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ÖZET

SUMMARY

Amaç: Bu çalýþma, gebe kalmayý düþünen
kadýnlarýn, demografik özelliklerinin, sosyal -saðlýk
açýsýndan taþýdýklarý risklerin belirlenmesi ve
saðlýklý-güvenli gebeliklerin elde edilmesine yönelik
bilgi düzeylerinin saptanmasý amacýyla planlandý.

Evaluation Of Women In Preconceptional Period

Gereç ve Yöntem: Araþtýrma evrenini, Mart-Nisan
2004 tarihleri arasý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Kartal Bölgesi Evde Bakým ziyaretleri esnasýnda
gebe kalmayý düþünen, örneklemini ise 3 ay içinde
gebe kalmak isteyen ve çalýþmaya katýlmayý kabul
eden 142 kadýn oluþturdu. Tanýmlayýcý ve analitik
tipteki çalýþmanýn veri toplama araçlarý olarak,
prekonsepsiyonel dönem hemþirelik sonuçlarý
sýnýflandýrma skalasý (NOC) ve vaka tanýlama
formu kullanýldý. Çalýþma verilerinin deðerlendirilmesinde SPSS paket programýndan
yararlanýldý.
Bulgular: Prekonsepsiyonel dönemdeki kadýnlar
taþýdýklarý riskler açýsýndan incelendiðinde, %
24.72sinin reprodüktif, % 16.9unun sistematik
hastalýklar, %18ininde sigara kullanýmý açýsýndan
risk taþýdýðý saptandý. % 45.3ünün kýzamýksuçiceði-kabakulak enfeksiyonlarýndan en az birini
geçirdiði, %80inin prekonsepsiyonel dönemdeki
laboratuar testleri hakkýnda bilgi sahibi olmadýðý
belirlendi.
Sonuç: Prekonsepsiyonel danýþmanlýk, riskli çiftlere
zamanýnda ve daha etkili çözümler saðlamakla
birlikte, gebeliðin planlanmasýnýn getirdiði
avantajla da kadýnlara ideal bir eðitim ortamý
oluþturur. Anne, fetüs ve gebe popülasyonlarý için
risk ve stratejiler belirlenerek, gerekli önlemler
zamanýnda alýnacaðýndan tedavi kolaylaþýr ve
ekonomik kayýplar azalýr.
Anahtar kelimeler: Prekonsepsiyonel danýþmanlýk,
gebelik

Objective: In this study, we analysed demographic
properties and behaviours of women who desire to
have a child devoted to possible healthcare risks
and healthy pregnancy.
Materials and Methods: Our research model was
constituted of women desiring to have a child
between March-April 2004 during home care visits
in Kartal region in Ýstanbul. A representative sample
of 142 women who desiring to become pregnant in
3 months and who accepted to participate to our
study were questioned also in this period. In this
definitive and analytical study, we used the scale
of nursing outcome classification in preconceptional
period (NOC) and the case defining form as data
collecting tools. Our aim was to mesure information
and behaviour levels of women about healthy
pregnancy. We profited by SPSS programme to
evaluate our research data.
Results: When we analysed women about risks in
preconceptional period; we found that 24.72% was
risky about reproductivity, 16.9% about systemic
diseases and 18% about smoking. We also found
that 45.3% got over measles, mumps or chicken
pox at least and 90% knew nothing about laboratory
examination in preconceptional period.
Conclusion: Preconceptional consultancy procures
effective solutions at the right time and also an
ideal education environment with its content about
pregnancy planning. It determines risks and
strategies for mother, fetus and pregnant
populations. In this way, economic morbidity
decreases and medical treatment becomes easier
taking necessary precautions at the right time.
Key words: Preconseptional counseling, pregnancy.

