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DOĞUM(1) 

  DOĞUM: Kadın için, sadece biyolojik ve    

    mekanik bir süreç değildir. 

 Aynı zamanda, Sosyolojik ve psikolojik bir 
sürecin,hazırlanması ve sonuçlanmasıdır. 

◦ Doğum şeklinin belirlenmesinde; fayda ve zararlar 
aşamasında, anne adayınında ne istediğinin büyük 
önemi vardır. 

◦ Bu istekte, annenin değer yargıları, beklentileri, göz 
ardı edilmemelidir.  Ancak, bu sağlanırken de 
yeterli bilgi ve veri doğru olarak  verilmiş 
olmalıdır. 

MTM 



 Doğum sürecinde, ortaya çıkabilecek 
tersliklerin, yönetilmesinde, optimal hekim-
ebe eğitimi ve alt yapı  temini önemlidir. 

◦ Sağlık Otoritesi, bu alt yapının teşkili ve 
sürekliliğinden sorumludur. 

◦ Hekim açısından çekinceler 

 Mediko-Legal sistem 

 Alt yapı (teknik) 

 Yardımcı sağlık personeli 

 Kadın “OTONOMİSİ” önemlidir. 

 
 

DOĞUM(2) 

MTM 



  Mevcut yayınlar ve bilgilerin ışığında, 
sezaryen ile doğumların, anne için daha 
riskli olduğunu söylebiliriz. 

 Diğer yandan; eğer antenatal planlı bir 
sezaryen morbiditesini, intrapartum acil 
sezaryen  açısından  karşılaştırırsak, daha az 
komplikasyonlu bir süreçten söz edebiliriz. 

◦ Operatif müdahaleli vaginal doğum??? 

DOĞUM(3) 

MTM 



 DOĞUM ŞEKLİ: 

◦ Vaginal Yol 

 Spontan 

 Müdahaleli(operatif) 

◦ Abdominal yol 

 Endikasyonlu 

 Selektif 

 Elektif 



• Retrospektif Popülasyon Cohort  Bazlı çalışmalardır. 

• Randomize kontrollü çalışmalar yoktur. 

• Morbidite çalışmalarının çoğu Makat doğumlardadır. 

• PROSPEKTİF ÇALIŞMALARA İHTİYAÇ VARDIR. 

 



Gelişmiş ülkelerde CS oranları 



  N: 107.950 doğum 

◦ Sezaryen     : %27,3 

◦ Operatif Vajinal    : %3,2 

  Maternal Mortalite-Morbidite: 

◦ Vaginal Doğum   : 2,1              (CI  1,7-2,6  %95) 

◦ Sezaryen doğum: 

 Antepartum endikasyonsuz      2,7     (CI  1,4-5,5) 

 Antepartum Endikasyonlu     10,7     (CI:9,3-12) 

 İntrapartum endikasyonsuz     14,2    (CI:9,8-20,2) 

 İntrapartum Endikasyonlu        14,5    (CI:13,2-16) 

 

 

 

Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO 

global survey on maternal and perinatal health 2007–08 

 Pisake Lumbiganon, Malinee Laopaiboon, A Metin Gülmezoglu,et al. 

 Lancet 2010; 375: 490–99 
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Sezaryen mı?  

Vajinal Doğum mu? 

 Vajinal veya abdominal yolla yapılan doğumların; kendine özgü 

kısa ve uzun dönem risk ve faydaları vardır. 

 Eldeki verilerle, hangi yöntemin kesin olarak üstün olduğunu 

gösteren AÇIK kanıtların bulunmaması, günümüzdeki 

tartışmaları meydana getirmektedir. 

 Ancak: C/S doğumunun perinatal/maternal sonuçlar üzerinde 

(+) katkı yaptığı riskli gebelik kategorileri: 

◦ Makat prezentasyon 

◦ Fetal distres 

◦ Erken preterm doğumlardır. 



 1 perinatal ölümün  

    engellenebilmesi için  

    1441 elektif C/S ye 
ihtiyaç var. 

 Vajinal doğumda 
intrapartum veya neonatal 
ölümler; elektif geçirilmiş 
sezaryan olgularına oranla 
daha yüksek 

 Sezaryen: 1300 g altında 
doğan bebekler için 
koruyucudur 

 

 

• Signore C, et al. Semin Perinatol 2006. 

•    Macdorman MF, et al. Birth 2006. 

•    Grant A, Glazener CMA. Cochrane  

     Database Syst Rev 2007 

Elektif sezaryen sonrası 

 neonatal mortalite: %0.01-0.17. 

Sezaryen ve Perinatal Mortalite 



Sezaryen ve Maternal Mortalite 

 Sezaryen doğumlarda maternal mortalite 4 kat fazla ancak; 

yaş ve diğer risk faktörleri düzeltildiğinde vajinal doğum ile 

sezaryen arasında fark yok. 

