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NEUROPOLEN FOR RECOVERY AFTER A STROKE 

Gheorghe Giurgiu 
ORCID: 0000-0002-5449-2712 

Manole Cojocaru 
ORCID: 0000-0002-6871-577X 

ABSTRACT 
Background: Ischemic stroke is the leading cause of long-term physical and psychological disabilities. Stroke 
can occur when a brain blood vessel becomes blocked, preventing nearby tissue from getting essential 
nutrients. The brain possesses an extraordinary ability to heal itself after a stroke. This ability, known as 
neuroplasticity. Within weeks of a stroke, new blood vessels begin to form, and newly born neurons migrate 
long distances to the damaged area to aid in the regeneration process of the brain. 
Obiective: The healing process cannot happen on its own. It requires your help to activate it. To determine 
whether Neuropolen can be a potential treatment for recovery after a stroke. 
Materials and methods: To arrive at these observations, we examined how Neuropolen and diet solve 
disabilities. 
Results: The key to treating a stroke and minimizing long-term damage is to quickly and effectively restore 
blood flow to the brain. We found that Neuropolen may be important for functional recovery after a 
stroke. Stroke patients may have access to Neuropolen that may help minimize the degree of complications, 
stimulation enhances plasticity of the brain, in which noninjured parts of the brain can pick up the job of the 
injured brain areas. It allows you to regain movement and other skills after a stroke.  
Conclusion: When a stroke occurs, part of the brain becomes damaged and many of these connections are 
destroyed. Neuropolen may be a potential therapy for recovery after a stroke, it can quickly feed oxygen to 
the brain and protect brain cells. 
Keywords: Neuropolen, neuroplasticity, recovery after a stroke. 
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NEW APPLICATIONS OF ULTRASOUND IMAGING IN DENTISTRY 

Rodolfo Reda
Alessio Zanza

Maurilio D’Angelo
Dario Di Nardo
Luca Testarelli 

ABSTRACT 
Background: Ultrasonography is a non-invasive, radiation-free, method of diagnosing periapical lesions while 
radiologic methods are more common. Periapical lesions due to endodontic infection are one of the most 
common causes of periapical radiolucency that need to be distinguished to help determine the course of 
treatment, this can be decisive for a correct differential diagnosis and for the prognosis of the tooth.  
This review aimed to examine the accuracy of ultrasound and compare it to radiographs in distinguishing these 
lesions in vivo.  
Methods: This review process followed the PRISMA guidelines. A literature search of databases (PubMed, 
Scopus, Embase, and Web of Science) was conducted without any restrictions on time. Articles available in 
English were included. The selection was done according to the inclusion and exclusion criteria. The 
QUADAS-2 tool was used to assess the quality of the studies.  
Results: The search provided a total of 87 articles, out of which, five were selected for the final review. In all 
the studies, ultrasound had higher accuracy in distinguishing periapical lesions. All the studies indicated a risk 
of bias, especially in patient selection.  
Conclusion: Within limitations, the study indicates that ultrasound is a better diagnostic tool to distinguish 
periapical lesions compared to radiographs but further studies with well-designed, rigorous protocols and low 
risk of bias are needed to provide stronger evidence. 
Keywords: dental imaging; ultrasound; radiograph; periapical; lesions; diagnosis. 
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A MODIFIED EXTRACTION METHOD FOR DETECTION OF PESTE DES PETITS 

RUMINANTS VIRUS FROM PARAFFIN-EMBEDDED TISSUES 
PARAFİNE GÖMÜLÜ DOKULARDAN PESTE DES PETITS RUMINANTS VIRUSUNUN 

TESPİTİ İÇİN BİR MODİFİYE EKSTRAKSİYON METODU 
 

Murat ŞEVİK 
ORCID NO: 0000-0002-9604-3341 

 
ABSTRACT 
Peste des petits ruminants (PPR), also known as “ovine rinderpest” or “goat plague”, is a highly contagious 
viral disease of small ruminants. The disease is characterised by fever, mucopurulent nasal and ocular 
discharge, pneumonia, enteritis and high mortality in naïve sheep and goat populations. Reverse transcription 
- polymerase chain reaction (RT-PCR) methods are widely used to detect peste des petits ruminants virus 
(PPRV) specific RNA in samples. Isolating amplifiable RNA from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) 
tissues is more difficult because of the degradation of nucleic acids due to the fixation process. Special 
commercial kits have been developed for detection of nucleic acids from FFPE tissues. However, FFPE 
DNA/RNA purification kits are expensive than other extraction kits. In this study, a commercial kit which 
developed for total nucleic acid isolation kit from fresh tissues was modified, and it was evaluated for detection 
of PPRV from FFPE tissues. A total of 20 FFPE tissue samples that were fixed with formalin and embedded 
in paraffin two years ago were selected. Selected tissue samples were analysed by real time RT-PCR method 
before they were fixed with formalin and embedded in paraffin. Out of the 20 FFPE tissue samples, 15 samples 
were detected as positive by real time RT-PCR method. Selected 20 FFPE tissue samples were extracted with 
modified extraction method and were tested by fusion (F) gene based one step RT-PCR. PPRV RNA was 
detected by F gene based one-step RT-PCR in 12 FFPE tissue samples. However, three FFPE tissue samples 
that were positive by real time RT-PCR method were found negative by one-step RT-PCR. Additionally, five 
FFPE tissue samples that were negative by real time RT-PCR method were also found negative by one-step 
RT-PCR. The results of the present study indicate that modified extraction method could be used for detection 
of PPRV specific RNA in FFPE tissues which had been stored for 2 years. 
Keywords: Peste des petits ruminants, RNA, Formalin-fixed tissues, RT-PCR 
 
ÖZET 
Koyun-Keçi vebası (PPR = peste des petits ruminants), aynı zamanda koyun vebası veya keçi vebası olarak 
da bilinen, küçük ruminantların oldukça bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Hastalık ateş, mukopürülan burun ve 
oküler akıntı, pnömoni, enterit ve daha önce hastalığın görülmediği koyun ve keçi popülasyonlarında yüksek 
mortalite ile karakterizedir. Numunelerdeki peste des petits ruminant virusuna (PPRV) spesifik RNA tespit 
etmek için revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) metotları yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Amplifiye edilebilir RNA'yı formalinle sabitlenmiş parafine gömülü (FFPE) dokulardan 
izole etmek, fiksasyon işlemi sırasında nükleik asitlerin degradasyonu nedeniyle daha zordur. FFPE 
dokularından nükleik asitlerin tespiti için özel ticari kitler geliştirilmiştir. Bununla birlikte, FFPE DNA/RNA 
saflaştırma kitleri, diğer ekstraksiyon kitlerinden daha pahalıdır. Bu çalışmada, taze dokulardan total nükleik 
asit izolasyonu için geliştirilmiş ticari bir kit modifiye edilerek, FFPE dokularından PPRV tespiti için 
değerlendirilmiştir. İki yıl önce formalinle fikse edilmiş ve parafine gömülmüş toplam 20 FFPE doku örneği 
seçildi. Seçilen doku örnekleri formalin ile fikse edilmeden ve parafine gömülmeden önce real time RT-PCR 
yöntemi ile analiz edildi. Yirmi FFPE doku örneğinden 15'i gerçek zamanlı RT-PCR yöntemi ile pozitif olarak 
tespit edilmişti. Seçilen 20 FFPE doku örneği, modifiye ekstraksiyon yöntemiyle ekstrakte edildi ve füzyon 
(F) geni tabanlı tek adımlı RT-PCR ile test edildi. PPRV RNA’sı, 12 FFPE doku örneğinde, F geni bazlı tek 
adımlı RT-PCR ile tespit edildi. Bununla birlikte, gerçek zamanlı RT-PCR yöntemiyle pozitif çıkan üç FFPE 
doku örneği, tek aşamalı RT-PCR ile negatif bulundu. Ayrıca, gerçek zamanlı RT-PCR yöntemiyle negatif 
olan beş FFPE doku örneği, tek aşamalı RT-PCR ile de negatif bulundu. Bu çalışmanın sonuçları, 2 yıl 
boyunca saklanan FFPE dokularında PPRV'ye özgü RNA'nın saptanması için modifiye edilmiş ekstraksiyon 
yönteminin kullanılabileceğini göstermektedir. 
Anahtar kelimeler: Koyun-Keçi vebası, RNA, Formalinde fikse edilmiş dokular, RT-PCR 
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ABSTRACT 
Animal-related injuries are mostly reported to be simple injuries, yet sometimes the case may become 
catastrophic due to the comorbidities of the patient, such as hydatid cysts. In this case report, we aimed to 
present a case of acute abdomen following a blunt abdominal trauma that developed for a reason that has never 
been identified in the current literature after a cattle attack. A 48-year-old female patient was admitted to the 
emergency service with cattle-related trauma.On examination, an ecchymotic area in the right upper quadrant 
and lumbar region, sweating, hypotension , tachycardia, and tachypnea were detected. In addition, there was 
tenderness, involuntary guarding, and rebound tenderness in all four quadrants. The i.v. contrast-enhanced CT 
scan showed a 7 cm diameter hypodense cystic lesion in the right lobe of the liver, a 6 cm hypodense cystic 
lesion with membranes inside suggesting a hydatid cyst and free fluid located primarily in the right paracolic 
area and pelvis. The patient underwent an emergency laparotomy. Exploration revealed a ruptured hydatid 
cyst along with another unruptured one. Pericystectomy and drainage were performed. The patient who did 
not develop postoperative complications was discharged postoperative day 12. Although most of the cattle-
related injuries were reported to be simple injuries that could not find a place in the medical records, it should 
not be underestimated as traumatic findings seen in more severe cases are high-energy injuries, significantly 
similar to motor vehicle injuries. Moreover, trauma can become disastrous with concomitant pathologies such 
as ruptured hydatid cysts. Thus, these cases should be approached meticulously as in other high-energy 
injuries. 
Keywords: Hydatid cyst, Animal-related trauma, Cattle-related injury, High-energy injury, Abdominal 
Trauma
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ABSTRACT 
The thermal baths in Romania, due to their healing properties, as well as to the landscape, attract thousands 
of tourists every year, both from the country and from abroad. Thermal waters are groundwater that is formed 
in areas with major faults, being the result of an accentuated tectonism and is characterized by a very high 
degree of mineralization, having a high temperature. This combination, depending on the person's affection 
and sensitivity, has real healing actions on the human body. 
The western part of Romania, in particular, is home to numerous springs of thermal and mineral waters that 
are extremely beneficial for everyone's health. With temperatures between 35 and 75 degrees Celsius and rich 
in mineral salts, thermal waters are indicated for the prevention and treatment of various ailments. Balneology 
is the science that deals with the effect of thermal waters on the human body, as well as establishing indications 
or contraindications for various diseases. We have focused our attention particularly on a specific source from 
a unit in Oravita, where these therapeutic baths have been applied for years and where there are records and 
reports on numerous cases of spectacular results of health improvements and healings. 
The present study, prospective and retrospective, was conducted in collaboration with the National Institute 
of Recovery, Physical Medicine and Balneoclimatology of the Ministry of Health, Natural Therapeutic Factors 
Research Sector. The sample to be analyzed was taken by a specialised chemist directly from the drilling site 
in Oravita. The water was then analyzed from a physico-chemical and microbiological point of view. The 
second stage included the clinical and paraclinical evaluation before and after the application of thermal water 
cures, on the recommendation and under the guidance and supervision of specialists from different 
departments of the local Clinical Hospital, as well as family doctors. The results obtained can be classified as 
extraordinary, attesting the strong beneficial action on the patients included in the cohorts. 
The conclusion of this exhaustive research is that these thermal waters are of therapeutic interest for external 
treatment in the following: chronic degenerative rheumatic diseases (osteoarthritis of the spine, hip, knee, 
hand, foot), abarticular rheumatic diseases (tendinitis, tenosynovitis, bursitis), affections of the 
musculoskeletal system, chronic peripheral neurological disorders (peripheral nerve damage). This 
encourages the recommendation of their use and urges researchers and practitioners to take advantage of these 
impressive results. 
Keywords: thermal wather, therapeuthic, balneology, healin 
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YAŞLI BİREYLERDE İLAÇ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF DRUG USE IN ELDERLY INDIVIDUALS 
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ORCID: 0000-0003-4977-2784 

 
ÖZET 
Sağlık alanında meydana gelen gelişmeler ve doğum oranlarındaki azalma neticesinde dünya nüfusu 
yaşlanmaktadır. Yaşlanma sürecinde bireylerde organ sistemlerinde fizyolojik olarak değişiklikler oluşur. 
Yaşlı birey, organ rezervlerinde azalma, organizma sistem  fonksiyonlarında meydana gelen gerileme ve 
hemostatik kontrolde zayıflama gibi bir çok neden ile hastalıklara karşı daha korumasızdır. Yaşlanma 
sürecinde ilaçların farmakokinetiği ve farmakodinamiği de etkilenir. Böbreğin boşaltım kapasitesindeki 
azalma meydana gelen en mühim farmakokinetik değişiklik olup, ilaçların oral biyoyararlanımı ve dağılım 
hacmi de değişebilir. Farmakodinamik olarak ise ilaçlara duyarlılık değişmektedir. Yaşlı bireylerin, ilaç 
kullanma oranları topluma göre daha fazladır ve bunun sebeplerinden biri de, yaşlanma sürecinde doğal olarak 
meydana gelen akut ve kronik hastalıklardır. Polifarmasi yaşlı bireylerde sık karşılaşılan bir durumdur. 
Polifarmasiye neden olan etmenler arasında; çoklu hekim başvurusu nedeni ile çoklu reçete, çoklu 
komorbidite, kullanılan ilacın advers etkisini tedavi etmek amacı ile hastaya başka bir ilaç verilmesi, ilaç-ilaç 
etkileşimleri mevzusunda yetersiz bilgi, ilaç advers etkileri, hastanın tanısından daha çok meydana gelen 
semptom için reçete yazılması, reçetesiz ilaç kullanımı sayılabilir. Polifarmasi yaşlı bireylerde morbidite, 
mortalite ve advers ilaç reaksiyonlarını artırmaktadır. Özellikle depresyon, hafıza kaybı, huzursuzluk gibi 
semptomlar ve ekstrapiramidal sistem bulguları meydana geldiğinde advers etki düşünülmelidir. Yaşlı 
bireylerde en sık advers etkiye neden olan ilaçlar santral sinir sistemi depresyonu yapan ilaç grubudur. Yaşlı 
hasta veya hastaya bakan kişi, ilaç listesi, ilaçların olası advers etkileri, endikasyonu ve kullanma talimatı 
hakkında bilgilendirilmelidir. Uygulanan tedavi rejimi, daha güvenli bir ilaca geçme durumu, etkinlik, 
minimum etkin dozaj, advers etkiler, zamanlama, toksisite ve hastanın mevcut kullandığı ilaçlar arasında 
olabilecek ilaç-ilaç etkileşimleri bağlamında peryodik olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca çoklu ilaç kullanımı 
azaltılarak  tedavi rejimleri basitleştirilmelidir. Sonuç olarak, yaşlı bireylerde ilaç kullanımına rasyonel 
yaklaşım daha güvenli ve etkili bir tedavi imkanı sunup hastanın yaşam kalitesini artırabilir.  
Anahtar kelimeler: Yaşlı birey, ilaç, polifarmasi 
 
ABSTRACT 
The world population is aging as a result of the developments in the field of health and the decrease in birth 
rates. Physiological changes occur in organ systems in individuals during the aging process. The elderly 
individual is more vulnerable to diseases due to many reasons such as decrease in organ reserves, regression 
in organism system functions and weakening in hemostatic control. The pharmacokinetics and 
pharmacodynamics of drugs are also affected during the aging process. The reduction in the excretory capacity 
of the kidney is the most important pharmacokinetic change, and the oral bioavailability and volume of 
distribution of drugs may change. Pharmacodynamically, sensitivity to drugs changes. Older individuals have 
a higher rate of drug use compared to the population, and one of the reasons for this is the acute and chronic 
diseases that occur naturally in the aging process. Polypharmacy is a common condition in elderly individuals. 
Among the factors causing polypharmacy; multiple prescriptions due to multiple physician applications, 
multiple comorbidities, giving another drug to the patient to treat the adverse effect of the drug used, 
insufficient information about drug-drug interactions, drug adverse effects, prescribing for symptoms 
occurring more than the patient's diagnosis, over-the-counter drug use can be considered. Polypharmacy 
increases morbidity, mortality and adverse drug reactions in elderly individuals. Adverse effects should be 
considered especially when symptoms such as depression, memory loss, restlessness and extrapyramidal 
system findings occur. The drugs that cause the most common adverse effects in elderly individuals are the 
drugs that cause central nervous system depression. The elderly patient or caregiver should be informed about 
the drug list, possible adverse effects of drugs, indications and instructions for use. The treatment regimen 
applied should be checked periodically in terms of conversion to a safer drug, efficacy, minimum effective 
dosage, adverse effects, timing, toxicity, and possible drug-drug interactions between the patient's current 
medications. In addition, treatment regimens should be simplified by reducing the use of multiple drugs. As a 
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result, a rational approach to drug use in elderly individuals can provide a safer and more effective treatment 
and increase the patient's quality of life. 
Keywords: Elderly individual, drug, polypharmacy 
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ABSTRACT 
Nutraceutical is the hybrid of ‘nutrition’ and ‘pharmaceutical’. In modern years there can be a growing hobby 
in nutraceuticals which offer fitness benefits and are opportunity to modern medicinal drug. Nutraceuticals 
are products, which other than nutrition are also used as medicine. A nutraceutical product may be described 
as a substance, which has physiological gain or offers protection against persistent ailment. They have a 
pharmacological beneficial impact on health with lacking of unwanted consequences therefore attract extra 
consumer interest. A product isolated or purified from food that is generally sold in medicinal forms not 
usually related to food. The food products used as nutraceuticals can be categorized be labelled as dietary 
fibre, prebiotics, probiotics, polyunsaturated fatty acids, antioxidants and different types of herbal/ natural 
foods. Nutraceutical industry is developing at a price a long way exceeding growth within the food and 
pharmaceutical industries. The nutraceutical revolution will lead us into a brand-new era of medication and 
health, wherein the food firms become research oriented one much like the pharmaceutical enterprise. Public 
health government remember prevention and treatment with nutraceuticals as an effective instrument in 
retaining fitness and to act in the direction of nutritionally induced acute and continual diseases, thereby selling 
finest health, toughness and high-quality of lifestyles. 
Keywords: Nutraceuticals, nutrition, health, pharmaceutical, prebiotic, probiotic. 
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THE EFFECT OF WEARABLE MOBILE WALKING DEVICE AND STATIONAL WALKING 
DEVICE SYSTEMS ON FUNCTIONAL INDEPENDENCE, MENTAL STATUS, FUNCTIONAL 
CAPACITY AND QUALITY OF LIFE IN REHABILITATION APPLICATIONS IN PATIENTS 

WITH HEMIPARESIA 
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ÖZET 
Bu çalışma, hemiparezili hastalarda giyilebilir mobil yürüme cihazı ve istasyonel yürüme cihazının 
fonksiyonel bağımsızlık, ruhsal durum, fonksiyonel kapasite ve yaşam kalitesi üzerine etkilerini incelemek 
amacıyla yapıldı. 
Çalışmaya, 32 birey dahil edildi ve randomize olarak iki gruba ayrıldı. Bireylerin fonksiyonel bağımsızlığı 
Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçeği (FBÖ), fonksiyonelliği 30 Saniye Otur Kalk Testi (30SOKT) ile, ruhsal 
durumu Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile, fonksiyonel kapasitesi 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT) ile, yaşam 
kalitesi Kısa Form 36 (KF36) ile değerlendirildi. Gruplara 8 hafta boyunca haftada 3 defa 60 dakika standart 
fizyoterapi uygulandı. Ek olarak bir gruba 30 dakika giyilebilir mobil yürüme robotu kullanılırken diğer gruba 
30 dakika istasyonel yürüme robotu kullanıldı. 8 hafta sonunda değerlendirme parametreleri tekrarlandı.  
Çalışma sonuçları, fonksiyonel bağımsızlık seviyesinde artma, depresyon seviyesinde azalma, fonksiyonel 
kapasitede artma ve yaşam kalitesi skorlarında iyileşme olduğunu gösterdi (p<0.05). Gruplar arası istatistiksel 
olarak Kısa form 36 alt parametrelerinden; enerji/canlılık/vitalite, ruhsal sağlık, ağrı ve genel sağlık algısında, 
tedavi sonrası, giyilebilir yürüme cihazı ile yürüme eğitimi grubunun lehine anlamlı sonuç olduğu saptandı 
(p<0.05). Fonksiyonel bağımsızlık ölçeği, 30 saniye otur kalk testi, Beck depresyon ölçeği, 6 dakika yürüme 
testi ve kısa form 36 alt parametrelerinden; fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, emosyonel rol güçlüğü, 
sosyal işlevsellik parametrelerinde ise grupların birbirine üstünlüğü gözlenmezken giyilebilir mobil yürüme 
cihazı grubunda daha anlamlı bir ilerleme gözlemlendi. (p>0.05).    
Sonuç olarak bu sistemler ile yapılan eğitimin birbirine belirgin üstünlüğü olmayıp iki yöntemin de 
hemiparezili bireylerdeki olumlu sonuçları açısından kullanılabileceği görüldü. 
Anahtar Kelimeler: Hemiparezi, istasyonel yürüme cihazı, giyilebilir mobil yürüme cihazı, fonksiyonel 
bağımsızlık, ruhsal durum 

 
ABSTRACT 
This study was conducted to examine the effects of wearable mobile walking device and stationary walking 
device on functional independence, mental state, functional capacity and quality of life in patients with 
hemiparesis. 
32 individuals were included in the study and were randomly divided into two groups. Functional 
independence of individuals with Functional Independence Scale (FIM), functionality with 30 Second Sit and 
Stand Test (30SOCT), mental status with Beck Depression Scale (BDI), functional capacity with 6 Minutes 
Walk Test (6MWT), quality of life Short Form 36 (SF36) evaluated with. Standard physiotherapy was applied 
to the groups for 60 minutes, 3 times a week for 8 weeks. In addition, a wearable mobile walking robot was 
used for 30 minutes in one group, while a stationary walking robot was used for 30 minutes in the other group. 
Evaluation parameters were repeated after 8 weeks. 
Study results showed an increase in functional independence, a decrease in depression, an increase in 
functional capacity, and an improvement in quality of life scores (p<0.05). Statistically, among the 36 sub-
parameters of the Short form; It was determined that there was a significant result in favor of the walking 
training group with a wearable walking device after the treatment in the perception of energy/vigor/vitality, 
mental health, pain and general health (p<0.05). Functional independence scale, 30 seconds sit and stand test, 
Beck depression scale, 6 minutes walking test and short form 36 sub-parameters; While no superiority was 
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observed between the groups in physical function, physical role difficulty, emotional role difficulty, and social 
functionality parameters, a more significant improvement was observed in the wearable mobile walking 
device group. (p>0.05). 
As a result, it was seen that the education with these systems did not have a significant advantage over each 
other, and both methods could be used in terms of positive results in individuals with hemiparesis. 
Keywords: Hemiparesis, stationary walking device, wearable mobile walking device, functional 
independence, mental state 
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ÖZET 
Amasya; konumu, jeolojik ve kültürel yapısı gereği bisiklet kullanımına uygun bir şehirdir. Şehrin düz bir 
zeminde, vadi içinde konumlanmasından dolayı çok fazla yokuş, iniş ve engebeli bir şehir merkezi yapısına 
sahip değildir. Bu durum bisiklet kullanımına pozitif yönde katkı sağlamaktadır. Şehirleşmenin hızla artması, 
trafik yoğunluğu, hareketsizlik ve bunlara bağlı olarak beslenme ve yaşam tarzları insanların stres düzeylerini 
arttırmaktadır. Ulaşım için, sağlık için ya da çalışma yaşantısı içinde oluşan günün yorgunluğunu atmak ve 
rahatlamak için birçok kişi bisiklet kullanmakta ve pedal çevirmektedir. Özellikle obezitenin artmasından 
dolayı bir çok kişi spor salonlarında kapalı mekânlarda egzersiz yapmak yerine açık alanda spor yapmayı 
tercih etmektedir. 2020 yılından itibaren hayatımızda olan COVID -19 salgını dolayısıyla oluşan pandemi 
sürecinde, sosyal mesafe ve maske kullanımı, insanları toplu alanlardan açık alanlara yöneltmiştir. Çocuk 
oyuncağı olmaktan çıkarak, insanların yaşamlarının bir parçası olan bisikletin, günlük hayatta bir yaşam 
felsefesi olmaya başlamasıyla birlikte, artan kullanıcı kitlesinin de ihtiyaçları doğrultusunda şehrin belli 
noktalarına yeni bisiklet yolları yapılmaya başlanmıştır. Araştırmada Amasya’nın bisiklet parkurları ve 
bisikletin insan yaşamındaki yeri konu alınmıştır. Araştırma sonucunda kent merkezlerinde en çok kullanılan 
bisiklet parkurları belirlenmiştir. Güzergâhlar uydu aracılığıyla çekilen haritalar üzerinde belirtilmiştir. 
Belirlenen güzergâhların uzunluğu yine uydu üzerinden ölçülerek kayıt altına alınmıştır. Ölçümler Google 
Maps, Google Earth ve Yandex sunucularının sunduğu dünya üzerinde kabul gören, uydu ölçüm araçları ile 
ölçülmüştür. Araştırmanın sonucunda özellikle genç kesimin sıklıkla kullandığı güzergâhın Ziya Paşa 
bulvarında bulunan, şehzadeler gezi yolu güzergâhında bulunan, bölünmüş bisiklet yolu olduğu 
bulgulanmıştır. Yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte artan bisiklet kullanımının, akşam 18:00 ile 24:00 
arasında daha yoğun olduğu görülmüştür. Araştırmada şehir merkezinde kesintisiz bisiklet yolu ağı 
oluşturmanın, bisiklet kullanımını daha aktif hale getireceği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Bisiklet, Amasya, bisiklet parkurları 
 
ABSTRACT 
Amasya; Due to its location, geological and cultural structure, it is a city suitable for cycling. Due to the fact 
that the city is located on a flat ground, in a valley, it does not have many slopes, descents and a bumpy city 
center structure. This situation contributes positively to the use of bicycles. The rapid increase in urbanization, 
traffic density, inactivity and, accordingly, nutrition and lifestyles increase people's stress levels. Many people 
use bicycles and pedals for transportation, for health or to relieve the tiredness of the day in working life and 
to relax. Especially due to the increase in obesity, many people prefer to do outdoor sports instead of exercising 
indoors in gyms. In the pandemic process due to the COVID -19 epidemic, which has been in our lives since 
2020, social distance and the use of masks have led people from public areas to open spaces. As the bicycle, 
which has ceased to be a child's play and has become a part of people's lives, has become a philosophy of life 
in daily life, new bicycle paths have been started to be built at certain points of the city in line with the needs 
of the increasing user mass. In the research, the bicycle tracks of Amasya and the place of bicycles in human 
life are discussed. As a result of the research, the most used bicycle tracks in the city centers were determined. 
Routes are indicated on maps taken via satellite. The length of the determined routes was also measured and 
recorded via satellite. Measurements were measured by satellite measurement tools that are accepted around 
the world offered by Google Maps, Google Earth and Yandex servers. As a result of the research, it was found 
that the route, which is frequently used by the young people, is a divided bicycle path located on the route of 
the Princes' Promenade, located on Ziya Paşa Boulevard. It has been observed that the use of bicycles, which 
increases with the warming of the weather in the summer months, is more intense between 18:00 and 24:00 
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in the evening. In the research, it has been concluded that creating an uninterrupted bicycle path network in 
the city center will make bicycle use more active. 
Keywords: Bicycle, Amasya, bike tracks 
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ABSTRACT 
Ortalama yaşam süresinin artması sebebiyle total diz artroplastisi (TDA) için talep ve maliyet son yıllarda 
önemli ölçüde artmıştır.  Artan talebi dengelemek için sağlık bakım maliyetini düşürmek önemlidir. Uzamış 
hastanede kalış süresinin (UHKS) azaltılması sağlık bakım maliyetini düşürebilecek en önemli faktördür. Kan 
transfüzyonuna yol açan perioperatif kan kaybı, TDA hastaları için bir sorun olmaya devam etmektedir. TDA 
genel veya nöraksiyel anestezi altında yapılabilir; bununla birlikte, anestezi tipine bağlı olarak sonuçlarda bir 
fark olup olmadığı konusunda çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, birincil TDA'yı takiben UHKS 
'u etkileyen faktörleri belirlemektir. 
Bu retrospektif kohort çalışmasına tek taraflı primer TDA uygulanan toplam 418 hasta dahil edildi. Hasta yaşı, 
vücut kitle indeksi (VKİ), Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) sınıfı ve cinsiyeti, komorbiditeler, 
preoperatif ve postopertif  hemogram, charlson komorbidite indeksi (CCI), anestezi tipi, ameliyat süresi, kaç 
ünite kan verildiği, ameliyat sonrası yoğun bakım  gerekliliği, hastanede kalış süresi verileri toplandı. Anemi 
derecesi yok, hafif ve şiddetli olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Uzamış yatış 6 gün ve üstü olarak tanımlandı. 
Uzamış yatış süresinin tanımlaması için daha önceki çalışmalarda kullanılan 75. persantil ve üstü kabul edildi. 
336 Kadın, 82 Erkek katıldı.  84 Kadın (%25),  21 Erkek(%25 ) UHKS oranı aynı idi. Ameliyat öncesi anemi 
derecesi arttıkça UHKS artmaktaydı (sırasıyla %23-%26-%29). UHKS olan hastaların postoperatif 
hemoglobin değeri ortalama 10,9±1,76 iken diğer hastaların ki ortalama 11,19±1,64 idi. Asa4 hastaların 
%30’u UHKS sahipti. Kan replasmanı yapılan hastalar (p= 0,049), ameliyat sonrası yoğun bakım gereken 
hastalar (p<0,001) ve genel anestezi yapılan hastalar (p=0,006)  UHKS sahipti. Ameliyat öncesi ve sonrası 
kreatinin yüksekliği olan hastalar UHKS oranına sahipti (sırasıyla p=0,008, p=0,001).  Ameliyat sonrası 
ölçülen Albumin düzeyi düşük olan (p=0,031), wbc yüksek olan (p=0,031) olan hastalar UHKS sahipti. 
Ameliyat öncesi sedimantasyon yüksekliği (p=0,033), nötrofil yüksekliği (p=0,022), wbc yüksekliği 
(p=0,018) UHKS ilgili idi.  
Ameliyat öncesi kreatinin, wbc ve nötrofil yüksekliği olan hemoglobin düşüklüğü olan hastalar TDA tedavisi 
sonrasında UHKS sebep olup maliyeti artırabilir. Hastanın endikasyonu dahilinde özellikle ek hastalıklar 
varlığında nöroaksiyel anestezi düşünülmelidir. 
Anahtar kelimeler; total diz artroplastisi, anestezi, anemi 
 
ABSTRACT 
Increasing demand and cost for total knee arthroplasty (TKA) have increased significantly in recent years as 
a result of increased life expectancy. It is important to reduce the cost of healthcare services to offset the 
increasing demand. Reducing the length of hospital stay (LHS) is the most important factor that can reduce 
the cost of health care. Perioperative blood loss leading to blood transfusion remains a problem for TKA 
patients. TKA can be performed under general or neuraxial anesthesia; however, little is known about whether 
there is a difference in outcomes depending on the type of anesthesia. The aim of this study is to identify 
modifiable factors affecting LHS after TKA. 
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A total of 418 consecutive patients undergoing unilateral primary TKA were included in this retrospective 
cohort study. Patient age, body mass index (BMI), American Society of Anesthesiologists (ASA) class and 
gender, comorbidities, preoperative and postoperative hemogram, charlson comorbidity index (CCI), 
anesthesia type, operative time, how many units of blood given, postoperative intensive care unit Data on the 
need for hospital stay and duration of hospital stay were collected. The degree of anemia was divided into 3 
groups as mild, moderate and severe. Long-term hospital stay was defined as 6 days or more. The 75th 
percentile and above, used in previous studies, were accepted for the definition of prolongation of hospital 
stay. 
Results:336 women and 82 men participated in our study. 84 women (25%) and 21 men (25%) had LHS. 
There was no proportional difference between men and women. As the degree of preoperative anemia 
increased, LHS increased (23-26%, respectively). The mean postoperative hemoglobin value of the patients 
with LHS was 10.9±1.76, and the mean of the other patients was 11.19±1.64. 30% of Asa4 patients had LHS. 
LHS was present in patients who received blood replacement (p= 0.049), patients requiring postoperative 
intensive care (<0.001), and patients undergoing general anesthesia (p=0.006). Patients with pre- and 
postoperatively elevated creatinine had elevated LHS (p=0.008, p=0.001, respectively). LHS was correlated 
with low albumin level (p=0.031) and high wbc (p=0.031) after surgery. Preoperative high sedimentation rate 
(p=0.033), high neutrophils (p=0.022), high wbc (p=0.018) were associated with LHS 
Patients with preoperative creatinine, Wbc and neutrophil elevation and low hemoglobin may cause LHS after 
TKA treatment and increase the cost. Neuraxial anesthesia should be considered within the indication of the 
patient, especially in the presence of additional diseases. We think that the application of spinal anesthesia for 
the operation and the restoration of hematological parameters to normal before the operation are factors that 
can reduce the cost of the patient. 
Keywords; total knee arthroplasty, anesthesia, anemia 
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ÖZET 
Gebelik, sosyal ve kültürel etkilerle birlikte kadının cinselliğini ve çiftlerin cinsel ilişkilerini etkileyen fiziksel, 
biyolojik ve psikolojik değişikliklerden etkilenir. Ayrıca, partnerin gebeliğe ve ebeveyn olma fikrine verdiği 
tepkiler, kadının cinsel kimliği ve rolü, kültürel normlar ve ekonomik faktörler de gebelik sırasında cinselliği 
etkileyen diğer etkenlerdir. 
Gebelik, eşlerin, fiziksel cinsel zevki paylaşmak ve birbirlerinin cinsel ihtiyaçlarını karşılamak için karşılıklı 
duygusal bağı, yakınlığı ve fiziksel yakınlığı geliştirmek için yeni yollar aramaları için uyarıcı bir durumdur. 
Birçok çalışma, gebelik boyunca cinsel istek, memnuniyet ve sıklığında bir azalma olduğunu bildirmektedir. 
Gebeliğin her trimesterinde meydana gelen spesifik değişikliklerin etkisiyle cinsel yaşam da önemli 
değişiklikler vardır. Gebelik ilerledikçe, özellikle üçüncü trimesterde, gebelik öncesi ile karşılaştırıldığında, 
birçok kadında cinsel ilişki sıklığı, istek ve memnuniyetinde bir azalma meydana gelir. Gebelikte, yaşanan 
hormanal değişiklikler (östrojen, progesteron ve prolaktinin artması) bulantı ve göğüslerde hassasiyete neden 
olur, bu da yorgunluk, bitkinlik ve kaygıya ek olarak genel halsizliğe ve uyarılma zorluğuna katkıda 
bulunabilir. Gebelikte, büyüyen uterus, bazı cinsel pozisyonları gerçekleştirmek için fiziksel sınırlamalar 
getirirken, benlik imajında değişime yol açabilir. Gebeliğin sonraki evrelerinde, gebelik öncesine göre cinsel 
ilişki süresi ve orgazm yaşama yeteneği azalır ve gebelik boyunca disparoni önemli ölçüde artar. 
Sağlıklı ilerleyen gebeliklerde, kadınlar cinsel ilişkiye girebilir. Kadının, gebe kalma sürecinde ve gebeliğinde 
çeşitli komplikasyonlarla karşılaşması gebelikte cinselliği etkileyebilmektedir. Gebelerin sağlıklı bir şekilde 
cinsel yaşamının ilerlemesi için ebelerde destek alması gerekir. Bu kapsamda ebeler, çiftlere yüz yüze eğitim 
ve danışmanlık, online eğitimler, broşür veya kitapçıklarla gebelikte cinsel yaşam hakkında bilgilendirmeler 
yapmalıdır. 
Anahtar Kelimeler: Gebelik, Cinsellik, Ebe 
 
ABSTRACT 
Pregnancy is affected by physical, biological and psychological changes that affect the sexuality of women 
and the sexual relations of couples, along with social and cultural effects. In addition, the partner's reactions 
to pregnancy and the idea of becoming a parent, the sexual identity and role of the woman, cultural norms and 
economic factors are other factors that affect sexuality during pregnancy. 
Pregnancy is a stimulating situation for partners to seek new ways to share physical sexual pleasure and to 
meet each other's sexual needs, enhancing mutual emotional bonding, intimacy, and physical intimacy. Many 
studies report a decrease in sexual desire, satisfaction, and frequency throughout pregnancy. There are 
important changes in sexual life with the effect of specific changes that occur in each trimester of pregnancy. 
As pregnancy progresses, especially in the third trimester, compared to pre-pregnancy, many women 
experience a decrease in the frequency, desire and satisfaction of sexual intercourse. During pregnancy, 
hormonal changes (increased estrogen, progesterone, and prolactin) cause nausea and breast tenderness, which 
can contribute to general weakness and difficulty arousing, in addition to tiredness, fatigue, and anxiety. 
During pregnancy, the growing uterus can lead to changes in self-image while placing physical limitations on 
performing certain sexual positions. In the later stages of pregnancy, the duration of sexual intercourse and 
the ability to experience orgasm are reduced compared to pre-pregnancy, and dyspareunia increases 
significantly throughout pregnancy. 
In healthy progressing pregnancies, women can have sexual intercourse. The woman's encounter with various 
complications during the conception process and pregnancy can affect sexuality during pregnancy. Pregnant 
women need support from midwives for a healthy sexual life. In this context, midwives should inform couples 
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about sexual life during pregnancy through face-to-face training and counseling, online training, brochures or 
booklets. 
Keywords: Pregnancy, Sexuality, Midwife 
 
CİNSELLİK 
Cinsellik, fetal hayatta başlayıp ömür boyu devam eden, üreme ve cinsel tatmini içeren, yalnızca cinsel 
organları değil tüm bedeni ve aklı ilgilendiren, toplumun kültürel yapısı ve ahlaki faktörlerinden etkilenen 
doğal bir süreç ve gereksinimdir (1). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre cinsel sağlık, cinsellik ile ilgili 
olarak fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik halidir. Cinsel sağlık; zorlama, ayrımcılık ve şiddet içermeyen güvenli 
cinsel deneyimlere sahip olmanın yanı sıra cinselliğe ve cinsel ilişkilere olumlu ve saygılı bir yaklaşım 
gerektirir (2,3). 
Cinsellik; fizyolojik, biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel bileşenleri olan bir kavram olup, 
değerlendirilmesinde de çok boyutlu bir yaklaşım gerektirmektedir (4). Çok yönlü bir kavram olması 
nedeniyle cinsellik bireyin yaşantısından ve yaşantısında meydana gelen değişimlerden kolaylıkla 
etkilenebilmektedir (5). Cinsellik, HIV ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE), üreme sistemi 
enfeksiyonları, gebelik ve kürtaj, CYBE kaynaklı kanser ve infertilite, cinsel işlev bozukluğu sorunları gibi 
durumlar cinsel sağlığı olumsuz etkiler (6).  
 
