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ÖZET 

Kaydırak, Mecdi, M (2018). Tıbbi Terminasyon Kararı Alınan Gebelere Roy 

Adaptasyon Modeli Doğrultusunda GeliĢtirilen Destek Programının Etkinliği. Ġstanbul 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları HemĢireliği 

Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Ġstanbul.  

Bu çalıĢma; maternal veya fetal nedenlerden dolayı tıbbi terminasyon kararı 

verilen gebelere tedavi süreci boyunca rutin hemĢirelik bakımına ek olarak uygulanan 

Roy Adaptasyon Modeli doğrutusunda geliĢtirilen hemĢirelik destek programının 

(TTDP) etkinliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleĢtirildi. Ön test-son test düzeni 

kullanılarak yapılan bu çalıĢma, prospektif, tek körlü, randomize kontrollü  tipte 

deneysel bir çalıĢmadır. ÇalıĢma bir Üniversite hastanesinde Kasım 2016-Nisan 2018 

tarihleri arasında yürütüldü. Ön değerlendirme aĢamasında tıbbi terminasyon kararı 

verilen tüm kadınlara Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-2) dolduruldu. ÇalıĢma kriterine 

uyan ve STAI-2‟den toplam 42 puan ve altı alan 77 kadın örneklem grubuna dahil 

edildi. Deney grubuna, rutin hemĢirelik bakımına ek Roy Adaptasyon Modeli‟ne 

temellendirilmiĢ tıbbi terminasyon hemĢirelik destek programı uygulandı. Kontrol 

grubuna ise rutin hemĢirelik bakımı uygulandı. Ġlk ve son değerlendirme aĢamasında; 

Hasta Tanıtım Formu, Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-1), Stresle BaĢa Çıkma Tarzları 

Ölçeği (SBÖ) ve Rol Fonksiyon Alanına Yönelik Adaptasyon Değerlendirme Formu 

(RFADF) kullanıldı. Ġzlem değerlendirmesinde Perinatal Yas Ölçeği (PYÖ) uygulandı. 

Deney grubunda TTDP sonrası, kontrol grubuna göre ilk ve son değerlendirme 

kaygı puanı farkı daha fazla saptansa da istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmedi. 

Kontrol grubuna göre, rutin hemĢirelik bakımına ek olarak TTDP uygulanan deney 

grubunda SBÖ, RFADF ve fiziksel Ģikayetlerde olumlu yönde farklılık olduğu 

belirlendi. Ġzlem değerlendirmesinde ise kontrol grubunda PYÖ toplam puanı 

istatatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı fazla saptandı.  

Sonuç olarak, rutin hemĢirelik bakımına ek olarak uygulanan Roy Adaptasyon 

Modeli‟ne temellendirilmiĢ tıbbi teminasyon hemĢirelik destek programı kadınların 

fizyolojik, benlik kavramı, rol fonksiyonu, karĢılıklı bağlılık uyum alanına olumlu 

etkiler sağlayarak yas sürecini kolay atlatmasını sağladığı görüldü.  

Anahtar Kelimeler: Gebeliğin tıbbi terminasyonu, Perinatal kayıp, Perinatal  yas, Roy 

Adaptason Modeli, Kaygı 
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ABSTRACT 

Kaydırak, Mecdi, M. (2018). Efficiency Of The Support Program Developed In 

Accordance With Roy Adaptation Model For Pregnant Women For Whom Medical 

Termination Decision Is Made. Ġstanbul University, Institute of Health Science, 

Departmant of Gynecological Nursing. Doctoral Dissertation. Istanbul.   

 

  This study was carried out to determine the efficiency of the nursing support 

program (TTDP) developed in accordance with the Roy Adaptation Model which is 

applied to pregnant women for whom medical termination decision made due to 

maternal or fetal reason in addition to routine nursing care during treatment process. 

This study, which is conducted using pre-test – post-test order, is a prospective, 

single-blind and randomized controlled empirical study. The study was carried out at a 

university hospital between November 2016 and April 2018. Trait Anxiety Inventory 

(STAI-2) was filled for all women for whom medical termination decision is made in 

the pre-assessment stage. 77 women who meet the study criteria and get 42 or less 

points from STAI-2 were included in the sample group. Medical support program based 

on Roy Adaptation Model was applied to the experiment group in addition to routine 

nursing care. Routing nursing care was applied to the control group. In the first and last 

assessment stage; Patient Identification Form, State Anxiety Inventory (STAI-1), Styles 

of Coping with Stress Inventory and Adaptation Assessment Form for Role Function 

Area were used. In follow-up assessment, Perinatal Grief Scale was applied. 

In the experiment group, although first and last assessment anxiety score was 

determined higher than the control group after TTDP, no statistically significant 

difference was identified. Compared to control group, it was determined that there is 

positive difference in Styles of Coping with Stress Inventory, Adaptation Assessment 

Form for Role Function Area and physical complaints in the experiment group to whom 

TTDP was applied in addition to routine nursing care. In the follow-up assessment, total 

Perinatal Grief Scale score was identified to be statistically significantly higher in the 

control group. 

As a conclusion, medical termination nursing support program based on Roy 

Adaptation Model which is applied in addition to routine nursing care allows women 

overcome grief period more easily by providing positive contribution in the physiologic, 

self-conception, role function, mutual attachment adaptation field. 

Key Words: Anxiety, Medical termination of pregnancy, Perinatal grief,  Perinatal loss, 

Roy Adaptation Model  

 



     

 

1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Dünyada her yıl 2,6 milyon ölü doğum gerçekleĢmektedir (Sun ve ark. 2018). 

Dünya Sağlık Örgütü  (WHO - World Health Organization) raporuna göre 303.000 

yenidoğan konjenital anomaliye  bağlı, doğduktan 4 hafta içerisinde ölmektedir (WHO 

2016). Gebeliğin fetal anomali veya maternal sağlık risklerden dolayı tıbbi terminasyon 

yöntemi ile sonlandırılması ebeveynler için baĢ edilmesi güç ve en acı yaĢam 

deneyimlerindendir (Sun ve ark. 2018).  

Gebelik sonlandırılması kavramı çağlar öncesinde var olan ve insanlık tarihinde 

gündeme gelen tartıĢmalı bir konudur. Yakın geçmiĢe kadar gebelik sonlandırılması 

kadın veya eĢinin isteğe bağlı bebeğinden vazgeçmesi olarak yorumlanmıĢtır. Son 

yıllarda fetüs muayenesi ve prenatal tanı yöntemine dair bilimin ilerlemesi ile birlikte 

gebelik sonlandırılmasını sadece istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması çerçevesinden 

çıkarmıĢtır (Glenc 1974; Erdem 2016; Büyükkurt 2017). 

 Gebelik kaybı anne ve diğer aile fertlerini etkileyen biyo-psiko-sosyal ve 

spiritüel boyutu olan bir yaĢam krizidir. Özellikle viabilite sınırını aĢmıĢ gebelerde 

yapılan fetosit iĢlemi anne için yıpratıcı bir durumdur. Kayıp aile için sadece bir 

bebeğin kaybı ile sınırlı kalmaz geleceğe yönelik ümitsizlik ve hayal kırıklığına da 

neden olur (Kersting ve ark. 2007; TaĢkın 2011; Yörük ve ark. 2016). ÇalıĢmalar 

incelendiğinde perinatal kayıp, kadının uzun süre yas yaĢamasına neden olur. YaĢanan 

yasın Ģiddeti anksiyete, depresyon ve posttravmatik stres semptomları ile yakından 

iliĢkili olduğuda belirlenmiĢtir (Hutti 2005; Kersting ve ark. 2007). Her ebeveynin yas 

süreci birbirinden farklıda olsa da bu süreçte sosyal desteğe ve destekleyici hemĢirelik 

bakımına ihtiyaç duyar (Cacciatore ve ark. 2010; Landy ve ark. 2017b; Queensland 

Clinical Guidelines 2018b).  

Tıbbi terminasyon süreci gebenin anksiyeteyle, bilgi eksikliğine bağlı korkuyla 

ve tıbbi terminasyon kararı aĢamasındaki zorluklarla baĢ etmesine ve uyum sağlamasına 

yönelik pek çok zorluğu içerir  (Velioğlu 2012; Perry 2015). Kayıp yaĢayan ailenin 

bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve bakımın sağlanması profesyonel bir ekip 

tarafından yapılmalıdır. Bu sağlık ekibinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı,  

pediatrist, psikiyatrist, ilgili diğer uzmanlık alanlarındaki hekimler, hemĢire, ebe, 

psikolog ve sosyal çalıĢma uzmanı yer alır (Büyükkurt 2017). Gebeliğin tıbbi 
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terminasyon sürecinde kadının doğum öncesi, anı ve sonrasında karĢılanması gereken 

pek çok sağlık bakım gereksinimi vardır. HemĢire belirlediği sağlık sorunlarının 

çözümünde bakım verici rolüne ek olarak multidisipliner veya interdisipliner sağlık ekip 

üyeleriyle iĢbirliği yapar ve koordinatör rolü üstlenir (Landy ve ark. 2017b).  

HemĢire, gebelik kaybındaki uygulamaları ve destekleyici bakımı kuram ve 

modeller çerçevesinde Ģekillendirmelidir. Modeller, hemĢirelik bakımını verme ve 

sonuçlarını tahmin etmede sistematik bir alt yapı oluĢturur. Böylelikle verilen bakımın 

etkinliği artar ve hemĢire olası sorunları daha erken farkeder. Bütün hemĢirelik 

uygulamaları aslında kavramsal bir modellere bağlıdır. Kavramsal hemĢirelik modelleri 

hemĢirelik uygulamalarının yapılandırılması için bir yol sağlar ve kavramsal bir çatı 

oluĢturur (Roy 2009; Birol 2007). Literatür incelendiğinde özellikle gebeliğin, tıbbi 

terminasyon yöntemi ile sonlandırıldığında kullanılabilecek destekleyici bir modele 

rastlanılmamıĢtır. Gebelikte düĢük yaĢayan kadınların Swanson Bakım Kuram‟ı 

doğrultusunda destekleyici bakımın etkinliği çalıĢılmıĢtır (Adolfsson 2010). Gebelik 

kaybı yaĢayan kadınların ruhsal etkilenmelerini incelemek için Watson Ġnsan Bakım 

Modeli  (TektaĢ ve Çam 2017) ve benzer Ģekilde Worden‟ın Yas Görevleri Model‟i 

(Küçükkaya 2009) doğrultusunda verilen destekleyici bakımın etkinliğinin de çalıĢıldığı 

görülmektedir. Ancak gebeliğin tıbbi terminasyon yöntemi ile sonlandırılması sadece 

kadının kayıp ve yas yaĢamasına değil doğum, doğum ağrısı, fetosit gibi pek çok 

zorlukla mücadele etmesini gerektiren bir durumdur. Bu nedenle kadının tıbbi 

terminasyon kararı aldığı an ve doğum sonrası süreçte de takip edebilmek, bakım 

gereksinimlerini karĢılayabilmek, biyo-psiko-sosyol ve spiritüel yönü ile ele alabilmek 

ve destekleyici bakım verebilmek için çalĢmamızı Roy Adaptasyon Modeli 

doğrultusunda planlayıp uyguladık. Tıbbi terminasyon sonrası kadının yaĢam kalitesini 

artırmak ve kayıp sonrası psikososyal adaptasyonunu sağlamak için Roy Adaptasyon 

Modeli‟nde belirtilen dört uyum alanına uyum sağlaması gerekir.  

Bu çalıĢma, maternal veya fetal nedenlerden dolayı tıbbi terminasyon kararı 

verilen kadınlara rutin hemĢirelik bakımına ek olarak verilen Roy Adaptasyon Modeli 

doğrutusunda geliĢtirilen tıbbi terminasyon hemĢirelik destek programının etkinliğini 

değerlendirmek amacıyla uygulandı. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. Gebeliğin Tıbbi Terminasyonu 

Gebelik sonlandırılması kavramı çağlar öncesinde var olan ve insanlık tarihinde 

gündeme gelen tartıĢmalı bir konudur. Gebelik sonlandırılmasının tarihçesi 

incelendiğinde Eski Yunan ve Antik Çağ‟a kadar dayandığı ve bu dönemde yasak 

olmadığı görülmektedir. Gebelik sonlandırılması ile ilgili ilk resmi kayıtlar Çin‟de 

bulunmaktadır. Tek Tanrılı dinlere olan inancın yaygınlaĢmasıyla birlikte gebelik 

sonlandırılması yasaklanan bir olaya dönüĢmüĢtür. Gebelik sonlandırılması iĢlemi tarih 

boyunca filozoflar, din adamları  ve siyasetciler gibi dönemin ileri gelenleri tarafından 

farklı farklı yorumlanmıĢtır. Yakın geçmiĢe kadar gebelik sonlandırılması kadın veya 

eĢinin isteğe bağlı bebeğinden vazgeçmesi olarak yorumlanmıĢtır. Son yıllarda fetüs 

muayenesi ve prenatal tanı yöntemine dair bilimin ilerlemesi ile birlikte gebelik 

sonlandırılmasını sadece istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması çerçevesinden 

çıkmıĢtır (Glenc 1974; Erdem 2016; Büyükkurt 2017). 

2.1.1. Tanımı 

Literatürde gebeliğin tıbbi terminasyonu gebelik sonlandırılması, medikal 

abortus, tıbbi tahliye, terapötik abortus tanımlarının birbiri yerine kullanıldığı 

görülmektedir  (Büyükkurt 2017). Oysa ki her bir kavram birbirinden ayrı olayları 

tanımlamaktadır (Uyumaz ve Avcı 2016). Sıklıkla terapötik abortus ifadesi gebelik 

sonlandırılması yerine kullanılmaktadır.  

Terapötik abortus: Bir gebelik olgusunun 20. gebelik haftasından önce tıbbi 

endikasyonlar nedeniyle sonlandırılması olarak tanımlanır (WHO 1995).  

Yirminci gebelik haftasından sonra da gebeliğin sonlandırılması söz konusu 

olabilir.  Bu nedenle  gebeliğin tıbbi terminasyonunu açıklarken yasal düzenlemeler 

dikkate alınmaktadır. Türkiye‟de 510 sayılı Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon 

Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine ĠliĢkin Tüzük gebeliğin tıbbi 

terminasyonu ile ilgili endikasyonları ele almaktadır (Resmi gazete 18.12.1983/18255).  

2.1.2. Gebeliğin tıbbi terminasyonu ile ilgili endikasyonlar 

Gebeliğin tıbbi terminasyonu ile ilgili endikasyonları açıklamada anahtar 

kavram fetal viabilitedir. Viabilite; preterm doğum ile abortusu birbirinden 
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ayırmaktadır. Viabilite, fetüsün dıĢ ortamda, annesine bağımlı olmadan yaĢayabilirliği 

olarak tanımlanır. Tıp biliminde viabilite sınırını 24. gebelik haftası olarak belirten 

kaynaklar olsa da Türkiye‟de fetal viabilite ile ilgili kabul edilen yaygın sınır 22. 

gebelik haftasıdır. Hem literatüre hem de yasalara göre gebelik sonlandırılması 

endikasyonları en iyi viabilite sınırı ile açıklanabilmektedir (Aksu ve ark. 1998; Özel ve 

ark. 2017).  

- 10. gebelik haftası  ve altı (fetal viabilite öncesi) 

- 10
+1

 – 21
+6
. gebelik haftası arası (fetal viabilite sınırı) 

- 22. gebelik haftası ve üzeri (fetal viabilite sonrası) 

Türkiye‟de  2827 Sayılı Nüfus Planlaması Kanunu‟na göre isteğe bağlı gebelik 

sonlandırılması  sınırı 10. gebelik haftasıdır. Aynı Kanunun 5. maddesinde 10 haftadan 

büyük gebelikler için sonlandırılma aĢağıdaki endikasyonlara dayalıdır;   

- Annenin hayatını tehdit eden veya edecek durumlarda, 

- Doğacak çocuk ile, onu takip edecek nesiller için ağır maluliyete neden 

olabilecek hallerde Ģeklindedir (T.C. Resmi gazete 18.12.1983/18255).  

Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine 

ĠliĢkin Tüzük anne hayatını tehdit eden ve doğacak çocukta ağır maluliyet oluĢturacak 

durumlar aĢağıda sıralanmıĢtır (Tablo 2-1):  

Tablo 2-1 Rahim Tahliyesi Gerektiren Durumlar 

A- Doğum ve kadın hastalıklarına bağlı nedenler 

   1) Daha önceki majör uterin harabiyet ve hasarları 

             a) Sezaryen ameliyatı  

b) Miyomektomi  

c) Uterus rüptürü  

d) GeniĢ perforasyon   

e) GeçirilmiĢ vajinal plastik operasyonlar  

2) Rekürren preeklampsi-eklampsi  

3) Ġzoimmünizasyon  

4) Mol hidatiform  

B- Ortopedik nedenler  

1) Osteogenezis imperfekta  
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2) Ağır kifoskolyoz  

3) Doğumu güçleĢtiren osteomiyelit  

4) Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar  

C- Kan hastalıklarına bağlı nedenler  

1 ) Lösemi  

2) Kronik anemiye neden olan hastalıklar  

3) Lenfomalar  

4) PıhtılaĢma defektleri  

5) Hemolitik sarılıklar  

6) Agranülositozis  

7) Tromboembolik hastalıklar  

8) Hemoglobinopatiler ve talasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa        

neden olan)  

9) Gamaglobulinopatiler  

D- Kalp ve dolaĢım sistemi hastalıkları 

  1) Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları  

  2) Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokard enfarktüsü, aĢikar koroner yetmezliği, 

arteriyel sistem anevrizmaları 

  3) Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıkları   

  4) Ağır bronĢektaziler  

  5) Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları  

E- Böbrek hastalıkları  

1) Akut ve kronik böbrek hastalıkları  

F- Göz hastalıkları  

  1) Dekolman  

  2) Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler 

G- Endokrin ve metabolik hastalıklar  

1) Feokromositoma  

2) Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği  

3) Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi  

4) Paratroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği  

   5) Ağır hipofiz hastalıkları 

H- Sindirim sistemine bağlı nedenler 

  1) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıkları  

Ġ- Ġmmünolojik nedenler  

  1) Ġmmün yetmezliği hastalıkları  

  2) Kollajen doku hastalıkları  
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J- Bütün malign neoplastik hastalıkları 

K- Nörolojik nedenler  

1) Grand mal epilepsi  

2) Multiple skleroz 

3) Müsküler distrofi  

4) Hemipleji ve parapleji  

5) Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar  

L- Ruh hastalıklarına bağlı nedenler  

1) Oligofreni  

2) Kronik Ģizofreni  

3) Psikomanik depresif  

4) Paranoya  

5) UyuĢturucu bağımlılıkları ve kronik alkolizm  

M- Enfeksiyon hastalıkları  

  1) Teratojen intrauterin enfeksiyonlar 

a) Kızamıkçık  

b) Toksoplazmozis  

c) Sitomegalovirus  

d) Herpes virus grubu hastalıklar  

2) Cüzzam  

3) Sıtma  

4)Frengi  

5) Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar 

N- Konjenital nedenler 

1) Marphan sendromu  

2) Mesane ekstrofisi  

3) Down sendromu 

4) Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar  

5) Gonadlara zararlı röntgen ıĢını ve ilaç  

6) Teratogenik ilaçlar  

7) Nörofibromatozis  

   (T.C. Resmi gazete 18.12.1983/18255). 

Fetal viabiliteye ulaĢmıĢ gebelikler için, fetüs 21
+6

 gestasyonel haftadan büyük 

ise fetosit iĢlemi yapılmaktadır. Fetosit; fetal kardiyak ventriküle girilerek potasyum 

klorit (KCL) enjeksiyonu ile yapılan fetal kalbin durdurulması iĢlemidir. Ġngiltere 
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Kraliyet Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologları (Royal College of Obstetricians and 

Gynaecologists, RCOG), KCL miktarını ortalama 4,7 ml (2-10 ml arasında) olarak 

önermektedir. Fetal asistoli en az 2 dakika içinde gerçekleĢir ve ultrason ile fetal kalbin 

durduğu doğrulanmalıdır. Fetal asistoli gerçekleĢmezse iĢlem 30-60 dak. içinde 

tekrarlanır. Fetosit iĢlemi alanında eğitilmiĢ uzman bir ekip tarafından aseptik 

koĢullarda yapılır (Cunningham ve ark. 2010; RCOG 2011). 

2.1.3. Gebeliğin tıbbi terminasyon yöntemleri 

Gebeliğin sonlanması spontan abortus gibi kendiliğinden olabileceği gibi istemli 

müdahale ile de olabilir. Gebelik müdahale ile sonlandırılıyorsa isteğe bağlı (elektif 

abortus) veya maternal-fetal nedenlerden (terapötik abortus) dolayı gerçekleĢebilir 

(Cunningam ve ark. 2010). Birinci trimester gebelik sonlandırılmasında dilatasyon ve 

küretaj (D&C), vakum aspirasyonu, menstrüal regülasyon gibi cerrahi yöntemler yaygın 

kullanılmaktadır. Ġkinci trimester gebelik sonlandırılmasında nadir de olsa cerrahi 

yöntemler kullanılmaktadır. Fakat gebelik haftası büyüdükçe (ikinci trimesterden sonra) 

fetal-plasental ünitenin geniĢlemesi, uterin kan akımının artması ve serviksin 

olgunlaĢmamasından dolayı iĢlem gebe için riskli hale gelmektedir (Dündar ve ark. 

2006). On üçüncü haftadan büyük gebeliklerde medikal ya da cerrahi yöntemin 

hangisinin daha etkin ve uygun olduğu konusunda yeterli veri mevcut değildir. RCOG 

yayınladığı klavuzda ikinici ve üçüncü trimester gebeliklerin tıbbi terminasyonunda  

öncelikli tercihin medikal yöntemlerin olması gerektiğini belirtmektedir (RCOG 2010).   

Ġkinci ve üçüncü trimester gebeliklerin tıbbi terminasyonunda dünyada ve 

Türkiye‟de yaygın kullanılan yöntem servikal olgunlaĢmayı sağlayarak doğumun 

indüklenmesidir. Amerikan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Koleji (The 

American College of Obstetricians and Gynecologist, ACOG) gebeliğin tıbbi 

terminasyonu, hem anne hem de bebek yararına ise servikal olgunlaĢtırma yöntemi ile 

doğum indüksiyonununu, doğum endikasyonları içinde saymaktadır (ACOG 2009; 

Çetinkaya ve Söylemez 2013). 

2.1.3.1. Servikal olgunlaĢmaya yardımcı yöntemler 

a) Mekanik yöntemler 

Mekanik yöntemlerde temel amaç, servikste lokal basınç sağlayarak 

prostaglandin salınımını artırıp servikal olgunlaĢmayı sağlamaktır. Doğum eyleminin 
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indüksiyonunda kullanılan mekanik yöntemler, higrometrik servikal dilatatörler 

(dilapan, lamicel) ve balon kateterdir. Mekanik yöntemlerde, yabancı bir cisme bağlı  

enfeksiyon oluĢma riski  fazla gibi görülse de hormonal yöntemlerle yapılan 

karĢılaĢtırmalarda fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıĢtır. Gebeliğin tıbbi 

terminasyonunda mekanik yöntemler kullanılacaksa önce serviksin hormonal 

yöntemlerle olgunlaĢması gerekir (ACOG 2009; Çetinkaya ve Söylemez 2013; 

Steinauer ve ark. 2017). 

Balon kateter (Ekstraamniotik salin infüzyonu): Balon kateter  ile servikal 

olgunlaĢma ve dilatasyon  ilk defa Woodman tarafından uygulanmıĢtır. Spekulum ile 

balon kateter serviksin içerisine yerleĢtirilir. Balon katater burada ĢiĢirilerek basınç 

uygulaması sağlanır. ġiĢirme için 30-80 mL serum fizyolojik kullanılır. Balon 

ĢiĢirildikten sonra internal servikal osa gelecek Ģekilde geri çekilir. Mekanik 

yöntemlerin kullanımı kolay olması avantajı olsa da hastaya rahatsızlık veren ve 

konforu bozan yöntemlerdir (ACOG 2009; Çetinkaya ve Söylemez 2013). 

Higroskopik servikal dilatatörler: Servikal olgunlaĢmayı sağlamak amacıyla 

sentetik ve doğal ilaçlar servikal eksternal osa yerleĢtirilir. Servikal olgunlaĢma için 

dilatörler indüksiyon sabahı ya da bir gün önce yerleĢtirilir (McKinney ve ark. 2005 p. 

445; Hammond ve ark. 2017b). Belirli bir süre servikal osta kalan ilaç endoservikal 

sıvıyı ve ödemi emerek ĢiĢer. Böylelikle servikal basınç ile kontrollü dilatasyon 

sağlanır. Servikal kanalın dilatasyonu ile prostaglandin salgılanır. Bu amaçla kullanılan 

doğal yöntemler,  laminaria, lamicel‟dir (Steinauer ve ark. 2017). Laminaria Türkiye‟de 

bulunmamaktadır (Büyükurt 2017). Higroskopik dilatatörler yerleĢtirilirken, serviks 

povidon iyot solüsyonu ile temizlenir. Uterin tampon forsepsleri kullanarak uygun 

boyuttaki higroskoik dilatör internal os‟a yerleĢtirilir (Cunningham ve ark. 2010).  

Dilapan-S: Doğum indüksiyonunda kullanılan akrilik bazlı sentetik ozmotik 

servikal dilatördür. Doğal olanlara göre daha hızlı ozmotik aktivite gösterir (McKinney 

ve ark. 2005  p. 445).   

Lamicel: 450 mg anhidroz magnezyum sülfat ile doyurulmuĢ bir polivinil alkol 

polimeri süngeridir (McKinney ve ark. 2005 p. 445). Lamicel‟in tam etkili olabilmesi 

için en az 12 saat veya daha fazla servikste durmalıdır. YerleĢtirilirken membran 

rüptürü olabilir veya yabancı cisim reaksiyonu geliĢebilir (Cunningham ve ark. 2010; 

Hammond ve ark. 2017b). 



 9 

Mekanik yöntemlerde komplikasyonlar: Mekanik yöntemlerle gebeliğin 

sonlandırılması genellikle ilk trimesterde uygulanır. Komplikasyon oluĢumunda gebelik 

sonlandırma yöntemi, uterusun volümü, gebelik haftası, hastanın özellikleri,  hekimin 

klinik deneyimi önemli rol oynar. Gebeliğin mekanik yöntemlerle sonladırılmasında 

kanama, enfeksiyon, uterus perforasyonu, hematometra ve maternal mortalite olası 

majör komplikasyonlar arasında yer alırken laserlasyon ve inkomplent abortus ise minör 

komplikasyonlardır. Genellikle majör komplikasyonların oluĢma ihtimali azdır. Birinci 

trimester gebelik sonlandırılmasında hastaneye yatıĢ, kan transfüzyonu ve cerrahi 

operasyon gerektiren aspirasyonla gebelik sonlandırılmasında majör komplikasyon 

%0,16, minör komplikasyon %1,10 ve medikal abortusta majör komplikasyon %0,31, 

minör komplikasyon %4,48 olarak belirtilmiĢtir (ACOG 2009; Steinauer ve ark. 2017; 

Dragoman ve ark. 2018). 

b) Farmakolojik yöntemler 

Farmakolojik yöntemler prostaglandinler ve oksitosin olmak üzere iki baĢlık 

altında ele alınmaktadır. Doğum eyleminin baĢlatılmasında farmakolojik yöntemler 

kontraksiyonları artırmak, servikal olgunlaĢmayı ve dilatasyonu sağlamak için uygulanır 

(Dragoman ve ark. 2018). 

Prostaglandinler (PG): Gebeliğin herhangi bir trimesterinde E ve F 

prostaglandinlerin oksitosik etkilerinden yararlanarak gebeliğin sonlandırılması 

sağlanabilir. Prostaglandinler proteoglikanları arttırarak kollajenin biyofiziksel yapısını 

değiĢtirerek serviksi yumuĢatır. Böylelikle doğum için serviksin olgunlaĢmasını ve 

dilatasyonun sağlanır. Gebeliğin tıbbi terminasyonunda kullanılan yöntemlerin en 

büyük risk faktörü uterus rüptürüdür. Gebe uterus rüptürü riski açısından yakın takip 

edilmelidir (Dragoman ve ark. 2018).  

Prostaglandin analogları  

Prostaglandin E1 (PGE1): Prostaglandin E1 analoğu  olarak kullanılan sentetik 

madde mizoprostoldür. Mizoprostol piyasada gastrointestinal ilaç olarak  100 ve 200 

microgramlık (mcg) tabletler halinde ruhsatlandırılmıĢtır. Kullanım amacında doğum 

indüksiyonu olmasa da bu ilaç sıklıkla servikal olgunlaĢmayı sağlamak için bir 

preindüksiyon olarak kullanılmaktadır (Cunningham ve ark. 2010; ACOG 2014). 

Türkiye‟de mizoprostolün doğum indüksiyonu amacıyla kullanılması ile ilgili yasal bir 

düzenleme yoktur ve bu konudaki belirsizlik devam etmektedir (Büyükkurt 2017). 
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Mizoprostol vajinal (arka fornikse), oral, bukkal, sublingual ve rektal olarak kullanılır. 

Servikal olgunlaĢma ve dilatasyon için kullanımı hastanın obstetrik öyküsü, sezaryen 

öyküsü ve gebelik haftasına göre planlanır. Mizoprostol‟ün etki gücü gebelik haftasının 

yanı sıra doz, doz aralığı ve kümülatif doz ile iliĢkilidir. Uterusun prostaglandine 

duyarlılığı gebelik haftası ile artmaktadır. Gebeliğin tıbbi terminasyonunda PGE1 

analogları tek baĢına kullanılabileceği gibi mekanik yöntemlerle birlikte de kullanılır. 

Mizoprostol‟un kuru veya salin ya da asetik asit ile nemlendirilerek vajinal tablet 

olarakta kullanıldığı klinik uygulamalar vardır. Tabletin kuru ya da nemli olmasının 

indüksiyondaki klinik etkisi ise kanıtlanmamıĢtır. Mizoprostol‟un saklanması kolay, 

ucuz ve oda ısısında muhafaza ediliyor olması avantajıdır. Ġshal, mide bulantısı, kusma, 

baĢ ağrısı, karın ağrısı, kabızlık, kızarıklık ve yüksek ateĢ ve uterus rüptürü olasılığı 

yöntemin  yan etkileri arasındadır (ACOG 2014; Hammond ve ark. 2017c; Dragoman 

ve ark. 2018).  

Gebeliğin tıbbi terminasyonunda Mizoprostol‟un örnek uygulanma protokolü Ģu 

Ģekildedir; 

13 - 22 gebelik haftası  Hastaneye yatıĢ gereklidir. 400 mcg vajinal ya da 

sublingual yolla, 3-6 saat arayla (maksimum 5 doz) olacak Ģekilde ya da 600 mcg 

vajinal yolla her 12 saatte bir uygulanır. Eğer indüksiyon baĢarısız olursa 24 saat sonra 

doz tekrarlanır (Hammond 2017a; Hammond ve ark. 2017b; Dragoman ve ark. 2018).  

23 ve daha büyük gebelik haftası  Hastaneye yatıĢ gereklidir. Gestasyonel 

haftanın artması ile birlikte uterusun prostaglandine olan duyarlılığı artacağı için 13-22. 

hafta gebelik sonladırılmasına göre Mizoprostol daha düĢük dozlarda verilir (Dragoman 

ve ark. 2018). Aile Planlaması Derneği (The Society for Family Planning) 100 to 200 

mcg vajinal ya da bukkal Mizoprostol‟ü 24 saatte her 4-6 saat ara ile verilmesini 

önermektedir (Perritt ve ark. 2013). Mizoprostol‟den önce mümkünse Mifepriston (200 

mg) verilmelidir (Steinauer ve ark. 2017).  

Prostaglandin E2 (PGE2 - Dinoproston): Prostaglandin E2‟nin Amerika 

BirleĢik Devletleri Besin ve Ġlaç Uygulamaları (U.S Food and Drug Administration, 

FDA) tarafından kullanılmasına onay verilen preparat dinoprostondur. PGE2 uterus 

hiperstimülasyonu açısından risk faktörü bulunmayan gebelere uygulanır. Tablet, jel ve  

kontrollü salınımlı pesserler Ģeklinde uygulanır. Jel formu 2,5 mL‟lik enjektör içerisinde 

0,5 mg dinoproston içerir, vajinal pesserde ise 10 mg dinoproston içermektedir. Vajinal 
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pesserler, jel formatına göre karĢılaĢtırıldığında daha düĢük hızda prostaglandin 

salgılamaktadır (0,3 mg/saat) (Çetinkaya ve Söylemez 2013; Dragoman ve ark. 2018). 

Gebelik sonlandırılmasında yaygın olarak 20 mg içeren prostaglandin E2 suppozituar 

arka vajinal fornikse yerleĢtirilerek uygulanır. Bu yöntem basit ve etkin bir yöntemdir 

(Cunningham ve ark. 2010). Servikal dilatasyonun PGE2 ile baĢlatılması servikal 

dilatasyonu hızlandırır, sentetik oksitosin ihtiyacını azaltır,  ihtiyaç duyulan toplam 

oksitosin miktarını azaltır. Sonuç olarak PGE2 ile  doğum indüksiyonun baĢlatılmasının 

avantajları fazladır. Servikal olgunlaĢmayı sağlamada PGE2 kullanımının riskleri, uterin 

hiperstimülasyonu ve fetal kalp atım hızında düzensizliktir. Nadir de olsa bulantı, 

kusma, diyare, ateĢ ve baĢ dönmesi gibi yan etkileri görülmektedir (TaĢkın 2011; 

Çetinkaya ve Söylemez 2013; Hammond ve ark. 2017c). 

 Oksitosin: Arka hipofiz bezinden salgılanılan bir hormondur. Uterusun 

miyometriyum tabakasını aktive ederek düz kasların kasılmasında etkilidir. Oksitosin 

hormonunun etkisi yüksek doz östrojen varlığında artar. Bu nedenle gebelik terme 

ulaĢana kadar etki göstermez (Caughey ve ark. 2003; TaĢkın 2011).  

Oksitosin hormonunun  Pitosin ve Sintosinon gibi sentetik formları bulunur. 

Oksitosin, servikal olgunlaĢma, doğum indüksiyonun baĢlaması ve hızlanması amacıyla 

kullanılır. Ġntravenöz, intramüsküler kullanım için solüsyon formu, nazal sprey, dil altı 

kullanımı için tablet formları vardır. Klinik pratikte yan etkilerinin az olması, 

absorbsiyon hızının tespit edilebilmesi ve infüzyonunun durdurulduğunda ilacın 

etkisinin kesilebilmesinden dolayı en yaygın kullanılan formu intravenöz perfüzyon 

formudur. Oksitosin solüsyonunun doğum indüksiyonunda kullanılması için servikal 

dilatasyonun en az 3 cm kadar ilerlemiĢ olması gerekir. Servikal dilatasyon yetersiz ise 

en az bir gün önceden servikal olgunlaĢma sağlanılmalıdır (Caughey ve ark. 2003; 

Cunninghan ve ark. 2010) Yüksek dozda (300 ünite oksitosin 500 ml salin solüsyonu) 

tek indüksiyon ajanı olarak uygulandığında vakaların %80‟ ila %90‟ında gebeliğin 

sonlanması gerçekleĢir. Ġkinci trimester gebelik sonlandırılması için Alabama 

Lisans‟sinde yaklaĢık 15 yıldır yüksek güvenirlik ve etkinlikte kullanılan örnek 

oksitosin protokolü Tablo 2-2‟de gösterilmiĢtir (Cunningham ve ark. 2010).  
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Tablo 2-2 Ġkinci Trimester Ġçin Ġnfüzyon Oksitosin Protokolü 

• 50 ünite oksitosin 500 ml salin solüsyonu içinde 3 saatte uygulanır, 1 saatlik diürez 

takibi* yapılır. 

• 100 ünite oksitosin 500 ml salin solüsyonu içinde 3 saatte uygulanır, 1 saatlik diürez 

takibi* yapılır. 

• 150 ünite oksitosin 500 ml salin solüsyonu içinde 3 saatte uygulanır, 1 saatlik diürez 

takibi* yapılır. 

• 200 ünite oksitosin 500 ml salin solüsyonu içinde 3 saatte uygulanır, 1 saatlik diürez 

takibi* yapılır. 

• 250 ünite oksitosin 500 ml salin solüsyonu içinde 3 saatte uygulanır, 1 saatlik diürez 

takibi* yapılır. 

• 300 ünite oksitosin 500 ml salin solüsyonu içinde 3 saatte uygulanır, 1 saatlik diürez 

takibi* yapılır. 

*Diürez takibinde oksitosin infüzyonu kesilir (Cunningham ve ark. 2010).  

Mifepriston (Ru-486): Progesteron reseptörüne bağlanarak progesteron ve 

glukokortikoid reseptörlerini bloke eder. Bir baĢka deyiĢle antiprogestin etki yapar. 

Kontraseptif ajan olarak kullanıldığı gibi düĢük yaptırmak için de kullanılır. Uterin 

aktiviteyi artırarak servikal değiĢikliği sağladığı ifade edilmektedir. Serviksin 

efasmanını ve dilatasyonunu sağlar. Ġlaç Türkiye‟de satılmamaktadır (Cunningham ve 

ark. 2010; ġahin 2017). Mizoprostol ile verildiğinde ekspulsiyon arasındaki interval 

kısalır ve hissedilen ağrı azalır. Ġkinci trimesterde mifepriston ve mizoprostol kullanımı 

her zaman güvenilir ve etkili bulunmuĢtur. Gebeliğin tıbbi terminasyonunda mifepriston 

ve oksitosin kullanımı ile ilgili yapılan randomize çalıĢmada indüksiyon ila ekspulsiyon 

arasındaki zaman ve  yöntemin etkinliği açısından anlamlı bir fark olmadığı 

saptanmıĢtır (Hammond ve ark. 2017b; Hammond ve ark. 2017c).  

Gebeliğin tıbbi terminasyonunda kullanılan mekanik ve farmakolojik 

yöntemlerin, gebelik haftalarına göre uygulanma önerileri Tablo 2-3‟de özetlenmiĢtir 

(Queensland Clinical Guideline 2018a).  
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Tablo 2-3 Gebelik Haftasına Göre Tıbbi Terminasyon Yöntemleri 

Gebelik haftası 
Ġndüksiyon 

öncesi 

 GeçirilmiĢ uterus 

ameliyat öyküsü 

olmayanlarda indüksiyon 

GeçirilmiĢ uterus 

ameliyat öyküsü 

olanlarda indüksiyon* 

13. – 22
+6 

GH 

(Ġkinci 

trimester) 

 

 Mifepriston 

200 mg 

oral (tek doz) 
 

 

200 mcg  Mizoprostol 

vajinal ya da sublingual 

yolla, 3 - 6 saat arayla, 

toplam 6 doz,  24 saat 

boyunca uygulanır 

200 mcg  Mizoprostol 6 

saatte bir, toplam  8 doz 

Ģeklinde verilir 

23-33
+6

 GH 

 

Mifepriston 200 

mg 

oral (tek doz) 

 

100 - 200 mcg  Mizoprostol 

vajinal ya da sublingual 

yolla, 

3 - 6 saat arayla, toplam 6 

doz,  24 saat boyunca 

uygulanır 

200 mcg  Mizoprostol 6 

saatte bir, toplam 8 doz 

Ģeklinde verilir 

34. GH’dan 

büyük 

Dinoprostol ya 

da 

Transservikal 

katater (Balon 

katater) 

a) 100 - 200 mcg 

Mizoprostol vajinal ya da 

sublingual yolla,    3 - 6 

saat arayla, toplam 5 doz,  

24 saat boyunca uygulanır 

b) Oksitosin, doğum 

sonrası uterin 

membranların tamamıyla 

soyulup atılması için 

infüzyon Ģeklinde verilir 

a) Transservikal    

katater (Balon katater) 

b) Doğum sonrası 

utererin membranların 

soyulması ve atılması 

için oksitosin infüzyonu 

c) Mizoprostol ve 

Dinoprostol kaçının 

*Uterus skar komplikasyonu açısından dikkatle izlenir  

   (Queensland Clinical Guideline 2018a). 

Hormonal yöntemlerde komplikasyonlar: Gebeliğin tıbbi terminasyonunda 

yeterli servikal olgunlaĢma gerçekleĢmiĢ ise komplikasyon oluĢma ihtimali azdır. 

Gebeliğin sonlandırılmasında kullanılan farmakolojik ajana bağlı olarak ateĢ, bulantı, 

kusma, diyare, baĢ ağrısı yaĢanabilir. Eğer yetersiz servikal olgunlaĢma  olursa uterus 
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rüptürü ve baĢarısız indüksiyon yaĢanabilir. Distozi, postpartum hemoraji ve  

intravasküler koagülasyon dissemine (DIC) yaĢanabilecek obstetrik komplikasyonlardır. 

Fetal ölüm üzerinden dört hafta ve daha fazla zaman geçtiyse DIC oluĢma olasılığı da  

artmaktadır (Queensland Clinical Guidelines 2018a).  

c) Diğer yöntemler 

Amniyotomi: Membranların amniohok adı verilen aseptik plastik bir çubukla 

rüptür edilmesi yöntemidir. Amniyotominin uygulanma amacı fetüsün prezente olan 

kısmının servikse olan basıncını artırarak prostaglandin salınımını sağlamaktır. Doğum 

kontraksiyonlarını tek baĢına baĢlatılmasında amniyotominin etkinliği  

kanıtlanmamıĢtır. Amniyotomi uygulamak için servikste 2 cm dilatasyonun olması 

beklenir. Amniyotomi sonrası kontraksiyonların baĢlaması ile ilgili kesin bir süre 

yoktur. On iki saat içinde baĢlaması gerekir. Süre 24 saate uzarsa enfeksiyon riski artar 

(Çetinkaya ve Söylemez 2013; Güngör ve Oskay 2017).  

Membranların soyulması: Uterusun internal osta önde gelen kısmının 

parmakla basınç uygulayarak sıvazlanması iĢlemidir. Membran soyulmasındaki temel 

amaç lokal prostaglandin salınımını sağlamaktır. Özellikle postterm doğum eylemin 

indüksiyonunda sık kullanılan bir yöntemdir. Membranların sıyrılmasınında sonra 

doğum eyleminin ne zaman baĢlayacağı kesin değildir. Gebeliğin hemen 

sonlandırılması gereken durumlarda sonuç alınmayabilir (Çetinkaya ve Söylemez 

2013). 

2.1.3.2. Histeretomi 

Histeretomi uterusa yapılan insizyondur. Plasenta previa, makrozomi,  transvers 

duruĢ veya fetal hidrops nedeniyle fetüsün doğum kanalından geçmesinin mümkün 

olmadığı durumlarda, geçirilmiĢ çoklu sezaryen öyküsüne bağlı mizoprostol kullanımı 

uygun olmayan gebelerde veya mizoprostolün düĢük dozlarda kullanılmasına bağlı 

baĢarısız indüksiyonlarda maternal nedenlerden dolayı histeretomi yapılır. Gebeliğin 

terminasyonunda histeretomi normal vajinal doğumun gebe için kontrendike olduğu 

durumlarda yapılır. Hekim tarafından histeretomi kararını verirken gebenin geçirilmiĢ 

sezaryen öyküsü, gebelik haftası, fetüsün duruĢu, annenin psikolojik durumu gibi risk 

faktörleri göz önünde bulundurulur (Cunningham ve ark. 2010; Büyükkurt 2017).  



 15 

2.2. Gebeliğin Kaybı ve Yas Süreci 

Perinatal kayıp abortus, ölü doğum gibi erken neonatal, geç fetal ölümleri  ve 

yenidoğanın (doğum sonrası ilk 28 gündeki) ölümlerini kapsamaktadır.  Küretaj veya 

tıbbi terminasyon yöntemi ile gebeliğin sonlandırılmasıda perinatal kayıp içerisinde 

tanımlanır (Çam ve TektaĢ 2016). Türkiye Nüfus Sağlık AraĢtırması (TNSA) 2013 

verilerine göre perinatal ölüm hızı binde (‰) 11 ve Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK) 

2018 verilerine göre neonatal ölüm ‰6,4  olarak rapor edilmiĢtir (TNSA 2014; TÜĠK 

2017a).   