GÝRÝÞ
Prekonsepsiyonel danýþma; çiftlere, saðlýklý
gebelik için fiziksel ve psikolojik olarak
hazýrlama imkaný sunan, maternal - fetal riski
azaltmayý amaçlayan doðum öncesi bakýmýn,
gebelik öncesi üç aylýk döneminde uygulanan

vazgeçilmez bir parçasýdýr (1,2,3).
Gebeliðe hazýrlanan her kadýn genetik hastalýklý bebek doðurma ya da genetik hastalýk
için taþýyýcý olma riskine sahiptir. Obstetrinin koruyucu dalý olan prekonsepsiyonel
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danýþmanlýkla, anne - bebeðin saðlýklý bir
gebeliðe hazýrlanmasý, gebeliðin saðlýklý
sürdürülmesi ve sonuçlandýrýlmasý hedeflenir (1, 3, 5, 15, 19).
Prekonsepsiyonel dönemde yapýlan
çalýþmalar, kadýnlarýn %95inin en az bir
problem, %52sinin medikal ve reprodüktif,
%25inin hepatit ve yasaklý madde, %17sinin
alkol kullanýmý ve %54ününde nütrisyonel
yönden risk taþýdýðýný göstermektedir (4).
Gebelikteki riskleri azaltacak seçenekleri
kullanabilmek için, kadýnlarýn bu riskleri ve
risklere yönelik seçenekleri gebelik öncesi
dönemde bilmeleri gerekir. Prekonsepsiyonel
dönemdeki risklerin tanýlanmasý ve saptanmasýnda ebe- hemþireler primer role sahiptir
(4).
Bu çalýþma, üç ay içerisinde gebe kalmayý
düþünen kadýnlarýn, demografik özelliklerinin,
medikal-reprodüktif-sosyal-çevresel açýdan
taþýdýklarý risklerin belirlenmesi, saðlýklýgüvenli gebeliklerin elde edilmesine yönelik
bilgi ve davranýþ düzeylerinin saptanmasý
amacýyla planlandý.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araþtýrma evrenini, Mart-Nisan 2004
tarihleri arasý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi
Kartal Bölgesi Evde Bakým ziyaretleri esnasýnda
gebe kalmayý düþünen, örneklemini ise 3 ay
içinde gebe kalmak isteyen ve çalýþmaya
katýlmayý kabul eden 142 kadýn oluþturdu.
Tanýmlayýcý ve analitik tipte gerçekleþtirilen
çalýþmanýn veri toplama araçlarý olarak, 0-5
arasý puanlandýrýlmýþ 8 sorudan oluþan
prekonsep-siyonel dönem hemþirelik sonuçlarý
sýnýflandýrma skalasý (NOC) ve demografik
özellikleri, sosyal, retrodüktif, çevresel,
sistematik ve enfeksiyon hastalýklarý açýsýndan
taþýnan riskleri saptamaya yönelik beþ bölüm,
toplam 55 sorudan oluþan vaka tanýlama
formlarý kullanýldý. NOC skalasý, dil geçerliliði
yapýldýktan sonra, ölçme maddelerinin
anlaþýlýr olup olmadýðýnýn deðerlendirilmesi
amacý ile, Doðum ve Kadýn Hastalýklarý
Hemþireliði Anabilim Dalý öðretim üyeleri ve
yüksek lisans öðrencileri tarafýndan incelendi
ve gerekli düzenlemelerin yapýlmasýndan sonra
aþaðýdaki þekliyle,
· Anne-baba olmaya karar verildiðinde tüm
faktörlerin düþünülüp düþünülmediðinin,
· Saðlýklý bir diyetin,
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· Kiþiye uygun beslenme ve diyetin,
· Alkol, tütün ve kullanýlan ilacýn yan
etkilerinin,
· Anneye ait risk faktörlerinin gebelik ve bebek
geliþimine etkisinin,
· Ev yada çalýþma ortamýndaki çevresel
tehlikelerin gebelik ve bebek geliþimine
etkisinin,
· Kalýtsal hastalýklar için risklerin,
· Aile ve ailenin tüm bireylerinin gebelik ve
yeni katýlacak aile üyesine yönelik hazýrlýklarýnýn saptanmasý, uygulandý (16). Ölçeðin
Cronbach alpha iç tutarlýlýk katsayýsý 0.98
olarak bulundu.
Verilerin deðerlendirilmesinde SPSS 11.5
paket programýndan yararlanýldý. Tüm
olgularýn tanýmlanmasýnda betimleyici
istatistik teknikleri uygulandý. Grup içi
karþýlaþtýrmalarda tek yönlü varyans analizi
(ANOVA) ve Fisher Kikare analiz testleri
kullanýldý. Ýstatistiksel anlamlýlýk için p<
0.05 olarak kabul edildi.