GEBELİK HAFTASINA GÖRE CİNSEL YAŞAM  
Gebelik doğal bir süreç olmakla birlikte bu dönemde yaşanan hormonal, fiziksel ve sosyal değişimler kadının 
fiziksel sağlığını, ruh halini ve ilişkilerini etkiler. Gebelik, doğum, emzirme gibi kadın yaşamında meydana 
gelen değişiklikler cinsel hayatını da etkileyebilir (7). 
Gebelik döneminde gebeliğin devamını sağlamak için hormon düzeylerinde ciddi değişiklikler görülmektedir. 
Östrojen, progesteron, ve prolaktin hormonlarının artışı gebelikte bulantı, kusma, yorgunluk, kilo alma ve 
memede hassasiyete neden olmakla birlikte (8), progesteronun artışı ve vajina dokularında meydana gelen 
konjesyon nedeniyle disparoni, vajina akıntısında artma ve istemsiz idrar kaçırma yaşanmaktadır. 
Hormonların neden olduğu bu değişiklikler cinsel yaşamı olumsuz olarak etkilemektedir (9).  
Gebelik döneminde, gebe olmayan durumdan önemli ölçüde farklı olan psikolojik ve duygusal değişikliklere 
yol açan fizyolojik değişiklikler meydana gelir. Cinsel aktivite, cinsel ilişki sıklığı, cinsel istek, cinsel doyum 
ve orgazma ulaşma sıklığında belirgin gerileme ile değişir (10,11). Birçok kadında gebelik ilerledikçe, arzu, 
sıklık ve doyum gibi cinsel aktiviteler gebelikten önceki dönemlere göre önemli ölçüde azaldığı belirlenmiştir 
(12,13). Cinsel aktivitede böyle bir düşüşten sorumlu olan olası faktörler arasında fiziksel rahatsızlık ve 
beceriksizlik, bilgi eksikliği, fetüsün yaralanmasından korkma, ağrılı cinsel ilişki ve algılanan çekici olmama 
sayılabilir (14). Gebelikte cinsel yaşamı inceleyen çalışmada, gebelerin %79.3’ünün gebelik öncesi döneme 
göre cinsel ilişki sıklığının azaldığı, %41’inin son bir ayda cinsel ilişkide bulunmadıkları (15), başka bir 
çalışmada ise gebelerin %50.1’inin gebelik süresince nadir cinsel ilişkide bulundukları ya da hiç cinsel ilişkide 
bulunmadıkları belirlenmiştir (16).  
I.trimesterde cinsel yaşam  
Adaptasyon dönemi olarak adlandırılan ilk üç aylık dönem, gebeliğin on ikinci haftasına kadar sürer. Bu 
dönemde kadının bedeni, fiziksel yorgunluk ve uyuşukluk hali, kusma veya psikolojik değişimlere neden olan 
nörohormonal değişikliklere uyum sağlamaktadır (8,14). 
Bu üç aylık dönemde cinsel ilişki sıklığı ile ilgili büyük dalgalanmalar yaşanmaktadır. Fok ve arkadaşları, 
Hong Kong'da yaptıkları çalışmada kadınların, üçte birinden fazlasının gebelik sırasında vajinal ilişkiyi 
durdurduğunu, vajinal ilişkinin düşük, erken doğum veya fetal hasara neden olabileceğine dair mitlere 
inandıklarını belirtmiş olup aynı çalışmada, ilk üç aylık dönemdeki kadınların %55,6'sının vajinal ilişki 
gerçekleştirdiği belirlenmiştir (11). Yapılan başka bir çalışmada ise erken gebelik döneminde gebeliğini 
farkında olmayan kadınların, gebeliğini farkında olanlardan daha yüksek cinsel ilişki sıklığına sahip oldukları 
bulunmuştur (17). Çorbacıoğlu ve ark. yapmış olduğu çalışmada katılımcıların yaklaşık %60'ının ilk 
trimesterde cinsel ilişki sıklığında azalma olduğunu belirlenmiştir (18). Başka bir çalışmada, birinci ve ikinci 
trimesterler arasında genel cinsel işlevsellik açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir (19). 
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II. trimesterde cinsel yaşam 
Gebeliğin, 13-26 haftalık sürecini kapsayan, gebeliğin ikinci trimesterinde genellikle cinsel ilişki sıklığı artar 
(20). Çoğu araştırmacı, cinsel işlevin gebeliğin ikinci trimesterinde ilk trimestere kıyasla düzeldiğini 
belirtmektedir (19). Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, gebeliğin ikinci trimesterinde ilk trimester ile 
karşılaştırıldığında işlevin değişmeyebileceğini belirtmişlerdir (19). Bu dönem, cinselliğe daha fazla ilgi, 
gebeliğin fiziksel semptomlarında azalma, daha iyi hissetme ve daha fazla özgüvene sahip olma ile 
bağlantılıdır (21). Üreme organlarının hiperemisinin ve vajina duvarlarının daha yoğun ıslanmasının bunda 
büyük etkisi vardır. Vajina ve vulvadaki vasküler değişikliklerden dolayı doyum gebelik öncesine göre daha 
fazla olabilir (21). 
İkinci üç aylık dönemde, daha yüksek bir güvenlik duygusu ve artan cinsel ilgi ile bağlantılı olarak cinsel ilişki 
sıklığı artar. Gebelikle bağlantılı fiziksel semptomların önceki üç aylık döneme göre daha az olması, kadının 
kendini iyi hissetmesini sağlar (22, 23). Fuchs ve ark., yapmış olduğu çalışmada gebelik boyunca kadınların 
cinsel açıdan en aktif olduğu dönemin ikinci trimester olduğu belirlenmiştir (24). Aksine yapılan bazı 
çalışmalarda ise kadın cinsel işlev indeksi, birinci trimester ile karşılaştırıldığında, ikinci trimesterde azaldığı 
belirlenmiştir (14,25).  Ninivaggio ve ark., çalışmasında ise ikinci trimesterde, ağrı ve memnuniyet 
alanlarındaki puanlarda bir azalma olmakla birlikte, arzu ve uyarılma alanlarında daha yüksek puanlar 
gözlenmiş olup orgazm alanındaki puan birinci ve ikinci trimester arasında değişmediği bulunmuştur (19).  
III.trimesterde cinsel yaşam 
27. haftadan doğuma kadar süren gebeliğin son aşaması, en düşük cinsel aktivite sıklığı ile karakterizedir. 
Gebeliğin üçüncü trimesteri, psikolojik ve anatomik nedenlerle bir kadın için en zor olanıdır. Bu dönemde bu 
konuda özel dikkat gösterilmelidir. Erol ve arkadaşlarının çalışmasında, kadın cinsel işlev indeksi skorunun 
diğer trimester ile karşılaştırıldığında üçüncü trimesterde azaldığını gözlemlemişlerdir (26). Yapılan 
çalışmalarda, üçüncü trimesterde ilk iki trimestere kıyasla cinsel aktivite anlamlı derecede daha düşük olduğu 
belirtilmiştir. Funch ve ark., çalışmasında üçüncü trimesterde ki gebelerin cinsel ilişki sırasında daha fazla 
ağrı yaşadığı bulunmuştur (24). Yapılan diğer çalışmaların aksine, Chang ve ark., çalışmasında üçüncü 
trimesterde cinsel tatminde istatistiksel olarak anlamlı bir artış olduğu belirlenmiştir (12). 
Üçüncü trimester, doğum eylemi ve annelikle ilgili kaygı ve stres ile ilişkili olduğundan, anne adayı için 
psikolojik olarak en zor dönemdir. Doğumu teşvik etme veya çocuğa zarar verme korkusu nedeniyle, birçok 
çift cinsel aktiviteyi tamamen bırakmaya karar verir. Ayrıca kadının vücut şeklindeki ve anatomisindeki 
değişiklikler çiftin cinsel ilişkiye girmesini engelleyebilir. Cinsel ilişki sıklığı üzerindeki etki, yorgunluk, 
beden kütlesinde artış, vajinal akıntıda artış ve ayrıca zihinsel yorgunluk gibi ortaya çıkan somatik 
değişikliklere neden olabilir. Birçok çift erken doğuma neden olmaktan korkabilir (27,28). Kanada'da yapılan 
bir çalışmada, kadınların yalnızca üçte biri, gebelik sırasında cinsel aktivite konusunda eğitim aldığı ve 
katılımcıların yaklaşık yarısı cinsel eğitim almayı kendisinin talep ettiği belirlenmiştir (25). 
Üçüncü trimesterde cinsel işlevin daha da azalmasına potansiyel olarak katkıda bulunan çeşitli faktörler vardır. 
Bunlar, libido eksikliği, kadının çekiciliğin azaldığına dair olumsuz algısı, yorgun hissetme, membranı yırtma 
endişesi veya korkusu ve doğum sürecinin başlamasını içerir. Yüksek düzeyde kaygının cinsel işlevi olumsuz 
etkilediği gösterilmiştir. Cinsel ilişki, cinsel ilişkiye bağlı olarak en uygun pozisyonu bulmanın zorluğundan 
dolayı ağrılı veya rahatsız edici olabilir (29). Ayrıca, gebenin kadının cinsel partneri, kadının fiziksel 
değişiklikleri veya kadına ve fetüse zarar verme korkusu nedeniyle cinsel etkileşime ilgisini kaybedebilir 
(29,30). Bu, gebelikte cinsel işlev bozukluğu prevalansının da yüksek olduğunu bildiren bir çalışmada 
gösterilmiştir ve katılımcıların %61'i gebelik sırasında cinsel ilişkiyi riskli bulmaktadır (30). 
 
CİNSELLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
Gebelik dönemi, cinsel ilişkide birçok değişikliğin yaşandığı bir dönemdir. Fiziksel, sosyal, duygusal ve 
kültürel etkiler nedeniyle meydana gelen değişikliklerin yanı sıra, çift olmadan aile olmaya geçiş, sosyal 
normlar da gebelik döneminde kadınların cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir (31). 
Gebelik sırasında, kadında fizyolojik ve anatomik değişikliklerin meydana gelmesi, cinsel ilişkilerle ilgili 
suçluluk duygusu, değişen beden imajı, partnere karşı çekicilik duygusunun azalması, fetüsün zarar 
görmesinden korkma, kürtaj korkusu, erken doğum, çiftlerin ilişkisi, çiftlerde kaygı ve özgüven eksikliğine 
yol açan ve sonunda ailenin ruh sağlığını bozan bazı faktörler kadının cinsel tepkisini etkileyen diğer 
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nedenlerdendir (32). İspanya’da yapılan bir çalışmada, kadınların özellikle anneleri tarafından aktarılan sosyal 
normlar ve dini inançlar doğrultusunda gebelik döneminde cinselliklerini kısıtladıkları belirlenmiştir (33). 
 
CİNSEL İLİŞKİNİN SAKINCALI OLDUĞU DURUMLAR 
Sağlıklı ilerleyen bir gebelikte, cinsel ilişki yasaklanmaz ve gebelik süresince devam eder. Uygun koşullar 
sağlandıktan sonra gebelikte cinsel ilişki fetüse zarar vermez. Cinsel ilişki sırasında, servikal mukus tıkacı 
enfeksiyona karşı korurken, amniyon keseside fetüsü korumaktadır (34). Gebelik komplikasyonlarının 
yaşandığı bazı durumlarda cinsel yaşam kısıtlanabilir. Bunlar; vajinal kanama, plasenta previa, erken dönemde 
servikal açıklık, membran rüptürü, prematüre eylem öyküsü, çoğul gebeliklerdir (35). 
Preterm eylen riski olan gebelerde, doğumun önlenmesi için çoğu zaman cinsel ilişki kısıtlanır. Meme başı 
stimülasyonu oksitosin salınımına neden olduğu ve seminal sıvıdaki prostaglandinler de oksitosik özelliklere 
sahiptir (34), olduğundan preterm eylemle sonuçlanabilir. Gebelik sırasında cinsel ilişki, erken doğumla 
sonuçlanabilecek enfeksiyon ajanlara maruz kalmayı artırabilir (34-35). Yapılan bir çalışmada, gebeliğin üç 
ayında koitus sıklığının preterm eylem ile ilişkili olduğu, ikinci trimesterden sonra etkilenmediği belirlenmiştir 
(36). Naeye ve ark. koryoamniyonit yoluyla cinsel ilişki ile neonatal sepsis arasında bir bağlantı olduğunu öne 
sürmüşlerdir (37). Ekwo ve ark. cinsel ilişkide erkeğin üstün olduğu pozisyonda spontan erken doğum 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (38).  
 
GEBELİK SÜRECİNDE CİNSEL YAŞAMDA EBELİK DESTEĞİ  
Cinsellik bireyi, biyolojik, sosyal ve kültürel açıdan etkileyen duygular, tutumlar ve davranışları içermektedir.  
Çoğu çift bu dönemi sorun yaşamadan geçirirken, bazılarında müdahale gerektiren cinsel sorunlar 
yaşayabilirler. Bu dönemde verilen etkin danışmanlıkla çiftlerin daha sağlıklı cinsel hayat yaşam geçirmeleri 
sağlanabilir. Ebeler bu süreçte, kadınla görüşme sağlayarak cinsel yaşamı olumsuz etkileyen faktörleri 
belirleyerek, bunlara yönelik danışmanlık vermelidir. Cinsel yaşam değerlendirilirken, ebenin cinsel öykü 
almada ve diğer uygulamalarda rolü oldukça önemlidir (39,40). 
Cinsel öykü alınırken; 

• Rahat bir ortam sağlanmalı 
• Mahremiyet korunmalı 
• Birey/çiftlerin kendilerini rahatça ifade edebilmeli ve güvende hissetmeli  
• Mümkün olduğunca cinsel eş de görüşmeye dahil edilmeli 
• Birey/çiftlere karşı açık olunmalı, soruların ne amaçla sorulduğu açıklanmalı 
•  Anlaşılır bir dil kullanılmalı 
• Açık uçlu sorular sorulmalı, etkin dinleme yöntemleri kullanılmalı 
Ebeler ise; bireye özgü cinselliği tanımlayabilmeli, cinsel konularda rahat olmalı, iyi bir dinleyici olmalı, 
yargılayıcı bir tutum içinde olmamalı danışmanlık yapabilme becerisi gelişmiş olmalı, kadınlarla cinsel 
konularda konuşurken iletişim yeteneklerini geliştirmeli, cinsellik konusunda kendini rahat hissetmeli, 
cinsellik ve cinsel fonksiyon konusunda bilgi sahibi olmalı, cinsellik konusunda kendinin ve kadınların 
inanç, değer ve tutumlarının farkına varmalıdır (39,40). 

 
GEBELİKTE CİNSEL YAŞAMLA İLGİLİ EBELİK ÖNERİLERİ 

• Eşlerin endişelerini birbirleriyle açıkça konuşmaları sağlanmalıdır. 
• Gebelere, cinsel birleşme sırasında en uygun pozisyonun çiftlerin tercih ettiği ve kendilerini rahat 

hissettikleri pozisyon olduğu, üçüncü trimesterde büyüyen karna basıyı azaltmak için kadının üstte 
kaldığı pozisyon ya da yan pozisyonu tercih etmeleri gerektiği açıklanmalıdır.   

• Gebelere, gebelik süresince koitusun zararlı olmadığını, doktor tavsiyesi dışında kısıtlanmaması 
gerektiği açıklanmalıdır. 

• Koitusun bebeği olumsuz etkilemediği eşlere anlatılmalıdır. 
• Gebelikte cinsel yaşamdan uzaklaşmamaları, birlikte vakit geçirmek için planlar yapabilecekleri 

anlatılmalıdır. 
• Gebelik süresince cinsel yaşantısında kendisi, eşi ve bebeğinin yaşayacağı değişimler hakkında 

bilgilendirilmelidir. 
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ÖZET 
İlk gebeliğini ileri yaşlara erteleme, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahale gibi faktörler yumurtalık 
rezervlerinin azalmasına neden olarak gebe kalma şansını düşürmektedir. Bu nedenlerle çiftler ileride çocuk 
sahibi olabilme ile ilgili yoğun endişe yaşayarak doğurganlığı korumak için çözüm arayışı içerisine 
girmektedir. Dünya sağlık örgütü (DSÖ), dünyada her beş erkekten birine ve her altı kadından birine kanser 
tanısı konulduğunu belirtmektedir.  2030 yılında yaklaşık 24 milyon kişinin kansere yakalanacağı ve kanser 
nedeniyle de yaklaşık 17 milyon kişinin hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Kanser görülme sıklığı 
gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de hızla artış göstermektedir.  
Gelişen tıp ile birlikte kanser tedavileri sonucunda hasta sağ kalım oranları artış göstererek fertilite koruyucu 
yaklaşımın önemini artırmıştır. Günümüzde oosit, embriyo, over dokusu, testis dokusu veya sperm 
kriyoprezervasyonu, gonadotropin salgılatıcı hormon agonistlerinin kullanımı, over transpozisyonu gibi 
medikal ve cerrahi yöntemler ile meme kanseri, testis kanseri, jinekolojik kanserler ve hematolojik kanserler 
gibi birçok üreme çağı ve çocukluk kanserlerinde fertilitenin korunması sağlanmaktadır. Fertilitenin 
korunmasında bireye özgü yaklaşım, kişisel ya da hastalığa ait birçok faktörün etkili olması nedeniyle 
önemlidir. 
Fertilite koruyucu yaklaşımlar da multidisipliner ekip çalışması oldukça önemlidir. Sağlık profesyonelleri 
çiftlere hazırlayıcı faktörler, korunma ve tedavi seçenekleri, genetik tarama gibi konular hakkında eğitim ve 
danışmanlık yapmalıdır. Bireyleri dinlemeli onlarla bilgi alışverişinde bulunarak endişelerini azaltmak 
amacıyla sorunlarını ve duygularını ifade etmelerine izin vermelidir.  
Anahtar Kelimeler: Fertilite koruyucu yaklaşımlar, infertilite, kanser.  
 
ABSTRACT 
Factors such as postponing the first pregnancy to advanced ages, chemotherapy, radiotherapy and surgical 
intervention cause a decrease in ovarian reserves, thereby reducing the chance of conception. For these 
reasons, couples experience intense anxiety about having children in the future and seek solutions to protect 
their fertility. The World Health Organization (WHO) states that one out of every five men and one out of 
every six women are diagnosed with cancer in the world. It is estimated that approximately 24 million people 
will get cancer in 2030 and approximately 17 million people will die from cancer. The incidence of cancer is 
increasing rapidly in our country as well as in developed countries. 
With the advancing medicine, patient survival rates have increased as a result of cancer treatments, increasing 
the importance of the fertility protective approach. Today, fertility preservation is provided in many 
reproductive age and childhood cancers such as breast cancer, testicular cancer, gynecological cancers and 
hematological cancers with medical and surgical methods such as oocyte, embryo, ovarian tissue, testicular 
tissue or sperm cryopreservation, use of gonadotropin-releasing hormone agonists, ovarian transposition. The 
individual approach in the preservation of fertility is important because many factors related to personal or 
illness are effective. 
Multidisciplinary teamwork is very important in fertility preservation approaches. Health professionals should 
provide education and counseling to couples on issues such as predisposing factors, prevention and treatment 
options, and genetic screening. They should listen to individuals and allow them to express their problems and 
feelings in order to reduce their worries by exchanging information with them. 
Keywords: Fertility protective approaches, infertility, cancer. 
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GİRİŞ 
Üremeyi korumak ve devamlılığını sağlayabilmek için; oosit veya spermler ile over veya embriyonun 
saklanması ya da overlerin gonadotoksisite maruziyetinden korunması gerekir. Kadın ve erkeğin üreme 
kapasitesinde azalma riskini ortaya çıkarabilecek her durum fertilitenin korunmasında bir endikasyondur. 
Kanser veya sosyal nedenlere bağlı çocuk sahibi olmayı erteleme isteği, fertilitenin korunması için yapılan en 
sık hasta başvuruları arasında yer almaktadır. Kanser tedavileri sonucu artan hasta sağ kalım oranları fertilite 
koruyucu yaklaşımın (FKY) önemini artırmıştır (TSRM Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Bülteni, 2015; 
Akdemir, 2018). Kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahaleler over rezervine hasar vererek, prematür over 
yetmezliği ve infertiliteye sebep olabilir. Aynı zamanda, sosyal, ekonomik veya teknik engeller nedeniyle, 
tüm hastaların sadece belli bir kısmı fertilite koruma konsültasyonuna (FPC) yönlendirilebilmektedir. Sunulan 
tüm teknikler arasında güncel olarak en sık embriyo kriyoprezervasyonu kullanılır ve bunu sırasıyla oosit 
kriyoprezervasyonu, over dokusunu dondurma ve diğer yöntemler izler (Bedoshi &  Oktay, 2013). Diğer 
yöntemler arasında bilimsel çalışmaların devam ettiği; GnRH analog kullanımı, testiküler doku 
kriyoprezervasyonu ve izole spermatogonyal kök hücre transplantasyonu, xenotransplantasyon ve invitro 
sperm matürasyonu teknikleri yer almaktadır (Akdemir, 2018).  
Fertilitenin korunması sadece kanser hastaları ile sınırlı değildir. Aynı zamanda kanser gibi, kemoterapi ya da 
radyoterapi ile tedavi gerektiren bazı otoimmun ve hematolojik sistemik hastalıklar da bulunmaktadır. Fertilite 
koruyucu yaklaşımlarla ilgili hastaların yeterli düzeyde yönlendirilerek, konu hakkında toplumun bilgi ve 
farkındalığının arttırılması oldukça önemlidir (Akdemir, 2018). 
 
KADIN HASTALARDA FERTİLİTE KORUYUCU TEKNİKLER  
Embriyo Kriyoprezervasyonu  
Kriyoprezervasyon: Doku ve hücrelerin sıfırın altında soğutularak, biyolojik aktivitelerinin durdurulması ve 
donmuş şekilde gelecekte kullanmak amacıyla saklanması işlemidir (Tunalı, 2014). 
Embriyo kriyoprezervasyonu, günümüzde fertilite koruyucu yaklaşımlar içinde başarı ve güvenilirliği 
ispatlanmış, partneri olan ya da evli bireyler için uygun, en sık kullanılan yöntemdir. Çocuk ve adölesanlarda 
kullanımı kısıtlıdır çünkü bir partner ya da donör spermine ihtiyaç duyulmaktadır (Boots et al., 2016; Koçak  
& Duman, 2017; Bedoschi & Oktay, 2013, Picton et al., 2015). 
Bu teknikle yaklaşık 2 haftalık bir süreçte menstrual siklusun ilk günlerinde başlatılan ovariyan stimülasyon 
tedavisi ile elde edilen birçok oosit sperm ile döllenerek embriyo elde edilir (Rodriguez-Wallberg & Oktay, 
2014; Boots et al.,, 2016; Koçak & Duman, 2017). Elde edilen bu embriyolar implantasyon için uterusa 
transfer edildikten sonra geriye kalan embriyolarada sonraki süreçlerde kullanılmak üzere dondurulma işlemi 
uygulanır. Eğer gebelik oluşmamışsa da bu işlem sayesinde over stimülasyonu için menstrual siklusun 
beklenmesine gerek kalmaz (Duman & Şaylan, 2013; Koçak & Duman, 2017).  
Yardımcı üreme teknikler (YÜT) uygulamalarında, kadınlar başvurduklarında menstrüasyonun herhangi bir 
döneminde olabildiklerinden bu süreç genellikle 2-5 haftaya kadar uzayabilmekte ve bu durumda kanser 
hastaları özellikle bazı kanser türlerinin tedavisinin geciktirilmesiyle ilgili riskler nedeniyle kanser tedavisine 
başlamadaki gecikmeyi kabul etmeyerek fertilite prezervasyonunundan vazgeçmek durumunda 
kalabilmektedirler (Akdemir, 2018; Lockwood, 2009). Embriyo kriyoprezervasyonu ülkemizde Üremeye 
Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik dahilinde 
1987 yılından beri yasal olarak uygulanmaktadır (Koçak & Duman, 2017). 
Oosit Kriyoprezervasyonu 
Adölesanlar, partneri olmayan ya da bekar hastalar için oosit kriyoprezervasyonu, fertilitenin korunması için 
uygun bir yöntemdir (Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine, 2013; Koçak & 
Duman, 2017; Akdemir, 2018). Yaklaşık 2 hafta gibi tek bir siklus içerisinde ovariyan stimülasyon işlemi 
sonrası elde edilen çok sayıda oosite dondurma işlemi uygulanır (Koçak & Duman, 2017). 
Embriyo kriyoprezervasyonu ile ilgili dini veya yasal engellerin olduğu ülkelerde ya da çiftlerin birlikte 
vermesi gereken bir karar olduğu için ayrılık, boşanma gibi sıkıntılar görüldüğü zamanlarda oosit 
kriyoprezervasyonu tedavinin bireyselleşmesini sağlayan alternatif bir yöntem olabilir (TSRM, 2015). Oosit 
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dondurulurken, hastanın yaşı, dondurulan oositin sayısı ve kalitesi yöntemin başarı oranını önemli düzeyde 
etkilemektedir (Akdemir, 2018). 
Ayrıca hastanın kanser tedavisi olamadığı durumlarda oosit kriyoprezervasyonunun hastaya verdiği etik ve 
psikolojik yük embriyo kriyoprezervasyonuna oranla daha azdır (Baştu ve ark.,2013). Ayrıca yöntemin 
dezavantajı olarak ovariyan stimülasyon işlemi için bazı protokollerinin uygulanması ve beklenilmesi 
görülebilir (Ramirez et al., 2004). Oosit kriyoprezervasyonu ülkemizde tıbbi zorunluluk olmadıkça yasal 
olarak uygulanamamaktadır (Koçak & Duman, 2017). 
Over Dokusu Kriyoprezervasyonu 
Over dokusu kriyoprezervasyonu puberte dönemi öncesi ya da radyoterapi veya kemoterapi tedavilerine 
geciktirilmeden (over stimülasyonunu bekleyemeden) başlanılması gereken durumlarda hastalar için ilk 
seçenektir (TSRM, 2015; Akdemir, 2018). Ditrich ve ark. (2015) ‘te yaptıkları çalışmada, over dokusunun 
dondurulup saklanması işleminin doğurganlığın korunmasında seçilmiş kanser hastaları için düşünülebilecek 
başarılı ve güvenli bir klinik seçenek olduğunu belirtmişlerdir (Ditrich et al., 2015). Kemoterapiyi yeni almış 
hastalarda kemoterapi tedavisi DNA kırıkları oluşturarak aneuploidi riskini arttırmaktadır. Oosit 
kriyoprezervasyonu için en az 6 ay beklenilmesi önerildiğinden bu hastalarda over doku kriyoprezervasyonu 
tercih edilmelidir (TSRM, 2015).  
Güncel olarak over dokusu kriyoprezervasyonu deneysel bir metottur. Prosedüründe iki kez cerrahi uygulama 
yapılmasını gerektiren oldukça zahmetli bir uygulamadır. Etkinliği, güvenilirliği ve sonuçları ile ilgili yeterli 
veri bulunmamakta ve konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir. Ancak bazı seçili hasta 
gruplarında faydalı gibi görünmektedir ( Akdemir, 2018). Over Dokusu Kriyoprezervasyonu ülkemizde yasal 
olarak uygulanmamaktadır (Koçak & Duman, 2017). 
Overin Transpozisyonu 
Overler vücuttaki radyasyona en duyarlı organlardır. Overlerin hasarının derecesi, hastanın yaşının yanı sıra 
radyasyon dozlarına ve alanlarına bağlıdır. Ayrıca radyasyon yalnızca overleri etkilemekle kalmaz aynı 
zamanda uterus ve hipotalamik-pituiter aksı da etkileyerek fertilite yeteneğini bozmaktadır. Over 
transpozisyonu laparotomi veya laparoskopik olarak overi radyoterapi alanının dışına güvenli ve etkili bir 
şekilde asma işlemidir (Leitao & Chi, 2005; Koçak & Duman, 2017). Tedavi bittikten sonra overler yerlerine 
geri döndürülür (TSRM, 2015). 
Morice et al (1998), laparoskopik bilateral over transpozisyonu yapılan ve postoperatif tedavi alan 19 hastanın 
15'inde (% 79) yumurtalık fonksiyonunun korunduğunu bildirmişlerdir (Morice et al., 1998). Pelvik radyasyon 
tedavisi gerektiren çeşitli pelvik maligniteler için laparoskopik over transpozisyonu yapılan 40 yaşından küçük 
hastaların% 89'unda over fonksiyonunun korunduğu bildirilmiştir (Bisharah & Tulandi, 2003). 
Over transpozisyonu, pelvik radyasyon tedavisi gerektiren jinekolojik maligniteleri olan genç kadınlar için bir 
seçenektir ve belirli hastalara over fonksiyonunu sürdürme ve gelecekteki gebelikleri deneme fırsatı verir 
(Leitao & Chi, 2005). 
Gonadotropin Releasing Hormone (GnRH) Analogları Kullanımı 
Kemoterapi esnasında GnRH analoglarının kullanımı fertilite korunması konusuna yönelik yapılan son 
planlamalar arasında bulunmaktadır. Fakat yapılan randomize kontrollü çalışmalarda sonuçların tartışmalara 
neden olduğu ve daha çok çalışmanın yapılması gerekliliği belirtilerek klinik araştırma dışında kullanılması 
genellikle tavsiye edilmemektedir. Yapılan çoğu çalışmada kemoterapi sonrası menstruasyonun geri 
dönmesinin infertilite ile değerlendirilmesi nedeniyle hastaların infertil olup olmadığı ile ilgili bilgilerin 
doğruluğuna şüphe ile bakılmaktadır (Turner et al., 2013; Moore et al., 2015; TSRM, 2015). Blumenfeld & 
von Wolff (2008) GnRH agonisti kesin olarak kanıtlanmış bir fertilite koruyucu tedavi olarak tavsiye etmek 
için büyük prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdir (Blumenfeld & von Wolff , 
2008).  
 
ERKEK HASTALARDA FERTİLİTE KORUYUCU TEKNİKLER 
Sperm ve Testis Dokusunun Kriyoprezervasyonu 
Sperm kriyoprezervasyonu erkek hastalar için uygulanan temel fertilite koruyucu yaklaşımdır (TSRM, 2016). 
Kemoterapi ve radyoterapinin olumsuz etkilerine bağlı olarak testislerin sperm üretiminde bozulmalar 
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yaşanmaktadır. Kanseri iyileştirmek amacıyla kullanılan tedaviler hastaların geçici veya kalıcı olarak infertil 
olmalarına neden olabilmektedir. (Picton et al., 2015). Puberte sonrası erkek kanser hastalarında semen, 
kemoterapi veya radyoterapi uygulamalarından önce alınarak dondurulmalıdır. Dondurma işlemleri, sperm 
sayısının az olduğu ya da semende yeterli ve sağlıklı sperm bulunamaması durumlarında invaziv yöntemler 
ile testis dokusundan sperm elde edilerek uygulanabilir. Kanser ya da hastalığın getirdiği istenmeyen yan 
etkilere bağlı sperm sayı, hareket veya kalitesinin azalmış olması durumlarında semen analizleri tekrar 
edilerek sağlıklı sperm elde edilmeye çalışılmalıdır (TSRM, 2016). Spermin saklanma koşulları optimal 
seviyelerde ise saklanma süresinin sperm kalitesine olumsuz herhangi bir etkisi bulunmamaktadır (Picton et 
al., 2015). 
 Oligospermi lenfomalı hastalar ve testis neoplazilerinde yaklaşık %60 oranında görülebilmektedir. Bu 
durumdaki hastalara aynı zamanda kemoterapi veya radyoterapi uygulandığında, spermatogenezi neredeyse 
4-5 yılda normale dönebilecek ya da kalıcı olacak şekilde bozabilmektedir. Böyle bir durumun bilinmesi, 
hastanın bilgilendirilmesi ve tedavi şeklinin belirlenerek tedavi öncesi semen örneği alınıp spermlerin 
dondurulması gelecekteki fertilitenin korunması açısından oldukça önemlidir(Tunalı, 2014). 
Testis dokusu kriyoprezervasyonu obstrüktif ve non-obstrüktif azospermi vakalarında uygulanan ve etkinliği 
kanıtlanmış bir yöntemdir. Testis dokusu dondurma yöntemi ile azospermi ya da semen değerleri ciddi şekilde 
bozulan hastalar fertilite koruyucu yaklaşım için aday grubu oluştururlar. Erkek çocuklarında sperm üretimi 
ergenlik çağı öncesinde olmadığından sperm dondurma için materyal alınamamaktadır. Böyle durumlarda 
henüz deneysel aşamada da olsa ileriye dönük tek seçenek olan testis dokusu dondurma uygulanabilmektedir 
(TSRM, 2016). 
Ülkemizde Sağlık bakanlığı tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren ‘Üreme Hücreleri ve Gonad Dokularının 
Saklanma Kriterleri’ ile ilgili yönetmeliğe göre; 

Erkeklerde üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbben zorunlu haller: 
• Spermlerin cerrahi metodlar ile elde edilmesi durumunda,  
• Gonad hücrelerinin zararına neden olan kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilerden önce,   
• Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine neden olacak cerrahi girişimler (testislerin alınması vb.) 

öncesinde  
• Sperm sayısının çok az olması (kriptozoospermi) durumlarında  

belirtilen bu tıbbi zorunluluklar haricinde erkek üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanması yasaktır 
(Sağlık bakanlığı ÜYTU, 2014). 

Kadınlarda üreme hücreleri ve gonad dokularının saklanmasını gerektiren tıbben zorunlu haller: 
• Gonad hücre hasarına neden olan kemoterapi, radyoterapi gibi tedavilerden önce, 
• Üreme fonksiyonlarının kaybedilmesine neden olabilecek ameliyatlar (yumurtalıkların alınması gibi 

operasyonlar) öncesinde, 
• Düşük over rezervine sahip hiç doğum yapmamış ya da aile öyküsünde erken menopoz hikâyesinin üç 

uzman hekimden oluşan sağlık kurul raporu ile belgelendirilmesi halinde (Sağlık bakanlığı ÜYTU, 
2014). 