Gebelik kaybı ebeveynler için baĢ edilmesi güç ve en acı yaĢam 

deneyimlerindendir. Gebelik kaybı anne ve diğer aile fertlerini etkileyen biyo-psiko-

sosyal ve spiritüel boyutu olan bir yaĢam krizidir. Kayıp aile için sadece bir bebeğin 

kaybı ile sınırlı kalmaz ailelerin geleceğe yönelik ümitsizlik ve hayal kırıklığı 

yaĢamasına da neden olur (TaĢkın 2011; Yörük ve ark. 2016). Ġstemsiz gebelik 

kayıplarında ebeveynler daha fazla ruhsal çöküntü yaĢar. YaĢanan kayıp ebeveynlerde 

yas ve mateme neden olur (Çam ve TektaĢ 2016; ġahin 2016). Kayıp karĢısında 

ailelerin verdikleri yas tepkilerinde doğru ya da yanlıĢ davranıĢlar yoktur. Her 

ebeveynin yas süreci birbirinden farklıdır. Kayıp yaĢayan kadın bu süreçte destekleyici 

bakıma ihtiyaç duyar. Ebeveynler hüzün, anksiyete, kaygı, suçluluk, öfke, kızgınlık, 

umutsuzluk ve çaresizlik duygularını yoğun ve güçlü bir Ģekilde hisseder. Kayıp 

karĢısında sadece emosyonel değil konsantrasyon bozukluğu, unutkanlık, iĢtah kaybı ve 

yorgunluk gibi fiziksel ve biliĢsel tepkiler de yaygın yaĢanır. YaĢanan yasın son bulması 

ile ilgili kesin bir zaman yoktur. YaĢanan keder bazı ebeveynler için yaĢam boyu devam 

eder ve bireyler kendilerini bir daha eskisi gibi normal hissetmeyebilir. Bu ebeveynler 

keder karĢısında baĢ etmeyi öğrenmiĢlerdir (Queensland Clinical Guidelines, 2018b). 

Yapılan pek çok çalıĢmada,  gebelik haftası ne kadar küçükse anne ve aile fertlerine 

yönelik travmatik etkilerin daha az görüleceği belirtilmiĢtir. Ancak gebelik haftası 

küçükte olsa kayıp sonrası ebeveynlerde psikolojik sorunlar yaĢanabileceği 

unutulmamalıdır (Çam ve TektaĢ 2016; ġahin 2016).  

2.2.1. Kayıp kavramı 

Kayıp, organ kaybından hayatın kaybına kadar geniĢ bir kavramdır. Bireyin 

doğumdan ölüme kadar karĢılaĢtığı evrensel bir tecrübedir. Kayıp, birey için önemli ve 

anlamlı olan bir objenin yitirilmesidir. Kayıp, somut veya geliĢimsel olarak ikiye 
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ayrılmaktadır. Somut kayıp; sevilen bir kiĢinin, duygusal olarak bağlanılan bir  iĢin, 

arkadaĢın, bebeğin perinatal kaybı veya engelli olması vb. içerir. Meme kanseri olan bir 

kadının mastektomi sonrası organını kaybetmesi somut bir kayıptır. GeliĢimsel kayıp 

ise, kiĢinin hayatı boyunca karĢılaĢacağı geliĢimsel kayıplardır. Örneğin bir bebeğin 

yürümeye baĢlamasıyla birlikte kucakta taĢınma konforunu kaybetmesi geliĢimsel 

kayıptır. Çocuğun geliĢimsel kayıplarla karĢılaĢması, ileride karĢılaĢacağı somut 

kayıplarla baĢ etmesinde hazırlayıcı olacaktır (Volkan ve Zintl 2017).  

2.2.2. Yas kavramı 

Kayıp sonrası yaĢanan duygulanımı anlatmak için keder, yoksunluk ve yas 

kavramları kullanılmaktadır. Keder, kayıp gerçeğinin kabullenilmesinin tamamlandığı 

süreçtir. Yoksunluk ise kaybın hissettirdiği duyguları hızlandıran dinamik bir süreçtir 

(TaĢkın 2011). Yas, kayıpla ilgili duygusal, biliĢsel ve somatik tüm tepkileri ve 

duyguları ifade eder (Worden 2009).  

YaĢanan kayıp  ani, kalıcı, geçici, geliĢimsel veya somut olsun ya da olmasın 

kayıp sonrası birey  yas süreci yaĢar. Kayıp sonrası yaĢanan yas süreci kaçınılmazdır 

(Küçükkaya 2009; ġahin 2016). Kayba alıĢmak için yasını tutmak önemlidir. Yas 

sürecinin yaĢanmaması, yok sayılması, baskılanması yasın kronikleĢerek patolojik bir 

hal almasına neden olur. BastırılmıĢ, yaĢanmamıĢ yas ileride psikosomatik hastalıklar, 

depresyon veya patolojik yas gibi klinik tabloyla tekrar ortaya çıkar (Lasker ve Teoder 

1991; Volkan ve Zintl 2017). 

Yas sürecinde yaĢananlar ile ilgili yeni teoriler geliĢtirilmekte ve 

güncellenmektedir. Modern psikoloji tarihinde yas ve komplike yas ile ilgili ilk 

çalıĢmanın (1917) Freud‟a aittir. Freud‟un “Yas ve Melankoli” isimli eseri ile 

psikanalizde bir dönüm noktasıdır (Worden 2009; Volkan ve Zintl 2017). Yas teorileri 

ile psikoanalitik kurama Lindemann (1944)  ve Bowlby‟in de (1980) önemli katkıları 

vardır. Teoriler yas modeli, yasa verilen duygusal tepki ve bunlarla baĢ etmeyle ilgilidir 

(Stroebe ve ark. 2005). Freud, yasın mutlaka bir sonu olduğunu vurgulamıĢtır. Yas 

sürecinde kaybedilen ile kaybı yaĢayan kiĢi arasındaki duygusal iliĢkinin önemi 

üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. Yas sürecinin sonlanmasında kiĢinin kaybettiği nesneye 

duyduğu duygusal enerjiyi dönüĢtürerek baĢka sevgi nesnelerine aktarması ile mümkün 

olabileceğini savunmuĢtur. Lindemann normal bir yas sürecinin yaĢanabilmesi için 

belirleyici olan öğeleri tanımlamıĢtır. KiĢinin kayba verdiği ilk tepki yas sürecinin en 
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belirleyici özelliği olduğunu belirtmiĢ ve bunu “akut yas” olarak isimlendirmiĢtir. 

Psikanalitik düĢünce tarihi incelendiğinde Freud, Melanie Klein, Lindemann ve Edith 

Jacabson‟la birlikte yas kavsallaĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Fakat yapılan incelemeler 

genelikle depresif hastalıklar üzerinden yapılandırılmıĢ olup patolojik yas biçimleri ile 

ilgilidir. Sadece Lindemann “akut yas” tanımı ile normal yas sürecini incelemiĢtir. 

Normal yas tutmanın psikanalitik teorilerinin geliĢimi Bowlby (1961) ile baĢlar. Bowlby 

Freud‟un bakıĢ açısına ek olarak kaybedilen ile kaybı yaĢayan kiĢi arasındaki duygusal 

bağa dikkat çekmiĢtir. Bowlby‟e göre yas,  kiĢinin  ölmüĢ kiĢi ile olan bağlarının 

zihinsel Ģema olarak yeniden yapılandırılmasıdır (Bowlby 1983; Stroebe ve ark. 2005; 

Nirven ve Diner 2015; Volkan ve Zintl 2017).  

2.2.2.1. Yas evreleri 

Yas tutmanın evreleri konusunda psikianalistlerin farklı görüĢleri mevcuttur. Bu 

görüĢler araĢtırmacının hangi kuramsal yaklaĢımı benimsediğiyle iliĢkilidir. Yas 

evrelerin Worden, kiĢinin yas sürecine uyum sağlayabilmesi için yerine getirmesi 

gereken temel görevler olarak tanımlamıĢtır (Küçükkaya 2009; Volkan ve Zintl 2017). 

Worden‟ın Yas Görevleri Modeli‟ni; kaybın gerçekleĢtiğini kabul etme, acı ve keder 

yaĢamak, kaybedilen kiĢi olmaksızın yaĢama uyum sağlama, duygusal enerjiyi geri 

toplamak ve yaĢama devam etmek  olarak sınıflandırmıĢtır (Worden  2009). Yas süreci 

ve evrelerini anlamada Kubler-Ross  kendi ölümüyle yüzyüze kalan bir kiĢinin 

hissettiklerini, Bowlby (1961), Pepppers ve Knapp (1985)  çocuğun beklenen ölümü  

karĢısında ebeveynlerin yaĢadığı yası anlamada temel yapı taĢlarını oluĢturmuĢtur 

(TaĢkın 2011). Yas evreleri ve yas süreci ile ilgili literatür incelendiğinde ilk 

dönemlerde, normal yas süreci evrelerinin doğrusal biçimde ilerlediği kabul edilirken 

günümüzde dairesel ve kaotik olduğu görüĢü hakimdir. Yani yas evreleri arasındaki 

geçiĢin karmaĢık ve baĢa dönüp tekrar yaĢanabileceği savunulmaktadır (Bildik 2013). 

AraĢtırmacılara göre yas evreleri Tablo 2-4‟de özetlenmiĢtir. 
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Tablo 2-4 Yas Evreleri 

Yas evreleri AraĢtırmacı  

Ġnkar, Öfke, Pazarlık, Depresyon, Kabullenme Kubler – Ross   (1969) 

UyuĢukluk, Kaybedilen KiĢiyi Arama, Umutsuzluk, 

Yeniden Organize Olma 

Bowlby (1973) 

Alarm, Arama, Hafifleme, Öfke, Suçluluk, Yeni Bir Kimlik 

Kazanma  

Parkes (1987) 

Kaçınma, YüzleĢme, Uyum Rando (1993) 

(TaĢkın 2011; Nirven ve Diner 2015; Volkan ve Zintl 2017). 

2.2.2.2. Yasa verilen tepkiler 

EriĢkinlerin yasa verdikleri bireysel tepkileri açıklarken eriĢkinlerin 

çocukluktaki yaĢadığı olayları ve tepkileri dikkate almak gerekir. Bu teorinin dıĢında, 

bağlantılı olayların doğası, geliĢim fazları, olayların ve tepkilerin kavramsallaĢtırılması 

konusuda görüĢ ayrılıkları vardır (Nirven ve Diner 2015). Volkan  kitabında yası normal 

süreçte geçirebilme durumunun geliĢimsel öyküye bağlı olduğunu belirtmektedir. 

DoğuĢtan itibaren bir Ģeyleri geride bırakarak yeni kazanımlar elde edilir. Eğer bir 

çocuğun  kayıp ve kazanım geçiĢleri güvenli bir ortamda olursa, çocuk iyi geliĢir ve yas 

için sağlıklı bir modele sahip birey olarak yetiĢir (Volkan ve Zintl 2017).  

Yas süreci temelde duygusal tepkileri içerse de bireyi fiziksel, biliĢsel ve 

davranıĢsal yönden de etkiler. Yasa verilen tepkiler sosyal izolasyon, uykusuzluk ve 

yeme bozuklukları gibi depresyon belirtileriyle benzer tepkilerdir. Dolayısıyla yas 

süreci incelenirken kayıp sonrası görülen reaktif depresyon belirtileri normal olarak 

değerlendirilir. Sosyal çekilme, yeme bozuklukları gibi belirtilerin yas sürecinde 

zamanla ortadan kalkması beklenir (Gizir 2006; Volkan ve Zintl 2017).  

 “BiliĢsel Boyutta” Yas Süreci ve Tepkiler 

YaĢamda karĢılaĢılan her durum, bireyin kendisinde ilgili dünyanın ve 

kendimizin bizdeki temsili modelleri çerçevesinde yorumlanır. Duyu organı aracılığı ile 

bize ulaĢan bilgi seçilir. Seçilen bilgiler bireyin benimsediği model çerçevesinde 

Ģekillenir. Birey zarar görme riskini hissettiğinde olayı düzeltmek amacıyla ilk tepki 
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verilir. Ġlk tepki bir baĢka deyimle ilk dürtü, olayı düzeltmeye yönelik gösterilen 

çabadır. Ġnsan beyni neden olan durumu analiz eder, planını mevcut en kolay eylem 

çerçevesinde Ģekillendirir (Nirven ve Diner 2015; Kara 2016b). 

Normal yas sürecinde, yadsıma sürecinden kabullenme sürecine gelene kadar 

birey bir çok zorluk yaĢar. Ölüm bireyler için beklenen ve bilinen bir eylem olsa da 

gerçekleĢtiğinde kabullenilmesi oldukça güçtür. Kayıp sonrası bireyler kendilerini 

gerçeklerden uzaklaĢmıĢ, durumun farkında değilmiĢ ve uyuĢmuĢ gibi olduklarını ifade 

eder, buna yadsıma denir. Aslında kayba verilen bu reaksiyon Ģokun birden yaĢanmasını 

engelleyerek yavaĢ yavaĢ alıĢılmasını sağlar. Olayı yadsıma, kabullenmeme, kiĢinin 

yaĢadığını düĢünme yaĢanabilecek biliĢsel zorluklardan bazılarıdır. Bunlara ek olarak, 

odaklanma güçlüğü, kaygı, karar vermede güçlük, rüyalar, halüsinasyon, dalgınlık, 

zihne gelen imgeler ve hatıralar biliĢsel boyutta yaĢanabilecek zorluklardır. YaĢanan bu 

süreç birkaç saat olabileceği birkaç gün de olabilir (Canadian Paediatric Society 

Statement 2001; Lowdermilk ve ark. 2012; Kara 2016b; Volkan ve Zintl 2017).  

 “Duygusal Boyutta” Yas Süreci ve Tepkiler  

Yasla ilgili yapılmıĢ etnografik çalıĢmalar incelendiğinde kayba yönelik 

tepkilerin toplumlar arasında benzerlikler gösterdiği belirlenmiĢtir. Duygusal tepkiler 

toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılaĢsa da insanlar her yerde kayba karĢı 

keder yaĢar. Birey, kayıp gerçeğini algılamaya baĢladığı an itibariyle kayba yönelik 

büyük bir özlem ve yalnızlık hissi duymaya baĢlar. AraĢtırmacılar yalnızlık kavramını 

sosyal yalnızlık ve duygusal boyutta yalnızlık olarak iki Ģekilde açıklar. Ölüm, kayıp 

sonrası bireylerin yaĢadıkları duygusal boyutta yalnızlıktır. KiĢi çevresinde birileri olsa 

dahil kendisini yalnız hisseder (Stroebe ve ark. 2005; Gizir 2006; Volkan ve Zintl 

2017). 

Kayıp sonrası bireyler içinde (mide bölgesinde) boĢluk hissi, yalnızlık,  aĢırı 

özlem, korku, öfke, suçluluk gibi duygusal boyutta sıkıntılar yaĢayabilmektedir. Bu 

sıkıntıların Ģiddetinin zaman içinde azalması beklenir. Marris (1958) ve Parkes‟ın  dul 

kadınlarla yaptığı çalıĢmada eĢlerinin ölümünden sonra yalnızlık hissettiklerini ve 

eĢlerine karĢı Ģiddetli özlem duyduklarını belirtmiĢtir. AraĢtırmada kaybın ikinci ayında 

yalnızlık hissi %59‟dan %37‟ye gerilemiĢtir. Aynı çalıĢma grubundaki kadınlar 

kalabalık sosyal ortamlarda dahil kendilerini yalnız hissettiklerini ifade etmiĢlerdir 
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(Stroebe ve ark. 2005; Nirven ve Diner 2015). Benzer Ģekilde perinatal kayıp sonrası da 

yoğun özlem ve yalnızlık hissi yaĢanır (Grunebaum ve ark. 2017). 

“Fiziksel Boyutta” Yas Süreci ve Tepkiler 

Kayıp sonrası bireylerde somatik Ģikayetlerde artıĢ olur. Yasın tüm evrelerinde, 

özellikle Ģok evresinde fiziksel tepkiler çok yoğun yaĢanır. Kayıptan hemen sonraki 

saatlerde nefes almada zorlanma, boğazda düğümlenme, boğulacakmıĢ gibi olma, 

kaslarda gevĢeklik, iĢtahda değiĢme, kalpte çarpıntı, seslere karĢı aĢırı tepki, enerjisizlik 

ve ağız kuruluğu gibi fiziksel Ģikayetler yaĢanır. Yas sürecinde fiziksel Ģikayetlerin 

kaybın erken dönemlerinde yaĢanması endiĢe verici değildir. Yas tutma uzun sürerse 

fiziksel hastalıklara yol açabilir. Bu tür yoğun duygusal stresler bireyi fiziksel yakınma 

ve hastalık riski altında bırakır. Özellikle yasın erken dönemlerinde mortalite oranı 

yüksektir. Ġntihar etme, kaza geçirme, alkolle iliĢkili hastalıklar, Ģiddete maruz kalma, 

iskemik kalp hastalıkları ve akciğer kanserini içermektedir (Martikainen ve Valkonen 

1996; Küçükkaya 2009; Lowdermilk ve ark. 2012; Nirven ve Diner 2015).   

 “Sosyal Boyutta” Yas Süreci ve Tepkiler 

Sevilen birinin veya aile üyelerinden birinin kaybı bireyin aile iç dinamiğinde 

süreçleri değiĢtirir. Bireydeki en önemli değiĢim “rol fonksiyon alanı” ile ilgilidir. Rol 

değiĢimi veya rol kaybında kiĢilerarası iletiĢimde önemli bir değiĢim olması beklenir. 

Örneğin; eĢini kaybetmiĢ bir baba çocukları ile olan iletiĢimini değiĢtirmek, anne rolüne 

bürünmek zorunda kalır. Yas sürecindeki birey, kiĢilerarası sosyal iliĢkilerinde de 

değiĢim yaĢayabilir. Bebeğini kaybetmiĢ bir aile, çocuklu ailelerle arasında mesafe 

koyabilir (Canadian Paediatric Society Statement 2001). Marris ve Parkes‟ın eĢini 

kaybetmiĢ kadınlarla yapığı çalıĢmada kadınların bir yıl boyunca eğlenceli ortamlarda 

bulunmadıklarını ve sosyal aktivitede bulunmak istemediklerini belirtmiĢtir (Nirven ve 

Diner 2015). Bazı insanlar yas sürecini baĢlatacak kayba yönelik tüm hatıralardan 

kaçınır. Ölen kiĢiye ait hatıralardan ve objelerden kaçınma geçici bir süreçtir.  Eğer tüm 

hatıralar hemen yok edilirse yas komplikasyonlu bir Ģekilde tamamlanır (Küçükkaya 

2009; Nirven ve Diner 2015). Ölen kiĢi ile arasında ambivalan duygular oluĢur. Bireyler 

davranıĢsal olarak alkol ve madde kullanımı gibi sağlıksız davranıĢlar gösterebilir. 

DavranıĢsal tepkiler; uyku ve iĢtah düzensizliği, ağlama, sosyal içe çekilme, tekrarlayan 

rüyalar, kaçınma, aĢırı hareketlilik, anlamsız etkinlikler sürdürme, organize bir etkinliği 
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devam ettirememe ve sürekli ölen kiĢiyi hatırlama çabası gösterme Ģeklindedir (Gizir 

2006; Küçükkaya 2009).  

“Spiritüel Boyutta” Yas Süreci ve Tepkiler 

Bütüncül bakım felsefesinin temel yapı taĢlarından birisi de insanın spiritüel 

boyutudur. Günümüze kadar spiritüalite inanç, maneviyat, din gibi kavramlarla 

iliĢkilendirilerek farklı farklı yorumlanmıĢtır. Günümüzde dini inancın ötesinde yaĢamın 

anlamı ve  varoluĢ üzerine  odaklanılan bir kavram olarak yorumlanır. Her insanın 

spiritüel bir boyutu vardır. Ölüm ya da yaĢamı tehdit eden hastalık durumunda spiritüel 

gereksinimler ortaya çıkar (Kara 2016a; Çınar ve Aslan 2017).  

Kayıp, bireyin dünya bakıĢ açısını değiĢtiren ve varoluĢunu sorgulamasına 

neden olan önemli bir yaĢam deneyimidir. Kayıp bireyde aile, sosyal çevre, din, eğitim, 

yaĢam deneyimlerinin oluĢturduğu temel felsefi inançlarının değiĢmesine veya 

sarsılmasına neden olabilir. Bireyin inandığı din ne olursa olsun ya da dini inancı 

olmasın, kayıp karĢısında kiĢi inanç sistemini yeniden gözden geçirebilir (Gizir 2006; 

Kara 2016a). 

Yasın biyolojik bir temele dayandığı savunulmaktadır. Bu bağlamda yas 

evrensel bir duygudur. DeğiĢik kültürlerde ölüm sonrası baĢ etme yöntemleri farklılık 

gösterebilir. Bu nedenle ölüm sonrası yaslı bireylerle çalıĢırken kültürel farklılıkları da 

dikkate alınmalıdır (TaĢkın 2011). Farklı kültürlerdeki yas tutma gelenekleri yas 

sürecini uzatıp patolojik hale getirebileceği gibi yas sürecini de normalleĢtirebilir 

(Nirven ve Diner 2015).    

2.3. Gebeliğin Tıbbi Terminasyonu ve HemĢirelik Bakımı 

Gebeye maternal veya fetal nedenlerden dolayı tıbbi terminasyon seçeneğinin 

sunulması gebe ve ailesine ciddi stres ve kaygı yaĢatır. Tıbbi terminasyon süreci 

gebenin anksiyeteyle, bilgi eksikliğine bağlı korkuyla ve tıbbi terminasyon kararı 

aĢamasındaki zorluklarla baĢ etmesine ve uyum sağlamasına yönelik pek çok zorluğu 

içerir (Velioğlu 2012; Perry 2015). Kayıp yaĢayan ailenin bakım gereksinimlerinin 

belirlenmesi ve bakımın sağlanması profesyonel bir ekip tarafından yapılmalıdır. Bu 

sağlık ekibinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, pediatrist, psikiyatrist, ilgili diğer 

uzmanlık alanlarındaki hekimler, hemĢire, ebe, psikolog ve sosyal çalıĢma uzmanı yer 

alır (Büyükkurt 2017). Perinatal dönemde olduğu gibi gebeliğin tıbbi terminasyon 



 22 

sürecinde de doğum öncesi, anı ve sonrasına iliĢkin gebenin karĢılanması gereken pek 

çok sağlık bakım gereksinimi vardır. Bu gereksinimlerin belirlenmesi ancak yakın 

gözlemle olasıdır. HemĢire belirlediği sağlık sorunlarının çözümünde bakım verici 

rolüne ek olarak multidisipliner veya interdisipliner sağlık ekip üyeleriyle iĢbirliği yapar 

ve koordinatör rolü üstlenir. Kadının kendi bakımına aktif katılımını sağlar. Böylelikle 

planlanan hemĢirelik bakımı süreklilik kazanır. HemĢire, kayıp yaĢayan kadın ile 

güvenilir bir iliĢki kurmalı ve sorunlarını belirlemek için kadına yeterli zaman 

ayırmalıdır. HemĢire, kayıp karĢısında duygularının farkında olmalı ve bu konuyu 

konuĢmaktan çekinmemelidir (Landy ve ark. 2017b).  

HemĢirelik bakım ve uygulamalarının kuram ve modellere temellendirilmesi, 

hemĢirenin ihtiyaca yönelik bütünsel bakım vermesini sağlar. Model ve kuramlar 

hemĢireler için yol göstericidir ve hemĢirelik bakımının etkiniğini artırıcı rolü vardır. 

Perinatal kayıp yaĢayan kadın ve ailesinin bakım gereksinimlerini karĢılarken Roy 

Adaptasyon Modeli, Watson Ġnsan Bakım Kuramı, Dorothea E. Orem Özbakım 

Kuramı, Worden‟ın Yas Görevleri Modeli, Swanson Bakım Kuramı gibi model ve 

kuramlardan faydalanılabilir (Swanson 1991; Küçükkaya 2009; Roy 2009; Karaca ve 

Oskay 2017).  Örneğin; Roy Adaptasyon Modeli‟ne göre planlanan bakım, hemĢireye 

bütünsel ve sistematik bir yaklaĢım kazandırır. Roy Adaptasyon Modeli‟ne göre 

hemĢire, kuramın ana bileĢenidir. KiĢilerin adaptasyon gücü azaldığında onlara bütünsel 

bakım vererek, tekrar uyumlarını sağlayan dıĢ güçtür. Sağlıklı bir gebelik hayali kuran 

kadın, tıbbi terminasyon kararı ile aniden kayıp ile karĢı karĢıya kalır ve yeniden 

adaptasyon gerektiren pek çok zorluk yaĢar. Bu süreçte hemĢirenin temel görevi 

gebenin uyum sağlayabilmesi için kadına kendi rol ve sorumlukları kapsamında 

yardımcı olmaktır (Lee ve ark. 2011; Velioğlu 2012 pp. 369).  

Literatür incelendiğinde özellikle gebeliğin, tıbbi terminasyon yöntemi ile 

sonlandırıldığında kullanılabilecek destekleyici bir modele rastlanılmamıĢtır. Gebelikte 

düĢük yaĢayan kadınların Swanson Bakım Kuram‟ı doğrultusunda destekleyici bakımın 

etkinliği çalıĢılmıĢtır (Adolfsson 2010). Gebelik kaybı yaĢayan kadınların ruhsal 

etkilenmelerini incelemek için Watson Ġnsan Bakım Modeli  (TektaĢ ve Çam 2017) ve 

benzer Ģekilde Worden‟ın Yas Görevleri Model‟i (Küçükkaya 2009) doğrultusunda 

verilen destekleyici bakımın etkinliğinin de çalıĢıldığı görülmektedir. Ancak gebeliğin 

tıbbi terminasyon yöntemi ile sonlandırılması sadece kadının kayıp ve yas yaĢamasına 
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değil doğum, doğum ağrısı, fetosit gibi pek çok zorlukla mücadele etmesini gerektiren 

bir durumdur. Bu nedenle maternal veya fetal nedenerden dolayı gebeliğin tıbbi 

terminasyon kararını alan kadının bakımını yapılandırmak için Roy Adaptason 

Modeli‟ni kullanmak hemĢireye süreç boyunca kadının karĢılaĢacağı zorluklarla 

baĢetmede, bakım gereksinimlerini belirlemede ve uygulamada yol gösterici olacaktır.  

2.3.1. GiriĢim (doğum) öncesi hemĢirelik bakımı 

Gebeliğin tıbbi terminasyonunun aileye açıklanması multidisipliner bir kararla 

alınır. Hekim tıbbi terminasyon seçeneğini aileye önerirken yönlendirici olmayan bir 

tutum sergilemelidir (Büyükkurt 2017). Kötü haber vermek, sağlık personelinin en çok 

zorlandığı durumlardan birisidir. Acıya neden olma korkusu, durumdan dolayı 

suçlanma, sempati duyma, duygusal davranma gibi pek çok nedenden dolayı  sağlık 

personeli kötü haber verirken zorlanır. Hastaya kötü haber verme uzmanlık, deneyim ve 

doğru iletiĢim becerisi kullanmayı gerektirir. Bu konuda geliĢtirilmiĢ rehberler ve 

modeller (Örn: Rabow ve McPhee tarafından geliĢtirilen ABCDE modeli) sağlık 

personeline çerçeve oluĢtursa da iletiĢimin bireysel ve hastaya özgü olması gerekir. 

Ebeveynler, sağlık personelinin kaybı önemsiz ve normal olarak görmesinden, açıklama 

esnasında tıbbi terimler kullanmasında ve yeterince dinlememesinden rahatsız 

olmaktadır (Güner 2006; Rinehart ve Kiselica 2012).  

Gebeliğin sonlanması kadını fiziksel (ağrı, kanama vb.) ve ruhsal (korku, kaygı, 

piĢmanlık, kayıp vb.) açıdan zorlayan travmatik bir süreçtir (Karaca ve Oskay 2017). Bu 

nedenle hemĢire kayıp yaĢayan kadın ve ailesinin ihtiyaçlarını ve bakım 

gereksinimlerini çok yönlü ele almalıdır. Kurulan iletiĢim anlaĢılır, net ve ön yargısız 

nitelikte olmalıdır (TaĢkın 2011; Kara 2016b).  

HemĢire, kadının uyumunu etkileyen risk faktörlerinin farkında olmalıdır. 

Gebeliğin tıbbi terminasyonunda yaĢanan emosyonel sıkıntının (distres) derecesi 

kadının var olan ruhsal sorunları, eĢ Ģiddeti, sosyal destek düzeyi, gebeliğin tıbbi 

terminasyonuna yönelik tutumu, aile yapısı, yaĢayan çocuğunun olması, ailedeki birey 

sayısı ve gebeliğin sonlandırılmasının fetal anomaliye bağlı olması ile yakından 

iliĢkilidir. Emosyonel sıkıntı gebelik haftası, daha önce tıbbi terminasyon yaĢaması, 

sosyoekonomik durum, yaĢ, multifetal gebelik redüksiyonu ile iliĢkili değildir (Landy 

ve ark. 2017a). Tıbbi terminasyon öncesi klinik değerlendirme, danıĢmanlık ve 
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uygulama bileĢenleri aĢağıda açıklanmıĢtır (Hammond ve ark. 2017a; Steinauer ve ark.  

2017; Queensland Clinical Guidelines 2018a); 

Gebeliği değerlendirme 

 Tıbbi terminasyon tüm ayrıntılarıyla detaylı bir Ģekilde belirlenir. Riskli gruplar 

ilgili özel alanlara (psikiyatri, adli tıp, genetik vb.) yönlendirilir. Fiziksel ve mental 

engel, tecavüz veya cinsel saldırıya uğrayan, aile içi Ģiddet yaĢayan, doğurganlık 

sorunları olan ve kültürel inanç ve değerlerinden dolayı tıbbi terminasyona olumsuz 

bakıĢ açısı olan kiĢiler ve adölesanlar riskli gruplardır. Aile öyküsünde kalıtsal veya 

genetik veya tanısı konulmamĢ nörolojik hastalık varlığında, gebe ve ailesi genetik 

danıĢmanlık için yönlendirilir (Aslanger ve Karabey 2017; Hammond ve ark. 

2017a; Steinauer ve ark.  2017).  

 

 

Fiziksel muayene ve öykü alma 

 Fiziksel değerlendirme, tıbbi öykü ve semptomları içerir. Vital bulgular ölçülür, son 

adet tarihi sorgulanır, ultrason ile gebelik haftasının uyumu kontrol edilir. Gebelik 

sonlandırma yöntemini belirlemek ve fetosit iĢlemi için gebelik haftası belirlenir. 

 Jinekolojik, obstetrik ve cinsel öykü alınır. 

 GeçmiĢ ve Ģimdiki tıbbi öykü alınır. 

 Ektopik gebeliği düĢündüren klinik bulgu varsa daha detaylı değerlendirilir. 

 Bakteriyel enfeksiyonların tedavisi için gebeliğin terminasyonundan önce serviko-

vajinal sürüntü örneği alınır. Eğer bakteriyel vajinozis tespit edillirse 

terminasyondan önce tedavi edilir. 

 Rutin antenatal laboratuvar  taraması yapılır. Hemoglobin düzeyi bakılır. Kan 

grubu tayini ile gebe Rh negatif ise doğum sonrası Rhogam (anti-D) yapılır. 

Endikasyona bağlı ek laboratuvar testleri istenir. Örneğin, intrauterin fetüs 

kaybında gebede fibrinojen düzeyi bakılır (Hammond ve ark. 2017a; Steinauer ve 

ark. 2017; Queensland Clinical Guidelines 2018a; Queensland Clinical Guidelines 

2018b).  
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Sağlığı geliĢtirici bakım hizmetleri  

 Sağlık taramalarının yapılması ve önerileri içerir. Örneğin; Pap – smear testi ve 

rubelle titresi tayini yapılır. Kendi kendine meme muayenesi, kendi kendine vulva 

muayenesi ve pelvik taban kas egzersizleri öğretilir. Üreme sağlığı hizmetleri ve 

kontraseptif yöntem seçimi hakkında bilgi verilir. Sigarayı bırakma konusunda 

bilgilendirme yapılır (Hammond ve ark. 2017a; Steinauer ve ark. 2017; Queensland 

Clinical Guidelines 2018a; Queensland Clinical Guidelines 2018b).  

DanıĢmanlık ve koordinasyon 

 Zamanında sevk ve koordinasyon için interdisipliner ve multidisipliner gerekli 

hazırlıklar yapılır. Örneğin; ilgili özel alanların (kardiyoloji, genetik birimi, patoloji 

birimi) koordinasyonu sağlanır. Psikososyal destek/danıĢmanlık verilir. Mental 

sağlığın değerlendirilmesi ve sürdürülmesinde destek/tedavi verilir. Gebelik 

sonlandırma iĢleminin uygulamasında koordinasyon sağlanır. Doğum için hasta 

odası veya doğumhane hazırlanır. 

 Takibi kolaylaĢtırmak için randevu planı oluĢturulur (Hammond ve ark. 2017a; 

Steinauer ve ark. 2017; Queensland Clinical Guidelines 2018).  

Kontrasepsiyon 

 Terminasyon sonrası kontrasepsiyonun hemen baĢlanılması için teĢvik edilir. 

 Tüpligasyon, rahim içi araç gibi giriĢimsel yöntemler uygulanacaksa hazırlıklar 

yapılır (Hammond ve ark. 2017a; Steinauer ve ark. 2017; Queensland Clinical 

Guidelines 2018a; Queensland Clinical Guidelines 2018b).  

Tıbbi terminasyon yöntemi 

 Medikal veya cerrahi yöntemler birlikte kullanılabileceği gibi ayrı ayrı da 

kullanılır.  

 Yöntemin seçimi hekim tercihi, hasta uygunluğu, farmakolojik ajanların 

kullanılabilirliği, hasta tercihi ve gebelik haftası ile iliĢkilidir. 

 Komplikasyonlar ve riskler hastanın anlayabileceği Ģekilde anlatılır. 

 Yöntemin hasta için güvenirliği tartıĢılır. 
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 Tıbbi terminasyon sürecinde beklenen (ağrı, anksiyete, korku) ve olası (mide 

bulantısı, kusma, ateĢ) Ģikayetler hastanın anlayabileceği Ģekilde anlatılır.  

 Olası ve beklenen Ģikayetler ile baĢ etme yöntemleri hakkında ayrıntılı 

danıĢmanlık verilir (Ağrı kontrolü, progresif gevĢeme egzersizi, nefes 

farkındalığı gibi) (Hammond ve ark. 2017a; Hammond ve ark. 2017c; Roberts 

ve ark. 2017; Steinauer ve ark. 2017; Queensland Clinical Guidelines 2018a; 

Queensland Clinical Guidelines 2018b). 

2.3.2. GiriĢim (doğum) anı hemĢirelik bakımı 

GiriĢim anı hemĢirelik bakımı doğumun birinci, ikinci ve üçüncü evresini 

kapsamaktadır. Bireysel bakım tüm süreçte olduğu gibi doğum anında da 

vazgeçilmezdir. Ebeveynlerde kayıp hissi ve yas süreci aslında terminasyon kararının 

alınması ile baĢlar. Kadın bebeğinden ve kendisinden korkmayan, ona saygı gösteren, 

deneyimli hemĢireden bakım alma ihtiyacı duyar. HemĢire doğacak olan bebeği canlı 

doğan bir bebek gibi narin ve değerli görmelidir (Durmaz ve ark. 2018 p. 341). 

Kadınlar bu süreçte rahatlama, üzüntü, piĢmanlık, suçluluk, kayıp hissi gibi 

ruhsal sıkıntıları yaygın yaĢar. Gebelik terminasyonu süresince öğretilen  baĢa çıkma 

yöntemleri kadının bu sürece olan uyumunu artıracak ve doğum sonrası duygu durum 

bozukluklarını azaltacaktır (Lafarge ve ark 2013). Kültürel ve dini farklılıklar kayba 

verilen tepkiyi etkileyebilir. Bu nedenle her kadının ihtiyacının farklı olduğu 

unutulmamalıdır (Durmaz ve ark. 2018). 

Hissedilen doğum ağrısı biyokimyasal, nörofizyolojik, psikojenik, biliĢsel, 

etnokültürel, dinsel, çevresel ve ruhsal birçok faktörün etkisinde olan bir durumdur 

(Rathfisch 2012). Tıbbi terminasyon esnasında baĢa çıkılması gereken önemli bir sıkıntı 

da ağrıdır (Hammond ve ark. 2017c). Ağrı korkusu, patolojik gerilim ortamı oluĢturarak 

kadın tarafından hissedilen gerçek ağrıyı ortaya çıkarır. Bu süreç “korku-gerilim-ağrı 

sendromu” olarak bilinir (Grantly 1958; Rathfisch 2012). Tıbbi terminasyon sürecinde 

gebe büyük bir stres ve bilinmezlik yaĢar. Özellikle gebenin ölü bir doğum yapacak 

olması ve doğumda ağrı duyacağını beklemesi, korku yaĢamasına neden olur. YaĢanan 

korku bedende gerginlik yaratır. ÇalıĢmalarda tıbbi terminasyon esnasında yaĢanan 

anksiyete ve depresyonun doğum ağrısıyla yüksek düzeyde iliĢkili olduğu da 

belirtilmiĢtir (Andersson ve ark. 2014). Doğum ortamının özel, sessiz olması gerektiği 
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gibi canlı doğum yapan diğer annelerden  de ayrı olması sağlanmalıdır (Durmaz ve ark. 

2018).  

Fetüsün intrauterin ölümü üzerinden belli süre geçtiyse yaygın damar içi 

pıhtılaĢma açısından değerlendirmek amacıyla hastadan tam kan sayımı ve pıhtılaĢma 

için kan örneği alınmalıdır. Bu hastalar koagülopati açısından yakın takip edilmelidir.  

Servikal olgunlaĢtırma yöntemi ile doğum indüksiyonu baĢladıktan sonraki bakım, 

normal doğum eylemi ile benzerdir. Travayda fetal kalp atımı ve fetal sağlık 

değerlendirilmesinin yapılmasına gerek yoktur (Hammond ve ark. 2017a; Durmaz ve 

ark. 2018). 

Hastaya doğum ve ilaçların beklenen ve olası yan etkileri hakkında bilgi verilir. 

Bu sıkıntılarla baĢ edebilmesi için baĢ etme yöntemleri doğum öncesi öğretilir. 

Beklenen fiziksel yan etkiler ağrı, karında kramp, vajinal kanamadır. Hastaların 

yaĢayabileceği olası fiziksel yan etkiler ise ateĢ, mide bulantısı, kusma nadir de olsa 

ishaldir. Bu beklenen ve olası fiziksel Ģikayetlere ek olarak kadın uykusuzluk, 

yorgunluk, kaygı, anksiyete, stres, korku ve huzursuzluk gibi ruhsal sıkıntılar da 

yaĢayabilir. ġikayetlerle baĢ etme yöntemleri Ģu Ģekildedir. Fiziksel yöntemler;  nefes 

farkındalığı, fiziksel gevĢeme egzersizi, hareket ve pozisyon  değiĢikliği, masaj ve sıcak 

uygulamadır. Ruhsal yöntemler ise zihinsel gevĢeme egzersizi, masaj, müzik, 

odaklanma ve hayal etmedir (Hammond ve ark. 2017a; Steinauer ve ark. 2017). 

    Büyük üzüntü ve keder yaĢayan ebeveyne verilen destek, onların olumlu bir doğum 

deneyimi yaĢamalarına yardımcı olur. Doğum esnasında bebeğe yavaĢ ve nazik 

davranılmalıdır. Nazik ve hassas davranmak olası vücut zedelenmelerini azaltır. Ölü 

doğumlarda fetüste tonüs kaybının olması, anhidroamniyos, prematür bebek, makat 

geliĢler nedeniyle ekspülsiyon evresi yavaĢtır. Bu durum annede stres yaratabilir. 

Doğum öncesi anneye bebeği görmek isteyip istemediği muhakkak sorulmalıdır. Anne 

bebeği görmek istemiyorsa bebek bir havluya ya da beze sarılır (Durmaz ve ark. 2018). 

Doğumun üçüncü evresi, normal doğum eyleminde olduğu gibi aktif yönetim 

Ģeklinde olur. Üçüncü evrenin yönetimi maternal riskler değerlendirilerek yapılır. 

Örneğin fetüsün intrauterin ölümü uzun süre önce olduysa pıhtılaĢma riskinden dolayı 

aktif yönetilir. Benzer Ģekilde zor doğumlar, uzamıĢ erken membran  rüptüründe de 

üçüncü evre aktif yönetilmelidir.  Plasentadan örnek alınacaksa plasenta uygun Ģekilde 

(hastane prosedürüne göre) patolojiye gönderilir. Bazı aileler plasentanın da bebekle 



 28 

birlikte gömülmesini isteyebilir. Böyle bir durumda iĢlem sonrası plasenta aileye verilir. 

Eğer ebeveynler bebekleri için hatıra ve anılar oluĢturmak isterse onlara yardımcı 

olunabilir. Hatıralar yas sürecini kolaylaĢtıran imgelerdir. Mevcut koĢullarda 

olabildiğince fazla hatıra ve özel anılar oluĢturulmaya çalıĢılmalıdır (Kadıoğlu ve Oskay 

2014; Durmaz 2018). 

2.3.3. GiriĢim (doğum) sonrası hemĢirelik bakımı 

Doğum sonrası dönemdeki sağlık bakımı kadın ve ailesinin fizyolojik, ruhsal ve 

sosyal gereksinimlerini karĢılanmasını kapsar. HemĢire gebelik kaybı yaĢamıĢ kadının 

bakım gerekinimlerini değerlendirmeli, bu konuda yeterli bakımı ve desteği sağlayarak 

postpartum dönemdeki sorunların azalmasına yardımcı olmalıdır (Balkaya 2017). 

HemĢire doğum sonrası da yaslı aileye desteğini sürdürmeye devam eder. Ebeveynler 

asıl doğum sonrası kayıp ile karĢı karĢıya kalır. Kötü haberi aile bireylerine ve diğer 

çocuklara söyleme, fiziksel ve ruhsal sıkıntılar gibi pek çok zorlukla baĢ etmeye çalıĢır. 

Doğum sonrası ebeveynler, bebeğinin öldüğünü diğer aile bireyleri ve arkadaĢlarına 

söylemekte zorluk çeker. Aileler kaybı hemen kabul edip diğer aile fertlerini söylemesi 

konusunda acele ettirilmemelidir. Anne kendini ne zaman hazır  hissederse o zaman 

söylemelidir. HemĢire bu konuda ebeveynlere destek olmalıdır. Belki de doğru ifadenin 

neler olabileceği kadın ve eĢi ile konuĢulmalıdır. Ebeveynler, aile bireyleri ve 

arkadaĢlarına bebeklerini kaybettiklerini söylemek isterse, bebeği nasıl kaybettiklerini 

ve Ģu anda kendisini nasıl olduğu konusunda detayları içeren bilgiler vermesi gerektiği 

söylenmelidir. Ebeveynler, diğer çocuklarına bebeğin nasıl öldüğünü ve ne 

söyleceklerini çocuğun yaĢı, geliĢimi ve kendileri ile olan iletiĢimini dikkate alarak 

karar vermelidir. Her çocuğun kayıp karĢısında farklı tepkileri ve soruları vardır. 

Çocuklar kayıp karĢısında öfke ve kızgınlık hissedebilir ya da aĢırı ilgiye ihtiyaç 

duyabilir. Bunun yanı sıra kaba veya saldırgan tavırlar da sergileyebilir. Bazen çocuklar 

kardeĢleri öldüğünde, kendisinin de öleceği hissine kapılarak endiĢe duyabilir. Büyük 

çocuklar ise ölüm sonrasında korkabilir. Aileler çocukların sordukları soruları, onların 

anlayabilecekleri ve dürüst bir Ģekilde cevaplamalıdır. Aileler çocuklarına bebeğin 

ölümünden sorumlu olmadıklarını da söylemelidir. Bu çocukların baĢ etmelerini ve 

kaybı anlamalarını kolaylaĢtıracaktır. Çocuğun kayıp ile baĢ edemediği düĢünülüyorsa 

pedagoga götürülmesi aileye söylenmelidir (Ramdaney ve ark. 2015; Roberts ve ark. 

2017;  Queensland Clinical Guidelines 2018a, Queensland Clinical Guidelines 2018b).  



