1994; 

Rajan, 1994) Kadınlar benzer deneyimler yaşayan arkadaşları  ve aileleri ile 

deneyimlerini paylaşabilmeyi yararlı bulmaktadır (Rajan, 1994). (8) 

Nicol ve arkadaşları, 1986 yılında, 110 kadından oluşan denek grubu ile 

perinatal kayıba uğramalardan 6 ila 36 ay sonra görüşmeler yapmışlardır. Sonuçlar, 

ailelerin dışlanmışlık duyguları ile karşı karşıya kaldıklarını ve bunun da ebeveynlerin 

başa çıkma yeteneklerini azalttığını göstermiştir. Yazarlar, bu kadınların  %21’inin 

sağlıklarının bozulduğunu veya kaybın ardından sosyal uyum sorunları yaşadıklarını 

bildirmişlerdir (8).  
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4.4.6 Sağlık Personellerinin Yaklaşımı ve Hastaların Beklentilerine İlişkin Veriler 
ve Tartışılması 

Çalışmamız sırasında da hastalara sağlık çalışanlarından  beklentilerinin neler 

olduğu sorulduğunda  personelin yaklaşımından genel olarak memnun olduklarını ifade 

etmişlerdir. İfadelerinde empatik yaklaşım, anlayış ve güleryüz, işinde iyi olma gibi 

beklentileri  sıklıkla belirtmişlerdir. Konuyla ilgili yorumları şu şekilde iletmişlerdir; 

 

Bayan A.G, “Sadece anlayış ve kendilerini bizim yerimize koyarak hareket 

etmeleri” 

 

Bayan A.T, “İşlerini iyi yapmalarını” 

Bayan E, “Sadece güler yüz” 

 

Bayan P, “Baş sağlığı dilediler ama canımı sıkmadılar.” 

 

Bazı hastalar ise olumlu, moral veren, hassas davranışları tercih ettiklerini 

belirten şu sözleri söylemişlerdir: 

 

Bayan E, “Onlar iyi davranırsa moralimiz daha iyi olur”  

 

Bayan G, “Biraz daha hassas davranmalarını” , “İlk tanıyı doktorum söyledi,  

kendisi de çok üzüldü.” 

 

Bayan T, “Umut verici sözler söylemeleri. Neden oldu demeleri yerine normal 

görünmelerini isterim.” 

 

Bayan C, kayıp sonrasında hastaya nasıl davranacaklarını bilmeyen sağlık 

personeli ile ilgili olarak  şu yorumu yapmıştır: 

 

“ Herkes gelip bana bakıyor, ben konuştuktan sonra konuşuyorlar, zor tabii.” 

 

Bayan A.T, sağlık personelinin hatalı yaklaşımı ile ilgili şu yorumu yapmıştır: 
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“Haznedar’daki doktor, sağlıklı değil, göremiyorum dedi. Sonra alttan muayene 

etti. Bu 7. haftada kalmış gibi görünüyor, ölü, dedi. Kalp atışını göremiyor musunuz?  

dedim.  Evet, görünmüyor, dedi. Rahatlıkla söyleyebiliyorlar, belki de görevi bu.” 

 

 Roberta Ujda ve Robert Bendiksen, sağlık çalışanlarının desteğinin ebeveynin 

yasının kalıcılığı üzerinde olumlu veya destekleyici bir etkisi olup olmadığını 

belirlemektedir. Altı erkek ve otuz dört kadına toplam kırk kişiye uygulanmıştır. Odak 

grup görüşmesi yapılmış olup, bu gruptaki ebeveynler toplumun perinatal kayba bakış 

şekillerinin bazılarını; sessizlik, konudan rahatsızlık duygusu, acıma, daha büyük bir 

çocuğun kaybedilmesinden daha az  önemli bir kayıp, konuyu konuşmak bile 

istememek, istemeden ancak gerçekten yaralayan bilgisiz tarzlar olarak belirtmişlerdir 

(18). 