 
SONUÇ  
Fertilitenin korunmasında kişisel ya da hastalığa ait birçok faktör etkin rol oynadığı için bu konuda yaklaşımın 
bireye özgü olması oldukça önemlidir. Fertilizasyonun korunması ile ilgili henüz cevaplanmamış birçok 
teknik ve etik problemler olduğundan konuyla ilgili yapılan araştırmalar devam etmektedir. Sağlığın korunup 
geliştirilmesi, tanı, tedavi ve rehabilitasyon aşamalarında çok yönlü bakım veren sağlık profesyonellerinin 
danışmanlık konularını, hedeflerini, kapsamını iyi bilmeleri ve gerekli konularda kendilerini geliştirmeleri 
hastaların ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirilebilmeleri için önemlidir. 
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ÖZET 
Yaşamın bütün yönleri üzerinde geniş bir etkiye sahip olan ağrı; emosyonel, bireysel ve çevresel birçok 
faktörden etkilenen hoş olmayan bir duyudur. Ağrının doğru tanılanması ve kontrolünün yeterli düzeyde 
sağlanması etik bir sorumluluktur. Ağrı yönetiminde farmakolojik yöntemlerde kayda değer ilerlemeler 
olmasına karşın, ağrı çoğu insanın yaşadığı ortak bir deneyim ve sağlık kuruluşlarına başvuruların başlıca 
nedenlerinden biri olmaya devam etmektedir. Ağrının kontrolünün öneminin anlaşılması, farmakolojik tedavi 
yaklaşımlarının istenmedik etkileri ve bireylerin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal yönlerin bütününü 
birleştirmeye yardımcı olacak daha bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulması, sağlık profesyonellerinin ağrı 
kontrolünde çeşitli farmakolojik olmayan tedavilere yönelmelerine neden olmuştur. Ağrının kontrolünde 
kullanımı gün geçtikçe artan tamamlayıcı tedavilerden biri müzik terapidir. Tarihin ilk dönemlerinde 
şamanlarla başlayan ve yerini günümüze kadar koruyabilen müzik, yüzyıllar boyunca insanların ruhunu 
yükseltmek için kullanılmıştır. Müzik terapi, bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereksindiği iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, orga¬nizasyon ve 
diğer ilgili terapötik öğeleri geliştirmek ve artırmak için müziğin eğitimli bir müzik terapisti tarafından 
kullanılmasıdır. Günümüzde müzik terapi, kullanım kolaylığı, maliyetinin düşük olması ve yan etkilerinin 
olmaması nedeni ile klinik uygulamalarda sık tercih edilmektedir. Müzik terapisi, müzik müdahalelerinin 
kanıta dayalı kullanımını sağlamaktadır. Son yıllarda, çeşitli ağrı türlerinin kontrolünde müzik terapinin 
kullanımını araştıran çalışmaların sayısı oldukça artış göstermiştir. Literatür incelendiğinde, müzik terapinin 
ağrılı hastaları rahatlatarak, dikkatlerini başka yöne çekerek, endişeyi azaltarak, ağrı şiddetinde ve analjezik 
ihtiyacında azalmalar sağladığı görülmektedir. Bu derleme malign ve bazı non-malign ağrı türlerinin 
kontrolünde müzik terapinin kullanımını incelemek amacıyla hazırlanmıştır. 
Anahtar kelimeler: Ağrı, Ağrı kontrolü, Müzik, Müzik terapi 
 
ABSTRACT  
Pain, which has a wide impact on all aspects of life, it is an unpleasant sensation affected by many emotional, 
individual, and environmental factors. It is an ethical responsibility to correctly diagnose and control pain. 
Although there have been significant advances in pharmacological methods in pain management, the pain 
remains a common experience for most people and one of the main reasons for referrals to healthcare 
institutions. Understanding the importance of pain control, the undesirable effects of pharmacological 
treatment approaches and the need for a more holistic approach to help individuals integrate the whole 
physical, mental, spiritual, and emotional aspects have led health professionals to turn to various non-
pharmacological treatments in pain control. Music therapy is one of the complementary therapies, the use of 
which is increasing day by day in the control of pain. Music, which started with shamans in the first periods 
of history and has preserved its place until today, has been used for centuries to raise people's spirits. Music 
therapy is the use of music by a trained music therapist to develop and increase the communication, 
relationship, learning, expression, mobilization, organization, and other related therapeutic elements a person 
or group needs to meet their physical, emotional, social, and cognitive needs. Today, music therapy is 
frequently preferred in clinical applications due to its ease of use, low cost, and no side effects. Music therapy 
provides evidence-based use of music interventions. In recent years, the number of studies investigating the 
use of music therapy in the control of various types of pain has increased considerably. When the literature is 
examined, it is seen that music therapy relieves patients with pain, diverts their attention, reduces anxiety, and 
decreases pain intensity and analgesic need. This review was prepared to examine the use of music therapy in 
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the control of malignant and some non-malignant pain types. 
Keywords: Pain, Pain control, Music, Music therapy 
 
GİRİŞ  
Yaşamın bütün yönleri üzerinde geniş bir etkiye sahip olan ağrı emosyonel, bireysel ve çevresel birçok 
faktörden etkilenen subjektif bir duyudur. Hoş olmayan ve bireye rahatsızlık hissi veren ağrının doğru 
tanılanması ve kontrolünün yeterli düzeyde sağlanması etik bir sorumluluktur (Deniz Doğan, 2021). Bu 
kapsamda sağlık profesyonelleri ağrı kontrolünde çeşitli farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemler 
kullanmaktadır. Geleneksel tedavi yöntemlerinin invaziv tekniklere bağlı olması, farmakolojik yöntemlerin 
ilaca tolerans, bağımlılık gibi olası yan etkilerinin olması, analjezi kullanımına yönelik isteksizlik ve ilaçların 
toksik etkileri (Özdağ & İnkaya, 2021) hem hasta hem de sağlık profesyonellerinin farmakolojik olmayan 
tamamlayıcı yöntemlere yönelmelerine neden olmuştur. Günümüzde kognitif-davranışsal tekniklerden biri 
olan müzik terapi, kullanım kolaylığı, maliyetinin düşük olması ve yan etkilerinin olmaması nedeni ile ağrı 
kontrolünde sık tercih edilen farmakolojik olmayan tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden biridir (Wu et al., 
2020).  
Tarihin ilk dönemlerinde şamanlarla başlayan ve yerini günümüze kadar koruyabilen müzik terapi, “Bireylerin 
fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müziği ve müzik aktivitelerini kullanan 
uzmanlık dalı” olarak tanımlanmaktadır (Yılmaz & Can, 2019). Dünya Müzik Terapi Federasyonu ise, 
müzikle terapiyi ‘Bir kişi veya grubun fiziksel, duygusal, sosyal ve kognitif ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
gereksindiği iletişim, ilişki, öğrenme, ifade, mobilizasyon, organizasyon ve diğer ilgili terapötik öğeleri 
geliştirmek ve artırmak için müziğin ve/veya müzikal elemanların eğitimli bir müzik terapisti tarafından 
tasarlanarak kullanılması’ olarak tanımlamaktadır (Akyürek, 2021). Müzik terapi, müziğin insan üzerindeki 
çok yönlü etkilerini belirli bilimsel ilkeler ve yöntemler çerçevesinde terapötik amaçla kullanmayı hedefleyen, 
çeşitli nedenlerle bozulmuş, yitirilmiş ya da yeterince gelişmemiş olan işlev veya becerileri, müzik aracılığı 
ile geliştirmeye ve kazandırmaya dönük bir terapi ve rehabilitasyon yaklaşımıdır (Kılıç & Gurkan, 2021). 
Günümüzde müzik terapi, çeşitli sağlık bakım ortamlarında ve tüm yaş gruplarındaki hastalarda ağrının 
azaltılması ve giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır (Yılmaz & Can, 2019).   
Müzikal terapinin ağrı kontrolündeki mekanizması tam olarak anlaşılmasa da müziğin limbik sistem üzerinden 
psikofizyolojik yanıtlara neden olup enkefalin ve endorfin salınımını sağlayarak, dikkati başka yöne çekerek, 
hoş duygulanım ve gevşeme sağlayarak ağrıyı azalttığı öne sürülmektedir (Alkan & Ünal 2017). Müzik 
terapisinin aslında hastalığın kendisini değil hastanın ruh halini etkileyerek hastaların hastalıkları ile başa 
çıkmasını desteklediği belirtilmektedir. Müziğin ağrı kontrolündeki mekanizmasını açıklamaya çalışan bu 
teoriler “Müzik ruhun gıdasıdır.” sözünün doğru ve bilimsel bir ifade olduğunu göstermektedir (Kurt et al., 
2021).  
Son yıllarda, ağrı kontrolünde kullanılan farmakolojik yöntemlerin yanı sıra farmakolojik olmayan yöntemler 
arasında yer alan müzik terapinin kullanımını araştıran çalışmaların sayısı oldukça artış göstermiştir. Bu 
derlemede malign ve bazı non-malign ağrı türlerinin kontrolünde müzik terapinin kullanımından 
bahsedilmiştir. 
 
KANSER AĞRILARININ KONTROLÜNDE 
Kanser mortalite ve morbidite oranı yüksek seyreden önemli bir halk sağlığı sorunudur (Özdağ & İnkaya, 
2021). Küresel kanser gözlemevi 2020 yılı için 19,3 milyon yeni vaka ve 10,0 milyon yaşam kaybı ile küresel 
kanser yükünün arttığını bildirmiştir. (WHO, 2020). Kanser hastaları kanserin kendisinden veya tedavisinden 
kaynaklanan orta ila şiddetli ağrılar yaşayabilmektedir (Özdağ & İnkaya, 2021; Valero-Cantero et al., 2020). 
Kanser ağrısının kontrol altına alınmaması hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedirler. Son 
yıllarda kanser ağrılarının kontrolünde tıbbi tedavi ile birlikte tamamlayıcı tedavilerin kullanımı artmıştır 
(Bradt et al., 2016). Klinik ortamda en yaygın kullanılan yöntemlerden biri müzik terapisidir (Özdağ & İnkaya, 
2021). Kanser ağrılarında kullanılan müzik terapi kullanılan analjezik oranını azaltılmakta ve hastada ağrı 
algısını artıracak olan anksiyete, korku gibi duygulara etki ederek yaşam kalitesini artırmaktadır (Deniz 
Doğan, 2021). Kanser hastalarının tedavisine müzik terapinin entegre edilmesi, hastalığı tedavi etmeyi değil, 
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hastaların psikososyal ve fiziksel iyilik halleri üzerinde olumlu bir etki yaratmayı amaçladığı için 
önerilmektedir (Bareh & D'silva, 2017). Müzik kanser hastalarının hastalıkları ile etkin bir şekilde başa 
çıkmalarına yardımcı olmaktadır (Bradt et al., 2016). 
Müzik terapi sağlık profesyonellerinin yanı sıra kanser hastaları tarafından da tercih edilmektedir. Yapılan bir 
çalışmada hastaların kemoterapi uygulanırken ilgilenmek ya da yapmak istedikleri uğraşlar sorgulandığında 
%56’sının kemoterapi süresini müzik dinleyerek geçirmek istedikleri bulunmuştur (Çokmert ve ark., 2011). 
Literatürde müzik terapisinin kanser hastalarında ağrı kontrolünde etkili bir müdahale olduğunu ortaya koyan 
çalışmalar bulunmaktadır (Bareh & D'silva, 2017; Kaliyaperumal & Subash, 2010; Gomez et al., 2015). 
Kanser hastalarında müzik terapinin psikolojik ve fiziksel sonuçlar üzerindeki etkilerini değerlendiren bir 
çalışmada müziğin kanser hastalarında ağrının azaltılmasında etkili olduğunu bildirmiştir (Bradt et al., 2016). 
Orta şiddette kanser ağrısı olan hastalara 5 gün süreyle günde iki kez 15-20 dakika uygulanan müzik terapinin 
ağrı düzeyini azalttığı ve yaşam kalitesini iyileştirmede etkili olduğu belirlenmiştir (Bareh & D'silva, 2017). 
Kanser hastalarında müzik terapisinin kullanımına ilişkin çeşitli sistematik incelemeler, müziğin ağrıyı 
azalttığı sonucuna varmıştır (Keenan & Keithley, 2015; Li et al., 2020). Literatürde müzik terapisinin kanser 
hastalarında palyatif bakımın bir parçası olarak dahil edilmesi de önermektedir (Valero-Cantero et al., 2020; 
Krishnaswamy & Nair et al., 2016).  
 
CERRAHİ AĞRI KONTROLÜNDE MÜZİĞİN KULLANIMI 
Cerrahi travma ile başlayıp doku iyileşmesi ile giderek azalan ağrı, pek çok hasta için kaçınılmaz bir 
deneyimdir. Cerrahi girişim sonrası kontrol altına alınamayan ağrı hastanede kalış süresini uzatmakta, 
hastanın iyileşmesini olumsuz etkilemekte ve kronik ağrı gelişme riskini artırmaktadır (Özütemiz el al., 2016). 
Bu nedenle ameliyat sonrası dönemde optimal ağrı kontrolünün sağlanması oldukça önemlidir (Deniz Doğan, 
2021). 
Cerrahi ağrı genellikle analjezik kombinasyonlarını içeren farmakolojik yöntemlerle kontrol altına alınmaya 
çalışılmaktadır (Çilingir & Şahin, 2016). Ancak farmakolojik yöntemlerin kullanılmadığı durumlarda ya da 
farmakolojik yöntemlerin etkinliğini artırmak amacı ile farmakolojik olmayan yöntemler kullanılmaktadır 
(Erciyas, 2019). Müzik terapi cerrahi ağrı kontrolünde sık kullanılan yöntemler arasındadır. 
Yapılan pek çok çalışma müzik terapinin çeşitli cerrahi prosedürlerde ameliyat sonrası ağrıyı azalttığını 
bildirmektedir (Miladinia et al., 2017; Gaoudam & Ambujam, 2021; Tola et al., 2021) Abdominal cerrahi 
geçiren hastalarla Dale’nin (2021) yaptığı, Ortapedi cerrahisi geçiren hastalarla Lin ve ark.’nın (2020) ve 
jinekolojik cerrahi geçiren hastalarla Sin ve Chow’un (2015) yaptığı meta analiz sonuçlarına göre müzik 
terapinin ameliyat sonrası ağrı şiddetini ve analjezi tüketimini azalttığı vurgulanmıştır (Dale, 2021; Lin et al., 
2020; Sin & Chow, 2015). Dai ve arkadaşları (2020) yaptıkları çalışmada, koroner arter baypass greft sonrası 
kulaklıkla 30 dakika boyunca dinletilen müziğin ağrı kontrolünde etkili olduğu bildirmiştir (Dia et al., 2020). 
Yapılan başla bir çalışmada hastalara günde iki kez 30 dakika süre ile dinletilen müziğin radikal mastektomi 
sonrası meme kanseri hastalarında ağrıyı hafifletmede hem kısa hem de uzun vadeli olumlu etkileri olduğuna 
dair bazı kanıtlar sunulmuştur (Li et al., 2011) 
 
YANIK AĞRISININ KONTROLÜNDE MÜZİĞİN KULLANIMI 
Yanık yaralanmaları; dikkatsizlik, eğitimsizlik, ev ve endüstri kazaları gibi nedenlerden dolayı deri katlarının 
ya da vücudun dışa açılan organlarının yüksek ısı, kimyasal maddeler, elektrik akımı ve radyasyon gibi 
etkenlere maruz kalması sonucu görülen özel bir travma şeklidir. Yanık yaralanmaları, yalnızca ölüm nedeni 
olmakla kalmayıp, çeşitli fiziksel ve mental sakatlıkları beraberinde getirmekte ve hastaların çok şiddetli ve 
uzun süreli ağrı deneyimlemelerine neden olmaktadır (Yavuz, 2014). 
Yanıklı hastalar, akut ağrı türleri içerisinde kontrolü en zor ağrılardan biri olan yanık ağrısına ek olarak travma, 
beden bütünlüğünde bozulma, tedavi prosedürleri, fonksiyon kaybı ve hastanede yatma gibi etkenlere bağlı 
olarak değişik düzeylerde anksiyete yaşarlar. Hastaların yaşadıkları bu anksiyete ağrı algısını artırarak ağrı ve 
anksiyete arasında kısır bir döngüye neden olmaktadır. Bu nedenle yanıklı hastaların ağrı kontrolünde 
farmakolojik yöntemlerle beraber farmakolojik olmayan yöntemlerde sıklıkla tercih edilmektedir (Akkoç & 
Aksoy, 2017). Farmakolojik olmayan yöntemler arasında müzik terapi yanıklı hastalarda ağrı kontrolünde en 
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sık kullanılan yöntemlerden biridir. 
Literatürde müzik terapinin yanık ağrısı üzerine etkisini gösteren çalışmalar mevcuttur. Li ve ark.’nın (2017) 
17 makaleyi dahil ederek yaptıkları meta analiz sonucuna göre tedavi prosedürleri sırasında uygulanan müzik 
müdahalelerinin ağrı, anksiyete ve kalp atım hızını azalttığı bildirilmiştir (Li et al., 2017). Ghezeljeh ve ark. 
(2017) yanık yarası bakım prosedürlerinden önce günde bir kez 20 dk boyunca hastalara kendi tercih ettikleri 
müziği dinleterek yaptıkları çalışmada müziğin hastaların ağrı ve anksiyete düzeylerini düşürdüğünü 
saptamışlardır (Ghezeljeh et al., 2017). 
 
DOĞUM AĞRISININ KONTROLÜNDE MÜZİĞİN KULLANIMI 
Doğum ağrısı, bilinen ve tanımlanan en şiddetli ağrılardan biridir (Anğın et al., 2020). Birçok kadın 
farmakolojik analjezinin bebeğine zarar vereceği düşüncesi, doğum ağrısının sınırlı bir süre içinde 
gerçekleşmesi ve anne adayının bebeği için isteyerek bu ağrıya katlanması nedeni ile doğum ağrısına karşı 
diğer ağrı türleri ile karşılaştırıldığında, daha fazla direnç göstermekte ve son ana kadar analjezik almayı 
reddetmektedir. Bu nedenle doğum ağrısının kontrolünde kadınlar ve sağlık profesyonelleri tarafından basit 
uygulanabilen, güvenilir ve anne fetüs sağlığına zarar vermeyen farmakolojik olmayan yöntemler tercih 
edilmektedir (Deniz Doğan, 2021). Doğum ağrısı sırasında birden fazla farmakolojik olmayan yöntem bir 
arada kullanılabilmektedir (Kaçar, 2020). Müzik terapi bu yöntemlerden biri olup günümüzde birçok 
hastanede ve kadın doğum merkezlerinde doğum eylemi sırasında CD/DVD çalarlar aracılığı ile kadınlara 
müzik dinletilmektedir (Taşçı & Sevil, 2007). Mısırlıların da doğumda müzikten yararlandıkları, Doğu 
kültüründe Rehavi makamının içerdiği ney sesinin ve Acemaşiran makamının doğum eylemini kolaylaştırdığı 
ve doğum esnasındaki ağrıyı azalttığı bildirilmiştir (Ersanlı, 2007; Uyanık, 2019). 
Etki mekanizması tam olarak bilinmese de doğum eyleminin ağrılı döneminde müzik, anne adayının 
gevşemesini, cesaret kazanmasını, güven duymasını, kaygısının azalmasını, ağrısını daha düşük seviyede 
algılamasını sağlamakta ve ağrı ile baş etmesine yardımcı olup anne bebek ilişkisini desteklemektedir (Deniz 
Doğan, 2021; Mamuk & Davas, 2010; Tournaire & Theau-Yonneau, 2007).  Ayrıca kadının dinlemek istediği 
müziği kendisinin seçmesinin kontrol hissini arttırdığı belirtilmektedir (Bonapace et al., 2018).  
Literatürde müziğin doğum ağrısında kullanımına ilişkin çalışmalar mevcuttur. Doğumun latent fazında müzik 
dinletilen gebelerin doğum ağrı skorlarının herhangi bir müdahale yapılmayan diğer kadınlara göre daha düşük 
olduğu bildirilmiştir (Kocak et al., 2021; Labrague et al., 2013; Smith et al., 2018). Beş elementli müzik 
müdahalelerinin perinatal ruh sağlığı ve doğum ağrısı üzerindeki etkinliğini inceleyen bir meta analiz 
çalışmasında, beş elementli müziğin, perinatal kadınların depresyon, anksiyete, doğum ağrısı, doğum süresi 
ve doğumdan 2 saat sonraki kanama düzeyini iyileştirmede etkili olabileceği belirlenmiş, ancak incelenen 
çalışmaların niceliği ve kalitesi sınırlı olduğundan daha yüksek kaliteli çalışmalara ihtiyaç olduğu 
vurgulanmıştır (Wu et al., 2020).  Nullipar kadınlarda dans ile müziğin ve müziğin tek başına doğumun aktif 
evresinde yaşanan ağrı ve korku üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılan bir çalışmada, her iki 
yöntemin de ağrı ve korkuyu önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir (Gönenç & Dikmen 2020). Literatürde 
bulunan pek çok çalışma müziğin ağrı toleransını yükselttiğini göstersede, etkili olmadığı sonucuna varan 
çalışmalar da bulunmaktadır. Doğumun aktif evresinin sonundan epizyotomi onarımının tamamlanmasına 
kadar müzik dinlemenin kadınlarda ağrı, anksiyete, stres ve depresyon düzeylerine etkisini araştıran bir 
çalışmada deney gruplarındakilere (klasik müzik ve Türk pop müziği) müzik dinletilmiş ve kontrol 
grubundakilere sadece gürültüyü azaltacak bir kulaklık verilmiştir. Araştırma sonucunda üç grubun anksiyete, 
depresyon ve ağrı puanları arasında anlamlı fark olmadığı, stres bulgularının ise Türk pop müzik grubunda 
daha düşük olduğu belirlenmiş ve epizyotomiye bağlı ağrıların giderilmesinde müzik çalmanın beklendiği 
kadar etkili olmadığı sonucuna varılmıştır (Anğın et al., 2020).  
Doğum eylemi sırasında müzik terapi uygulanan kadınlar, ağrılarının kontrolünde müziğin etkisine ilişkin 
farklı görüşler belirtmişlerdir. Brown ve arkadaşları doğumda müzik dinletilen annelerin %30’unun 
uygulamayı çok etkili, %55’inin biraz etkili %15’inin ise etkisiz bulduğunu bildirmiştir (Brown et al. 2001). 
Ersanlı müzik dinletilen annelerin %60’nın müziği etkili veya kısmen etkili, % 40’ının ise etkisiz bulduğunu 
bildirmiştir (Ersanlı, 2007).  
 

30



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
MARCH 19-20, 2022, BURDUR, TURKEY 

 

 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Sonuç olarak müzik terapi, yan etkilerinin olmaması, kolay uygulanabilir olması ve bakım maliyetini 
düşürmesi gibi nedenlerden dolayı ağrı kontrolünde güvenle kullanılabilecek tamamlayıcı tedavilerden biri 
olarak kabul edilebilir.  
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ÖZET 
Amaç: Bilgi ve iletişim teknolojileri, hızla gelişmekte ve başka teknolojileri de gittikçe artan bir oranda 
etkilemektedir. Sağlık sektörü bilgi ve iletişim teknolojilerden faydalanmakta ve sağlık hizmetleri dijital 
ortama taşınmaktadır. İyi örgütlenmiş bir sağlık sisteminin oluşturulmasında ise sağlık bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin önemi büyüktür. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanılması ile hizmette 
verimlilik ve kalite artmakta, tıbbi hatalar azalmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Kazakistan 
Cumhuriyeti’nde sağlık bilgi ve iletişim teknolojilerinin mevcut durumunu, sorunlarını ve gelişme eğilimlerini 
incelenmektedir. 
Yöntem: Çalışmada Kazakistan Cumhuriyeti sağlık bilgi ve iletişim teknolojilerinin mevcut durumu ve 
gelişme eğilimlerinin bir analizi yapılmıştır. Birleşik bilgi sisteminin uygulanması açısından sağlık hizmetleri 
sisteminin SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. Sağlık alanında 1991-2021 aralığında uygulanan yasal 
düzenlemeler incelenmiş, sağlık kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi uygulamaları değerlendirilmiştir. 
Çalışmada ikincil veriler kullanılmış; rapor, mevzuat ve reformlara ait doküman incelemesi yapılmıştır. 
Bulgular: Yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda sağlık bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili pek çok 
reform, mevzuat ve raporun bulunduğu görülmüştür. Bu çerçevede bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
geliştirilmesi, sağlık sektörü dâhil olmak üzere öncelikli ve stratejik bir alandır. Sağlık bilgi ve iletişim 
teknolojileri, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının politika belirleme sürecindeki merkeziyetçi 
rolünün gelişimine katkı sağlamaktadır. Sağlık bilgi ve iletişim teknolojileri sağlık profesyonellerinin güvenli, 
yüksek kaliteli, zamanında ve uygun maliyetli tıbbi hizmetler sunmasına olanak tanımakta, bilgi güvenliliği, 
yönetim ve finansal kararlar için analitik verilerin toplanmasına vurgu yapmaktadır. 
Sonuç: Merkezi ve bölgesel düzeyde yönetişim ilkelerine dayalı e-sağlığın geliştirilmesinde uluslararası 
kuruluşların yatırım desteği ve bu alanda kamu-özel ortaklıkları önemlidir. Reformlar ve hükümet 
programlarına uygun olarak sağlık bilgi ve iletişim teknolojilerinde yeni yaklaşımlarla birleştirilen bu adımlar, 
önümüzdeki yıllarda e-sağlığın gelişimiyle hastaların ve sağlık profesyonellerinin ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılayacak ve sağlık hizmetlerinin kapasitesini ve kalitesini yükseltecektir. 
Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, e-Sağlık, Kazakistan 
 
ABSTRACT 
Aim: Information and communication technologies are developing rapidly and are increasingly affecting other 
technologies. The health sector benefits from information and communication technologies and health services 
are transferred to the digital environment. In the creation of a well-organized health system, health information 
and communication technologies are of great importance. With the use of information and communication 
technologies in the health sector, efficiency and quality in service increase and medical errors decrease. In this 
direction, the study aims to examine the current status, problems, and development trends of health 
information and communication technologies in the Republic of Kazakhstan. 
Method: In the study, an analysis of the current situation and development trends of health information and 
communication technologies in the Republic of Kazakhstan was made. A SWOT analysis of the health 
services system was carried out in terms of the implementation of the unified information system. The legal 
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regulations implemented in the field of health between 1991-2021 were examined, and information and 
communication technology applications in health institutions were evaluated. Secondary data were used in the 
study. A document review of the report, legislation, and reforms was carried out. 
Results: As a result of the analysis and assessment, it has been seen that there are many reforms, legislation, 
and reports related to health information and communication technologies. In this context, the development 
of information and communication technologies is a priority and strategic area, including the health sector. 
Health information and communication technologies contribute to the development of the centralized role of 
the Ministry of Health of the Republic of Kazakhstan in the policy-making process. Health information and 
communication technologies enable healthcare professionals to provide safe, high-quality, timely, and cost-
effective medical services, emphasizing the collection of analytical data for information security, 
management, and financial decisions. 
Conclusion: Investment support of international organizations and public-private partnerships in this field are 
important in the development of e-health based on governance principles at the central and regional levels. 
These steps, combined with new approaches in health information and communication technologies by 
reforms and government programs, will meet the needs and expectations of patients and health professionals, 
and increase the capacity and quality of health services, with the development of e-health in the coming years. 
Keywords: Information and Communication Technologies, e-Health, Kazakhstan 
 
GİRİŞ 
21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) modern toplumun ayrılmaz bir parçası haline geldi ve insan 
faaliyetinin tüm alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. BİT sektörüne yatırım yapmak artık birçok 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke için bir öncelik haline geldi. Çok sayıda çalışma ve başarılı dünya deneyimi, 
gelişmiş bilgi teknolojisi (BT) sektörünün ekonominin verimliliğinin ve rekabet gücünün büyümesine katkıda 
bulunduğunu kanıtlamıştır. Güney Kore, 1999’dan 2003’e kadar olan dönemden beri bu tür etkilerin klasik 
bir örneğidir. Buradaki bilişim sektörü %43 büyümüştür. Karşılaştırma için, Singapur'da büyüme %5, 
Malezya’da ise %1'den azdır. Kore'nin başarısı, devletten önemli sübvansiyonlar gerektiren BİT sektörünün 
gelişiminin ulusal bir öncelik olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır.Bu eylemler, nüfusun %99’unun geniş 
banda bağlı olmasına yol açmıştır, BİT sektörü, ülkenin yerli ulusal ürününün %17’sini ve tüm Güney 
Kore’nin %43’ünü oluşturan ulusal ekonominin en büyük bölümü haline gelmiştir (Burkov, 2013: 108-111). 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin 2050 yılına kadar dünyanın en gelişmiş ve rekabetçi ilk 30 ülkesine girerek 
ülkenin ana stratejik hedefine ulaşmanın önemini fark eden liderliği, BİT'in gelişimini ele almaktadır. Yapılan 
yatırımlar sayesinde Kazakistan Cumhuriyeti’nin BİT sektöründe önemli başarıları kaydedildi (Bilgilendirici 
Kazakistan - 2020). 2012 Mart ayı başında yayınlanan BM E-Government Survey-2012 derecelendirmesinde 
“İnsanlar İçin Elektronik Hükümet” raporunda Kazakistan, 2010 yılına göre 8 sıra yükselerek 38. sırada yer 
aldı. Ocak 2013’te 464 sayılı Kazakistan Cumhurbaşkanı Kararı ile “Bilgi Kazakistan-2020” adlı kapsamlı 
devlet programının uygulanmasına başlandı. Dünya Gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %5,5’i BİT sektörü 
tarafından oluşturuldu ve müşavirlik şirketi McKinsey'in tahminlerine göre, 2020 yılına kadar bu rakam 
yaklaşık %9 olacak. Bu BT için yüksek bir talebi göstermektedir (McKinsey Global, 2011). 
Ekonomik yönüne ek olarak, BİT sektörü daha sürdürülebilir sosyal ilişkiler kurma konusunda istisnai bir 
yeteneğe sahiptir. McKinsey Global tarafından tüketici pazarları üzerine yapılan en son araştırmaya göre BİT 
sağlık, tarım ve altyapının yanı sıra modern toplum üzerindeki etkisinin yoğunluğu açısından ilk dört 
ekonomik sektörden biridir. (McKinsey Global). Buradan hareketle Şekil 1’de, toplumsal kalkınma üzerinde 
en büyük etkiye sahip sektörler yer almaktadır. 
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Şekil 1.Toplumsal kalkınmada en çok etkiye sahip sektörler 

 
(Kaynak: McKinsey Global, 2011) 

 
BİT’nin sağlık hizmetlerinde kullanımı, büyük hacimli bilgi, bu bilgiyi alma, işleme ve iletme yollarından 
kaynaklanmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti’nde sağlık hizmetlerinin dijitalleştirme süreci her yıl ivme 
kazandırmaktadır (Ivanischeva, 2010: 495-496). BİT’nin tanıtımı ve yaygın kullanımı ve sağlık sektöründe 
tele-tıp uygulamalarının geliştirilmesi, tıbbi bakımın sunumu ve uygunluğunu belirleyen tıbbi bakımın 
kalitesini sağlamayı, sağlık çalışanlarının işini rasyonelleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, yakın 
gelecekte sorunlu yönleri ve gelişme beklentilerini belirlemek için Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki mevcut e-
sağlık durumu analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın hedefi e-sağlık hizmetlerinde BİT alanındaki 
yasal düzenlemesinin incelenmesi, bilgi sistemlerine kısa bir genel bakış, beklentiler ve sıralanan hususlar 
üzerine bir SWOT analizinin hazırlanmasıdır. Çalışma kapsamında aşağıdaki yasal düzenleme, reform ve 
proje dokümanları analize tabi tutulmuştur: 

• Sağlık Hizmetlerinin Reformu ve Geliştirilmesi İçin Eyalet Programı 2005-2010 
• Halk Sağlığı ve Sağlık Hizmetleri Sistemi Hakkında Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu 
• Kazakistan Cumhuriyeti “Salamatty Kazakistan” (Sağlıklı Kazakistan) 2011-2015 Sağlık 

Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Devlet Programı 
• “Strateji Kazakistan-2050” Devletin Yeni Bir Siyasi Rotası 
• “Bilgi Kazakistan – 2020” Devlet Programı 
• Kazakistan Cumhuriyeti 2013-2020 e-Sağlığın Geliştirilmesi İçin Konsept ve Yol Haritası 
• Kazakistan Cumhuriyeti “Densaulyk” (Sağlık) Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Devlet 

Programı 2016-2019 
• 24 Kasım 2015 tarih ve 418-V sayılı “Bilgilendirme Hakkında” Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu 
• Dünya Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Sektöründe Teknoloji Transferi ve Kurumsal 

Reform Projesi 
 
SAĞLIK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
Sağlık bilgi iletişim teknolojisi “sağlıkta derlenen çeşitli verilerin, işlenmesi, bilimsel ayrıştırma metotlarıyla 
faydalanıma hazır duruma getirilerek, sağlık servislerinin uygulamalı ve refah bir şekilde sunumunu 
sağlayacak bilgi sistemleridir” (Öner, 2014: 10). Sağlık bilgi sistemleri, “tıptaki ilerlemelerin ortaya getirdiği 
bilgilerin veya veri bankasının oluşturulması, şekillendirilmesi, paylaşılması ve neticesinde hasta bakım ve 
tedavilerinin belirlenmesi, tercih edilmesi ve geliştirilme işlemlerinin tümüne verilen isimdir” (Baykal, 2005). 
Hastaların iyileşme prosesini hızlandırmak ve nitelik, bakım ve hizmet sunmak için teknolojiler son derece 
önemlidirler (Mendi, 2012: 76). Sağlık bilişimi, görüntüleme yöntemleri, tıbbi testler vb. artmasıyla birlikte 
kişilerden toplanan veriler de devamlı olarak artmaktadır. Hastalara müessir ve kaliteli bir servis verebilmek 

9%6% 
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için bu verilere gereken yer ve zamanda ulaşılması gerekmektedir. Hem geçmiş verileri hem de yeni verileri 
depo etmek, takip etmek ve gerektiğinde ulaşabilmek sağlık bilgi sistemleriyle mümkün olur (Bulun, 2001: 
45-46). Bilişimin sağlıkta etkin aktif kullanımı serviste rantabilite ve niteliğin arttırılmasına, tıbbi hata 
sayısının azaltmasına olanak sağlar (Vermişli Peker vd., 2018: 91). Sağlık bilişim teknolojilerinin kullanımı 
maliyeti azaltır ve kalite yönetimini kolaylaştırma hedefine hizmet etmektedir (Mendi, 2012: 77; Ülke ve 
Atilla, 2020: 88-89). 
Bir araştırmada sağlıkta bilişimin sisteminin uygulanmasıyla laboratuvar ve radyoloji test sayısında, kırtasiye 
giderlerinde ve ilaçları da kapsayan tıbbi hatalarda hissedilen düzeyde azaldığı ortaya çıkmıştır (Zlabek vd., 
2011: 170). Bilgi sistemleri yardımıyla sağlık kurumları uzaktan servis (e-randevu, e-nabız vb.) 
sunabilmektedirler. Uzaktan sunulan sağlık hizmeti hem vakit tasarrufu sağlar hem de maliyetleri azaltır. Bilgi 
sistemleri kurumlar arası komünikasyonu hızlandırma, iş proseslerini kısaltma, verilere ulaşma ve iç denetimi 
teshil etme, yönetimsel engellerin azalmasına olanak sağlar (İleri, 2018: 20). Sağlık bilgi sistemleri klinik bilgi 
sistemleri ve teşhis-tedavi sistemleri adında iki başlıkta sınıflandırılmaktadır. Teşhis ve tedavi sistemleri, 
laboratuvar bilgi sistemi, tıbbı görüntü, arşiv ve iletişim sistemi, radyoterapi bilgi sistemi, nükleer tıp bilgi 
sisteminden biçimlenmektedir (Çakırlar, 2016: 15). Klinik bilgi sistemleri ise elektronik sağlık/hasta kayıtları, 
klinik karar destek sistemleri, hemşirelik bilişim sistemleri, tıbbi görüntü yönetim ve depolama sistemleri, 
hasta takip sistemleri, klinik iletişim sistemleri, tele-tıp, vaka bileşimi, sanal gerçeklik uygulamaları, akıllı 
kart uygulamaları, hastane bilişim sistemleri, klinik kılavuzlar ve bakım haritalarından oluşmaktadır (Mendi, 
2012: 81; Ülke ve Atilla, 2020: 89). 
Sağlık sektöründe teknolojinin ilerlemesiyle beraber 2000’li yıllarda e-sağlık konsepti ortaya çıkmıştır. Bilgi 
ve iletişim teknolojilerinde görülen ilerlemeler sağlık alanını da etkilemiş ve sağlıkla ilgili bilim alanında 
hissedilen yenilikler meydana gelmesini temin etmiştir. Belirlenmiş yenilikler ile hem sağlık hizmeti sunum 
biçimleri hem de servis tiplerinde değişikler ortaya çıkmıştır. Servislerin belirli türleri sanal platformda 
sunulmaya başlamış ve e-sağlık konsepti ortaya çıkmıştır (Özata, 2009, s. 444). E-sağlık; “internet ve benzer 
teknolojilerin, servise ait verilerin ele geçirilmesi, iletilmesi ve geliştirilmesi aracılığıyla sağlıkta hizmet 
niteliğinin geliştirilmesini sağlayan ve tıbbi informatik, sağlık servisleri ve proseslerinin kesişim kümesini 
yaratan ağırbaşlı bir alandır” (Eysenbach, 2001: 1). E-sağlık, sağlık verilerinin veya kuruluşlar arasındaki 
bilgilerin dönüşmesini sağlamaktadır (Toygar, 2018: 104). E-sağlık alanı, kişilere sağlam sağlık sevisi 
sağlamadaki etkinliğinden dolayı devamlı genişlemektedir. Facebook, Twitter, YouTube, bloglar ve forumlar 
gibi yaygın sosyal ağlar, hasta bilgi seyahatinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Hasta e-sağlık 
uygulamalarıyla günümüzde daha bilinçlidir ve sağlık servislerini etkileyen tedavi prosesine daha fazla katılım 
göstermektedirler (Maeen ve Zykov, 2015: 1174; Ülke ve Atilla, 2020: 89). 
E-sağlık uygulamaları sağlık alanı için büyük oranda üstünlük sunmaktadır. Sağlık harcamaların 
düşürülmesine katkıda bulunması, servis sunumunda ve gereç dağıtımında etkinlik sağlaması, sağlık 
çalışanları arasında irtibatın arttırılmasına olanak sağlaması, kırsal alanda oturma gibi ulaşım güçlükleri 
nedeniyle sağlık servisine ulaşmada zorluk yaşayan kişilerin sağlık servislerinden kullanabilmesini sağlaması, 
sağlık çalışanının ve kişilerin bilgiye basit bir şekilde erişebilmesini mümkün kılması e-sağlığın sunduğu 
üstünlüklerinden bazılarıdır (Özata, 2009: 461-462). Bu üstünlüklerine rağmen e-sağlığın negatif yönleri de 
karşımıza çıkmaktadır. Hasta ve sağlık çalışanları arasında fiziksel temas sağlamadığı için kişisel etkileşimin 
yerini alamayacağı bilinmelidir (Işıkdemir Uluç, 2016: 17). Sağlık servislerine erişim konusu da e-sağlık için 
inkâr oluşturmaktadır. İnternet ve teknolojiyi kullanma imkânı olmayan bireyler bu servislerden mahrum 
kalacaklardır (Işıkdemir Uluç, 2016: 18). İnternet sayesinde 7/24 sağlık hizmetlerine erişim imkânı sağlaması 
e-sağlığın sağladığı üstünlüklerindendir fakat acil bir durumda gönderilen e-postaya hemen dönüş 
yapılmadığında hasta için riskli neticeleri karşıya çıkarabilir (Mendi, 2012: 109; Ülke ve Atilla, 2020: 89-90). 
 