 29 

Gebelik kaybı yaĢamıĢ bir kadının doğum sonrası hüzün yaĢama olasılığı 

sağlıklı bebek doğurmuĢ kadından çok daha fazladır. YaĢ, parite, gebelik ve doğum 

komplikasyonu, sezaryen ve emzirememe gibi obstetrik riskler hüzün ile yakından 

iliĢkilidir. Gebelik ve doğum komplikasyonu yaĢayan kadınlarda hüzün 3,21  kat daha 

fazla görülmektedir. Obstetrik risklere var olan psikiyatrik risk faktörleri de eklenince 

kadının hüzün yaĢama ihtimali daha da artmaktadır. Bu nedenle hemĢire doğum sonrası 

kadının bakım gereksinimlerini bütüncül bir yaklaĢımla ele almalıdır. Zamanında ve 

doğru bir Ģekilde verilen psikososyal destek kadınlar için hayata uyumu artıran önemli 

bir adımdır (Balkaya 2017). Doğum sonrası dönemde uygun, eriĢilebilir ve 

sürdürülebilir bakım çok önemlidir. Çünkü birçok ciddi komplikasyon iĢlem sonrası 

dönemde tespit edilir (Hammond ve ark. 2017a). Özellikle doğum sonrası erken 

dönemde yapılacak ayrıntılı hasta değerlendirilmesi, sağlık personelinin postpartum 

dönemde yakından izlemlenmesi gereken kadınları tanımasına olanak sağlayacaktır 

(Balkaya 2017). Gebeliğin tıbbi terminasyonu sonrası hasta bakımı ve takibi 

konusundaki dikkat edilmesi gereken önemli  noktalar Ģunlardır;  

 

Histopatoloji 

 Klinik bulgu varsa terminasyon iĢlemi esnasında elde edilen dokulardan 

histopatolojik inceleme yapılır. 

Rh uyuĢmazlığı 

 Tıbbi terminasyon sonrası ilk 72 saat içerisinde kadına Rhogam (anti-D) yapılır. 

Ağrı ile baĢ etme 

 Tıbbi terminasyon sırasında, sonrasında ya da cerrahi terminasyondan sonra 

hastanın ağrı düzeyine göre analjezik verilir.  

 Ağrı ile baĢ etmede medikal tedavi ve nonfarmakolojik yöntemler önerilir.  

 Ağrı, uterus perforasyonu ve retansiyonun göstergesi olabileceği için 

analjezikler  klinik gözetim altında verilir. 

Doğum sonrası bakım 

 Kadının konforu sağlanır (beslenmesi sağlanır, pozisyon verilir ve üstü örtülür). 
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 Yakın gözlem ve takip yapılır. 

 YaĢam bulguları takip edilir. 

 Fundus büyüklüğü ve kıvamı değerlendirilir (gebelik haftasına göre yapılır). 

 Kanama kontrolü yapılır. 

 Perine bakımı verilir. 

 Varsa epizyotomi bakımı yapılır. 

 Vulva hematom açısından değerlendirilir (soğuk uygulama yapılabilir). 

 Ped takibi yapılır. 

 Ġlk dört saat içerisinde ayağa kaldırılır. 

 Miksiyon kontrolü yapılır. 

 Mesane distansiyonu açısından değerlendirilir. 

 Kayba yönelik verilen tepkiler ve yaĢananlar değerlendirilir. 

 Aile üyelerinin birbirlerini desteklemesi için cesaretlendirilir. 

 Ailenin acısını paylaĢması için özel ve mahrem alanlar sağlanır. 

 Ailenin yasını yaĢamasına izin verilir. 

 Stres ile baĢ etme yöntemleri öğretilir. 

 Kayıp ile baĢ etme yöntemleri öğretilir. 

Taburculuk 

 Taburculuk zamanı planlanır. 

 Taburculuk eğitimi yapılır. 

 Bir sonraki gebeliği planlama konusu aile ile görüĢülür. 

 Psikososyal destek için hasta yönlendirilir.  

 Takip için randevu planı oluĢturulur. 

 Acil durumlar ve belirtiler hakkında bilgi ve yazılı materyal verilir. 

Ġzlem 
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 Psikososyal destek ve bakım sağlanır. 

 Hasta uzun süreli destek sisteminden faydalanabilmesi için desteklenir. 

 Doğumdan 6-8 hafta sonrası kontrol ve takip için randevu verilir. 

 Patoloji sonuçları için randevu verilir. Özellikle fetal anomaliye bağlı yapılmıĢ 

histopatoloji ve otopsi için randevu oluĢturulur. 

 Hasta baĢka bir sağlık profesyoneline yönlendirilecekse, hasta hakkında detaylı 

bilgi içeren konsültasyon yazılır. 

 Terminasyon sonrası ruhsal ve emosyonel sıkıntıları uzun süren hastaları daha 

detaylı bakım hizmeti alabilmesi için ilgili birimlere sevk edilir. Partner/eĢ 

desteği yetersiz olanlar, kültürel, sosyal ve spiritüel faktörlerden dolayı 

terminasyonun yanlıĢ olduğunu inananlar ve baĢ etme düzeyi yetersiz olanlar  bu 

konuda desteklenir. 

 Destek  grupları hakkında bilgi verilir. 

 Doğum kaydı ve defin/cenaze iĢlemleri için bilgi verilir. Ġlgili kuruma 

yönlendirilir. 

Gebelik sonlandırılması sonrası hasta bakımındaki öneriler Tablo 2-5‟de 

özetlenmiĢtir (Queensland Clinical Guidelines 2013; Hammond ve ark. 2017a; Roberts 

ve ark. 2017;  Steinauer ve ark. 2017; Queensland Clinical Guidelines 2018a). 

      Tablo 2-5 Gebelik Sonlandırması Sonrası Hastalara Öneriler 

Durumlar  Öneriler 

Vajinal 

kanama 

 Kanama pıhtılı ya da pıhtısız gelebilir 

 Kanama küretaj, vakum aspirasyonu gibi cerrahi terminasyon 

sonrası 2 haftaya yakın, tıbbi terminasyon sonrası 6 haftaya 

yakın sürebilir 

 Kanamanın miktarı azalarak devam eder  

 Enfeksiyonu önlemek için hijyenik pedler kullanılır (vajinal 

tampon kullanılmaz) 

 Eğer kanama miktarı fazla ise acil sağlık kuruluĢuna gidilir 

ya da acil ekibini çağırılır  (1 saate 1 pedden fazla – 3 saatlik 

ped gibi kanama olursa) 

Ağrı   Ağrı ile baĢ etme yöntemleri (nefes farkındalığı) uygulanır  

 Karın (abdominal) kramplarını azalmak için sıcak uygulama 

(sıcak su torbası veya sıcak pedler) yapılır, kanama açısından 

takip edilir 

 Hekimin önerdiği ilaçlar alınır 
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Enfeksiyon   Enfeksiyon belirtileri: ateĢ, halsizlik,yorgunluk, kötü kokulu 

akıntı ve aĢırı ağrıdır. 

 Enfeksisyon belirtileri varsa hemen sağlık kuruluĢuna gidilir.  
 

Memelerde 

hassasiyet 

 

 Ġki haftaya yakın sürebilir (özellikle ikinci trimester ve daha 

büyük gebelik haftasında) 

 Süt (laktasyon) gelebilir  

 Memedeki hassasiyeti azaltmak için sıkı destekleyici sütyen 

giyilir, soğuk uygulama yapılır 

 Memeye uyaran verilmez, sıkılmaz 

 Ağrı kesici alınır 

 Hekimin önerdiği farmakolojik ajanlarla laktasyon 

inhibisyonu sağlanır 

Cinsel yaĢam  Vajinal kanama bitene kadar yaklaĢık altı hafta cinsel 

iliĢkiye girilmez 

Doğurganlık 

durumu 

 Doğurganlık hemen  baĢlayabilir bu nedenle cinsel iliĢkiye 

girmeden önce etkili bir kontrasepsiyon yöntemi  belirlenir 

 

Menstrüasyon   Terminasyon sonrası üç hafta içinde baĢlayabilir. Bazı 

durumlarda dokuz  haftaya kadar uzayabilir 

 Gebelik sonlandırmasından sonra 4 - 6 hafta içinde 

menstrüasyon baĢlamazsa gebelik testi yapılır (Ġdrarla 

yapılan gebelik testleri, gebelik sonlandırmasından en az 4-

6 hafta sonrasına kadar  güvenilir sonuç vermez) 

2.3.4. Psikososyal bakım 

Psikososyal bakım hasta bakımının vazgeçilmez bir parçasıdır. HemĢirelerin 

benimsediği, bütünsel hasta bakımı ve fiziksel bakım psikososyal bakımın temelini 

oluĢturur (Kocaman 2005). Psikososyal bakımı Özkan (1993) “hastayı anlamadan, 

hastalığı ve tepkileri anlayamayız” ve “sadece vücut organları ile değil, bir bütün olarak 

insan varlığı ile uğraĢılması gerektiğini” Ģeklinde ifade eder (Özkan 1993). Gebeliğin 

tıbbi terminasyon süreci hem kadının hem de aile üyelerinin baĢ etmede zorlandığı ciddi 

karmaĢa yaratan bir durumdur. Bu süreçte kadının aile ve eĢ desteğini yetersiz 

hissetmesi öfke, suçluluk, piĢmanlık,  anksiyete, stres, yalnızlık, korku gibi pek çok 

ruhsal sıkıntı yaĢamasına neden olur (Ramdaney ve ark. 2015; Aba ve Ergün 2016; 

Shear ve ark. 2018). 

HemĢirenin tıbbi terminasyon sürecinde hastayla güven duygusu üzerine 

temellendirilmiĢ, terapötik bir iliĢki kurması gerekir. HemĢire iyi bir gözlemci ve 

dinleyici olarak bireyin yaĢadığı zor dönemi anlamalıdır. Gebeliğin sonlandırmasından 

sonra kadının süreci sağlıkla atlatabilmesi için psikososyal destek ve bakım almak 

zorundadır. Avrupa‟da kayıp yaĢayan kadın ve ailesine kapsamlı hizmet veren klinikler 

bulunmaktadır. Bu kliniklerde kadının herhangi bir olası psikolojik sorun yaĢamaması 
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için danıĢmanlık hizmetleri verilmektedir (Aba ve Ergün 2016; Shear ve ark. 2018). 

Türkiye‟de bu konuda sistemli ve yapılandırılmıĢ klinikler yoktur. Bu nedenle baĢ 

etmede zorluk yaĢayan hastalar serviste ve sevk edildikleri kliniklerdedir. HemĢirenin 

buradaki en önemli misyonu bu hastaları tespit edip ilgili birimlere ya da kiĢilere 

yönlendirmek olmalıdır. Konsültasyon liyezon psikiyatri hemĢireleri gebelik 

sonlandırması yaĢayan  hastaya psikolojik bakım düzeyine uygun hizmet verir 

(Kocaman 2005; Aba ve Ergün 2016).  

Kayıp yaĢayan yaslı bir ebeveyn ile konuĢurken hemĢire etkili iletiĢim 

tekniklerini kullanır. Aile ile iletiĢimde, geçmiĢten ziyade Ģu anki durumu konuĢmak 

ailenin ölüm gerçeğini kabullenmesine yardımcı olur. Ebeveynler kayıp sonrasında 

öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı gibi farklı duyguları bir arada yaĢayabilir. Kendilerini 

“delirecekmiĢ gibi hissettiklerini” dile getirebilir. HemĢire bu durumun normal 

olduğunu  ve onları anladığını söylemelidir. Öfke kayıp sonrası yaĢanan en yoğun 

duygudur. Sağlık personeli burada, ailenin hissettiği öfkenin kendilerine yönelik 

olmadığını bilmelidir. Keder ve yas sürecinde aile ile etkili iletiĢim kurabilmenin temel 

öğesi etkin dinlemedir. HemĢire göz teması kurarak yürüttüğü etkin dinlemede,  kadına 

onunla ilgilendiği ve güvende olduğu mesajını verir. HemĢire ebeveynlerin sorularını 

özenle, açık, anlaĢılır ve dürüstçe cevaplandırmalıdır. Yas sürecindeki ailenin duyguları 

ve kayıp hakkında gereksiz yorum yapmaktan kesinlikle kaçınmalıdır. Örneğin; 

“üzülmeyin bir daha çocuğunuz olur”, “en azından baĢka çocuklarınız var”  gibi. Bunun 

yerine hemĢire sadece onlarla birlikte olduğunun mesajı vererek, etkin dinlemesi yeterli 

olacaktır. HemĢire kadının  duygu ve düĢüncelerini anlayabilmek için açık uçlu sorular 

sormalı ve empati kurmalıdır. ĠletiĢim esnasında kadının kendi duygularının farkında 

olabilmesi için, hislerini içeren kelimeleri tekrar edip yansıtma kullanmalıdır. Örneğin; 

“Gebeliğinizin sonlandırılmasına siz karar verdiğiniz için kendinizi suçlu mu 

hissediyorsunuz?”  HemĢire tarafından kadına “Evet anladım” gibi geri bildirimde 

verilmelidir (IĢıl ve Karaca 2009; Ramdaney ve ark. 2015; Durmaz ve ark.  2018).  

Kayıp sonrası ebeveynlere doğru, tarafsız ve anlaĢılması kolay bilgiler vererek, 

karar verme sürecinde yardımcı olunmalıdır. Bu ebeveynlerin kaygısını azaltacaktır.  

Her hastane kendine özgü geliĢtirdiği form veya eğitim kitapçığı ile bunu yapabilir. 

Karar verme sürecinde yardımcı olunabilecek konular; genetik inceleme, bebeği görme, 

hatıralarını alma, dini uygulamalar gibi konulardır. Psikososyal bakım kapsamında 
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hemĢire, kadını destek gruplarına yönlendirebilir. Benzer duygu ve olayları yaĢamıĢ 

kiĢiler ile bir araya getirmek baĢ etmeyi kolaylaĢtıracaktır (Steinauer 2017; Queensland 

Clinical Guidelines 2018a). Postpartum dönemdeki ruhsal sorunlar gerek sağlık 

personeli gerekse toplum tarafından önemli bir sorun olarak görülmemektedir. Oysa ki 

zamanında fark edilmeyen sorunlar sonrasında posttravmatik stres bozukluğu, 

depresyon veya patolojik yas olarak karĢımıza çıkabilir. Ailelerin postpartum depresyon 

ve yas hakkındaki yetersiz ya da yanlıĢ bilgisi kadının tedavi arama sürecini olumsuz 

etkiler. Bu nedenle kadınlar taburcu edilmeden önce yeterince bilgilendirilmeli ve 

yardıma ihtiyaç duyarsa doğru birimlere ulaĢabilmesi için sağlık kuruluĢlarının iletiĢim 

bilgileri yazılı olarak verilmelidir. Doğum sonrası kadınların ruh sağlığını 

değerlendirme birinci basamağın rol ve sorumlulukları arasındadır. Sağlıklı bir doğum 

yapmıĢ kadına doğum sonrası ilk 15 dakika ve iki hafta sonra verilen kapsamlı bir 

eğitimin postpartum depresyon belirtilerini azaltığı çalıĢmalarda bildirilmiĢtir  (Balkaya 

2017). Benzer Ģekilde gebelik kaybı yaĢamıĢ bir kadın da taburcu olmadan önce 

hastanede, taburcu olduktan sonra ev ziyaretleri ile evde değerlendirilmeli ve  

desteklenmelidir (Balkaya 2017; Queensland Clinical Guidelines 2018a).  

2.4. Gebeliğin Tıbbi Terminasyonunun Yasal ve Etik Boyutu 

Gebelik sonlandırılması, 1970 yılında Oslo Bildirgesi ile ilk defa gündeme 

gelmiĢtir. Dünya Tıp Birliği‟nin yayınladığı bildirge „Tedavi Amacı Ġle Küretaj 

Uygulanması‟ ile iliĢkilidir. Bildirgede Cenevre Bildirgesinde vurgulanan “Ġnsan 

yaĢamına döllenme anından itibaren saygı göstereceğim” ifadesi kabul görür. Bu 

görüĢün ardından alınan karar Ģu Ģekildedir; gebelik sonlandırması uygulanacak ülkenin 

yasaları izin verdiği sürece, konu ilgili iki uzman hekimin yazılı kararı ile konu ile ilgili 

uzman hekimler kabul ederse gebelik sonlandırması uygulanabileceği belirtilmiĢtir. 

Türkiye‟de ise gebeliğin tıbbi terminasyonu ile ilgili iki hukuki metin bulunmaktadır. 

Bunlar, 1983 yılında yayınlanan "2827 sayılı Nüfus Planlaması hakkında Kanun" ve 18 

Aralık 1983 tarihli "510 sayılı Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin 

Yürütülmesi ve Denetlenmesine ĠliĢkin Tüzük" tür. Tüzüğün kapsamı gebeliğin isteğe 

bağlı sonlandırılması ve maternal/fetal nedenlerden dolayı gebeliğin tıbbi 

terminasyonunu içermektedir. Ġkincisi ise, cinsel saldırı mağduru bir kadının gebeliğini 

20. gebelik haftasına kadar sonlandırabileceğini içeren “5237 sayılı kanunla düzenlenen 
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Türk Ceza Kanunu‟nun 99. maddesidir” (T.C. Resmi gazete 18.12.1983/18255; TCK 

m-99.; Ceylan ve Aslan 2017) . 

Gebeliğin fetal anomali ya da maternal nedenlerden dolayı sonlandırılması tıbbi, 

etik, maddi, dini, ahlaki, toplumsal unusurları içinde barındıran özel bir durumdur. 

Gebeliğin isteğe bağlı sonlandırılmasında sadece fetüsün yaĢam hakkı ve annenin 

özerklik hakkı tartıĢılırken, böylesine karmaĢık bir durumda pek çok faktör devreye 

girer (Ceylan ve Aslan 2017). Ayrıca gebelik sonlandırılması kararı sadece kadın 

doğum uzmanının tek baĢına alabileceği bir karar değildir. Multidisipliner bir yaklaĢım 

gerektirir. Kadın doğum uzmanı fetal ve maternal sağlığın değerlendirilmesinde emin 

olmadığı her durumda baĢka bir üst birime sevk etmelidir. Bu da yararlılık ve zarar 

vermeme ilkesine dayalıdır. Gebeliğin devamı ya da sonlandırılması kararı verilirken 

gebeliğin süresi, tedavi olanakları, toplumsal beklentiler ve yasal boyut dikkate alınır 

(Kurt ve Tunca 2016). 

Gebelik anne ve fetüsün birlikte sürdürdüğü bir süreçtir. Fetüs için yapılacak her 

giriĢim önce annenin rızası alınarak yapılmalıdır. Gebenin kiĢilik, insanlık ve sağlık 

hakkı her zaman korunmalıdır. Fetüs için yapılacak prenatal testler olabildiğince 

viabilite sınırından önce tamamlanmalıdır. Anne adayına bebeğine karĢı kiĢisel 

sorumlulukları olduğu hatırlatılmalıdır. Viabilite sınırına eriĢmiĢ her fetüs bir hasta 

olarak görülmelidir. Aileye tıbbi terminasyon seçeneği sunulurken yönlendirici 

olunmamalıdır. Sağlık ekibi güncel geliĢmelerden haberdar olmalıdır. Gebelik 

sonlandırılması kararı öncesi multidisipliner yaklaĢım sergilenmeli ve  hasta etik kurul 

danıĢmanlığına yönlendirilmelidir (Kurt ve Tuca 2016; Ceylan ve Aslan 2017). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu çalıĢma; maternal veya fetal nedenlerden dolayı tıbbi terminasyon kararı 

verilen gebelere tedavi süreci boyunca Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda 

geliĢtirilen hemĢirelik destek programının etkinliğini değerlendirmek amacıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3.2. AraĢtırmanın Hipotezleri ve DeğiĢkenleri 

H1a: Roy Adaptasyon Modeli‟ne göre temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı, 

kadınların  durumluk kaygılarını azaltır. 

H1b:  Roy Adaptasyon Modeli‟ne temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı, 

kadınların  stresle baĢa çıkma tarzlarını olumlu etkiler.  

H1c: Roy Adaptasyon Modeli‟ne temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı, 

kadınların rol fonksiyonu uyumunu artırır.  

H1d: Roy Adaptasyon Modeli‟ne temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı, 

kadınların terminasyon sürecindeki fiziksel Ģikayetlerini azaltır. 

H1e: Roy Adaptasyon Modeli‟ne temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı, 

kadınların perinatal yas puanlarını düĢürür.   

H1f: Roy Adaptasyon Modeli‟ne temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı, 

kadınların baĢ etme düzeyini artırır.  

Bağımsız Değişken:  

 Roy Adaptasyon Modeli‟ne temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı 

Bağımlı Değişken:  

 kadınların kaygı düzeyi, stres düzeyi, rol fonksiyonun uyumu, perinatal yas ve baĢ 

etme durumları 

 fiziksel Ģikayetler; bulantı- kusma, doğum ağrısı, vücut sıcaklığında artıĢ, nabız 

artıĢı, solunum artıĢı 
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3.3. AraĢtırmanın Türü 

Ön test-son test düzeni kullanılarak yapılan, prospektif, tek körlü, randomize 

kontrollü  tipte deneysel bir çalıĢmadır. 

3.4. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 

AraĢtırma Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı‟nda Kasım 2016 - Nisan 2018 tarihleri arasında Riskli Gebelikler 

ve Doğum Servisi, Jineko-Onkoloji Servisi, Doğumhane ve  2. Düzey  Ultrasonografi 

Polikliniği‟nde yürütüldü.  

Riskli Gebelikler ve Doğum Servisi postpartum hasta takibi ve bakımının, riskli 

gebeliklerin takibinin  ve gebeliğin tıbbi terminasyonu sürecinde hasta takibinin 

yapıldığı 33 yataklı bir servistir. 

2. Düzey Ultrasonografi Polikliniği‟nde prenatal ileri tarama ve tedavi 

yöntemleri, riski gebelik takibi, konsey (genetik, kardiyoloji ve üroloji) yapılmaktadır. 

Gebeliğin tıbbi terminasyonu ile ilgili karar ve raporlar bu birimde hazırlanmaktadır. 

Birimde gebeliğin tıbbi terminasyonu kararı alınan gebelere, viabilite sınırına ulaĢmıĢ 

ise fetosit iĢlemi yapılmaktadır.  

Jinekolojik-Onkoloji Servisi 20 yatak ve Jinekoloji Servisi 25 yataktan 

oluĢmaktadır. Jinekolojik-Onkoloji Servisinde 5 yataklı bir oda gebeliğin 

sonlandırılmasında hasta takibi için kullanılmaktadır. 

Doğumhane ünitesinde doğum, riskli gebelik takibi, acil jinekoloji ve jinekoloji-

onkoloji hastalarının takibi, tedavi ve bakımlarının yapıldığı bir birimdir. Bu ünitede 4 

yataklı ilk müdahale odası, 2 yataklı ara yoğun bakım odası, 4 yataklı travay odası, 2 

yataklı septik odası bulunmaktadır. Gebeliğin sonlandırma iĢleminde hastalar doğum ve 

doğum sonrası küretaj için bu birime alınmaktadır.  

 Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 

Anabilim Dalı‟nda; toplam 20 hemĢire görev almaktadır. Hekim olarak ta 9 asistan, 12 

uzman, 2 doçent ve 12 profesör görev yapmaktadır. Birimin yıllık gebelik tıbbi 

terminasyonu sayısına ulaĢılamamıĢtır. Aylık ortalama tıbbi terminasyon ve gebelik 

sonlandırılması sayısı 32‟dir. Bu sayı, intrauterin mort fetüs, medikal abortus ve 

viabilite altı ve/veya üstü tıbbi terminasyonu içermektedir.  
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3.5. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

AraĢtırmanın evrenini, araĢtırmanın yapıldığı tarihlerde Ġstanbul Üniversitesi 

Ġstanbul Tıp Fakültesi 2. Düzey  Ultrasonografi Polikliniği‟ne baĢvuran, maternal ve 

fetal nedenlerden dolayı gebeliğin tıbbi terminasyonunu kabul eden tüm kadınlar 

oluĢturdu. 

Grupların örneklem sayısını belirleyebilmek için literatür doğrultusunda, 

gebeliğin tıbbi terminasyon iĢlemi sürecinde kadınların durumluk kaygı puanları göz 

önünde bulundurularak güç analizi uygulandı. Örneklem büyüklüğünü hesaplamak 

amacıyla çalıĢmanın gücü, G*Power (v3.1.7) programında hesaplandı. ÇalıĢmada ana 

parametre olarak Durumluk (STAI-1) ve Sürekli Kaygı (STAI-2) Ölçeği‟nden 

Durumluk Kaygı (STAI-1) puanı baz alındı.  STAI-2 puanı ise örnekleme dahil edilme 

kriterlerinde kullanıldı. STAI-1 puanı Pud ve Amit‟in yaptığı kaygı ve ağrı iliĢkisinin 

incelendiği çalıĢmadan alındı. ÇalıĢmada STAI-1 puanın %9,52 oranında düĢmesi, 

örneklem grubu için kaygının anlamlı düzeyde azaltan bir değiĢim olduğu 

hesaplanmıĢtır. ÇalıĢmada deney grubunda STAI-1 puanı  ortalaması 38,3±0,9, kontrol 

grubunda ise 43,8±11,4 olarak bulunmuĢtur (Pud and Amit 2005). Bu çalıĢmanın 

sonuçları esas alınarak yapılan istatistiksel analiz sonucuna göre, örneklem sayısı 

çalıĢmanın alfa güvenirlilik düzeyi 0,05, gücü %80, %1 hata ve  etki büyüklüğü 0,8 

alınarak deney grubunda en az 25, kontrol grubunda en az 21 kadın olacak Ģekilde 

hesaplandı. ÇalıĢma sürecinde kayıplar olabileceği göz önünde bulundurularak gruplara 

30‟ar kiĢi alınmasına karar verildi. Sonuç olarak, güç analizi sonuçlarına göre çalıĢmada 

bir deney ve bir kontrol grubu olmak üzere her bir grup için alınacak gebe sayısı 30 

olup, toplam çalıĢmaya alınacak gebe sayısı 60 olarak belirlendi.  

ÇalıĢma Grupları: 

Deney grubu: Tıbbi terminasyon iĢleminde uygulanan rutin klinik bakıma ek 

olarak Roy Adaptasyon Modeli‟ne göre temellendirilmiĢ hemĢirelik destek programı 

uygulanan kadınlar deney grubunu oluĢturdu. 

Kontrol grubu: Tıbbi terminasyon iĢleminde uygulanan rutin hemĢirelik bakımı 

uygulanan kadınlar kontrol grubunu oluĢturdu.  

AraĢtırma görüĢmelerinin yapıldığı yer: ÇalıĢma Riskli Gebelikler ve Doğum 

Servisi, Jineko-Onkoloji Servisi ve 2. Düzey Ultrasonografi Polikliniği‟nde yapıldı. 
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GörüĢmeler için hasta tek kiĢilik odada ise kendi odası veya daha önceden eğitim için 

hazırlanmıĢ uygun odada yapıldı.  

           Örnekleme dahil edilme kriterleri: 

 Gebeliğin tıbbi terminasyonu kararını kabul eden, 

 ÇalıĢmaya katılmaya gönüllü olan, 

 18 yaĢ ve üzerinde, 

 20. gebelik haftası ve üzeri fetal kayıp yaĢayan, 

 Hasta dosyasından elde edilen bilgiler doğrultusunda tanı konulmuĢ psikiyatrik 

hastalığı bulunmayan, 

 Sürekli kaygı puanı 42 altı olan kadınlar. 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, HemĢirelik 

Bakım Protokolleri Rehberi; HemĢireler tarafından 2010 yılında hemĢirelik bakım 

kalitesini artırmak ve hemĢirelik bakımında standardizasyon oluĢturabilmek amacıyla 

geliĢtirilen hemĢirelik bakım talimatlarıdır. Gebeliğin tıbbi terminasyonu ve hemĢirelik 

bakım protokolü kliniğe hasta kabulü, gebeliği sonlandırılan kadının olası bakım 

gereksinimleri, ilaçların olası yan etkileriyle baĢ etme, hastane prosedürleri ve 

taburculuk sürecini içermektedir.   

Ġstanbul Tıp Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı Tedavi 

Protokolleri Rehberi; Hekimler tarafından tedavi ve bakım kalitesini artırmak 

amacıyla oluĢturulan hasta tedavi talimatlarıdır. Gebeliğin tıbbi terminasyonu 

protokolünde gebeliği sonlandırma endikasyonları, yöntemleri ve olası komplikasyonlar 

yer almaktadır. Protokolde gebeliği sonlandırma yöntemlerine  gebelik haftası, doğum 

sayısı, geçirilmiĢ sezaryen öyküsü ve hastanın maternal riskleri dikkate alınarak karar 

verilmektedir. 

3.6.  Randomizasyon 

1. Adım: Randomizasyon Yöntemi 

Kardiyoloji, üroloji ve genetik konseyine gelen gebelerin isimleri, bölüm 

sekreteri tarafından randevu defterine polikliniğe geliĢ  sırasına göre yazılmaktadır. 

Deney ve kontrol grubunu ayırabilmek için araĢtırmacı tarafından kayıpların olabileceği 

düĢünülerek, üzerinde 1‟den 90‟na kadar randevu sırası olan bir defter hazırlandı. 

Deney-kontrol grubunun ayrımı; basit rastgele örnekleme yöntemi ile yapıldı. 
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Örnekleme  girecek numaralar www.random.org sayı üret ile belirlendi. Gebeliğin tıbbi 

terminasyonu iĢlemini kabul eden tüm kadınların önce STAI-2 puanları hesaplandı. 

Daha sonra örnekleme dahil edilme kriterlerine uygun olan kadınlar 2. Düzey 

Ultrasonografi Polikliniği‟nde çalıĢan birim sekreteri tarafından deftere yazıldı. 

Randevu defterinde randomize sayılara göre belirlenen sayılar randevu sırası olacak 

Ģekilde ayarlandı. Deney-kontrol grubu randevu sırasına göre belirlendi. Deney ve 

kontrol grubunu oluĢturuan sayılar Ģu Ģekildedir;  

Deney grubu: 1, 2, 7, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 

38, 39, 40, 42, 43, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 69, 71, 73, 77, 78, 80, 81, 82  

Kontrol grubu: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 29, 33, 

35, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 64, 65, 66, 70, 72, 74, 75, 76, 79 

2. Adım: Randomizasyon bilgisinin gizlenmesi 

Deney ve kontrol grubunun ayrılması araĢtırma ile ilgisi olmayan üçüncü bir kiĢi 

olan bölüm sekreteri tarafından yapıldı. Sekreter tıbbi terminasyon kararını veren 

kadınların geliĢ sırasına göre araĢtırmacı tarafından hazırlanan deftere isimlerini yazdı. 

Defterde hangi sayıların deney hangi sayıların kontrol grubuna ait olduğunu içeren 

herhangi bir bilgi yer almamaktaydı. Sekreter tarafından çalıĢmaya dahil olan kadının 

kaç numaralı hasta olduğunu içeren zarf ile araĢtırmacıya yönlendirildi.  

3. Adım: Uygulama 

AraĢtırmacı, zarfı açtıktan sonra kadının kaç numaralı hasta olduğunu öğrendi. 

Daha önceden belirlediği  deney ve kontrol grubuna ait sayılardan kadının deney veya 

kontrol grubuna dahil olacağını belirledi. 

4.Adım: Maskeleme (Körleme) 

AraĢtırmanın örneklemine alınan kadınlar hangi grupta olduklarını 

bilmemektedir. Klinik çalıĢanlarından da deney ve kontrol grubunun bilgisi gizlendi. 

Deney ve kontrol grubundaki kadınların birbirileri ile iletiĢime geçmelerini önlemek 

için tek tek görüĢmeye alındı. 

http://www.random.org/
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3.7. Veri Toplama Araçları 

3.7.1. Hasta Tanıtım Formu 

Hasta tanıtım formu iki bölümden oluĢmaktadır. Literatür doğrultusunda 

hazırlanan hasta tanıtım formu, toplam 16 sorudan oluĢmaktadır. Birinci bölümde; 

kadınların sosyodemografik bilgileri, obstetrik özellikleri ve daha önce kayıp yaĢama 

durumuna iliĢkin sorular yer almaktadır. Sosyodemografik bilgiler; yaĢ, medeni durum, 

aile tipi, eğitim ve gelir düzeyidir. Obstetrik bilgiler; gebelik haftası, gravida, partus, 

abortus, küretaj, neonatal ölüm yaĢama ve yaĢayan çocuk sayısıydı. Ġkinci bölümde ise 

gebeliği sonlandırma endikasyonları (maternal ve fetal) yer almaktadır (Ek-3).   

3.7.2. Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (STAI-1, STAI-2) 

Ölçek 1970 yılında Amerika BirleĢik Devletleri‟nde Spielberger ve ark. 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçe‟ye uyarlaması ve standardizasyonu Öner ve 

Le Comte tarafından 1974–1977 yılları arasında yapılmıĢtır (Öner ve Le Compte, 1998). 

Kırk sorudan oluĢan ölçek, iki ayrı ölçeği içeren öz bildirim ölçeğidir. Durumluk kaygı 

düzeyini ölçen 20, sürekli anksiyete düzeyini ölçen 20 sorudan oluĢmaktadır (Ek-4).  

Durumluk Kaygı Ölçeği; kiĢinin içinde bulunduğu durumu göz önüne alarak 

değerlendirdiği, belirli bir zamanda ve belirli koĢulda kendisini nasıl hissettiğini 

betimlemesidir. Sürekli Kaygı Ölçeği ise kiĢinin genellikle kendini nasıl hissettiğini 

değerlendirmesini içerir. Cevap seçenekleri dörtlü likert tipindedir. Sorulara verilen 

cevapların ağırlık değerleri 1-4 arasında değiĢir. Durumluk Kaygı Ölçeği‟nde cevap 

seçenekleri “hiç”, “biraz”,“çok” ve “tamamıyla” Ģeklindedir. Sürekli Kaygı Ölçeği‟nde 

ise cevap seçenekleri “hemen hiçbir zaman”, “bazen”, “çoğu zaman” ve “hemen her 

zaman” Ģeklindedir. Ölçekte doğrudan (olumsuz duyguları) ve tersine dönmüĢ (olumlu 

duyguları) dile getiren iki tür ifade yer almaktadır. Tersine dönmüĢ ifadeler; Durumluk 

Kaygı Ölçeği‟nde 1,2,5,8,10,11,15,16,19,20. maddeler olmak üzere toplam 10, Sürekli 

Kaygı Ölçeği‟nde ise 21,26,27,30,33,36,39. maddeler olmak üzere toplam yedi tanedir. 

Doğrudan ifadelerden elde edilen toplam ağırlıklı puan, ters ifadelerde elde edilen 

toplam ağırlıklı puandan çıkartılır. Elde edilen değere önceden belirlenmiĢ ve 

değiĢmeyen bir değer eklenir. Durumluk Kaygı Ölçeği için 50, Sürekli Kaygı Ölçeği 

için ise 35 değeri eklenir. Elde edilen son değer bireyin kaygı puanıdır. Ölçeklerden 

elde edilecek toplam puan 20 - 80 arasında değiĢir. Ölçekten alınan toplam puanın 

yüksek olması bireylerin kaygı seviyesinin yüksek olduğunu gösterir. STAI-1 ölçeğinin 
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iç tutarlılık Cronbach alfa değeri 0,85 – 0,96 arasında bulunmuĢtur (Öner ve Le 

Compte, 1998). ÇalıĢmamda STAI-1  güvenirlik katsayısı Cronbach alfa değeri: 0,86 

olarak saptandı. 

3.7.3. Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÖ) 

1980 yılında Folkman ve Lazarus tarafından geliĢtirilen “Ways of Coping 

Inventory”‟den (BaĢa Çıkma Yolları Envanteri) uyarlanmıĢtır. Ölçeğin Türkçe‟ye 

uyarlaması ve standardizasyonu ġahin ve Durak (1995) tarafından yapılmıĢtır (Ek-5). 

Geçerlik ve güvenirliği lisans öğrencileri ile yapılan ölçeğin yeni adıyla “Stresle BaĢa 

Çıkma Tarzları Ölçeği” 30 maddeden oluĢmaktadır. Her bir ifadeye verilecek cevaplar 

“bana hiç uygun değil” (%0), “bana uygun değil” (%30), “bana uygun” (%70), “bana 

çok uygun” (%100) Ģeklinde dağılmaktadır. BaĢa çıkma, temel olarak duygulara karĢı 

verilen tepkiler olarak tanımlanmaktadır. Ölçek beĢ alt boyuttan oluĢmaktadır. Bunlar; 

“kendine güvenli yaklaĢım”, “iyimser yaklaĢım”, “çaresiz yaklaĢım”, “boyun eğici 

yaklaĢım”, ve “sosyal desteğe baĢvurma” Ģekindedir. Ölçekte yer alan alt boyutlar 

araĢtırmacılar tarafından konu ile iliĢkili ölçeklerle olan korelasyonu ve psikosomatik 

semptomlarla açıklanmıĢtır. Ġyimser yaklaĢım ve kendine güvenli yaklaĢım tarzları 

sergileyen kiĢilerin depsresyon ve anksiyete belirtilerini daha az sergileyeceği buna ek 

olarak yaĢam doyumu ve genel iyimserlik puanı artıkça iyimser yaklaĢım ve kendine 

güvenli yaklaĢım tarzları sergileme sıklığıda artacağı belirtilmiĢtir. Çaresiz yaklaĢım, 

boyun eğici yaklaĢım alt boyutlarının anksiyete ve depresyon arasında pozitif yönlü bir 

korelasyon belirtilmiĢtir. A tipi davranıĢlar artıkça, iyimser ve kendine güvenli 

yaklaĢımlar azalmakta çaresiz yaklaĢım tarzının artığı açıklanmaktadır. Sosyal desteğe 

baĢvurma alt boyutu cinsiyetlere farklılık gösterdiği, kadınların stresli durumlarda daha 

fazla sosyal desteğe baĢvurduğu belirtilmiĢtir. Ölçeğin alt boyut madde ve puanları 

dağılımı Tablo 3-2‟de gösterildi. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları sırasıyla 

Cronbach alfa değeri: 0,80, 0,68, 0,73, 0,70, ve 0,47‟dir. Ölçek puanlamasında; 

maddeler 0-3 arasında puan almakta ve  1-9. maddeler ters puanlanlarak 

hesaplanmaktadır. Ölçeğin her alt boyutuna ait puanlar ayrı ayrı hesaplanır. Her bir alt 

boyuttaki faktöre ait sorulardan elde edilen puanlar toplanır. Faktöre ait toplam puan 

soru sayısına bölünerek faktöre ait ortalama puan elde edilir. Her alt boyuttan 

alınabilecek en düĢük puan 0 ve en yüksek puan 3‟tür. Ölçeğe ait toplam puan yoktur 

(ġahin ve Durak 1995). 
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Tablo 3-1 Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeğin Alt Boyut Madde Numaraları  ve 

Cronbach Alfa Değeri 

 Madde numaraları Cronbach 

alfa 

Cronbach 

alfa* 

Kendine Güvenli YaklaĢım 8,10, 14, 16, 20, 23, 26 ,80 ,85 

Ġyimser YaklaĢım 2,4, 6, 12, 18 ,68 ,68 

Çaresiz YaklaĢım 3, 7, 11, 19, 22, 25, 27, 28 ,73 ,78 

Boyun Eğici YaklaĢım 5, 13, 15, 17, 21, 24 ,70 ,33 

Sosyal Desteğe BaĢvurma 1, 9, 29, 30 ,47 ,67 

*ÇalıĢma için Cronbach alfa değeri 

3.7.4. Rol Fonksiyon Alanına Yönelik Adaptasyon Değerlendirme Formu 

(RFADF) 

Deney grubunda birinci ve dördüncü görüĢme esnasında, kontrol grubunda ise 

birinci ve ikinci görüĢme esnasında kullanılan ve araĢtırmacı tarafından oluĢturulan bir 

formdur.  Form, literatür ve Tez Ġzleme Komitesi‟ndeki öğretim üyelerinin  

rehberliğinde Roy Adaptasyon Modeli temel alınarak hazırlandı (Akyıl ve Ergüney 

2013). Formda Roy‟un modelinde tanımlanan rol fonksiyon uyum alanını değerlendiren 

yedi soru mevcuttur. Rol fonksiyonu uyumu sorularına verilen yanıtlar dörtlü likert 

formatındadır. Bunlar; “katılmıyorum”, “kısmen katılıyorum”, “oldukça katılıyorum” 

ve “tamamen katılıyorum” Ģeklindedir. Ġfadelere verilen toplam puan 1-4 arasında 

değiĢmektedir. Formda tersine ve doğrudan ifadeler yer almaktadır. Form ağırlıklı 

olarak olumsuz ifadelerden oluĢmaktadır.  Doğrudan ifadeler (olumsuz ifadeler) 

“tamamen katılıyorum” dört, “katılmıyorum” bir puan alırken, doğrudan ifadelerde 

puanlama tam tersi yapılmaktadır. Formda üç ve beĢinci sorular tersine ifadelerdir. 

Formdan alınabilecek en yüksek puan 27‟dir.  Yüksek puan rol fonksiyon uyum alanına 

yeterli uyum  sağlanamaması olarak değerlendirilmektedir. 

Form güvenirliğini sağlamak için; ön test, iç tutarlık  (cronbach alfa) değeri ve 

test re-test yapıldı. Form örneklemini belirlerken geçerililik çalıĢmalarındaki örneklem 

önerisi dikkate alındı. Ölçek çalıĢmalarında örneklem hacminin belirlenmesinde ölçek 

madde sayısının 5-10 katı olması önerilmektedir (ġencan 2002). Bu nedenle yedi 
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maddeden oluĢan RFADF‟nin örneklemi için madde sayısının 7 katı olan en az 49 

kadının örneklem kapsamına alınması planlandı. Form güvenirliği belirlemek için 

araĢtırma örneklemi haricinde toplam 50 kiĢi ile çalıĢma yürütüldü. Örnekleme maternal 

veya fetal nedenlerden dolayı gebeliğin tıbbi terminasyonu uygulanan, 18 yaĢından 

büyük ve çalıĢmaya katılmaya gönüllü kadınlar dahil edildi.  Form,  kadınlara doğum 

sonrası ilk 24 saat içerisinde  yüz yüze görüĢme yöntemi ile doldurtuldu. Test re-test ise 

doğum sonrası 15. günde 20 kadınla telefon ile görüĢülerek yapıldı.  

Formun Cronbach alfa katsayısı 0,82 olarak hesaplandı. Ölçeği oluĢturan 

maddelerin ölçeğin bütünü ile ne kadar iliĢkili olduğunu saptamak amacıyla madde 

analizi yapıldı. Madde-toplam puan korelasyon katsayıları 0,39-0,76 arasında bulundu. 

Rol fonksiyonu uyum alanına yönelik adaptasyon değerlendirme formunun on beĢ gün 

ara ile yapılan ilk test ve son test toplam puan ortalamaları bağımlı gruplarda t testi ile 

karĢılaĢtırıldığında, her iki ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

(t:1,881, p>0,05) belirlendi. Her iki ölçümde toplam puanlar arasındaki iliĢki Pearson 

korelasyon analizi ile değerlendirildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı, orta düzeyde ve 

pozitif yönlü korelasyon olduğu (r: 0,549, p<0,05) bulundu.  Rol fonksiyonu uyum 

alanına yönelik adaptasyon değerlendirme formu Ek-6‟te belirtildi.  

3.7.5. Perinatal Yas Ölçeği (33 Maddeli Kısa Sürüm) (PYÖ) 

Perinatal Yas Öçeği, kayıp sonrası yasın derecesini belirlemek için 1988 yılında 

Toedter ve arkadaĢları tarafından geliĢtirilmiĢtir. Ölçeğin Türkçe‟ye uyarlaması ve 

standardizasyonu KöneĢ ve ark. (2017) tarafından yapılmıĢtır (KöneĢ ve ark. 2017). Her 

bir ifadeye verilecek cevaplar “kesinlikle katılıyorum” ile “kesinlikle katılmıyorum” 

arasında beĢli likert formunda cevaplanmaktadır. Ölçek, perinatal yas puanı ve  aktif 

keder, umutsuzluk, baĢa çıkmada zorlanma olamak üzere üç alt boyuttan oluĢmaktadır. 

Aktif keder; kayıp sonrası kayba verilen, ağlıyorum, üzülüyorum vb. Ģeklinde  keder 

tepkileridir. Perinatal kayıp sonrası, yakın vadede kadınların aktif keder puanları diğer 

alt boyutlara göre daha yüksek olması beklenen bir sonuçtur. BaĢa çıkmada zorlanma; 

kayıp sonrası normal yaĢam aktivitelerini yerine getirmede zorlanma durumu, 

kiĢilerarası iliĢkiler ve sosyal destek düzeyi değerlendirilmektedir. Umutsuzluk; kaybın 

çaresizlik, yaĢama sevincinin yitimi vb. gibi olası en ciddi etkilerini tanımlamaktadır. 