◦ Bu durum maternal kaybın sezaryene götüren nedene bağlı 

olduğunu ifade eder. 
 

Lydon-Rochelle M, Holy VL, Easterling TR. Obstet Gynecol 2001. 

 İngiltere çalışması: 

◦ Elektif sezaryen ile spontan vajinal doğum arasında 

mortalite farkı yok. 

◦ Acil sezaryenlerde maternal mortalite daha yüksek 
 

Department of Health, Scottish Executive Health Department, Department of Health, Social Services, and Public Safety, 

Northern Ireland. RCOG Press; 2001 



İsteğe Bağlı Sezaryen & Vaginal Doğum 

 İdeal olarak, Anne isteğine bağlı sezaryen ile  

vaginal doğum morbidite –Mortalite  

karşılaştırmasında, Randomize klinik çalışmaların 

yapılması gerekmektedir. 
 Vaginal doğum-Müdahaleli vaginal doğum 

 Erken ve Uzun dönem morbidite sorgulaması 

 Seksüel fonksiyon??? (Kadın-Erkek) 

 Retrospektif Morbidite çalışmalarında; 

◦ Sezaryen doğum  OR:1,8-3,6 

◦ Vaginal doğum  OR:1,2-2,9 

 
Liu S, et al. Obstet Gynecol 105:836- 842, 2005 

Wax JR. Semin Perinatol 30:247-252 , 2006 



Sezaryen ve Pelvik Taban 

Disfonksiyonu 

 Sezaryen, pelvik taban disfonksiyonu üzerine koruyucu 

görünmekle birlikte, ciddi semptomu olan olgularda fark 

yok. 

 1 stres inkontinans olgusunu önlemek için 15 elektif 

sezaryen gereklidir. 
Press JZ, et al. Birth 2007. 

 

 Doğum şeklinin seksüel fonksiyon üzerine etkisi yok 

 Ayrıca kadının doğum şeklinin, partnerinin seksüel tatmin 

düzeyine etkisi yok ? 
Woranitat W, et al. J Med Assoc Thai 2007. 

Gungor S, et al. J Sex Med 2008. 



Sezaryen ve Pelvik Taban 

Disfonksiyonu 

 Vajinal doğum  pudental sinir hasarı  stres 

üriner inkontinans 

 Norveç çalışması (EPINCONT): 

◦ 15.307 kadın 

◦ Nullipar kadınlarda üriner inkontinans: %10.1 

◦ Sezaryen sonrası üriner inkontinans: %15.9 

◦ Vajinal doğum sonrası üriner inkontinas: %21 

◦ Yaşla birlikte sezaryenin pelvik taban üzerine koruyucu 

etkisi azalıyor 

                                                        Rortveit G, et al. N Engl J Med 2003. 



● Medikal endikasyonlar dışında, anne 
isteğine bağlı yapılan tüm sezaryenler 
Elektif sezaryen olarak 
adlandırılmaktadır (CDMR). 

● Prevalens: 

● Gerçek rakamların ne olduğu kesin değil. 

● Dünyadaki verilerle:  %4-22 

● Projeksiyonla : %6-13    

● Son 20 yılda CDMR oranları artmıştır. 

● Andrist LC, et al. Health Care women İnt 2008;29:551-65 

Neden Anne isteğine Bağlı C/S ?(2) 



Regional Variation in the Cesarean Delivery and Assisted Vaginal 

Delivery Rates 

Gillian E, et al. Obstet Gynecol 2010;115:1201–8       (1) 

  Doğum maliyet hesaplaması: 

◦ Sezaryen doğumların , normal doğuma göre 

maliyeti %60 fazla 

◦ Müdahaleli doğumların, normal doğuma  göre 

maliyeti %35 fazla 

 Bölgesel C/S ve Asiste vaginal doğum 

tercihlerinde, maternal ve bölgesel 

parametreler tek başına etkili değildir. 

◦ Asiste doğum tekniklerinin uygulamasındaki 

eğitim ve pratik eksiklikler etkili olabilir? 

 



Regional Variation in the Cesarean Delivery and Assisted Vaginal 

Delivery Rates 

Gillian E, et al. Obstet Gynecol 2010;115:1201–8       (2) 

%10-12 %70 %20-22 
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Gillian E, et al. Obstet Gynecol 2010;115:1201–8       (4) 



Neden Anne isteğine Bağlı C/S ?(1) 

● Sezaryen oranları, gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde ciddi artış göstermektedir. 

● NIH, ACOG, FİGO : 

● Sezaryen oranlarının yüksek olduğunu 
bildirmektedirler. 