BULGULAR
Çalýþma grubumuzdaki kadýnlarýn, yaþ
ortalamalarý 26,31±5,00 eþlerin yaþ
ortalamalarý ise, 30,43±4,69 olarak saptandý.
Kadýnlarýn %68.3 ünün ilkokul mezunu, %88
inin ev hanýmý olduðu, eþlerinin % 66.9 unun
ortaokul mezunu ve % 85.9 unun serbest
mesleklerde çalýþtýklarý belirlendi.
Olgularýmýzýn, % 63.4ünün primipar, %36.6
sýnýn multipar olduðu, ortalama gebelik
sayýlarýnýn 1.09 ve ortalama yaþayan çocuk
sayýlarýnýn da 0.86 olduðu saptandý. Çiftlerin,
ortalama evlilik yýllarýnýn 5.9± 1.2 olduðu,
% 56.3 ünün hemen, %19.7 sinin bir ay
içerisinde ve % 24ününde 2-3 ay içerisinde
gebe kalmak istedikleri belirlendi.
Kadýnlarýn % 95.1inin cinsellikle ilgili
problem yaþamadýklarý, haftalýk ortalama
cinsel iliþki sýklýklarýnýn üç olduðu ve
%95.1inde postkoital yýkama alýþkanlýklarýnýn olduðu saptandý. %88.7sinin
gebeliði önleyici her hangi bir yöntem
kullanmadýðý, yöntem kullanan %11.3lük
dilimin ise ortalama 5.8 ay önce kullandýklarý yöntemleri býraktýklarý belirlendi.
Çiftlerin aylýk ortalama gelirlerinin 688±122
olduðu ve %50.7sinin sosyal güvencesinin
olmadýðý saptandý. Kadýnlarýn %33.8 inin
maddi güçlükten yakýndýðý, % 5.6sýnýn
þiddete maruz kaldýðý belirlendi. Maddi
güçlükten yakýnma ve sosyal güvence varlýðý
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ile prekonsepsiyonel danýþmanlýk alma
arasýnda istatistiksel olarak anlamlý iliþki
gözlenmedi (p>0.05). Prekonsepsiyonel
dönemdeki kadýnlar taþýdýklarý riskler açýsýndan
incelendiðinde, % 38.37 sinin reprodüktif, %
16.9unun sistematik hastalýklar, %17sinin
sigara kullanýmý açýsýndan risk taþýdýðý
belirlendi. Eþlerinin %57sinde günlük bir
paketin üzerinde sigara kullanýmý ve %1.4de
de alkol tüketimi saptandý. Örnekleme alýnan
kadýnlarýn % 50.7sinin kan grubunu, %
21.8ininde kan uyuþmazlýðý açýsýndan risk
taþýyýp taþýmadýklarýný bilmedikleri ve çiftlerin
% 6.3ünün kan uyuþmazlýðý açýsýndan risk
taþýdýðý saptandý. Olgularýmýz, geçirdiði
enfeksiyon hastalýklarý yönünden incelendiðinde, %59.9unun pelvik, %58.5inin idrar
yolu, % 6.3ünün hepatit ve % 4.9unun
tüberküloz geçirdiði belirlendi. % 45.3ünün
çocukluk çaðý enfeksiyonlarýndan kýzamýk 
su çiceði - kabakulaktan en az birini geçirdiði,
enfeksiyon hastalýklarýný geçirmeyenlerin ya
da tamamýný geçirmeyenlerin prekonsepsiyonel dönem aþýlamaya yönelik bilgi sahibi
olmadýklarý ve aþý yaptýrmadýklarý saptandý.
Prekonsepsiyonel dönemdeki çiftlerin,
%13.4ünün ilaç kullanýmý, % 2.1inin genetik
ve %1.4ünün çevresel etmenlere maruz kalma
yönünden risk altýnda olduðu belirlendi.
Prekonsepsiyonel döneme ait risk faktörleri
taþýma ile prekonsepsiyonel danýþmanlýk için
kliniðe baþvuru arasýnda anlamlý iliþki
saptanmadý (p>0.05). Çalýþma grubumuzdaki
kadýnlarýn, prekonsepsiyonel dönem göstergelerini % 75 oranýnda tanýmlayabildiði (Tablo I)
ve toplam 40 puan üzerinden deðerlendirilen
NOC tan aldýklarý puan ortalamalarýnýnda
31.49±19.41 olduðu saptandý.