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ SAĞLIK BİLGİ VE İLETİŞİM ALANINDA YASAL 
DÜZENLEMELER 
Sağlık Hizmetlerinin Reformu ve Geliştirilmesi İçin Eyalet Programı (2005-2010) 
2005 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Birleşik Sağlık Bilgi Sistemini geliştirdi ve uyguladı. 
Birleşik Sağlık Bilgi Sisteminin temel amacı, halka daha iyi bir sağlık hizmeti sunarak sağlık bakım 

37



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
MARCH 19-20, 2022, BURDUR, TURKEY 

 

 
 

kaynaklarının rasyonel kullanımını sağlayacak bir bilgi ve teknolojik platform oluşturmaktı. BSBS, çeşitli 
sağlık hizmetleri süreçleri otomasyonunu amaçlayan 6 bileşen ve iç etkileşim sağlayan 1 bileşen içeriyordu 
(KC Sağlık Bakanlığı): 

• Tıbbi ve istatistiksel sistem 
• Kaynak yönetim sistemi 
• Tıbbi hizmetlerin kalite yönetim sistemi 
• Mali yönetim sistemi 
• İlaç tedarik yönetimi sistemi 
• Sıhhi ve epidemiyolojik durumu izlemek için sistem 
• Bilgi sisteminin etkileşimini sağlamak için bir dizi ekipman 

Halk Sağlığı ve Sağlık Sistemi Hakkında Kanun 
Bilişim alanındaki sağlık sisteminin temel bir belgesi olan Kanun, amaç ve konuları, bilişim alanındaki 
faaliyetleri, sağlık alanında bilgilendirme ilkelerini düzenlemektedir. Kazakistan Cumhuriyeti'nde 
bilgilendirme mevzuatı uyarınca bireylerin (hastaların) kişisel verilerinin korunmasının sağlanması konularına 
ayrı bir madde ayrılmıştır: “Kişisel veriler hakkında” yasa. BT güvenliği konusu çok önemlidir, çünkü gizli 
bilgi depolama hacmi her yıl artacaktır (№ 360-VI). 
Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Devlet Programı “Salamatty Kazakistan” (2011-2015) 
Birleşik Ulusal Sağlık Sisteminde tıbbi bakımın organizasyonunu, yönetimini ve finansmanını iyileştirilmesi 
için “Salamatty Kazakistan” devlet programı çerçevesinde sağlık hizmetinin öncelikli görevlerini yerine 
getirmek; tıpta yeni teknolojilerin getirilmek; nüfus için ilaçların mevcudiyetini ve kalitesini artırmak, BİT’nin 
başlatılması gerekmektedir (Cumhurbaşkanlığı №1113 Kararnamesi). 
Kurulan Devletin Yeni Bir Siyasi Rotası “Strateji Kazakistan-2050” 
Kazakistan Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 14 Aralık 2012 tarihli mesajında, 
halkın sağlığı başarılı geleceğimizin temeli olduğunun altını çizmiştir. Kazakistan toprağının genişliği göz 
önünde bulundurularak akıllı tıp hizmetlerinin uygulanması, uzaktan önleme ve tedavi, “elektronik tıp” 
milletin sağlığının vurgulayan önemli önceliklerden biridir (Cumhurbaşkanı 14 Aralık 2012 tarihli mesajı). 
Devlet Programı “Bilgi Kazakistan 2020” 
Bu programa uygun olarak, sağlık sistemine BİT’nin girmesi sağlık hizmetinin kalitesini yeni bir seviyeye 
getirmesi beklenmektedir. E-sağlık teknolojileri, nüfusun uzaktan izlenmesine olanak tanıyacak, bilgileri 
hastalar arasında daha iyi yayacak ve özellikle uzak bölgelerde, engelliler ve yaşlılar için sağlık hizmetlerine 
erişimi artıracaktır. Bilgi Kazakistan 2020 Programı aşağıdaki hedefleri belirlemiştir: 

• 2017’de birleşik sağlık ağına bağlı sağlık kuruluşlarının payı %60, 2020’de %100; 
• 2017’de elektronik tıbbi kayıtlar ile sağlanan nüfusun payı %60, 2020’de %100; 
• Sağlık kuruluşlarının BS’nin tek bir entegrasyon platformuyla entegrasyonu 2017’de %40, 2020’de 

%100; 
• Sağlık çalışanlarının bilgisayar okuryazarlığı seviyesi 2017’de %70, 2020’de %100; 
• 2017’de sağlık çalışanları için bilgisayar sayısı ihtiyaçların %60’ı, 2020’de %100. (Cumhurbaşkanlığı 

№464 Kararı). 
Kazakistan Cumhuriyeti 2013-2020 e-Sağlığın Geliştirilmesi Konsepti ve Yol Haritası 
Konsept, mevcut modeli modernize etmek, hastanın ihtiyaçlarına göre yeniden yönlendirmek, tıbbi bakımın 
kalitesini ve kullanılabilirliğini iyileştirmek için onaylandı. 2020 yılına kadar, Kazakistan Cumhuriyeti'nde e-
sağlık uygulaması, ihtiyaçlara odaklanan güvenli, adil, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir bir sağlık sistemi 
sağlamak için zamanında, ilgili, güvenilir ve yeterli bilginin otomatik olarak alınması olasılığını sağlamalıdır. 
Merkezi düzeyde, aşağıdakileri içeren bir ulusal sağlık havuzu düzenlenecektir: 

• Tıbbi kuruluşların çeşitli BS’lerinden gelen bilgileri birleştiren merkezi bir bileşen olarak elektronik 
sağlık pasaportları. 

• Yüksek kaliteli istatistiksel, analitik ve finansal verilerin deposu. 
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Konsept çerçevesinde SB, ulusal düzeyde fikri hakların merkezi olarak geliştirilmesi ve uygulanmasından ve 
ayrıca yönetim ve finansman işlevlerinin uygulanması için gerekli sistemlerden sorumludur (Sağlık Bakanlığı 
№498 Kararı). 
Kazakistan Cumhuriyeti 2016-2019 “Densaulyk” Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi İçin Devlet 
Programı 
Densaulyk programının uygulanmasının bir parçası olarak, özel sektörün katılımıyla ve kamu-özel sektör 
ortaklıklarının geliştirilmesi ile sağlık sektörünün bilişiminin gelişimine devam edilmesi planlanmaktadır. 
2017 yılından bu yana uygulamaya konulan zorunlu sosyal sağlık sigortası sisteminin uygulanması için bir 
BS oluşturma konusu konuyla ilgilidir. Program, bireysel kuruluşların, kamu-özel sektör ortaklıklarına dayalı 
sağlık hizmetlerinin bilgilendirilmesi için yatırım projelerinin uygulanmasında kullanılacak bir hizmet modeli 
ele almaktadır. 
Bu, küresel ve bölgesel fikri hakların oluşturulması ve uygulanması için projelere doğrudan bütçe 
yatırımlarının sistematik olarak azaltılmasını mümkün kılacaktır. Üretim süreçlerinin bilgilendirilmesine 
yönelik geleneksel yaklaşımların yanı sıra endüstri, mobil tıbbi cihazlar kullanarak hastaların sağlık 
durumunun uzaktan otomatik olarak izlenmesi gibi yenilikçi BİT’nin uygulanmasını destekleyecektir. Entegre 
tıbbi bakım modelinin uygulanmasının bir parçası olarak, sağlık çalışanlarla randevular için bağımsız bir 
çevrimiçi hasta kaydı, kişisel sabit bilgisayarlar ve akıllı telefonlar kullanılarak gerçek zamanlı danışmanlık 
ve hasta izleme için kademeli olarak tanıtılması planlanmaktadır. Tele-tıp uygulamalarının geliştirilmesi, 
hastalara uzaktan konsültasyon alma fırsatı sağlayacaktır ki bu özellikle kırsal kesimde yaşayan insanlar için 
önemlidir (Hükümetin № 634 kararı). 
Kazakistan Cumhuriyeti Bilgilendirme Hakkında Kanunu 
24 Kasım 2015 tarih ve 418-V sayılı Yasa, bilgi verme nesnelerinin oluşturulması, geliştirilmesi ve işletilmesi 
sırasında devlet organları, bireyler ve tüzel kişiler arasında Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında ortaya çıkan 
bilişim alanındaki halkla ilişkileri ve ayrıca BİT’nin geliştirilmesi için devlet desteğini düzenlemektedir 
(№418-V). 
Dünya Bankası ve Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Sektöründe Teknoloji Transferi ve Kurumsal 
Reform Projesi 
Bilişim sistemlerini geliştirme ve yaygınlaştırma sürecinin desteklenmesi, bu proje çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir (World Bank, 2015). Söz konusu proje fonlarından Akmola ve Karagandı bölgelerinin 
UHMIS BT altyapısı ile ekipmanlarının donatılması ve Astana’da güçlendirilmesi sağlanmıştır 
(Cumhurbaşkanlığı №1438 Kararı). 
Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Sistemine Entegre Bilgi Sistemlerinin Gözden Geçirilmesi 
2010-2013 arası dönem için 7 ana BS geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Hâlihazırda Kazakistan Cumhuriyeti 
genelinde söz konusu sağlık bilgi sistemleri faaliyet göstermektedir (Şekil 2). (Sağlık Bakanlığı №498 kararı) 
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Şekil 2. Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bilgi Sistemi 

 
Hastaneye yatış bürosu 
Hospitalization Bureau IS, hastaya ücretsiz bir tıbbi organizasyon seçeneği ve planlanan hastanede kalış 
sırasında tıbbi hizmetlerin kullanılabilirliğini sağlayan bir sağlık bilgi sistemi uygulamasıdır. Sistem, 
planlanan hastaneye yatış süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek, kayıt, muhasebe, bekleme listeleri oluşturma, 
ücretsiz tıbbi bakım ve rezervasyon yatakları gibi sorunları derhal çözmek için tasarlanmıştır. 
Bağlı nüfus kaydı 
İlçe hizmetinin bölgesel hizmet alanları, doktorlar ve sağlık görevlileri hakkında üretilen bilgilere göre RPN 
aracılığıyla Birinci Basamak Sağlık Hizmeti (PHC) kuruluşlarına bağlı olan nüfusun gerçek sayısına dayanan 
birleşik bir merkezi üs (genel uygulama hizmeti) ve bölgesel hizmet alanları bağlamında PHC 
organizasyonuna fiilen bağlı nüfus listesi. 
Yatan hastaların elektronik kaydı 
Bir hasta hastanede yatmak için kabul edildiğinde, hastanın tedavisi tamamlandıktan ve taburcu edildikten 
sonra, hastanın kişisel bilgileri elektronik IS'ye girilerek kalış süresi ve yapılan tıbbi işlemler belirtilir. Daha 
sonra, ERSB'de tamamlanan dava, bu davanın cumhuriyet bütçesinden ödenmesi için bir onaydır. Ödeme 
yapılmadan önce, vaka klinik protokollere ve standartlara uygunluk açısından kontrol edilir. 
Onkolojik hastaların elektronik kaydı 
Benzer bir ERSD sistemi, ancak sadece Kazakistan Cumhuriyeti onkolojik dispanserlerinde kullanılır. 
Dispanser hastaların elektronik kaydı  
ERDB'nin yarı doğrulanmış teşhisi olan ve dispansere zaten kayıtlı olan hastaları içermesi dışında, RPN'nin 
bir analogudur. 
İlaç tedariği 
Tıbbi organizasyonlar bağlamında her hasta ve doktor için reçeteli ücretsiz reçetelerin kişisel kayıtlarını 
tutmanıza izin veren bir program. Aylık ihtiyaç miktarında ayda bir elektronik reçete düzenlenir. Reçetelerin 
verilmesi ve sağlanması elektronik formatta gerçekleştirilir, ulusal ve bölgesel düzeylerde garantili tıbbi bakım 
hacmi dâhilinde ilaçların ihtiyacını, satın alımını ve dolaşımını yönetmenize olanak tanır. 
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Kişi başına oran teşvik bileşeni 
Temel göstergelerle ilgili sonuçlara ulaşmak için birinci basamak sağlık hizmetleri uzmanlarına ödenen kişi 
başına oranın teşvik bileşenidir. NPCS’nin tam bir açıklaması için iç kontrol departmanında yer alan sağlık 
departmanına bildirim yapılmasını sağlamaktadır. 
 
KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ E-SAĞLIK UYGULAMALARI 
Elektronik tıbbi kayıtların çeşitli tıbbi hizmet düzeylerinde (birinci basamak sağlık kurumları, hastaneler) 
işleyişi için mevcut sistemleri ayrı sistemler halinde oluşturmak veya modernize etmek için temelde yeni bir 
çözüm ve klinik desteği oluşturmak için bir araç olarak elektronik sağlık pasaportunun ayrı bir merkezi 
uygulaması planlanmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin elektronik sağlık 
pasaportları dahil olmak üzere tıbbi ve tıbbi olmayan sağlık bakımı verilerinin merkezi olarak depolanmasını 
sağlayan bir entegrasyon veri yolu ve tek bir havuzun varlığını sağlamaktadır (Şekil 3). Bir entegrasyon veri 
yolu, farklı BS’leri arasında bir iletişim aracıdır. Birleşik Veri Havuzu (ERD), bireysel öncelikli hastalıklar 
için kayıtların oluşturulması için bir bilgi kaynağıdır. Ayrıca ERD, idari ve mali kararların yanı sıra eyalet 
sağlık istatistiklerinde kullanılan bilgilerin toplanmasını ve depolanmasını sağlar. EPZ sistemi, ülkedeki tüm 
hastaların EPZ’lerinin depolanması, işlenmesi ve aktarılması için merkezi bir sistemdir ve yaşamları boyunca 
hastalarla ilgili temel bilgileri saklayacaktır. Çeşitli sistemlerin iletişimi ve hastaların sağlık durumuna ilişkin 
veri alışverişi, yalnızca EPZ’ye veri aktarılması ve EPZ’den veri alınmasıyla gerçekleştirilecektir. EPZ 
sistemindeki veriler bölge doktoru, pratisyen hekim tarafından yönetilecektir. EPZ sistemi, diğer tüm 
sistemleri entegre etmek için ana araçtır (Sağlık Bakanlığı №498 kararı). 
 

Şekil 3. E-sağlık mimarisi 

 
Kaynak yönetim sistemi 
Tıbbi hizmet sağlayıcıların kaydını ve sağlık kuruluşlarının teknik ve ekonomik göstergeleri ile malzeme 
kaynakları hakkında veri toplamayı sağlayan bir bilgi sistemidir. 
Dizinlerin ve sınıflandırıcıların yönetimi 
Kazakistan Cumhuriyetindeki tüm e-sağlık katılımcıları için tanımlayıcıların ve sınıflandırıcıların birliğini 
sağlayan bir bilgi sistemidir. 
BS poliklinik 
Birinci basamak düzeyinde tıbbi hizmetin sağlanmasıyla ilgili ana süreçler için destek sağlayan BS 
Polikliniktir. İşlevsel olarak iki ana gruba ayrılır. Bunlar: 

41



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
MARCH 19-20, 2022, BURDUR, TURKEY 

 

 
 

• Elektronik sağlık pasaportunun sürdürülmesi, yani bölge doktoru (pratisyen hekim) tarafından 
hastanın sağlığı ile ilgili temel bilgilerin yapılandırılması ve organize edilmesi, bu bölüm merkezi 
olarak uygulanacaktır. 

• BBSH düzeyindeki diğer uzmanların elektronik tıbbi kayıtları. 
BS hastane 
Hastane düzeyinde tıbbi bakımın sağlanmasıyla ilgili ana iş süreçleri için destek sağlayan bir BS Hospital’dir. 
Örneğin, yatan hasta bakımı arama nedenlerinin ve sonuçlarının kaydı, hastaların hastane içindeki hareketleri, 
bir hastanın durumunun dinamikleri, sunulan tıbbi hizmetler, ilaç reçetesi, ESP’na erişim, muhasebe ilaç ve 
tıbbi ürünlerin makbuz ve harcamaları. 
BS ambulans 
Çağrı ve ekip yönetimi, ambulans ve acil bakım arama neden ve sonuçlarının kaydını, sağlanan tıbbi 
hizmetleri, kullanılan ilaçları, ESP’na erişimi, ilaç ve tıbbi ürünlerin alınması ve tüketiminin 
muhasebeleştirilmesini sağlar. 
Birleşik ödeme sistemi 
Sağlık hizmetlerinde maliyet kurtarma ve finansal karar verme işlevleri sağlar. 
Tıbbi hizmetlerin kalite yönetimi 
Tıbbi hizmetin kalitesinin incelenmesi, tıbbi hizmet sağlayıcıların gösterge sistemi ve sıralamasına göre tıbbi 
hizmetin kalitesinin değerlendirilmesi, ayrıca ruhsatlandırma, akreditasyon, sertifika süreçleri ve 
yetkilendirme süreçlerinin otomasyonunu sağlayan bir sağlık bilgi sistemidir. 
Güncel durum merkezi 
İş zekâsı ilkeleri üzerine inşa edilmiş analitik bir sistemdir ve çevrimiçi toplanan bilgilerin ayrıntılı birçok 
vektörel analizini, gelişmiş derinlemesine analiz ve bilgi sağlama imkânı ile yerel, bölgesel ve ulusal tüm 
yönetim düzeylerinde yönetim kararları almak için standartlaştırılmış raporlar biçimi gerçekleştirmeye izin 
verir. 
Laboratuvar bilgi sistemi 
Teşhis hizmetleri ve bunların sonuçları hakkındaki bilgilerin toplanması, işlenmesi ve EMZ’nin elektronik 
tıbbi kaydına aktarılmasını sağlar (daha sonra bilgilerin EPZ’ye eklenmesiyle). Bu sistemlerin uygulanması 
bölgesel, yerel düzeyde yürütülmektedir. 
Sıhhi ve epidemiyolojik durumu izleme sistemi 
Bilgilerin toplanmasını, genelleştirilmesini ve analiz edilmesini sağlayan, Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı'nın sorumlu departmanlarını ve yerel makamları bölgenin tüm bölgelerindeki sıhhi ve 
epidemiyolojik durum hakkında zamanında bilgilendiren bir sağlık bilgi sistemidir. 
Hastanın kişisel hesabı 
Hastalara kendi sağlık verilerine erişim ve tıbbi personel için bunlara erişim yönetimi sağlar. BBSK’nin 
önleyici işlevleri için destek, sağlık durumunun kendi kendine izlenmesini ve sağlıkla ilgili faaliyetlere 
duyulan ihtiyacın bildirilmesini sağlar. Bu bilgilere mobil cihazlar ve uygulamalar üzerinden erişim konusu 
dikkate alınacaktır. 
Doktorun kişisel ofisi 
Bir doktorun hastalarının EPZ ve EMZ’sine hızlı erişimini sağlar. “Poliklinik”, “Ambulans”, “Hastane” sağlık 
bilgi sistemleri, bir doktor için tek bir giriş noktasıdır. 
Yöneticinin kişisel hesabı 
Kazakistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı departmanlarından, sağlık kuruluşlarının başkanlarından uzmanlar 
için, işlevsel sorumluluklarına uygun olarak sağlık bilgi sistemlerinin işlevselliğine tek bir erişim noktasıdır. 
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KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ SAĞLIK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SWOT 
ANALİZİ 

 
 
SONUÇ 
Kazakistan Cumhuriyeti’nde sağlık bilgi ve iletişim teknolojilerine ve e-sağlık uygulamalarının gelişmesine 
yönelik mevcut durum ve beklentilerin gözden geçirilmesine dayanarak aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır: 

• BİT’nin geliştirilmesi, sağlık sektörü dâhil öncelikli stratejik bir yöndür. 

•BİT ve e-sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi Kazakistan Cumhuriyeti'nde 
öncelikli bir alandır

•Cumhuriyet Elektronik Sağlık Merkezi -Hükümet tarafından kurulan özel bir 
teşebbüsün Kazakistan Cumhuriyeti'ndeki varlığı

•E-sağlık hizmetlerinin uygulanması için düzenleyici bir çerçeve, bir strateji ve 
bir konsept hazırlanmıştır

•Kazakistan Cumhuriyetinde birçok BS ve web uygulaması başlatılmıştır
•Sistemler, KCSB'nin ihtiyaçlarına göre oldukça zengin bir işlevselliğe sahiptir
•Sistem, en başından birleşik bir sistem (UHMIS) olarak geliştirildi ve birleşik 
bir veri tabanı ve birleşik kavramlar ve standartlardan oluşmaktadır

•Ülke, sağlık bakım sistemlerinin geliştirilmesinde deneyim kazanmıştır, bu tür 
sistemlerin geliştirilmesinde uzmanlaşmış BT şirketleri ortaya çıkmıştır

•Tele-tıp noktalarının kırsal kesimdeki sağlık kuruluşlarında mevcudiyeti ve 
yaygın kullanımı

•UHMIS ile uygun entegrasyon olmadan birçok BS ve web uygulamasının 
başlatılması, tek bir veri tabanı ilkesinin ihlal edilmesine yol açmıştır

•Modüllerin işlevselliği, BS başlatılmadan önce yeterince iyileştirilmemiştir, tüm 
kullanıcıların katılımıyla herhangi bir test yapılmamıştır

•Fikri mülkiyetin geliştirilmesine yönelik açık düzenlemelerin ve şartların 
eksikliği

•Yetersiz bilgi güvenliği seviyesi
•UHMIS bilgi sistemleri kullanıcılarının eğitimi için kapsamlı bir programın 
olmaması

•Yavaş çalışma nedeniyle kullanım kolaylığı eksikliği
•UHMIS'in hacmi ve büyük bilgi işlem kaynaklarının tüketimi

•Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşların yatırım desteği
•Sağlık hizmetleri ve kamu-özel ortaklığına yatırım çekmek
•Zorunlu sosyal sağlık sigortası modernizasyonuna destek olarak Kazakistan 
Cumhuriyeti'nde zorunlu sağlık sigortasının getirilmesi ve finansmanı

•Uluslararası ortaklarla işbirliği içinde teknoloji transferi

•Nitelikli BT uzmanlarının, proje yöneticilerinin eksikliği ve personel değişim 
hızının yüksekliği

•E-sağlık hizmetleri için BİT pazarında yetersiz oyuncu sayısı (sistem 
geliştirmenin tekelleşmesi)

•Küresel ekonomik durumun daha da kötüleşmesi ve Kazakistan Cumhuriyeti'nde 
bütçe harcamalarının optimizasyonu
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• Belirli bir zaman çerçevesi içinde KPI’lar ile özel olarak planlanan e-sağlık sektörünün somut üst 
düzeyi ve hazırlanması. 

• E-sağlık, KCSB’nin karar verme sürecine fikri hak son kullanıcılarının yetersiz katılımıyla lider bir 
rol oynadığı merkezileştirme yoluyla gelişmektedir. 

• BS'nin uygulanmasındaki vurgu, sağlık profesyonellerinin güvenli, yüksek kaliteli, zamanında ve 
uygun maliyetli tıbbi hizmetler sunmasına olanak tanıyan işlevsellik ve bilgi güvenliliği, yönetim ve 
finansal kararlar almak için analitik bilgilerin toplanmasına yerleştirilir. 

• Kâğıt tıbbi kayıtların paralel olarak sürdürülmesi, hasta ile harcanan zamanı hem kâğıt hem de 
elektronik formatlarda dokümantasyonla çalıştırarak iki katına azaltmaktadır. 

• Merkezi ve bölgesel düzeyde kamu-özel sektör işbirliği ilkelerine dayalı e-sağlığın geliştirilmesinde 
Dünya Bankası’nın yatırım desteğine, yabancı olanlar da dâhil olmak üzere iş ortaklarından özel 
yatırım çekme olasılığına dikkat etmek önemlidir. Gelişim kavramı ve hükümet programlarına uygun 
olarak uygulanan sağlık bilişim alanındaki yeni yaklaşımlarla birleştirilen bu adımlar, önümüzdeki 
yıllarda e-sağlığı modernize ederek hastaların ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayacak ve 
tıbbi hizmetlerin mevcudiyetini ve kalitesini artacaktır. 
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KATARAKT CERRAHİSİNİN ÖN SEGMENT PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ  

EVALUATION OF THE EFFECT OF CATARACT SURGERY ON ANTERİOR SEGMENT 
PARAMETERS 
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ÖZET 
Amaç: Kornea ve ön kamara parametrelerinin ölçülmesi bazı göz hastalıklarının tanı,  tedavi ve izleminde 
gereklidir(1). Refraktif cerrahi uygulamaları, katarakt cerrahisinde intraoküler lens gücünün hesaplanması, 
keratokonus gibi ektatik kornea hastalıklarının tanı ve takibi ile doğru göz içi basıncının tespiti bunlardan en 
önemlileridir(2). Bu ölçümlerde kontakt ultrasonik cihazlar yanı sıra son yıllarda gibi non-kontakt (İOL 
master, Orbscan, Pentacam, Optik koherens tomografi gibi) da tercih edilmektedir(3). Sirius®, hareketli 
Scheimpflug kamera ve Placido disk tekniğinin kombinasyonunu sunan yeni nesil non-kontakt kornea analiz 
cihazıdır(4). Korneal topografi non-ınvazıf bır cihaz olup katarakt öncesi operasyon planlanan hastalara rutin 
uygulanır ve katarakt cerrahisi için kullanılacak ıntraokuler lens ölçümünü ve ön segment parametrelerinin 
ölçümünü sağlar(5,6). Elde edilen verıler cıhazın hafızasında kayıtlı olarak kalır. 
Bu çalışmanın amacı; sorunsuz fakoemulsıfikasyon ameliyatı olan hastalarda Sirius CSO® (Costruzione 
Strumenti Oftalmici, Florence, Italy) korneal topografi cihazı ile kornea ve ön kamara parametrelerini ölçme 
ve bu parametrelerının ameliyat öncesi ve sonrası yaş, cinsiyet ayırımına göre değişmelerini saptamaktır. 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniğinde katarakt tanısı konulmuş, diğer ön 
segment yapıları ve gözdibi muayene bulguları normal olan ve sistemik hastalığı olmayan ve 
fakoemulsıfıkasyon cerrahisi yapılan hastalarda sorunsuz fakoemülsifikasyonun korneal topografi ile ölçülen 
ön segment parametrelerine etkilerini değerlendirmektir. 
Materyal-Metod: Sorunsuz fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisi ve göz içi lens implantasyonu yapılan 40 
hastanın (28 erkek ve 12 kadın) toplam 46 gözü prospektif olarak incelendi. Hastaların ortalama yaşı 66.287 
± 9.48 yıl idi. Tüm hastalar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ayda, 3.ayda ve 6.ayda Sirius Scheimpflug 
kamera topografi sistemi ile değerlendirildi. ACD, CV, ACA, ACV ve CCT ölçümleri kaydedildi.  GİB, 
Goldmann aplanasyon tonometresi kullanılarak ölçüldü. 
40  hastanın 46 gözü ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1.,  3. ve 6. aylarda korneal topografi ile 
değerlendirilip, elde edılen ön segment parametreleri ölçümleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1., 3. ve 
6. aylardaki ÖKD(ön kamara derinliği), ÖKH(ön kamara hacmi), ÖKA(ön kamara açısı), SKK(santral kornea 
kalınlığı),  ve GİB(göz içi basıncı) değerleri eşleştirilmiş t-testi ile karşılaştırıldı. GİB ile ÖKD, ÖKH ve ÖKA 
genişliği arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Pearson korelasyon testi kullanıldı.  
Bulgular: Ameliyat öncesi ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB sırasıyla 2.68 ± 0.39 mm, 123.68 
± 24.68 mm3, 43.11 ± 6.581, 541.58 ± 39.65 mikron, 56.28 ± 3.47 mm3 ve 15.38 ± 2.34 mmHg idi. 
Ameliyattan bir ay sonra, ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB 3,39 ± 0,5 mm, 158,47 ± 25,54 mm3 
idi, 50.39 ± 4.584, 553.18 ± 41.36 mikron, 57.02 ± 4.08 sırasıyla mm3 ve 11.02 ± 2.01 mmHg.  
Ameliyattan üç ay sonra, ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB 3,36 ± 0,7 mm, 159,39 ± 21,92 mm3 
idi, 50.67 ± 4.920, 544 ± 36.75 mikron, 58.18 ± 5.01 sırasıyla mm3 ve 14.58 ± 2.61 mmHg.  
Ameliyattan altı ay sonra, ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB 3,29 ± 0,4 mm, 160,13 ± 18,38 mm3 
idi, 51.03 ± 5.18, 542.13 ± 41.13 mikron, 56.97 ± 4.78 sırasıyla mm3 ve 14.91 ± 1.95 mmHg.  
Katarakt ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldığında, ortalama postoperatif 1. ayda ACD, ACV, ACA, CV 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı (p < 0.038). SKK postoperatif birinci ay ameliyattan 
sonra hafif yüksek olsada preoperatif değer ile arasında anlamlı bir fark saptanmadı(p=0.14). Bu sonucu 
postoperatif 1.ay muayenesinde santral korneal ödeme bağlı geçici korneal kalınlık artışı olarak 
değerlendirebiliriz.  Postoperatif GİB, karşılık gelen preoperatif değerlere kıyasla önemli ölçüde azaldı (p < 
0.024). 