 Kayıplarının üstesinden gelmeye nelerin yardımcı olduğu sorulduğunda 

katılımcılar şunları söylemişlerdir: Destek veren kişilerle ( örneğin, eşler, sağlık 

görevlileri, aile ve arkadaşlarla) konuşmak, bu konuyla ilgili kitaplar okumak, dışarıda 

ama ilişkili işlerle uğraşmak( örneğin, daha şefkatli sağlık hizmetleri için mektup 

kampanyası) küçük çocuklara yardım yapan projelerde yer almak, aileni diğer 

çocuklarına bakımla meşgul olmaya devam etmek, bir anma töreni düzenlemek, bir anı 

yorganı hazırlamak, fiziksel ve akıl sağlığı açısından zorlanan kişileri gözleyip 

çocuklarının da böyle olabileceğini anlamak (18). Kayıp sonrası kendilerine en fazla 

kimin yardımcı olduğu sorusuna verilen cevaplarda bir çoğu sağlık çalışanlarını böyle 

tanımlamışlardır: 

 

“Doktorumuz süperdi. Onu ne kadar övsem azdır.  Bizimle birlikte gözünden 

yaş aktı. Elimi tuttu.” (18) 

 

  “O kadar sık şekilde, Tamam, bu çok yaygındır,…çok yaygındır. Her dört 

hamilelikten birinde meydana gelir deniyor ki…Benim için bu alışılmış bir durum değil. 

Bunun ne kadar yaygın olduğunu duymak istemiyorum. Bu sizin için gerçekten zor 

olmalı denildiğini duymak istiyorum.” (18) 

 

“Hatırlıyorum, harika bir hemşire vardı. Anestezi uzmanı, bana eğildi ve bunun 

kendi karısına da olduğunu ve herşeyin yoluna gireceğini söyledi. Kendimi çok güvende 



 41

hissettim. Bana kendi eşi gibi davranacağını biliyordum. Bunu hiçbir zaman 

unutmayacağım.Herkesin maskeli olduğu bir steril odada.”(18). 

 

Ebeveynlerden dördü, acil durum odası  doktorları hakkında hoş olmayan 

deneyimlerini belirtmişlerdir. Onlara istatistik muamelesi yapıldığını ve kayıpları 

üzülecek bir şey değilmiş gibi davranıldığını  düşünüklerini söylemişlerdir. Bir hap 

alarak eve gidip yatmaları söylenerek, kaybedilen hamilelikten insandan daha değersiz 

gibi söz edildiğini belirtmişlerdir. 

 

“İki düşüğün ardından tıbbi personelin, hamilelik ne kadar erken bir aşamada 

olursa olsun, bebeğin gerçek bir kayıp olduğunu kabul etmesinin çok önemli olduğunu  

düşünüyorum. İlk düşüğüm sadece dört haftalık bir hamilelikti ama dört yıllık  kısırlığın 

ardından mahvolmuştum. Acil doktoru benim için korkunçtu, dört haftalık  doku 

oluşumunu görüyordu.” 

 

“Bunun ne kadar yaygın olduğu beni ilgilendirmiyor. Bu, insanı mahveden bir 

hayal kırıklığı. Sağlık mesleğinde çalışanların(özellikle doktorların) bebek kaybeden 

kadınlara nasıl destek vermeleri gerektiğini öğrenmek için çok çalışmaları gerekiyor. 

Bunun ne kadar yaygın olduğunun hiç önemi yok.” 

 

Kaybı yaşayan anneye hatalı yaklaşımlar konusunda annelerin yorumları; 

 

“12 haftalık gebeydim. Kanamam vardı. İlk bebek kaybım olacaktı. Küretajdan 

20 dakika sonra hemşire elinde hediye sepetiyle –yeni anneye mutluluklar- diyerek 

içeriye girdi. Durum hemşireye açıklanınca benden özür diledi. Arkasından bir doktor 

içeriye girdi. Son adet tarihimi, yaşımı, menstural periyodumu sordu. Sonrada tahmini 

doğum tarihimi söyleyip  beni kutladı.Aynı hatanın  tekrarlanması nedeniyle onlarla 

iletişimim bozuldu” (22). 

 

4.4.7 İleride  Planlanacak Olan Gebelik Endişelerine Ait  Veriler ve Tartışılması 

Perinatal kayıp sonrasında tekrar yaşanacak gebelikte, aynı sorunların yaşanma 

ihtimali, ebevenlerin sonraki gebeliğinde hastalık riskinin ne olduğunun bilinmemesi, 
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ebeveynlerin herhangi birinin ailesinde mevcut genetik bir hastalık nedeniyle kendisinin 

ne derecede taşıyıcı olabileceği,  sıklıkla karşılaşılan endişeler arasındadır. 

 

Çalışmamız sırasında annelerin verdikleri cevaplarda sıklıkla bir sonraki 

gebelikte de  aynı şeyleri yaşamaktan  korktuklarını ifade eden görüşler bildirmişlerdir: 

 

Bayan E, “Endişelerim var. Yine aynı şeyler yaşanabilir mi diye?” 