Anne eðitiminin yükselmesi, gebe kalmayý
düþünülen zamanýn kýsalmasý ve gebelik
sayýsýnda artýþ ile NOC puanlarý arasýnda anlamlý
iliþki saptandý. Anne yaþ gruplarý ile NOC
puanlarý arasýnda iliþki gözlenmedi (Tablo.II).
Tablo II. NOC (Nursing outcome classification)
puanlarýnýn daðýlýmý

Çalýþma grubumuzdaki kadýnlarýn, %
59.2sinin prekonsepsiyonel dönem danýþmanlýðý gerekli gördüðünü ifade etmesine
raðmen, sadece % 2.8inin prekonsepsiyonel
danýþmanlýk aldýðý saptandý. %71.8inin son üç
aylýk süreç içerisinde saðlýk kuruluþlarýna
baþvurmadýðý ve %25.4ününde baþka
sebeplerle kliniklere baþvurduklarý belirlendi.
Örneklem grubumuzdaki kadýnlarýn, % 80
oranýnda prekonsepsinonel dönemde yapýlmasý
gereken tetkikleri bilmedikleri saptandý.
Kadýnlarýn, çeþitli nedenler ile prekonsepsinonel
dönem ya da daha önceki zaman dilimlerinde,
% 65.5inin tam kan sayýmý, %8.5 inin tam
idrar, %3.5inin serolojik testleri ve %2.1inin
pap smear yaptýrdýðý saptandý.