46



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
MARCH 19-20, 2022, BURDUR, TURKEY 

 

 
 

Postoperatif 3.ayda ve 6.ay sonrası ön segmenet parametrelerinde ise postoperatif birinci aydakı sonuçlara 
benzer şekilde preoperatif değerlere göre ACD, ACV, ACA, CV'de istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı 
(p < 0.042).SKK  stabil kaldı. GİB ise postoperatif birinci aydan farklı olarak,  preoperatif GIB değeri ile 
arasında anlamlı bir fark saptanmadı(p < 0.13).  
Sonuçlar: Katarakt cerrahisinin ön segment parametrelerine etkisi kaçınılmazdır. Sirius Scheimpflug kamera 
topografi sistemi tarafından yapılan ameliyat öncesi ölçümler sayesınde ameliyat sonrası için daha 
öngörülebilir sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu sayede cerrahların fakoemülsifikasyon ve göz içi lens 
implantasyonundan kaynaklanan ameliyat sonrası değişiklikleri tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Bu, ön 
segment ölçümleri için son derece tekrarlanabilir ve güvenilir, hastalar için invaziv olmayan ve rahat bir 
sistemdir. Katarakt cerrahisinin GIB düşürücü etkisi olmakla beraber uzun dönemli takıplerde GIB düşürücü 
etkısı azalmış olabileceği saptanmıştır. Bu sonuçlar daha fazla sayıda hasta gruplarıyla desteklenmesı 
gerekmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Fakoemülsifikasyon Cihazları, Katarakt Cerrahisi, Ön segment parametreleri, Sirius 
Korneal Topografi, 
 
ABSTRACT 
Purpose: Measurement of cornea and anterior chamber parameters is necessary in the diagnosis, treatment and 
follow-up of some eye diseases(1). Refractive surgery applications, calculation of intraocular lens power in 
catharctic surgery, diagnosis and follow-up of ectatic corneal diseases such as keratoconus, and determination 
of correct intraocular pressure are the most important of these(2). In these measurements, besides contact 
ultrasonic devices, non-contact (such as IOL master, Orbscan, Pentacam, Optical coherence tomography) are 
also preferred as in recent years(3). Sirius® is a new generation non-contact cornea analyzer offering the 
combination of moving Scheimpflug camera and Placido disc technique(4). Corneal topography is a non-
invasive device and is routinely applied to patients who are scheduled for surgery before catharcation, and 
provides measurement of intraocular lens and anterior segment parameters to be used for cataract surgery(5,6). 
The data obtained remains stored in the memory of the device. 
The aim of this study is; Measuring the cornea and anterior chamber parameters with the Sirius CSO® 
(Costruzione Strumenti Ophthalmici, Florence, Italy) corneal topography device in patients with 
unproblematic phacoemulsification surgery, and to determine the changes in these parameters according to 
age and gender before and after surgery. To evaluate the effects of unproblematic phacoemulsification on 
anterior segment parameters taken by corneal topography in patients who have cataract diagnosis and cataract 
surgery planned, other anterior segment structures and fundus examination findings are normal and who do 
not have systemic disease and who will undergo phacoemulsification surgery. 
Methods: A total of 46 eyes of 40 patients (28 men and 12 women) who underwent uneventful 
phacoemulsification cataract surgery and intraocular lens implantation were prospectively studied. The mean 
age of the patients was 66,287 ± 9.48 years. All patients were evaluated with the Sirius Scheimpflug camera 
topography system at the 1st, 3rd and 6th months preoperatively and postoperatively. ACD, CV, ACA, ACV 
and CCT measurements were recorded. IOP was measured using the Goldmann applanation tonometer. 
46 eyes of 40 patients were evaluated with corneal topography preoperatively and at the 1st, 3rd and 6th 
months after surgery, and the measurements of anterior segment parameters obtained were ACD (anterior 
chamber depth), preoperative and postoperative 1st, 3rd and 6th months. ACD (anterior chamber volume), 
ACA (anterior chamber angle), CCT (central corneal thickness), and IOP (intraocular pressure) values were 
compared with the paired t-test. Pearson correlation test was used to evaluate the relationship between IOP 
and ACD, ACD and ACA width. 
Results: Preoperative mean ACD, ACV, ACA, CCT, CV, and IOP were 2.68 ± 0.39 mm, 123.68 ± 24.68 
mm3, 43.11 ± 6.581, 541.58 ± 39.65 microns, 56.28 ± 3.47 mm3, and 15.38 ± 2.34 mmHg, respectively. 
One month after surgery, mean ACD, ACV, ACA, CCT, CV, and IOP were 3.39 ± 0.5 mm, 158.47 ± 25.54 
mm3, 50.39 ± 4,584 , 553.18 ± 41.36 microns, 57.02 ± 4.08 mm3, respectively. and 11.02 ± 2.01 mmHg. 
Three months after surgery, mean ACD, ACV, ACA, CCT, CV, and IOP were 3.36 ± 0.7 mm, 159.39 ± 21.92 
mm3, 50.67 ± 4.920, 544 ± 36.75 microns, 58.18 ± 5.01 mm3, respectively. and 14.58 ± 2.61 mmHg. 
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Six months after surgery, mean ACD, ACV, ACA, CCT, CV, and IOP were 3.29 ± 0.4 mm, 160.13 ± 18.38 
mm3, 51.03 ± 5.18 , 542.13 ± 41.13 microns, 56.97 ± 4.78 mm3, respectively. and 14.91 ± 1.95 mmHg. 
There was a statistically significant increase in ACD, ACV, ACA, and CV values at the mean postoperative 
1 month when compared with preoperative cataract values (p < 0.038). Although CCT was slightly higher in 
the first month postoperatively, there was no significant difference between it and the preoperative value 
(p=0.14). We can evaluate this result as a temporary increase in corneal thickness due to central corneal edema 
in the postoperative 1st month examination. Postoperative IOP was significantly reduced compared to the 
corresponding preoperative values (p < 0.024). 
Similar to the results in the postoperative first month, there was a statistically significant increase in ACD, 
ACV, ACA, and CV in anterior segment parameters at postoperative 3rd and 6th months (p < 0.042). CCT 
remained stable. On the other hand, different from the first postoperative month, there was no significant 
difference between the preoperative IOP value (p < 0.13). 
Conclusions: The effect of cataract surgery on anterior segment parameters is inevitable. Thanks to the pre-
operative measurements made by the Sirius Scheimpflug camera topography system, it is possible to obtain 
more predictable results for the postoperative period. In this way, it can help surgeons predict post-operative 
changes from phacoemulsification and intraocular lens implantation. This is a highly reproducible and reliable 
system for anterior segment measurements, non-invasive and comfortable for patients. Although cataract 
surgery has an IOP-lowering effect, it has been found that its IOP-lowering effect may have decreased in long-
term follow-ups. These results need to be supported with larger patient groups. 
Keywords: Phacoemulsification Devices, Cataract Surgery, Anterior segment parameters, Sirius Corneal 
Topography, 
 
GİRİŞ 
Katarakt göze ait doğal lensin (mercek) yapısının bozularak şeffaflığını kaybedip bulanıklaşmasıdır. 
Genellikle yaşlanmaya bağlı 55-60 yaşın üzerinde oluşur. En sık görülen tipi ilerleyen yaşa bağlı görülen 
katarakttır. Sistemik hastalıklarla görülebilen kataraktlar vardır; bunlar diyabet, myotonik distrofi, atopik 
dermatit, nörofibromatozis-2'dir. Göz hastalıklarına ikincil kataraktlar görülebilir; bunlar kronik üveitler, akut 
açı kapanması glokomları, yüksek miyopiler, herediter fundus distrofileri'dir(1). Göz travmalarına, sistemik 
bazı ilaçlara ikincil kataraktlar görülebilir. Ailevi kataraktlar da vardır. Konjenital (doğuştan) katarakt olanlar 
da mevcuttur. Böyle durumlarda altta yatabilecek sistemik hastalıklar araştırılmalıdır. 
Katarakt cerrahisi fakoemilsifikasyon cihazları ile yapılır. Fakoemülsifikasyon cihazları ultrasonik dalgaboyu 
üreten bir bilgisayar ve piezoelektrik kristallerini mekanik enerjiye çeviren bir dönüştürücüden oluşur Bu 
enerji göz içinde lensi emülsifiye eder. Bir kez emülsifiye edilen lens daha sonra sıvı sistemi ile gözden 
uzaklaştırılır. Fakoemülsifikasyon gücü ile sıvı ve vakum gücü arasında denge sağlanarak lens parçalanır ve 
gözden uzaklaştırılır.(Kataraktın parçalanıp gözden uzaklaştırılmasını sağlayan fakoemulsıfıkasyon cihazının 
parçaları:Phaco Handpiece,Diatermi Kablosu,ENDO Diatermy Tip ) 
Kornea ve ön kamara parametrelerinin ölçülmesi bazı göz hastalıklarının tanı, tedavi ve izleminde gereklidir. 
Refraktif cerrahi uygulamaları, katarakt cerrahisinde intraoküler lens gücünün hesaplanması, keratokonus gibi 
ektatik kornea hastalıklarının tanı ve takibi ile doğru göz içi basıncının tespiti bunlardan en önemlileridir(2). 
Bu ölçümlerde kontakt ultrasonik cihazlar yanı sıra son yıllarda gibi non-kontakt (İOL master, Orbscan, 
Pentacam, Optik koherens tomografi gibi) da tercih edilmektedir(3). Sirius®, hareketli Scheimpflug kamera 
ve Placido disk tekniğinin kombinasyonunu sunan yeni nesil non-kontakt kornea analiz cihazıdır(4). Korneal 
topografi non-ınvazıf bır cihaz olup katarkt öncsei operasyon planlanan hastalara rutin uygulanır ve katarakt 
cerrahisi için kullanılacak ıntraokuler lens ölçümünü ve ön segment parametrelerinin ölçümünü sağlar. Elde 
edilen verıler cıhazın hafızasında kayıtlı olarak kalır(5). 
Bu çalışmanın amacı; sorunsuz fakoemulsıfikasyon ameliyatı olan hastalarda Sirius CSO® (Costruzione 
Strumenti Oftalmici, Florence, Italy) korneal topografi cihazı ile kornea ve ön kamara parametrelerini ölçme 
ve bu parametrelerının ameliyat öncesi ve sonrası yaş, cinsiyet ayırımına göre değişmelerini saptamaktır. 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniğinde katarakt tanısı konulmuş ve katarakt 
cerrahisi planlanmış, diğer ön segment yapıları ve gözdibi muayene bulguları normal olan ve sistemik hastalığı 
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olmayan ve fakoemulsıfıkasyon cerrahisi yapılacak olan hastalarda sorunsuz fakoemülsifikasyonun korneal 
topografi ile alınan ön segment parametrelerine etkilerini değerlendirmektir. 
 
MATERYAL-METOD 
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Hastalıkları Kliniğinde katarakt tanısı konulmuş ve katarakt 
cerrahisi planlanmış, diğer ön segment yapıları ve gözdibi muayene bulguları normal olan ve sistemik hastalığı 
olmayan ve fakoemulsıfıkasyon cerrahisi yapılacak olan hastalarda sorunsuz fakoemülsifikasyonun korneal 
topografi ile alınan ön segment parametrelerine etkilerini değerlendirilmiştir. Tüm prosedürler Helsinki 
Bildirgesi kurallarına uygun olarak yapıldı ve katılımcılardan bilgilendirilmiş onam alındı. Çalışma kurumsal 
etik kurul tarafından onaylandı. 
Aynı deneyimli cerrah (ÖE) tarafından sorunsuz fakoemülsifikasyon ameliyatı ve GİL implantasyonu 
(Eyecril; Biotech) uygulanan 40 hastanın (28 erkek, 12 kadın) toplam 46 gözü prospektif olarak incelendi. 
Kornea patolojisi, glokom, pesoeksfoliasyon, üveit, geçirilmiş göz cerrahisi veya göz travması, arka segment 
patolojisi, diyabeti olanlar ve ön segment parametreleri ile GİB ölçümlerini etkileyebilecek topikal veya 
sistemik ilaç kullananlar çalışma dışı bırakıldı. 
Hastaların ortalama yaşı 66.287 ± 9.48 yıl idi. Tüm hastalar ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1. ayda, 
3.ayda ve 6.ayda Sirius Scheimpflug kamera topografi sistemi ile değerlendirildi. ACD, CV, ACA, ACV ve 
CCT ölçümleri kaydedildi.  GİB, Goldmann aplanasyon tonometresi kullanılarak ölçüldü. 
40  hastanın 46 gözü ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1.,  3. ve 6. aylarda korneal topografi ile 
değerlendirilip, elde edılen ön segment parametreleri ölçümleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1., 3. ve 
6. aylardaki ÖKD(ön kamara derinliği), ÖKH(ön kamara hacmi), ÖKA(ön kamara açısı), SKK(santral kornea 
kalınlığı),  ve GİB(göz içi basıncı) değerleri eşleştirilmiş t-testi ile karşılaştırıldı. GİB ile ÖKD, ÖKH ve ÖKA 
genişliği arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için Pearson korelasyon testi kullanıldı. 
Sirius, Scheimpflug fotoğrafçılığının ilkelerine dayanan bir topografik cihazdır. İki döner Scheimpflug kamera 
ve bir Placido diskinin birleşiminden oluşur ve topografinin tam analizine ve ön ve arka kornea yüzeyinin 
yükselmesine ve tam kornea kalınlığına izin verir. Tüm Sirius ölçümleri aynı eğitimli denetçi tarafından elde 
edildi. Sirius cihazı ile ölçümler, üreticinin yönergelerine göre yapıldı. Cihaz odak haline getirildi ve hastanın 
gözü, merkezi bir fiksasyon ışığı ile görme ekseni boyunca hizalandı. Hastalara her ölçümden hemen önce 
tamamen gözlerini kırpmaları talimatı verildi. 
Değişkenler normal dağılım gösterdi (p > 0.05). Bu nedenle, ameliyat öncesi ve sonrası dönemler arasındaki 
değişkenleri karşılaştırmak için eşleştirilmiş bir t testi kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkileri 
değerlendirmek için Pearson korelasyon testi kullanıldı. p < 0.05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul 
edildi. 

 
BULGULAR 
Ameliyat öncesi ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB sırasıyla 2.68 ± 0.39 mm, 123.68 ± 24.68 
mm3, 43.11 ± 6.581, 541.58 ± 39.65 mikron, 56.28 ± 3.47 mm3 ve 15.38 ± 2.34 mmHg idi. 
Ameliyattan bir ay sonra, ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB 3,39 ± 0,5 mm, 158,47 ± 25,54 mm3 
idi, 50.39 ± 4.584, 553.18 ± 41.36 mikron, 57.02 ± 4.08 sırasıyla mm3 ve 11.02 ± 2.01 mmHg.  
Ameliyattan üç ay sonra, ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB 3,36 ± 0,7 mm, 159,39 ± 21,92 mm3 
idi, 50.67 ± 4.920, 544 ± 36.75 mikron, 58.18 ± 5.01 sırasıyla mm3 ve 14.58 ± 2.61 mmHg.  
Ameliyattan altı ay sonra, ortalama ACD, ACV, ACA, CCT, CV ve GİB 3,29 ± 0,4 mm, 160,13 ± 18,38 mm3 
idi, 51.03 ± 5.18, 542.13 ± 41.13 mikron, 56.97 ± 4.78 sırasıyla mm3 ve 14.91 ± 1.95 mmHg.  
Katarakt ameliyat öncesi değerlerle karşılaştırıldığında, ortalama postoperatif 1. ayda ACD, ACV, ACA, CV 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı (p < 0.038). SKK postoperatif birinci ay ameliyattan 
sonra hafif yüksek olsada preoperatif değer ile arasında anlamlı bir fark saptanmadı(p=0.14). Bu sonucu 
postoperatif 1.ay muayenesinde santral korneal ödeme bağlı geçici korneal kalınlık artışı olarak 
değerlendirebiliriz.  Postoperatif GİB, karşılık gelen preoperatif değerlere kıyasla önemli ölçüde azaldı (p < 
0.024). 
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Postoperatif 3.ayda ve 6.ay sonrası ön segmenet parametrelerinde ise postoperatif birinci aydakı sonuçlara 
benzer şekilde preoperatif değerlere göre ACD, ACV, ACA, CV'de istatistiksel olarak anlamlı bir artış vardı 
(p < 0.042).SKK stabil kaldı. GİB ise postoperatif birinci aydan farklı olarak,  preoperatif GIB değeri ile 
arasında anlamlı bir fark saptanmadı(p < 0.13).  
 
TARTIŞMA 
Sirius topografi cihazı, monokromatik üç boyutlu (3D) dönen bir Scheimpflug kamera ve 22 halkalı bir Placido 
disk kombinasyonu kullanarak ön segmenti analiz eder. Kornea ve ön kamaranın 25 radyal kesitini alır. 
Scheimpflug kameralar kornea ön yüzeyinden arka merceğe odaklanmış görüntüler sağlar ve dönme 
yeteneklerini kullanarak bunları 3 boyutlu bir modele dönüştürür (6). 3D dönen Scheimpflug kamera 
kullanılarak kornea ön yüzeyinde 21.632 nokta ve arka kornea yüzeyinde 16.000 nokta 1 saniyeden daha kısa 
sürede ölçülür. Anterior kornea yüzey ölçüm verileri hem Scheimpflug kameradan hem de Placido-disk 
görüntülerinden elde edilir. Posterior kornea yüzeyi ve iç yapılar için veriler yalnızca Scheimpflug kameradan 
elde edilir.(7) 
Bu çalışmada, sorunsuz fakoemülsifikasyon katarakt cerrahisi sonrası ACD, ACV, ACA ve CV anlamlı artış 
ve GİB'de azalma gözlemledik(8). Fakoemülsifikasyon cerrahisinden kaynaklanan GİB'deki düşüşün 
mekanizması tartışmalıdır. Artmış uveoskleral çıkış, geleneksel aköz hümör çıkışına karşı azalmış direnç ve 
aköz hümör hiposekresyonu gibi birçok olası mekanizma vardır (9). Çalışmamızda ameliyat sonrası 1. ayda 
ölçülen ortalama GİB, ameliyat öncesi ortalama değerden anlamlı derecede düşüktü. Fakat GIB postoperatif 
birinci ayda preoperatif değere göre anlamlı olarak düşüş saptamamıza rağmen, postoperatif 3. ve 6.ayda GIB 
preoperatif değerle aynı olarak saptadık. Ameliyat planlanırken ön kamara parametrelerinin doğru ölçümü çok 
önemlidir. Modern katarakt cerrahisinde istenen refraktif sonuçlara ulaşmak için hassas biyometri ile doğru 
GİL hesaplaması çok önemlidir. Kesin biyometri elde etmek için ACD'yi doğru bir şekilde belirlemek esastır. 
ACD'yi ölçmek için çeşitli yöntemler vardır. Standart ultrason cihazları ACD'yi korneanın ön yüzeyi ile lensin 
ön yüzeyi arasındaki mesafe olarak tanımlar. ACD'yi ölçmek için ultrason cihazları en yaygın yöntemdir; 
ancak bir temas cihazı olarak ultrasonun kornea aşınmaları, enfeksiyonlar ve eksen dışı ölçüm gibi bazı 
dezavantajları vardır. Sirius görüntüleme, ACD'yi ölçmek için Scheimpflug teknolojisini kullanır ve nispeten 
yeni ve temassız bir otomatik optik tekniktir(10). 
SKK, endotel pompası ve bariyer fonksiyonları tarafından sağlanan kornea su içeriğinden etkilenir(11). 
Postoperatif katarkt cerrahileri sonrası korneal ödem saptanabilir(12). Klinik pratikte kornea endotel hücre 
yoğunluğu ve morfolojisi speküler mikroskopi kullanılarak değerlendirilebilir, ancak SKK ve CV için çok 
önemli olan endotel pompasının işlevi tam olarak değerlendirilemez(13).Çalışmamızda postoperatif birinci 
ayda SKK preoperatif değerine göre yüksek saptanmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmamıştır. Postoperatif üçüncü ve altıncı aylarda ise preoperatif SKK değerine benzer olarak 
saptanmıştır. Cerrahİlerımızde komplıkasyonsuz olan vakalar çalışmaya dahil edilmekle birlikte postoperatik 
korneal ödem olan vakalara hıpertonık solüsyon başlanmıştır. Benzer şekilde korneal ödemin postoperatif 3. 
ve 6. aylarda tamamen düzelmiş olması SKK değerinin preoperatif değere yakın çıkmasını destekler 
niteliktedir. 
 
SONUÇ 
Katarakt cerrahisinin ön segment parametrelerine etkisi kaçınılmazdır. Sirius Scheimpflug kamera topografi 
sistemi tarafından yapılan ameliyat öncesi ölçümler sayesınde ameliyat sonrası için daha öngörülebilir 
sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu sayede cerrahların fakoemülsifikasyon ve göz içi lens 
implantasyonundan kaynaklanan ameliyat sonrası değişiklikleri tahmin etmelerine yardımcı olabilir. Bu, ön 
segment ölçümleri için son derece tekrarlanabilir ve güvenilir, hastalar için invaziv olmayan ve rahat bir 
sistemdir. Katarakt cerrahisinin GIB düşürücü etkisi olmakla beraber uzun dönemli takıplerde GIB düşürücü 
etkısı azalmış olabileceği saptanmıştır. Bu sonuçlar daha fazla sayıda hasta gruplarıyla desteklenmesı 
gerekmektedir. 
                         
 

50



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
MARCH 19-20, 2022, BURDUR, TURKEY 

 

 
 

KAYNAKLAR 
1. Asfuroglu Y, Kemer OE. Evaluation of anterior segment parameter changes after uneventful 

phacoemulsification in pseudoexfoliation syndrome. Int Eye Sci 2017;17:5. 
2. Yagcı R, Guler E, Uzun F, et al. Assessment of Anterior Chamber Parameters After Cataract Surgery 

by Galilei Dual Scheimpflug Analyzer. Eye & Contact Lens 2015;41:40-3. 
3. Nguyen AT, Liu T, Liu J (2016) Applications of scheimpflug imaging in glaucoma management: current 

and potential applications. J Ophthalmol 123(2):1–9 
A. Şimşek, B. Bilgin, M. Çapkın, S. Bilak, M. Güler, and A. H. Reyhan, “Evaluation of anterior segment 

parameter changes using the Sirius after uneventful phacoemulsification,” Korean Journal of 
Ophthalmology, vol. 30, no. 4, pp. 251–257, 2016. 

4. P. Coh, S. Moghimi, R. I. Chen et al., “Lens position parameters as predictors of intraocular pressure 
reduction after cataract surgery in glaucomatous versus nonglaucomatous eyes,” Investigative 
Opthalmology & Visual Science, vol. 57, no. 6, pp. 2593–2599, 2016. 

5. Bedei A, Appolloni I, Madesani A, et al.. Repeatability and agreement of 2 Scheimpflug analyzers in 
measuring the central corneal thickness and anterior chamber angle, volume, and depth. Eur J 
Ophthalmol 2012;22:29–32. 

6. Wang L, Shirayama M, Koch DD. Repeatability of corneal power and wavefront aberration 
measurements with a dual-Scheimpflug Placido corneal topographer. J Cataract Refract Surg 
2010;36:425–430. 

7. E. DeVience, S. Chaudhry, and O. J. Saeedi, “Effect of intraoperative factors on IOP reduction after 
phacoemulsification,” International Ophthalmology, vol. 37, no. 1, pp. 63–70, 2017. 

8. Takmaz T, Kosekahya P, Kurkcuoglu PZ. Anterior segment morphometry and intraocular pressure 
change after uneventful phacoemulsification. Turk J Med Sci. 2013; 43:289–293. 

9. Pereira FA, Cronemberger S. Ultrasound biomicroscopic study of anterior segment changes after 
phacoemulsification and foldable intraocular lens implantation. Ophthalmology. 2003; 110:1799–1806. 

10. Amano S, Honda N, Amano Y, et al. Comparison of central corneal thickness measurements by rotating 
Scheimpflug camera, ultrasonic pachymetry, and scanning-slit corneal topography. Ophthalmology. 
2006; 113:937–941. 

11. Kim M, Park KH, Kim TW, Kim DM. Changes in anterior chamber configuration after cataract surgery 
as measured by anterior segment optical coherence tomography. Korean J Ophthalmol. 2011; 25:77–83. 

12. Savini G, Carbonelli M, Sbreglia A, et al. Comparison of anterior segment measurements by 3 
Scheimpflug tomographers and 1 Placido corneal topographer. J Cataract Refract Surg. 2011;37:1679–
1685. [PubMed] [Google Scholar] 

51



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
MARCH 19-20, 2022, BURDUR, TURKEY 

 

 
 

NON-PHARMACOLOGICAL METHODS USED TO RELIEVE PAIN AFTER CESAREAN 
SECTION 

 
Esra GÜNEY  

ORCID ID: 0000-0002-9679-9325 
 
Postoperative pain is an acute pain that occurs after any surgical operation and gradually decreases with tissue 
healing. Acute postoperative pain resulting from the trauma of surgical intervention occurs by direct damage 
to neural structures and stimulation of nocireceptors. Since the application of non-pharmacological methods, 
either alone or in combination with pharmacological methods, has a positive effect on pain, its use has become 
widespread in recent years. Nevertheless, after birth, nipple cracks may occur and breast pain may occur due 
to reasons such as too strong sucking of the baby, not keeping the nipple clean and dry, and incorrect 
breastfeeding technique.  
Evaluating the pain experienced by women after cesarean section and providing appropriate midwifery care 
are very important for more active participation of the mother in the postpartum period. Pain control is actually 
a team work and is carried out with a multidisciplinary approach. The midwife is an indispensable part of this 
team since she spends more time with the woman in the post-cesarean period compared to other healthcare 
professionals. The midwife has the opportunity to observe the woman's response to pain and the mechanisms 
of coping with pain in the best way. During this period, she teaches the woman new coping strategies in case 
of need, applies the planned analgesic treatment, guides the woman and evaluates the results of these 
interventions. Furthermore, postoperative pain management in women who have given birth requires a 
multifaceted and interventional approach. Therefore, good knowledge of pharmacological and non-
pharmacological methods for postoperative pain management, training of midwives on this subject and putting 
them into practice play an important role in clinical practice after cesarean section. It is also important for 
midwives to perform pain assessment in terms of increasing the quality of daily life of women. 
Keywords: pain, non-pharmacologıcal methods, cesarean sectıon 
 
POST-CESAREAN SECTION PERIOD 
The period that starts with the birth of the placenta (4th phase of labor) and ends with the disappearance of the 
anatomical and physiological changes that occur during pregnancy is called the postpartum period 
(puerperium, postpartum, puerperality). Although this process continues for six weeks, it may take a year or 
longer if there are some problems. The woman in this period is also called puerpera or puerperant.  
Post-cesarean section period covers a period of six weeks and these six weeks are divided into three periods 
in themselves;  
1. Critical period (urgent, immediate): It covers the first 24 hours after birth. Problems such as postpartum 
bleeding, amniotic fluid embolism, uterine inversion and eclampsia may occur. In this period, the mother is 
followed closely and followed up frequently. 
2. Early postpartum period: It covers the first week after birth. It develops slowly compared to the critical 
period.  
3. Late postpartum period: It covers the weeks after the first week (weeks 1-6). Regressive changes related to 
hemodynamics, genitourinary system, metabolism and emotional state are observed. Post-cesarean section 
period: It is the period that starts in the first hours after birth and is characterized by some progressive and 
regressive physiological changes in the woman. While significant changes observed in the uterus, cervix, 
vagina and perineum, especially in the first 3-4 days, cause regressive changes, the changes observed in breasts 
prepared for lactation cause progressive changes.  
This rapid regeneration process is a transition period in which the mother tries to adapt to the changing 
physiological and psychosocial situation (maternal role). In addition to them, the mother received anesthesia 
during cesarean section and has abdominal incision and pain. Therefore, it is observed that the mother and 
family experience intense stress during this period.  
While the mother tries to adapt to this rapidly changing situation, she may exhibit psychological and 
behavioral changes. During this period, the mother needs to physically return to her pre-pregnancy state, to 
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meet the care needs of her baby with successful breastfeeding, to establish healthy communication and trust 
with her baby, and to meet her own needs (developmental, emotional and physical).  
During this period, the mother needs a qualified, meticulous, careful and comprehensive care. Therefore, the 
midwife should be able to evaluate the characteristics of the postpartum period, and normal and abnormal 
findings, to take the necessary steps, to take precautions and to inform and support people in line with their 
needs. Because the woman's level of health in her later life is closely associated with the nature and quality of 
the care she receives.  
 
PAIN   
Pain is defined as a high level of discomfort, an unpleasant feeling, pain or a nuisance to the body and mind. 
As well as being a universal experience experienced by all people, it is an individual sensation that can be 
defined by the individual experiencing pain but cannot be fully understood by those other than the person who 
feels it. The International Association for the Study of Pain's taxonomy committee defines pain as an 
experience of pain accompanying existing or potential tissue damage or an unpleasant sensory and emotional 
experience that can be defined by this damage. However, McCaffery made the most clinically useful 
definition. “Pain is what the patient says, if he says it, it exists”.  
Pain frequently occurs as a result of a pathological process or a short-term cause such as inflammation, trauma, 
surgical interventions, diagnostic tests and treatment applications. Although factors such as age, gender and 
heredity affect the formation of pain, unexplained pain may also be observed in some individuals, which 
usually occurs depending on the emotional and psychological state of the patient. 
Postoperative Pain 
Postoperative pain is an acute pain that occurs after any surgical operation and gradually decreases with tissue 
healing. Acute postoperative pain resulting from the trauma of surgical intervention occurs by direct damage 
to neural structures and stimulation of nocireceptors. Although there are many new techniques, new drugs and 
studies, it is not yet possible to completely eliminate acute postoperative pain. Acute pain occurs in 
approximately three quarters of the patients undergoing surgery, and pain is moderate and highly severe in 
80% of them. 
Pain in the postoperative period is evaluated in three stages as acute, prolonged and chronic pain. While the 
pain in the first seven days is called acute pain, the pain that lasts more than seven days is called prolonged 
pain, and the pain that lasts longer than three months is called chronic postoperative pain or persistent 
postoperative pain.  
Non-pharmacological Methods Applied in Coping with Postoperative Pain 
Since the application of non-pharmacological methods, either alone or in combination with pharmacological 
methods, has a positive effect on pain, its use has become widespread in recent years. The intended use of 
non-pharmacological methods in pain relief is to reduce the rate of analgesic use and thus to increase the 
quality of life of the patient. Non-pharmacological methods used to cope with pain are classified in three ways.   

- Peripheral Techniques: Massage and therapeutic touch, hot application, cold application, application of 
menthol to the skin, vibration, TENS 

- Cognitive-Behavioral Techniques: Relaxation, distraction, music, daydreaming and cognitive strategies 
- Other techniques apart from these two methods: Acupuncture, placebo application.  

Peripheral Techniques 
Peripheral techniques are the interventions based on skin stimulation in order to reduce or eliminate pain. The 
mechanism of action of the technique is explained in two ways. The first one is explained by the gate-control 
theory. Accordingly, skin stimulation stimulates large diameter fibers, this stimulation suppresses small 
diameter fibers carrying the pain message and closes the gate to the passage of stimuli felt as pain. The second 
one is the theory of endorphin. According to the theory of endorphin, the release of endorphins, also called 
biological morphine, increases with the stimulation of the skin, thus the pain decreases or disappears. Skin 
stimulation according to this technique can be applied directly on or around the pain area, on the opposite side 
of the aching area, and proximal to the aching area.  
Massage  
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With the effect of massage, blood and lymph circulation in the tissues increases, breathing deepens, sensory 
nerves are affected by the stimulation of nerve endings, and the stimulation spreads to the whole body, a 
general state of relaxation, rest and sleep occur. With massage, touch receptors in the skin are stimulated. 
Since touch receptors are larger in diameter than the fibers that transmit pain, they transmit the stimuli to the 
cortex faster than pain fibers, and since the cortex first receives these stimulations, it sends a message to the 
substantia gelatinosa and ensures that the pain gate is closed. Furthermore, mechanical stimuli on the skin 
activate the gate control mechanism and increase the level of beta endorphins. The secretion of beta endorphins 
increases the pain threshold, reduces or eliminates the feeling of pain.  
Therapeutic Touch 
Therapeutic touch is a method of pain relief applied by touching energy points in the body. In this method 
which is defined as bioenergy, after sensing the patient's presence and determining the symmetrical energy 
points, the energy is regulated and thus the treatment is performed. 
Hot-Cold Application 
Hot-cold applications are commonly used to relieve pain and accelerate healing. The application is based on 
inhibiting pain and stimulating the reflexes through heat receptors.  
Theoretically, hot application activates the gate control mechanism, stimulates the touch receptors and reduces 
ischemic pain with vasodilation. It increases the release of endorphins by removing the metabolic wastes. It 
leads to a change in the viscoelastic properties of the tissues by relieving muscle spasm, and consequently, it 
increases the pain threshold by reducing the effects such as pressure, stretching and hypoxia on the nerve 
endings. Furthermore, it causes relaxation in the patient by showing a sedation effect.  
Cold applications, which are simple and inexpensive treatment methods, also have an important place in the 
non-pharmacological treatment of pain. They are effective in two ways in relieving the pain. One of its 
mechanism of action is based on eliminating edema and muscle spasm. So, pain is relieved or reduced. The 
other mechanism of action occurs in the form of relieving pain by slowing down or blocking the transmission 
of peripheral nerves. Nevertheless, the cold application technique has a longer lasting effect on pain relief 
compared to hot application.  
Application of Menthol to the Skin 
Menthol obtained from the plant genus Mentha is an agent used for both refreshing and relieving pain. When 
menthol-containing substances (cream, gel, lotion, liquid) are applied to the skin, they create an effect such as 
warmth and coolness and have an external local analgesia effect. Furthermore, menthol application reduces 
the perceived pain level by distracting. In some studies, it is indicated that the menthol in menthol-based cream 
stimulates the cortex, closes the pain gate or relieves pain by increasing the release of endorphins.  
Vibration  
Vibration is a type of electrical massage. Especially when moderate pressure is applied with hand vibrators, it 
reduces or relieves pain by causing numbness and anesthesia in the applied area. The vibration application, 
which is used to relieve pain, shows its effect immediately or in a few minutes. Vibration can be applied in 
cases of acute and chronic muscle spasms and pain.  
TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) 
TENS is the most commonly used electroanalgesia method. In this non-invasive method, a controlled and 
low-voltage electric current is applied to the nervous system through superficial electrodes placed on the skin. 
Nowadays, the use of TENS has increased due to its advantages such as being applied over the skin with 
superficial electrodes, being easy to carry, being self-administered by the patient, being used anytime, 
anywhere, and having no side effects. Since TENS is easy to apply, safe and effective in the treatment of pain, 
it has been approved by the U.S. Food and Drug Administration-FDA for use after many surgical 
interventions, in childbirth and in acute and chronic pain caused by various diseases.  
Cognitive-Behavioral Techniques 
Cognitive-behavioral techniques act by reducing or relieving pain through the effects they create on sensory 
factors. 
Relaxation Techniques 
Relaxation techniques are used in many situations such as pain, childbirth, anxiety, insomnia and anger. It acts 
based on gradual stretching and relaxation of the muscles by stimulating the sympathetic nervous system in 
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the body, providing muscle tension and activation of the central nervous system. It increases an individual's 
ability to cope with pain by reducing the perceived pain.  It also reduces perceived pain by distracting the 
patient's attention from pain and increasing the release of endorphins. Relaxation techniques can be applied in 
individuals with acute or chronic pain. 
Distraction 
Distraction for pain relief refers to directing of attention to another focal point. The state of distraction does 
not completely eliminate the pain felt by the person, but increases the tolerance to pain. It allows the person 
to manage pain by focusing on what he/she likes, to feel that the patient is in control, and to increase the pain 
threshold in the patient by reducing the severity of the pain sensation. The distraction methods include 
drawing, counting objects, watching movies, listening to poetry, solving puzzles, talking or breathing 
exercises. Furthermore, the methods to be used should be interesting for the patient and appeal to more than 
one sense (hearing, sight, touch, etc.).  
Music 
Music, which is one of the oldest treatment methods, is a method used from past to present to maintain physical 
and mental health and improve health status. Since it is easy to use, it is easily preferred by healthcare 
professionals in pain management. Music therapy relaxes the person by increasing the release of endorphins 
and increases the individual's ability to endure pain.  
Daydreaming  
Daydreaming is a cognitive method that triggers the biological healing response and affects the mind and body 
of the individual by mentally dreaming. Daydreaming for pain relief is the use of imagination by developing 
sensory images to reduce the severity of pain. The person better understands the existing pain and disease 
situation, distracts his/her attention to another direction, so, he/she relaxes and relieves his/her circulation.  
Cognitive Strategies 
It is an approach based on the fact that the individual's response to perception and behaviors in case of pain 
are not only physical or perceptual, but also related to the meaning attributed by the individual to the pain. 
The individual is provided with cognitive training so that he/she can focus on other things in order to endure 
the pain. With training, it is aimed to reduce or change the behaviors, beliefs and thoughts that affect the 
response to pain or behaviors, impair the compliance with treatment. As a result of the process, positive 
thoughts and behaviors are developed in the person against pain, the perception of pain is affirmed, and the 
ability to control pain is increased.   
Other Techniques 
Acupuncture 
According to the technique, piercing is applied with special needles to the peripheral nerves in the area of 
pain. The mechanism of the technique is explained as reducing pain by increasing the level of CSF serotonin, 
endorphin and endogenous opioid peptide. However, since these peptides are rapidly degraded, the duration 
of action of analgesia provided by using acupuncture is short.  
Placebo Application 
The placebo effect is a concept used for the result obtained with a treatment that has no pharmacodynamic 
effect or treatment-specific properties, but is believed to be effective by the patient. The mechanism of action 
of placebo has been explained as relieving pain by stimulating the endogenous opioid systems. It is mostly 
used for psychological pain in cases where the pain cannot be controlled.  
 
PAIN IN THE POST-CESAREAN SECTION PERIOD 
Incision pain after cesarean section is one of the major problems in cesarean section cases and is the earliest 
complaint in this period. The patient's recovery of consciousness is occurs with the feeling of pain, and the 
intensity of the pain is related to the type of anesthesia, the anxiety level of the woman, the mental state of the 
patient, and the duration of the operation.  
Headache that occur in the postpartum period is another problem experienced by many women who have 
undergone cesarean section with regional anesthesia. A throbbing and postural pain occurs, which can spread 
to the occipital or frontal regions, shoulders and neck, usually within a few days. Pain is often accompanied 
by nausea-vomiting or cranial nerve symptoms. Furthermore, pain may occur due to excessive venous and 
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lymphatic engorgement and associated edema in the breasts in the postpartum period. Nevertheless, after birth, 
nipple cracks may occur and breast pain may occur due to reasons such as too strong sucking of the baby, not 
keeping the nipple clean and dry, and incorrect breastfeeding technique.  
Evaluating the pain experienced by women after cesarean section and providing appropriate midwifery care 
are very important for more active participation of the mother in the postpartum period.  
 
MIDWIFERY APPROACH TO PAIN IN THE POST-CESAREAN SECTION PERIOD 
The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), which develops standards for 
the assessment and management of pain, recommends the evaluation of pain as the fifth vital sign. According 
to these standards, "pain should be evaluated in all patients" and "the most reliable source in pain assessment 
and management is the patient himself". These standards that show the importance of pain management are 
as follows; 
 The aim of care is not only to treat the disease, but also to treat the pain and other symptoms. 
 Pain should be evaluated regularly and health personnel should be trained on the assessment and 
management of pain. 
 Active participation of the patient and his/her family in pain management should be ensured, and pain 
assessment should be appropriate for the patient. 
 The nature of the pain (intensity, localization, frequency and duration) should be asked and the pain 
assessment should be recorded.  