 

Bayan T, “Bu 2. D&C işlemi olacağı için 3. gebelikte sorun oluşturabilir diye 

düşünüyorum.” 

 

Bayan S, “Yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum. 5. aydayım ve bu fazla 

hafta. 2. ayda da düşük tehdidim vardı. Onu anlattıktan sonra 5. ayda bunu yaşamak 

kötü oldu.” 

 

Bayan P, “Aynı şeyleri tekrar yaşarım diye düşünmüyorum. Oğlum da 

istemiyor. Çünkü işlem sonrasında toparlanamam zaman aldı, o gebeliğin arkasından 

hastalandığım için, sanırım gebe kalırsam yine benzer sorunlar yaşanacak zannediyor.” 

 

Bayan A.G, “Yaşım 35 olmadan gebelik ve doğumları  sağlıklı bir şekilde 

sonlandrmak istiyorum. Ama gene düşük olursa çok çok üzülürüm.” 

 

Genetik araştırmaya ilişkin kafalarında oluşan sorular ve buna bağlı kaygılar 

olduğu görülmüştür: 

 

Bayan A.T, “ Bu genetik araştırmayı istiyorum. Bilmiyorum sonucu ne verir 

ama ona göre planlayacağız.” 

 

Bayan E, “Kafamda endişeler var. O yüzden de genetik araştırma yapılacak. 

İnşallah bir şey çıkmaz.” 
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Bayan N, “Şu an genetik testin sonucunu merak ediyorum. Önceden de merak 

ediyordum. Böyle bir şey düşünmüyordum. Merdiven çıktım vs. Kendimle ilgili şeyler 

düşünüyordum. Şimdi genetiği bekliyorum. Onu çok merak ediyorum. İnşallah olur.” 

 

Düşüğe sebep olan olaylar, otopsiyle bile, çok az bilindiği için doğmamış 

çocuklarını  kaybeden  ebeveynlerin  çoğu, ölümün nedenini öğrenemeyeceklerdir. 

Belirsizlik, eşini sonraki bir hamilelikle daha fazla yastan kurtarmak isteyen baba için 

rahatsız edici bir etkendir (Limbo ve Wheeler 1986). Kaybedilen ebeveynin beklediği 

ilk çocuk olduğu zaman, özellikle hamile kalmakta zorluklarda yaşadılarsa, bir aile 

kurma yetenekleri konusundaki güvenleri ciddi bir şekilde sarsılır (18). 

Abortus deneyimleyen kadınlar için özellikle ikinci düşükte sonra çok endişe 

yaşanmaktadır.Roberta Ujda ve Robert Bendiksen’nun yapmış olduğu araştırmada odak 

grubu oturumu, hem de soru formundaki yorum bölümünde, kadınlar, kendilerine üç 

düşük yapmadıkları sürece düşüğün sebebi konusunda hiçbir soruşturma 

yapılmayacağının söylendiğini aktarmışlardır (18). 

 

4.4.8 Kayıp Sonrasında Defin İşlemlerine İlişkin Veriler ve Tartışılması 

Yapılan bu çalışmamızda  annelere bebeklerini görmek isteyip istemediklerini ve 

defin işlemlerine yönelik bir planları olup olmadığı sorulduğunda konuyla ilgili olarak, 

sıklıkla annelerin, bebeklerini etkilenip, unutamama endişeleri nedeniyle görmek 

istemediklerini belirtmişler: 

 

Bayan E, “Bebeği görmek istemem. O zamanki duruma bağlı, bilmiyorum 

görürsem çok kötü olurum.” 

 

Bayan G, “Bilmiyorum, görmek istemiyorum.” 

 

Bayan P, “Onu bir daha unutamam diye görmek istemedim. Eşimle de 

konuştum, ben görmedim. Hastane defin işlemlerini yaptı. Onu hatırlamak ve anmak 

için düşük yaptığım günü ölüm tarihi olarak belirledik. Her yıl mutlaka o gün evde 

olmaya çalışıyoruz ve onu hatırlıyoruz.” 
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Bayan S, “ Bebeği görmek istemedim. Doğumu da yaşamak istemedim. Çünkü 

son ultrasonografide elini, kolunu, bacağını sallarken gördüm. Bu şekilde görmek ve 

hatırlamak daha iyi. Kucağıma alıp görememek kötü. Sadece cinsiyetini merak ettim. 