Tablo I. NOC skalasýndan alýnan puanlarýn daðýlýmý

TARTIÞMA
Gebelik ve doðum kadýnýn yaþam sürecinde
normal bir evre olarak kabul edilmesine karþýn,
doðacak çocuklarýn % 10-20si, gebelerin ise
% 20-30u risk grubu içinde yer almaktadýr
(15). 1998 Türkiye Nüfus ve Saðlýk Araþtýrmasý
(TNSA) verilerine göre ülkemizde, evli kadýnlarýn %68inin gebelik yönünden risk altýnda
olduðu ve gebelerin % 26.6sýnýnda en az bir
risk faktörü taþýdýðý saptanmýþtýr (6). Bu riskleri
ve bu risklere yönelik taný, tedavi yöntemlerini
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gebelik öncesi dönemde öðrenmek tüm çiftlerin
en doðal hakkýdýr. Kadýnlarýn doðurganlýk
dönemleri 15- 49 yaþlarý arasý olmasýna raðmen,
biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden en uygun
çocuk doðurma yaþý 20-34 yaþlarý arasýdýr (23).
2003 TNSA Ön Rapor verilerine göre,
ülkemizde en yüksek doðurganlýk hýzý, 20-24
ile 25-29 yaþ gruplarýnda görülmektedir (6).
Çalýþma grubumuzdaki kadýnlarýn, % 63.9luk
dilimi 21-25 ve 26-31 yaþ gruplarý arasýnda yer
almaktaydý. Olgularýmýzýn, yaþ daðýlýmlarý ülke
genelinde yapýlan çalýþmalarla benzerlik
göstermektedir.
TNSA ön Rapor verilerine göre (2003),
ülkemizdeki kadýnlarýn % 21.8i okuma yazma
bilmezken, % 53.7si ilkokul mezunu ve %
17si lise mezunudur. Örneklem grubumuzdaki kadýnlarýn % 68.3ünün ortaokul
mezunu olduðu ve %11.4ünün çalýþtýðý
saptandý. Kadýnýn; eðitim düzeyi, sosyal statüsü
ve yaþadýðý toplumun kültürü doður-ganlýk
davranýþý açýsýndan önem taþýmaktadýr. Son
yýllarda eðitim seviyesinin yükselmesi ve
kadýnýn çalýþma yaþamýnda yerini almasý çocuk
doðurmanýn ileriki yaþlara ertelenmesine
neden olmuþtur. Sosyal ve mesleki geliþmelerin
yaný sýra halen, ülkemizde ortalama evlenme
yaþý 18.2 dir, 17 yaþýndaki evli kadýnlarýn
% 8inin, 18 yaþýndaki evli kadýnlarýn ise %
15inin anne olduðu ya da ilk çocuðuna gebe
olduðu belirlenmiþtir. Örneklem grubumuzdaki
kadýnlarýn, dördünün 35 yaþ ve ^, altýsýnýnda
18 yaþ ve olduðu saptandý. 2003 TNSA
verilerine göre 20 yaþýn altý ve 35 yaþýn üzeri
gebelikler, ülkemizdeki tüm gebeliklerin
%22sini oluþturmaktadýr (6). Bütün bunlar
göz önüne alýndýðýnda, ülkemizde ileri ya da
erken yaþlarda gebe kalma potansiyeli taþýyan
ve prekonsepsiyonel danýþmanlýktan yararlanmasý gereken büyük bir grup bulunmaktadýr.
Doðumsal defektler çocuk ölümlerinin
%20sini oluþturmaktadýr. Doðumsal defektlerin
önlenmesinde; primer korunma risklerin gebelik
öncesi dönemde saptanýp etyolojisini göre önlem
alýnmasýný, sekonder korunma etkilenmiþ
gebeliklerin sonlandýrýlmasýný kapsamakta,
tersiyer korunmanýn ise genetik hastalýklarýn
önlenmesinde etkisi bulunmamaktadýr (8, 9,
12,18). Gebelik öncesi dönemde yapýlan
danýþmanlýk ve alýnan önlemler, majör konjenital
anomalilerin insidansýný % 03.5 oranýnýndan
% 02.0ye düþürmüþtür (4, 7, 8, 9, 18). Czeizel
(1999) tarafýndan yapýlan çalýþmada, 8977