● Sezaryen'in medikal endikasyon dışı 
uygulanması nın yararı kısıtlıdır! 

● NIH Consens State Sci Statements. 2006;23:1-29 

● ACOG Committee Opinion. No:386, 2007 

● FİGO Comttee, 2006 



● ACOG 

● Tüm cerrahi işlemlerin Hekim-Hasta  arasında 
detaylı bir şekilde konuşulması ve anlatılması 
önerilmektedir. 

● Tıbbi etik, Yararlılık, Zarar vermeme, Hasta 
özerkliği, adalet ilkeleri sağlanmalıdır. 

● Anne seçimi (Otonomisi) kabul edilmelidir. Anne 
ve Fetusun zararı oluşmadıkça  bu ilke 
benimsenir. 

– Fetus açısından yarar 

– Anne açısndan yarar ve İstek 

– Obstet Gynecol 2007;110:1209-12 

– Obstet Gynecol 2006;108:1506-16 

Neden Anne isteğine Bağlı C/S ?(3) 



● FİGO 

● Tıbbi nedenler dışında sezaryen etik değildir. 

FİGO (figo.org/contet), 2006 

● Anne isteğine Bağlı Sezaryen nedenleri: 

● Annenin Risk/Yarar konusunda yeterli bilgisi yok 

● Doğum öncesi bakım uygulayıcılarının tutumu 

– Doktor 

– Doğum eğiticisi, ebe, doğum koçu 

● CDMR(+) konusunda Hekim yaklaşımı: USA %53 

                                                                     İsveç %29 

                                                                     UK %17  (bayan hekim %31) 

Neden Anne isteğine Bağlı C/S ?(4) 



● Genel değerlendirme yapıldığında, CDMR 
fikrini benimseyen hekim oranı:  %15-79 

● Ülke bazında,  %1-2 oranında CDMR olan 
ülkelerde vardır (Danimarka, Norveç) 

● Habiba M, et al. Br J Obstet Gynaecol 2006;113:647-56 

● CDMR nedenleri: 

● Mediko-legal Sistem                   (ACTA Obstet Gynaecol Scand 2008;87:438-44 

● Anne isteği                                  (ACTA Obstet Gnaecol Scand 2004;83:262-66 

● Finansal sorunlar                                     (Obstet Gynecol 2008;111:1077-82 

● Sosyal Kültürel nedenler                   (Mansuco A,et al. J Obstet Gynaecol 2008;28:382-85 

 

Neden Anne isteğine Bağlı C/S ?(5) 



● CDMR nedenleri: 

● Nuliparite 

● Yüksek eğitim düzeyi 

● İleri anne yaşı 

● Büyük Hastane(bölge) 

● Anne mesleği 

● Fetal sıkıntı gelişme korkusu 

● Genital yapı deformasyon korkusu 

● İnkontinans korkusu 

● Diğer….. 

                                                    Zahagn J, et al. Obstet Gynecol 2008; 111:1077-82 

Chong ES, et al. Int J Gynaecol Obstet.2003;80:189-94  

 

Neden Anne isteğine Bağlı C/S ?(6) 



Hasta ve Kadın-Doğum Uzmanlarının 

Elektif Sezaryene Bakışı 

 Amerikan ürojinekoloji derneği üyelerinin >%45’i doğumu 

(kendi veya partneri için) sezaryen ile yapmak istiyor. 

 Amerikan maternal-fetal tıp derneği üyelerinin %9.5’u 

doğumu (kendi veya partneri için) sezaryen ile yapmak istiyor. 
Wu JM, et al. Obstet Gynecol 2005 

 

 Hastanın sosyoekonomik durumu, kültürel altyapısı ve 

beklentileri doğumun şekli konusundaki kararını etkiliyor. 

 Düşük sosyoekonomik popülasyonda elektif sezaryen 

makul bir istek olarak kabul görmüyor. 
 

Pevzner L, et al. Am J Obstet Gynecol 2008. 



Why women request cesarean section without medical indication? 

Dursun Polat, et al. 

The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Sep 2011;24(9):1133-1137 

● Başkent Üniversitesi, Tıp Fak, İlk Yazı 

● N=366 

● %54 Üniversite, %30 Lise, %6 orta, %9 ilkokul 

● %50 önceden doğum tecrübesi var (N=182) 

● %89 Normal doğum tercihi+ 

● %52  olgu, C/S daha riskli olduğunu biliyor. 

● %54 minimal risk olduğunda bile sezaryen  istiyor 

● %18 sonraki seksüel yaşamın vaginal doğumla etkileneceğini 
düşünüyor. 

● %44 vajinal yırtıkları istemiyor. 