Çünkü bugüne kadar hiç USG’ de göstermemişti. Şimdi bir şey fark etmiyor ama 

bilmediğim için merak ediyorum. Zaten otopsi yapılacak. Almak istemiyorum. Zaten 

daha sonraki gebelikler için araştırılacakmış.” 

 

Bayan E, “ Genetik araştırmaya gidecek. Bebekle aynı ortamda kalmak istemem 

ama doktor bey görsen iyi olur dedi. Eşimle konuşmadım. Aynı odada 

kalmak….Hamileliğim sürpriz oldu, hamileyim gibi hissetmedim. Belki böyle olacak 

diye…” 

Ailelerin de özellikle anneyi korumak ve daha fazla üzüntü yaşamaması için 

defin işlemlerini annenin haberi oladan çözümlemek yönünde hareket ettikleri 

gözlemlenmiştir: 

 

Bayan C, “Doktorum, sezeryandan sonra uyanınca istersen bebeği görebilirsin 

dedi. Ameliyathene de eşimde ben de bebeği gördük. Elimi kafasına değdirdiğimi 

hatırlıyorum sadece…Saçlıydı, resimlerini verdiler sonra. Definle ilgili eşim ve benim 

kendi babam işlemleri yaptırdılar. Sadece benim nüfus cüzdanım aldılar. Bana pek 

duyurmadan yaptılar. Ben hastaneden çıkmadan halletmişler. Ben defin işine katılmayı 

düşünmedim. Bebeği gördüğüm için aklımda yoktu.” 

 

Daha çok büyük hafta gebeliklerinde bebeği merak ettikleri ve görmek 

istedikleri izlenmiştir. Anneleri bu konudaki görüşleri: 

 

Bayan A.T, “İlkini görmüştüm. Korkum yok. Bakarım sorun değil.” 

 

Bayan N, “İlkinde doğum sırasında görmüştüm. Bunu görmek istemedim. Sonra 

aklımda kalıyor. Bu sefer bir şey yapmadım. Hiç bakmamaya çalıştım. Diğerinde 

görmesem de merak ederdim. Onun çok hareketlerini hissettim. Canlı hissettiğim için 

merak ettim. Bebekle kalmayı düşünmedim hiç…” 
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Kayıplarının üstesinden gelmede,  bebek için bir anma töreni düzenlemek, bir 

anı yorganı hazırlamak gibi faaliyetlerin yardımcı olacağı bildirilmiştir. Bu konuda 

yapılan çalışmalarda annelerin bazılarının yorumları şu şekildedir: 

 

“Yılda bir anma töreni düzenledik. Çocuğa isim vermemiştik ama bir yorgan 

yaptım. Kumaşlar cenneti simgeliyordu. Bunlar büyükannemin kumaşlarıydı…aile 

çizgisinin bir parçasıydı. Onu bir duvara astık. İnsanlara, onu  düşürdüğümüz bebek 

için yaptığımızı söyledik.” 

 

“Bebeğe isim vermek, fotoğraflar çekmek, cenaze töreni, kıyafet, bir kolye ve 

bebek yüzüğü gibi özel şeyler satın almak, bize verilen ve hala sakaladığım hediyeler, 

kardeşi ve babasından özel hediyeler ve onu onurlandırmak için gereken herşeyi 

yaptığımızı düşünüyorum. Tek bir nefes almasa da bir çok yaşantıyla ilişkisi oldu.” 

 

Amerikan Collage of  Obstetricians and Gynecologists (ACOG)’in  yayınladığı 

teknik    bültende check-list  kayıt formunda;  bebeği gören, dokunan kişilerin kayıtları,  

bebeğin adı, hastanedeki  yatış sırasında aileye verilecek olan kayıtlar (fotoğraf, ayak 

izi,vaftiz kartı, broşürler vs.) seçilen ünite, yardım kaynakları (sosyal servisler, papaz,  

destek grupları vs.)defin seçenekleri hakkında bilgilendirme, annenin daha sonraki 

takipleri için adres, telefonların doğrulanması, açıklamalar kısmı yer almaktadır. 

Özellikle Avrupa ülkelerinde perinatal kayıp yaşayan annelerin doğum katında değil de 

jinekoloji servislerine yatışlarının tercih edilmesi, doğumhanede diğer sağlıklı doğum 

odalarında uzak bir oda seçilmesi, doğum sonrasında annenin yas sürecini tamamlaması 

için özel yas odalarının varlığı, hastane din görevlilerinden manevi destek alma hasta 

bakımının bir parçası olmuştur (1). 