Pain control is actually a team work and is carried out with a multidisciplinary approach. The midwife is 
an indispensable part of this team since she spends more time with the woman in the post-cesarean period 
compared to other healthcare professionals. The midwife has the opportunity to observe the woman's response 
to pain and the mechanisms of coping with pain in the best way. During this period, she teaches the woman 
new coping strategies in case of need, applies the planned analgesic treatment, guides the woman and evaluates 
the results of these interventions. Furthermore, postoperative pain management in women who have given 
birth requires a multifaceted and interventional approach. Therefore, good knowledge of pharmacological and 
non-pharmacological methods for postoperative pain management, training of midwives on this subject and 
putting them into practice play an important role in clinical practice after cesarean section. It is also important 
for midwives to perform pain assessment in terms of increasing the quality of daily life of women. 
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ÖZET 
Giriş-Amaç: Çocuk ve erişkin kafatasların çoğunda glabellar bölgede kısa zik zak biçimli ikincil kompleks 
sutur devam edebilir. Metopik sutur (sutura metopica) olarak isimlendirilen bu sutur, birbirlerinden bağımsız 
olarak aynı anda gelişen sağ ve sol frontal kemikleri dikey olarak birleştiren tarak veya dentate (dişli) 
şeklindeki suturdur. Metopik suturun glabellar kısmının kapatıldıktan sonra meydana gelen karmaşık 
kemikleşme süreci sonucu oluşan sutura ise supranasal sutur veya sutura supranasalis olarak da 
adlandırılmaktadır. Bu sutur, glabellar bölgede genellikle basit şekilli kalıcı metopik suturu temsil etmemekte 
fakat bu bölgede spikuler kemiklerle birbirlerine kenetlenmiş frontal suturu temsil etmektedir. Çalışmanın 
amacı, 2013-2015 yılları arasında Van Kalesi Höyüğü’ünden elde edilen ve Ortaçağın son evresi - Yakın 
Çağ’ın ilk evresi arasına tarihlendirilen frontal kemiği olan 139 birey metopik sutur varyantı görülme sıklığını 
ve tiplerini belirlemektir.  
Gereç ve Yöntem: Çalışmada 139 çocuk ve erişkin bireyin glabella bölgesindeki kısmı metopik sutur kalıntısı 
makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmiştir. Metopik sutur varyantı “çizgisel” biçimli, “H” biçimli, “V” 
biçimli, “U” biçimli, “Y” biçimli, “ters Y” biçimli, “ters U” biçimli, “çift çizgi” biçimli, “yayılan” biçimli ve 
“zik zak” biçimli olmak üzere 10 tip olarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile 
değerlendirilmiştir.  
Bulgular: 139 bireyin 65 (%46,76)’inde metopik sutur varyantı gözlenmiştir. 13 (%9,42) bireyde metopik 
sutur varyantı gözlenmemiştir. 61 (%43,88) bireyin glabellar kısmı kırık oluğu için metopik sutur varyantı 
incelenememiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumundaki bireylerde 33 (%23,91)’ünde zik zak (Wide Side to 
Side), 24 (%17,39)’ünde “I”, 5 (%3,62)’inde “V”, 1 (%0,72)’inde “U”, 1 (%0,72)’inde “Y” ve 1 (%0,72)’inde 
çift çizgi (double II) biçimli metopik sutur varyantları gözlenmiştir. Eski Anadolu toplumlarındaki bireylerde 
metopik sutur varyantları hakkında bilgi olmadığı için Van Kalesi Höyüğü toplumu metopik sutur varyantları 
açısından Eski Anadolu toplumları ile karşılaştırılamamıştır. Anatomik çalışmalarda “I” biçimli metopik 
sutur varyantı daha fazla gözlenmesine rağmen Van Kalesi Höyüğü toplumunda “zik zak” biçimli metopik 
sutur varyantı daha fazla gözlenmiştir.  
Sonuç: Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopik sutur varyantların görülme sıklığının Eski Anadolu 
toplumlarının ve Modern Anadolu toplumların yorumlanmasında değerli olabileceği kanısındayız.  
Anahtar Kelimeler: Anadolu, frontal kemik metopik sutur varyantları, Van Kalesi Höyüğü1 
 
ABSTRACT 
Introduction-Aim: In majority of the child and adult skulls, a short zig-zag shaped secondary complex suture 
may continue in the glabellar region. This suture, called the metopic suture (sutura metopica), is a scalloped 
or dentate (toothed) suture that vertically connects the right and left frontal bones, which develop 
simultaneously independently of each other. The sutura, which is formed as a result of the complex ossification 
process that occurs after the glabellar part of the metopic suture is closed, is also called the supranasal suture 
or sutura supranasalis. This suture usually does not represent the simple shaped permanent metopic suture in 

                                                            
1 Van Kalesi Höyüğü Toplumunda Gözlenen Metopik Sutur Örneklerinin Paleoantropolojik Açıdan İncelenmesi adlı yüksek lisans 
tezinden hazırlanmıştır. 
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the glabellar region, but represents the frontal suture interlocked with the spicular bones in this region. The 
aim of study is to determine frequency of variations and types of metopic suture who 139 individuals with a 
frontal bone obtained, between 2013 and 2015, from the Van Castle Mound and dated between the last phase 
of the Middle Ages and the first phase of the Modern Age. 
Material and Method: The incomplete metopic suture in glabellar region of 139 individual of child and adult 
were examined macroscopic and microscopic. The incomplete variations of metopic suture were categorized 
as 10 types, are identified as "linear" shaped, "H" shaped, "V" shaped, "U" shaped, "Y" shaped, "inverted Y" 
shaped, "inverted U" shaped, "double linear" shaped, "radiating" shaped and "Wide Side to Side" shaped types. 
The obtained datas were evaluated by SPSS 22 program.  
Results: Metopic suture type was observed in 65 (%46,76) of 139 individuals. Metopic suture type was not 
observed in 13 (%9,42). The variation of metopic suture was not examined in 61 (%43,88) because fracture 
in glabellar region of individuals. Metopic suture type was observed in 33 (%23,91) "Wide Side to Side" 
shaped, in 24 (%17,39) "linear" shaped, in 5 (%3,62) "V" shaped, in 1 (%0,72) "U" shaped, in 1 (%0,72) "Y" 
shaped, and in 1 (%0,72) "double linear" in individuals in the Van Castle Mound society. Because of not 
information about types of metopic suture in individuals from Ancient Anatolia societies, Van Castle Mound 
society has not been in terms of metopic suture types compared with Ancient Anatolian societies. Although 
in anatomic studies were observed more "I" shaped metopic suture type, in Van Castle Mound society was 
observed more "zig-zag" shaped metopic suture type.  
Conclusion: The frequency of incidence of metopic suture types in Van Castle Mound society may be useful 
for to be interpreted Ancient Anatolia societies and modern Anatolia societies. 
Keywords; Anatolia, frontal bone, metopic suture types, Van Castle Mound 
 
GİRİŞ 
İnsan kafatasındaki frontal kemik doğumdan önce ve doğumdan sonra metopik sutur ile ayrılan iki parçadan 
oluşmaktadır. Metopik sutur 9 ay (Pindrik vd., 2016: 667: Goyal, 2021: 114) ile 8 yaş (Buikstra ve Ubelaker, 
1997: 87) arasında kaynaşarak erişkinlik dönemdeki frontal kemik oluşmaktadır. Bazı bireylerde metopik 
sutur kaynaşmayarak erişkinlik döneminde de devam etmektedir. Erişkinlik dönemindeki metopik sutur, 
metopizm veya kalıcı metopik sutur olarak isimlendirilmektedir. Metopik suturun glabellar bölgesinin 
kapatılmasından sonra karmaşık kemikleşme sürecinin sonucunda ikincil bir sutur gözlenmektedir. Bu ikincil 
sutur metopik sutur varyantı veya supranasal sutur olarak adlandırılmaktadır (Hauser ve DeStefano, 1989: 44). 
Bu sutur, doğum sonrası yıllarda yüzeysel kemik tabakaları her iki taraftan medyan yönde genişler ve önceden 
kapanmış metopik suturun üzerinde birleşmektedir. Bu sutur superoinferior yönde kaynaştığı için üçgen 
biçimi andırmakta ve tam kaynaştığı zaman tamamen kapanmaktadır. Ancak değişen büyüklükte metopik 
sutur varyantı kalabilmektedir. Scwable (1901) ve Rauber (1906)’ya göre bu ikincil kemik tabakalarının 
kaynaşması doğumdan sonra 18 ay ile 5 yaş arasında geçekleşmektedir. Bu suturun kaynaşması 6. yaşın 
sonuna kadar gecikebilir. Birbirine geçmiş kemikli spiküllü bir yapı ve düzensiz enine veya oluklar 
gözlenebilmektedir. Bu özellik hakkında herhangi bir genetik çalışma bulunmamaktadır (Hauser ve 
DeStefano, 1989: 44). Çalışmanın amacı, 2013-2015 yılları arasında Van Kalesi Höyüğü’nden elde edilen ve 
Ortaçağın son evresi - Yakın Çağ’ın ilk evresi arasına tarihlendirilen frontal kemiği olan 139 birey metopik 
sutur varyantı görülme sıklığını ve tiplerini belirlemektir. 
 
GEREÇ VE YÖNTEM 
Van Kalesi Höyüğü’nden 2013-2015 yılları arasındaki kazılardan çıkarılan 235 bireyden frontal kemiği olan 
139 birey metopik sutur varyantları açısından incelenmiştir. İncelenen bireylerin çıkarıldığı mezarlık alanı 
arkeolojik verilere göre, Orta Çağın son evresinden Yakın çağın ilk evresine kadar tarihlendirilmektedir. 
Mezarlık alanındaki bireyler Müslüman ve Gayrimüslim ölü gömme biçimlerine göre gömüldüğü 
belirtilmiştir (Konyar, 2012: 413). Mezarlık alanının tahribe açık olması, belirtilen dönemler içerisinde sürekli 
kullanılması, mezar içerisinde buluntuların bulunmaması ve mezarlardaki ölü gömme geleneklerinde 
benzerlikler olması nedeniyle iskeletlerin ait olduğu dönemler ve etnik kökenleri net bir şekilde 
belirlenememektedir. 
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Resim 1: Van Kalesinin havadan görünümü (Konyar, 2012: 421). 

Erişkin bireylerde cinsiyet belirlenirken; kemiklerin genel morfolojik yapılarına, kafatası, mandibula (alt 
çene), pelvis ve gövde kemiklerinin genel morfolojisi göz önünde bulundurulmuştur (Ubelaker, 1989: 74-92; 
WEA, 1980: 517-527; Brothwell, 1981: 59-62). Erişkin bireylerin yaşları belirlenirken; sutural, symphysial, 
dental aşınma ve claviculanın kesiti dikkate alınmıştır (Ubelaker, 1989: 52-57; WEA, 1980: 532-535; 
Brothwell, 1981: 64-72; Kaur ve Jit, 1990: 301-302). Van Kalesi Höyüğü’nden çıkarılan iskeletler, Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü Laboratuvarı ve İstanbul Üniversitesi, 
Edebiyat Fakültesi, Van Bölgesi Tarih ve Arkeoloji Araştırma Merkezi’nde korunmaktadır. Van Kalesi 
Höyüğü bireylerinin yaş dağılımına baktığımızda 56 çocuk ve 83 erişkin birey incelenmiştir. Bireylerin 
cinsiyet dağılımına baktığımızda 49 (%35,25) erkek birey, 27 (%19,43) kadın birey ve 63 (%45,32) 
bireyin cinsiyeti belirlenememiştir. Toplumun yaşlara göre gruplandırılması Powers (2012: 13-14)’a göre 
yapılmıştır (Tablo 1). Van Kelesi Höyüğü bireylerine ait frontal kemiklerinin glabellar bölgesi 
makroskopik ve mikroskopik olarak incelenmiştir. Metopik sutur varyantı “çizgisel” biçimli, “H” biçimli, “V” biçimli, “U” 
biçimli, “Y” biçimli, “ters Y” biçimli, “ters U” biçimli, “çift çizgi” biçimli, “yayılan” biçimli ve “zik zak” 
biçimli olmak üzere 10 tip olarak sınıflandırılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 programı ile 
değerlendirilmiştir. 

Tablo 1: Van Kalesi Höyüğü demografik dağılımı (2013-2015 yılları arası) 

Yaş Grubu N % 
Frontal 

Kemiği Olan 
Birey 

% 

Anne Karnı/Yenidoğan (< 4 hafta) 16 6,81 - - 
Erken bebeklik (1-5 ay) 16 6,81 - - 
Geç Bebeklik (6-11 ay) 10 4,26 - - 
Erken Çocukluk (1-5 yıl) 48 20,43 34 24,46 
Geç Çocukluk (6-11yıl) 30 12,76 20 14,39 
Çocukluk (Belirsiz) 7 2,98 2 1,44 
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Ergenlik (12-17 yıl) 9 3,83 8 5,76 
Genç Erişkin (18-25 yıl) 23 9,79 19 13,67 
Erken Orta Erişkin (26-35 yıl) 26 11,06 21 15,11 
Geç Orta Erişkin (36-45 yıl) 26 11,06 22 15,83 
İleri Erişkin (46 ≤) 11 4,68 10 7,19 
Erişkin (Belirsiz) 13 5,53 3 2,15 
Toplam 235 100 139  100 

BULGULAR 
Van Kalesi Höyüğü toplumundaki 139 çocuk ve erişkin birey metopik sutur varyantı açısından incelenmiştir. 
Van Kalesi Höyüğü toplumundaki bireylerdeki metopik sutur varyantı dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 139 
bireyin 65 (%46,77)’inde metopik sutur varyantı gözlenmiştir. 13 (%9,35) bireyde metopik sutur varyantı 
gözlenmemiştir. 61 (%43,88) bireyin frontal kemiğin glabellar bölgesi kırık olduğu için metopik sutur 
varyantına bakılamamıştır. 
Tablo 2:  Van Kalesi Höyüğü toplumundaki bireylerdeki metopik sutur varyantı dağılımı 

Yaş Grupları B 
Var Yok Kırık 

G % G % G % 
Erken Çocukluk (1-5 yıl) 34 12 8,64 0 - 22 15,82 
Geç Çocukluk (6-11yıl) 20 5 3,60 1 0,72 14 10,06 
Çocukluk (belirsiz) 2 0 - 1 0,72 1 0,72 
Ergenlik (12-17 yıl) 8 1 0,72 3 2,16 4 2,88 
Genç Erişkin (18-25 yıl) 19 13 9,35 1 0,72 5 3,59 
Erken Orta Erişkin (26-35 yıl) 21 13 9,35 4 2,88 4 2,88 
Geç Orta Erişkin (36-45 yıl) 22 15 10,79 1 0,72 6 4,32 
İleri Erişkin (46 ≤) 10 6 4,32 2 1,45 2 1,45 
Erişkin (belirsiz) 3 0 - 0 - 3 2,16 

TOPLAM 139 65 46,77 13 9,35 61 43,88 
B: Bakılan birey sayısı G: Gözlenen birey sayısı 

Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopik sutur varyantı gözlenen 65 bireydeki metopik sutur varyantının 
şekillerine göre dağılımı Tablo 3’te verilmiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumundaki bireylerde “I”, zik zak, 
“V”, “U”, “Y” ve double linea biçimli metopik sutur varyantı şekilleri gözlenmiştir. Van Kalesi Höyüğü 
toplumundaki metopik sutur varyantı şekillere göre dağılımına baktığımızda; 33 (%50,77) bireyde zik zak 
(Wide Side to Side) biçimli metopik sutur varyantı gözlenmiştir.  24 (%36,92) bireyde “I” biçimli, 5 (%7,69) 
bireyde “V” biçimli, 1 (%1,54)’ bireyde “U” biçimli, 1 (%1,54)’ bireyde “Y” biçimli ve 1 (%1,54)’ bireyde 
çift çizgi (double II) biçimli metopik sutur varyantı gözlenmiştir. 13 (%9,35) bireyde metopik sutur varyantı 
gözlenmemiştir. 

Resim 1: Van Kalesi Höyüğü toplumunda metopik sutur varyantı örnekleri; A: VK2013 N21 13119 “Zik zak” 
biçimli, B: VK2013 N21 13079a “Y” biçimli (Denli, 2022: 89) 
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Tablo 3: Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopik sutur varyantının şekillerine göre dağılımı 

Yaş Grupları 
Gözlenen 

Bakılan I Zik zak V Y U II 
Erken Çocukluk 12 12 0 0 0 0 0 
Geç Çocukluk 5 3 1 0 1 0 0 
Ergenlik 1 1 0 0 0 0 0 
Genç Erişkin 13 4 8 0 0 1 0 
Erken Orta Erişkin 13 1 9 2 0 0 1 
Geç Orta Erişkin 15 2 10 3 0 0 0 
İleri Erişkin 6 1 5 0 0 0 0 

Toplam 65 24 33 5 1 1 1 

Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopik sutur varyantı şekillerinin cinsiyete göre dağılımı baktığımızda; 
bireylerin 26 (%40,00)’sında “zik zak” biçimli metopik sutur varyantı gözlenmiştir (Tablo 4). Van Kalesi 
Höyüğü kadın bireylerin 6 (%9,23)’sında “I” biçimli 6 (%9,23)’sında “zik zak” biçimli metopik sutur 
varyantı gözlenmiştir. Cinsiyeti belirlenememiş 16 (%24,61) bireyde “I” biçimli metopik sutur varyantı 
gözlenmiştir. 

Resim 2: Van Kalesi Höyüğü toplumunda metopik sutur varyantı örnekleri; A: VK2013 N21 13079b “Zik 
zak” biçimli, B: VK2014 N26 15996 “Zik zak” biçimli (Denli, 2022: 89) 

Resim 3: Van Kalesi Höyüğü toplumunda metopik sutur varyantı örnekleri; A: VK2015 M25 97 “V” 
biçimli, B: VK2015 M25 88 “V” biçimli (Denli, 2022: 91) 
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Tablo 4: Van Kalesi Höyüğü toplumundaki metopik sutur varyantı şekillerinin cinsiyete göre dağılımı 

Cinsiyet B I Zik zak V Y U II 
G % G % G % G % G % G % 

Erkek 34 2 3,08 26 40,00 4 6,15 0 - 1 1,54 1 1,54 
Kadın 13 6 9,23 6 9,23 1 1,54 0 - 0 - 0 - 
Belirsiz 18 16 24,61 1 1,54 0 - 1 1,54 0 - 0 - 
Toplam 65 24 36,92 33 50,77 5 7,69 1 1,54 1 1,54 1 1,54 

Van Kalesi Höyüğü toplumundaki çocuk bireylerde metopik sutur varyantı dağılımına bakıldığında; erken 
çocuk (12) ve geç çocuk (3) “I” biçimli metopik sutur varyantı gözlenmiştir (Tablo 3). Geç çocukluk 
dönemindeki 1 bireyde “zik zak” biçimli ve 1 bireyde “Y” biçimli metopik sutur varyantı gözlenmiştir. 

Resim 4: Van Kalesi Höyüğü toplumunda metopik sutur varyantı örnekleri; A: VK2014 N27 11995 “double 
II” biçimli, B: VK2014 N27 16100 “V” biçimli (Denli, 2022: 90) 

Resim 5: Van Kalesi Höyüğü toplumunda metopik sutur örnekleri; A: VK2014 N27 11994 “I” biçimli, B: 
VK2015 N17 24 “I” biçimli (Denli, 2022: 92) 

Resim 6: Van Kalesi Höyüğü toplumunda metopik sutur varyantı örnekleri; A: VK2015 N17 13 “I” biçimli, 
B: VK2015 N17 14 “I” biçimli (Denli, 2022: 93) 
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TARTIŞMA 
Van Kalesi Höyüğü toplumundan 139 çocuk ve erişkin bireye ait frontal kemiklerinin glabellar bölgesi 
metopik sutur varyantı açısından değerlendirilmiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumunda %46,77 (65/139) 
metopik sutur varyantı gözlenmiştir. 139 bireyin 61(%43,88) bireyin glabellar kısmı kırıktır. 13 (%9,35) 
bireyin glabellar bölgesinde metopik sutur varyantı gözlenmemiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumundaki 
bireylerde en fazla “zik zak” biçimli (33 birey), ikinci olarak “I” biçimli metopik sutur varyantı (24 birey) 
gözlenmiştir. Zik zak biçimli metopik sutur varyantı en çok erkek bireylerde, “I” biçimli metopik sutur 
varyantı en çok erken çocukluk dönemindeki bireylerde gözlenmiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumundaki 
bireylerde metopik sutur varyantı sıklığına baktığımızda, erkek bireylerde %52,3, cinsiyeti belirlenememiş 
bireylerde %27,7 ve kadın bireylerin %20,0’dir. Pearson anlamlılık testine göre cinsiyet ve metopik sutur 
varyantı arasında çok zayıf ilişki olduğu hesaplanmıştır. Pearson anlamlılık testine göre yaş ve metopik sutur 
varyantı arasında çok zayıf ilişki olduğu bulunmuştur.  
Anadolu’da yaşamış eski toplumlarındaki bireylerde metopik sutur varyantının tipleri hakkında yapılan her 
hangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Metopik sutur varyantı Eski Anadolu toplumlarında supranasal sutur 
olarak incelenmiştir. Ancak supranasal sutur gözlenen Eski Anadolu bireylerinde metopik sutur varyantı 
biçimlerine bakılmamıştır.  
Modern ve antik dönemlerde yaşamış bireyler üzerine yapılan çalışmalara baktığımızda;  Anadolu’da Karatay 
Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Harran Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı kemik 
koleksiyonunda bulunan 240 kafatasından 204’ü metopik sutur varyantı açısından da incelenmiştir. 204 
bireyde en fazla I biçimli (%58,4) metopik sutur varyantı gözlenmiştir. Birey sayısı ve cinsiyet dağılımı 
verilmemiştir (Akın Saygın vd., 2019: 122). Brezilya toplumundaki 71 bireyden 16 (%69,57)’sında (Castilho 
vd., 2006), Nijerya toplumundaki 206 bireyden 50 (%24,27)’sinde (Ajmani vd., 1983), Hindistan 
toplumundaki 1276 bireyden 295 (%23,12)’sinde (Agarwal vd., 1979) en fazla “I” biçimli metopik sutur 
varyantı gözlenmiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumunda “I” biçimli metopik sutur varyantı %36,92 (24 bireyde) 
oranında hesaplanmıştır. Tayland toplumundaki 300 bireyden 164 (%54,7)’sinde (Duangto vd., 2014), Orta 
Çağ İngiltere toplumundaki 344 bireyden 54 (%46,5)’ünde (Burrell vd., 2016), Orta Çağ İngiltere 
toplumundaki 481 bireyden 84 (%47,7)’ünde (Burrell vd. 2017) en fazla zik zak biçimli metopik sutur varyantı 
gözlenmiştir. Van Kalesi Höyüğü toplumunda 33 bireyde (%50,77) zik zak biçimli metopik sutur varyantı 
tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Modern ve antik bireylerde metopik sutur varyantı sıklığı 

Çalışma N 
I Zikzak V Y U Double I 

G % G % G % G % G % G % 
Modern 
Anadolu 
(Akın 
Saygın et 
al., 2019) 

204 - 58,4 - - - 11,9 - - - 9,9 - 4 

Brezilya 
(Castilho et 
al., 2006) 

71 16 69,57 - - 4 17,39 - - - - 3 13,04 

Nijerya 
(Ajmani et 
al., 1983) 

206 50 24,27 1 0,49 2 0,97 - - - - - - 

Hindistan 
(Agarwal et 
al., 1979) 

1276 295 23,12 - - 31 2,43 25 1,96 67 5,25 - - 

Tayland 
(Duangto et 
al., 2014) 

300 24 8 164 54,7 2 0,7 - - 5 1,7 5 1,7 
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Nepal 
(Maskey et 
al., 2020) 

121 8 6,61 - - 10 8,26 - - - - 13 10,74 

İngiltere 
(Orta Çağ) 
(Burrell et 
al., 2016) 

344 18 15,8 53 46,5 11 9,6 - - 20 17,6 - - 

İngiltere 
(Orta Çağ) 
(Burrell et 
al. 2017) 

481 30 17,6 84 47,7 19 10,8 - - 26 14,8 - - 

Van Kalesi 
Höyüğü 
(Çalışma) 

139 24 36,92 33 50,77 5 7,69 1 1,54 1 1,54 1 1,54 

Sonuç olarak Van Kalesi Höyüğü toplumda “zik zak” ve “I” biçimli metopik sutur varyantı gözlenen 
bireyler yoğun olarak tespit edilmiştir. Bu iki özellik günümüz toplumları üzerinde yapılan çalışmalarda 
Asya ve Avrupa bireylerinde de en çok gözlenen özelliktir. Ancak eski Anadolu toplumları üzerinde 
metopik sutur varyantları hakkında yapılan çalışmalar bulunmadığından Van Kalesi Höyüğü toplumu 
arasındaki benzerliğe balıklamamıştır.
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ÖZET 
Amaç: Covid-19 pandemisi yüksek prevalansı ve bulaşıcılığı, buna bağlı morbidite ve mortalite oranı ile 
dünya çapında sağlık hizmetlerine talebi artırmıştır. Sağlık hizmeti sunumunda hemşirelerin aktif olarak yer 
alması, çalışma hayatında ve sosyal hayatta nasıl etkilendikleri önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin hemşireleri nasıl etkilendiğinin araştırılmasıdır. Çalışmada ayrıca 
sosyo-demografik değişkenlere göre söz konusu etkinin farklılaşma düzeyini de incelenmektedir. 
Yöntem: Çalışmada nicel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup, veri toplama aracı olarak Yılmaz (2020) 
tarafından geliştirilen Covid-19 pandemisinin çalışanlar üzerine etkisini belirlemeye yönelik anket formu 
kullanılmıştır. Çalışma İstanbul ilinde bir eğitim ve araştırma hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Sakarya 
Üniversitesi Etik Kurulundan çalışmanın etik ilkelere uygun olduğuna dair 09.04.2021 tarih ve E.23987 sayılı 
onay alınmıştır. Katılımcılar çalışmanın amacına dair bilgilendirilmiş ve sözlü onamları alınmıştır. Elde edilen 
verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler ve fark analizleri kullanılmıştır. 
Bulgular: Katılımcıların %31’ne Covid-19 teşhisi konulduğu, %91’nin ise bir yakınına Covid-19 teşhisi 
konulduğu görülmüştür. Diğer taraftan katılımcıların %35’inin Covid-19 aşısı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmaya göre katılımcıların Covid-19 pandemisine karşı korku, kaygı ve endişelerinin minimum düzeyde 
olduğu ve bu sürecin çalışanlarda uyku kalitesini, çalışma motivasyonunu çok fazla etkilemediği görülmüştür. 
Katılımcıların %58’si hastanede pandemi için gerekli önlemleri yeterli bulmuş, %68’i ise hastanede Covid-
19 ile ilgili gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını dile getirmiştir. Katılımcıların %44’ü hastanede çalışanların 
sosyal mesafe kurallarına uyduğunu ifade etmiş; %51’i ise hastanenin yeterli düzeyde dezenfekte edildiğini 
yönünde yanıtlar vermiştir. Ayrıca katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre Covid-19 
pandemisinden etkilenme düzeyleri farklılaşmamaktadır. 
Sonuç: Sonuç olarak Covid-19 pandemisi çalışma koşulları, sağlık hizmeti sunumu, iş performansı ve psiko-
sosyal açılardan hemşireleri etkilemektedir. Hemşirelerin ve genel olarak sağlık çalışanlarının pandemi 
sürecinde yaşadığı problemlerin araştırılması, süreci daha iyi yönetmek için stratejilerin geliştirilmesi 
önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Hemşirelik Hizmetleri 
 
ABSTRACT 
Aim: The Covid-19 pandemic, with its high prevalence and contagiousness, and associated morbidity and 
mortality rates, has increased the demand for healthcare services worldwide. The active involvement of nurses 
in the provision of health services and how they are affected in working life and social life is an important 
issue. The study aims to investigate how the Covid-19 pandemic affects nurses. The study also examines the 
level of differentiation of the said effect according to socio-demographic variables. 
Method: Quantitative research method was preferred in the study, and a questionnaire form developed by 
Yılmaz (2020) to determine the effect of the Covid-19 pandemic on employees was used as a data collection 
tool. The study was carried out in a training and research hospital in Istanbul. The approval of the Sakarya 
University Ethics Committee, dated 09.04.2021 and numbered E.23987, indicating that the study complies 
with ethical principles was received. Participants were informed about the purpose of the study and their verbal 
consent was obtained. Descriptive statistical methods and difference analyzes were used in the analysis of the 
obtained data. 
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Results: It was observed that 31% of the participants were diagnosed with Covid-19, and 91% of them had a 
close relative with Covid-19. On the other hand, it was concluded that 35% of the participants did not have 
the Covid-19 vaccine. According to the research, it was seen that the fear, anxiety, and worries of the 
participants against the Covid-19 pandemic were at a minimum level, and this process did not affect the sleep 
quality and work motivation of the employees much. 58% of the participants found the necessary measures 
for the pandemic sufficient in the hospital, and 68% stated that the necessary information about Covid-19 was 
given in the hospital. 44% of the participants stated that those working in the hospital followed the social 
distance rules; 51% answered that the hospital was disinfected at a sufficient level. In addition, the level of 
being affected by the Covid-19 pandemic does not differ according to the socio-demographic characteristics 
of the participants. 
Conclusion: As a result, the Covid-19 pandemic affects nurses in terms of working conditions, health service 
delivery, job performance, and psycho-social aspects. It is recommended to investigate the problems 
experienced by nurses and health professionals in general during the pandemic process, and to develop 
strategies to better manage the process. 
Keywords: Covid-19, Pandemic, Nursing Services 
 
GİRİŞ 
Koronavirüsler ilk olarak 1940 yıllarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Dünyada üç adet koronavirüs salgını 
küresel kriz yaratmıştır. Bunlardan ilki 2003 yılında SARS- Akut Şiddetli Solunum Hastalığıdır. SARS-CoV 
virüsü ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetlerle pnömoniye sebep olup daha şiddetli vakalarda solunum 
yetmezliğine sebep olmuştur. SARS virüsü Çin’de Guandong eyaletinde ortaya çıkmıştır, bir yılda 30 ülkeye 
yayılmış 8373 kişiyi enfekte ederek hastalandırmış, 774 kişinin ölümüne sebep olmuştur. İkinci koronavirüs 
Mers-CoV virüsü ise, 2012 yılında Suudi Arabistan’da şüpheli bir pnömoni ve böbrek yetmezliği vakasında 
ilk olarak tespit edilip bildirilmiştir. Viral bir pnömoni olarak kısa zamanda Arap Yarımadası’na yayılmıştır. 
Orta Doğu Solunum Sendromu koronavirüsü MERS-CoV olarak adlandırılmıştır. 27 ülkede 2494 kişiyi 
enfekte ederek 858 kişinin ölümüne neden olmuştur. (Uyumlu, 2020).  
Üçüncü koronavirüs 2019 yılında Çin’de Wuhan eyaletinde canlı balık ve vahşi hayvan pazarından çıkarak 
kişileri enfekte ettiği öne sürülmüştür. Dünya Sağlık Örgütü 2019- nCoV diye adlandırılan yeni bir 
koronavirüsü 12 Ocak 2020 tarihinde bildirdi. Daha sonradan adı SARS-CoV-2 olarak değiştirilip gündemde 
Covid-19 olarak bahsedilmeye başlanmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-
19 hastalığı literatüre geçirilmiş ve tüm dünyada pandemi ilan edilmiştir (Çakmak & İnkaya, 2020). 
Tarih boyunca yaşanan küresel krizler niteliğine göre, uluslararası sistemi etkileme düzeyine göre önem arz 
etmektedir. İçinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi ciddi küresel krizler oluşturan ve oluşturmaya devam 
eden bir pandemi olmaktadır (Oğurlu, 2020). Sağlık sistemleri; iş yükü artışı, medikal malzeme eksiği, 
yetersiz sağlık personeli, yetersiz yatak kapasitesi ve yönetim sorunları ile karşı karşıya kalmıştır. Ülkelerin 
uyguladığı salgın önleyici faaliyetler, kısıtlamalar her sektörden sorunlara sebep olmuştur. Ölüm ve hastalıklar 
iş gücü kaybına, ekonomik kayıplara, psiko-sosyal travmalara, eşitsizliğe yol açmıştır. Bu süreçte göçmenler 
düzensiz yerleşim, hijyenik olmayan yaşam koşulları, ekonomik yetersizlikler, Avrupa’nın politik kararları 
sebebiyle pandemide ayrı bir tehdit oluşturmaktadır (Üstün & Özçiftçi, 2020). 
Sağlık sistemi başta olmak üzere, birçok meslek grubu hastalık riski altına girmiştir. Kamusal alanda yapılan 
çalışma düzenindeki değişimler, vatandaşları ekonomik olarak olumsuz yönde etkilemiştir. Bunun sonucunda 
stres ve hastalık baskısı altında kalan insanların psikolojisini alt üst eden bir durum oluşmuştur. Birçok kişi 
işsiz kalmış, iş yerleri kapanmış, maddi olanaklarını sağlayamamış, sağlığını koruyup temel ihtiyaçlarını 
gideremeyecek hale gelindiği durumlar ortaya çıkmıştır. Pandeminin oluşturduğu belirsizlik, kaygı, stres, 
kayıplar halk üzerinde panik havası yaratmıştır (Üstün & Özçiftçi, 2020). Covid-19 pandemi sürecinde 
hemşirelik hizmetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır (Kıraner & Terzi, 2020). Hemşireler tarafından 
uygulanan tedavi ve bakımın takibi, değerlendirilmesi, kayıt altına alınması hemşirelerin temel rol ve 
sorumluluklarındandır. Hastaların izolasyonu, uyumu, ailesinin korunması konusunda ihtiyaçların belirlenip 
doğru bir taburculuk planı yapmak toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Covid-19 pandemisi ile ilgili 
güncel bilgi ve literatüre ulaşmak için sürekli olarak bilgilendirilmeleri gerekmektedir (Çakmak & İnkaya, 
2020). 
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Pandemi sürecinde hemşirelik hizmetlerinde yönetim sürecinin amaçları bireyin sağlığını korumak, 
sürdürmek, tedavi etmek aynı zamanda insan gücünü, maddi kaynakları, ekipman ve malzeme yönetimini, 
ekip içi organizasyonu sağlamayı, çalışanları motive ederek koordinasyonlu bir şekilde çalışmayı 
hedeflemektedir (Ateş & Okur, 2020). Bulaşıcı hastalıklar bireyleri sadece fiziksel yönden değil, tüm 
toplumun hasta olan olmayan her bireyinin psikolojik sağlığını da etkilemektedir. Hemşireler ise bu dönemde 
çalışma koşulları gereği yüksek riskle karşı karşıya kalmaktadırlar. Pandeminin psiko-sosyal etkileri 
neticesinde anksiyete, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar görülebilmektedir. Sağlık 
çalışanı ve aileleri her ne kadar korunma yöntemlerini uygulasa da söz konusu risklere maruz kalmaktadırlar 
(Çankaya, 2020). Genel olarak değerlendirildiğinde Covid-19 pandemisinin hemşireler üzerinde enfeksiyon 
riski (Cengiz, 2020), kas-iskelet sistemi sorunları (Ateş & Karayılan, 2020), uykusuzluk ve yorgunluk (Şayık 
vd., 2021), beslenme bozukluğu (Işık & Can, 2021), stres (Yakut vd., 2020), tükenmişlik (Arpacıoğlu vd., 
2021), aile içi ilişkiler (Yıldırım, 2020) gibi konularda etkilediği, bireysel, klinik ve kurumsal boyutta birtakım 
sorunlara yol açtığı görülmektedir (Korkmaz & Korkut, 2020). 
 
YÖNTEM 
Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemisinin hemşireler üzerindeki etkilerini belirlemek ve çeşitli sosyo-
demografik değişkenlere göre söz konusu etkinin farklılaşma düzeyini ortaya koymaktır. Çalışmada nicel 
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Veri toplama aracı olarak Yılmaz (2020) tarafından geliştirilen Covid-19 
pandemisinin çalışanlar üzerine etkisini belirlemeye yönelik anket formu kullanılmıştır. Anket formunda 
katılımcıların sosyo-demografik değişkenlerini belirlemeye yönelik sorular ve pandemi sürecinin hemşireler 
üzerine etkisini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel 
yöntemler ve fark analizleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında ve %5 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın evrenini İstanbul ilinde bir eğitim ve araştırma 
hastanesinde görev yapan hemşireler oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ve tüm 
evrene ulaşılması hedeflenmiştir (N=300). Anket uygulanmadan önce Sakarya Üniversitesi Etik Kurulundan 
çalışmanın etik ilkelere uygun olduğuna dair 09.04.2021 tarih ve E.23987 sayılı onay alınmıştır. 15 Nisan - 
15 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplam 200 hemşireden elde edilen anket değerlendirmeye alınmıştır. Ankete 
katılım oranı %67’dir. %95 güven aralığında evreni temsil etmesi gereken örneklem büyüklüğü yaklaşık 
170’dir. Bu doğrultuda, çalışmanın örneklem sayısının yeterli olduğu kabul edilmiştir (Karagöz, 2014; Balcı, 
2005). 
Araştırmaya katılanların demografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. Katılımcıların 122’si (%61) kadın 
ve 78’1 (%39) erkek; 90’ı (%45) evli, 110’u (%55) bekâr; 70’i (%35) çocuk sahibi, 130’u (%65) çocuk sahibi 
değildir. Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde, 114 kişinin (%57) 21-30 yaş aralığında, 54 kişinin 
(%27) 31-40 yaş aralığında, 32 kişinin (%16) 41-50 yaş aralığında olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 22’si 
(%11) lise, 138’i (%69) lisans ve 40’ı (%20) lisansüstü düzeyinde öğrenim durumuna sahiptirler. 
Katılımcıların toplam çalışma sürelerine bakıldığında 84’ü (%42) 1-5 yıl, 74’ü (%37) 6-10 yıl ve 42’si (%21) 
11 yıl ve üzeri toplam çalışma süresine sahiptir. Katılımcıların bu hastanede çalışma sürelerine bakıldığında 
130’u (%65) 1-5 yıl, 50’si (%25) 6-10 yıl ve 20’si (%10) 11 yıl ve üzeri bu hastanede çalışma süresine sahip 
oldukları görülmektedir. Katılımcıların çalıştıkları birim incelendiğinde 42’sinin (%21) poliklinik, 62’sinin 
(%31) klinik, 30’unun (%15) acil servis, 26’sının (%13) yoğun bakım ve 40’ının (%20) idari birimde çalıştığı 
belirlenmiştir. Son olarak katılımcıların 62’si (%31) kendisine, 182’si ise (%91) çevresinde bulunan birine 
Covid-19 teşhisi konulduğunu belirtirken; 130’u (%65) Covid-19 aşısı olduğunu ifade etmiştir. 
 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular (N=200) 
Değişken Grup n % 

Cinsiyet Kadın 122 61 
Erkek 78 39 

Medeni Durum Evli 90 45 
Bekâr 110 55 

Çocuk Var 70 35 
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Yok 130 65 

Yaş 
21 - 30 114 57 
31 - 40 54 27 
41 - 50 32 16 

Öğrenim Durumu 
Lise 22 11 
Lisans 138 69 
Lisansüstü 40 20 

Toplam Çalışma Yılı 
1 - 5 yıl 84 42 
6 - 10 yıl 74 37 
11 yıl ≥ 42 21 

Bu Hastanede Çalışma Yılı 
1 - 5 yıl 130 65 
6 - 10 yıl 50 25 
11 yıl ≥ 20 10 

Çalışılan Birim 

Poliklinik 42 21 
Klinik 62 31 
Acil Servis 30 15 
Yoğun Bakım 26 13 
İdari Birim 40 20 

Size COVID-19 teşhisi konuldu mu? Evet 62 31 
Hayır 138 69 

Çevrenizde bulunan birine COVID-19 
teşhisi konuldu mu? 