kadýna verilen prekonsepsiyonel danýþmanlýk
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sonrasýnda kadýnlarýn % 7si genetik danýþma
kliniklerine yönlendirilmiþ ve %0.1inin
monogenetik, %0.1inin X kromozomuyla ilgili
genetik açýlardan risk taþýdýðý saptanmýþtýr (7).
Örneklem grubumuzda ki kadýnlarýn özgeçmiþ
ve soygeçmiþ öykülerinden elde edilen verilere
göre %2.1inin genetik geçiþli hastalýklar
açýsýndan ailevi yatkýnlýða sahip olduðu
belirlendi. Genetik açýdan taþýnan riskler olgu
anamnezlerinden elde edildiði için doðumsal
defektlerin ve doðumsal metabolik hastalýklarýn
kendi içlerinde spesifik olarak daðýlýmlarý
yapýlamadý. Yapýlan çalýþmalar, prekonsepsiyonel danýþmanlýðýn, kalýtsal hastalýklarýn
insidansýný büyük oranda azatlýðýný göstermektedir (1, 4, 10, 11, 12, 22, 25 ).
Gebelik kadýnýn vücudunda pek çok
deðiþikliðe neden olduðu için, gebelik öncesi
dönemde kontrol altýnda olan birçok saðlýk
problemi gerekli önlemler alýnmadýðý taktirde
bebek ve anne saðlýðýný olumsuz etkilenebilmektedir.
Çalýþmamýzdaki kadýnlarýn, % 4.9 unun
tiroid, % 3.6sýnýn idrar yolu enfeksiyonu, %
2.8inin anemi, %2.1inin diabet, %1,4ünün
hipertansiyon, %1,4 ünün alerjik hastalýklar
ve %0,7inin kalp hastalýklarý olmak üzere
toplam %16.9luk diliminin sistemik hastalýklar
açýsýndan risk taþýdýðý saptandý. 8977 hasta
üzerinde gerçekleþtirilen prekonsepsiyonel
deðerlendirme sonucunda; kadýnlarýn % 3ünde
diabet, kardio-vasküler hastalýk ve epilepsiye
rastlanýlmýþtýr (4,7). Dinçin (1997), gebelerde
görülen risk faktörlerini saptamaya yönelik
gerçekleþtirdiði çalýþmada, gebelerin % 6sýnda
solunum sistemi hastalýklarý, %2sinde üriner
sistem enfeksiyonu ve %2  sinde iskelet sistemi
hastalýðý olmak üzere toplam %10luk diliminin
sistemik hastalýklar açýsýndan risk altýnda olduðu
saptanmýþtýr (24).
18-45 yaþ arasý kadýnlarda hipotiroidi
insidansý %5 tir, hipertiroidizme ise 2000
gebelikte bir rastlanmaktadýr (25). Örneklem
grubumuzdaki kadýnlarýn, % 4.9 unda tiroid
hastalýðý saptandý. Ülkemizde görülme
sýklýðýndaki hýzlý artýþ, gebeliklerin elde
edilmesi ve elde edilen gebelikler üzerine
yarattýðý olumsuz etkiler nedeni ile tiroid
hastalýklarýnýn prekonsepsiyonel dönemde
taný ve tedavisi önem kazanmaktadýr.
Gebeliklerde %1 oranýnda görülen diabetes
mellitus, gebelik metabolik hastalýklarýnýn en
sýk rastlanýlanýdýr (20). Çalýþma grubumuzdaki
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kadýnlarýn %2.1inin diabetes mellitus hastasý
olduðu belirlendi. Normal yenidoðan
popülasyonlarýnda malformasyon sýklýðý %23 iken, bu oran diyabetik anne bebeklerinde
%6-9a ulaþmaktadýr. Diabetik kadýnlarda
prekonsepsiyonel danýþma ve glisemik
kontroller ile, konjenital anomali oranýnda
%65 relatif azalma saðlanmýþtýr (4, 12, 13 ).
Diabetes mellituslu kadýnlarda, prekonsepsiyonel danýþmanlýðýn maternal ve perinatal
morbiditeye etkisini saptamak amacýyla