4.5 Öneriler 

           Perinatak kayıp, ebeveynler için acı yaşam deneyimlerinden biridir ve 

başedilmesi  güç bir sorundur.  Ebeveynler, bu olay karşısında durumu gerçek olarak 

kavrayabiliyor, durumla ilgili destek görüyor ve yeterli başetme mekanizmalarını 

geliştirebiliyorlarsa sorunu çözümlemede başarılı olacaklardır. Şüphesiz ki sağlık 

çalışanlarının da olumlu ve destekleyici davranışlarının,  ebeveynlerin bu yaşam krizini 

atlatmalarında rolü yatsınamaz. 
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          Sağlık çalışanları, bu nedenle kayıp yaşayan ailelerin gereksinimlerini karşılarken  

dikkatli davranmalı, bakımda sağlık çalışanlarına önerilerimiz; 

• Kayıp deneyimleyen kadının temiz, sessiz ve güvenli bir ortam sağlamak, 

• Sağlıklı bebek sahibi ailelerle aynı ortamda bulundurmamak, 

• Bulunduğu odada bebek ile ilgili herhangi bir eşya olmamasına özen göstermek, 

• Kayıp ile ilgili tüm sağlık çalışanlarının bilgi sahibi olmasını sağlamak, nöbet 

teslimlerinde diğer ekip üyelerini bilgilendimek, 

• Belirsizlik veya  yeterince bilgilendirmemekle ilgili sorun yaşanmamasını 

sağlamak, 

• Perinatal kayıp deneyimleyen kadına ve aileye yaklaşımda sorularını dikkatle 

cevaplamak, baştan savma,  önemsiz gibi davranmamak, 

• Sağlık çalışanlarının desteklerini azalttıkları hissettirmemek, saygılı, anlayışlı ve 

duyarlı davranmak, 

• İnsanlara yanlız kalmak istediklerinde  ziyaretçi kısıtlaması yapılmasını 

sağlamak, 

• Aileye yanlışlıkla gelebilecek olan doğumla ilgili kutlama çiçek veya 

hediyelerin  aile yakınlarından birine teslimini sağlamak, 

• Kaybı erişkin kaybı gibi düşünerek, defin işlemleri için gerekli itinanın 

gösterilmesini sağlamak, hatta özel defin araçları kullanmak. 

    Bu amaçla kadına ve aileye yaklaşımda yalnız olmadıklarını, her geçen gün biraz 

daha iyileşeceklerini ve arasıra ağlamanın sorun olmadığını bilmeleri sağlanılmalıdır. 

Bu durumun ne kadar yaygın olduğunu anlatmak yerine kayıp deneyimleyen kişiye  

nasıl destek verilebileceği planlanmlıdır. 
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Tablo 3:Belirlenen Başlıca Temalar ve Olguların Yanıtları 

Başlıca Temalar Yanıtlar 

Hiç bir şey hissetmedim. 

Şok oldum 

Tabi ki çok üzüldüm 

Kötü, çok kötü, bebeği çok istiyorduk 

“Kalp atışını  görünmüyor” dedi. Rahatlıkla 

söyleyebiliyorlar, belki de görevi bu. 

Üzüldük, üzülmemek elde değil.  

Bir an önce öğrenilmiş olması sevindirici, daha 

kötü sonuçlar olabilirdi. 

Tanının söylenmesi ile neler 

hissettiği 

Çok şaşırdım.İlkinde çok daha kötüydü. İlk olduğu 

için herhalde… 

  

Tabi ki oda çok üzüldü, elden bir şey gelmiyor 

Daha çok benim üzerimde yoğunlaştı.  

O da şokta kötü hissediyor.  

Bana daha çok moral verdi.  

Eşim çok üzüldü. Suratı asıldı. Morali bozuldu ama 

bir şey söylemedi.  

Tanıya ilişkin eşinin  görüşleri 

Beklemiyordu. Doktordan çıkınca bir problem 

olduğunu düşündü 

  

Benim gibi şok oldular. 

Herşeyin hayırlısı dediler. 

Soru sormalarını istemiyorum. Soru şeklinden 

şekline fark var. 

Yardımcı oldular. Şu anda onlarla  bu konuyla ilgili 

hiç konuşmak istemiyorum. 

Tanıya ilişkin ailesi ve sosyal 

çevresinin görüşleri 

Konuyla ilgili sorular rahatsız ediyor. Ahlar, vahlar 

rahatsız ediyor. 
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 Baştan bilinmesi çok sevindirici.  