Toplam perinatal yas puanı kayıp sonrası yasın düzeyini açıklamaktadır. Toplam 91 

puanın üstü değerler potansiyel psikiyatrik morbiditeyi göstermektedir. PYÖ‟nin alt 
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boyut madde sayısı, numaraları  ve puanları Tablo 3-3‟de gösterildi. Cronbach alfa 

değeri toplam ölçek için 0,96, üç alt boyut için sırasıyla 0,91, 0,91 ve 0,93‟tür. Ölçekte 

ters ve doğrudan ifadeler yer almaktadır. Doğrudan ifadeler  11 ve 33‟üncü maddelerdir. 

Ters yönlü puanlamada “kesinlikle katılıyorum” cevabına 1 puan, “kesinlikle 

katılmıyorum” cevabına 5 puan verilerek hesaplanır. Ölçeğin Türkçe‟ye uyarlanmıĢ 

halinde 32 soru bulunmaktadır. Toplam perinatal yas puanı ve alt boyutlardan alınan 

toplam puan artıkça bireyin yas düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmektedir. 

Ölçekten alınabilecek toplam perinatal yas puanı 32-160 arasındadır (Ek-8).  

Tablo 3-2 Perinatal Yas Ölçeği Alt Boyut Madde Numaraları  ve Cronbach Alfa Değeri 

 Madde numaraları Cronbach 

alfa 

Cronbach 

alfa* 

Perinatal Yas Ölçeği 1,2,3,4,5,6,7,8,9....33 ,96 ,98 

Aktif Keder 1,3,5,6,7,10,13,14,19,27 ,91 ,94 

BaĢa Çıkmada 

Zorlanma 

2,4,8,11,21,24,25,26,28,30,

33 

,91 ,95 

Umutsuzluk 9,15,16,17,18,20,22,23,29, 

31,32 

,93 ,93 

      *ÇalıĢma için Cronbach alfa değeri 

3.7.6. Görsel Kıyaslama Ölçeği (GKÖ) 

GKÖ, sayısal olarak değerlendirilemeyen bazı değerleri sayısal verilere 

çevirerek ölçmeyi sağlamaktadır. GKÖ‟de 10c m.‟lik bir çizginin iki ucuna 

değerlendirilmek istenilen parametrenin iki uç tanımı yazılır. Örneğin; çok Ģiddetli 

ağrım var (10), hiç ağrım yok  (1) gibi.  Hastaya çizgi üzerinde kendi durumu en iyi 

ifade eden yere çizgi veya nokta koyması istenir. Hasta tarafından konulan iĢaretin 

uzunluğu ölçülerek bir puan verilir. Testin dilinin olmaması, hızlı ve kullanılmasının 

kolay olması önemli avantajıdır. YapılmıĢ çalıĢmalarda testin kısa bir süre sonra 

hastalardan tekrar doldurulması istenildiğinde verilen cevaplar ile bir önceki cevaplar 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı saptanmıĢtır. Testin sonuçları, verilen değerlerin 

ortalaması alınarak hesaplanır (Wewers and Lowe  1990). ÇalıĢmada sosyal desteğin 
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derecesi, uykusuzluk düzeyi, bulantı-kusma Ģiddeti, ağrı Ģiddeti ve baĢ etme durumu 

GKÖ ile değerlendirildi (Ek-7).  

AraĢtırmada TTDP kapsamında Roy Adaptasyon Modeli uyum alanlarının 

değerlendirildiği ölçüm araçları Tablo 3-4‟de açıklandı. 

Tablo 3-3 Roy Adaptasyon Modeli’nin TTDP’na Uyarlaması ve Ölçme Araçları 

DavranıĢ Uyaran Hedefler Değerlendirme Ölçme Aracı 

Fizyolojik 

Uyum Alanı 

Odak Uyaran 

Vajinal Doğum 

Etkileyen Uyaran 
Ağrı (Akut Ağrı) 

Stres 

Ağrı ile baĢ etme  

Stres ile baĢ etme  

Fiziksel Ģikâyetler  

 ile baĢ etme 

Ağrı 

Stres 

Fiziksel Ģikâyetler 

GKÖ  

SBÖ 

YaĢam bulguları  

Benlik 

Kavramı 

Uyum Alanı 

Odak Uyaran 

Fetal Kayıp 

Etkileyen Uyaran 

Anksiyete 

Kaygı 

(Gerginlik, EndiĢe 

Duygusu) 

Gerginlik ve endiĢe 

duygusunu 

azaltmak 

Rahatlamayı 

sağlamak 

 

 

Durumluk kaygı 

düzeyi 

 

 

 

STAI-1 

 

 

 

Rol 

Fonksiyonu 

Uyum Alanı 

Odak Uyaran 

Fetal Kayıp 

Etkileyen Uyaran 

(Anksiyete Kaygı – 

Stres) Gerginlik, 

EndiĢe Duygusu  

Odak Uyaran 

Vajinal Doğum 

Etkileyen Uyaran 
Ağrı  

Stres 

Rollerini yerine 

getirmeye destek 

olmak 

Yeni rolüne 

uyumunu artırmak 

 

 

 

Rol performansı 

 

 

 

 

 

 

 

RFADF 

 

 
 

 

 

 

 

KarĢılıklı 

Bağlılık 

Uyum Alanı 

Odak Uyaran  

Fetal Kayıp  

Etkileyen Uyaran 

Sosyal ĠliĢkilerin 

Bozulması 

Sosyal EtkileĢimin 

Bozulması 

Sosyal etkileĢimi 

arttırmak  

Sosyal destek 

sağlamak 

Sosyal etkileĢimi 

bozan durumları 

tanımlayabilmek 

Sosyal destek 

arayıĢı 

Sosyal 

iliĢkilerinden 

memnuniyet 

 

 

SBÖ‟nin 

Alt Boyutu 

Sosyal Desteğe 

BaĢvurma 

GKÖ, Sosyal 

Destek  
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3.8. AraĢtırmanın Uygulanması ve Verilerinin Toplanması  

ÇalıĢma, Ġstanbul Üniversitesi Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı 2. Düzey Ultrasonografi Polikliniği‟ne baĢvuran, araĢtırma 

kriterlerine uyan toplam 82 kadınla yapıldı. AraĢtırmanın ön değerlendirme aĢamasında 

kadınlara önce STAI-2 ölçeği uygulandı. Değerlendirme sonucunda STAI-2 toplam 

puanı 42‟den düĢük olan kadınlar deney ve kontrol grubuna dahil edildi. STAI-2 

puanına göre 77 kiĢinin toplam puanı  42‟den düĢük,  3 kiĢinin toplam puanı 42 ve 

42‟den fazla olduğu ve 2 kiĢinin ise antidepresan kullandığı belirlendi. STAI-2 puanı 

yüksek olan ve antidepresan kullanan kadınlar örneklem grubuna dahil edilmedi fakat 

etik açıdan araĢtırmacı tarafından Tıbbi Terminasyon HemĢirelik Destek Programı 

(TTDP) uygulandı. Gerekli tüm bilgiler verildikten sonra araĢtırmaya katılmayı kabul 

eden kadınlara Asgari BilgilendirilmiĢ Gönüllü Olur Formu dolduruldu (Ek-1 ve Ek-2). 

AraĢtırma süreci boyunca; örneklem grubuna dahil edilen kadınlardan 1‟i tıbbi 

terminasyon kararından vazgeçti, 10‟u gebeliğin tıbbi terminasyonu için baĢka 

hastaneye gitti, 5‟i histeretomi ve 1‟i ise uterus rüptürü olması sonucu çalıĢma 

gruplarından çıkarıldı. Uterus rüptürü ve histeretomi olan hastalar çalıĢma gruplarından 

çıkarılsalar da etik açıdan TTDP uygulanmaya devam edildi. Sonuç olarak çalıĢma 30 

deney ve 30 kontrol olmak üzere toplam 60 kadın ile tamamlandı. Kontrol grubundaki 

kadınlar ile son oturumda ölçek formları doldurulduktan sonra stres ve yasla baĢ etme 

yöntemleri konuĢuldu.  

Literatürde randomize kontrollü çalıĢmaların kontrolü ve her adımının 

ÇalıĢmaların Raporlanmasında BirleĢtirilmiĢ Standartlar‟a (Consolidated Standards of 

Reporting Trials: CONSORT) göre yapılması önerilmektedir (Schulz ve ark. 2010). 

ÇalıĢma online olarak CONSORT sistemine kaydedi. AraĢtırmanın dizaynı ve araĢtırma 

adımları CONSORT akıĢ Ģemasına göre yapıldı. CONSORT akıĢ Ģeması ġekil 3-1‟de 

verildi. 
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CONSORT 2010 Flow Diagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3-1 AraĢtırmanın CONSORT AkıĢ ġeması 

 

Uygunluk Açısından 

Değerlendirilen Gebeler                  

(n: 82) 

Dahil edilmeyenler  (n: 5) 

   Kriterlere uymayan (n: 5) 

   STAI-2≥ 42 (n: 3) 

   Antidepresan kullanan (n:2) 

Analiz (n: 30) 

 Psikiyatriye yönlendirilen (n: 2) 

Takipten çıkarılanlar (n: 3) 

   Uterus rüptürü (n: 1) 

    Histeretomi (n: 2) 

 

Deney Grubu (n:38) 

 Dahil edilenler (n: 33) 

 Ayrılanlar: (n: 5) (tıbbi erminasyondan vazgeçti 

(n:1) ve baĢka hastaneye gitti (n:4)) 

Takipten çıkarılanlar (n: 3) 

 Histeretomi (n: 3) 

   Kontrol Grubu (n: 39) 

 Dahil edilenler (n: 33) 

 Ayrılanlar  (baĢka hastaneye gitti (n: 6))  

Analiz  (n: 30) 

 Psikiyatriye yönlendirilen (n: 9) 

Ayırma 

Analiz 

Takip 

Randomizasyon (n: 77) 

Evren 



 49 

3.7.1.1. Tıbbi terminasyon hemĢirelik destek programının (TTDP) hazırlanması ve 

uygulanması 

Tıbbi terminasyon hemĢirelik destek programının hazırlanmasında ilk aĢama 

kadınların bu süreçte yaĢadıkları zorlukları tespit edebilmek için araĢtırmacı tarafından 

literatür incelemesi ve klinik gözlemin yapılması oldu. Uygulanacak hemĢirelik 

bakımının sistemli ve bütünsel olabilmesi için yaĢanan süreçte kadının uyumunu 

artırabilmek ve bakım gereksinimlerini karĢılayabilmek amacıyla hemĢirelik destek 

programı Roy Adaptasyon Modeli‟ne göre Ģekillendirildi. Roy Adaptasyon Modeli; 

fizyolojik uyum alanı, benlik kavramı uyum alanı, rol fonksiyonu uyum alanı  ve 

karĢılıklı bağlılık uyum alanı olmak üzere dört temel öğeden oluĢur (Roy 2009; Lee ve 

ark. 2011, Velioğlu 2012 p.369). ġekil 3-2‟de tıbbi terminasyon sürecinde karĢılaĢılan 

sorunlara yönelik hemĢirelik tanıları, Roy Adaptasyon Modeli‟nin uyum alanlarına göre 

sınıflandırıldı. Bu modelin kullanıldığı çalıĢmalar tarandı, elde edilen araĢtırma 

verilerinin eleĢtirel değerlendirilmesi yapıldı. Bunun sonucunda araĢtırmanın deney 

grubuna uygulanacak giriĢimler ve TTDP‟nın içeriği belirlendi. Tıbbi terminasyon 

hemĢirelik destek programı ve akıĢ Ģeması Ek 14‟de  belirtildi. 

TTDP kapsamında kullanılan temel eğitim materyalleri, araĢtırmacı tarafından 

hazırlanan tıbbi terminasyon hemĢirelik destek programı eğitim atlası (Ek-12) 

doğrultusunda verilen danıĢmanlığın hatırlatıcı olabilmesi için oluĢturulan görsel hasta 

kitapçığı (Ek-13) kullanıldı. Doğum sonrası aile planlaması yöntemlerini anlatabilmek 

amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan Aile Planlaması DanıĢmanlığı Ġçin Resimli Rehber‟i 

kullanıldı (AÇSAP 2010).  

Tıbbi terminasyon hemĢirelik destek programı eğitim atlası (Ek-12); Roy 

Adaptasyon Modeli‟nde belirtilen fizyolojik uyum alanı, benlik kavramı uyum alanı, rol 

fonksiyonu uyum alanı  ve karĢılıklı bağlılık uyum alanı temel alınarak hazırlandı. 

Eğitim atlası, verilen eğitim programında rehber olarak kullanıldı. Eğitim atlası 

araĢtırma kapsamında kullanılmadan önce; yedi Kadın Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği öğretim üyesi, dört Kadın Hastalıkları ve Doğum hemĢiresi, iki Psikiyatri 

hemĢiresi, beĢ Kadın Hastalıkları ve Doğum uzman hekimi ve iki Kadın Hastalıkları ve 

Doğum asistan hekimi olmak üzere toplam 20 uzmanın görüĢü alındı. Öneriler 

doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılarak eğitim atlasına son Ģekli verildi.  
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Uygulamaya geçmeden önce eğitim atlasının ve veri toplama formlarının 

hastalar tarafından anlaĢılır olduğunu değerlendirmek için beĢ hasta ile ön uygulama 

yapıldı. Ön uygulama değerlendirilmesine göre atlasta ve veri toplama formlarında 

gerekli değiĢiklikler ve düzeltmeler yapılarak son haline getirildi. 

Roy Adaptasyon Modeli‟nin uyum alanlarına göre verilen eğitimin ve eğitim 

atlasının içeriği Ģu Ģekildedir;   

 Fizyolojik Uyum Alanı; Tıbbi terminasyon yöntemi ve süreci, vajinal doğum 

(temel doğum bilgisi, doğum pozisyonları, nefes farkındalığı),  ağrı ile baĢ etme 

yöntemleri, stres ile baĢ etme yöntemleri, enfeksiyondan korunma, bulantı-

kusma-hipertermi durumu, semptomlarla baĢ etme, doğum sonu bakım,  

laktasyon inhibisyonun sağlanılması hakkında bilgi verildi.  

 Benlik Kavramı Uyum Alanı; Stres yönetimi ve gevĢeme teknikleri öğretildi.  

 Rol Fonksiyonu Uyum Alanı; DeğiĢen rol ve sorumluluklar, cinsellik 

konusunda duygu ve düĢüncelerin paylaĢımı sağlandı ve bilgi verildi. GevĢeme 

teknikleri öğretildi.  

 KarĢılıklı Bağlılık Uyum Alanı; Sosyal yaĢama katılma ve sosyal destekten 

faydalanma hakkında duygu ve düĢüncelerin paylaĢımı sağlandı ve bilgi verildi.    

 



     

 

       ġekil  3-2 Roy Adaptasyon Modeli ve HemĢirelik Tanıları Tablosu    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyuö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Roy 2009; Figen ve Mete 2009; Velioğlu 2012).  

Etkileyen Uyaran 

Doğum, doğum hakkında sahip olunan 

bilgi, doğum ortamını tanımama, daha 

önceki doğum deneyimleri, yaĢanmıĢ 

perinatal/neonatal kayıp vb.  

Fokal Uyaran 

Fetal kayıp 

Olası Uyaran 

Doğum hakkındaki inançlar, yaĢayan 

çocuk varlığı, gebelik haftası, fetüsün 

cinsiyeti, eĢlerin eğitim düzeyi, gelir 

durumları, sosyal destek varlığı vb. 

BaĢ Etme Mekanizmaları 

Düzenleyici                     BiliĢsel-Duygusal 

Uyum Alanlarında OluĢan DavranıĢlar 

Fizyolojik Uyum Alanı 

 Akut ağrı 

 Beslenmede dengesizlik: 

gereksinimden az / fazla 

  Uyku örüntüsünde bozulma  

 Yorgunluk  

 Hipertermi  

 Bulantı 

 Kusma 

 Enfeksiyon riski 

Rol Fonksiyonu Uyum Alanı 

 Ebeveynlik - rol çatıĢması 

 Ebeveyinlikte yetersizlik 

 Evin bakımını sağlamada 

yetersizlik  

 Bakım verici rolünde zorlanma 

 

Benlik Kavramı Uyum Alanı 

 Anksiyete 

 Korku  

 Beklenen bebeğin kaybına 

iliĢkin keder / yas 

 Acı çekme 

 Spiritüel distres 

 Etkisiz bireysel baĢetme 

 Durumsal düĢük benlik 

saygısı 

 Ümitsizlik 

KarĢılıklı Bağlılık Uyum Alanı 

 Aile içi süreçlerin 

devamlılığında bozulma 

 Sosyal izolasyon  

 Sosyal etkileĢimde bozulma 

 DüĢünce sürecinde değiĢim 

riski 

  



     

 

3.7.1.2. Deney ve kontrol grubuna yapılan uygulamalar 

AraĢtırma kapsamına alınan kadınlara Ģu iĢlemler yapıldı. 

Deney grubuna yapılan uygulamalar 

Ġlk görüĢmede; 

 Hasta Tanıtım Formu 

 Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-1) 

 Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÖ) 

 Rol Fonksiyon Alanına Yönelik Adaptasyon Değerlendirme Formu (RFADF)  

Ġzlem değerlendirmesinde; 

 Perinatal Yas Ölçeği (33-Maddelik Kısa Sürüm) (PYÖ) 

TTDP oturumları; tıbbi terminasyon süreci boyunca ailenin tıbbi terminasyon 

kararını verdiği gün, servise kabul esnasında, doğum öncesi ve  doğum sonrası (en az 4 

en geç 24 saat aralığında) en az bir saat  olmak üzere planlandı. Klinikteki rutin 

bakımın yanısıra gebenin aynı gün içerisinde hastaneye yatıĢı planlanıyorsa birinci ve 

ikinci oturumlar tek oturum Ģeklinde verildi. Doğum sonrası kadınların perinatal yas 

düzeylerini belirlemek ve izlem amacıyla postpartum 6 - 8 hafta sonra (izlem) telefon 

ile görüĢüldü. Örnekleme dahil edilen hastaların çoğunun Ģehir dıĢından gelmesinden 

dolayı izlem telefonla gerçekleĢtirildi. Deney grubundaki kadınlara son görüĢmede, ilk 

görüĢmede uygulanan form ve ölçekler tekrar uygulandı. Ġzlem görüĢmesinde kadınlara 

Perinatal Yas Ölçeği (PYÖ) uygulandı. Perinatal kayıp sonrası yetersiz baĢ etme 

yaĢayan kadınlar Psikiyatri Kliniği‟ne yönlendirildi. Yetersiz baĢ etme PYÖ‟nin “baĢ 

etmede zorlanma” alt boyutuna göre karar verildi. Deney grubundan iki kiĢi 

psikiyatriye yönlendirildi.  

Kontrol grubuna yapılan uygulamalar 

Ġlk görüĢmede; 

 Hasta Tanıtım Formu 

 Durumluk Kaygı Ölçeği (STAI-1) 

 Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÖ) 

 Rol Fonksiyon Alanına Yönelik Adaptasyon Değerlendirme Formu (RFADF)  
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Ġzlem değerlendirmesinde; 

 Perinatal Yas Ölçeği (33-Maddelik Kısa Sürüm) (PYÖ) 

Gebelere tıbbi terminasyon sürecinde kliniğin uyguladığı rutin bakım uygulandı. 

Kontrol grubu ile toplam üç defa görüĢüldü. Birinci oturumda kadın ile tanıĢıldı ve 

formlar dolduruldu.  Kontrol grubundaki kadınlara ikinci oturumda, ilk görüĢmede 

uygulanan form ve ölçekler tekrar uygulandı. Son oturum olan izlem görüĢmesinde, 

kadınlara Perinatal Yas Ölçeği uygulandı. Ölçek doldurulduktan sonra kadınlara yas ve 

stres ile baĢ etme yöntemleri anlatıldı. Perinatal kayıp sonrası yetersiz baĢ etme 

yaĢayan kadınlar Psikiyatri Kliniği‟ne yönlendirildi. Kontrol grubundan dokuz kiĢi 

psikiyatriye yönlendirildi. Deney ve kontrol grubunun çalıĢma süreci Tablo 3-1‟de 

açıklandı. 
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Tablo 3-4 Deney - Kontrol Grubu ÇalıĢma Süreci 

*Rutin hemĢirelik bakımına ek olarak TTDP uygulandı. **Rutin hemĢirelik bakımı verildi. ***Tüm ölçüm araçları 

doldurulduktan sonra etik açıdan kadınlara stres, yas ve kaygı ile baĢ etme yöntemleri hakkında bilgi verildi. 

3.9. Verilerin Analizi 

AraĢtırma verileri araĢtırmacılar tarafından bilgisayar ortamına aktarıldı. Veriler  

Ġstanbul Üniversitesi lisanslı IBM Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

Statistics 21 programında analiz edildi.  

AraĢtırmada kullanılan ölçeklerin güvenirlikleri Cronbach alfa iç tutarlık 

katsayıları ile tekrar hesaplandı. Kadınların sosyodemografik özellikleri ve GKÖ için 

betimleyici-tanımlayıcı analizler (sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma) kullanıldı. 

Deney ve kontrol gruplarının sosyodemografik özelliklerini karĢılaĢtırabilmek için 

bağımsız gruplarda t testi ve Ki-kare testi kullanıldı.    

 

Deney  

Grubu* 

 1. görüĢme 

Tıbbi terminasyon kararı alınan 

gün 

Yer/süre: 2. Düzey Pol./60dak 

-Hasta Tanıtım Formu, STAI-1, SBÖ, RFADF 

ölçüm araçlarının uygulanması 

-TTDP uygulanması ve broĢür verilmesi  

2. görüĢme  

Servise kabul esnasında 

Yer/süre: Servis/60dak  

-TTDP uygulanması   

3. görüĢme 

Doğum öncesi  

Yer/süre: Servis /60dak 

-TTDP  uygulanması   

4. görüĢme  

Doğum sonrası  

 (4-24 saat arası)  

Yer/süre: Servis /60dak 

-TTDP uygulanması 

-Hasta Tanıtım Formu, STAI-1, SBÖ, RFADF 

ölçüm araçlarının uygulanması 

5. görüĢme  

Ġzlem  

(Postpartum 6-8. hafta arası) 

Yer/süre: Telefon ile/20 dak. 

-TTDP  uygulanması 

-PYÖ ölçüm aracının uygulanması 

Kontrol 

Grubu** 

 1. görüĢme 

Tıbbi terminasyon kararı alınan 

gün 

Yer/süre: 2. Düzey Pol./15dak 

-Hasta Tanıtım Formu, STAI-1, SBÖ, RFADF  
ölçüm araçlarının uygulanması 

2. görüĢme  

Doğum sonrası 

(4-24 saat arası)  

Yer/süre: Servis /15dak 

- Hasta Tanıtım Formu, STAI-1, SBÇTÖ, 

RFADF ölçüm araçlarının uygulanması 

3. görüĢme  

Ġzlem  

(Postpartum 6-8. hafta arası)  

Yer/süre: Telefon ile/30 dak*** 

- PYÖ ölçüm aracının uygulanması 
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Deney ve kontrol gruplarının ölçüm araçlarından elde edilen verilerin 

karĢılaĢtırılması için bağımsız gruplarda t testi (independent sample t-test) kullanılırken, 

deney grubunun eğitim öncesi sonrası ölçümlerinin karĢılaĢtırılmasında eĢleĢtirilmiĢ 

gruplarda t testi (paired sample t-test) kullanıldı. AraĢtırmada istatistiksel anlamlılık 

düzeyi %95 güven aralığında, p<0,05 olarak belirlendi. 

3.10. AraĢtırmanın Etik Yönü 

AraĢtırmanun uygulanabilmesi için araĢtırmacı tarafından Ġstanbul Üniversitesi 

Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı‟ndan yazılı izin 

alındı. Kurumdan alınan yazılı izin (Ek-9) ile birlikte T.C. Ġstanbul Medipol Üniversitesi 

Klinik AraĢtırmalar Etik Kurulu‟ndan etik izni alındı (Sayı:10840098-604.01.01-E.4660 

Tarih:14/12/2015) (Ek-10). AraĢtırmaya dahil olan deney ve kontrol grubu için ayrı ayrı 

Helsinki Bildirgesi‟ne göre hazırlanan onam formu dolduruldu (Ek-1, Ek-2). AraĢtırma 

oturumları bittikten sonra kontrol grubu ile TTDP‟da yer alan stres ve yas ile baĢ etme 

yöntemleri konuĢuldu.  

3.11. AraĢtırmanın Güçlü ve Sınırlı Yönleri 

Güçlü Yönleri 

 AraĢtırmanın randomize kontrollü deneysel bir tasarımda olması, 

 HemĢirelik destek programının model doğrultusunda geliĢtirilmiĢ olması,  

 Görsel ve yazılı materyal geliĢtirilmesi, 

 Gebeliğin tıbbi terminasyonu yapıldığı ileri merkezde yapılıyor olması, 

 

Sınırlı Yönleri 

 AraĢtırmanın tek merkezde yapılması, 

 AraĢtırma kapsamına babaların alınmaması, 

 Uzun dönem sonuçlarının bilinmemesi.  

 

 

 

 



 50 

4. BULGULAR 

Fetal ve maternal nedenlerden dolayı gebeliği tıbbi terminasyon yöntemi ile 

sonlandırılan kadınlara, rutin hemĢirelik bakımına ek olarak uygulanan Roy Adaptasyon 

Modeli‟ne temellendirilmiĢ TTDP‟nın etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılan bu 

çalıĢmada, 30 kadından oluĢan deneyve 30 kadından oluĢan kontrol grubu yer 

almaktadır.  

ÇalıĢma bulguları dört bölümde ele alınmıĢtır. Bunlar;  

4.1. Hasta Tanıtım Formundan Elde Edilen Bulgular  

4.2. Roy Adaptasyon Modeli Doğrultusunda GeliĢtirilen Tıbbi Terminasyon 

HemĢirelik Destek Programı‟nın Etkinliğinin Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bulgular  

4.3. Deney ve Kontrol Grubu Sosyo-demografik ve Obstetrik Özelliklerinin 

STAI-1, SBÖ, RFADF ve PYÖ‟den Aldığı Ġlk ve Son Değerlendirme Puan Farklarının 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

4.4. Deney ve Kontrol Grubunun Son Değerlendirme STAI-1, SBÖ, RFADF ve 

PYÖ Korelasyonuna Ait Bulgular 
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4.1. Hasta Tanıtım Formundan Elde Edilen Bulgular 

Bu bölümde sırasıyla sosyo-demografik, obstetrik ve jinekolojik özelliklerin 

deney ve kontrol gruplarında karĢılaĢtırılmasına dair bulgulara yer verildi. ÇalıĢma 

kapsamına dahil edilen gebelerin tıbbi terminasyon için fetal anomali ve hastalıkların 

sıklığı ile, gebeliğin tıbbi terminasyon kararı sonrası kadınların yaĢadıkları duygulara 

iliĢkin ifadeler yer almaktadır.  

Tablo 4-1 Deney ve Kontrol Grubunun Sosyo-Demografik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması  

DeğiĢkenler     Gruplar 

                         

Deney (n=30) Kontrol (n=30) Ġstatistik 

Ort. Ss. Ort. Ss. t  p  

YaĢ ortalaması  

Min-Maks  

30,10 

20-39 

4,98 

 

31,23 

 

6,32 

21-43 

,772 

 

,444 

 

Evlilik süresi (ay)    

Min-Maks  

56,00 

6-240 

48,85 

 

69,90 

 

48,41 

6-196 

1,107 

 

,273 

 

 n % n % X
2
  p  

Medeni 

durumu 

Evli 29 96,7 30,0 100,0 
  

Bekâr 1 3,3 0 00 

Aile tipi 
Çekirdek aile 29 96,7 28 93,3 

,357 ,550 
GeniĢ aile 1 3,3 2 6,7 

Eğitim 

durumu  

Ġlköğretim 9 30,0 9 30,0 

1,714 ,424 Lise 5 16,7 9 30,0 

Lisans ve üstü 16 53,3 12 40,0 

ÇalıĢma 

durumu 

ÇalıĢıyor 13 43,3 9 30,0 
1,148 ,284 

ÇalıĢmıyor 17 56,7 21 70,0 

Sağlık 

güvencesi 
Var 30 100,0 30 100,0   

Gelir 

düzeyi 

Az/denk 14 46,7 19 63,3 
1,684 ,194 

Fazla 16 53,3 11 36,7 

Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, t: Independent Samples t test,  X2:Pearson Chi-Square Test 

Gebelerin sosyo-demografik özelliklerinin gruplara göre dağılımı Tablo 4-1‟de 

verildi. Deney ve kontrol gruplarında yer alan kadınların sosyo-demografik özellikleri 

karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05) 

belirlendi.  

Deney grubundaki kadınların yaĢ ortalaması 30,10±4,98, evlilik süresi 

56,00±48,85 (ay) olarak hesaplandı. Deney grubunun %96,7‟si (n=29) evli ve  çekirdek 

http://www.cag.edu.tr/upload/2016/05/kikareuygunluk-testi.ppt
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aile tipinde yaĢamaktadır. Deney grubunun eğitim seviyesi ve çalıĢma durumu 

incelendiğinde, kadınların %53,3‟ünün (n=16) lisans ve üstü eğitim aldığı ve 

%43,3‟ünün (n=13) çalıĢmakta olduğu saptandı. Deney grubu gelir düzeyi 

incelendiğinde %46,7‟si (n=14) geliri giderinden az veya denk ve %53,3‟ü (n=16) geliri 

giderinden fazla olarak belirtirken, deney grubunda sadece 1 kiĢi geliri giderinden az 

olarak ifade etti.  

Kontrol grubundaki kadınların yaĢ ortalaması 31,23±6,32, evlilik süresi 

69,90±48,41 (ay) olarak hesaplandı. Kontrol grubunun tamamının (%100) evli, 

%93,3‟ünün (n=28) çekirdek aile tipinde olduğu, %40,0‟ının (n=12) lisans ve üstü 

eğitim aldığı ve %30‟unun (n=9) çalıĢmakta olduğu belirlendi. Kontrol grubu gelir 

düzeyi incelendiğinde ise %63,3‟ü geliri giderinden az veya denk (n=19), %36,7‟si  

(n=11) geliri giderimden fazla olarak belirtti.  
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Tablo 4-2 Deney ve Kontrol Grubunun Obstetrik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması  

DeğiĢkenler Gruplar 
Deney (n=30) Kontrol (n=30)      Ġstatistik 

 n % n  %  X
2
  p 

        Gebelik planlı 

mı? 

Evet 24 80,0 24 80,0 
,000 1,000 

Hayır 6 20,0 6 20,0 

Gebe kalma Ģekli 
Spontan 27 90,0 29   96,7 

1,071 ,301 
c
IVF 3 10,0 1  3,3 

Bebek cinsiyeti  
Kız  19 63,33 19  63,33 

1,000 ,650 
Erkek  11 36,67 11  36,67 

Gebelik 

sonlandırma öyk. 

Var 9 30,0  5 16,7 
1,491 ,222 

Yok 21 70,0 25 83,3 

DüĢük 
Var 5 20,0 6 16,7 

,111 ,739 
Yok 25 80,0 24 83,3 

Ölü doğum 
Var 2 6,7 0 0 

2,069 ,150 
Yok 28 93,3 30 100,0 

Küretaj Var 2 6,7 1 3,3 
,351 ,554 

 Yok 28 93,3 29 96,7 

  Ort. Ss. Ort. Ss. t  p 

Gebelik haftası 

Min-Maks 

24,77 

20-35 

4,84 

 

24,53 

20-35 

3,91 

 

,205 

 

,838 

 

Gravida 

Min-Maks 

2,37 

1-5 

1,40 

 

2,47 

1-11 

2,0 

 

,225 

 

,823 

 

Doğum sayısı  

Min-Maks 

1,87 

1-5 

1,17 

 

1,83 

1-4 

,70 

 

,134 

 

,894 

 

YaĢayan çocuk sayısı  

Min-Maks 

,80 

0-4 

1,21 

 

,83 

0-2 

,65 

 

,133 

 

,895 

 

Son gebelikten bu yana geçen 

süre (ay) Min-Maks 

44,32          

4-216 

51,09 

 

51,50 

6-120 

37,99 

 

,515 

 

,609 

 

Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, t: Independent Samples t test,  X2:Pearson Chi-Square Test 

Deney ve kontrol gruplarında yer alan kadınların obstetrik özellikleri Tablo 4-

2‟de görülmektedir. ÇalıĢmaya dahil edilen kadınların çoğunlukla planlayarak ve 

spontan bir Ģekilde gebe kaldıkları ve çalıĢmanın yapıldığı sırada büyük çoğunluğunun 

ikinci trimesterde oldukları belirlendi. Deney ve kontrol gruplarında yer alan kadınların 

obstetrik özellikleri karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

olmadığı (p>0,05) saptandı.  
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Deney grubunun büyük çoğunluğu planlı (%80, n=24) ve spontan (%90, n=27) 

gebe kaldığını belirtti. Deney grubundaki kadınların ortalama gebelik haftası 

24,77±4,84, gravida 2,37±1,40, doğum sayısı 1,87±1,17 ve  yaĢayan çocuk sayısı 

0,80±1,21 olarak belirlendi. Deney grubunda yer alan kadınların %30‟unun (n=9) ise 

daha önce gebelik sonlandırma yaĢadığı belirlendi. 

Kontrol grubunun %80‟i isteyerek (n= 24) ve %96,7‟si (n= 29) spontan gebe 

kaldığını belirttiler. Kontrol grubunda yer alan kadınların ortalama gebelik haftası 

24,53±3,91, gravida 2,47±2,0, doğum sayısı 1,83±0,70 ve yaĢayan çocuk sayısı 

0,83±0,65 olarak belirlendi. Kontrol grubunda yer alan kadınların %16,7‟sinin (n= 5) 

daha önce gebelik sonlandırma yaĢadığı saptandı. 

 ÇalıĢmaya katılan gebelerin ortalama gebelik haftası 24,65±4,36 (min= 20-

maks= 35), gravida 2,42±1,71 (min=1-maks=11), doğum sayısı 1,85±,95 (min= 1-

maks= 5), yaĢayan çocuk sayısı 0,82±0,97 (min= 0-maks= 4) son gebelikten bu yana 

geçen süre (ay) 48,17±44,11 (min= 4-maks= 216) olarak belirlendi. Deney ve kontrol 

grubundaki fetüs cinsiyeti açısından değerlendirildiğinde her iki grupta da %63,33 kız 

ve  %36,67 erkek olduğu belirlendi.  
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Tablo 4-3 Gebeliğin Tıbbi Terminasyonu için Fetal Anomali  ve Maternal Hastalık 

Endikasyonu  

Anomaliler*(N:60) n %  

Merkezi sinir sistemi anomalisi 23 38,3 

Hidrosefali, korpus kallosum,  korpus 

kallosum agenezisi, kolposefali,  parsiyel 

agenezisi, parsiyel korpus kallosum, 

spina bifida 

Kromozom anomalisi 15 25,0 

Down sendromu, turner sendromu, 

ESCOBER sendromu, Koolen de vries 

sendromu, MECKEL, Trizomi 18, 

Trizomi 21 

Konjenital kalp hastalıkları 12 20,0 

AVSD, ARSA, VSD, 

ventrikül hipoplazisi, hipoplastik  sol 

kalp  ventrikül septum bozukluğu, 

pulmoner kapak 

Ġskelet displazisi 11 18,3 

Akroni skolyoz, ESCOBER sendromu, 

skolyoz, iki elde postaksiyel polidaktili, 

vertebrada odd kifoskolyoz, Tip2 

tanatoforik displazi  

Konjenital anomali:  

Santral sinir sistemi 
10 16,7 

Ağır hidrosefali, fetal beyin hasarı, fetal 

anemi,  serebellar bilateral ayrıĢma 

Konjenital anomali:  

Yüz ve boyun 
9 15,0 

NT kalın, nazal kemik yok 

reteomikognati 

Amnion sıvı anomalisi 9 15,0 
Polihidroamnios, anhidroamnios, erken 

membran rüptürü 

Fetus karın ön duvarı ve 

gastrointestinal sistem anomalisi 
8 13,3 

Diyafragmatik herni, mide yok, karaciğer 

ve bağırsakları içeren geniĢ omfosel, 

mesane agenezisi, interhemisferik kist  

Anne sağlığını tehdit eden hastalık 6 10,0 
KrHt maternal renal  tutulum, ayna 

sendromu, koryoamniyonit riski 

Fetal üriner sistem anomalisi 5 8,3 
Polikistik böbrek, böbrek agenezesi, 

crossed fused böbrek 

Fetal hidrops 4 6,7 
Skalp ödem, hidrops, yaygın ödem ve 

asit  

*Birden fazla endikasyon yer almaktadır. 

Tablo 4-3‟te gebeliğin tıbbi terminasyonu için fetal anomali  ve maternal 

hastalık endikasyonlarına yer verilmiĢtir. Deney ve kontrol grubunda toplam %38,3 

merkezi sinir sistemi anomalisi, %31,7 konjenital anomalisi (santral sinir sistemi, yüz ve 

boyun), %25 kromozom anomalisi, %20 konjenital kalp anomalisi ve  %10‟unda anne 

sağlığını tehdit eden hastalık olduğu tespit edildi. Tıbbi terminasyon için fetal anomali  

ve maternal hastalık endikasyonları gruplandırıldığında, %80 (n=48) fetal, %11,7 (n=7) 

maternal-fetal ve %8,3 (n=5) maternal nedenler olarak kendi içerisinde sınıflandırıldı. 

  

https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1WPZB_enTR665TR665&q=iki+elde+postaksiyel+polidaktili&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjss6Wf-r7bAhVHOJoKHUMBCsAQkeECCCYoAA
https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1WPZB_enTR665TR665&q=serebellar+bilateral+ayr%C4%B1%C5%9Fma&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjT4qLt_L7bAhW0hKYKHUTrC90QkeECCCYoAA
https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1WPZB_enTR665TR665&q=koryoamniyonit&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiJrPyD9b7bAhWiiqYKHRXsD5AQkeECCCYoAA
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Tablo 4-4 Kadınların Gebeliğin Tıbbi Terminasyon Kararı Sonrası YaĢadığı Duygular  

Temalar (N:60)    Ġfadeler  

Fiziksel Ģikyetler - Kalbim duracak gibi 

- Beynim uyuĢuk 

- Hiç uyuyamadım 

- Boğazım düğüm düğüm… nefes almak hiç bu kadar 

zor olmamıĢtı 

- Nefesim daralıyor 

- Midem bulanıyor 

- Yemek dahil yiyemiyorum 

- Ağlamaktan göz pınarlarım kurudu 

Ġnanmama ve inkar - Son ana kadar inanamadım…söyledikleri doğrudur 

değil mi…en iyi doktorlar sonuçta…nasıl olur 

- Bebeğime bir Ģey olmaz sandım…belki dedikleri gibi 

değildir 

- Bir mucize olsun lütfen! 

- Gerçek değil gibi küçük bir bedende bunlar nasıl olur  

Konfüzyon - Sanki burada değilim… dıĢarıdan olanlara bakıyorum 

- Bedenim sanki burada değil… 

- Sadece bir baĢkasının kötü anını tanıklık ediyor 

gibiyim.. 

ġaĢkınlık, Ģok - Bu ikinci kez geliyor baĢıma neden ben…olasılık bu 

kadar mı yüksek…tesadüf mü …ne  

- Kendime ĢaĢıyorum o kadar kolay kabullendim ki onu 

öldürmeye 

- ġaĢkınım …kabus gibi...her yer gri 

- Hayal kırıklığına uğradım...herkesi yıktım 

Olumsuz duygulanım - Çok büyük bir acı 

- Tüm bedenim yanıyor sanki 

- Ben hiç bu kadar üzülmedim hayatta 

- Ġnsan aynı anda bu kadar duyguyu nasıl hisseder..çok 

kızgınım…çok üzgünüm…çok korkuyorum 

- DüĢünmekten delireceğim sanki 

- Eskisi gibi mutlu olmak ne mümkün… 

- Bebeğimi öldürmek için buradayım…bu çok acı 

- PiĢmanım çok piĢmanım…ama kabul ediyorum… 

- Öfke hissediyorum ama kime neye bilmiyorum 

 

Rahatlama - Çok zor bir karar…bir cana son vermek…ama ne 

olursa olsun bu kararı almıĢ olmak beni rahatlattı…en 

azından sonuçlandı 

- Belirsizliğin bitmiĢ olması beni rahatlattı 

- Duygularım çok karıĢık…huzur hissediyorum 

- Benim sağlığım tehlikedeydi..bu nedenle yapmak 

zorundayım 
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Temalar     İfadeler  

Suçlama - Bu yaĢtan sonra hamile kalırsam olacağı buydu. Hep 

benim yüzümden 

- Ona o kadar iyi baktım ki…her Ģeyden 

korudum...neden böyle yaptın kızım 

- EĢim bu bebeği istemedi…evet evet erken mi acaba 

dedi baĢlarda..ondan oldu 

- Allah bizi cezalandırıyor 

- Hep kızım olsun diye dua ettim..Allah beni 

cezalandırıyor… kızım yaĢayamayacak kadar hasta 

- Ġlk hamile kaldığımda erken diye küretaj oldum…onun 

cezası 

- EĢim hasta olunca kendimi çok üzdüm… ondan oldu 

Güçlü durmaya çalıĢma - Benim baĢka çocuklarım da var…onlar için güçlü 

durmak zorundayım 

- Yeniden iyi olmak için güçlü durmalıyım 

- Annem hasta beni böyle görürse çok üzülür…burada 

olmak ve konuĢmak bana çok iyi geldi 

- EĢim bir hafta önce kalp krizi geçirdi…güçlü 

durmalıyım…eĢim ve çocuklarım için 

 

Tablo 4-4‟de deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların gebeliğin tıbbi 

terminasyonu kararı verildikten sonra yaĢadığı duygularını içeren temalar ve ifadeler yer 

almaktadır. Kadınların ifadeleri kodlanarak içerik analizi yapılıp temalar oluĢturuldu. 

Karar sonrası kadınların tamamının bulantı, kusma, kalp atıĢında hızlanma, ağlama gibi 

fiziksel Ģikayetler ve inanmama, Ģok, suçlama, öfke, kızgınlık, piĢmanlık gibi ruhsal 

sıkıntılar yaĢadıkları belirlendi. Güçlü durmaya çalıĢma (n=12), konfüzyon (n=10) ve 

ıĢık, ses gibi fiziksel uyaranlara aĢırı tepki (n=4) kadınların yaĢadıkları diğer Ģikayetler 

ve duygulardı. Deney ve kontrol grubundaki kadınların (n=8) yaĢadıkları bir diğer 

duygu ise rahatlama idi.  
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Tablo 4-5 Deney ve Kontrol Grubunun  Destek Alma Durumuna ĠliĢkin Özellikleri  

  

Deney 

 (n=30) 

Kontrol 

(n=30) Ġstatistik 

n % n % X
2
 p 

Destek aldığınızı 

düĢünüyor musunuz? 

Evet 29 96,7 29 96,7 ,000 1,000 

Hayır 1 3,3 1 3,3 

Kimden destek 

aldınız?* 

EĢ 29 96,7 27 90,0 1,071 ,301 

Anne 23 76,7 26 86,7 1,002 ,317 

Baba 19 63,3 24 80,0 2,052 ,152 

KardeĢ 18 60,0 23 76,7 1,926 ,165 

ArkadaĢ 19 63,3 22 73,3 ,693 ,405 

  Ort. Ss. Ort. Ss. t p 

Aldığınız desteğin 

derecesi (Min-maks)  

9,05 

1-10 

1,87 

 

8,39 

1-10 

2,34 

 

1,199 

 

,235 

 

Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, t: Independent Samples t test,  X2:Pearson Chi-Square Test,  *Birden fazla seçenek 

iĢaretlenmiĢtir 

Deney ve kontrol gruplarında yer alan kadınların destek alma durumuna iliĢkin 

bulgular Tablo 4-5‟de verildi. Her iki gruptaki kadınların çoğunlukla destek aldıkları ve 

bu desteğin çoğunlukla eĢ ve annelerinden olduğu belirlendi.  

Gruplar arasında destek alma ve destek aldığı kiĢiler konusunda, deney ve 

kontrol gruplarındaki kadınlar arasında istatistiksel olarak anlamı fark olmadığı 

(p>0,05) bulundu.  