gerçekleþtirilen çeþitli çalýþmalarda, prekonsepsiyonel danýþmanlýk almayan kadýnlarda,
alan kadýnlara göre risk oranlarýnda ileri
düzeyde artýþ gözlenmiþtir (4, 8,11,13,17).
Gebe kadýnlarýn en önemli nonobstetrik
ölüm nedeni olan kalp hastalýklarýna, tüm
gebeliklerin yaklaþýk %1inde rastlanýlmaktadýr. Gebe kalma potansiyeline sahip
kadýnlarda, popülasyonlara göre %0.5-4
arasýnda deðiþiklik göstermekle birlikte, kronik
hipertansiyon insidansý ortalama olarak
%1.5tir (20). Çalýþma grubumuzda, %1.4
oranýnda hipertansiyon ve % 0.7 oranýnda kalp
hastalýðý saptandý. Hipertansiyon ve kalp
hastalarýnda saðlýklý bebek oraný % 40 olmasýna
karþýn prekonsepsiyonel danýþma alanlarda
bu oran %80e kadar yükseltilebilmektedir
(4). Geliþmekte olan ülkelerde, doðurganlýk
çaðýndaki kadýnlarda anemi insidansýný
saptamak amacýyla gerçekleþtirilen çalýþmada;
gebe kadýnlarýn % 59unda, gebe olmayanlarýn
%47sinde anemi saptanmýþtýr. Türkiyede
T.C. Hükümeti ile UNÝCEF in ortaklaþa
gerçekleþtirdiði çalýþmada ülkemizde gebe
kadýnlarýn anemi insidansý % 74 olarak
belirtilmiþtir (26). Çalýþma grubumuzdaki
kadýnlarýn % 2.8i kansýzlýk sorunu olduðunu
ifade etmiþtir. Objektif veriler elimizde
olmadýðýndan deðerlendirme ve karþýlaþtýrmalar yapýlamamýþtýr.
Üreme organlarý enfeksiyonlarý gebeliðin
elde edilmesini veya elde edilen gebeliðin
saðlýklý devam etmesini etkileyebilir.
Prekonsepsiyonel danýþmanlýkla kolaylýkla
tanýsý konulup tedavi edilebilecek olan bu
enfeksiyonlar açýsýndan, anne adaylarýnýn
gebelik öncesi kontrol edilmesi gerekir. Çalýþma
grubumuzdaki kadýnlarýn % 59.9unda akýntý,
% 41.5inde kaþýntý þikayetinin olduðu ve %
59.9unun prekonsepsiyonel dönem veya daha
önceki süreçlerde pelvik enfeksiyon geçirdikleri
saptandý. Yapýlan prekonsepsiyonel
danýþmanlýk çalýþmalarýnda, klamidya enfek-
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siyonu %16.6 ve mycoplasma / ureoplasma
%1.3, trikomonas %15.5, vajinal florada
bozulma %5.4, bakterial vaginozis %17
oranýnda saptanmýþtýr (3, 4, 7,8). Pelvik
enfeksiyon sýklýðý geliþmekte olan ülkelerde
net olarak bildirilmesine karþýn, ABD de
retrodüktif çaðdaki kadýnlarýn %10undan
fazlasýnýn pelvik enfeksiyon tedavisi gördüðü
belirlenmiþtir (20). Çalýþmamýzda, üreme
sistemine yönelik þikayetlerin ve pelvik
enfeksiyon insidansýnýn yapýlan çalýþmalardan
yüksek bulunmasýnýn; çalýþma grubumuzdaki
kadýnlarýn %95.1inin post-koital yýkama
alýþkanlýðýnýn olmasýndan ve tuvalet sonrasý
yapýlan perine temizliðinin yönünün doðru
olmamasýndan kaynaklandýðý öne sürülebilir.
Prekonsepsiyonel dönem; anne adaylarýnýn,
yaþam tarzlarýný ve alýþkanlýklarýný gözden
geçirebilecekleri, gerekli düzenlemeleri
yapacaklarý önemli bir süreçtir (1, 2, 3, 5, 7,
8, 15). Örneklem grubumuzdaki anne
adaylarýnýn %17sinin, eþlerinin ise %57sinin
günde bir paketin üzerinde sigara kullandýklarý
saptandý. Gebelik öncesi verilecek danýþmanlýk
hizmeti, anne-baba adaylarýnýn, saðlýklý