Endişelerim vardı, azda olsa ümidimiz vardı. 

Diğer bebeği de % 16 kaybetme durumu varmış. 

Bilgilerin yeterli  olduğunu düşünüyorum. Endişem 

yok. 

Canım sıkılıyor, bir an önce olsun hayırlısıyla 

Plesanta içeride kalır diye endişem oldu 

Yapılacak işleme yönelik endişeleri 

Sonlandırma işlemine ilişkin endişelerim oldu 

  

 

Hiç bu konuyu hatırlatmamalarını isterim. 

Biraz daha hassas olmaları, bu konudan 

bahsetmemelerini istiyorum. 

Kabullenmemiz gerekiyor. 

Anlayış başka bir şey değil. 

Eş, aile ve sosyal çevreden 

beklentileri 

Karşılıklı paylaşmak beni daha çok rahatlattı. 

  

 

Onlar iyi davranırsa moralimiz daha iyi olur 

Biraz daha hassas davranmalarını 

Umut verici sözler söylemeleri.  

Neden oldu demeleri yerine normal görünmelerini 

isterim. 

İşlerini iyi yapmaları 

Sadece güler yüz  

Daha öncekinde yattığım odada beşik vardı. Oda 

daha önce düşünülüp hazırlanması gerekirdi. 

Sağlık personellerinden beklentileri 

Sağlık perosneli olmam nedeniyle,herkesin 

tanıması hem iyi, hem de pozisyon gereği kötü 

oldu. 
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Yine aynı şeyleri yaşamaktan korkuyorum 

Sonrası için endişem olmaz herhalde 

Daha sonraki gebelikte sorun olur diye 

düşünüyorum 

Herhalde kafamda endişeler var. O yüzden de 

genetik araştırma yapılacak.  

Genetiği bekliyorum.Onu çok merak ediyorum. 

Planlanan gebeliğe yönelik 

endişeleri 

Daha sonra daha sık aralıklarla kontrol ve NST 

takibi yaptırmak isterim. 

  

Bebekle aynı ortamda kalmak istemem ama doktor 

bey görsen iyi olur dedi.  

Hamileliğim sürpriz oldu, hamileyim gibi 

hissetmedim 

İlkini görmüştüm. Korkum yok. Bakarım sorun 

değil. 

Bebeği görmek istemedim. Doğumu da yaşamak 

istemedim.  

ultrasonografide elini, kolunu, bacağını sallarken 

gördüm. Bu şekilde görmek   

ve hatırlamak daha iyi. 

Bilmiyorum,görmek istemiyorum. 

Hiç düşünmedik.Bebeği görmek istemem.  

O zamanki duruma bağlı, bilmiyorum görürsem 

çok kötü olurum. 

İlkinde doğum sırasında görmüştüm.Bunu görmek 

istemedim.Sonra aklımda kalıyor. 

Bebeği görmek ve defin işlemlerine 

ilişkin düşünceler 

Bu sefer bir şey yapmadım. Hiç bakmamaya 

çalıştım 
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FORMLAR 

1. Tanıtıcı  Bilgi  Formu 

 

Protokol No: 

 

1.Adı Soyadı : 

 

           2. Yaş : 

 

3.Eğitim Durumu : 

   ( ) Okuryazar değil     ( ) okuryazar    ( )İlkokul    ( )Ortaokul       ( ) Lise    

   ( )Üniversite  

 

4.Çalışma Durumu: 

   ( )Ev kadını        ( )İşçi         ( )Memur        ( )Serbest meslek        ( )Diğer 

 

5.Gebelik Sayısı : 

 

6.Yaşayan Çocuk Sayısı : 

   ( )0           ( )1        ( )2        ( )3+ 

 

7.Daha Önceki Gebelik Kayıpları : 

   ( )Düşük……………………Zamanı…………. 

   ( )Ölü doğum………………Zamanı…………. 

   ( )Neonatal ölüm…………..Zamanı…………. 