Evet 182 91 
Hayır 18 9 

COVID-19 aşısı oldunuz mu? Evet 130 65 
Hayır 70 35 

 
BULGULAR 
Çalışmada Covid-19 pandemisinin katılımcılar üzerindeki etkisi 3,951±0,606 ile yüksek düzeyde 
bulunmuştur. Tablo 2’de Covid-19 pandemisinin hemşireler üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde, 
4,45±0,855 ile en yüksek değeri “Pandemi süreci çalışma motivasyonumu oldukça kötü etkiledi” ifadesine 
verilen cevaplar almış; 3,07±1,246 ile en düşük değeri ise “Pandemi sürecinde çalışma ortamının sağlıklı ve 
güvenilir olduğunu düşünüyorum” ifadesine verilen cevaplar almıştır. 
 

Tablo 2. Covid-19 Pandemisi Etki Düzeyi Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 
No İfade Min. Max. Ort. S.S. 
1 “Her iş çıkışında eve gittiğimde aileme virüs 

bulaştırmaktan korkuyorum.” 
1,00 5,00 4,44 ,933 

2 “Her gün işe gelirken virüs bulaşma kaygısı 
duyuyorum. ” 

1,00 5,00 4,36 1,018 

3 “Pandemi devam ettikçe normal çalışma düzenine 
yeniden dönmeyi uygun bulmuyorum. ” 

1,00 5,00 4,31 1,009 

4 “Hastanede uygun işlerin uzaktan çalışma şekline 
dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. ” 

1,00 5,00 4,16 1,068 

5 “Pandemi süreci çalışma motivasyonumu oldukça kötü 
etkiledi. ” 

1,00 5,00 4,45 ,855 

6 “Hastaneye gelen hasta ve hasta yakınlarının bizim için 
risk oluşturduğunu düşünüyorum. ” 

1,00 5,00 4,33 1,003 

7 “Pandemi sürecinde uyku kalitem bozuldu. ” 1,00 5,00 4,06 1,097 
8 “Pandemi sonrası hastanemizde psikolojik destek 

programları uygulanmalıdır. ” 
2,00 5,00 4,29 ,889 
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9 “Çalışanlar içinde idari izinlilerin olması iş yükümü 
daha çok artırdı. ” 

1,00 5,00 4,12 1,214 

10 “Pandemi sürecinde sağlığım yerinde olsa da işe 
geldiğimde sürekli Covid-19 belirtileri varmış gibi 
hissediyorum. ” 

1,00 5,00 3,95 1,181 

11 “Pandemi sürecinde özel hayatım ve iş hayatım 
arasındaki denge bozuldu. ” 

1,00 5,00 4,28 1,062 

12 “İnternette/sosyal medyada yer alan haberler Covid-19 
pandemisinin biteceğine dair düşüncelerimi olumsuz 
etkiliyor.  

1,00 5,00 4,13 1,104 

13 “Pandemi sürecinde çalışma performansım düştü. ” 1,00 5,00 3,87 1,225 
14 “Çalıştığım hastanede pandemi için gerekli önlemleri 

yeterli buluyorum. ” 
1,00 5,00 3,57 1,136 

15 “Pandemi sürecinde çalışma ortamının sağlıklı ve 
güvenilir olduğunu düşünüyorum. ” 

1,00 5,00 3,07 1,246 

16 “Çalışma arkadaşlarımın sağlık ve güvenlik konusunda 
gerekli önlemi aldığını düşünüyorum. ” 

1,00 5,00 3,48 1,138 

17 “Çalıştığım hastanede Covid-19 ile ilgili gerekli 
bilgilendirmelerin yapıldığını düşünüyorum. ” 

1,00 5,00 3,78 1,076 

18 “Pandemi sürecinde hastanemden bilgilendirme eğitimi 
aldım.  

1,00 5,00 3,86 1,080 

19 “Hastanede çalışanların sosyal mesafe kurallarına 
uyduğunu düşünüyorum. ” 

1,00 5,00 3,23 1,193 

20 “Hastanemin yeterli düzeyde dezenfekte edildiğini 
düşünüyorum. ” 

1,00 5,00 3,27 1,151 

 
Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çocuk durumu, Covid-19 teşhisi ve Covid-19 aşısı değişkenlerine göre 
pandeminin etki düzeylerindeki farklılaşmayı tespit etmek için yapılan Independent Sample t-Test sonuçları 
Tablo 3’te yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların medeni durumu (p=0,035) ve kendisine 
Covid-19 teşhisi konulma durumu (p=0,008) ile pandeminin etki düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık olduğu görülmüştür. Diğer taraftan katılımcıların cinsiyeti (p=0,772), çocuk durumu (p=0,655), 
çevresinde bulunan birine Covid-19 teşhisi konulma durumu (p=0,810) ve Covid-19 aşısı olma durumu 
(p=0,968) ile pandeminin etki düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
 

Tablo 3. Çeşitli Değişkenlere Göre Fark Analizleri - I 
Değişken Grup n Ortalama S. S. t p 

Cinsiyet Kadın 122 3,940 ,566 -,301 ,772 Erkek 78 3,967 ,667 

Medeni Durum Evli 90 3,849 ,652 ,111 ,035 Bekâr 110 4,034 ,555 

Çocuk Var 70 3,924 ,667 ,448 ,655 Yok 130 3,965 ,572 

Size Covid-19 teşhisi konuldu mu? Evet 62 3,784 ,569 2,646 ,008 Hayır 138 4,025 ,609 
Çevrenizde bulunan birine Covid-19 teşhisi 
konuldu mu? 

Evet 182 3,953 ,616 ,207 ,810 Hayır 18 3,922 ,505 

Covid-19 aşısı oldunuz mu? Evet 130 3,949 ,505 -,040 ,968 Hayır 70 3,953 ,764 
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Katılımcıların yaş, öğrenim durumu, toplam çalışma yılı, mevcut hastanede çalışma yılı ve çalışılan birim 
değişkenlerine göre pandeminin etki düzeylerindeki farklılaşmayı tespit etmek için yapılan tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre katılımcıların öğrenim durumu 
(p=0,049) ile pandeminin etki düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Diğer 
taraftan yaş (p=0,835), toplam çalışma yılı (p=0,350), mevcut hastanede çalışma yılı (p=0,576) ve çalışılan 
birim (p=0,090) ile pandeminin etki düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
 

Tablo 4. Çeşitli Değişkenlere Göre Fark Analizleri - II 
Değişken Grup n Ortalama S. S. F p Fark 

Yaş 
21 - 30 114 3,941 ,595 

,180 ,835  31 - 40 54 3,935 ,618 
41 - 50 32 4,009 ,640 

Öğrenim 
Durumu 

Lise 22 4,127 ,654 
3,053 ,049 1-3 

2-3 Lisans 138 3,977 ,609 
Lisansüstü 40 3,762 ,533 

Toplam 
Çalışma Yılı 

1 - 5 yıl 84 3,989 ,569 
1,054 ,350  6 - 10 yıl 74 3,870 ,589 

11 yıl ≥ 42 4,014 ,699 

Bu Hastanede 
Çalışma Yılı 

1 - 5 yıl 130 3,958 ,576 
,553 ,576  6 - 10 yıl 50 3,890 ,684 

11 yıl ≥ 20 4,055 ,601 

Çalışılan 
Birim 

Poliklinik 42 4,121 ,643 

2,042 ,090  
Klinik 62 3,848 ,639 
Acil Servis 30 4,097 ,487 
Yoğun Bakım 26 3,885 ,323 
İdari Birim 40 3,863 ,694 

 
SONUÇ 
Kriz ve stres ortamlarında çalışmanın, sağlık profesyonelleri açısından fiziksel ve zihinsel sağlığın 
bozulmasına yol açabileceğine yönelik literatürde ortak bir kabul olduğu görülmektedir. Araştırmalar Covid-
19 pandemisinin hemşireler açısından fiziksel ve psiko-sosyal birtakım problemler yol açabileceğini 
göstermektedir. Hemen hemen her sektörü ve hizmet kolunu etkileyen Covid-19 pandemisi, genel olarak 
sağlık hizmetleri sunumunu ve spesifik olarak hemşirelik hizmetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur 
(Alnazly & Hjazeen, 2021). Covid-19 pandemisinin şiddeti ve büyüklüğü, sağlık profesyonellerinin 
enfeksiyon kapmış hastalarla doğrudan temasları sonucunda psikolojik sıkıntı yaşamalarını da son derece 
muhtemel hale getirmiştir. Bununla birlikte, hemşirelerin söz konusu fiziksel ve psiko-sosyal etkiler hakkında 
farkındalığını artırma ve hem bireysel hem de kurumsal düzeyde başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi 
neticesinde olumsuz etkilerinin asgari düzeyde tutulacağı düşünülmektedir (Jonathon, 2021). Aynı zamanda 
hemşirelerin Covid-19 pandemisinde sağlık hizmeti sunumunda “yeni normale” uyum sağlamaları ve sağlık 
kurumlarının hizmet sunum sürecini hemşirelerin lehine etkili bir şekilde iyileştirecek destekleri sağlamaları 
önem arz etmektedir (Jackson, 2021). 
Covid-19 pandemisi hemşirelerin fiziksel sağlığının yanı sıra, psikolojik sağlığını da olumsuz yönde 
etkilemiştir. Kaygı ve stres düzeyinin yükselmesine, uyku kalitesinin bozulmasına ve çalışma motivasyonun 
düşmesine yol açan Covid-19 pandemisi, aynı zamanda hemşirelerin iş yükünü de artırmıştır. Bu çalışmada 
medeni durum, öğrenim durumu ve Covid-19’a yakalanma durumuna göre katılımcıların etkilenme 
düzeylerinin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre bekâr katılımcıların evli katılımcılara göre; Covid-
19’a yakalanmayan katılımcıların yakalanan katılımcılara göre Covid-19 pandemisinden daha fazla düzeyde 
etkilendikleri görülmüş, lisansüstü mezunu katılımcıların ise lisans mezunu ve lise mezunu katılımcılardan 
daha az düzeyde etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Kuşkusuz Covid-19 pandemisi sağlık sektörünü ve 
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sağlık profesyonellerini ciddi ölçüde etkilemiştir. Bu noktada psikolojik destek programları başta olmak üzere, 
Covid-19 pandemisinin yol açtığı fiziksel ve psiko-sosyal etkilerle başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi 
önem arz etmektedir. Politika yapıcıların ve sağlık yöneticilerinin bu süreçte hemşirelerin çalışma koşullarını 
ve psiko-sosyal durumlarını değerlendirerek çözüm stratejilerini hayata geçirmeleri önerilmektedir. 
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DOĞUM SÜRECİNDE KADINLARDA SANAL GERÇEKLİK VE AĞRI YÖNETİMİ 
VIRTUAL REALITY AND PAIN MANAGEMENT IN WOMEN DURING LABOR 

 
Demet AKTAŞ 

ORCID: 0000-0003-1206-4004 
 
ÖZET 
Doğum, ebeveynler için eşsiz, mükemmel bir deneyimdir. Bu deneyimde kadın ve eşine en çok korku ve stres 
yaratan olay ise doğum ağrısıdır. Doğum ağrısı kadının deneyimleyeceği ölçülebilen en kuvvetli ağrılardan 
birisidir. Bu nedenle doğum ağrısının kontrol altına alınması önemlidir. Eylemde ağrının kontrol altına 
alınamaması, kadında yorgunluk, stres ve kaygı düzeyinde artışa neden olmaktadır. Bu tip sorunlar eylemin 
ilerlemesini engelleyerek, anne-fetüs sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Dolayısıyla doğumda ağrının 
giderilmesi büyük önem taşımaktadır. Doğum ağrısının giderilmesinde farmakolojik yöntemler kadar non- 
farmakolojik bazı yöntemlerde kullanılmaktadır. Doğumda non-farmakolojik yöntem kullanılan kadınlarda 
ağrı şiddetinin azaldığı, ağrı ile daha kolay baş edebildikleri görülmüştür. Doğum ağrısının giderilmesinde, 
dikkatin ağrıdan uzaklaştırarak ağrı dışındaki odaklara yönlendirilmesi şeklindeki yöntemler sık kullanılan 
bilişsel uygulamalar arasındadır. Özellikle bu tip bilişsel uygulamalar, yoğun ağrının hafifletilmesinde bile 
başarılı olmuştur. Sanal Gerçeklikte (SG) son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte kullanılmaya 
başlanan, kadının dikkatini başka yöne yönlendirerek ağrıyı azaltmada kullanılan etkili, güvenli yeni bir 
bilişsel uygulamadır. SG ile kadın doğum sürecinde sanal ortamda dolaşmaktadır. Kadının dikkati gerçek 
ortamın uyaranlarından uzaklaştırılarak, sanal dünyaya yönlendirilmektedir. Dolayısıyla SG ile doğumda 
kadına rahatlatıcı, gevşetici görüntüler izletilerek, kadının dikkati ağrıdan uzaklaştırılmaktadır, böylece ağrı 
azalmakta, fiziksel gevşeme sağlanarak görsel bir yolculuğa çıkılmaktadır. SG kullanımının, beynin bazı 
bölgelerindeki ağrı ile ilgili alanlardaki ağrı aktivitelerini büyük ölçüde azalttığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak 
SG yöntemi, doğum ağrısını gidermede etkili potansiyel bir yöntem olabilecektir. Hemşireler doğumda 
kadınların ağrısını hafifletmek için bu tip yeni yöntemleri uygulamalarına aktarabilmelidir. 
Anahtar Kelimeler: Doğum, sanal gerçeklik, kadın, ağrı yönetimi 
 
ABSTRACT 
Labor is a unique, wonderful experience for parents. In this experience, the event that creates the most fear 
and stress for the woman and her spouse is the labor pain. Labor pain is one of the strongest measurable pains 
an experiences of woman.. Therefore, it is important to control labor pain. The inability to control pain during 
labor causes an increase in the level of fatigue, stress and anxiety in women. Such problems may inhibit the 
progress of the labor and adversely affect the health of the mother and fetus. Therefore, it is of great importance 
to relieve pain in labor. Some non-pharmacological methods are used as well as pharmacological methods for 
the relief of labor pain. It was observed that the severity of pain decreased and they were able to cope with 
pain more easily in women who used non- pharmacological methods at labor. Methods such as diverting 
attention away from pain and directing it to focus other than pain are among the most commonly used cognitive 
applications in the relief of labor pain. In particular, this type of cognitive practices has been successful even 
in relieving of intense pain.. Virtual Reality (VR) is an effective, safe new cognitive application that has been 
used in recent years with the development of technology and is used to reduce pain by diverting the attention 
of women. With VR, the woman is circulating in the virtual environment during the labor process. The 
attention of women was diverted from the stimuli of the real environment and directed to the virtual World. 
Therefore, the attention of woman is distracted from the pain by watching relaxing images during labor with 
VR, thus reducing the pain and providing physical relaxation and embarking on a visual trip. It has been found 
that the use of VR greatly reduces pain activities in pain-related areas in some parts of the brain. As a result, 
the VR method may be a potential effective method in relieving labor pain. Nurses should be able to transfer 
such new methods to their practices to alleviate the pain of women in labor. 
Keywords: Labor, virtual reality, woman, pain management 

 

74



4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES 
MARCH 19-20, 2022, BURDUR, TURKEY 

 

 
 

GİRİŞ 
Doğum, ebeveynler için eşsiz ve mükemmel bir yaşam deneyimidir. Bu eşsiz deneyim normal fizyolojik bir 
olay olmakla birlikte, kadının sağlık durumunu fiziksel, psikolojik, sosyal ve kültürel açıdan etkilemektedir 1. 
Bu nedenle doğum deneyimi kadın ve eşi için pozitif şekilde neticelendirilmelidir ve memnuniyet verici bir 
doğum ortamı sağlanmalıdır. Kadın ve eşi gebelikte ve doğumun her sürecinde psikolojik açıdan sağlık 
personellerinin ve ailesinin desteğine sürekli olarak gereksinim duymaktadır ve bu gereksinim özellikle 
doğum eylemi sürecinde artmaktadır. Çünkü, doğum kadınlar için hayatın unutulmayan anıları arasında yer 
almaktadır. Bu unutulmayan anı, kadında doğuma ilişkin olumlu ya da olumsuz duygular geliştirmesine neden 
olabilmektedir 2. Dolayısıyla kadının doğuma ilişkin fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimlerinin 
karşılanması ve olumlu bir doğum deneyimi ortamının sağlanması önem arz etmektedir. Ancak, doğum 
deneyimi esnasında kadın ve eşi tarafından yaşanan ve algılanan bazı subjektif belirtiler kadında korku, 
anksiyete ve yorgunluğa neden olabilmektedir 1,2.  
Kadında doğum esnasında en çok korku, stres ve yorgunluk yaratan subjektif belirtilerden birisi doğum 
ağrısıdır 3. Doğum ağrısı, doğum eyleminin ilerlemesiyle birlikte süre, sıklık ve şiddeti artan uterus 
kontraksiyonları ve servikal dilatasyona bağlı olarak gelişmektedir 4,5. Doğum ağrısı akut bir ağrıdır ve bilinen, 
tarif edilen en şiddetli ağrı tipleri arasında bulunmaktadır. Çoğu zaman kadınlar tarafından doğum eylemi 
sürecinin normal bir parçası olarak kabul görmektedir ve bu açıdan belli bir zaman aralığı içinde gelişmesi 
nedeniyle kadın tarafından bebeği için isteyerek bu ağrıyı çekme ve tolere etme durumu olarak 
görülebilmektedir. Bu yönüyle doğum ağrısının diğer akut ağrılardan farklı ayırt edici bir yönü bulunmaktadır 
6. Ancak unutulmamalıdır ki, doğum ağrısı katlanılması gereken bir ağrı değildir ve mutlaka kontrol altına 
alınması gereken tıbbi bir durumdur. Doğum ağrısı kontrol altına alınmadığında, kadın ve fetüsün sağlığını 
bozabilecek olumsuz etkileri olan obstetrik önemli bir durumdur 6. Doğum ağrısının anne ve fetüs üzerindeki 
olumsuz etkileri; korku, anksiyete gibi psikolojik belirtilerin yanı sıra kadında yorgunluk, kardiyak out put ve 
oksijen gereksiniminde artış, etkisiz uterus kontraksiyonları ve eylem sürecinde uzama, uterin perfüzyonda 
azalma, fetal hipoksi, düşük apgar skoru gibi fizyolojik belirtiler şeklinde geniş bir yelpazede 
sıralanabilmektedir 7.  
Amerikan Obstetri ve Jinekoloji Derneği, doğum ağrısını kontrol altına alınması ve giderilmesi gereken ve 
tedavi endikasyonu olan bir durum olarak kabul etmiştir 2. Bu nedenle doğum ağrısının giderilmesinde iki tip 
yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemler farmakolojik ve non-farmakolojik yöntemler olarak 
tanımlanmaktadır. Doğum ağrısının giderilmesinde farmakolojik yöntemler kadar non-farmakolojik bazı 
yöntemlerde etkin bir biçimde kullanılabilmektedir. Doğum ağrısının kontrol edilmesinde kullanılan non-
farmakolojik yöntemlerin, kadınların ağrı şiddetini azalttığı ve ağrı ile daha kolay baş ettiklerini göstermiştir 
3. Doğum ağrısının giderilmesinde, non-farmakolojik yöntemlerden birisi dikkatin ağrıdan uzaklaştırarak ağrı 
dışındaki odaklara yönlendirilmesi şeklindedir ve bu tip yöntemler doğum ağrısının azaltılmasında bilişsel 
uygulamaların kullanıldığı yöntemlerdir. Özellikle bu tip bilişsel uygulamaların, yoğun ağrıların 
hafifletilmesinde bile başarılı olduğu görülmüştür 8.  
Doğum ağrısının azaltılmasında kullanılan non-farmakolojik yöntemlerin tercih edilme nedenlerine 
bakıldığında; yöntemlerin herhangi zararlı bir etkisinin olmaması, doğum eylemini yavaşlatmaması, olası yan 
etki ya da alerji risklerinin bulunmaması, maliyet etkili olması, konforlu, kullanımlarının kolay ve güvenilir 
olması sayılabilmektedir 3,9. Bunun yanı sıra non-farmakolojik yöntemlerin doğum eylemi sürecinde 
kadınlarda anksiyete ve korkuyu azalttığı ve konforlu bir doğum deneyimi geçirmesini desteklediği de tespit 
edilmiştir 9. Sanal Gerçeklikte (SG), son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte doğum kliniklerinde doğum 
ağrısının azaltılmasında kullanılmaya başlanan yeni bir bilişsel non-farmakolojik uygulama yöntemidir. Bu 
yeni yöntem, kadının dikkatini başka yöne yönlendirerek ağrıyı azaltmada etkili, güvenli olabilmektedir 10. 
SG, insanlarda ilgi çekici tecrübeler kazandırmak için dijital platformlarda oluşturulan yapay üç boyutlu (3D) 
simüle edilmiş bir dünya ortamı yaratan bir teknolojik araç olarak tanımlanmaktadır. SG uzun yıllardır sanal 
oyunlarda kullanılmasına rağmen, son on beş yıldan fazla bir süredir eğitim ve sağlık alanında da kullanılmaya 
başlanmıştır 11. SG, bir dijital cihaza (telefon, bilgisayar vb.) bağlı kulaklık ve gözlüklerden oluşan ekipmanla 
insanların gerçek ortamlarını taklit eden (simüle edilmiş 3D) dünyalara girmelerine imkan verebilmektedir. 
SG insanlarda kafa ve bazen de vücut hareketleri üzerinden sanal dünyada yaşıyormuş, hareket ediyormuş 
gibi bir illüzyon dünyası yaratabilmektedir. Bu deneyim, insanın algılarını ve duygusal tepkilerini 
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etkileyebilmektedir 12 ve insanların, inandırıcı davranışlarda bulunan yapay zekalarla dolu, şaşırtıcı derecede 
gerçekçi dünyalar yaratılmış bir dünyada yer almalarına olanak sağlamaktadır. SG’nin en önemli özelliği 
insana sanal dünyada varlık duygusu algısı yaşatmasıdır. İnsan bu yöntemle gerçekten o ortamda 
bulunuyormuş gibi hissetmektedir 11,12.  
Bu derlemede, doğum ağrısının giderilmesinde teknolojik yeni non-farmakolojik bir uygulamaya ilişkin 
farkındalık oluşturmak amaçlanmıştır.  
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir. 
 
TARTIŞMA 
SG’nin obstetri alanında kullanımında; kadın doğum eylemi sürecinde sanal ortamda dolaşmaya 
başlamaktadır. Bu esnada kadın doğum eylemi sürecinde dış dünyadan gelen ses ve uyaranlardan 
uzaklaşmaktadır, ağrılı uyarının yaşandığı fiziksel ortamdan ayrılarak, sanal dünyada yaşadığını hissederek 
daha güçlü bir psikolojik deneyim yaşayabilmektedir 13,14.  Bu sayede, kadının dikkati gerçek ortamın 
uyaranlarından uzaklaştırılmış, sanal dünyaya yönlendirilmiş bulunmaktadır. Sanal dünyada yaşadığına dair 
güçlü psikolojik deneyim ve hissiyatlar yaşayan kadın, izlediği ve içinde olduğunu düşündüğü rahatlatıcı, 
gevşetici görüntüler sayesinde, dikkatini ağrıdan uzaklaştırılmaktadır, böylece doğum ağrısı azalmaktadır ve 
fiziksel gevşeme sağlanarak görsel bir yolculuğa çıkılmaktadır 2,11. SG ile doğum eyleminde dikkat 
dağıtmanın, yaşanılan sanal dünya ile ağrı uyaranlarının olduğu fiziksel dış dünya arasındaki ilişkili uyarım 
bloke edilerek ağrının azaldığı bildirilmektedir 15. Yapılan çalışmalarda da klinikte SG kullanımının, beynin 
bazı bölgelerindeki ağrı ile ilgili alanlardaki ağrı aktivitelerini büyük ölçüde azalttığı tespit edilmiştir 14,15. 
Yapılan diğer çalışmalarda görsel ve işitsel uyarıcı tekniklerin kullanıldığı SG uygulamalarının (doğum 
eylemi, epizyotomi onarımı, kan alma vb), serebral korteksin görsel ve işitsel uyaranlara odaklanmasıyla 
dorsal boynuzdaki kapının kapanmasına ve ağrının iletiminin engellenmesine neden olduğu belirtilmektedir 
2,3,8. Başka bir deyişle, bu tip somatosensoriyel uyarılara dayalı non-farmakolojik uygulamaların ağrılı 
uyaranları üst bilince iletilmediği ve ağrı algısını azalttığını bildirilmektedir 5,7. Ancak, SG gibi görsel ve 
işitsel uyaranların kullanıldığı bu tip uygulamalarda, sıklıkla kadınların doğum ağrısı tamamen 
azaltılamamakla birlikte ağrıya olan toleransları ve kontrol duyguları artırılabilmektedir 16. 
SG ile ilgili doğum ağrısının ve anksiyetenin giderilmesine literatürde araştırmalar bulunmaktadır. Frey ve 
arkadaşlarının (2019); Wong ve arkadaşlarının (2020) ve   Shourab ve arkadaşlarının (2016) yaptıkları 
çalışmada SG yönteminin doğum ağrısını azaltmada ve epizyotomi onarımı sürecinde anksiyete düzeyini 
düşürmede etkili olduğu gösterilmiştir 10,16,17. Bunun yanı sıra SG ile ilgili farklı sağlık alanlarında yapılan 
önceki çalışmalarda da (yara ve yanık bakımı, fizik tedavi, çocuklarda kan alma işlemi, hastanede yatan ağrısı 
olan hastalar ve kronik ağrısı olan hastalar vb) ağrıyı azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir 12,14,15. Bu araştırma 
sonuçlarına göre, SG yönteminin doğum kliniklerinde ağrının giderilmesinde kullanılabilecek yeni umut 
verici potansiyel bir yöntem olabileceği düşünülmektedir. Ancak SG yönteminin akut ağrı yönetiminde 10 
yıldan fazla süredir kullanılmasına rağmen SG sistemlerinin maliyetinin yüksek olması, klinik uygulama 
alanlarında yaygın şekilde kullanılmasını ve uygulamada gerekli olan özel yazılımların geliştirilmesini 
engelleyebilmektedir. Bu aşamada, son yıllarda cep telefonu teknolojisinin süreğen hızlı gelişimi cep 
telefonlarında kullanılan yüksek çözünürlüklü ekranların artmasına ve yüksek kaliteli SG kulaklıkların 
maliyetinin düşmesine neden olmuştur. Bu önemli teknolojik gelişme, SG yönteminin doğum kliniklerinde 
potansiyel ölçülebilir doğum ağrısı yönetiminde kullanılabilecek non-farmakolojik yeni bir yöntem olarak 
uygulanması olanaklı hale getirebilecektir. 
 
SONUÇ 
SG yöntemi doğum ağrısının azaltılmasında etkili potansiyel bir yöntem olabilecektir. Obstetrisyenler, 
hemşireler, ebeler doğumda kadınların ağrısını azalmak için bu tip yeni yöntemleri uygulamalarına 
aktarabilmelidir. 
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JİNEKOLOJİK KANSERLİ HASTANIN EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALMASI MÜMKÜN MÜ? 
IS IT FEASIBLE TO RECEIVE HOME HEALTH SERVİCES OF PATIENT WITH 

GYNECOLOGICAL CANCER? 
 

Demet AKTAŞ 
ORCID: 0000-0003-1206-4004 

 
ÖZET 
Jinekolojik kanserler kadın genital organlarının malign hastalıklarıdır. Türkiye 2021 verilerine göre 
jinekolojik kanserler tüm kadın kanserlerinin %11,2’sini oluşturmaktadır. Toplumda kadınların ortalama 
yaşam süresinin uzaması ve kanser gibi kronik hastalıklardaki artış nitelikli uzun süreli sağlık bakım 
hizmetlerine olan ihtiyacı artırmıştır. Evde Sağlık Hizmetleri de bu tip bir sağlık bakım hizmetidir. Türkiye’de 
Evde Sağlık Hizmetine ilişkin ilk mevzuat 2005 yılında çıkartılmıştır, 2017 yılında mevzuatta köklü 
değişiklikler yapılmış ve hizmet ikinci basamak (hastaneler) tarafından verilmeye başlanmıştır. Evde sağlık 
hizmetleri bir ekip işidir. Profesyonel bir sağlık ekibi (hekim, hemşire, şoför, diyetisyen, fizyoterapist) 
tarafından sağlanmaktadır. Evde sağlık hizmetinde amaç; ihtiyacı olan bireylere muayene, tetkik, tedavi, tıbbi 
bakım, rehabilitasyon, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak evinde ve aile ortamında 
sağlanmasıdır. Bu çerçevede evde sağlık hizmetinden, jinekolojik kanserler gibi onkoloji, nöroloji, akciğer 
(KOAH), ortopedi ve travmatoloji gibi pek çok hasta grubu yararlanabilmektedir. Hizmet kapsamında 
hastalara; muayene, tahlil, ilaçların reçete edilmesi, pansuman (yatak yarası), serum takılması ve diyet 
düzenlemesi gibi hizmetler verilebilmektedir.  Bu hizmet, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, belediyeler ve 
özel sağlık kuruluşları aracılığıyla sağlanabilmektedir. Sağlık bakanlığı üzerinden evde sağlık hizmeti; hasta 
ya da aile bireylerinin Ulusal Çağrı Merkezi’nin 444 38 33 numaralı telefonunu arayarak müracaatta 
bulunması ile başlamaktadır. Evde sağlık hizmeti randevu sistemine dayalı olarak mesai saatleri içerisinde 
yürütülmektedir. Ancak ülkemizde yakın zamanda, nöbet usulüyle 7 gün 24 saate yayılmış durumdadır. Bu 
hizmetin pek çok avantajı (enfeksiyon riskini azaltma) bulunmaktadır.  Evde sağlık hizmetinin finansmanı 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanırken, hizmet belli kriterler (ihtiyaç sonlandığında) kapsamında 
sonlandırılmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Jinekolojik kanser, hasta, evde sağlık hizmeti. 
 
ABSTRACT 
Gynecological cancers are malignant diseases of the female genital organs. According to Turkey 2021 data, 
gynecological cancers were composed 11.2% of all female cancers. The prolongation of the life expectancy 
of women and the increase in chronic diseases such as cancer have increased the need for qualified health care 
services. Home Health Services is one such health care service. The first legislation regarding Home Health 
Services in Turkey was legalized in 2005, fundamental changes were accomplished in the legislation in 2017 
and the service was started to be provided by the hospitals. Home health care is a team effort. It is provided 
by a professional health team (physician, nurse). The purpose of this service; it is the provision of examination, 
treatment, medical care, rehabilitation, social and psychological support services to individuals in need at 
home and in the family environment as a whole. In this context, many patient groups such as oncology 
(gynecological cancers), neurology, lung, orthopedics and traumatology can benefit from this service. All 
patients within the scope of the service; services such as examination, analysis, prescription of drugs, dressing 
(pressure ulcer), serum insertion and diet regulation can be accomplished. This service can be provided 
through hospitals affiliated to the Ministry of Health, municipalities and private health institutions. This 
service through the Ministry of Health; it starts with the application of the patient or family members by calling 
444 38 33 of the National Call Center. Home health services are conducted during working hours based on an 
appointment system. However, in Turkey recently, it has spread to 24 hours a day, 7 days a week. This service 
has many advantages (reducing the infection). While the financing of this service is covered by the Social 
Security Institution, the service is finished within the scope of certain criteria (when the need ends). 
Keywords: Gynecological cancer, patient, home health care. 
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GİRİŞ 
Jinekolojik kanserler kadın üreme sistemi organlarının malign kronik hastalıklarıdır. Türkiye 2021 verilerine 
göre jinekolojik kanserler tüm kadın kanserlerinin %11,2’sini oluşturmaktadır 1 ve kadınlarda en önemli ölüm 
nedenlerinden birisidir 2. Jinekolojik kanserler, kadınların fiziksel, psikolojik, sosyal bütünlüğü ile cinsel 
kimlik ve üreme yeteneğini de olumsuz yönde etkilemektedir 3. Bu nedenle kadın ve ailesinin, hastalığın 
tanılama aşamasından tedavi sonlanıncaya kadar profesyonel olarak eğitim, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine olan gereksinimlerini artırmaktadır 2,3. Jinekolojik kanserler serviks kanseri dışında sıklıkla 
postmenapozal dönemde olan kadınlarda ortaya çıkmaktadır. Özellikle toplumda kadınların ortalama yaşam 
süresinin uzaması, jinekolojik kanser gibi kronik hastalıklardaki artışın varlığı, teknolojik tıbbi aletlerin evde 
ortamında kullanımının artması ve maliyet açısından etkili sağlık hizmet modellerinin son yıllarda tüm 
dünyada popüler olması ülkelerin politikalarında nitelikli uzun süreli sağlık bakım hizmetlerine olan ihtiyacı 
gözler önüne getirmiştir 4. Evde Sağlık Hizmetleri de bu tip özellikleri olan çeşitli ve geniş yelpazeli bir sağlık 
bakım hizmetidir. Bu derlemede, jinekolojik kanserli hastalarda evde bakım hizmetine ilişkin farkındalık 
oluşturulması amaçlanmıştır. 
 
GEREÇ ve YÖNTEM 
Bu çalışma literatürün bütünleştirici bir derlemesidir.  
 
TARTIŞMA 
Türkiye’de Evde Sağlık Hizmetine ilişkin ilk mevzuat 2005 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
mevzuatla yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelikle birlikte evde sağlık hizmetleri öncelikle özel sağlık kuruluşları 
aracılığıyla sağlanmaya başlanmıştır 5. Dolayısıyla bu yıllarda mevzuat, özel sağlık kuruluşlarının sunduğu 
sağlık hizmetlerini düzenleyen bir mevzuat şeklindedir. 2010 yılında evde sağlık hizmetleri mevzuatta yapılan 
güncelleme ile birlikte kamuya bağlı sağlık alanında hizmet veren kurum ve kuruluşlar tarafından da 
verilmeye başlanmıştır. Örneğin; Eğitim ve Araştırma hastanelerinin evde sağlık hizmetleri birimleri, Aile ve 
Toplum Sağlığı Merkezleri hizmeti vermeye başlamışlardır 5,6. 2015 ve 2017 yıllarında evde sağlık hizmetleri 
ile ilgili yeniden düzenlemeler yapılmıştır ve 2017 yılında evde sağlık hizmetleri tamamen ikinci basamak 
tarafından (hastaneler) uygulanmaya başlanmıştır 6. 
Evde sağlık hizmeti, doktor önerileri doğrultusunda hasta bireylere ve ailelerine, mevcut hastalıklarına ilişkin 
olarak tüm yaşam dönemlerinde, kendi yaşadıkları ortamda sağlık profesyonelleri tarafından sağlık hizmeti 
ve destekleyici bakım hizmeti sunulması şeklinde tanımlanabilmektedir 7. Evde sağlık hizmetinde temel amaç 
ise; hizmete ihtiyacı olan bireylere muayene, tıbbı tedavi ve bakım, kan ve idrar tahlilleri gibi işlemlerinin ev 
ortamında verilmesidir. Ayrıca hastaya ruhsal ve sosyal danışmanlık ve tedavi hizmetlerinin verilmesi de bu 
hizmetinin amaçları arasında yer almaktadır 8. Evde bakım hizmetlerinin sunulmasında bakım gereksinimleri 
olan bireylerin öncelikli olarak ihtiyaçlarının karşılanabilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda özellikle 
evde sağlık hizmeti çeşitli nedenlerle hastaneye ulaşmada zorluk yaşayan (ekonomik, fiziksel kısıtlılık, sosyal 
destek yetersizliği vb) hastaların ve yakınlarının sorunlarına çok ciddi çözüm yolu olabilmektedir. Hastalığı 
nedeniyle yatağa bağımlı ya da cihaz desteği alan hastalar içinde ilaç, cihaz ve bez raporları büyük sorun 
oluşturabilmektedir. Hem bireyler hem de ülke için ek maddi yük getirebilmektedir 5. Bu kapsamda hizmetin 
sunum yelpazesi çok çeşitli hasta gruplarını kapsayabilmektedir.   