ÇalıĢmaya alınan deney ve kontrol grubunun %96,7‟si bu süreçte destek 

aldıklarını belirttiler. Deney grubundaki kadınlar aldığı bu desteği sıklıkla eĢ (%96,7), 

anne (%76,7) ve babadan  (%63,3) gördüğünü belirttiler. Kontrol grubu da benzer 

Ģekilde aldığı bu desteğin eĢ (%90), anne (%86,7) ve babadan (%80) olduğunu 

belirttiler. Alınan desteğin derecesi GKÖ‟ne göre değerlendirildiğinde deney grubu için 

9,05±1,87 (min= 1; maks= 10), kontrol grubu için 8,39±2,34 (min= 1,7; maks= 10) 

olarak saptandı.  

 

 

http://www.cag.edu.tr/upload/2016/05/kikareuygunluk-testi.ppt
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Tablo 4-6 Deney ve Kontrol Grubunun Ġlk Değerlendirmede Belirlenen Fiziksel 

ġikayetleri 

  

Deney (n=30) Kontrol (n=30) Ġstatistik 

   Ort. Ss. Ort. Ss. t  p 

Uykusuzluk düzeyi 

Min-maks 

2,61 

1-10 

2,15 

 

2,67 

1-9 

2,14 

 

,109 ,914 

Bulantı ve kusma düzeyi 

Min-maks 

1,74 

1-10 

1,94 

 

1,86 

 

1,94 

1-10 

,256 ,799 

 n % n % X
2
  p 

ĠĢtah durumu 
DeğiĢti 18 60,0 20 66,7 

,287 ,592 
DeğiĢmedi 12 40,0 10 33,3 

Ort:ortalama, Ss:Standart sapma, t: Independent Samples t Test, X2:Pearson Chi-Square Test,  bp: Pearson Chi-Square Test  

Tablo 4-6‟da deney ve kontrol grubunun ilk değerlendirmede belirlenen fiziksel 

Ģikayetlerinin düzeyi ve iĢtah durumu belirtildi. ÇalıĢma kapsamına alınan kadınların 

yaĢadıkları uykusuzluk düzeyi GKÖ‟ne göre deney grubu için 2,61±2,15 (min= 1; 

maks= 9) ve kontrol grubu için 2,67±2,14 (min= 1; maks= 10) olarak belirlendi. Bulantı 

kusma düzeyi GKÖ‟ne göre deney grubunda 1,74±1,94 (min= 1; maks= 10) ve kontrol 

grubunda 1,86±1,94 (min= 1; maks= 10) olarak belirlendi.  

ĠĢtah durumunun hem deney (%60) hem de kontrol grubundaki kadınlar (%66,7) 

için farklılık gösterdiği belirlendi. Deney grubunun %60‟ı ve kontrol grubunun %66,7‟si 

iĢtah durumunun değiĢtiğini bildirdi. ĠĢtah durumu değiĢen deney grubundaki 

kadınlarda %53,3‟ü iĢtahının azaldığını, %6,7‟si arttığını belirtirken, kontrol grubunda 

%63,3‟ü azaldığını,%3,3‟ü ise arttığını ifade etti. Gruplar arasında iĢtah değiĢikliği ve 

fiziksel Ģikayet düzeyi açısından anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p>0,005).  

 

 

 

 

 

http://www.cag.edu.tr/upload/2016/05/kikareuygunluk-testi.ppt
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4.2. Roy Adaptasyon Modeli Doğrultusunda GeliĢtirilen HemĢirelik Destek 

Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda geliĢtirilen hemĢirelik destek 

programının etkinliği, sırasıyla kadınların kaygı düzeylerinde, stresle baĢa çıkma 

tarzlarında, rol ve iĢlevlerine uyum düzeyinde, sosyal destek düzeyinde, baĢ etme 

düzeyinde, fiziksel Ģikayetlerin sıklığı ve düzeyinde ve perinatal yas düzeyinde 

değiĢikliklere iliĢkin bulgular tablolar halinde sunulmaktadır.  

Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda geliĢtirilen hemĢirelik destek programının 

etkinliği deney ve kontrol grubundaki kadınların ilk değerlendirme ve son 

değerlendirme puan ortalamalarının karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgulara yer 

verilmektedir. 

 

Tablo 4-7 Deney ve Kontrol Grubundaki Kadınların Durumluk Kaygı Ölçeği Puanlarının 

KarĢılaĢtırılması  

Ölçek Deney (n=30) 
Kontrol 

(n=30) 
Ġstatistik 

STAI-1 Ort. Ss. Ort. Ss. 
a
t 

a
 p 

STAI-1 ilk değer. 

Min-maks 

47,53 

32-57 

5,49 

 

45,43 

35-60 

6,37 

 

1,368 

 

,176 

 

STAI-1 son değer. 

Min-maks 

44,80 

33-58 

4,48 

 

43,70 

33-59 
6,30 ,779 ,44 

Ġlk  ve son değer. farkı           3,26 8,38 2,23 8,43 ,476 ,676 

Test ve anlamlılık   
b
t= 1,877 

b
 p=,071     

b
t= 1,283      

b
p=,210 

 Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, , 
a
t: Independent Samples t test, a p: Independent Samples t test,   

b
t: Paired-Samples t test,          

bp: Paired-Samples t test  

 

Tablo 4-7‟de Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda geliĢtirilen hemĢirelik 

destek programının etkinliğini değerlendirmek üzere çalıĢmaya dahil edilen deney ve 

kontrol grubundaki kadınların STAI-1 ölçeğine göre değerlendirilmesinden elde edilen 

bulgular  yer almaktadır.  

ÇalıĢma örneklemine dâhil edilen deney ve kontrol grubundaki kadınların 

durumluk kaygı düzeyi ortalamasında TTDP sonrasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
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saptanmadı (p=0,176). Deney grubundaki kadınların ilk ve son değerlendirme durumluk 

kaygı puanlarında kontrol grubuna göre daha fazla bir azalma görülse de bu değiĢimin 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluĢturmadığı tespit edildi (p=0,071). Kontrol 

grubundaki kadınlarında ilk ve son değerlendirme durumluk kaygı puanlarındaki 

değiĢim istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edildi (p=0,210). 
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Tablo 4-8 Deney ve Kontrol Grubundaki Kadınların Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği 

Puanlarının KarĢılaĢtırılması 

 Deney (n=30) Kontrol (n=30) Ġstatistik 

SBÖ Ort. Ss. Ort. Ss. t 
a
 p 

Kendine güvenli yaklaĢım ilk 

değer. Min-maks 

1,88 

,43-3 

,77 

 

1,92 

,86-3 

,63 

 

,236 

 

,815 

 

Kendine güvenli yaklaĢım son 

değer. Min-maks 

2,61 

1,14-3 

,45 

 

1,96 

1,14-3 

,54 

 

5,083 

 
,000*** 

 

Ġlk  ve son değer. farkı   -,73 ,88 -,04 ,52 -3,713 
,000*** 

 

Test ve anlamlılık   b
t= -4,578  

b
p=

 
,000***   

b
t=-,45  

b
p=

 
,656 

Ġyimser yaklaĢım ilk değer. 

Min-maks 

1,63 

,40-3 

,73 

 

1,81 

,80-3 

,59 

 
1,049 ,298 

Ġyimser yaklaĢım son değer. 

Min-maks 

2,55 

1,20-3 

,53 

 

2,05 

1-3 

,55 

 
3,610 ,001** 

Ġlk ve son değer. farkı   -,92 ,85 -,24 ,51 -3,748 ,000*** 

Test ve anlamlılık   
b
t=-5,920     

b 
p=

 
, 000***  

b
t=-2,562    

b
p=,016* 

Çaresiz yaklaĢım ilk değer. 

Min-maks 

1,66 

,50-3 

,70 

 

1,41 

0-2,63 

,68 

 
1,382 ,172 

Çaresiz yaklaĢım son değer. 

Min-maks 

,57 

0-1,75 

,43 

 

1,29 

,13-2,5 
,63 5,123 ,000*** 

Ġlk ve son değer. farkı   1,09 ,64 ,12 ,60 5,993 
,000*** 

 

Test ve anlamlılık   
b
t=9,270  

b
 p=,000***  

b
t=1,140   

b
p=,264 

Boyun eğici yaklaĢım ilk  değer. 

Min-maks 

2,11 

1,33-3 

,41 

 

1,85 

,83-3 

,52 

 
2,185 ,034* 

Boyun eğici yaklaĢım son değer. 

Min- maks 

1,76 

1,33-2,53 

,35 

 

1,95 

,50-

2,83 

,51 1,668 ,101 

Ġlk ve son değer. farkı   ,35 ,51 -,10 ,53 3,613 
,001** 

 

Test ve anlamlılık   
b
t=4,583 

b
p=,000***     

b
t=-1,016  

b
 p=,318 

Sosyal desteğe baĢvurma ilk 

değer. 

Min- Maks 

2,11 

0-3 

,41 

 

1,85 

1,25-

3 

,52 

 
2,185 ,034* 

Sosyal desteğe baĢvurma son 

değer. Min- Maks 

1,76 

1,25-3 
,35 

1,95 

1-3 
,51 1,668 ,101 

Ġlk ve son değer. farkı   ,35 ,82 -,10 ,52 -2,478 ,016* 

Test ve anlamlılık   
b
t=2,237  

b
p=,033*      

b
t=-2,162  

b
p=,039* 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001, Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, 
a
t: Independent Samples t test , a p: Independent Samples t test,   

b
t: Paired-Samples t test,   bp: Paired-Samples t test 
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Tablo 4-8‟de Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda geliĢtirilen hemĢirelik 

destek programının etkinliğini değerlendirmek üzere çalıĢmaya dahil edilen deney ve 

kontrol grubundaki kadınların SBÖ‟ne göre değerlendirilmesinden elde edilen bulgulara  

yer verilmektedir.  

Deney ve kontrol grubu ilk değerlendirme sonuçlarına göre, kendine güvenli 

yaklaĢım, iyimser yaklaĢım, çaresiz yaklaĢım alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı 

fark (p>0,05) belirlenmezken boyun eğici ve sosyal desteğe baĢvurma alt boyutlarında 

deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). 

Deney grubundaki kadınların TTDP sonrası kendine güvenli yaklaĢım 

(p<0,001), iyimser yaklaĢım (p<0,001) ve sosyal desteğe baĢvurma (p<0,001) sergileme 

davranıĢlarında kontrol grubu ortalamasına göre istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulundu. Deney grubundaki kadınların son değerlendirme sonucuna göre boyun eğici 

yaklaĢım ve sosyal desteğe baĢvurma yaklaĢımlarında kontrol grubuna göre istatistiksel 

olarak anlamlı fark belirlenmedi (p>0,05). 

Deney grubundaki kadınların SBÖ‟nin alt boyutlarından aldığı ilk ile son 

değerlendirme puanlarındaki değiĢim incelendiğinde; kendine güvenli yaklaĢım 

(p<0,001), iyimser yaklaĢım (p<0,001) ve çaresiz yaklaĢım (p<0,001) sergileme 

davranıĢlarında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı. 

Sosyal desteğe baĢvurma (deney p=0,033; kontrol p=0,033) ve iyimser yaklaĢım (deney  

p<0,001; kontrol p=0,016) alt boyutunda ise hem deney  hem de kontrol grubunda ilk ve 

son değerlendirme ortalama madde puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılıklar olduğu belirlendi.   
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Tablo 4-9 Deney ve Kontrol Grubundaki Kadınların Rol Fonksiyon Alanı Uyum 

Değerlendirme Formu ve Algılanan Sosyal Destek Düzeyinin KarĢılaĢtırılması 

 Deney (n=30) Kontrol (n=30) Ġstatistik 

RFADF Ort. Ss.   Ort. Ss. 
a
t 

a
p 

Rol fonksiyonu uyum değerlendirme formu 

ilk değer. Min-maks 

15,23 

6-24 

5,36 

 

13,23 

6-20 

3,80 

 

1,667 ,101 

Rol fonksiyonu uyum değerlendirme formu 

son değer. Min maks 

9,40 

6-16 

2,67 

 

13,47 

6-24 

4,20 

 

4,474 ,000*** 

Ġlk  ve son değer. farkı   5,83 5,03 -,23 3,94 5,197 ,000*** 

 

Test ve anlamlılık   
b
t=6,350  

b
p=

 
,000***  

b
t=-,324    

b
p= ,748 

Algılanan sosyal desteğin düzeyi ilk değer. 

Min-maks 

9,05 

1-10 

1,87 

 

8,39 

1,70-10 

2,34 

 

1,199 ,235 

Algılanan sosyal desteğin düzeyi son değer. 

Min-maks 

9,67 

8-10 

,66 

 

8,83 

2-10 

1,97 

 

2,200 ,032* 

Ġlk  ve son değer. farkı           -,61 1,51 -,44 1,11 -1,700 ,096 

Test ve anlamlılık   
b
t=-2,237 

b
p=

 
,033*   

b
t=-2,162   

b
 p=,039* 

BaĢ etme düzeyi son değer. 

Min-maks 

9,18 

1-10 

1,47 

 

5,81 

1-10 

2,71 

 

5,883 ,000*** 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001 Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, 
a
t: Independent Samples t test, a p: Independent Samples t test,   

b
t: Paired-Samples t test,   bp: Paired-Samples t test 

Tablo 4-9‟da çalıĢmaya dahil edilen kadınların RFADF‟dan aldıkları puan 

ortalaması, algılanan sosyal destek düzeyi ve baĢ etme düzeyine iliĢkin bulgulara yer 

verilmektedir. 

Deney ve kontrol grupları arasında ilk değerlendirmede RFADF‟dan aldıkları 

toplam puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki saptanmazken (p=0,101), 

kontrol grubunun son değerlendirmede RFADF‟dan aldığı puan ortalaması istatistiksel 

olarak daha fazla olduğu belirlendi (p<0,001). Deney ve kontrol grubunun RFADF‟dan 

değerlendirme formundan elde ettikleri puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında, sadece 

deney grubunun ilk ve son değerlendirme puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olduğu bulundu (p<0,001). 

Deney grubundaki kadınların tıbbi terminasyon süreci boyunca algıladıkları ilk 

değerlendirmede sosyal destek düzeyi kontrol grubu ile benzerken son değerlendirmede 

kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek (p=0,032) tespit edildi. 

Algılanan sosyal destek düzeyi hem deney (p=0,033) hem kontrol (p=0,039) grubundaki 
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kadınlarda ilk ve son değerlendirme arasındaki değiĢimin istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde farklı olduğu tespit edildi. 

 Deney ve kontrol grubunun baĢ etme düzeyleri karĢılaĢtırıldığında deney 

grubunun TTDP sonrası baĢ etme düzeyinde istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı 

fark belirlendi (p<0,001).  

 

Tablo 4-10 Deney ve Kontrol Grubundaki Kadınların YaĢadıkları Fiziksel ġikayetlerin 

KarĢılaĢtırılması 

 Deney (n=30) Kontrol (n=30) Ġstatistik 

Fiziksel Ģikayetler Ort. Ss. Ort. Ss. 
a
t 

a
p 

Doğum anına kadar  ağrı Ģiddeti 

Min-maks 

7,08 

2,4-10 

2,35 

 

8,45 

4-10 

1,78 

 
2,544 ,014* 

Doğum anı ağrı Ģiddeti 

Min-maks 

7,53 

3-10 

2,02 

 

9,51 

7-10 

,92 

 
4,882 ,000*** 

Doğumdan sonraki ikinci saat 

ağrı Ģiddeti Min-maks 

1,38 

1-4 

,77 

 

2,68 

1-9 

2,24 

 
3,005 ,005** 

Uykusuzluk  düzeyi ilk değer. 

Min-maks 

2,61 

1-9 

2,15 

 

2,67 

1-10 

2,24 

 
,109 ,914 

Uykusuzluk  düzeyi son değer. 

Min-maks 

7,82 

2-10 

2,53 

 

5,24 

1-10 

3,47 

 
3,289 ,002** 

Ġlk ve son değer. farkı           -5,21 3,23 -2,57 3,50 -2,497 ,005* 

Test ve anlamlılık   
b
t=-8,316 

b
p=,000***  

b
t=-4,021     

b
p=,000*** 

Bulantı kusma düzeyi ilk değer. 

Min-maks 

1,74 

1-10 
1,94 

1,86 

1-10 
1,94 ,256 ,799 

Bulantı kusma düzeyi son değer. 

Min-maks 

2,53 

1-8,7 

2,24 

 

3,26 

1-10 

2,63 

 
1,160 ,251 

Ġlk  ve son değer. farkı           -,79 3,13  -1,40 2,60 ,810 ,421 

Test ve anlamlılık   
b
t=-1,391  

b
p=,175    

b
t=-2,944     

b
p=,006** 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001 Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, 
a
t: Independent Samples t test, a p: Independent Samples t test,   

b
t: Paired-Samples t test,   bp: Paired-Samples t test 

Tablo 4-10‟da çalıĢmaya dahil edilen kadınların tıbbi terminasyon sürecinde 

yaĢadığı fiziksel Ģikayetlere iliĢkin bulgulara yer verilmektedir.   

Deney grubunda yer alan kadınlarda, GKÖ‟ne göre doğum anına kadar olan ağrı 

Ģiddeti (p=0,014), doğum anı ağrı Ģiddeti (p<0,001) ve postpartum erken dönem/2.saat 
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ağrı Ģiddeti (p=0,005) ortalamaları kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha düĢük 

olduğu saptandı.  

  Deney grubundaki kadınlarda TTDP sonrası uykusuzluk düzeyi, kontrol 

grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha az (p=0,002) belirlendi. 

Uykusuzluk düzeyinin hem deney (p<0,001) hem kontrol (p<0,001) grubundaki ilk ve 

son değerlendirme farkı her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı 

saptandı.  

Deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların bulantı kusma düzeyleri 

incelendiğinde, ilk ve son değerlendirme sonucunda istatistiksel olarak   anlamlı bir fark 

belirlenmedi (p>0,05). Bulantı-kusma düzeyinin ilk ve son değerlendirmeki farkı 

kontrol grubunda istatistiksel olarak yüksek saptandı (p=0,006). 

 

Tablo 4-11 Deney ve Kontrol Grubundaki Kadınların Perinatal Yas Ölçeği Puanlarının 

KarĢılaĢtırılması 

PYÖ 

Deney (n=30) Kontrol (n=30) Ġstatistik 

Ort. Ss. Ort. Ss. t p 

Aktif keder 

Min-maks 

20,23 

14-27 

3,18 

 

35,17 

20-50 

9,27 

 
8,346 ,000*** 

BaĢa çıkmada zorlanma 

Min-maks 

13,03 

11-18 

2,01 

 

25,73 

11-46 

11,11 

 
6,159 ,000** 

Umutsuzluk 

Min-maks 

12,60 

11-23 

2,36 

 

24,83 

11-53 

10,87 

 
6,024 ,000*** 

PYÖ toplam puanı 

Min-maks 

45,87 

37-62 

5,78 

 

85,73 

42-148 

30,05 

 
7,137 ,000*** 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001, Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, 
 
t: Independent Samples t test,  

Tablo 4-11‟de çalıĢmaya dahil edilen deney ve kontrol grubundaki kadınların 

PYÖ‟ne göre değerlendirilmesinden elde edilen bulgulara yer verilmektedir.  

ÇalıĢmaya katılan kontrol grubundaki kadınların deney grubuna göre aktif keder 

(deney= 20,23±3,18; kontrol= 35,17±9,27), baĢa çıkmada zorlanma (deney= 13,03±2,01; 

kontrol= 25,73±11,11) ve umutsuzluk  (deney= 12,60±2,36; kontrol= 24,83±10,87) alt 

boyutlarından ve toplam puandan (deney= 45,87±5,78; kontrol= 85,73±30,05) daha 

yüksek puan aldıkları tespit edildi. Deney grubundaki kadınların PYÖ toplam puanı 

(p<0,001) ve aktif keder (p<0,001), baĢa çıkmada zorlanma (p<0,001), umutsuzluk 
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(p<0,001) alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaların istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düĢük olduğu saptandı. 

Tablo 4-12 Deney ve Kontrol Grubundaki Kadınların Vital Bulgularının KarĢılaĢtırılması  

 

Deney (n=30) Kontrol (n=30) Ġstatistik 

Ort.  

(Min-maks) 
Ss. 

Ort. 

(Min-maks) 
Ss. t p 

a
Latent Faz       

Sistolik kan basıncı (mmHg) 67,33 (50-80) 9,07 65,67 (50-90) 10,73 ,778 ,518 

Diyastolik kan basıncı (mmHg) 105,0 (90-120) 9,38 105,0 (90-150) 13,58 1,706 1,00 

Nabız (/dk) 83,20 (64-96) 7,69 86,43(64-99) 8,69 ,177 ,132 

AteĢ (
o
C) 36,37 (36-37,2) ,36 36,40 (36-37) ,38 ,214 ,755 

Solunum (/dk) 19,2 (18-22) 1,13  20,27 (18-24) 1,95 1,517 ,012* 
b
Aktif Faz       

Sistolik kan basıncı (mmHg) 64,33  (50-90) 11,04 67,0 (50-90) 11,79 ,351 ,370 

Diyastolik kan basıncı (mmHg) 105,67 (90-120) 7,74 107,33 (90-140) 11,43 1,368 ,511 

Nabız (/dk) 85,33 (18-22) 5,76 86,03 (18-24) 8,38 1,942 ,708 

AteĢ (
o
C) 37,47(36-38,5) 0,66 38,55(36-38,8) 12,37 7,798 ,178 

Solunum (/dk) 20,67 (18-22) 1,21 21,53(18-24) 1,72 2,548 ,028* 
c
Ġnnatal Dönem       

Sistolik kan basıncı (mmHg) 67,67 (60-80) 6,26 67,33 (60-80) 6,91 0,702 ,846 

Diyastolik kan basıncı (mmHg) 111,0 (90-120) 9,95 109,67 (90-140) 12,45 1,686 ,649 

Nabız (/dk) 85,03 (72-98) 6,39 88,70 (80-120) 7,15 ,221 ,041* 

AteĢ (
o
C) 37,18 (36-38) ,50 37,02 (36-38,1) ,50 ,120 ,223 

Solunum (/dk) 20,67 (18-22) 1,09 21,33 (18-24) 1,32 ,789 ,038* 

Postpartum 1.saat       

Sistolik kan basıncı (mmHg) 64,53 (50-80) 8,12 63,40 (50-80) 10,45 2,988 ,641 

Diyastolik kan basıncı (mmHg)  107,0 (90-120) 9,52 105,00 (90-140) 13,83 5,258 ,517 

Nabız (/dk) 79,63 (70-98) 8,52 81,90 (70-120) 9,94 ,290 ,347 

AteĢ (
o
C) 

36,98  (35,8-

37,6) 
,51 36,79 (35,8-37,6) ,55 ,066 ,188 

Solunum (/dk) 19,53 (18-22) 1,01 20,00 (18-22) 1,17 ,551 ,104 

Postpartum 4.saat       

Sistolik kan basıncı (mmHg) 63,33 (50-70) 7,58 65,33 (50-80) 9,00 1,003 ,356 

Diyastolik kan basıncı (mmHg)  106,00 (90-120) 10,03 104,33 (90-140) 12,23 ,493 ,566 

Nabız (/dk) 77,20 (60-100) 9,11 82,83 (68-100) 10,49 ,334 ,030* 

AteĢ (
o
C) 36,69 (35,8-37) ,38 36,55(35,8-37) ,41 ,337 ,165 

Solunum (/dk) 19,4 (18-20) ,93 20,07 (18-22) 1,23 ,129 ,021* 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001, Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, t: Independent Samples t test, a: Doğum indüksiyonunun 

baĢladığı - effasman ve dilatasyonun olmadığı dönem, b: Effasman ve dilatasyonun baĢladığı – doğum anına kadar olan dönem,      

c: Doğum anı ve hemen sonrası 

Tablo 4-12‟de deney ve kontrol grubunun vital bulgularına ait verilerin 

karĢılaĢtırılması  yer almaktadır.  
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Latent  faz solunum sayısı, aktif faz solunum, innatal dönem solunum ve nabız, 

postpartum 4. saat solunum ve nabız sayısı deney ve kontrol grupları arasında 

istatistiksel olarak olarak anlamlı farklılık (p<0,05) olduğu belirlendi. Kontrol grubunda 

nabız ve solunum sayıları deney grubuna göre daha yüksek bulundu. 
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4.3. Deney ve Kontrol Grubu Sosyo-demografik ve Obstetrik Özelliklerinin STAI-1, 

SBÖ, RFADF ve PYÖ’den Aldığı Ġlk ve Son Değerlendirme Puan 

Farklarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki kadınların yaĢ, eğitim durumu, gelir 

düzeyi, gebelik haftası, gravida ve gebeliğin sonlandırılma endikasyonu değiĢkenleri ile 

ilk ve son değerlendirme STAI-1, SBÖ, RFADF ve PYÖ‟den aldığı puanların 

karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgulara yer verildi.  

Kadınların sosyo-demografik ve obstetrik özelliklerinin karĢılaĢtırılmasının yanı 

sıra çalıĢmada kullanılan STAI-1, SBÖ ve RFADF‟nun son değerlendirme toplam 

puanlarının PYÖ ile karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgular da yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Tablo 4-13 Deney ve Kontrol Grubunun Tanıtıcı Özellikleri Ġle STAI-1’den Aldığı İlk ve Son Değerlendirme Toplam Puan Farkının 

KarĢılaĢtırılması 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001, Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, , t: Independent Samples t Test, F: One-Way Anova Testi, , a: Independent Samples t test,  b: One-Way Anova Testi, c: Tukey testi,                   

İlk.: Eğitim durumu, ilk-orta öğretim,  Term: Terminasyon

  STAI-1 

 

 

İlk değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Son değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü 1,50±2,53 t= ,592 
a
,599 1,58±2,82 t=,259 

a
,797 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü ,65± ,25 t= ,694 
a
,493 -,90±2,85 t= -,315 

a
,755 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst c
25,158 F=,825 

b
,449 

c
17,837 F=,712 

b
,500 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst c
65,739 F=1,443 

b
,254 

c
128,454 F=2,735 

b
,083 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla 3,28±1,97 t=1,687 
a
,103 -,50±1,84 t= -,271 

a
,788 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla -2,32±2,76 t= -,843 
a
,406 2,32±2,76 t=,842 

a
,347 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester 1,23±2,29 t=,540 
a
,594 ,534±2,07 t=,257 

a
,799 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester 3,25±2,89 t=1,123 
a
,271 2,12±3,34 t=,635 

a
,289 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida -1,55±2,14 t= -,723 
a
,476 -2,20±1,90 t= -1,153 

a
,250 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida 3,84±2,57 t=1,492 
a
,147 -1,63±3,03 t= -,540 

a
,549 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal 2,25±2,51 t=,895 
a
,378 ,291±2,30 t=,127 

a
,900 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal 3,41±2,88 t=1,184 
a
,246 -3,16±3,31 t= -,955 

a
,348 



     

 

Tablo 4-13‟de çalıĢmaya katılan kadınların sosyo-demografik ve obstetrik 

özellikleri STAI-1 ölçeğine göre ilk ve son değerlendirme toplam puan  farklarının 

karĢılaĢtırılmasına ait bulgular yer almaktadır. 

Deney ve kontrol grubundaki kadınların yaĢ, eğitim durumu, gelir düzeyi, 

gebelik haftası, gravida ve tıbbi terminasyon endikasyonu ile STAI-1 karĢılaĢtırılması 

incelendiğinde; gruplar arası ilk değerlendirme puan farkı ve son değerlendirme puan 

farkı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05).  

Deney grununda yer alan kadınların yaĢ grupları arasında incelendiğinde; ilk ve 

son değerlendirmede 20-34 yaĢ grubu kadınların daha kaygılı olduğu fakat farkın 

istatistiksel olarak anlamı olmadığı belirlendi (p>0,05). Kontrol grubunda ise son 

değerlendirmede 35 yaĢ ve üstü kadınların daha kaygılı olduğu fakat farkın istatistiksel 

olarak anlamlı olmadığı tespit edildi (p>0,05).  

Deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların eğitim düzeyleri ile kaygı 

puanları arasındaki iliĢki incelendiğinde, deney grubunda ilk ve son değerlendirmede 

ilk-orta öğretim mezunlarının kaygı puanlarının daha yüksek olduğu, kontrol grubunda 

ise ilk değerlendirmede ilk-orta öğretim mezunlarının daha kaygılı, son 

değerlendirmede lisans ve üstü mezunlarının kaygı puanlarının daha yüksek olduğu  

tespit edildi. Fakat hem deney hem de kontrol grubunda STAI-1 toplam puan farkları 

arasındaki değiĢimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05).  

ÇalıĢmada yer alan kadınların gelir düzeyleri ile STAI-1 toplam puan farkları 

incelendiğinde, deney grubunda geliri yüksek olan kadınların son değerlendirmede 

kaygı puanları geliri az ve orta olanlara göre daha yüksek olduğu, kontrol grubunda ise 

ilk değerlendirme sonucuna göre geliri yüksek olan kadınların kaygı düzeyleri yüksek 

bulundu. Fakat bu farkın deney ve kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı tespit edildi (p>0,05).  

ÇalıĢmaya katılan kadınların STAI-1 toplam puan farkları obstetrik özellikler 

açısından değerlendirildiğinde, hem deney hem kontrol grubunda 2. trimester olan 

kadınların kaygı puanları ilk ve son değerlendirmede de 3. trimestere göre daha yüksek 

olduğu belirlendi.  

Deney grubunda ilk ve son değerlendirme kaygı puan farkları multi gravidalarda 

daha yüksek, kontrol grubunda ise ilk değerlendirmede primigravida daha yüksek tespit 
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edildi. Fakat bu farkın deney ve kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

tespit edildi (p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Tablo 4-14 Deney ve Kontrol Grubunun Tanıtıcı Özellikleri Ġle SBÖ’den Aldığı Ġlk ve Son Değerlendirme Puan Farklarının KarĢılaĢtırılması 

SBÖ 

  
İlk değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Son değer. farkı    

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Kendine Güvenli YaklaĢım 

Deney (n=30) 

YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü -,09±,35 t= -,266 
a
,792 ,23±,20 t= 1,131 

a
,268 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü ,26±,24 t=1,083 
a
,288 ,15±,20 t= ,748 

a
,461 

Deney (n=30) 

Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst c
,132 F= ,210 

b
 ,812 

c
,345 F= 1,781 

b
,188 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst c
,509 F= 1,302 

b
,288 

c
,075 F= ,244 

b
,785 

Deney (n=30) 

Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla -,30±,28 t= -1,080 
a
,289 ,14±,16 t= ,899 

a
,376 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla -,29±,23 t= -1,230 
a
,229 -,22±,20 t= 1,103 

a
,279 

Deney (n=30) 

Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester ,51±,30 t= 1,661 
a
,108 -,11±,18 t=,594 

a
,558 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester -,13±,29 t= -1,564 
a
,658 -,37±,23 t= 1,564 

a
,129 

Deney (n=30) 

Gravida  

Primi / multi gravida ,46±,29 t= 1,597 
a
,121 -,27±,17 t= -1,637 

a
,113 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida ,28±,26 t=1,080 
a
,290 ,02±,22 t=,122 

a
,904 

Deney (n=30) 
Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal ,06±,35 t= ,183 
a
,856 ,30±,20 t=1,503 

a
,144 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal -,04±,29 t= -,162 
a
,872 -,04±,24 t= -,167 

a
,869 
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Tablo 4 – 14 Devamı 

SBÖ 

 

 

İlk değer. 

farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Son değer. 

farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

İyimser YaklaĢım 

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü ,08±,33 t= ,247 
a
,807 ,40±,23 t=1,718 

a
,097 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü ,23±,23 t=1,00 
a
,832 -,01±,21 t= -,046 

a
,963 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst c
,577 F= 1,097 

b
,348 

c
,625 F= 2,479 

b
,103 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst c
,368 F= ,504 

b
,610 

c
,288 F= ,967 

b
,393 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla -,33±,26 t= -1,252 
a
,221 ,141±,194 t= ,725 

a
,474 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla -,29±,22 t= -1,32 
a
,195 -,20±,20 t= ,981 

a
,335 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester ,18±,30 t= ,598 
a
,554 -,20±,21 t= ,917 

a
,367 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester -,40±,26 t= -1,507 
a
,143 -,39±,24 t= -1,616 

a
,504 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida ,31±,28 t=1,104 
a
,279 -,32±,19 t= -1,610 

a
,119 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida ,01±,24 t= ,064 
a
,950 -,03±,22 t= -,169 

a
,867 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal ,04±,33 t= ,13 
a
,903 ,26±,23 t= 1,113 

a
,275 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal 02±,27 t= 0,91 
a
,928 -,06±,25 t=  -,263 

a
,794 
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Tablo 4-14 Devamı 

 

SBÖ 

 

 

İlk değer. 

farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Son değer. 

farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Çaresiz YaklaĢım 

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü ,06±,32 t= ,208 
a
,741 -,11±,22 t= -,603 

a
,551 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü ,24±,26 t=,928 
a
,362 ,41±,23 t= 1,737 

a
,093 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst c
 1,056 F= 2,350 

b
,115 

c
,069 F= ,358 

b
,703 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst c
,566 F= 1,257 

b
,301 

c
,278 F ,675 

b
,518 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla ,06±,25 t= 1,411 
a
,169 -,10±16 t= -,624 

a
,537 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla ,40±,25 t= 1,602 
a
,120 ,29±,24 t= 1,228 

a
,230 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester -,03±,29 t= -,135 
a
,894 -,24±,17 t= -1,398 

a
,173 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester ,46±,30 t= 1,535 
a
,136 ,07±,29 t= ,248 

a
,806 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida -,68±,24 t=- 2,820 
a
,009 -,33±,15 t= -2,102 

a
,045 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida -,6±,25 t= -2,523 
a
,018 -,24±,26 t= -,925 

a
,363 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal ,08±,32 t= ,272 
a
,787 -,06±,19 t= -,313 

a
,756 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal -,22±,31 t= -,736 
a
,468 -,41±,21 t= -1,448 

a
,159 
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Tablo 4-14 Devamı 

 

SBÖ 

 

 

İlk değer. 

farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Son değer. 

farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Boyun Eğici YaklaĢım 

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü ,24±,18 t= 1,326 
a
,195 ,04±,16 t= ,300 

a
,766 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü ,22±,20 t= 1,121 
a
,272 -,02±,20 t= -,124 

a
,902 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst c
,253 F= 1,593 

b
,222 

c
,005 F= ,037 

b
,964 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst c
 1,114 F= 5,349 

b
,011 

c
,692 F= 2,997 

b
,067 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla ,05±,15 t= ,394 
a
,697 -,06±,12 t= -,506 

a
,617 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla ,05±,20 t= ,251 
a
,804 ,35±,18 t= 1,889 

a
,069 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester -,10±,16 t= -,614 
a
,544 -,43±,12 t= -3,631 

a
,001 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester ,36±,23 t= 1,590 
a
,123 ,04±,23 t= ,175 

a
,862 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida -,21±,15 t= -1,398 
a
,173 -,11±,13 t= -,859 

a
,398 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida -,05±,21 t= -,234 
a
,817 -,13±,21 t= -,611 

a
,546 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal ,31±,17 t= 1,742 
a
,093 ,02±,16 t= ,128 

a
,899 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal ,43±,22 t= 1,892 
a
,069 -07,±,23 t= -,321 

a
,750 
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Tablo 4 – 14 Devamı 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001, Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, , t: Independent Samples t Test, F: One-Way Anova Testi, , a: Independent Samples t test,  b: One-Way Anova Testi, c: Tukey testi, 

  Ġlk.: Eğitim durumu, ilk-orta öğretim, Term: Terminasyon

SBÖ 

 

 

İlk değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Son değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Sosyal Desteğe BaĢvurma 

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü ,66±,32 t= 2,059 
a
,049 ,04±,26 t=,159 

a
,875 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü ,06±,24 t=,258 
a
,798 ,23±,24 t= ,987 

a
,332 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst c
,666 F: 1,208 

b
,315 

c
,673 F: 2,292 

b
,120 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst c
,227 F: ,583 

b
,565 

c
,447 F: 1,172 

b
,329 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla ,08±,27 t= ,297 
a
,769 ,56±,18 t=3,095 

a
,004* 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla -,24±,23 t= -1,044 
a
,305 -,43±,22 t= -1,918 ,065 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester ,11±,31 t= ,372 
a
,713 ,48±,21 t= ,2,217

 
 

a
,035* 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester -,18±,28 t= -,662 
a
,514 -,11±,28 t= -,398 

a
,693 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida ,31±,28 t= 1,082 
a
,288 ,03±,22 t= ,168 

a
,867 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida ,36±,24 t= 1,448 
a
,159 ,29±,25 t= 1,159 

a
,26 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal -,09±,34 t= -,270 
a
,789 ,42±,24 t= 1,709 

a
 ,008** 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal ,34±,27 t= 1,236 
a
,227 ,06±,28 t= ,217 

a
,830 



     

 

Tablo 4-14‟de deney ve kontrol grubunun sosyo-demografik ve obstetrik 

özellikleri SBÖ alt boyutlarına göre ilk ve son değerlendirme puan  farklarının 

karĢılaĢtırılmasına ait bulgular yer almaktadır. 

 Deney ve kontrol grubundaki kadınların yaĢ, eğitim düzeyi, gebelik haftası, 

gravida ve tıbbi terminasyon endikasyonu kendine güvenli yaklaĢım tarzı ile 

karĢılaĢtırıldığında; gruplararası ilk ve son değerlendirme toplam puan farkı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptandı (p>0,05).  

ÇalıĢmada yer alan kadınların iyimser yaklaĢım alt boyutundan aldığı toplam 

puan farkı yaĢ, eğitim düzeyi, gebelik haftası, gravida ve tıbbi terminasyon endikasyonu 

grupları arasında karĢılaĢtırıldığında  deney ve kontrol grubunda istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark belirlenmedi (p>0,05).  

Deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların çaresiz yaklaĢım alt boyutundan 

aldığı ilk ve son değerlendirme puan farkı  yaĢ, eğitim düzeyi, gravida ve tıbbi 

terminasyon endikasyonu karĢılaĢtırıldığında gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark tespit edilmezken (p>0,05), gebelik haftası arasında hem deney hem de 

kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi (p<0,05). Deney 

grubunda multigravidalarda çaresiz yaklaĢım sergileme tarzı ilk ve son değerlendirmede 

istatistiksel olarak fazla bulundu (p<0,05). Benzer Ģekilde kontrol grubunun ilk 

değerlendirmesinde multigravidalarda çaresiz yaklaĢım tarzı alt boyutu puan farkı 

istatistiksel olarak anlamlı tespit edildi (p<0,05). 

ÇalıĢmada yer alan kadınların boyun eğici yaklaĢım alt boyutundan aldığı puan 

farkı yaĢ, gravida ve tıbbi terminasyon endikasyonu grupları arasında 

karĢılaĢtırıldığında  deney ve kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

saptanmazken (p>0,05) eğitim durumu ve gebelik haftası arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir iliĢki belirlendi (p<0,05). Deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların 

boyun eğici yaklaĢım alt boyutundan aldığı puan farkları eğitim düzeyleri açısından 

karĢılaĢtırıldığında; sadece kontrol grubunda ilk değerlendirme puan farkı arasında 

istatistiksel anlamlı bir iliĢki saptandı (p: 0,011). Farklılıkların hangi ikili gruptan 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla çoklu karĢılaĢtırma testi  (Tukey testi) yapıldı. Bu 

test sonucuna göre  ilk-orta öğretim (x = 2,20±0,54) ve lisans ve üstü mezunu 

(x =1,84±,55) kadınlarla boyun eğici yaklaĢım tarzı sergilemede anlamlı fark olmadığı, 
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farklılığın ilk-orta öğretim ve lise (x = 1,50±0,47) eğitim seviyeleri arasında olduğu 

belirlendi.   

Ġkinci ve 3. trimester ile boyun eğici yaklaĢım tarzları ilk değerlendirme puan 

farkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki tespit edildi (p<0,05). Deney 

grubunda 3. trimesterde olan kadınların son değerlendirme puanı 2. trimesterde olan 

kadınlara göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0,001).  

ÇalıĢmada yer alan kadınların sosyal desteğe baĢvurma alt boyutundan aldığı 

puan farkı eğitim düzeyi ve gravida grupları arasında karĢılaĢtırıldığında  deney ve 

kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı fark belirlenmedi (p>0,05). Deney 

grubunda yer alan kadınların sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu, ilk değerlendirme 

puan farkı yaĢ grupları arasında (p=0,049), son değerlendirme puan farkı gebelik haftası 

(p=0,004) ve tıbbi terminasyon endikasyonu (p=0,008) istatistiksel olarak anlamlı 

olarak belirlendi.  

 

 

 

 



     

 

Tablo 4-15 Deney ve Kontrol Grubunun Tanıtıcı Özellikleri İle RFADF’den Aldığı İlk ve Son Değerlendirme Puan Farklarının KarĢılaĢtırılması 

*p<0,05,  Ort:ortalama, Ss:Standart sapma, , t: Independent Samples t Test, F: One-Way Anova Testi, Ort:ortalama, Ss:Standart sapma, , a: Independent Samples t test,  b: One-Way Anova Testi, c: Tukey testi,   

Ġlk.: Eğitim durumu, ilk-orta öğretim, Term: Terminasyon 

  

 

İlk değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Son değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

RFADF 

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü 2,79±2,43 t= 1,147 
a
,261 ,29±1,24 t=,235 

a
,816 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü -2,35±1,43 t= -1,642 
a
,112 ,55±1,65 t= ,333 

a
,742 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst c
11,297 F=,376 

b
,690 

c
22,503 F= 3,46 

b 
,037 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst c
11,336 F= ,772 

b
,472 

c
20,900 F= 1,201 

b
,316 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla 3,58±1,87 t= 1,906 
a
,067 -1,15±,97 t= -1,186 

a
,246 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla 1,80±1,42 t= 1,265 
a
,216 3,32±1,49 t= 2,225

 
 

a
,034* 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester -1,21±2,24 t= -,543 
a
,592 -2,01±1,05 t= 1,386 

a
,202 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester 4,04±1,59 t= 2,538 
a
,017* 2,66±1,84 t= 1,415 

a
,168 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida -2,45±2,06 t=-1,188 
a
,245 ,00±1,05 t=,00 

a
 1,000 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida -1,17±1,58 t= -,755 
a
,457 -1,31±1,74 t= -,755 

a
,457 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal 3,45±2,40 t= 1,439 
a
,161 -,708±1,23 t= -,574 

a
,571 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal -,29±1,76 t= -,165 
a
,870 ,25±1,95 t= ,128 

a
,899 



     

 

Tablo 4-15‟de çalıĢmaya katılan kadınların  sosyo-demografik ve obstetrik 

özellikleri RFADF‟na göre ilk ve son değerlendirme puan  farkları arasındaki 

karĢılaĢtırılmasına ait bulgular yer almaktadır. 

 Deney ve kontrol grubundaki kadınların yaĢ, gebelik haftası, gravida ve tıbbi 

terminasyon endikasyonu RFADF ile karĢılaĢtırıldığında; gruplarda ilk ve son 

değerlendirme toplam puan farkı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptanırken (p>0,05), eğitim düzeyi ve gebelik haftasında son değerlendirmede toplam 

puan farkı istatistiksel olarak anlamlı  olarak belirlendi (p<0,05).  

Deney grubunda olan kadınların yaĢ değiĢkeni ile RFADF‟dan aldığı toplam 

puan incelendiğinde; deney grubunda ilk ve son değerlendirme toplam puan farkı 20-34 

yaĢ grubunda daha yüksek olarak belirlendi. Kontrol grubunda ise 35 yaĢ ve üstü 

kadınların ilk değerlendirmede aldıkları toplam puan daha fazla iken son 

değerlendirmede 20-34 yaĢ grubuna göre daha az saptandı. Fakat bu farkın hem deney 

hem de kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edildi (p>0,05). 

Deney ve kontrol grununda yer alan kadınların RFADF aldığı toplam puan 

farkları eğitim düzeyleri açısından karĢılaĢtırıldığında; deney grubunda ilk 

değerlendirme toplam puan farkı arasında istatistiksel anlamlı bir fark saptanmazken, 

son değerlendirme toplam  puan farkı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edildi (p=0,037). Farklılıkların hangi ikili gruptan kaynaklandığını belirlemek amacıyla 

çoklu karĢılaĢtırma testi  (Tukey testi) yapıldı. Bu test sonucuna göre  ilk-orta öğretim 

(x = 7,77±1,89) ve lisans ve üstü mezunu (x = 9,68±2,74) kadınların RFADF puanları 

arasında anlamlı fark olmadığı, buna karĢılık lise, ilk-orta öğretim grupları arasında 

anlamlı fark olduğu belirlendi (p=0,037). RDADF‟a göre uyumu en az olan grup eğitim 

seviyesi lise (x =11,40±3,84) olan kadınlardır.  