 

8.Gebelik Haftası : 

 

9.Gebelik Şekli : 

   ( )Spontan                          ( )Tedavi ile 
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10.Ailede Bilinen Genetik Geçişli  Hastalık Varlığı : 

   ( ) Mevcut………………………….( ) Yok 

 

11.Gebelikte Maruz Kalınan Kimyasal, Teratojen ya da Radyoaktif Bir 

Etkinin  Varlığı : 

   ( ) Mevcut………………………….( ) Yok 

 

12.Sigara Kullanımı : 

   ( ) Kullanmıyor                              ( )Kullanıyor…………..adet 

 

13.Alkol  Kullanımı : 

   ( ) Kullanmıyor                              ( )Kullanıyor…………..miktarda 

 

14.Gebe Takipleri : 

    ( ) Düzenli                                    ( ) Düzensiz 

 

15.Antenatal Tarama Testleri Uygulaması: 

    ( ) uygulanmış…………………….( ) uyulanmamış 

 

16.Tanı ve Tedavi Amaçlı Uygulanan Fetal  İnvazif Girişim : 

    ( ) Uygulanmamış…………          ( ) Uygulanmış……………………  

 

17.Gebelik Sonlandırma Endikasyonu: 

      

     Fetal Endikasyonlar   

     Maternal Endikasyonlar 

 

18.Gebelik Sonlandırma Yöntemi : 

     ( )Cerrahi Yöntem………………….( ) Medikal Yöntem 
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2. Yarı  Yapılandırılmış  Soru  Formu 

 

Görüşmenin Amaçları : 

 

(1) Tıbbi abortus yapan kadınların yaşadığı psikolojik ve sosyal sorunları 
belirlemek, 

(2) Saptanan sorunları tanımlayarak; tıbbi bakım hizmeti sunan sağlık 
profosyonellerinin, optimum düzeyde hizmet sunmasını sağlamak. 

 

 

Görüşme  Öncesi Açıklama: 

 

       Merhaba,benim adım Sonay Akan.Kadın hastalıkları ve Doğum Servisinde 

Sorumlu Hemşire olarak görev yapmaktayım.Aynı zaman da İ.Ü.Florence 

Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları ABD’da 

Yüksek lisans yapmaktayım.Tıbbi abortus(tıbbi gebelik sonlandırma) yapan 

kadınların psiko-sosyal sorunlarını belirlemek üzere bir araştırma 

yapmaktayım.Sizinle tıbbi abortus kararı verildikten sonra neler 

yaşadığınızı,hissettikleriniz, beklentilerle ilgili görüşmek istiyorum.Böyle bir 

çalışma aynı sorunları yaşayan, gebelik kaybını yaşayan kadınlarda deneyimleri 

belirleme ve gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutması açısından yararlı olacağı 

inancındayım.Yaptığım tüm görüşmeler verilen bilgiler, sadece bu araştırmada 

kullanılacak ve kişisel bilgiler kesinlikle gizli tutulacaktır.Görüşmenin yaklaşık bir 

saat süreceğini tahmin ediyorum.İzin verirseniz görüşmeyi kaydetmek istiyorum.Bu 

şekilde hem zamanı iyi kullanabiliriz, hem de sorulara vereceğiniz yanıtların kaydını 

daha ayrıntılı tutma fırsatı elde edebilirim. 

Bu araştırmaya katılmayı kabul ettiğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Görüşmeyi 

kabul ettiğinize dair sizden yazılı onay formu almak durumundayım.Eğer sizin 

görüşmeye başlamadan önce sormak istediğiniz bir soru varsa, önce bunu 

yanıtlamak istiyorum. 
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1.Biraz kendinizden bahseder misiniz? 

-Yaşınız               

   - Mesleğiniz 

  - Medeni durumunuz 

- Gebelik sayısı(yaşayan çocuk sayısı) 

 

2.Daha önceki yaşadığınız gebeliklerle ilgili deneyimleriniz nelerdir? 

-  Gebelik şekli 

-  Düşük öyküsü var mı?(var ise kaçıncı haftada sonlanmış) 

-  Nedeni biliniyor mu? 

 

3.Şu anki gebeliğinizle ilgili nasıl bir sorun yaşıyorsunuz? 

  -Ne gibi sağlık sorunlarınız var? 

 -Neler hissediyorsunuz? 

 -Sorunlarınızı kimlerle paylaştınız? 

 -Nereye başvurdunuz? 

 

4.İlk tanı size nasıl söylendi? 

- Kimin tarafından açıklandı? 

 - O anki hisleriniz? 

 

5.Tanıdan sonra size  ne tür  işlemler uygulandı? 

-Takip, 

 -Testler 

 -İnvazif girişimler(amniosentez gibi ) 

 

6. Uygulanan testler sizi nasıl etkiledi? 

    -İşlem öncesi ve sonrası yaşanan sorunlar 

 -İşleme bağlı gelişen komplikasyonlar 
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7.Eşiniz durumu ve gelişmeleri nasıl karşıladı? 

      - Neler hissetti? 