Evde Sağlık Hizmetinden Yararlanabilecek Hasta Grupları Hangileridir? 
Evde sağlık hizmeti alabilecek hasta grupları aşağıda verilmiştir. Bu hizmetten yararlanabilecek hasta grupları 
şu şekilde sıralanabilmektedir 5,9: 
 Jinekolojik kanser gibi onkoloji (Kanser) hastaları 
 Ameliyat sonrası bakım hizmeti gereksinimi olan hastalar 
 Hipertansiyon ve endokrin sistem hastalığı olan (diyabet vb) hastalar 
 Nöroloji ve hemipleji (felçli) hastaları 
 Akciğer ve solunum yolu hastalığı olan hastalar (KOAH vb) 
 Oksijen tedavisi gereksinimi olan diğer grup hastalar 
 Tedavisini evde sürdürebilecek olan postpartum dönemde olan kadınlar ve yenidoğanları 
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 Bakıma gereksinim duyan yaşlılar ve engelliler 
 Kısa ya da uzun süreli olarak hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar (stoma bakımı, insülin 

enjeksiyonu eğitimi, yatak yarası bakımı, IV mai uygulama vb) 
 Kan ve idrar tahlili gibi sağlık hizmetine ihtiyacı olanlar hastalar 

Evde Sağlık Hizmeti Ekibinde Kimler Görev Yapmaktadır? 
Evde sağlık hizmeti sunumunda doktor, hemşire, sağlık memuru ve şoför görev almaktadır ve bu meslek 
gruplarından asgari olarak birer kişi ekip içerisinde yer almaktadır. Ayrıca ekibe bulunması durumunda 
fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı ve diyetisyen gibi sağlık alanında hizmet veren diğer meslek grupları 
da dahil edilmektedir 8. 
Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sunulan Hizmetler Nelerdir? 
Evde sağlık hizmetleri biriminde görev alan sağlık personelinin hizmet sunumunda hastalara teşhis koyma 
yetki ve sorumluluklarının olmadığı unutulmamalıdır. Evde Sağlık hizmet birimi görevlileri, daha önceden 
hastalıkla alakalı uzman doktorlarca konulmuş olan teşhis ve tedavi planları çerçevesinde ve kişinin 
bulunduğu ev ortamında hizmet sunmaktadır. Bu kapsamda sunulan sağlık hizmetleri şu şekilde sıralanabilir 
5,10: 
 Hastaya mevcut tedavi programı kapsamında evde muayene, tıbbı tedavi ve bakım, kan ve idrar 

tahlilleri, rehabilitasyon hizmetleri sağlanmaktadır (pansuman yapılması, stoma bakımı, enjeksiyon 
uygulama, mai ile ilaç uygulama, idrar sondası değerlendirme, değiştirme ya da çıkarma, sütur 
(dikişlerin) alınması, trakeostomi kanülü değiştirme, diyet düzenlenmesi vb). 

 Sağlık raporu bulunan ve uzun süreli kullanılan ilaçların reçetelerinin yenilenmesi sağlanır. 
 Kullanılan tıbbi cihaz ve malzemelerin raporları çıkarılır. 
 Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri 

hakkında bilgilendirme yapılır. 
 Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık (yara 

ve stoma bakımı, diyabet eğitimi, vb) hizmetleri verilir. 
 Gerekli olduğu durumlarda hastaların uygun sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanır, ya da hastanın 

sağlık kuruluşundan tedavi ve bakım hizmetine olan ihtiyacı ortadan kalktığında evine taburcu 
edilmesi ve nakli sağlanır. 

 Taburcu edilmesine karar verilen hastanın evine nakli, evde bakım hizmetleri biriminin nakil aracı ile 
yapılır. 

 Hastanın evine ya da sağlık kuruluşuna nakli ile ilgili finansman hasta tarafından karşılanmaz. 
Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç, yeni gelişen acil durumları evde sağlık 

hizmeti birimin görev alanına girmemektedir. Dolayısıyla yeni gelişen acil durumlarda hasta ve yakınlarının 
mutlaka 112 İl Ambulans Servisi ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil servislerine başvurmaları 
konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir 6. 
Evde Sağlık Hizmetlerine Başvuru Nasıl Yapılabilir? 
Evde sağlık hizmetleri randevu sistemine dayalı bir sağlık bakım hizmetidir 6. Evde Sağlık Hizmetine 
başvurular için Sağlık Bakanlığı üzerinden Türkiye genelinde tek numara olan Ulusal Çağrı Merkezi’nin 
4443833 (444EVDE) numaralı telefon hattı aranarak müracaat yapılır ve kayıt oluşturulmaktadır. Başvuru 
hasta, aile bireyleri tarafından yapılabildiği gibi hastanın doktoru ya da bağlı olduğu aile hekimi tarafından da 
yapılabilmektedir 7. Telefon başvurusu sonrasında aile hekimi ve hemşire ilk değerlendirme ve evde bakım 
planının oluşturulması için hastaya ilk ev ziyareti randevusu oluşturmaktadır. Ev ziyareti randevusu sonrası 
hasta evinde ziyaret edilerek hizmeti alabilme durumu tespit edilir. Daha sonra ekip tarafından hastanın evde 
bakım planı kapsamına karar verilmektedir ve bu doğrultuda ziyaret programına yönelik planlamalar 
yapılmaktadır 8. Hastanın mevcut ihtiyacına göre randevular oluşturulmaktadır (günlük, haftalık veya aylık 
vb). Bu ziyaret programlarının bir nüshası hasta ve aile bireylerine verilmektedir 7,8,11. 
Evde sağlık hizmeti, hastanın ikamet ettiği bölgenin belediyeleri tarafından da verilebilmektedir. Hasta veya 
yakınları belediyelerin verdiği evde sağlık hizmeti için belediyenin genel iletişim telefonlarından danışmanlık 
alabilirler 11. 
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Evde Sağlık Hizmetinin Avantaj-Dezavantajları Nelerdir? 
Hizmetinin avantajları şu şekilde sıralanabilir 4,9:  
 Aile bütünlüğünü sağlar. 
 Bireyin kendi ev ortamında yaşamını sürdürmesi nedeniyle, bireye özgür ve kendi kontrolünü sağlama 

şansı yaratır. 
 İyileşmeyi hızlandırır, enfeksiyon gelişme riskini azaltır. 
 Bireyin iletişimsel kısıtlılığını azaltarak, sosyal izolasyonunu en alt düzeye indirir. 
 Hastaneye gidemeyecek durumda olan bireyler için kolaylık sağlar. 
 Bireyin yaşam kalitesi üzerine olumlu etkisi bulunmaktadır. 
 Bireyin bakım hizmeti memnuniyet düzeyini arttırır. 
 Bireylere hastalık sürecinde kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasına olanak sağlar. 
 Tüm aile bireylerinin eğitimini sağlar. 

Hizmetinin dezavantajları ise 4; 
 Bireyin kendisini daha fazla hasta hissetmesine neden olabilir. 
 Bireyin özel yaşantısına sürekli olarak müdahale ediliyor duygusu yaşamasına neden olabilir. 
 Birey ve ailesine daha fazla sorumluluk hissi yaratarak stres ve baskıyı artırabilir. 
 Sağlık personelinin alışmış olduğu ortam dışında bakım vermesi, bakım hizmeti kalite ve verimliliğini 

azaltabilir. 
Evde Sağlık Hizmetinin Finansmanı Nasıl Sağlanmaktadır? 
Ülkemizde, evde sağlık hizmetinin finansmanı, 2011 yılından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
üzerinden ödenmeye başlanmıştır 9. Evde sağlık hizmetleri çerçevesinde hizmeti alan bireylere yapılacak olan 
ücretlendirmeler (IV mai ve ilaç uygulama, sonda takma, kan alma, enjektör gibi tıbbi malzemeler, pansuman 
yapma, pansuman malzemeleri vb.) SGK tarafından finanse edilmektedir. Bu tip sağlık hizmetleri, 
hastanelerin bünyesinde oluşturulan Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerinin tedavi ve bakım hizmeti kapsamına 
işlenerek, SGK tarafından finanse edilmektedir 9,12. 
Evde Sağlık Hizmetleri Kapsamında Sunulan Ev Ziyaretlerinde Uyulması Gereken İlkeler Nelerdir 6,8? 
 Hizmet verilecek kişiden ya da kanuni temsilcisinden hizmete ilişkin yazılı onam (rıza) alınması 

zorunludur. 
 Hizmetin verilmesi sırasında tıbbi ve mesleki etik kurallara uyulmalıdır. 
 Hizmetin sunumu esnasında hasta yanında hasta yakınının refakat etmesi sağlanmalıdır.  
 Yalnız yaşayan hastalara yapılan ev ziyaretlerinde ise ekipte görevli diğer bir sağlık personeli hizmete 

katılmalıdır. 
Evde Sağlık Hizmeti Ne Zaman Sonlandırılmalıdır 8? 
 Hastanın iyileşerek tedavi ihtiyacının ortadan kalkması 
 Uygulanacak tedavinin sağlık personeline gerek duyulmadan kendi kendine ya da yakını tarafından 

yapılabilecek olması 
 Hastanın sağlık kurumuna yatırılarak tedavi edilmesini gerektiren tıbbi endikasyonun oluşması 
 Hastanın kendisi veya kanuni temsilcilerinin hizmeti sonlandırmayı talep etmesi 
 Hastanın vefat etmesi 
 Hastanın ikametinin değişmesi 
 Hasta veya yakınlarının tedaviye direnç göstermeleri durumunda verilen hizmet 

sonlandırılabilmektedir. 
 
SONUÇ 
Literatürden elde edilen bilgiler ışığında; evde sağlık hizmetleri jinekolojik kanserler gibi kronik hastalığı 
olanlarda, sağlık hizmetlerine ulaşımda sorun yaşayan hastalarda yaşamı rahatlatıcı ve kolaylaştırıcı çok 
önemli bir sağlık bakım hizmetidir. Jinekolojik kanserler gibi kronik hastalıklar ve yaşlı nüfustaki artış evde 
sağlık hizmetinin gerekliliğini her geçen gün daha çok gözler önüne çıkarmaktadır. Profesyonel açıdan çok 
iyi düzenlendiğinde hem bireysel hem de toplumsal açıdan maliyet etkin bir sağlık hizmetidir. 
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ABSTRACT 
Adolescent health services are often seen as a less important health service, hence, reducing the recieve of 
optimal healthcare services by adolescents. Healthy adolescent populations are a cornerstone for a healthy 
developing next generation. Adolescents are vulnerable due to high level of curiosity and they need access to 
various adolescent health information. Health risking behaviours (alcohol consumption, drug use, tobacco 
smoking, unhealthy diet, random sex etc.) start during adolescence. Substance use affects brain development 
in adolescents. Verbal and physical maltreatment, domestic violence, maternal mental illness, parental 
divorce, adverse childhood socioeconomic conditions are associated with cognitive disability, behavioural 
problems, overweight in youths. The school is a key environment for establishing good health habits among 
this population. School nurses play a significant role for health promotion, as they meet every adolescent. 
Keywords: Adolescent, health, youths, nursing 
 
INTRODUCTION 
Healthy adolescent populations are a cornerstone for a healthy developing next generation. This is the driving 
force of population and society in the era of ageing population and low fertility (Qiao et al., 2021). 
Adolescence is generally considered as a period of good health but, has risk factors with long-term 
consequences for well-being (Mastorci et al., 2020). Adolescent health services are often seen as a less 
important health service, hence, reducing the recieve of optimal healthcare services by adolescents (Awang et 
al., 2021). Health of adolescents is increasingly recognized as a priority worldwide. Adolescents are an 
increasing proportion of low and middle-income country populations (George et al., 2021). However, gaps 
exist in training in adolescent health for frontline health care workers in middle-income and low- income 
countries (Miller et al., 2021).  
Transition to adolescence is associated with physical, behavioural and social changes. During this period, 
youngs start to develop own self-identity, give important life decisions and obtain necessary skills for 
successfully transition to adulthood (Pozuelo & Kilford, 2021). Communication is important to provide health 
care for adolescents. A critical part of adolescence is the identity development. Confirmation of identity and 
emphasis on strengths are important for adolescents. Resilience is in the heard of adolescent care which shapes 
how care is defined and supplied. A major goal is to protect them from harm via promotion of protective 
factors, such as resilience and reduction of risk factors. Motivational interviewing was shown to reduce risky 
sexual activities, preventing unplanned pregnancy, improve physical activity levels, and reduce substance use. 
Confidentiality is also an essential component of care. Sexual orientation, religious, gender identity, racial and 
ethnic identity development are needed to be addressed. Empowering adolescent patients to reach personal 
independence in health care is a part of the transition from an adolescent approach to an adult approach in 
health care (Svetaz et al., 2021). 
Adolescents are vulnerable due to high level of curiosity and they need access to various adolescent health 
information (Muthmainnah et al., 2021). Injuries, suicide, and murder were the leading reasons for deaths of 
individuals aged between 10-24 years in US in 2017. Motor vehicle crashes was the leading reason for deaths 
by injury for this group. Family physicians can encourage young drivers to use safe driving practices. 
Poisoning, drowning and suicide are other major causes of adolescent deaths. Depression is a risk factor for 
suicide. Screening, follow-up, diagnosis and treatment of adolescents for depression and preparing a safety 
plan are required for suicide reduction. Firearms are a contributor for homicides among adolescents. Family 
physicians may assess adolescents for risk of violence, provide trauma-informed care, promote strong 
relationships with adults, and empower adolescents to reduce involvement in violence (McPherson et al., 
2021). Evidence-based parenting has a crucial role for the reduction of adolescent behavioral health concerns 
(Scheuer et al., 2021).  
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Most people start health compromising behaviors during adolescence (Lee & Liao, 2021). Health risking 
behaviours (alcohol consumption, drug use, tobacco smoking, unhealthy diet, unprotected sexual intercourse 
etc.) are major sources of non‐communicable diseases initiated in adolescence. Health risking behaviours are 
considered as class markers and class stigma (Tinner et al., 2021). Effect of neighborhoods on adolescent 
contact in health-risk behaviors (substance use and sexual activity) is well documented in high-income 
countries (Wiafe et al., 2021).  
Substance use affects development of brain in adolescents and may effect adulthood health. Commonly used 
substances by adolescents are alcohol, tobacco and cannabis. Adolescent’s alcohol usage inhibits normal brain 
development, and is in relation with alcohol use disorder and mental disorders during adulthood. 
Adolescence’s cannabis use is in association with negative mental health conditions. Adolescents’ incorrect 
assume is “smoking do not affect health negatively”. Electronic cigarettes are used to inhale nicotine and 
cannabis. Tight family relationships and parental observations and monitoring are protective factors to 
struggle this problem. Screening at service visits is an essential element of adolescent care. Family physicians 
may advocate for adolescent well-being and substance use prevention (Miller et al., 2021). 
Both adverse childhood experiences (verbal and physical maltreatment, domestic violence, parental drug use, 
maternal mental illness, parental divorce and parental alcohol use) and adverse childhood socioeconomic 
conditions in early life are associated with lifelong poor outcomes (cognitive disability, socioemotional 
behavioural problems and overweight/obesity) (Straatmann et al., 2020). 
Poverty, domestic violence, parental drug and alcohol use and parental mental illness are associated with poor 
outcomes across whole life period. As an example, 1/2 of children population in the UK experiencing poverty 
and adversity associated poor health in adolescence. Persistent poverty or parental mental illness affect 40% 
of UK children population and is strongly associated with poor child mental health (Adjei et al., 2021). 
The school 
The school is a key environment for establishing good health habits among this population. School nurses 
play a significant role for health promotion, as they meet every adolescent (Hilli & Pedersen, 2021). Education 
is also a powerful predictor of health throughout the life and is in the centre to successful transition to 
adulthood. Also, good health allow adolescents to participate in school full, improve their chance of 
employment and economic wellness. Rising rates of secondary school enrollment in many countries reduce 
inequities and promote relationship between adolescent health and education (Regan et al., 2020).   
Covid-19 continuing to effect education, health, and social life of children globally heavily. Bullying is 
harming childhood development, which may increase during ongoing pandemic. Cyberbullying, additional to 
traditional physical, verbal, and psychological bullying, is a new phenomenon through digital modalities 
(Armitage, 2021). Digital media usage is increasing rapidly and media use is among major issues in adolescent 
development now. Online communities and connections may help for the development of healthy identity and 
provide required peer support especially for marginalized adolescent communities. But online cyberbullying 
or harassment is a problematic common phenomenon. Media usage may interfere with sleep hygiene and 
quality. Screen-based sedentary behaviors decrease physical activity, aerobic fitness, and increase adiposity 
of adolescents. Some researches suggest association between internet use with depression. Social media can 
increase peer pressure to get in sexual activites, increase exposure to wide networks of people with sexual 
experience, and elevate risky sexual behaviors. Healthy and safe media usage is essential. Conversations with 
patients and families on media usage may begin before adolescence and continue during adolescence as a 
preventive care (McPherson et al., 2021).School interventions are a promising approach to prevent bullying 
and aggression while promoting health (Melendez-Torres et al., 2021). 
Many countries closed schools due to the Covid-19 pandemic in 2020. School closures raised important 
concerns for children and adolescents. School closures were associated with a reduction of hospital admission 
numbers and visits to pediatric emergency departments. However, many adolescents and children lost contact 
to school health services, special types of services targeting disabled children, and nutritioning programs. A 
higher risk of widening educational disparities as a result of lack of resources and support for remote learning 
were also reported for poor families and children having disability. School closure also contributed to elevated 
loneliness and anxiety in young people and child stress, indiscipline, frustration, sadness, and hyperactivity. 
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Longer school closure and daily physical activity reduction was increased body mass index and childhood 
obesity prevalence. Identifying children and adolescents at higher risk of learning and mental health 
impairments and support them during school closures is a need (Chaabane et al., 2021). 
Public health services may be inaccessible for many adolescents. The private sector provides diversified 
services, but frequently in parallel to public sector services (Azzopardi et al., 2021). As common users of 
technology, adolescents are a key to design and develop technology applications related to health. There exist 
multiple opportunities to improve adolescent health, such as promoting preventive behaviors, providing 
guidance for adolescents with chronic illness in supporting treatment adherence and transition to adult health 
care systems (Radovic & Badawy, 2020). 
Increasing availability of special and technically sophisticated medical tools during the 21st century have 
increased improvements dramatically for the life-expectancy of children and adolescents with complex health 
problems. Within the community extent, adolescents and children experience mental disorders, which may be 
more prevalent with serious and complex chronic health conditions. There is a requirement for paediatric 
services to move to a model of care promoting greater integration of child psychiatry within the medical, 
somatic teams that care for children and adolescents in children’s hospitals (Fazel et al., 2021). 
Lifestyle training has a key importance in adolescent age for better life in persons’ future. Healthy lifestyle in 
adolescents can help management of diseases such as diabetes and polycystic ovarian syndrome. Schools may 
provide an environment for identifying and changing lifestyle of students (Nahidi et al., 2021).  
Reducing health inequalities of children is a worldwide health priority and early childhood optimal 
development of knowledge, skills and attributes may reduce health risks during life course. Despite a strong 
policy rhetoric on giving children the ‘best start in life’, socioeconomic inequalities persist when they start 
school. Inequalities in child and adolescent health, too. This influence health inequalities in adulthood in turn 
(Black et al., 2021).  
Positive socio-emotional development starting at school age is important for subsequent mental health and 
weight in adolescence (Black et al., 2021). Parental mental illness is also a significant risk factor for youth 
psychopathology (Heradstveit et al., 2021). 
Other points 
Spiritual health is a topic of emergent interest. Adolescents with higher spiritual health scores consistently 
reported enhanced levels of general health status in a study conducted by Jirasek et al., (2021). 
Every adolescent experience pain at times during their life. Pain ranges from acute to chronic; includes 
procedural, disease-related, breakthrough, and other different types of pains. Pain is a challenge for 
individuals, families and health-care professionals. Pain is often hidden, ignored, undiscussed, undertreated, 
unrecognised, or poorly managed in childhood which leads to significant long-lasting negative outcomes 
continuing to adulthood, with chronic pain, disability or distress. There are fine tools and expertise to treat 
childhood pain (Eccleston et al., 2021). 
Urban form can have an impact on health outcomes in children (Pitt et al., 2021). 
 
CONCLUSIONS 
Health risking behaviours (alcohol consumption, drug use, tobacco smoking, unhealthy diet, random sex etc.) 
start during adolescence. Substance use affects brain development in adolescents. Verbal and physical 
maltreatment, domestic violence, maternal mental illness, parental divorce, adverse childhood socioeconomic 
conditions are associated with cognitive disability, behavioural problems and overweight. The school is a key 
environment for establishing good health habits among this population. School nurses play a significant role 
for health promotion, as they meet every adolescent. Digital media use is increasing rapidly and media use is 
among major issues in adolescent development now. Social media may increase peer pressure to get in sexual 
behavior, increase exposure to wide network of individuals with sexual experience, and increase risky sexual 
behaviors.  
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ABSTRACT 
Hypertensive disorders at pregnancy are leading reasons of maternal mortality and morbidity. Discrimination 
of normal physiological changes and disease pathology is important. Hypertension at pregnancy may point a 
chronic medical problem, gestational hypertension or pre-eclampsia. Pregnant and postpartum women with 
severe hypertension are under risk of stroke. Blood pressure targets and medications which are safe in pregnant 
women differ from nonpregnant individuals. Treatment options did not sharply changed in recent years but 
insight on the pathogenesis of preeclampsia/eclampsia was changed. Many drugs are not currently tested to 
use at pregnancy and does not include on dosing, efficacy and maternal safety. The most frequently used 
antihypertensive drug at pregnants is methyldopa, but has many side effects. Search for more effective and 
safe alternatives continue.  
Here in this review, reader may find a review of systematic reviews and meta-analysis published after 2010 
on hypertension and hypertensive disorders during pregnancy. 
Keywords: Hypertension, hypertensive disorders, pregnancy, systematic review, meta-analysis 

INTRODUCTION 
Pregnancy is a unique state characterized by a variety of physiological changes that affect the body's organs 
(Ahmed et al., 2013). These physiological changes occur throughout pregnancy in order to feed the growing 
foetus and prepare the mother for labor and delivery. Some alterations have an impact on normal biochemical 
levels, while others can be mistaken for illnesses. It's crucial to distinguish between normal physiological 
changes and disease pathology (Soma-Pillay et al., 2016). 
Hypertensive diseases are the major cause of maternal death and morbidity during pregnancy (Magee et al., 
2011). Pre-eclampsia is the most serious type of hypertension illness, and a large part of antenatal treatment 
is dedicated to detecting it (Magee et al., 2015). Preexisting and prenatal hypertension, eclampsia, and 
preeclampsia are all included in hypertensive diseases of pregnancy. Instead of disagreements over standards, 
everyone agrees that non-severe hypertension and severe hypertension with end-organ damage must be 
treated; however, the optimal range (below 160/110 mmHg) is a point of contention (Braunthal & Brateanu, 
2019). 
Pre-eclampsia (new hypertension with new proteinuria) or gestational hypertension are all possible causes of 
hypertension in pregnancy (new hypertension without proteinuria). Chronic hypertension can mimic pregnant 
hypertension and puts a woman at risk for pre-eclampsia. Gestational hypertension is usually harmless, 
although it can also be a precursor to pre-eclampsia (Redman, 2011). Gestational hypertension usually goes 
away six weeks after delivery, whereas severe preeclampsia hypertension might last three to six months 
(Karumanchi et al., 2010). 
Chronic hypertension (beginning before 20 weeks of pregnancy and lasting longer than 12 weeks after 
delivery), gestational hypertension (beginning after 20 weeks of pregnancy), preeclampsia, or preeclampsia 
superimposed on chronic hypertension can all cause high blood pressure during pregnancy. Hypertension with 
thrombocytopenia or proteinuria, poor liver function, renal insufficiency, pulmonary edema, or visual or 
cerebral problems are all indications of preeclampsia. Proteinuria isn't necessary for diagnosis, and it has little 
bearing on outcomes. Advanced features of preeclampsia include: 1) a systolic blood pressure at least 160 mm 
Hg or diastolic blood pressure at least 110 mm Hg. 2) Platelet count lower than 100 × 103 / μL. 3) Two times 
greater than upper limit of normal liver transaminase levels. 4) A double serum creatinine level or greater than 
1.1 mg per dL, 5) Persistent and severe pains in right upper-quadrant, pulmonary edema. 6) New-onset visual 
or cerebral disturbances. Preeclampsia without severe features may be managed with twice a week monitoring 
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of blood pressure, antenatal testing for fetal health and disease progression, and delivery by 37 weeks of 
gestation (Leeman et al., 2016).  
Even if they have pre-existing hypertension, women do not have a good understanding of hypertensive 
problems during pregnancy. They are dissatisfied with the medical information they receive, therefore 
professionals may provide more information about their disease to women (You et al., 2012). Women with 
pre-existing hypertension should have the prescribed examinations and treatments for cardiovascular risk 
factors (Tobe et al., 2011). 

 
Fig. 1. Fetal circulation (UCLA, 2021). 

 
Most drugs' pharmacokinetic characteristics are altered by physiologic changes during pregnancy. Drug 
distribution, absorption, metabolism, and excretion are all affected by these modifications. During pregnancy, 
pregnant women have adaptations in many organ systems. Some modifications occur as a result of hormonal 
changes during pregnancy, while others aid the expectant mother and fetus. Some of the changes include an 
increase in maternal fat and total body water, a drop in plasma albumin concentrations, an increase in cardiac 
output, maternal blood volume, blood flow to the kidneys, and a decrease in blood pressure (Costantine, 2014). 
Many studies have found a link between maternal hypertension and congenital cardiac abnormalities in kids, 
however the results are inconsistent. Ramakrishnan et al. (2015) conducted a comprehensive review and meta-
analysis of studies on the effects of untreated and treated maternal hypertension on the risk of congenital heart 
abnormalities. There were substantial connections between maternal hypertension and overall congenital 
cardiac abnormalities in 16 investigations, with significant associations found for both untreated and treated 
hypertension, as well as total hypertension independent of treatment status. Congenital cardiac abnormalities 
have been linked to maternal hypertension.  
 
TREATMENT AND DRUGS 
Blood pressure targets and medications which are safe are different in pregnant women compared to 
nonpregnants. The principles for the treatment of mild to severe hypertension, chronic versus gestational 
versus preeclampsia, and women hypertensive are important in pregnancy. Choosing antihypertensive drugs 
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methyldopa, nifedipine and labetalol appear safe for use during pregnancy, but angiotensin receptor blockers 
and angiotensin converting enzyme inhibitors should be avoided (Podymow & August, 2011). 
Hypertensive disorders at pregnancy is a major public health concern for whole of the world. Treatment 
options did not significantly changed in recent years but insight related to the pathogenesis of 
preeclampsia/eclampsia was changed. Angiogenic biomarkers basing on disease mechanism may get designed 
to assist early diagnosis and treatment. There is a growing recognition of posibilities for elusive diagnosis of 
eclampsia, especially at the postpartum period. Correct treatment of these types of patients depend on true 
diagnosis, especially by the emergency physician. Epidemiologic studies showed that preeclampsia, is now 
turning to a portend real damage to the cardiovascular and other organ systems in the long period of time (Jim 
et al., 2010). 
Many drugs aren’t tested for use at pregnancy, so, labeles, may include information on fetal safety, but nothing 
on dosaging, efficiency, or maternal safety. These are concerns for treatment of the disease at pregnancy. The 
practitioner treats pregnant woman with same recommended dose used in adult men or may not treat the 
disease at all (Feghali & Mattison, 2011)  
Clinicians must know that gestational hypertension or preeclampsia can be associated with increases in 
adverse paediatric neurodevelopmental effects (inattention and aggressiveness etc). Severe postpartum 
hypertension must be treated with antihypertensive therapy, to hold systolic BP <160 mmHg and diastolic BP 
<110 mmHg. MgSO4 is recommended for 1st-line treatment for eclampsia. Phenytoin and benzodiazepines 
must be avoided for eclampsia prophylaxis or treatment, unless if contraindication to MgSO4 or it is 
ineffective. For persistent oliguria treatment, neither dopamine nor furosemide can be recommended (Magee 
et al., 2014).  
All antihypertensive drugs cross the placenta at variable rate and many are categorized as “Category C.” There 
is no strong and large scale well-designed randomized trials to mandate one drug over another (Mustafa et al., 
2012). 
Severe preeclampsia needs immediate stabilization and treatment with Mg sulfate, antihypertensive drugs, 
corticosteroids for fetal lung maturity < 34 weeks of gestation, and delivery plans. Preeclampsia may worsen 
or initially present after delivery. Hypertensive disordered women should be monitored for 72 hours 
postpartum (Leeman et al., 2016). 
During treatment of hypertension at pregnancy, physiologic changes have effects on pharmacodynamics and 
pharmacokinetics of drugs, but also pathophysiology of hypertensive disorders add an effect. For treatment of 
mild to moderate level hypertension, especially in chronic and gestational hypertension, oral labetalol and 
nifedipine are good options (Clark et al., 2015). 
 
SYSTEMIC REVIEWS AND META-ANALYSIS 
Systematic review and meta-analysis of Bramham et al., (2014) on studies with pregnant women with chronic 
hypertension covered 55 studies, encompassing approximately 0,8 million pregnancies. Women with chronic 
hypertension had high pooled incidences of superimposed pre-eclampsia (26%), caesarean section (41%), 
preterm delivery <37 weeks’ gestation (28%), birth weight <2500 g (17%), neonatal unit admission (21%), 
and perinatal death (4%).  
A systematic literature review was conducted by TePoel et al., (2011) to examine all studies of monthly or 
seasonal variation in the prevalence of gestational hypertension, eclampsia or preeclampsia. 16 studies (11 not 
tropical and 5 tropical) showed that delivery during wet or humid periods in tropical climates or for winter 
delivery in non-tropical regions, the prevalence rates were higher. Reasons of these patterns were unknown 
but, seasonal variation in infectious diseases, environmental triggers of asthma, physiological responses to 
cold temperatures, vitamin D levels, healthcare access and nutrition may play roles. 
Razak et al., (2018) systematically reviewed and meta-analyzed (independently by two co-authors) outcomes 
of preterm infants <37 weeks’ gestation born with and without pregnancy-induced hypertension. Pregnancy-
induced hypertension was associated with lower mortality in three studies, lower severe retinopathy of 
prematurity in two studies, and lower severe brain injury in two studies. No association between pregnancy-
induced hypertension and short-term respiratory outcomes, necrotizing enterocolitis or bronchopulmonary 
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dysplasia was identified. In subgroup analysis among infants <29 weeks’ gestation, bronchopulmonary 
dysplasia odds were higher, whereas mortality lower. In subgroup analysis limited to severe pregnancy-
induced hypertension, odds of mortality and invasive ventilation were higher. In subgroup analysis limited to 
preeclampsia, odds of bronchopulmonary and necrotizing enterocolitis were higher. As a conclusion, 
pregnancy-induced hypertension was associated with reduced odds of mortality and retinopathy of prematurity 
(all infants), but higher odds for bronchopulmonary dysplasia (<29 weeks’ gestation). 
Systemic reviews and meta-analysis on drugs 
Al Khaja et al. (2014) conducted a review of 25 guidelines developed for arterial hypertension therapy in 
adults and compared their recommendations for hypertension control during pregnancy. Oral -methyldopa and 
parenteral labetalol were the medications of choice for non-severe and severe hypertension in pregnancy, 
according to the widespread opinion. Many guidelines propose long-acting nifedipine as a first-line 
therapeutic option and second-line therapy in both severe and non-severe hypertension. The safety of -blockers 
(particularly atenolol) during early and late pregnancy is unknown. Many guidelines said that they should not 
be used. The effects of diuretics on fetal and maternal outcomes were hotly debated. During pregnancy, their 
use was discouraged. The antihypertensive classes, suggested medications, planned drug formulation, and 
method of administration were not specified in several guidelines. 
The use of antihypertensive medicines that are safe during pregnancy receives a lot of attention. Methyldopa 
is the most widely prescribed antihypertensive medication in pregnant women, however it has numerous 
adverse effects. The search for a viable and safe substitute is ongoing. Plant-derived flavonoid molecules could 
be a viable source of novel medications. Quercetin is a well-known flavonoid that has antihypertensive 
properties and could be a safe alternative to hypertension medications. Many research on the selective activity 
of quercetin were reviewed by Ozarowski et al., (2018). The anti-inflammatory and antioxidative activities of 
quercetin on a cellular and tissue level, as well as its beneficial influence on vascular endothelial function, 
have been demonstrated. Quercetin influenced the development of the embryo, fetus, and placenta in animal 
models. It was not recorded as teratogenic or abortive, and it was widely acknowledged as such. 
Bijvank et al., (2010) conducted a review of the literature in order to assess the safety and efficacy of 
intravenous nicardipine for the treatment of severe hypertension during pregnancy. The study comprised 
patients with chronic or gestational hypertension and/or significant proteinuria. Primary objectives included a 
reduction in systolic/diastolic and/or mean arterial pressure, time to target blood pressure, and severe maternal 
(tachycardia, hypotension) or fetal (CTG abnormalities needing immediate intervention) adverse effects. The 
use of nicardipine in 147 patients was documented in five investigations. Both systolic and diastolic blood 
pressure decreased significantly in all of the patients. In studies, treatment resulted in a 91 percent success rate 
and a 20% reduction in average arterial blood pressure or systolic/diastolic blood pressure in 87 percent of 
those who received it. 70% of patients achieved their target blood pressure in less than 23 minutes. 91% 
reached target blood pressure in 130 minutes. Severe maternal or fetal side effects were not observed. 
Nicardipine therapy was highly effective for the treatment of severe hypertension during pregnancy. 
Women who are pregnant or postpartum who have high hypertension are at risk of stroke and must lower their 
blood pressure. Although parenteral antihypertensives have been extensively explored, oral antihypertensives 
may be more appropriate for usage in busy and resource-constrained environments. Firoz et al. (2014) 
conducted a comprehensive review of the efficacy of oral antihypertensive medications for the treatment of 
severe pregnancy/postpartum hypertension. Oral/sublingual nifedipine capsules (8–10 mg) were compared to 
other medicines such as parenteral hydralazine or labetalol in the majority of the 15 randomized controlled 
studies, which included 915 pregnant women. Treatment with nifedipine, like hydralazine (84 percent with 
nifedipine) or labetalol, was successful in the majority of women (100 percent with nifedipine). Hypotension 
was experienced by less than 2% of women who received nifedipine therapy. There was no change in the 
number of unfavorable maternal and fetal outcomes. The target blood pressure was met. 
Webster et al., (2017) systematically reviewed randomized controlled trials of antihypertensive agents treating 
chronic hypertension in pregnancy to determine the effect of this intervention.  15 randomized controlled trials 
including 1.166 women were identified. An important clinically decrease in the incidence of severe 
hypertension was determined with antihypertensive treatment compared to placebo or no antihypertensive 
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treatment. No difference were observed in the incidence of superimposed pre‐eclampsia, stillbirth/neonatal 
death, birth weight or small for gestational age with antihypertensive treatment versus no treatment/placebo. 
 
CONCLUSION 
Pregnancy is a special state with diversified normal physiological changes which influence body organs. 
Hypertension during pregnancy can indicate a chronic medical problem, gestational hypertension or pre-
eclampsia. Risk of stroke is increased at pregnant and postpartum women with severe hypertension. Women 
are not well knowledged about the hypertensive disorders during pregnancy, even with pre-existance of 
hypertension. 
Blood pressure targets and medications which are safe in pregnant women differ from nonpregnant 
individuals. The principles for the treatment of mild to severe hypertension, chronic versus gestational versus 
preeclampsia, and women hypertensive are important in pregnancy. Choosing antihypertensive drugs 
methyldopa, nifedipine and labetalol appear safe for use during pregnancy. All antihypertensive drugs cross 
the placenta at variable rate and many are categorized as “Category C.” There is no strong and large scale 
well-designed randomized trials to mandate one drug over another. Treatment options did not sharply changed 
in recent years but insight on the pathogenesis of preeclampsia/eclampsia was changed. Many drugs currently 
aren’t tested for use at pregnancy and includes no info on dosing, efficacy, or maternal safety. 
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