Gelir düzeyi ve RFADF toplam puan farkı karĢılaĢtırılmasında, kontrol 

grubunda, az ve denk gelir düzeyina sahip kadınların son değerlendirmede aldıkları 

toplam puanın gelir düzeyi fazla olan kadınlardan istatistiksel olarak fazla olduğu tespit 

edildi (p=0,034). Son değerlendirmede ise toplam puan farkı arasında anlamlı iliĢki 

tespit edilmedi (p>0,05). 

Kontrol grubunda yer alan 2. trimesterde olan kadınların rol fonksiyon uyum 

alanındaki olumlu yöndeki değiĢim 3. trimesterde olan kadınlara göre daha az olduğu 
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tespit edildi (p=0,017). Son değerlendirmede ise 2. ile 3.trimester arasındaki toplam 

puan farkı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir değiĢim saptanmadı (p>0,05).   

Deney grubunda gebeliği fetal anomaliden dolayı tıbbi terminasyon olan 

kadınların RFADF‟dan aldıkları toplam puan farkı son değerlendirmede daha fazla 

bulunurken, kontrol grubunda daha az tespit edildi. Fakat bu farkın deney ve kontrol 

grubunda istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p>0,05).    

 

 



     

 

Tablo 4-16 Deney ve Kontrol Grubunun Tanıtıcı Özellikleri Ġle PYÖ’den Aldığı Ġzlem 

Değerlendirme Toplam Puan Farklarının KarĢılaĢtırılması 

PYÖ 

 

 

İzlem 

değer.farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Aktif Keder  

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü ,91±1,46 t= ,625 
a
,537 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü 4,30±3,56 t= 1,207 
a
,238 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst V
 c

 4,672 F=,444 
b
,646 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst 
c
117,181 F= 1,401 

b
,264 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla -1,24±1,16 t= -1,069 
a
,294 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla -,02±3,57 t= -,007 
a
,995 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester -,70±1,32 t= - ,530 
a
,600 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester 2,50±4,28 t= ,584 
a
,564 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida ,85±1,24 t=,684 
a
,500 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida 1,81±3,87 t=,469 
a
,643 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal -1,95±1,43 t= -1,369 
a
,182 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal -2,50±,4,28 t= -,584 
a
,564 

BaĢa Çıkmada Zorlanma 

Deney   (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü -1,20± ,90 t= -1,336 a
,192 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü 3,20±,4,33 t= ,738 a
,467 

Deney   (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst 
c
5,237 F: 1,328 b

,282 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst 
c
218, 878 F= 1,880 b

,172 

Deney   (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla ,07±,74 t= ,096 a
,995 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla 1,30±4,27 t= ,304 a
,735 

Deney   (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester -,65±,78 t= -,831 a
,413 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester 5,98±4,53 t= 1,322 a
,197 

Deney   (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida ,55±,83 t= ,665 a
,511 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida 12,32±5,2 t= 2,450 a
,021* 

Deney   (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal -,25±,93 t= - ,268 a
,790 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal -3,62±5,11 t= -,708 a
,485 



 91 

Tablo 4 – 16 Devamı  

*p<0,05, Ort:Ortalama, Ss:Standart sapma, t: Independent Samples t test, a: Independent Samples t test, b: One-way Anova,                   

c: Tukey testi, Ġlk: Ġlköğretim, Term: Terminasyon  

 

PYÖ 

 

 

İzlem  

değer. farkı 

(Ort.±Ss.) 

İstatistik 

p 

Umutsuzluk  

Deney (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü -1,95±1,03 t= -1,900 a
,068 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü 2,60±,4,25 t= ,611 a
,546 

Deney (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst 
c
2,700 F= ,468 b

,631 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst 
c
 343,887 F=3,390 b

,049 

Deney (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla -,85±,86 t= -,993 a
,329 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla 2,89±,4,15 t= ,697 a
,492 

Deney (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester -1,05±,90 t= -1,157 a
,257 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester 3,29±4,52 t= ,728 a
,472 

Deney (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida -,03±,99 t= -,034 a
,973 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida -,83±5,04 t= -,165 a
,870 

Deney (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal -,95±1,08 t= -,887 a
,382 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal -6,04±4,91 t= -1,228 a
,230 

PYÖ Toplam Puan 

Deney   (n=30) 
YaĢ 

20-34 / 35 ve üstü -2,25±2,64 t= -,849 
a
,403 

Kontrol (n=30) 20-34 / 35 ve üstü 10,10±11,78 t= 8,64 
a
,395 

Deney   (n=30) 
Eğitim durumu 

İlk. / lise /lisans ve üst ,056 F= ,320 
b
,729 

Kontrol (n=30) İlk./lise /lisans ve üst ,722 F= 3,734 
b
,037* 

Deney   (n=30) 
Gelir düzeyi 

Az - denk  / fazla -2,02±2,11 t= -,957 
a
,347 

Kontrol (n=30) Az - denk / fazla 4,17±11,55 t= ,361 
a
,690 

Deney   (n=30) 
Gebelik haftası 

2.  / 3. trimester -,69±2,42 t= -,286 
a
,777 

Kontrol (n=30) 2.  / 3. trimester 4,66±12,92 t= ,335 
a
,740 

Deney   (n=30) 
Gravida  

Primi / multi gravida -,85±2,27 t= -,374 
a
,711 

Kontrol (n=30) Primi / multi gravida 11,10±12,44 t= ,892 
a
,380 

Deney   (n=30) Tıbbi term. 

endikasyonu 

Maternal+fetal /fetal -3,16±2,61 t= -1,211 
a
,236 

Kontrol (n=30) Maternal+fetal /fetal 12,16±13,76 t= ,884 
a
,384 
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Tablo 4-16‟da çalıĢmaya katılan deney ve kontrol grubundaki kadınların sosyo-

demografik ve obstetrik özelliklerine göre PYÖ ve alt boyutlarından izlem 

değerlendirmesinde aldıkları toplam puan farklarının karĢılaĢtırılmasına ait bulgular yer 

almaktadır. 

Ġzlem değerlendirmesi toplam puan farkı yaĢ grupları arasında incelendiğinde, 

deney grubunda 20 -34 yaĢ grubunda yer alan kadınların aktif keder toplam puanı 35 

yaĢ ve üzeri kadınlara göre daha yüksek bulunurken baĢa çıkmada zorlanma, 

umutsuzluk ve PYÖ toplam puanları daha düĢük tespit edildi. Kontrol grubunda ise   

izlem değerlendirmesi toplam puan farkı yaĢ grupları arasında incelendiğinde 20 -34 yaĢ 

grubunda yer alan kadınların aktif keder, baĢa çıkmada zorlanma, umutsuzluk ve toplam 

PYÖ‟den aldıkaları toplam puan 35 yaĢ ve üstü kadınlara göre daha fazla bulundu. 

Fakat bu farkın hem deney hem de kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı tespit edildi (p>0,05). 

Ġzlem değerlendirmesi toplam PYÖ puan farkı deney ve kontrol grubunda eğitim 

grupları arasında incelendiğinde, deney grubunda aktif keder, baĢa çıkmada zorlanma, 

umutsuzluk ve PYÖ‟den aldıkları toplam puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark belirlenmezken (p>0,05) kontrol grubunda PYÖ toplam puan farkı istatistiksel 

olarak anlamlı olduğu belirlendi (p=0,037). Farklılıkların hangi ikili gruptan 

kaynaklandığını belirlemek amacıyla ileri analiz  (Tukey testi) yapıldı. Bu test sonucuna 

göre  ilk-orta öğretim (x = 1,77±0,44) ile lise mezunu (x = 1,33±0,50),  ilk-orta öğretim 

ile lisans ve üstü mezunu (x = 1,83±0,33) kadınların PYÖ puanları arasında anlamlı bir 

fark olmadığı buna karĢılık ilk-orta öğretim ve lisans ve üstü eğitim düzeyi grupları 

arasında anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p=0,037). 

Gelir düzeyi ve PYÖ toplam puan karĢılaĢtırılmasında, deney ve kontrol 

grubunda yer alan kadınların gelir  düzeyleri arası izlem değerlendirmesi farkı arasında 

anlamlı bir iliĢki tespit edilmedi (p>0,05). 

ÇalıĢmanın deney grubunda yer alan 3. trimesterde olan kadınların PYÖ ve alt 

boyutlarından aldıkları toplam puan farkı 2. trimesterde olan kadınlara göre daha fazla 

belirlendi. Kontrol grubunda ise tam tersi 2. trimesterde olan kadınların PYÖ ve alt 

boyutlarından aldıkları toplam puan farkı 3. trimesterde olan kadınlara göre daha fazla 

belirlendi. Fakat izlem değerlendirmesinde trimesterler arasındaki puan farkı 

istatistiksel olarak anlamlı saptanmadı (p>0,05).   
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ÇalıĢmada yer alan primigravida ve multigravida kadınlar PYÖ ve alt boyuları 

toplam puan farkı izlem değerlendirmesinde trimesterler arasında değerlendirildiğinde, 

deney grubununda anlamlı bir fark belirlenmezken  (p>0,05) kontrol grubunda 

primigravidalarda baĢa çıkmada zorlanma puanı istatistiksel olarak fazla saptandı 

(p=0,027).    

Gebeliğinin tıbbi terminasyon endikasyonları PYÖ ve alt boyutları toplam puan 

farkı ile değerlendirildiğinde hem deney hem de kontrol grubunda istatistiksel olarak 

anlamlı fark belirlenmedi (p>0,05). 
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4.4. Deney ve Kontrol Grubunun STAI-1, SBÖ, RFADF ve PYÖ 

Korelasyonuna Ait Bulgular 

Bu bölümde kadınların çalıĢmanın ilk değerlendirme kısmında elde ettiği STAI-

1, SBÖ, RFADF puanları arasındaki iliĢkiye ait bulgular yer almaktadır.  

Bu bölümün ikinci tablosunda ise tıbbi terminasyon sonrası kadınların STAI-1, 

SBÖ, RFADF puanlarının PYÖ ve alt boyutları arasındaki iliĢkiye ait veriler yer 

almaktadır.  



     

 

    Tablo 4-17 Deney ve Kontrol Grubunun STAI-1, SBÖ ve RFADF’nun Ġlk Değerlendirme Sonuçlarının ĠliĢkisi (N=60) 

  SBÖ 
 

 

RFADF  STAI-1  

Kendine 

güvenli 

yaklaĢım 

Ġyimser 

yaklaĢım 

Çaresiz 

yaklaĢım 

Boyun eğici 

yaklaĢım 

Sosyal 

desteğe 

baĢvurma 

STAI-1  ,063 -,082 a
,383** 

a
,480** ,193 a

,358** 

Kendine güvenli yaklaĢım ,063  a
,695** - 

a
,445** -,094 ,253 - 

a
,494** 

Ġyimser yaklaĢım  -,082 a
,695**  -

a
,420** -,031 ,154 -

a
,521** 

Çaresiz yaklaĢım  
a
,383** - 

a
,445** -

a
,420**  a

,438** -,154 a
,494** 

Boyun eğici yaklaĢım 
a
,480** -,094 -,031 a

,438**  -,003 a
,322* 

Sosyal desteğe baĢvurma  ,193 ,253 ,154 -,154 -,003  -,162 

RFADF 
a
,358** - 

a
,494** -

a
,521** 

a
,494** 

a
,322* -,162   

      *p<0,05,  **p<0,01,  a: Pearson korelasyon analizi (2-tailed)



     

 

Tablo 4-17‟de çalıĢmaya katılan kadınlardan ilk değerlendirme aĢamasında  elde 

STAI-1, SBÖ ve RFADF puanları arasındaki iliĢkiye ait bulgular yer almaktadır.  

ÇalıĢmaya katılan kadınların STAI-1 puanına göre; tıbbi terminasyon uygulanan 

kadınların kaygı düzeyleri ile çaresiz yaklaĢım (p=0,003) ve boyun eğici yaklaĢım (p= 

0,000) arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu belirlendi. Buna ek olarak kaygı 

düzeyi ile RFADF arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu tespit edildi (p=0,005). 

Diğer deyiĢle kaygı düzeyi yüksek olan tıbbi terminasyon uygulanan kadınların rol 

fonksiyon uyum alanına olan adaptasyonun olumsuz etkilendiği görüldü. 

Tıbbi terminasyon uygulanan kadınların kendine güvenli yaklaĢım tarzı 

sergilemesi ile diğer  ölçüm araçları kıyaslandığında; iyimser yaklaĢım ile  pozitif yönlü 

orta düzeyde bir iliĢki (p<0,001) belirlenirken çaresiz yaklaĢım (p<0,001) ve RFADF 

arasında negatif yönlü zayıf bir iliĢki saptandı (p<0,001).  

Stresle baĢa çıkma tarzı olarak iyimser yaklaĢım sergileyen kadınların çaresiz 

yaklaĢım (p=0,001) ile negatif yönü zayıf  ve RFADF (p<0,001) ile negatif yönlü orta 

büyüklükte bir iliĢki saptandı.  

Tıbbi terminasyon uygulanan kadınların SBÖ‟ne göre çaresiz yaklaĢım tarzı 

sergilemesi ile boyun eğici yaklaĢım tarzı arasında pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki 

saptandı (p<0,001).  Buna ek olarak RFADF ile pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki de 

belirlendi (p<0,001).   

Tıbbi terminasyon uygulanan kadınların boyun eğici yaklaĢım tarzı sergilemesi 

ile diğer  ölçüm araçları kıyaslandığında; RFADF ile pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki 

saptandı (p=0,012).  



     

 

Tablo 4-18 Deney Grubunun Son Değerlendirme STAI-1, SBÖ, RFADF Ġle PYÖ 

Arasındaki İliĢki  (N=30) 

  Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği  

PYÖ STAI-1 

Kendine 

güvenli 

yaklaĢım 

Ġyimser 

yaklaĢım 

Çaresiz 

yaklaĢım 

Boyun 

eğici 

yaklaĢım 

Sosyal 

desteğe 

baĢvurma 

RFADF 

Aktif Keder -,131 a
-,429* -,355 ,240 ,098 -,317 ,187 

BaĢa Çıkmada 

Zorlanma 
,048 -159 -,220 a

,561** ,061 -,154 -,022 

Umutsuzluk -,245 a
-,515** 

a
 -,565** 

a
,543** -,029 a

 -,488** 
a
,387

*
 

PYÖ Toplam -,176 a
-,502** 

a
 -,503 

a
,549** -,061 a

 -,427* ,254 

 

* p<0,05,  p**<0,01,  a: Pearson korelasyon analizi (2-tailed) 

 

Tablo 4-18‟de deney grubunun  son değerlendirme aĢamasında  STAI-1, SBÖ ve 

RFADF elde ettikleri puanın PYÖ ve alt boyutları ile  iliĢkisine  bulgular yer 

almaktadır.  

Kendine güvenli yaklaĢım tarzı sergileyen kadınların aktif keder (p=0,018) ile 

negatif yönlü zayıf, umutsuzluk (p=0,004) ve perinatal yas puanı (0,005) ile negatif 

yönlü orta düzeyde bir iliĢki tespit edildi.  

ÇalıĢmaya katılan kadınların iyimser yaklaĢım tarzı ile PYÖ ve alt boyutları 

karĢılaĢtırıldığında; umutsuzluk (p=0,004) ve PYÖ toplam puanı arasında (p=0,005)ile 

negatif yönlü orta bir iliĢki olduğu belirlendi.  

Tıbbi terminasyon uygulanan kadınların çaresiz yaklaĢım tarzı sergilemesi ile 

baĢa çıkmada zorlanma (p=0,001), umutsuzluk (p=0,002) ve toplam PYÖ (p=0,026) 

arasında pozitif yönlü  orta düzeyde bir iliĢki olduğu belirlendi.  

Sosyal desteğe baĢvurma tarzı sergileyen kadınların umutsuzluk (p=0,006) ve 

toplam PYÖ (p=0,019) ile negatif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu saptandı. 

Deney grubunda yer alan kadınların RFADF (p=0,034) ile umutsuzluk ile pozitif 

yönlü zayıf bir iliĢki saptadı. 
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Tablo 4-19 Kontrol Grubunun Son Değerlendirme STAI-1, SBÖ, RFADF Ġle PYÖ 

Arasındaki İliĢki  (N=30) 

  Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği  

PYÖ STAI-1 

Kendine 

güvenli 

yaklaĢım 

Ġyimser 

yaklaĢım 

Çaresiz 

yaklaĢım 

Boyun 

eğici 

yaklaĢım 

Sosyal 

desteğe 

baĢvurma 

RFADF 

Aktif Keder -156 ,153 ,019 -,091 ,076 -,019 -,308 

BaĢa Çıkmada 

Zorlanma 
,067 -,026 -,162 -,152 ,031 -,110 -,158 

Umutsuzluk ,206 -,060 -,148 ,014 ,266 -,203 -206 

PYÖ Toplam ,148 ,016 -,108 -,079 ,131 -,151 -,263 

 

Tablo 4-19‟da kontrol grubunun  son değerlendirme aĢamasında  STAI-1, SBÖ 

ve RFADF elde ettikleri puanın PYÖ ve alt boyutları ile  iliĢkisine  bulgular yer 

almaktadır.  

Kontrol grubunda yer alan kadınların STAI-1, SBÖ ve RFADF elde ettikleri 

puanın PYÖ ve alt boyutları ile arasında anlamlı bir iliĢki saptanmadı.  
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5. TARTIġMA 

Prenatal dönemde fetal tarama ve tanılama yöntemlerinin ekinliği ve çeĢitliliği 

arttıkça gebeliğin tıbbi terminasyon ile sonlandırılması kavramı daha da önem 

kazanmaktadır. Gebeliğin tıbbi terminasyon kararını kabul eden aileye uygulanacak 

destekleyici hemĢirelik bakımı; kadın ve ailesinin süreçte daha az etkilenmesine, kaygı 

ve stresinin azalmasına, fiziksel iyiliğin artmasına, yas sürecini sağlıklı bir Ģekilde 

atlatmasına, benlik algısının ve aile süreçlerinin devamının sağlanmasına ve geleceğe 

yönelik umutla bakmasına neden olacaktır. Bu nedenle gebeliğin tıbbi terminasyon ile 

sonlandırılması kararı verilen ailenin destekleyici bakım alması ve bakımın sürekliliği 

önemlidir (Cote-Arsenault ve ark. 2004). 

Literatür incelendiğinde özellikle gebeliğin tıbbi terminasyon yöntemi ile 

sonlandırıldığında kullanılan destekleyici bir modele rastlanılmamıĢtır. Fakat gebelikte 

düĢük yaĢayan kadınların Swanson Bakım Kuram‟ı doğrultusunda destekleyici bakımın 

etkinliği çalıĢılmıĢtır (Adolfsson 2010). Gebelik kaybı yaĢayan kadınların ruhsal 

etkilenmelerini incelemek için Watson Ġnsan Bakım Modeli  (TektaĢ ve Çam 2017) ve 

benzer Ģekilde Worden‟ın Yas Görevleri Model‟i (Küçükkaya 2009) doğrultusunda 

verilen destekleyici bakımın etkinliğinin de çalıĢıldığı görülmüĢtür. Ancak gebeliğin 

tıbbi terminasyon yöntemi ile sonlandırılması sadece kadının kayıp ve yas yaĢamasına 

değil doğum, doğum ağrısı, fetosit gibi pek çok zorlukla mücadele etmesini gerektiren 

bir durumdur. YaĢanan bu zorluklar kadını biyo-psiko-sosyal ve spiritüal yönden 

etkilemekte ve birçok zorlukla baĢ etmesini gerektirmektedir. Bu nedenle kayıp yaĢayan 

kadını her boyutu ile ele alabilmek ve destek olabilmek için çalĢmamızı Roy 

Adaptasyon Modeli doğrultusunda planlanıp uygulandı. Maternal veya fetal 

nedenlerden dolayı tıbbi terminasyon kararı verilen gebelere tedavi süreci boyunca rutin 

hemĢirelik bakımına ek olarak verilen Roy Adaptasyon Modeli doğrultusunda 

geliĢtirilen hemĢirelik destek programının etkinliğini randomize kontrollü tasarımla 

inceleyen bu çalıĢmanın bulguları literatür doğrultusunda dört baĢlık altında tartıĢıldı.  
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Bunlar; 

5.1. Hasta Tanıtım Formundan Elde Edilen Bulguların TartıĢılması  

5.2. Roy Adaptasyon Modeli Doğrultusunda GeliĢtirilen Tıbbi Terminasyon 

HemĢirelik Destek Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesine ĠliĢkin Bulguların ve 
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5.1. Hasta Tanıtım Formundan Elde Edilen Bulguların TartıĢılması  

Bu bölümde çalıĢma örneklemine dahil edilen kadınların sosyodemografik 

özellikleri; yaĢı, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, aile tipi, çalıĢma durumu ile obstetrik ve 

jineolojik özellikleri; gebelik haftası, gravida, doğum sayısı, düĢük sayısı, küretaj 

sayısına iliĢin bulgular tartıĢıldı. Gebeliğin tıbbi terminasyon için fetal  anomaliler ve 

maternal hastalıkların dağılımı ve tıbbi terminasyon kararı sonrası kadının yaĢadığı  

duygulara iliĢkin bulgularda tartıĢıldı.   

Deney ve kontrol grubuna dahil edilen kadınların yaĢ ortalaması, evlilik süresi, 

medeni durumu, aile tipi, eğitim düzeyi, çalıĢma ve gelir düzeyi benzerlik 

göstermektedir. Deney ve kontrol grupların bu özellikler açısından benzer olması 

çalıĢmanın sonuçlarını etkilememesi açısından önemlidir. 

Ġleri anne yaĢı yüksek riskli doğurganlık davranıĢı kriterlerinden birisi olup 

gebede ve fetüste oluĢabilecek komplikasyonların artmasına neden olabilmektedir 

(Cunningham ve ark. 2010). Kadınların yaĢ ortalamaları; Olgun ve ark.‟nın (2012) 

gebelik terminasyonu ve endikasyonlarını değerlendirdikleri retrospektif çalıĢmada 

27,0±6,1, Turan ve ark.‟nın (2013) Çukurova bölgesindeki kadınların terminasyonu 

etkileyen faktörlerini inceledikleri çalıĢmada 30,43±5,00, Güleç ve ark.‟nın (2013) 

28,9±6,6, Aydın ve ark.‟nın (2016) 27,72±5,45, TektaĢ ve Çam‟ın (2017) daha önce 

gebelik kaybı yaĢamıĢ gebe kadınlara Watson Ġnsan Bakım Modeli‟ne dayalı verilen 

destek programının anksiyete ve depresyon düzeyine etkisini inceledikleri çalıĢmada 

%89,1‟i 15-35 yaĢ arasında olduğu belirlenmiĢtir (Olgun ve ark. 2012; Turan ve ark. 

2013; Aydın ve ark. 2016; TektaĢ ve Çam, 2017).  Lafarge ve ark.‟nın (2013) perinatal 

keder yaĢayan kadınların, baĢ etme yöntemlerini incelediği retrospektif çalıĢmada 

kadınların yaĢ ortalaması 35,5±4,9 ve Ramdaney ve ark.‟nın (2015) tıbbi terminasyon 

sonrası destek isteyen kadınlarla yaptıkları çalıĢmada 32,29±6,25 olarak belirlenmiĢtir 

(Lafarge ve ark. 2013; Ramdaney ve ark. 2015). Maniatelli ve ark. (2018) birinci ve 

ikinci trimester  gebelik kayıplarında  PYÖ‟nin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirdiği 

çalıĢmada kadınların yaĢ ortalaması 34,1±5,2 olarak saptanmıĢtır (Maniatelli ve ark. 

2018). Hutti ve ark. (2018) ise yaĢ ortalamasını 31,22±5,60 olarak tespit etmiĢtir (Hutti 

ve ark. 2018).  ÇalıĢmada yaĢ ortalaması, deney grubu için 30,10±4,98, kontrol grubu 

için 31,23±6,32 olarak belirlenmiĢtir. ÇalıĢmaya katılan tüm kadınların yaĢ ortalaması 

ise 30,66±5,66 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 4-1). Bu çalıĢmada kadınların yaĢ 

ortalamasının yapılmıĢ diğer çalıĢmalardaki sonuçlar ile uyum gösterdiği saptanmıĢtır. 
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ÇalıĢmaya katılan gebelerin toplam evlilik süresi 62,95±48,72 (ay) (yaklaĢık 5,5 

yıl) olarak belirlenmiĢtir. TektaĢ ve Çam‟ın (2017) çalıĢmasında evlilik süresi 4,60±3,00 

yıl olarak belirtilmiĢtir (TektaĢ ve Çam 2017). Bu çalıĢmadaki evlilik süresi verisi 

TektaĢ ve Çam‟ın çalıĢması ile uyum göstermektedir. 

Türkiye Nüfus Sağlık AraĢtırmaları (TNSA) 2013 verilerine göre 25-29 yaĢ 

arasındaki kadınların %44,4'ünün lise ve üzeri eğitim aldığı ve 30-34 yaĢ arasındaki 

kadınların ise %34,7'sinin lise ve üzeri eğitim aldığı saptanmıĢtır. Türkiye‟de perinatal 

kayıp yaĢayan üreme çağındaki (20 -39 yaĢ) kadınların %47,2‟sinin eğitim düzeyi 8 yıl 

ve altı olarak bildirilmiĢtir (TNSA 2013). TektaĢ ve Çam‟ın (2017) çalıĢmasında 

kadınların %24,2‟si lisans ve üstü eğitim aldığı belirlenmiĢtir (TektaĢ ve Çam 2017). 

ÇalıĢmada yer alan kadınların eğitim durumu incelendiğinde deney grubundaki 

kadınların %53,3‟ü ve kontrol grubunun %40‟ı lisans ve üstü eğitim aldığı 

belirlenmiĢtir (Tablo 4-1). Türkiye‟de 1977 yılında zorunlu eğitimin 8 yıla çıkarılması 

ile birlikte kadınların eğitim seviyesinde artıĢ yaĢansa da bu kadınların eğitim durumları 

literatüre göre daha yüksek bulunmuĢtur. Bu farklılığın nedeni TNSA verisindeki 

perinatal kayıp; düĢük, küretaj gibi gebeliğin kendiliğinden veya erken kayıplarını 

içermesinden kaynaklandığını düĢünülmektedir. Bu çalıĢmada kayıplar endikasyon 

sonucu ailenenin kendi verdiği bir karar sonrası yaĢanan perinatal geç kayıpları 

içermektedir. TNSA-2013 raporuna göre Türkiye‟de üreme çağındaki kadınların sadece 

%31,1‟i bir iĢ kolunda çalıĢtığı bildirilmiĢtir (TNSA 2013). ÇalıĢma deney grubundaki 

kadınların %43,3‟ü ve kontrol grubunun ise %30‟unun çalıĢtığı saptanmıĢtır (Tablo 4-

1). TNSA-2013 raporuda belirtildiği gibi eğitim seviyesi ve çalıĢma durumu birbiri ile 

iliĢkili faktörlerdir. Bu bağlamda bakıldığında bu çalıĢma TNSA-2013 verileri kontrol 

grubunda benzerlik gösterirken deney grubunda fazla bulunmuĢtur. Diğer yandan eğitim 

düzeyi, çalıĢma durumu ve gelir birbiri ile yakından iliĢkili olan bir diğer faktördür. 

TÜĠK-2018 verilerine göre eğitim seviyesi ve gelir dağılımı Ģu Ģekildedir; en az lise ve 

altı mezun kadınların yıllık gelir düzeyi toplam 11345 TL, lise ve dengi okul mezunu 

17107 TL, yükseköğretim mezunu 32847 TL gelir düzeyi olduğu belirtilmiĢtir (TÜĠK 

2017b). Turan ve ark. (2013) yaptıkları çalıĢmada kadınların ortalama gelir düzeyini 

orta ve üstü (2800±1550 TL) saptamıĢtır. ÇalıĢmada deney grubundaki kadınların 

%53,3‟ü ve kontrol grubunun %36,7‟si gelir düzeyinu fazla olarak belirtilmiĢtir (Tablo 

4-1). TÜĠK-2018 verileri ve literatüre göre kıyaslandığında çalıĢmaya katılan kadınların 

gelir düzeylerinin fazla olması beklenen bir sonuçtur.  
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Yılmaz ve Beji‟nin (2013) daha önce gebelik kaybı yaĢayan gebeler ile 

yaptıkları çalıĢmada, önceki gebeliğinde kayıp yaĢayan kadınların %75,6‟sının ve 

gebelik kaybı yaĢamayan kadınların ise %75,2‟sının isteyerek gebe kaldığını 

belirtmiĢlerdir (Yılmaz ve Beji 2013). Benzer Ģekilde Turan ve ark.‟nın (2013) 

yaptıkları çalıĢmada da bu oran %80,7, TektaĢ ve Çam‟ın (2017) çalıĢmasında %93 

olarak belirtilmiĢtir (Turan ve ark. 2013; TektaĢ ve Çam 2017). ÇalıĢmaya katılan 

kadınların %80‟i isteyerek gebe kaldığını belirtmiĢlerdir (Tablo 4-2). Bu çalıĢma 

yapılmıĢ diğer çalıĢmalar ile benzerlik göstermektedir. ÇalıĢmaya katılan kadınların 

neredeyse tamamının (deney grubu=%90 ve kontrol grubu=%96,7) spontan gebe kaldığı 

saptanmıĢtır (Tablo 4-2). Turan ve ark.‟nın çalıĢmasında da (2013) kadınların %86,3‟ü 

spontan gebe kaldığı saptanmıĢtır (Turan ve ark. 2013). Bir toplumdaki infertilite sıklığı 

ve doğurganlığı etkileyen faktörler; yaĢ, ırk, din, eğitim, gelir, sağlık hizmetlerine 

eriĢim, toplumsal çevre, çevresel ve mesleki ortam vb.'dir (NICE 2013). ÇalıĢmaya 

katılan kadınların yaĢ ortalamaları, eğitim düzeyi, gelir düzeyi gibi faktörler göz önüne 

alındığında spontan gebe kalma oranının yüksek olması olası olarak düĢünülmektedir.  

Bu çalıĢmada deney grubundaki kadınların %30‟u, kontrol grubunundaki 

kadınların %16,7‟si daha önceki gebelik sonlandırması yaĢadıklarını belirtmiĢlerdir. 

Gebelik sonlandırma dağlımlarına bakıldığında %11‟i düĢük, %5‟i küretaj ve %3,3‟ü 

tıbbi terminasyon (ölü doğum) yaĢadığı tespit edilmiĢtir (Tablo 4-2). Ramdaney ve 

ark.‟nın (2015) çalıĢmasında kadınların %1,96‟sı fetal anomali nedeni ile ve %13,7‟si 

sosyal nedenlerden dolayı daha önce gebeliklerini sonlandırdığını belirlemiĢtir 

(Ramdaney ve ark. 2015). Ramdaney ve ark. (2015) yaptıkları çalıĢma farklı bir ülkede 

yapılmasına rağmen sonuçları bu çalıĢmayla benzerlik gösermektedir.  

TNSA 2013 verilerine göre perinatal ölüm hızı binde (‰)11 ve TÜĠK - 2018 

verilerine göre neonatal ölüm ‰6,4 olarak rapor edilmiĢtir (TNSA 2014; TÜĠK 2017a). 

Ülkemizde 11-24. gebelik haftalarında ayrıntılı ultrason yapılmakta ve gebeliğinde risk 

olan kadınlar tespit edilmektedir (TaĢkın 2011). ÇalıĢmanın yapıldığı hastanede takip 

edilen gebelerin ilk ultrasonları 6-11. haftalarda ve ayrıntılı ultrasonları 11-24. haftada 

yapılmaktadır. Risk tespit edilen gebeler yakın takip ile viabilite sınırı öncesi teĢhis ve 

tanı konulmaya çalıĢılmaktadır (Kurt ve Tunca 2016). Gebelik haftası ortalaması 

çalıĢmalarda; Aydın ve ark. (2016) 22,0±4,36, Ramdaney ve ark. (2015) 16,77±3,63, 

Güleç ve ark. (2013) 19,5±4,0 ve Lafarge ve ark. (2013)  18,5±4,9 olarak bildirilmiĢtir  

(Güleç ve ark. 2013; Lafarge ve ark. 2013; Ramdaney ve ark. 2015 ve Aydın ve ark. 

2016). Literatürde yer alan çalıĢmalardaki gebelik haftası faklılığı çalıĢmaların 
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yönteminden kaynaklanmaktadır. Bu çalıĢmada gebelik haftası ortalaması deney grubu 

için 24,77±4,84, kontrol grubu için 24,53±3,91 olarak saptanmıĢtır (Tablo 4-2). 

ÇalıĢmanın yapıldığı hastanenin tersiyer bir hastane olması, bazı hastalıkların gebeliğin 

geç dönemlerinde kesin tespit edilmesinden ve çalıĢmanın tasarımında 20. ve 20. 

gebelik haftasından büyük gebeliklerin çalıĢma gruplarına dahil edilmesinden dolayı bu 

çalıĢmada gebelik haftası ortalaması literatüre göre daha büyük bulunmuĢtur.  

Aydın ve ark. (2016) çalıĢmasında gravidayı 2,12±1,37, pariteyi 1,0±0,9 olarak 

belirtmiĢtir (Aydın ve ark. 2016). Güleç ve ark (2013)  çalıĢmasında gravidayı 2,6±1,6, 

pariteyi 1,2±1,3 olarak saptamıĢtır (Güleç ve ark. 2013). Aydın ve ark. (2016) 

çalıĢmasında kadınların %46,2‟sinin ilk gebeliği, %33,8‟inin primipar ve %20‟sinin 

multipar olduğunu tespit etmiĢtir. Lafarge ve ark.‟da (2013) örnekleminin %42,2‟sinin  

ilk gebeliği olduğunu belirtmiĢtir (Lafarge ve ark. 2013). ÇalıĢmada kadınların 

%30‟unun ilk gebeliği (gravida= 2,41±1,71), %38,3‟ü primipar ve %61,7‟si multipar 

(parite= 1,85±0,95) olarak saptanmıĢtır (Tablo 4-2). Bu çalıĢmaya katılan gebelerin 

gravidası ve paritesi literatür ile benzerlik göstermektedir.  Güleç ve ark. (2013) son 

gebelikten bu yana geçen süreyi ortalama 4,4±3,3 (yıl) olarak belirtmiĢlerdir (Güleç ve 

ark 2013). Bu çalıĢmada son gebelikten bu yana geçen süre yapılmıĢ çalıĢmayla (deney 

grubu= 44,32±52,09 (ay) (yaklaĢık 4yıl), kontrol grubu= 51,50±37,99 (ay) (yaklaĢık 5 

yıl)) benzerlik göstermektedir.   

Yılmaz ve Beji‟nin (2013) çalıĢmasında daha önce gebelik kaybı yaĢayan 

kadınların %53,3‟ünün ve gebelik kaybı yaĢamayan kadınların ise %47,7‟sinin yaĢayan 

çocuklarının olduğu bildirilmiĢtir (Yılmaz ve Beji‟nin 2013). Aydın ve ark. (2016) 

çalıĢmasında kadınların %48,8‟inin, Ramdaney ve ark. (2015) ise %41,2‟sinin yaĢayan 

çocuğunun olmadığını belirtmiĢtir. Aydın ve ark. (2016) örnekleminin %58,8‟nin ve 

Ramdaney ve ark. (2015) ise %35,3‟ünün  yaĢayan en az bir çocuğu olduğunu 

belirtmiĢtir (Aydın ve ark. 2016; Ramdaney ve ark. 2015). Bu çalıĢmada kadınların 

%43,3‟ünün yaĢayan çocuğunun olmadığını ve %56,7‟sininn az yaĢayan bir çocuğu 

olduğu belirlenmiĢtir (Tablo 4-2). Bu çalıĢma literatür ile benzerlik göstermektedir. 

Olgun ve ark. (2012) gebelik terminasyonu ve endikasyonlarını 

değerlendirdikleri 1629 kadının verilerini inceledikleri retrospektif çalıĢmada, 

gebeliklerin %64,5‟i yapısal anomaliler, %10,5‟i amniyon mayii anomalileri, %9,5 

kromozom anomalileri, %5,1‟i fetal hidrops ve %4,4‟ü maternal hastalıklar  nedeniyle 

gebeliğinin sonlandırıldığı saptanmıĢtır (Olgun ve ark. 2012). Bu çalıĢmada gebelikler 
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sırasıyla (%73,33) fetal anomaliler, kromozom anomalileri (%25), amniyon sıvı 

anomalilikleri (%15), fetal hidrops (%6,7) ve maternal hastalıklar/riskler (%10) 

nedeniyle sonlandırılmıĢtır (Tablo 4-3). ÇalıĢma sonuçları literatür ile benzerlik 

göstermektedir. Buna ek olarak Aydın ve ark. (2016) çalıĢmasında da  fetal anomali 

oranı %70 bulunmuĢtur (Aydın ve ark. 2016).  

Kadınların yaĢadıkları bu zorlu süreçte hissettiklerini daha iyi anlayabilmek için, 

kadınların tıbbi terminasyon kararı sonrası yaĢadığı duyguları açık uçlu bir soru ile 

değerlendirildi. Her insanın kayıp karĢısında verdiği tepki birbirinden farklıdır 

(Küçükkaya 2009). ÇalıĢmada kadınların  tamamı “kalbim duracak gibi, beynim 

uyuĢuk, hiç uyuyamadım, nefesim daralıyor” Ģeklinde fiziksel Ģikayetleri içeren ifadeler 

kullanmıĢtır. Kayıp karĢısında vücudun yaĢanan bu büyük enerji dalgasına fiziksel 

tepkiler vermesi olağandır. Fiziksel Ģikayetlere ek olarak kayıp karĢısında verilen 

yaygın tepkilerden bazıları inanmama, inkar, Ģok ve konfüzyon vb.‟dir (Volkan ve Zintl 

2017). Bu çalıĢmada da kayıp sonrası kadınlar inanmama, Ģok, inkar, uyuĢukluk, 

gerçeğin farkında olamama gibi tepkiler verdiği görülmüĢtür (Tablo 4-4). YaĢanan 

yadsıma aslında kayıp sonrası verilen biliĢsel tepkilerin bazılarıdır. Kabullenmeme, 

inkar, uyuĢma, gerçeğin farkında olamama Ģokun birden yaĢanmasına engeller ve bireyi 

kayba yavaĢ yavaĢ alıĢtırır  (Kara 2016b; Volkan ve Zintl 2017). ÇalıĢma sonuçları 

“Andersson ve ark.‟nın (2014)” ikinci trimester gebelik kaybı yaĢayan kadınların 

deneyimlerini, duygu ve düĢüncelerini belirlemek amacıyla yaptıkları “nitel 

çalıĢmadaki” duygularla benzerdir. Kadınların hissettikleri duygular; yas (%63), korku 

(%53), acı (%43), inanmama (%40), suçluluk (%37), öfke (%13) ve ambivalans (%10) 

duygulardır. Fottrell  ve ark.‟nın (2010) çalıĢmasında perinatal kayıptan sonra 

ebeveynlerde depresif  belirtiler, suçluluk hissi, uzun süreli üzüntü ve kontrol kaybı 

hissi sıklığında artıĢ olduğu ve Kersting ve ark. (2007) prospektif çalıĢmasında ise 

kadınların perinatal kayıp sonrası üzüntü, öfke suçluluk ve kızgınlık yaĢadıklarını tespit 

etmiĢtir (Kersting ve ark. 2007; Fottrell ve ark. 2010). Kadınlar yaĢadıkları bu zorlu  ve 

karmaĢık sürecin olumsuzda olsa sonuçlanması karĢısında “rahatlama” yaĢadıklarını 

belirtmiĢlerdir. Andersson ve ark.‟nın (2014) çalıĢmasında da benzer Ģekilde  kadınlar 

“rahatlama” (%37) yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir (Andersson ve ark. 2014). Sutan ve 

ark.‟da  (2010) yaptıkları çalıĢmada kadınların kayıp sonrası yoğun bir üzüntü (%98,39) 

ve nadirde olsa huzur (%3,23) yaĢadıklarını belirtmiĢtir (Sutan ve ark. 2010). Saflund ve 

Wredling (2006) 22 kadın ile yaptığı nitel çalıĢmasında sadece 3 kadın bebeğinin 

ölümünden bir baĢkasını sorumlu tuttuğu görülmektedir (Saflund ve Wredling 2006). 
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Kayıp karĢısında ölen kiĢiyi, kendini ya da bir baĢkasını suçlama kayıp karĢısında 

beklenen tepkilerden bir tanesidir. Bu çalıĢmada da eĢini, kendini hatta ona çok iyi 

baktığı halde ölen bebeğini suçlayan kadınlar yer almaktaydı (Tablo 4-4).  

Her ebeveyenin yas süreci birbirinden farklıda olsa süreçte kayıp yaĢayan kadın 

desteklenmeye ihtiyaç duyar (Queensland Clinical Guidelines 2018b). Sutan ve ark.‟nın 

(2010) kayıp yaĢayan kadınların destek düzeyi ve depresyon iliĢkisini inceledikleri 

retrospektif çalıĢmada, kadınların %98,39‟u destek aldığını ve bu desteği en fazla 

eĢinden (%93,55), ailesinden (%87,10), kardeĢinden (%46,77) ve arkadaĢlarından 

(%53,23) olduğu belirlemiĢtir (Sutan ve ark. 2010). Allahdadian ve ark.‟nın (2015) nitel 

çalıĢmasında perinatal kayıpta eĢ desteğinin önemi tekrar vurgulanmıĢtır. Kadınlar 

eĢlerinin yanlarında oldukları için onlara “minettar olduklarını” ve eĢlerin destekleri için 

“Tanrı‟ya Ģükür ettiklerini” ifade etmiĢlerdir. Allahdadian ve ark.‟nın çalıĢmasının en 

çarpıcı sonucu ise hastanede eĢ ve refakatçi desteği ön plana çıkarken kadınların taburcu 

olduktan sonra en büyük destekçilerinin akrabaları olduğu belirtilmiĢdir (Allahdadian ve 

ark. 2015). Bu çalıĢmada  hem deney hem kontrol grunundaki kadınların %96,7‟si 

destek aldığını ve bu desteği eĢ (deney= %96,7; kontrol=%90), anne (deney= %76,7; 

%86,7), baba (deney= %63,3; kontrol=%80) ve kardeĢden (deney= %60;  %76,7) 

olduğunu belirtmiĢlerdir (Tablo 4-5). Bu çalıĢma literatür ile benzerlik göstermektedir. 

ÇalıĢmanın literatür ile benzerlik gösterdiği bir diğer sonuç ise algılanan desteğin 

derecesidir. Sutan ve ark. (2010) çalıĢmasında kadınların %83,87‟si yeterli düzeyde 

destek aldığını belirtmiĢtir (Sutan ve ark. 2010). ÇalıĢmada algılanan desteğin derecesi 

GKÖ ile değerlendirildiğinde,  deney grubu için 9,05±1,87 (min=1-maks=10), kontrol 

grubu için 8,39±2,34 (min=1,7-maks=10) olarak saptanmıĢtır (Tablo 4-5). Bu değere 

göre kadınların aile ve çevrelerinden yeterli desteği aldığı görülmektedir.  