    - Desteği  veya tepkisi  oldu mu ? 

 

8.Aileniz ya da yakın çevreniz  durumdan haberdar mı? 

-  Yaşanan gelişmeler iş hayatınızı etkiledi mi? 

-  Yaşanan gelişmeler özel hayatınızı etkiledi mi? 

-   Gelişmeler sosyal yaşantınızı etkiledi mi? 

  

9.Yapılacak   işlemle ilgili endişeleriniz oldu mu? 

   - İşlem öncesi  bilgilendirildiniz mi? 

  - Verilen bilgiler sizce yeterlimiydi? 

 - Şu an hissettikleriniz? 

 

10.İşlemler bittikten sonra bebeğinizi görmek istermisiniz? 

 - Bebeğin defin işlemiyle ilgili herhangi bir plan yapıldımı? 

 - Bebeğinizle aynı odada bir süre kalmak istermisiniz?Bu konudaki 

düşünceleriniz  nelerdir? 

 

11.Sağlık  personelinde beklentileriniz nelerdir? 

 

12.Eşinizden ve ailenizden  beklentileriniz neler? 

 

13.Şu an bulunduğunuz ortamla ilgili beklentileriniz nelerdir?  

      -Ortam ile ilgili fikirleriniz? 

    -Ortamla ilgili olarak sizi rahatlatan unsurlar nelerdir? 

 

14.Daha sonra planladığınız gebelikler olacak mı?Ne tür endişeler yaşıyor? 

 

15.Danışmanlık için nerelere başvuracağı konusunda bilgisi var mı? 
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 3. Gönüllü  Bilgilendirilmiş  Onay  Formu 

 

 Tıbbi abortus yapan kadınların yaşadığı psiko-sosyal sorunların belirlenmesini 

amaçlayan bir araştırma yapmaktayız.Araştırmaya katılımınız tamamen sizin isteğinize 

bağlıdır ve verdiğiniz bilgilerin hepsi gizli tutulacaktır.Araştırmada isminiz saklı 

tutulacak ancak etik kurul ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgiye 

ulaşabileceklerdir.Araştırma sırasında ortaya çıkan ve sizi ilgilendirebilecek bir bilgi 

söz konusu olduğunda,bu bilgi size bildirilecektir.Çalışmaya katıldığınız için size 

herhangi bir ücret ödenmeyecektir.Çalışmamız bir anket formu ile 

gerçekleştirildiğinden herhangi bir risk taşımamaktadır.Araştırmayla ilgili sorunuz veya 

sorununuz olduğunda bize aşağıdaki telefonlardan ulaşabilirsiniz. 

 

 

Sonay Akan 

İnternational Hospital 

İstanbul cad.No:82 

Yeşilköy/İSTANBUL 

Tel (İş):663 30 00 / 1519-1520 
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ETİK KURUL KARARI 
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                                                    ÖZGEÇMİŞ 

Kişisel Bilgiler 

Adı  Sonay Soyadı  Akan 

Doğ.Yeri  Niğde Doğ.Tar.  24.12.1973 

Uyruğu  T.C 
TC Kim 
No 

10013544996 

Email sonayakan@hotmail.com Tel 533 412 82 10 

Eğitim Düzeyi 

 Mezun Olduğu Kurumun Adı Mez. Yılı 

Doktora   

Yük.Lis.   

Lisans İ.Ü Florance  Nıghtingale Hemşirelik Yüksekokulu 1995 

Lise  Yeşilköy 50. Yıl Lisesi 1990 

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın) 

 Görevi  Kurum   Süre (Yıl - Yıl) 

1. 
Hemşirelik Hizmetleri 
Müdürü 

İnternational Hospital 2006-2007 

2. Sorumlu Hemşire İnternational Hospital 1998-2006 

3. Sorumlu Hemşire Florance Nıghtingale Hastanesi 1995-1998 

 

Yabancı 
Dilleri 

Okuduğunu 
Anlama* 

Konuşma* Yazma* 
KPDS/ÜD

S 
Puanı 

(Diğer) 
                  Puanı 

İngilizce Orta Orta  Orta   

      
*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin 
 

 Sayısal Eşit Ağırlık Sözel 

LES Puanı     

(Diğer)                     Puanı    

Bilgisayar Bilgisi 

Program Kullanma becerisi 

Windows XP(Word, Exel, Outlook) İyi 
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Yayınları/Tebligleri Sertifikaları/Ödülleri  

 

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Seyahat, Müzik, Kitap, Sinema. 