gebeliklerin elde edilmesi ve sürdürülmesine
yönelik bilgi düzeylerini yükselteceðinden,
alýþkanlýklarýný ve yaþam tarzlarýný düzenleme
çabalarý artacaktýr (5, 14,19). Czeizel (1999)
tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmada,
prekonsepsiyonel danýþmanlýk sonrasýnda,
kadýnlarýn %10unun sigarayý býraktýðý,
%4ünün sigarayý azalttýðý, %0.2sini her gün
alkol alma alýþkanlýðýný býraktýðý, haftada bir
içki içen oranýnýn %5.4ten, % 0.8e indiði
saptanmýþtýr (7).
Saðlýklý gebeliklerin elde edilmesi ve
devamlýlýðýnýn saðlanmasýnda, beslenmenin
prekonsepsiyonel dönemde deðerlendirilmesi
ve düzenlenmesi optimal yarar saðlar.
Prekonsepsiyonel dönemde kalsiyum,
magnezyum, çinko, demir, B-6 ve folik asit
alýmý üzerinde önemle durulmalýdýr (7,11,19).
Çalýþma grubumuzdaki kadýnlarýn prekonsepsiyonel dönemde alýnmasý gereken
vitaminleri bilmedikleri ve kullanmadýklarý
saptandý. Bu durumun, olgularýmýzýn sadece
%2.8inin prekonsepsiyonel danýþmanlýk için
kliniðe baþvurmasýndan ve bu döneme yönelik
bilgi eksikliðinden kaynaklandýðý düþünüldü.
Olgularýmýzýn, saðlýklý gebeliklerin elde
edilmesi için; gebelik öncesi dönemde kadýnýn
anne-bebek saðlýðý açýsýndan risk teþkil
edebilecek her boyutunun tanýmlanmasý
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amacýyla uygulanan NOC skalasýndan aldýklarý
puan ortalamalarý 31.49±19.41 olarak
bulundu. Çalýþma grubumuzdaki kadýnlarýn,
prekonsepsiyonel dönem göstergelerini % 75
oranýnda tanýmlayabildiði ve yarýsýndan
fazlasýnýn prekonsepsiyonel danýþmanlýðý
gerekli görüldüðü saptandý. Buna raðmen,
kadýnlarýn % 2.8 gibi düþük bir oranda
prekonsepsiyonel danýþmanlýk alma sebebinin;
ülkemizde prekonsepsiyonel danýþmanlýðýn
önemini vurgulayan çalýþma ve bu döneme
yönelik bilgi eksikliðinden, prekonsepsiyonel
dönemin, antenatal dönemin uzantýsý olarak
halen kliniklerde yerini almamýþ olmasýndan
kaynaklanabileceði düþünüldü. Ülkemizin
geliþmekte olan bir ülke olduðu, geliþmekte
olan ülkelerde gebeliklerin halen %20-40ýnýn
plansýz olduðu ve bu ülkelerin gelir
düzeylerinin düþük olduðu göz önüne
alýndýðýnda, çiftlerin yaklaþýk 150$ civarýnda
olan gebelik öncesi danýþmanlýk hizmetinden
yararlanmalarý zorlaþacaktýr (21).

Ön raporu. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Nüfus
Etütleri Enstitüsü. 2004

Çocuk sahibi olmaya hazýrlanan her çiftin,
genetik hastalýklý bebek doðurma risklerini,
genetik hastalýk için taþýyýcý olma potansiyellerini, doðum öncesi taný testleri hakkýndaki
bilgiyi prekonsepsiyonel dönemde öðrenmek
en temel haklarýdýr. Bu bilgiye sahip olmak ve
doðumsal malformasyonlarýn önlenmesine
yönelik teknolojiden yararlanmak çiftlerin yalnýz
hakký deðil, doðacak çocuklarýna ve topluma
karþý sorumluluklarýdýr.

12. Cefalo RC, Bowes WA Jr, Moos MK.
Preconception care: a means of prevention.
Baillieres Clin Obstet Gynaecol 1995 Sep;9(3):40316.
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