Tıbbi terminasyonda, doğum indüksiyonu için kullanılan PGE1‟in en yaygın yan
 

etkisi ishal, mide bulantısı, kusma, baĢ ağrısı, karın ağrısı, kabızlık, kızarıklık, yüksek 

ateĢ ve uterus rüptürü olasılığıdır  (ACOG 2014). Bunun yanı sıra yaĢanan yoğun stres, 

kaygı ve özellikle kayıp kadınlarda bulantı, kusma, uykusuzluk gibi fiziksel 

Ģikayetlerinde artırmasına neden olur (Küçükkaya 2009; Queensland Clinical 

Guidelines, 2018b). ÇalıĢmada fiziksel Ģikayetler, Ģiddet olarak “GKÖ göre 

değerlendirildi. Hem deney hem de kontrol grubundaki kadınların yaĢadıkları fiziksel 

Ģikayetlerin Ģiddeti benzer olduğu belirlendi. DeğiĢkenlerin homejen dağılımı 

uygulamanın değerlendirilmesi açısından önem taĢımaktadır. Kayıp karĢısında iĢtah 

değiĢikliği, artması veya azalması gibi fiziksel tepkiler yaygın yaĢanır (Queensland 
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Clinical Guidelines, 2018b). ÇalıĢma örneklemine dahil edilen kadınlarda  iĢtah durumu 

hem deney (%60) hem de kontrol grubundaki kadınlar (%66,7) için farklılık gösterdiği 

belirlendi (Tablo 4-6). ÇalıĢmadaki kayıp karĢısında iĢtah değiĢimi literatür bilgisini 

destekler niteliktedir.  PGE1 kullanımındaki en riskli yan etki  uterus rüptürü 

olasılığıdır.  Aslan ve ark. (2004) yaptıkları  retrospektif analizde misoprostol 

indüksiyonunun sezaryen geçirmiĢ olgularda uterus rüptürü riskini iki kat arttırdığını ve 

maternal güvenilirlik açısından dikkatli olunması gerektiğini belirtmiĢlerdir (Aslan ve 

ark., 2004). Güleç ve ark. (2013) ise uterus rüptürü oranını %1,1 olarak saptamıĢtır 

(Güleç ve ark. 2013). Bu çalıĢmada sadece bir kiĢi  uterus rüptürü olması sonucu 

çalıĢma grubundan çıkarıldı (ġekil 3-1). 
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5.2. Roy Adaptasyon Modeli Doğrultusunda GeliĢtirilen Tıbbi Terminasyon 

HemĢirelik Destek Programının Etkinliğinin Değerlendirilmesine ĠliĢkin 

Bulguların TartıĢılması 

Normal bir gebelik sürecinde beklenmeyen bir anda fetüse veya anneye ait bir 

sağlık riskinin oluĢması gebe ve ailesinde kaygı ve strese neden olabilir. Gebeliğe ait 

risk Ģüphesi dahil gebe ve ailesinin yoğun kaygı yaĢamasına neden olur. Saflund ve 

Wredling (2006) 22. gebelik haftası ve daha büyük gebelik kaybı yaĢamıĢ çiftlerin 

deneyimlerini araĢtırdıkları nitel çalıĢmada, örnekleminin neredeyse tamamının gebelik 

sürecinde antenatal kontrollerde dâhil yoğun kaygı yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir 

(Saflund ve Wredling 2006). Hutti (2018) kaygının perinatal keder ile iliĢkisini 

belirlemek amacıyla yaptığı çalıĢmada, perinatal kaybın kaygıya neden olduğunu ve 

benzer Ģekilde Scheidt ve ark.‟nın (2007) sistematik derlemesinde de perinatal kaybın 

kaygı ve anksiyete bozukluğuna neden olabileceği belirtilmiĢtir (Scheidt ve ark. 2007; 

Hutti 2018). Wiebe‟nin (2001) çalıĢmasında kadınların anksiyete skoru orta ve üstü 

tespit edilmiĢtir (Wiebe 2001). Slade ve ark.‟nın (1998) medikal ve cerrahi abortus 

yaĢayan kadınların anksiyete ve depresyon düzeylerini karĢılaĢtırmak amacıyla 

yaptıkları çalıĢmada her iki gruptaki kadınların iĢlem öncesi sınırda anksiyete 

yaĢadıkları saptanmıĢtır (Slade  ve ark., 1998). Kersting ve ark. (2007) prospektif 

çalıĢmasında fetal anomaliye bağlı tıbbi terminasyon yaĢayan kadınların STAI-1 puanı 

47,5±12,13 olarak bildirilmiĢtir (Kersting ve ark. 2007). ÇalıĢmada hem deney 

(47,53±5,49) hem de kontrol (45,43±6,37) grubunda TTDP öncesi kaygı skorları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmamıĢtır (p>0,05). Bu durum 

deney ve kontrol grubunun karĢılaĢtırılması açısından önem taĢımaktadır. ÇalıĢmaya 

dahil edilen kadınların ilk ve son değerlendirme puan ortalamaları karĢılaĢtırıldığında 

deney (p=0,071) ve kontrol (p=0,210) grubunda kaygı puanlarının azaldığı ancak bu 

düĢüĢün her iki grup için istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluĢturmadığı saptanmıĢtır. 

Fakat deney grubundaki kaygı puan ortalamasının düĢüĢü, anlamlılık düzeyine (p=0,05) 

çok yakın olduğu görülmektedir (Tablo 4-7).  Ek olarak, Hutti ve ark. (2018) gebelik 

kaybından bu yana 3 – 5 ay geçmiĢ kadınların, perinatal keder yoğunluğu, depresyon ve 

kaygı durumlarını inceledikleri tanımlayıcı çalıĢmada kayıp sonrası kadınlarn yoğun 

kaygı yaĢadıklarını belirtmiĢtir. Slade ve ark.‟nın (1998) çalıĢmasında kayıp sonrası 

kaygı puan ortalaması anlamlı düzeyde düĢdüğü ve kaygı puanının normal sınırlara 

gerilediği görülmüĢtür (Slade ve ark.,1998). ÇalıĢmanın TTDP öncesi ve sonrası kaygı 

puan ortalaması literatür ile uyum göstermektedir. TTDP Roy Adaptasyon Modeli’nin 

benlik kavramı uyum alanına istatistiksel olarak hedeflenen düzeyde etki 
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sağlamadığı fakat deney grubunun ilk ve son değerlendirme kaygı puanı farkının 

daha fazla olduğu görülmüĢtür. H1a  reddedildi. Bu bağlamda tüm kadınların tıbbi 

terminasyon iĢleminden dolayı yoğun bir kaygı yaĢadıkları ve yaĢanan bu kaygının 

doğum sonrasıda devam ettiği görülmektedir.  Tıbbi terminasyon öncesi kaygının bu 

denli yüksek olmasının nedeni gebeliğin sonlandırma Ģekli ile ilgili olduğu 

düĢünülmektedir. Doğum Ģekli çiftlerde kaygı yaratan bir faktördür. Saflund ve 

Wredling (2006)  çalıĢmasında örneklemin yarısı sezaryen olma ihtimalini sormuĢtur. 

Saflund ve Wredling‟in çalıĢması bu düĢünceyi destekler niteliktedir. Doğum sonrası 

kaygı puanının halen yüksek olması, pek çok kadın için süreç ile  ilgili belirsizliğin 

devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu belirsizlik patoloji, genetik sonucunun 

belirlenmemesi, yapıldıysa tıbbı terminasyon öncesi genetik testlerin 

sonuçlanmamasından oluĢmaktadır  

Stres ile baĢ edebilme, bireylerin kayıp sonrası hayatına uyumunu artıran önemli 

bir faktördür. Gebelerin stresle baĢa çıkma tarzları anksiyete düzeyleri ile yakından 

iliĢkilidir. Boyun eğici yaklaĢım ve çaresiz yaklaĢım sergileyen gebelerin anksiyete 

düzeyleri daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir (Dağlar ve Nur 2014). Gebeliğin tıbbi 

terminasyon ile sonlandırılmasında stres ile baĢ etmede sosyal destek önemli bir yere 

sahiptir. HemĢireler kayıp yaĢayan aileye rol model olarak onları cesaretlendirmelidir. 

Özellikle uygun hemĢirelik giriĢimleri ile psikososyal destek sağlamalılardır. Ailelere 

muhakkak kayıp sonrası profesyonel ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi 

verilmelidir (Hutti 2005). Saflund ve Wredling (2006)  çalıĢmasında, çiftlerin doğum 

öncesi tıbbi terminasyon ile ilgili bilgi almaya ve sağlık çalıĢanı ile konuĢma ihtiyacı 

duyduklarını belirtmiĢtir (Saflund ve Wredling 2006). Karaca ve Oskay (2018)‟ın düĢük 

deneyimi yaĢayan kadınlarla yaptıkları çalıĢmada kadınların sıklıkla kendine güvenli 

yaklaĢım ve sosyal destek arama yaklaĢımları sergiledikleri belirlenmiĢtir (Karaca ve 

Oskay, 2018). Davies ve ark.‟nın (2005) karĢılaĢtırmalı çalıĢmasında ise ikinci trimester 

gebelik kayıplarının birinci trimester gebelik kayıplarına göre kadınlarda daha fazla 

strese neden olduğunu belirtmiĢtir (Davies  ve ark. 2005). YaĢanan bu stresin en önemli 

nedenini ikinici trimester gebelik kayıplarında kadının tıbbi terminasyon yöntemi ile 

bebeğini doğururken, birinci trimester gebelik kayıpları anestezi eĢliğinde uygulanan 

cerrahi yöntem ile fetüsün  alınmasından kaynaklandığını belirtmektedir (Davies ve ark. 

2005). Bu çalıĢmada da kadınlar tıbbi terminasyon yöntemi ile gebelikleri 

sonlandırılmakta, hatta viabilite sınırına ulaĢmıĢ pek çok gebeye fetosit iĢlemi 

uygulanmıĢtır. Her bir iĢlem kadının baĢ etmesi gereken kriz ve stres faktörüdür. Tıbbi 
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terminasyon sürecinde “Sosyal desteğe baĢvurma” kadınlar için önemli bir baĢ etme 

yöntemidir. Sosyal destek sistemi yetersiz olan bir kadın sosyal destek arayıĢı içerisine 

girecektir. Kadın sosyal desteği eĢ, anne, akraba gibi yakın çevresinden alabileceği gibi 

hemĢire veya sosyal destek gruplarından da alabilir. Allahdadian ve ark.‟nın (2015) 

çalıĢmasında, kadınlar doğum ve postpartum dönemde sağlık çalıĢanları tarafından 

destekleyici bakıma ve tıbbi giriĢime ihtiyaç duyduklarını belirtmiĢtir. Özellikle doğum 

esnasında kadınlar sağlık çalıĢanlarının doğum için söyledikleri önerleri unuttuklarını ve 

bunun için ek stres yaĢadıklarını tespit etmiĢtir (Allahdadian ve ark. 2015). Bu nedenle 

sağlık çalıĢanları kayıp yaĢayan kadınlara kısa, net ve yakın vade için öneriler 

sunmalıdır. Bir diğer önemli krtiter ise bakımın sürekliliğidir. Allahdadian ve ark.‟nın 

(2015) çalıĢmasında sosyal destek gruplarının etkinliğinden de bahsedilmiĢtir. 

ÇalıĢmada, kadınlar kendileri gibi perinatal kayıp yaĢamıĢ ve bu zorlu süreci sağlıkla 

atlatmıĢ kiĢileri gördüklerin de cesaretlendiklerini ve süreci kabul etmenin daha kolay 

olduğu ifade etmiĢlerdir (Allahdadian ve ark. 2015).  

Bu çalıĢmada tıbbi terminasyon iĢlemi öncesi kadınların stresle baĢa çıkma 

tarzları SBÖ ile belirlendi. Hem deney hem de kontrol grubundaki kadınların kendine 

güvenli, iyimser, sosyal destek arama, çaresiz ve boyun eğici yaklaĢım alt boyut puan 

ortalaması kontrol grubu ile istatistiksel olarak benzer olduğu saptandı. ÇalıĢmada her 

iki gruptaki  kadınların en sık baĢvurdukları baĢ etme yöntemi sosyal desteğe baĢvurma 

ve boyun eğici yaklaĢım tarzları olduğu belirlendi. Bu bulguların çalıĢmanın baĢlangıç 

aĢamasında benzer olması Roy Adaptasyon Modeli‟ne göre oluĢturulan TTDP‟nın 

etkinliğini değerlendirmek açısından önemlidir. ÇalıĢmadaki ilk ve son değerlendirme 

arasındaki fark incelendiğinde; rutin hemĢirelik bakımına ek olarak uygulana Roy 

Adaptasyon Modeli‟ne göre temellendirilmiĢ TTDP alan deney grubunun stresle baĢa 

çıkma tarzları ölçeği alt boyutlarında kendine güvenli (p<0,001) ve iyimser yaklaĢım 

(p<0,001) tarzlarındaki madde ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı, 

çaresiz yaklaĢım (p<0,001), boyun eğici yaklaĢım (p<0,001) ve sosyal desteğe 

baĢvurma (p=0,033), tarzlarındaki madde puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde azaldığı tespit edilmiĢtir (Tablo 4-8). Karaca ve Oskay (2018)‟ın düĢük yapan 

kadınlarla yaptıkları destekleyici bakımının etkinliğini değerlendirdikleri çalıĢmada 

deney ve kontrol grubunda stresle baĢa çıkma alt boyutlarında istatsistiksel olarak bir 

farklılığın yaĢanmadığı saptanmıĢtır (Karaca ve Oskay, 2018). Queensland Klinik 

Rehberi‟nde (Queensland Clinical Guidelines, 2018b)  belirtildiği gibi “hemĢirelerin 

verdiği sistemli ve profesyonel psikososyal destek, kayıp yaĢayan ailenin gerek 
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duyduğu sosyal desteği karĢılamada yeterli olacaktır” bilgisini destekler niteliktedir 

(Queensland Clinical Guidelines, 2018b). Bu sonuca göre Roy Adaptasyon Modeli’ne 

göre temellendirilmiĢ TTDP kadınların olumlu stresle baĢ etme tarzları 

kazandırarak fizyolojik uyum ve karĢılıklı bağlılık uyum alanına hedeflenen etkiyi 

göstermiĢtir. H1b kabul edildi. 

Kayıp yaĢayan ebeveynin süreci sağlıkla atlatabilmesi için sosyal desteğe 

ihtiyacı vardır. YapılmıĢ çalıĢmalar incelendiğinde gebelik kaybında stresle baĢa çıkma 

ve sosyal destek üzerine yoğunlaĢlaĢtığı görülmektedir. ÇalıĢmalar ve klavuzlar 

incelendiğinde yeterli sosyal ve/veya profesyonel psikososyal destek  alan  kadınların 

kayıp sonrasında posttravmatik stres bozukluğu, depresyon, patolojik yas gibi riskleri 

daha az yaĢadıklarını bildirilmiĢtir (Cacciatore ve ark. 2010; Koopmans ve ark. 2013; 

Queensland Clinical Guidelines, 2018b). Sosyal destek kadının baĢ etme becerisini 

geliĢtirir ve  iyilik halini sürdürmesine yardımcı olur (Harris ve ark. 2014) Korenromp 

ve ark.‟nın  (2005) fetal anomali nedeniyle tıbbi terminasyon uygulanan kadınların uzun 

dönemde psikoljik sonuçlarını değerlendirdikleri çalıĢmada, yeterli destek alan, 

özellikle eĢ desteğinin kayıp sonrası döneme uyum sağlamada önemli olduğunu 

saptamıĢtır (Korenromp ve ark. 2005). Sun ve ark. (2018) fetal anomali nedeniyle tıbbi 

terminasyon uygulanan kadınların aile destek programının etkinliğini değerlendirdikleri, 

randomize kontrollü çalıĢmada danıĢmanlık alan grupta aile destek düzeyi  danıĢmanlık 

sonrası istatistiksel olarak anlamlı düzeyde arttığı görülmüĢtür (p<0.05). ÇalıĢmada  

samimiyet ve uyum ölçek alt boyutlarında da istatistiksel olarak anlamlı düzeyde artıĢ 

olduğu tespit edilmiĢtir (Sun ve ark. 2018). Gold ve ark.‟nın (2010) prospektif 

çalıĢmasında perinatal kayıp yaĢayan çiftlerin uzun vadede %40 oranında ayırılma riski 

olduğunu, benzer Ģekilde Shreffler ve ark. (2012) çalıĢmasında da perinatal kayıp 

yaĢayanların yaĢamayan çiftlere göre boĢanma riskinin artırdığı (OR= 1,70) 

saptanmıĢtır (Gold ve ark. 2010; Shreffler ve ark. 2012). Bir baĢka çalıĢmada ise 

perinatal kayıp yaĢayan ailelerin, aile iliĢkilerinin bozulma ihtimali perinatal kayıp 

yaĢamamıĢ bir aileye göre 4 kat daha fazla olduğu yönünde bulgular sunulmuĢtur 

(Turton 2009). 

ÇalıĢmaya katılan deney ve kontrol grubundaki kadınların  algıladıkları sosyal 

destek ve baĢ etme GKÖ ile rol uyum alanı ise RFADF toplam puan açısıdan 

değerlendirildi. Tıbbi terminasyon iĢlem öncesi deney/kontrol grubundaki kadınların 

sosyal destek sistemleri ve rol uyum açısından birbirine benzediği, grupların homejen 

dağıldığı ve algılanan sosyal desteğin orta üstü olduğu bunundu (Tablo 4-9). Bu durum 
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deney ve kontrol grubunun karĢılaĢtırılması açısından büyük önem taĢımaktadır. Deney 

grubundaki kadınların tıbbi terminasyon süreci ile baĢ etme düzeyleri kontrol grubuna 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla bulunmuĢtur. Deney grubundaki 

kadınların rutin hemĢirelik bakımına ek olarak TTDP uygulanması onların RFADF 

puan ortalmasından aldığı puanı istatistiksel olarak azaltmıĢ  ve algılanan sosyal desteği 

artırmıĢtır. Sonuç olarak Roy Adaptasyon Modeli’ne göre temellendirilmiĢ 

TTDP’nın uygulanması kadınların fizyolojik uyum alanı, rol fonksiyonu uyum 

alanı ve karĢılıklı bağlılık uyum alanı üzerine olumlu etki oluĢturduğu 

belirlenmiĢtir. H1c kabul edildi.  

Doğum sürecinde yaĢanan stres, kotrikotropin-relasing hormonun artıĢına neden 

olarak uterus kontraksiyonlarının artmasına neden olmaktadır. Stres endokrin sistem 

değiĢikliğine neden olduğu gibi aynı zamanda prostoglandin, oksitosin hormonlarının 

salınımını artırır. Beta-endorfin, progesteron gibi kadının rahatlamasını sağlayan 

hormonların salınımını azaltarak ağrının daha Ģiddetli hissedilmesine neden olur (Mete 

2013). Travayda nefes farkındalığı ve non-farmakolojik yöntemlerle ağrı kontrolünün 

sağlanılması kadının rahatlayarak endorfin salgılamasını sağlar. Böylece Dick-Read‟ın 

tanımladığı korku-gerginlik-ağrı siklusunun yaĢanması engellenir (Dick-Read 2004). 

ÇalıĢmanın yapıldığı klinikte kadınlara doğum indüksiyonu için PGE1 ve ağrı kesici 

olarak olarak yaygın ibuferon kullanılmaktadır. Bu nedenle yapılan çalıĢmalarda ağrı 

kesici olarak Ġbuforon ve yöntem olarak PGE1
‟
in kullanıldığı çalıĢmalara yer verdik. 

Bilindiği üzere tıbbi terminasyon kadınlar üzerinde yoğun ankisyeteye neden 

olmaktadır. Wiebe‟nin (2001) çalıĢmasında belirtildiği gibi ağrı ile anksiyete skoru 

arasında doğrusal pozitif bir iliĢki vardır. Anksiyete skoru artıkça ağrı skoruda  arttığı 

bildirilmiĢtir (Wiebe 2001). Slate ve ark.‟nın (1998) medikal ve cerrahi abortus yaĢayan 

kadınların anksiyete ve depresyon düzeylerini karĢılaĢtırmak amacıyla yaptıkları 

çalıĢmada kadınların birinci gün ağrı ortalaması 4,4±3,0 olarak saptanmıĢtır (Slate ve 

ark. 1998). Wiebe‟nin (2001) medikal abortusta ağrı kontrolünü değerlendirdiği 

randomize kontrollü çalıĢmada; ortalama ağrı skoru 6,2±2,6 ve Livshits ve ark.‟nın  

(2009) çalıĢmasında ise ibuferon alan grup için ortalama ağrı skoru 8,2±1,72 olarak 

belirlenmiĢtir. Gold ve ark.‟nın (2007) sistematik derlemesinde tıbbi terminasyonda ağrı 

kontrolünün yetersiz olduğu belirtilmiĢtir (Gold ve ark. 2007). Bu çalıĢmada ağrı skoru 

doğum sürecinin evrelerine göre değerlendirilmiĢtir. Buna göre doğum anına kadar olan 

süreçte kadınların ortalama ağrı skorları deney grubunda 7,08±2,35, kontrol grubunda 

8,45±1,78, doğum anında deney grubu için 7,53±2,02, kontrol grubu için 9,51±0,92 ve 
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doğumdan sonraki ikinci saatte deney grubu için 1,38±0,77, kontrol grubu için 

2,68±2,24 olarak tespit edilmiĢtir (Tablo 4-10). Doğum anı ağrı skoru literatür ile 

karĢılaĢtırıldığında, deney grubu ağrı düzeyinin daha az, kontrol grubunda ise ağrı 

düzeyi daha yüksek bulunmuĢtur. Ağrı skorları deney grubu için istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde düĢük bulunmuĢtur. Tıbbi terminasyon sürecinde ağrı, bulantı-kusma 

ve uykusuzluk hem kaybın hem de kullanılan PGE1‟in olası yan etkisidir (Wiebe 2001; 

ACOG 2014). Kadınlar yaĢadıkları bu stresli süreçte bu olası fiziksel Ģikayetlerlede baĢ 

etmek zorunda kalırlar. Wiebe‟nin (2001) çalıĢmasında ibuferon kullanılan kadınların 

%15‟inde kusma ve %46‟sında mide bulantısı yaĢandığı saptanmıĢtır (Wiebe 2001). 

Uyku pek çok faktörden etkilenen durumsal bir değiĢkendir. Literatürde çalıĢma 

örneklemine uygun bir çalıĢmaya rastlanılmadığı için uyku örüntüsünde gebelerle ilgili 

veri kullanıldı. Pınar ve ark. (2014) yaptıkları çalıĢmada gebelerin uyku kaliteleri ile 

algıladıkları stres arasında pozitif yönde anlamlı iliĢki olduğunu saptamıĢlardır. 

Gebelerin uyku örüntüleri bozuldukça stres düzeylerinde artığı belirlenmiĢtir (Pınar ve 

ark. 2014). ÇalıĢmada uyku örüntüsü hem deney hem de kontrol grubundaki kadınlar 

için kayıp sonrası anlamlı oranda düzelmiĢtir. Uyku kalitesindeki  bu artıĢı Ģu Ģekilde 

açıklayabiliriz. ÖğrenilmiĢ doğum korkusu kadınlarda yoğun bir kaygı ve strese neden 

olur.  Doğum ve travay esnasında harcanan yoğun enerjinin ardından kadınlar yorulur.  

Korku, ağrı ve doğumun gerçekleĢmesi gibistresörlerin ortadan kalkması ve salgılanan 

yoğun endorfin hormonu ile birlikte kadınlar doğum sonrası derin bir uykuya dalması 

olasıdır (Mete 2013). ÇalıĢmaya katılan deney grubundaki kadınların hemĢirelik destek 

programı sonrası bulantı-kusma düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

azalma olduğu belirlenmiĢtir. Böylelikle TTDP Roy Adaptasyon Modeli’nin 

fizyolojik uyum alanına olumlu yönde etki sağladığı kanıtlanmıĢtır. H1d kabul 

edildi.  

Kayıpla ilgili patolojik durumlar; kayba bağlı majör depresyon bozukluğu, post 

travmatik stres bozukluğu, post travmatik anksiye bozukluğu ve komplike yas 

durumunu içermektedir (Strobee 2008; Koopmans ve ark. 2013). Bu nedenle kadınların 

perinatal yas durumlarını tartıĢırken, çalıĢma örneklemimize benzeyen majör depresyon 

bozukluğu, post travmatik stres bozukluğu ve post travmatik anksiye bozukluğunu 

içeren bazı çalıĢmalarada yer verildi. Kersting ve ark.‟nın (2007) prospektif 

çalıĢmasında kadınların tıbbi terminasyondan 2 hafta sonra %22,6‟sında 6 ay sonra 

%21,3‟ünde  DSM-IV göre psikiyatrik rahatsızlık tanısı aldığı görülmüĢtür. ÇalıĢmada 

DSM-IV göre psikiyatrik rahatsızlık; 2 hafta sonra anksiyete  bozukluğu (%6,4) ve stres 
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bozukluğu (%2,1), 6 ay sonra anksiyete bozukluğu (%6,4) ve stres bozukluğu (%2,1)  

Ģeklinde olduğu bildirilmiĢtir (Kersting ve ark. 2007). Keten ve ark.‟nın (2015) gebelik 

kaybı sonrası oluĢan akut stres bozukluğunu değerlendirdiği çalıĢmada gebelik kaybı 

yaĢayan kadınların yaĢamayanlara göre anlamlı oranda akut stres bozukluğu yaĢadıkları 

tespit edilmiĢtir (Keten ve ark. 2015). Scheidt ve ark.‟nın (2007) sistematik 

derlemesinde ise perinatal kayıpların depresyon, anksiyete bozukluğu, post-travmatik 

stres bozukluğu, somatoform bozukluklarla yakından iliĢkisini belirten çeĢitli 

çalıĢmaların olduğunu raporlamıĢtır (Scheidt ve ark. 2007). Hutti ve ark.‟nın (2018) 

prospektif çalıĢmasında katılımcıların %26‟sının anksiyete bozukluğu nedeniyle tedavi 

olduğu tespit edilmiĢtir (Hutti ve ark., 2018). Koopmans ve ark. (2013) meta-analizinde 

akut yasın tepkileri ve yoğunluğu bireysel farklılıklar göstersede kayıptan “6-12” ay 

içerisinde azalacağını bildirmiĢtir. Fakat tam tersi meta-analizde perinatal kayıp sonrası 

yas sürecinin normalleĢmesinin 5 ila 18 yıl sürebileceğini belirtilen çalıĢmalarda 

bulunmaktaydı. Bamniya ve ark. (2018) perinatal kayıp yaĢayan kadınlarla kayıp 

sonrası yas danıĢmanlığının etkinliğini değerlendirdiği çalıĢmada; kadınların 1. hafta ve 

6. hafta perinatal yas ölçeği toplam ve alt boyutlarından aldığı  puan ortalamasının 

anlamlı düzeyde düĢtüğü belirtilmiĢtir. Aynı çalıĢmada kadınların kayıptan kısa bir süre 

sonra aktif keder yaĢamaya baĢladığını fakat bu durumun yas sürecinin normal bir 

tepkisi olduğunu ve zaman içerisinde azalması gerektiğini belirtmiĢtir (Bamniya ve ark. 

2018). Bamniya ve ark.‟nın (2018) bu bilgisi, çalıĢmanın “aktif keder” alt boyutunun  

PYÖ‟nin diğer alt boyularına göre niçin fazla olduğunu açıklar niteliktedir. Maniatelli 

ve ark. (2018) çalıĢmasında PYÖ alt boyut puan ortalamalarını aktif keder 31,47±9,31, 

baĢa çıkmada zorlanma 23,13±7,54, umutsuzluk 21,07±7,07 olarak bildirmiĢtir 

(Maniatelli ve ark. 2018). Benzer sonuçlar Davies ve ark. (2005) ve  Korenromp ve ark. 

(2005) çalıĢmasında da tespit edilmiĢtir (Davies ve ark. 2005; Korenromp ve ark. 2005). 

Teoder ve ark.‟nın  (2001) gebelik kaybı yaĢayan 2485 kadını içeren 22 çalıĢmayı 

inceleyerek yaptıkları metaanalizde, tüm çalıĢmalardaki perinatal yas ölçeği toplam 

puan ortalamasının en az 60,1 en fazla 121,55 olarak belirtilmiĢtir. PYÖ alt boyut puan 

ortalamalarına bakıldığında aktif keder en az 24,9 en fazla 42,4, baĢa çıkmada zorlanma 

en az 15 en fazla 40,70 ve umutsuzluk en az 16,6 en fazla 42,02 olarak belirtilmiĢtir 

(Teoder ve ark. 2001). Tıbbi terminasyona bağlı gebelik kayıplarında kadınlar tekrar 

hayata uyum sağlasa da komplike yas yaĢama riskleri çok yüksek olarak belirtilmiĢtir 

(Koopmans ve ark. 2013). Horowitz ve ark (1997) kayıptan 14 ay sonra komplike yas 

görülme oranını %13,7 olarak bildirmiĢtir (Horowitz ve ark. 1997). Bu nedenle bu 
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kadınların uzun vadede takip edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda çalıĢmada perinatal 

yas puan ve alt boyut  puan ortalaması incelendiğinde deney  grubu için  literatüre göre 

daha düĢük olduğu ve kontrol grubunun ise literatür ile uyum sağladığı görülmektedir 

(Tablo 4-11). ÇalıĢma sonucunda verilen sistemli destekleyici hemĢirelik bakımı ile 

kadınların yas ile daha kolay baĢ edebildikleri görülmektedir. Literatürde tıbbi 

terminasyon ile gebeliği sonlandırılan ve fetal geç kayıpları içeren yöntem olarak bir 

model veya kavram doğrultusunda temellendirilmiĢ prospektif randomize kontrollü bir 

çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Sun ve ark. (2018) yaptıkları çalıĢmada tıbbi terminasyon 

yöntemi ile gebeliği sonlandırılan kadınlara, kayıp sonrası aile destek programının 

etkinliği değerlendirilmiĢtir. Sun ve ark. (2018) çalıĢmasında danıĢmanlık verilen deney 

grubundaki kadınların postpartum depresyon puan ortalamaları anlamlı oranda düĢük 

bulunmuĢtur (Sun ve ark. 2018). DüĢük yapan kadınlarla yapılan çalıĢmalar 

incelendiğinde ise Swanson Bakım Kuramı ile yapılandırılmıĢ destekleyici bakımın yas 

ve depresyon belirtilerini hafiflettiği belirlenmiĢtir (Swanson ve ark. 2009; Karaca ve 

Oskay 2018). Adolfsson‟nın (2010) çalıĢmasında düĢük yapan kadınların yas düzeyleri 

PYÖ ile değerlendirildiğinde 4. ayda anlamlı düzeyde yas puan ortalamaları azaldığı 

bildirilmiĢtir (Adolfsson, 2010). Böylelikle, Roy Adaptasyon Modeli’ne göre 

temellendirilmiĢ TTDP’nın uygulanması kadınların kayıp karĢısında baĢ etme 

becerilerini artırarak onların yas sürecini kolay atlatmasını sağladığı 

kanıtlanmıĢtır. H1e ve H1f kabul edildi. 

Emosyonel ve hormonal durumlara fizyolojik cevap olarak nabız, solunum ve 

kan basıncında artıĢ ya da azalmalar meydana gelebilir. OluĢan fizyolojik değiĢimin 

kontrolü, nefes ve gevĢeme ile  mümkündür. KiĢilerin stresli, kaygılı veya korktuğunda 

sadece akciğerin üst kısmını aktive ederek, kısa aralıklarla düzensiz nefes aldıkları 

gözlemlenmiĢtir. Oysa ki akciğerin tam kapasite ile çalıĢması bedensel, zihinsel ve 

duygusal dengenin oluĢmasını sağlar (Rathfisch  2015; Kartal 2016). Tıbbi terminasyon 

sürecinde yaĢanan bu kaygılı sürece ek PGE2‟nin kusma, bulantı, ateĢ gibi yan 

etkisininde olması kadınların fizyolojik uyum alanı ile dengesini tamamen bozmaktadır. 

PGE2‟nin plazma konsantrasyonu yaklaĢık olarak 30 dakika içinde en üst seviyeye 

ulaĢır ve hızla düĢer (Zieman ve ark. 1977). Bu nedenle tıbbi terminasyon sürecinde 

oluĢan yan etkilerini kontrol altında tutmayı olanak sağlar. Literatürde nefes farkındalığı 

ve gevĢemenin tıbbi terminasyon sürecinde vital bulgulara etkisini inceleyen 

“randomize kontrollü bir çalıĢmaya” rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle çalıĢma verilerimizi, 

“nefes farkındalığı” ve gevĢemenin kullanıldığı bazı randomize kontrollü çalıĢmaları 



 116 

kullanarak açıkladık. Bindu ve ark.‟ının (2013) genç yetiĢkinler ile yaptığı çalıĢmada 

derin nefesin nabız ve solunum sayısında azalmaya neden olduğu fakat bu “değiĢimin 

istatistiksel olarak anlamlı olmadığını”  belirtmiĢtir (Bindu ve ark. 2013). Kaviani ve 

ark.‟nın  (2014) gestasyonel diyabetli kadınlar ile yaptığı “prospektif çalıĢmada” 

relaksasyonun birinci ayın sonunda sistolik kan basıncında “anlamlı bir düĢüĢ  

sağladığ”ı fakat diastolik basınçta “istatistiksel olarak anlamsız bir iliĢki olduğunu” 

bildirmiĢtir (Kaviani ve ark. 2014). Literatür inceleme sonucunda çalıĢmaların 

genellikle uzun vadede yapıldığında diastolik ve sistolik kan basıncı üzerindeki etkiyi 

gözlemlendiği fakat sağlıklı bireylerde yapılan çalıĢmalarda ise sonuçların tutarsız 

olduğu görülmüĢtür (Bindu ve ark. 2013; Chinagudi ve ark. 2014; Kaviani ve ark. 2014; 

Turankar ve ark. 2011). Bu çalıĢmada deney ve kontrol grubunun vital bulgularının 

karĢılaĢtırılması incelendiğinde (Tablo 4-12),  hem deney hem de kontrol grubunda kan 

basınçlarının  normal sınırlarda olduğu ve aralarındaki farkın istatistilsel olarak anlamlı 

olmadığı (p>0,005) tespit edilmiĢtir. Aynı zamanda TTDP uygulanan “deney grubunda” 

solunum ve nabız sayısı ortalamalarında anlamlı bir azalma (p<0,005) tespit edilmiĢtir 

(Tablo 4-12). Fakat posttpartum 1. saatte deney ve kontrol grupları arasında vital 

bulgularda anlamlı bir değiĢim saptanmamıĢtır. Sonuçların literatür ile kısmen benzer 

olduğu düĢünülmektedir. Bunun nedeni nefes farkındalığının bir teknik olarak 

düĢünülmesi, farklı yöntemlerin kullanılması, uygulama süresi, kullanılan PGE2‟nin 

farmakolojik etkisi ve örneklem özelliklerinin farklılığı olarak açıklayabiliriz. Sonuç 

olarak; TTDP Roy Adaptasyon Modeli’nin fizyolojik uyum alanına olumlu yönde 

etki sağladığı kanıtlanmıĢtır. H1d kabul edildi. 
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5.3. Deney ve Kontrol Grubunun Sosyo-demografik ve Obstetrik Özelliklerinin 

STAI-1, SBÖ, RFADF ve PYÖ’den Aldığı Ġlk ve Son Değerlendirme 

Puan Farklarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki kadınların sosyo-demograik ve 

obstetrik özellikleri STAI-1, SBÖ ve RFADF‟dan aldıkları ilk ve son değerlendirme 

farkı gruplar arasındaki karĢılaĢtırılmasına iliĢkin bulgular tartıĢılmıĢtır. 

Allahdadian ve ark.‟nın (2015) nitel çalıĢmasında, gelir düzeyi az olan kadınlar 

bebeklerinin ölüm nedenlerini ekonomik durumunun yetersiz olduğundan dolayı 

belirlenememesi kadınlarda stres ve kaygıya neden olduğu belirlenmiĢtir (Allahdadian 

ve 2015). Daugirdait ve ark.‟nın (2006) sistematik derlemesinde perinatal kayıpta 

yaĢanan kaygının gebelik haftası ile iliĢkili olduğunu belirtmiĢtir (Daugirdait ve ark. 

2006) Gebelik haftasına bağlı yaĢanan kaygının asıl nedeni perinatal bağlanma dıĢında 

tıbbi terminasyon yöntemi ve fetosit iĢlemi olarak değerlendirilmektedir (Davies ve ark. 

2005; Gold ve ark. 2007; Yılmaz ve Beji 2013). Çünkü geç perinatal kayıpların 

incelendiği çalıĢmalarda kaygının yaĢ, gebelik haftası, eğitim durumu ve 

sosyoekonomik durum ile iliĢkili olmadığı belirtilmiĢtir (Landy ve ark. 2017a). 

ÇalıĢmada deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların gebelik haftası ve eğitim 

durumu STAI-1 ilk ve son değerlendirme farkı karĢılaĢtırıldığında gruplar arası 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Bu çalıĢmada tasarım göz önünde 

bulundurulduğunda gebelik haftası, yaĢ, eğitim durumu gibi gruplarda da benzer 

olmasından dolayı diğer tanıtıcı özelliklerde de anlamlı bir iliĢki saptanmamıĢtır (Tablo 

4-13). Bu çalıĢma literatür sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  Bu sonuca göre; 

TTDP’nın kadınların sosyo-demografik ve obstetrik özellikleri ile kıyaslandığında 

kaygı üzerine etkisi olmadığı belirlenmiĢtir.  

 Gebeliğin tıbbi terminasyonunda yaĢanan emosyonel sıkıntının (distres) 

derecesi kadının baĢ etme yönetmi ile yakından iliĢkilidir. Kadının tıbbi terminasyona 

yüklediği sosyal ve etik anlam, aile yapısı, eğitim durumu, çalıĢma durumu, yaĢayan 

çocuğunun olması, ailedeki birey sayısı ve gebeliğin sonlandırılmasının fetal anomaliye 

bağlı olması kadının baĢ etme düzeyini doğrudan etkilemektedir (Landy ve ark. 2017a). 

ÇalıĢmada deney ve kontrol grubundaki kadınların stres ile baĢ etme yaklaĢımları 

incelendiğinde; sosyo-ekonomik ve obstetrik özelliklerin kendine güvenli yaklaĢım ve 

iyimser yaklaĢım tarzlarında ilk ve son değerlendirme puan farkları gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı iliĢki bulunmamıĢtır. Bunun yanı sıra çaresiz yaklaĢım 

tarzlarında; primigravida ve multigravidalarda deney ve kontrol grubunda ilk 
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değerlendirme farkında, primigravidalarda daha fazla ve son değerlendirme ise sadece 

deney grubunda istatistiksel olarak daha fazla bulunmuĢtur. Boyun eğici yaklaĢım 

tarzlarında ise kontrol grubunda lise eğitim düzeyinde olan kadınların ilk 

değerlendirmede toplam puanı daha fazla bulunmuĢtur. Boyun eğici yaklaĢım tarzı ise 

deney grubunda 3. trimester gebelerde son değerlendirmede daha fazla bulunmuĢtur. 

Gelir düzeyi daha az ve denk olan deney grubundaki kadınlar son değerlendirmede 

farkında sosyal desteğe baĢvurma tarzları,  gelir düzeyi fazla olanlara göre istatistiksel 

olarak  anlamlı düzeyde fazla bulunmuĢtur. Maternal ve fetal nedenlerden dolayı 

gebeliğin tıbbi terminasyonunu yaĢayan kadınlarda son değerlendirmede deney 

grubunda boyun eğici yaklaĢım puanı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fazla 

bulunmuĢtur (Tablo 4-14). Bu sonuçlara göre; TTDP çaresiz yaklaĢım alt boyutunda 

primigravidalarda daha olumlu etki oluĢturduğu, boyun eğici yaklaĢımda 2. 

trimesterde olan kadınlarda daha etkili olduğu ve  sosyal desteğe baĢvurma alt 

boyutunda gebeliğin maternal ve fetal nedenlerden dolayı tıbbi terminasyonu 

yapılan grupta, gelir düzeyi fazla olan kadınlarda  daha etkili olduğu saptanmıĢtır.   

Kayıp sonrası kadınların psikososyal iyilik hali rol fonksiyon alanına olan 

uyumunu etkiler. Kayıptan üç ay sonra kadınların psikososyal iyilik hallerinin 

değerlendirildiği, Saflund ve Wredling (2006) çalıĢmada; kadınların psikososyal iyilik 

halinin erkeklere göre daha kötü olduğu belirlenmiĢtir (Saflund ve Wredling 2006). Bu 

nedenle kadınların kayıp sonrası hayata uyumlarını artırabilmek için daha fazla sosyal 

ve psikosoyal desteğe ihtiyacı vardır. Literatüre göre perinatal kayıp kadınların rol 

fonksiyon uyum alanına olan adaptasyonunu olmusuz yönde etkilemektedir. Özellikle 

eĢ ile olan iliĢki zaman içerisinde zarar görmektedir (Gold ve ark. 2010; Shreffler ve 

ark. 2012). Bu çalıĢmada TTDP etkinliği RADF son değerlendirme puan farkı 

kadınların sosyodemografik ve obstetrik özellikleri açısından karĢılaĢtırıldığında; 

eğitim durumu lise ve gelir düzeyi az olan grupta en az etki oluĢturuduğu 

belirlenmiĢtir.  

Bu bölümde deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların sosyodemografik ve 

obstetrik özelliklerinin PYÖ‟den aldığı toplam puan farkına iliĢkin bulgular 

tartıĢılmıĢtır.  

Daugirdait ve ark.‟nın (2006) sistematik derlemesinde yaĢanan kaygı ve 

postravamatik stres bozukluğunun gebelik haftası ile iliĢkili olduğu belirtilmiĢtir. Aynı 

çalıĢmada yaĢ, eğitim seviyesi, gelir düzeyi gibi sosyo-demografik özelliklerin yaĢanan 
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post-travmatik stresi etkilemediği belirlenmiĢtir (Daugirdait ve ark. 2006). Perinatal 

keder düzeyi düĢük, ölü doğum ve neonatal ölüm ile karĢılaĢtırıldığında ise perinatal 

keder düzeyi neonatal ölüm ve ölü doğumda anlamlı düzeyde daha fazla bulunmuĢtur 

(Hutti 2015). Ek olarak, Maniatelli ve ark. (2018) birinci trimester düĢükleri 

karĢılaĢtırıldığında kromozom anomalisine bağlı gebelik sonlandırılmalarında ve ikinci 

trimeste gebelik sonlandırılmların perinatal yas düzeyi ve alt boyutları anlamlı oranda 

yüksek bulunmuĢtur (Maniatelli ve ark. 2018). Korenromp ve ark. (2005) fetal 

anomalinin yaĢamla bağdaĢma derecesi kadınların kayba yönelik uyumunu zorlaĢtıran 

bir faktör olarak bildirmiĢtir.  Bu çalıĢmada kontrol grubunda primigravidalarda baĢa 

çıkmada zorlanma daha yüksek ve lisans ve üsü eğitim düzeyi olan kadınlarda ise 

perinatal yas puanı daha fazla belirlenmiĢtir. Sonuç olarak; PYÖ ve alt boyutları 

toplam puan farkı kadınların sosyodemografik ve obstetrik özellikleri açısından 

karĢılaĢtırıldığında; TTDP’nın gruplar arasında etkili olmadığı belirlenmiĢtir. 
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5.4. Deney ve Kontrol Grubunun STAI-1, SBÖ, RFADF ve PYÖ 

Korelasyonuna Ait Bulguların TartıĢılması 

Bu bölümde deney ve kontrol grubunun ilk değerlendirme STAI-1, SBÖ ve 

RFADF korelasyonu ve kadınların STAI-1, SBÖ, RFADF‟dan son değerlendirmede 

aldıkları toplam puanların PYÖ ve alt boyutları ile iliĢkisini içeren bulgular 

tartıĢılmıĢtır.  

Literatür inceleme sonucunda çalıĢma örneklemine uyan ve benzer ölçeklerin 

iliĢkisinin bakıldığı çalıĢmalara rastlanılmamıĢtır. Bu nedenle var olan bulguların 

tartıĢılmasında daha önce gebelik kaybı yaĢayan gebelerin verileri kullanıldı. Bu 

bağlamda literatürde daha önce gebelik kaybı yaĢayan kadınların kaygı skorları daha 

yüksek olduğu ve boyun eğici yaklaĢım, çaresiz yaklaĢım tarzını daha sık kullandıkları 

bildirilmiĢtir (Yılmaz ve Beji 2013; Dağlar ve Nur 2014). Gourounti ve ark.‟nın (2013) 

sistematik derlemisnde daha önce gebelik kaybı yaĢayan kadınların kullandıkları baĢ 

etme yöntemi ile kaygı arasında iliĢki olduğunu bildirmiĢtir (Gourounti ve ark. 2013).  

Kayıp yaĢayan kadın kendi yapabileceği bir Ģey olmadığını düĢündüğü için sıklıkla 

çaresiz ve boyun eğici yaklaĢım tarzı kullandığı düĢünüldü.  Kadınların kullandıkları 

olumsuz baĢ etme yaklaĢımları, belirsizlik, kayıp ve doğum korkusu  kaygı düzeylerini 

daha fazla artırmaktadır. Dağlar ve Nur‟un (2014) çalıĢmasında boyun eğici ve çaresiz 

yaklaĢım ile anksiyete arasında pozitif bir iliĢki saptanmıĢtır (Dağlar ve Nur 2014). 

Literatür ve çalıĢma sonuçlarına göre sosyal destek yaĢanan kaygıyı azalttığı ve olumlu 

baĢ etme stratejileri geliĢtirdiği yöndedir (Kersting ve Wagner 2012; Landy ve ark. 

2017a). ÇalıĢmada STAI-1 puan ortalamasının çaresiz yaklaĢım, boyun eğici ve 

RFADF puan ortalaması arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki  olduğu tespit edildi.  

ÇalıĢma bulguları litertür ile uyum göstermektedir. 

Kadınların kendine güvenli yaklaĢım tarzı sergilemesi ile diğer ölçüm araçları 

kıyaslandığında; iyimser yaklaĢım ile  pozitif yönlü orta düzeyde bir iliĢki, çaresiz 

yaklaĢım ve RFADF arasında negatif yönlü zayıf bir iliĢki saptandı. Kendine güvenli 

yaklaĢım tarzı ile diğer  ölçüm araçları kıyaslandığında; iyimser yaklaĢım ile  pozitif 

yönlü orta düzeyde bir iliĢki, çaresiz yaklaĢım ve RFADF arasında negatif yönlü zayıf 

bir iliĢki belirlendi. Stresle baĢa çıkma tarzı olarak iyimser yaklaĢım sergileyen 

kadınların çaresiz yaklaĢım ile negatif yönü zayıf ve RFADF ile negatif yönlü orta 

büyüklükte bir iliĢki saptandı. Kadınların SBÖ‟ne göre çaresiz yaklaĢım tarzı 

sergilemesi ile boyun eğici yaklaĢım tarzı arasında pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki 

saptanırken RFADF ile pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki de belirlendi. ÇalıĢma soncunda 
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kullanılan ölçüm araçlarının korelasyonu gözden geçirildiğinde, stresle baĢ etme alt 

boyutları kendi arasında  mantıklı bir iliĢki olduğu ve bunun literatür bilgisi ile 

desteklendiği görülmektedir.  

Umut ve heycanla bekledikleri bebeklerini kaybetmek ebeveynler için  travmatik 

bir süreçtir. Kadınların kayıp sonrası yaĢayacağı yasın Ģiddeti kaygı, baĢ etme tarzı ve 

sosyal destek ile yakından iliĢkilidir. Gebeliğin tıbbi terminasyon ile sonlandırılmasında 

yaĢanan kaygı var olan durumu zorlaĢtırmanın yanı sıra uzun vadede de kadınlar 

üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır (Landy ve ark. 2017a). Maniatelli ve ark. (2018) 

kaygı düzeyinin perinatal yas düzeyi ve alt boyutları ile ileri düzeyde pozitif yönde 

iliĢki olduğunu ve özellikle baĢa çıkmada zorlanma alt boyunda iliĢki ileri düzeyde 

anlamlı saptanmıĢtır (Maniatelli ve ark. 2018). Hutti (2015) çalıĢmasında anksiyete ile 

perinatal kederin pozitif iliĢkili olduğunu (p<0,05), yüksek keder yaĢayan gebelerde 

posttravmatik stres bozukluğu ölçeğinden alınan puan ortalamsınında istatistiksel olarak 

fazla olduğunu belirtmiĢtir. Sosyal destek düzeyi yeterli olan kadınlar kayıp sonrası yas 

ile daha kolay baĢ edebilmektedir. Kersting ve Wagner‟ın (2012) metaanlizinde prenatal 

kayıp sonrası komplike yasın geliĢimini, yetersiz sosyal destek ve kiĢilerarası iliĢkilerde 

zorlanmayla bağlantılı olduğunu belirtmiĢtir (Kersting ve Wagner 2012). Hutti‟nin 

(2015) çalıĢmasında yetersiz partner/eĢ desteği gören kadınların keder puanlarının 

ortalaması da anlamlı düzeyde fazla bulunmuĢtur. Cacciatore ve ark. (2010) perinatal 

kayıplarda sosyal desteğin kaygı ve depresyona etkisini incelediği çalıĢmada, sosyal 

destek ve aile desteğinin doğum sonrası kaygı skoru üzerinde olumlu etkisi olduğunu 

belirtmiĢtir (Cacciatore ve ark. 2010). Literatürde yetersiz eĢ, aile ve arkadaĢ desteği 

alan kadınların yas reaksiyonlarının daha uzun sürdüğü ve ruhsal sorun yaĢama 

olasılığının arttığı bildirilmiĢtir (Hughes ve Riches 2003; Badenhorstve Hughes 2007). 

Bu çalıĢmada, kendine güvenli yaklaĢım tarzı sergileyen kadınların aktif keder, baĢa 

çıkmada zorlanma ve umutsuzluk ile negatif yönlü zayıf bir iliĢki tespit edildi. PYÖ 

toplam puanına göre ise negatif yönlü ve zayıf bir iliĢki belirlendi. ÇalıĢmaya katılan 

kadınların SBÖ alt boyutları ile PYÖ arasında, aktif keder, baĢa çıkmada zorlanma, 

umutsuzluk ve toplam PYÖ ile negatif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu belirlendi. Tıbbi 

terminasyon uygulanan kadınların çaresiz yaklaĢım tarzı sergilemesi ile aktif keder, 

baĢa çıkmada zorlanma, umutsuzluk ve toplam PYÖ arasında pozitif yönlü zayıf bir 

iliĢki olduğu belirlendi. Boyun eğici yaklaĢım tarzında ise sadece umutsuzluk alt boyutu 

ile pozitif yönlü zayıf bir iliĢki belirlendi. Sosyal desteğe baĢvurma tarzı sergileyen 

kadınların, aktif keder, baĢa çıkmada zorlanma, umutsuzluk ve toplam PYÖ ile negatif 
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yönlü zayıf bir iliĢki olduğu saptandı. RFAD formuna göre, rol fonksiyon uyumu 

yetersiz olan kadınların ile umutsuzluk alt boyutu ile pozitif yönlü bir korelasyon 

belirlendi.  ÇalıĢma sonucumuz literatür ile benzerlik göstermektedir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Sonuç: 

Bu çalıĢma; maternal veya fetal nedenlerden dolayı tıbbi terminasyon kararı 

verilen gebelere tedavi süreci boyunca rutin hemĢirelik bakımına ek olarak uygulanan 

Roy Adaptasyon Modeli doğrutusunda geliĢtirilen hemĢirelik destek programının 

etkinliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleĢtirildi. 

Çalışma hipotezlerine göre TTDP kadınlarda; 

• H1a reddedildi. H1b, H1c, H1d, H1e, H1f, kabul edildi.  

Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir; 

• ÇalıĢma örnekleminde yer alan kadınların yaĢ ortalaması, deney grubu için 

30,10±4,98, kontrol grubu için 31,23±6,32 olarak saptanmıĢtır. ÇalıĢma 

kapsamında yer alan kadınların sosyodemografik özellikleri açısından 

istatistiksel fark olmadığı belirlendi (Tablo 4-1). 

• ÇalıĢmaya dahil edilen kadınların çoğunlukla planlayarak ve spontan bir Ģekilde 

gebe kaldıkları ve çalıĢmanın yapıldığı sırada büyük çoğunluğunun ikinci 

trimesterde oldukları belirlendi. Deney grubundaki kadınların ortalama gebelik 

haftası 24,77±4,84 olarak saptanırken kontrol grubununda yer alan kadınların 

ortalama gebelik haftası 24,53±3,91 olarak tespit edildi. Deney ve kontrol 

gruplarında yer alan kadınların obstetrik özellikleri karĢılaĢtırıldığında gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı (p>0,05) saptandı (Tablo 4-2). 

• Tıbbi terminasyon için fetal anomali  ve maternal hastalık endikasyonları %8,3 

(n=5) maternal, %80 (n=48) fetal, %11,7 (n=7) maternal ve fetal nedenler olarak 

gruplandırıldı (Tablo 4-3).   

• Deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların gebeliğin tıbbi terminasyonu 

kararı verildikten sonra sıklıkla yaĢadıkları duygular; inanmama, Ģok, suçlama, 

öfke, kızgınlık, piĢmanlık gibi ruhsal sıkıntılar ve ağlama, çarpıntı gibi fiziksel 

Ģikayetler olarak belirlendi (Tablo 4-4). 

• Deney ve kontrol gruplarında yer alan kadınların çoğunlukla destek aldıkları ve 

bu desteğin eĢ ve annelerinden olduğu belirlendi. Gruplar arasında destek alma 

ve destek aldığı kiĢiler konusunda, deney ve kontrol gruplarındaki kadınlar 

arasında istatistiksel olarak anlamı fark olmadığı saptandı (Tablo 4-5). 
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• Deney ve kontrol grubunda yer alan kadınların neredeyse tamamı ilk 

değerlendirme aĢamasında fiziksel Ģikayet ve iĢtahta artma veya azalma gibi 

değiĢiklikler yaĢadıkları saptandı. Deney ve kontrol gruplarında yer alan 

kadınların yaĢadıkları Ģikayetlerin Ģiddetinde gruplar arasında anlamlı bir fark 

olmadığı tespit edildi (Tablo 4-6).  

• ÇalıĢma örneklemine dâhil edilen deney ve kontrol grubundaki kadınların 

durumluk kaygı düzeyi ortalamasında TTDP sonrasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark saptanmadı (p=0,176).  Ġlk ve son değerlendirme puan farkı deney 

grubunda 2,73±7,97, kontrol grubunda 1,73 ±7,39 olarak belirlendi. Deney 

grubundaki kadınların ilk ve son değerlendirme durumluk kaygı puanlarında 

kontrol grubuna göre daha fazla bir azalma görülsede, bu değiĢim istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık oluĢturmadığı tespit edildi (p=0,071) (Tablo 4-7).  

• Deney ve kontrol grubu ilk değerlendirme sonuçlarına göre, kendine güvenli 

yaklaĢım, iyimser yaklaĢım, boyun eğici yaklaĢım alt boyutlarında istatistiksel 

olarak anlamlı fark (p>0,05) belirlenmezken ve çaresiz yaklaĢım ve sosyal 

desteğe baĢvurma alt boyutlarında deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark saptandı (p<0,05). Deney grubundaki kadınların SBÖ‟nin alt 

boyutlarından aldığı ilk ile son değerlendirme puanlarındaki değiĢim 

incelendiğinde; kendine güvenli yaklaĢım (p<0,001), iyimser yaklaĢım 

(p<0,001) ve çaresiz yaklaĢım (p<0,001) sergileme davranıĢlarında istatistiksel 

olarak çok ileri düzeyde anlamlı fark olduğu saptandı(Tablo 4-8).  

• Deney ve kontrol grupları arasında ilk değerlendirmede RFADF‟dan aldıkları 

toplam puan arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki saptanmazken kontrol 

grubunun son değerlendirmede RFADF‟dan aldığı puan ortalaması istatistiksel 

olarak daha fazla olduğu belirlendi (Tablo 4-9). 

• ÇalıĢmaya dahil edilen kadınların tıbbi terminasyon sürecinde yaĢadıkları 

fiziksel Ģikayetlere iliĢkin bulgular inceleniğinde ağrı Ģiddeti tibbi terminasyon 

sürecini her aĢamasında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde düĢük  tespit edildi.  Uykusuzluk düzeyi, hem deney (p<0,001) hem de 

kontrol (p<0,001) grubunda ilk ve son değerlendirme farkı her iki grupta da 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azaldığı saptandı. Deney ve kontrol 

grubunda yer alan kadınların bulantı kusma düzeyleri incelendiğinde, ilk ve son 

değerlendirme sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark belirlenmezken 
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bulantı-kusma düzeyi ilk ve son değerlendirme farkı kontrol grubunda 

istatistiksel olarak yüksek saptandı (p= 0,006) (Tablo 4-10). 

• ÇalıĢmaya katılan hem deney hem de kontrol grubundaki kadınların aktif keder 

alt boyutundan (deney= 20,23±3,18 - kontrol= 35,17±9,27) aldıkları toplam puan 

PYÖ‟nin baĢa çıkmada zorlanma (deney= 13,03±2,01 – kontrol= 25,73±11,11) 

ve umutsuzluk  (deney= 12,60±2,36 – kontrol= 24,83±10,87) alt boyutlarından 

daha fazla olduğu tespit edildi. Deney grubundaki kadınların PYÖ toplam puanı 

(p<0,001) ve alt boyutlarından; aktif keder (p<0,001), baĢa çıkmada zorlanma 

(p<0,001), umutsuzluk (p<0,001) aldıkları toplam puan ortalamaları istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde düĢük olduğu saptandı (Tablo 4-11). 

• ÇalıĢmaya dahil edilen kadınlar vital bulgular açısından 

değerlerlendirildiklerinde, latent faz solunum sayısı, aktif faz solunum sayısı, 

innatal solunum ve nabız sayısı, postpartum 4. saat solunum ve nabız sayısı  

ortalamaları deney ve kontrol grupları arasında deney grubunda istatistiksel 

olarak anlamlı (p<0,05) düzeyde düĢük olduğu belirlendi (Tablo 4-12). 

• Deney ve kontrol grubundaki kadınların sosyodemografik ve obstetrik özellikleri 

ile iliĢkin bulgular  STAI-1, SBÖ ilk ve son değerlendirme puan farkları gruplar 

arası karĢılaĢtırmada elde edilen sonuçlar Ģu Ģekildedir. STAI-1 toplam puan 

farkları arasındaki değiĢimin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, boyun eğici 

yaklaĢım kullanma ile eğitim durumu ve gebelik haftası arasında anlamlı bir 

iliĢki olduğu, sosyal desteğe baĢvurma yaklaĢımı ile yaĢ ve gebelik haftası 

arasında anlamlı bir iliĢki olduğu tespit edildi (Tablo 4-13, Tablo 4-14). 

• Deney ve kontrol grubundaki kadınların sosyo-demografik ve obstetrik 

özellikleri ile iliĢkin bulgular  RFADF ilk ve son değerlendirme puan farkları 

gruplar arası karĢılaĢtırmada eğitim durumu ve gelir düzeyi grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark belirlendi (Tablo 4-15). 

• ÇalıĢmaya katılan deney ve kontrol grubundaki kadınların sosyo-demografik ve 

obstetrik özelliklerine göre PYÖ ve alt boyutlarından izlem değerlendirmesinde 

aldıkları toplam puan farkları arasında sadece PYÖ toplam puan farkı ile eğitim 

durumu grupları arasında anlamlı bir iliĢki tespit edildi (Tablo 4-16). 

• ÇalıĢmaya katılan kadınların STAI-1 puanına göre; tıbbi terminasyon uygulanan 

kadınların kaygı düzeyleri ile çaresiz yaklaĢım (p=0,003) ve boyun eğici 

yaklaĢım (p<0,001) arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu belirlendi. Buna 
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ek olarak kaygı düzeyi ile RFADF arasında pozitif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu 

tespit edildi (p=0,005). Tıbbi terminasyon uygulanan kadınların kendine güvenli 

yaklaĢım tarzı sergilemesi ile diğer  ölçüm araçları kıyaslandığında; iyimser 

yaklaĢım ile  pozitif yönlü orta düzeyde bir iliĢki (p<0,001) belirlenirken çaresiz 

yaklaĢım (p<0,001) ve RFADF arasında negatif yönlü zayıf bir iliĢki saptandı 

(p<0,001). Stresle baĢa çıkma tarzı olarak iyimser yaklaĢım sergileyen kadınların 

çaresiz yaklaĢım (p=0,001) ile negatif yönü zayıf  ve RFADF (p<0,001) ile 

negatif yönlü orta büyüklükte bir iliĢki saptandı. Tıbbi terminasyon uygulanan 

kadınların SBÖ‟ne göre çaresiz yaklaĢım tarzı sergilemesi ile boyun eğici 

yaklaĢım tarzı arasında pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki saptandı (p<0,001).  

RFADF ile pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki de belirlendi (p<0,001). Tıbbi 

terminasyon uygulanan kadınların boyun eğici yaklaĢım tarzı sergilemesi ile 

diğer  ölçüm araçları kıyaslandığında; RFADF ile pozitif yönlü ve zayıf bir iliĢki 

saptandı (p=0,012) (Tablo 4-17). 

• Kendine güvenli yaklaĢım tarzı sergileyen kadınların aktif keder (p=0,002), baĢa 

çıkmada zorlanma (p=0,003), umutsuzluk (p=0,001) ile negatif yönlü zayıf bir 

iliĢki tespit edildi. PYÖ toplam puanına göre ise negatif yönlü ve zayıf bir iliĢki 

belirlendi (p=0,002). ÇalıĢmaya katılan kadınların iyimser yaklaĢım tarzı ile 

PYÖ ve alt boyutları karĢılaĢtırıldığında; aktif keder (p=0,005), baĢa çıkmada 

zorlanma (p=0,005), umutsuzluk (p=0,002) ve toplam PYÖ (p=0,002) ile negatif 

yönlü zayıf bir iliĢki olduğu belirlendi. Tıbbi terminasyon uygulanan kadınların 

çaresiz yaklaĢım tarzı sergilemesi ile aktif keder (p=0,002), baĢa çıkmada 

zorlanma (p=0,017), umutsuzluk (p=0,002) ve toplam PYÖ (p=0,003) arasında 

pozitif yönlü zayıf bir iliĢki olduğu belirlendi. ÇalıĢma örneklemine dahil olan 

kadınların boyun eğici yaklaĢım tarzı segilemisi ile umutsuzluk alt boyutu ile 

pozitif yönlü zayıf bir iliĢki belirlendi (p=0,022). Sosyal desteğe baĢvurma tarzı 

sergileyen kadınların, aktif keder (p=0,007), baĢa çıkmada zorlanma (p=0,028), 

umutsuzluk (p=0,004) ve toplam PYÖ (p=0,007) ile negatif yönlü zayıf bir iliĢki 

olduğu saptandı (Tablo 4-18). 
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Öneriler: 

Bu çalıĢmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; 

• Perinatal kayıp sonrası kadınların uzun vadede izlenmesi ve bu alanda prospektif 

veya randomize kontrollü çalıĢmaların literatüre kazandırılması, 

• Perinatal kaybın kadınların yaĢamına etkisini belirlemek amacıyla 

epidemiyolojik çalıĢmaların yapılması,  

• Prenatal ileri değerlendirme biriminde maternal veya fetal risk tespit edilen bir 

gebeye hemĢire tarafından ilk psikososyal değerlendirmenin yapılması, 

• Gebeliği sonlandırılma kararı alınan kadın ve ailesi destekleyici hemĢirelik 

bakım hizmeti alması, 

• Destekleyici bakımın tıbbi terminasyon süreci boyunca ve sonrasında da devam 

etmesi,  

• Destekleyici bakım, hemĢireler tarafından bir modele temellendirerek 

uygulanması ve geliĢtirilmesi, 

• Destekleyici bakım sadece annelere değil eĢlere hatta ailedeki diğer bireylerede 

uygulanması,  

• Psikososyal destekten sadece gebelik sonlandırılması kararı alan kadın ve ailesi 

değil aynı zamanda gebeliğin devamını isteyen ebeveynlerinde faydalanması, 

• Sadece tıbbi terminasyon uygulanan  geç  fetal kayıplarda değil mol hidatiform, 

abortus, ektopik gebelik gibi gebeliğin erken evresindeki kayıplarda da kadın ve 

ailesi destekleyici bakım hizmeti alması, 

• Bu alanda çalıĢan hemĢirelerin teröpatik iletiĢim teknikleri, psikososyal destek 

ve  perinatal palyatif bakım kurslarına ve hizmet içi eğitimlerine katılması, 

• “Perinatal palyatif bakım”, “Teröpatik iletiĢim teknikleri” ve “Psikososyal 

destek” dersinin hemĢirelik lisans ve lisansüstü eğitim müfredat programında yer 

alması ve var olan derslerin içeriğinin bu kapsamda geniĢletilmesi, 

• Perinatal kayıp sonrası kadın ve ailesini destekleyebilmek ve bu desteğin 

sürekliliğini sağlayabilmek için farklı iletiĢim kanallarının (web sitesi, sosyal 

medya hesabı, çağrı merkezi, danıĢma hattı vb) kullanılması önerilmektedir. 
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Ek 1. Gönüllü Olur Formu (Deney Grubu Ġçin) 

  Ben, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi‟nde doktora 

öğrencisiyim. Gebeliğin tıbbi terminasyonu kararı alınan kadınlarla çalıĢmaktayım. Bu 

süreçte sizlerin bakım gereksinimlerinizi belirleyebilmek ve hemĢirelik bakımını 

verebilmek için geliĢtiriğim hemĢirelik destek programının etkinliğini değerlendirmek 

amacıyla bir araĢtırma yapmaktayım. 

         ÇalıĢmamızın deney grubuna dahil olacaksınız. Size bu süreçte danıĢmanlık 

görüĢmeleri yapılacak ve bakım gereksinimleriniz karĢılanacaktır. Bu testteki sorular, 

sizin geçmiĢ ve bugün yaĢamıĢ olduğunuz duygu, düĢünce ve deneyimlerizle ilgilidir. 

Lütfen, sorularda, size en uygun olan seçeneği iĢaretleyiniz. Bu testte, „doğru‟ ya da 

„yanlıĢ‟ cevap yoktur. Eğer nasıl cevaplayacağınız hakkında tam emin değilseniz, size 

en uygun cevabı seçiniz. Lütfen, bu testi sessiz bir ortamda ve yalnız cevaplayınız. Testi 

istediğiniz süre içinde doldurabilirsiniz. 

       ÇalıĢmamız bir anket formu ile gerçekleĢtirildiğinden herhangi bir risk 

taĢımamaktadır. AraĢtırmaya katılımınız tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ġstediğiniz 

anda araĢtırmadan çekilebilirsiniz. Anket çalıĢmasına katılmamanız durumunda tedavi 

ve bakımınızda herhangi bir aksama olmayacaktır. Bu araĢtırmaya katılmakla herhangi 

bir parasal sorumluluk altına girmeyecek ya da bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK)‟dan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Size de herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. Sizden alınan bilgiler sadece adı geçen çalıĢmada kullanılacaktır. 

ÇalıĢmamızda yaklaĢık 3 (üç) ay boyunca belirli aralıklarla takip edileceksiniz. Okuma- 

yazma sorunu yaĢıyorsanız ya da size uygulanacak görüĢmelere izin verme sürecine 

iliĢkin sizin belirleyeceğiniz bir kiĢi, görüĢme tanığı olarak katılabilir. Verdiğiniz 

bilgiler gizli tutulacaktır. Bu bilgiler sadece yetkili kiĢiler ve etik kurul tarafından 

görülecektir. Muhtemel zarar görülme veya sorunuz olduğu durumunda aĢağıdaki 

telefon numarasından bana ulaĢabilirsiniz; 

TeĢekkür ederim.             

AraĢtırmacının adı: Meltem KAYDIRAK                                                                                        

Ġmzası:  

Telefon:  0(532) 202 77 86 

Gönüllü Katılımcının Adı, Soyadı: 

Telefon: 

Tarih: 

Ġmza 

 

 

 

Varsa; 

Gönüllü Bireyin veli/vasi veya 
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Ek 2. Gönüllü Olur Formu (Kontrol Grubu Ġçin) 

  Ben, Ġstanbul Üniversitesi Florence Nightingale HemĢirelik Fakültesi‟nde doktora 

öğrencisiyim. Gebeliğin tıbbi terminasyonu kararı alınan kadınlarla çalıĢmaktayım 

         Bu testteki sorular, sizin geçmiĢ ve bugün yaĢamıĢ olduğunuz cinsel deneyimlerle 

ilgilidir. Lütfen, sorularda, size en uygun olan seçeneği iĢaretleyiniz. Bu testte, „doğru‟ 

ya da „yanlıĢ‟ cevap yoktur. Eğer nasıl cevaplayacağınız hakkında tam emin değilseniz, 

size en uygun cevabı seçiniz. Lütfen, bu testi sessiz bir ortamda ve yalnız cevaplayınız. 

Testi istediğiniz süre içinde doldurabilirsiniz. 

       ÇalıĢmamız bir anket formu ile gerçekleĢtirildiğinden herhangi bir risk 

taĢımamaktadır. AraĢtırmaya katılımınız tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ġstediğiniz 

anda araĢtırmadan çekilebilirsiniz. Anket çalıĢmasına katılmamanız durumunda tedavi 

ve bakımınızda herhangi bir aksama olmayacaktır. Bu araĢtırmaya katılmakla herhangi 

bir parasal sorumluluk altına girmeyecek ya da bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK)‟dan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Size de herhangi bir ödeme 

yapılmayacaktır. Sizden alınan bilgiler sadece adı geçen çalıĢmada kullanılacaktır. 

ÇalıĢmamızda 1 (bir) yıl boyunca belirli aralıklarla takip edileceksiniz. Okuma- Yazma 

sorunu yaĢıyorsanız ya da size uygulanacak görüĢmelere izin verme sürecine iliĢkin 

sizin belirleyeceğiniz bir kiĢi, görüĢme tanığı olarak katılabilir. Verdiğiniz bilgiler gizli 

tutulacaktır. Bu bilgiler sadece yetkili kiĢiler ve etik kurul tarafından görülecektir. 

Muhtemel zarar görülme veya sorunuz olduğu durumunda aĢağıdaki telefon 

numarasından bana ulaĢabilirsiniz; 

TeĢekkür ederim.             

AraĢtırmacının adı: Meltem KAYDIRAK                                                                                        

Ġmzası:  

Telefon:  0(532) 202 77 86 

 

 

 

 

 

 

 

Gönüllü Katılımcının Adı, Soyadı: 

 

Telefon: 

Tarih: 

Ġmza: 

 

 

 

Varsa; 

Gönüllü Bireyin veli/vasi veya 

yakınının Adı, Soyadı: 

 

Yakınlık Derecesi: 
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EK 3. Hasta Tanıtım Formu 

  Bölüm 1  

Adınız Soyadınız:                                                                      

1. YaĢınız:  ....... 

2. Medeni durumunuz:  

    a) Evli   b) Bekar  c) Diğer..... 

3. Kaç yıllık evlisiniz? .............. 

4. Aile yapınız : 

    a) Çekirdek aile  b) GeniĢ aile 

5. Eğitim durumunuz?  

   a) Okur-yazar  b) Ġlkokul   c) Ortaokul       d)Lise  e)Lisans ve 

üstü 

6. Bir iĢte çalıĢıyor musunuz? 

    a) Evet  b) Hayır 

7. Sağlık güvenceniz var mı? 

    a) Evet  b)Hayır  

8. Gelir düzeyinuzu nasıl değerlendirirsiniz? 

a) Gelir giderden az  b) Gelir gidere denk  c) Gelir giderden fazla 

9.  Gebeliğe iliĢkin bilgiler  

     Gebelik haftası: .....  

     Gravida: ......... 

     Doğum sayısı: ........... 

     YaĢayan çocuk sayısı: ....... 

     Son gebelikten bu yana geçen süre: .......... (ay) 

10. Bu planlı bir gebelik miyidi?  

a) Evet   b) Hayır 
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11. ġu anki gebeliğiniz için infertilite tedavisi oldunuz mu? 

a) Evet   b) Hayır 

Evet ise cevabınız kaçıncı tedavi de gebe kaldınız...... 

 

12. Bebeğinizin cinsiyeti? 

      a) Kız    b)Erkek 

13. YaĢadığınız bu süreci 2 – 3 cümle ile nasıl değerlendirirsiniz? 

.......... .......... .......... .......... ..........  

 

 

14. Son 1 ay içerisinde yakın birini kaybettiniz mi?  

a) Evet   b) Hayır 

15. Son 6 ay içerisinde yakın birini kaybettiniz mi? 

a) Evet   b) Hayır 
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Hasta Tanıtım Formu  2. Bölüm                               Anket No: ................... 

Tel No:           Gebelik Sonlandırma Tarihi:    

1. Daha önce gebelik sonlandırma yaĢadınız mı?  

a) Evet   b) Hayır 

Cevabınız evet ise; 

a) DüĢük ............... Zamanı............... 

b) Ölü doğum......... Cinsiyeti............ 

c) Neonatal ölüm........Zamanı............. 

d)Küretaj............... Zamanı..... 

2. Gebeliği sonlandırma endikasyonu  

a) YaĢamla bağdaĢmayan konjenital anomaliler ve mental retardasyon 

(  ) Anensefali   (  ) Spina bifida     (  ) Ağır hidrosefali      (  ) Polikistik böbrek 

(  ) Diğer............................. 

b) Majör kromozom bozuklukları 

(  ) Down sendromu  (  ) Diğer  

c) Teratojenler 

(  ) Radyasyon     (  ) Rubella, Sitomegalovirüs, Toxoplasma    (  ) Ġlaç kullanımı 

d) Anne sağlığını tehdit eden hastalıklar 

 

 

 

1.Randevu 2.Randevu 3.Randevu 4.Randevu 5.Randevu 

     

(  ) Kalp – damar hastalığı  (  ) Hematolojik hastalıklar  

(  ) Genetik hastalıklar   (  ) Böbrek hastalığı 

(  ) Nörolojik hastalıklar  (  ) Tümörler 

(  ) Diğer   
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EK 4. Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği 
 
AĢağıda kiĢilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bazı ifadeler 

verilmiĢtir. Her ifadeyi okuyarak, o anda nasıl hissettiğinizi sizce en iyi ifade eden cevabı 

iĢaretleyin.  

                       TeĢekkürler. 

 
   

Hiç 

 

Biraz 

 

Çok 

 

Tamamen 

1. ġu anda sakinim     

2. Kendimi emniyette hissediyorum     

3 Su anda sinirlerim gergin     

4 PiĢmanlık duygusu içindeyim     

5. ġu anda huzur içindeyim     

6 ġu anda hiç keyfim yok     

7 BaĢıma geleceklerden endiĢe ediyorum     

8. Kendimi dinlenmiĢ hissediyorum     

9 ġu anda kaygılıyım     

10. Kendimi rahat hissediyorum     

11. Kendime güvenim var     

12 ġu anda asabım bozuk     

13 Çok sinirliyim     

14 Sinirlerimin çok gergin olduğunu 

hissediyorum 

    

15. Kendimi rahatlamıĢ hissediyorum     

16. ġu anda halimden memnunum     

17 ġu anda endiĢeliyim     

18 Heyecandan kendimi ĢaĢkına dönmüĢ 

hissediyorum 

    

19. ġu anda sevinçliyim     

20.  ġu anda keyfim yerinde     
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  Hemen 

hemen 

hiçbir 

zaman 

Bazen 
Çok 

zaman 
Hemen 

21 Genellikle keyfim yerindedir     

22 Genellikle çabuk yorulurum     

23 Genellikle kolay ağlarım     

24 BaĢkaları kadar mutlu olmak isterim     

25 Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım     

26 Kendimi dinlenmiĢ hissediyorum     

27 Genellikle sakin, kendine hakim ve soğukkanlıyım     

28 Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar biriktiğini 

hissederim 

    

29 Önemsiz Ģeyler hakkında endiĢelenirim     

30 Genellikle mutluyum     

31 Her Ģeyi ciddiye alır ve endiĢelenirim     

32 Genellikle kendime güvenim yoktur     

33 Genellikle kendimi emniyette hissederim     

34 Sıkıntılı ve güç durumlarla karĢılaĢmaktan 

kaçınırım 

    

35 Genellikle kendimi hüzünlü hissederim     

36 Genellikle hayatımdan memnunum     

37 Olur olmaz düĢünceler beni rahatsız eder     

38 Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç 

unutamam 

    

39 Aklı baĢında ve kararlı bir insanım     

40 Son zamanlarda kafama takılan konular beni 

tedirgin ediyor 
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EK 5. Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği  
Bu ölçek kiĢilerin yaĢamlarındaki sıkıntılar ve stresle baĢa çıkmak için neler yaptıklarını belirlemek 

amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Lütfen gebelik sonlandırmayı düĢünerek sizin duygularınızı en iyi Ģekilde 

tanımladığına karar verdiğiniz ifadeyi iĢaretleyin.   
TeĢekkürler. 

 

Gebelik sonlandırma konusunda; 

Sizi ne kadar tanımlıyor, Size ne kadar 

uygun  
 

Hiç 

 

Biraz 

 

Oldukça 

 

Tamamen 

 

1-Kimsenin bilmesini istemiyorum     

2-Ġyimser olmaya çalıĢıyorum     

3-Bir mucize olmasını bekliyorum     

4-Olayı büyütmeyip, üzerinde durmamaya 

çalıĢıyorum 

    

5-BaĢa gelen çekilir diye düĢünüyorum     

6.Sakin kafayla düĢünmeye, öfkelenmemeye 

çalıĢıyorum 

    

7-Kendimi kapana sıkıĢmıĢ gibi hissediyorum     

8-Olayın değerlendirmesini yaparak en iyi kararı 

verdim 

    

9-Ġçinde bulunduğum bu kötü durumu, kimsenin 

bilmesini istemiyorum 

    

10-Ne olursa olsun direnme ve mücadele etme 

gücünü kaybetmiyorum 

    

11-Olanları kafama takıp, sürekli düĢünmekten 

kendimi alamıyorum 

    

12-Kendime karĢı hoĢgörülü olmaya çalıĢıyorum     

13-ĠĢ olacağına varır diye düĢünüyorum     

14-Mutlaka bir yol bulabileceğime inanıyor, bunun 

için çabalıyorum 

    

15- sağlıkla atlatabilmem için adak adadım  
 

    

16-Her Ģeye yeniden baĢlayacak gücü kendimde 

buluyorum 

    

17-Elimden hiçbir Ģeyin gelmeyeceğine inanıyorum     

18-Olaydan olumlu bir Ģey çıkarmaya çalıĢıyorum     
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20-Problemi adım adım çözmeye çalıĢıyorum     

21-Mücadeleden vazgeçiyorum     

22-Sorunun benden kaynaklandığını düĢünüyorum     

23-Hakkımı savunabileceğime inanıyorum 
    

24-Bu olay karĢısında kaderim buymuĢ diyorum 
    

25-KeĢke daha güçlü bir insan olsaydım diye 

düĢünüyorum 

    

26-Bir kiĢi olarak iyi yönde değiĢtiğimi ve 

olgunlaĢtığımı düĢünüyorum 

    

27-Benim suçum ne diye düĢünüyorum     

28-Hep benim yüzümden oldu diye düĢünüyorum 
    

29-Sorunun gerçek nedenini anlayabilmek için 

baĢkalarına danıĢıyorum 

    

30-Bana destek olabilecek kiĢilerin varlığını bilmek 

beni mutlu ediyor 
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   EK 6.  Rol Fonksiyon Alanına Yönelik Adaptasyon Değerlendirme Formu 

AĢağıdaki ifadeleri yanıtlarken son zamanlarda yaĢadığınız mevcut duygu ve 

düĢüncelerinizi düĢünün. Her ifadeyi okuyarak hangi yanıtın sizin duygularınızı en iyi Ģekilde 

tanımladığına karar verin. Daha sonra her ifadeye uygun gelen seçeneği iĢaretleyin.  

                                                                                                          TeĢekkürler. 

 
Katılmıyorum 

Kısmen 

Katılıyorum 

Oldukça  

Katılıyorum 

Tamamen 

Katılıyorum 

1.Kendime vakit ayıramıyorum.     

2.Kendimi eskisi kadar değerli 

hissetmiyorum.  

    

3. EĢime yeterli vakit 

ayırabiliyorum. 

    

4. Bakımından sorumlu olduğum 

kiĢilerin (çocuk, anne, baba, eĢ) 

bakımını sürdürmede 

zorlanıyorum.  

    

5.Aile üyeleri ile aramdaki 

iletiĢimde bir değiĢme olmadı.   

    

6. ArkadaĢlarımla eski sıklıkta 

görüĢmek istemiyorum. 

    

7.Ev iĢleri, iĢe gitme, alıĢ veriĢ 

yapma gibi yapmam gereken 

zorunlu iĢleri yapmak istemiyorum.   
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 EK 7. Görsel Kıyaslama Ölçeği ve Vital Bulgular              Anket No: ................... 

 

1. Ailenizden ya da çevrenizden size destek olan yakınlarınız var mı? 

a) Evet   b) Hayır 

Evet ise kim (Birden fazla Ģık iĢaretleyebilirsiniz): 

a) EĢim 

b) Annem 

c) Babam 

d) ArkadaĢım 

e) Diğer......... 

2. Yakınlarınız ve çevrenizden aldığınız sosyal desteğin derecesini belirtiniz. AĢağıdaki 

ölçek üzerinde iĢaretleyiniz.  

         

1        10 
Hiç destek 
almadım 

       Çok fazla  
destek aldım 

            

3. Son bir gününüzü  genel olarak değerlendirdiğinizde uykusuzluk durumunuzu ölçek 

üzerinde iĢaretleyiniz;   

         

1        10 
Hiç  
uyuyamadım 

       Çok iyi  
uyudum  

 

4. Son 12 saat içerisinde bulantı ya da kusma  Ģikayetini ölçek üzerinde iĢaretleyiniz;   

         

1        10 
Hiç  
bulantı-kusma 
olmadı  

       Çok şiddetli  
bulantı-kusma 

oldu  

 

5. Son zamanlarda (gebelik sonlandırma kararına kadar olan süreçte) iĢtahınızda bir 

değiĢiklik oldu mu?  

    a) Evet ..............    b) Hayır 
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6. Ağrı değerlendirme skalası: 

o Geçiş fazındaki hissettiğiniz ağrının Ģiddetini aĢağıdaki ölçek üzerinde iĢaretleyiniz; 

         

1        10 
Hiç  
ağrı yok 

       Şiddetli  
ağrı var  

 

o Doğum anındaki (ekspulsiyon fazındaki) hissettiğiniz ağrının Ģiddetini aĢağıdaki 

ölçek üzerinde iĢaretleyiniz; 

         

1        10 
Hiç  
ağrı yok 

       Şiddetli  
ağrı var  

 

o Doğum sonrası 2. saatte (erken postpartum dönem) hissettiğiniz ağrının Ģiddetini 

aĢağıdaki ölçek üzerinde iĢaretleyiniz; 

         

1        10 
Hiç  
ağrı yok 

       Şiddetli  
ağrı var  

 

7. Doğum ağrısı esnasında bulantı ya da kusma  Ģikayetini ölçek üzerinde iĢaretleyiniz;   

         

1        10 
Hiç  
bulantı-kusma 
olmadı  

       Çok şiddetli  
bulantı-kusma 

oldu  

 

8. Postpartum 1. gün:  Son bir gününüzü  genel olarak değerlendirdiğinizde uykusuzluk 

durumunuzu ölçek üzerinde iĢaretleyiniz;   

         

1        10 
Hiç  
uyuyamadım 

       Çok iyi  
uyudum  

 

9. Bu süreci değerlendirdiğinizde baĢ etme durumunzu ölçek üzerinde iĢaretleyiniz; 

         

1        10 
Hiç  
Baş edemedim 

       Çok iyi  
Başe ettim  

 

10. Doğumdan sonraki dönemde  iĢtahınızda bir değiĢiklik oldu mu? 

a) Evet   b) Hayır  
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Vital Bulgu Tablosu 

Tarih Tansiyon Nabız Ateş Solunum S. Not 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

*Prepartum  Latent Faz 
                     Aktif Faz 
 

*Partum  İnnatal Dönem 
 

*Postpartum     1. St 
     4. St 
     24.st  
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Ek 8. Perinatal Yas Ölçeği (33 – Maddeli Kısa Versiyonu) 

Perinatal Yas Ölçeği (33 – Maddeli Kısa Versiyon) 
AĢağıdaki maddelerin her biri sizin gibi bebeği ile ilgili kayıp yaĢayan kiĢilerin ifade ettikleri duygu ve 

düĢüncelerdir. AĢağıdaki ifadeleri yanıtlarken kaybettiğiniz bebeğiniz hakkında sizin yaĢadığınız mevcut 

duygu ve düĢüncelerinizi düĢünün. Her ifadeyi okuyarak hangi yanıtın sizin duygularınızı en iyi Ģekilde 

tanımladığına karar verin. Daha sonra her ifadeye uygun gelen seçeneği iĢaretleyin. 

 

 
Kesinlikle 

Katılıyor-

um 

Katılı-

yorum 

Kararsı-

zım 

Katılmı-

yorum 

Kesinlikle 

Katılmıyor-

um 

1.Depresif hissediyorum.      

2.Bazı insanlarla anlaĢmakta 

zorlanıyorum. 
     

3.Ġçimde bir boĢluk hissediyorum.      

4. Normal aktivitelerimi devam 

ettiremiyorum. 
     

5.Bebeğim hakkında konuĢmaya 

ihtiyacım var. 
     

6.Bebeğim için yas tutuyorum.      

7.Korkuyorum.      

8.Kaybımdan beri intiharı 

düĢünüyorum. 
     

9.Ruhsal problemlerim için ilaç 

kullanıyorum. 
     

10.Bebeğimi çok özlüyorum.       

11.Kayıptan sonraki hayatıma iyi 

uyum sağladığımı düĢünüyorum. 
     

13.Bebeğimi düĢündükçe 

üzülüyorum. 
     

14.Bebeğimi düĢündüğüm zaman 

ağlıyorum.  
     

15.Bebeğimi düĢündükçe kendimi 

suçlu hissediyorum. 
     

16.Bebeğimi düĢündükçe fiziksel 

olarak kendimi hasta hissediyorum. 
     

17.Bebeğim öldüğünden beri 

kendimi tehlikeli bir dünyada 

korunmasız hissediyorum. 

     

18.Gülmeye çalıĢıyorum ama artık 

hiçbir Ģey komik gelmiyor. 
     

19.Bebeğim öldüğünden beri 

zaman geçmek bilmiyor. 
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Kesinlikle 

Katılıyor-

um 

Katılı-

yorum 

Kararsı-

zım 

Katılmı-

yorum 

Kesinlikle 

Katılmıyor-

um 

20.Bebeğim ile birlikte benim de en 

iyi parçam öldü. 
     

21. Bebeğim öldüğünden beri 

insanları hayal kırıklığına 

uğratıyorum. 

     

22.Bebeğim öldüğünden beri 

kendimi değersiz hissediyorum. 
     

23. Bebeğimin ölümü için kendimi 

suçluyorum. 
     

24.ArkadaĢ ve akrabalarımla 

gereğinden fazla çatıĢıyorum. 
     

25.Hayatımı tekrar düzene sokmak 

için, bazen profesyonel bir yardıma 

ihtiyacım olduğunu hissediyorum.  

     

26. Bebeğim öldüğünden beri 

gerçekten yaĢamıyor, sadece 

varmıĢım gibi hissediyorum. 

     

27.Bebeğim öldüğünden beri 

kendimi aĢırı yalnız hissediyorum. 
     

28.ArkadaĢlarımın arasında bile 

kendimi bir Ģekilde uzak ve 

ortamdan kopmuĢ hissediyorum. 

     

29.Sevmemek daha güvenli.      

30.Bebeğim öldüğünden beri karar 

vermekte zorlanıyorum. 
     

31.Geleceğimin nasıl olacağı 

konusunda endiĢeleniyorum. 
     

32.Bebeğini kaybetmiĢ birer 

ebeveyn olmak, “ikinci sınıf 

vatandaĢ” olmak anlamına gelir. 

     

33.Hayatta olmak harika 

hissettiriyor. 
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EK 9. Ġstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Kurum 

Ġzni 
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Ek 9-1 Devamı ĠTF Dekanlık Ġzni 
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EK 10. Etik Kurul Kararı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 162 

 

 



 163 

 

 



 164 

Ek 11. Gebelik ve Doğum Rehberliği Eğitici Eğitimi Sertifikası 
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Ek 12. Gebeliğin Tıbbi Terminasyonu Eğitim Atlası 
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Ek 13. Hasta Bilgilendirme BroĢürü 
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Ek 14. Tıbbi Terminasyon HemĢirelik Destek Programı ve AkıĢ ġeması  

 



     

 

ĠNTĠHAL RAPORU ĠLK SAYFASI 
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Ġstanbul, 27 – 28 Ekim 2017  

8. TJOD Bilimsel Pazar Toplantısı. Ġnfertilite HemĢireliği Programı, 29 EKĠM 2017, 

Pazar, Hilton Kozyatağı Otel (KonuĢmacı) 

9. Doğum Koçluğu ve Eğitici Eğitimi Sertifikası, ġiĢli Meslek Yüksek Okulu, 2015 

10. Üriner Ġnkontinans Hasta Değerlendirme, Konservatif Tedavi Multiidisipliner 

YaklaĢım Kursu, Ġstanbul Tıp Fakültesi, 2014 

11. Zor ġartlarda CPR Uygulamaları Kursu, Bezmi Alem Üniversitesi Uluslararası Afet 

Kongresi, 2014 

Özel Ġlgi Alanları (Hobileri): 
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