● %47 İsteğe Bağlı C/S yapılabilir diyor 

● %28 Medikal nedenler dışında yapılmasın diyor 

● %25 Bu konuda fikri Yok. 
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EVET % HAYIR % FİKİR YOK % 

Tamamen Doğal 89 3 9 

Operasyon ve 

Anestezi riski Yok 
76 8 16 

C/S den daha az 

riskli 
66 8 26 

Bebek daha sağlıklı 59 11 29 

Daha Ucuz 16 62 22 

Vaginal doğum 

prolapsus ve 

inkontinans nedeni 

33 10 57 

Why women request cesarean section without medical indication? 

Dursun Polat, et al. 

The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Sep 2011;24(9):1133-1137 

Bazal NDK bilgileri ve Vaginal Doğum seçim Nedenleri  



EVET 

% 

HAYIR 

% 

FİKİR YOK 

% 

Ağrı Korkusu 50 30 20 

Fetal stresi minimalize etme 54 19 27 

Acil C/S korkusu 40 31 29 

Vagen yırtıma korkusu 44 29 27 

Uzun Travay istememe 49 27 24 

Pelvik organ prolapsusu önleme 26 38 36 

Stres inkontinası engelleme 24 41 35 

Cinsel sıkıntı korkusu 18 39 43 

C/S daha modern 13 54 33 

Önceki kötü vaginal doğum tecrübesi 13 54 33 

Sık vajinal muayene istememe 23 53 24 

Doğum Tarihi belirleme 14 63 23 

Gelişmiş ülke doğum şekli 8 57 35 

Sezaryen ile doğum yapmak isteyen olguların nedenleri 

The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Sep 2011;24(9):1133-1137 



EVET % HAYIR % FİKİR YOK % 

Daha Uzun Hospitalizasyon 37 20 43 

Anesteziklerin bebeğe 

geçmesi 
43 13 44 

Daha sık Akc problemi 23 15 62 

Sonraki gebeliklerde risk 

oluşturma 
37 20 43 

Vaginal doğumdan daha 

riskli olma 
52 17 31 

Anne isteği ile yapılabilir 47 28 25 

Anne  her zaman talep 

edebilir 
54 15 31 

Sezaryen ile doğum bilgi Düzeyi 

Why women request cesarean section without medical indication? 

Dursun Polat, et al. 

The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Sep 2011;24(9):1133-1137 



EĞİTİM SEVİYESİ: VD ve C/S doğum ile ilgili Bilgi düzeyi 

The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Sep 2011;24(9):1133-1137 

Normal doğum daha 

fizyolojik  

Riskleri var 

Avantajları var 

Anne isteği ile yapılmalı 



Why women request cesarean section without medical indication? 

Dursun Polat, et al. 

The Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine Sep 2011;24(9):1133-1137 

  C/S, Medikal nedenler dışında yapılıyorsa, 

masraflarının: 
◦  %33 hastanın ödemesi 

◦ %27 Devlet 

◦ %40 (devlet+ hasta katkısı) 

  Eğitim düzeyi arttıkça, C/S doğumun potansiyel 

risklerini bilmesine rağmen, CDMR daha yüksek 

! 

 Sosyal media, yanlış bilgilendirmeler ve alınan rol 

modellerle  C/S oranları artıyor. 
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Sezaryen doğum planlayan gebe kadınların doğum 

şekli ve etkileri ile İlgili düşüncelerinin dağılımı, 

Ankara, 2011.           (1) 

Özkan S,  Sakal FN, Avcı E, et al. Turk J Public Health 2013;11(2)  , 59-71 



Gebe olan kadınların doğum şekilleri ile ilgili ilk 

kararda değişiklik olma durumu ve en son kararı 

veren kişilerin dağılımı.  Ankara, 2011. 

Özkan S,  Sakal FN, Avcı E, et al. Turk J Public Health 2013;11(2)  , 59-71 



Sezaryen doğum planlayan gebe kadınların doğum 

şekli ve etkileri ile İlgili düşüncelerinin dağılımı, 

Ankara, 2011.      (2) 

Özkan S,  Sakal FN, Avcı E, et al. Turk J Public Health 2013;11(2)  , 59-71 





PELVİK TABAN YARALANMASI (1) 

 

 Pelvik fasya ve kaslar ile 
sağlanan pelvik desteğin 
ortadan kalkması   

 Pelvis taban bozuklukları 
( PTB ) :  
◦ 1. PelvikOrgan Prolapsusu  

( POP ) 

◦ 2. Ürinerİnkontinans(Üİ ) 

◦ 3. Fekal İnkontinans 
        

       Yeniel  AÖ ve ark. Türkiye klinikleri J 
Gynecol Obst-SpecialTopics 2009; Handa 
VL UpToDateJan2015-Sep30, 2014.  

 

 Bu hastalıklar yetişkin 
kadınların 1/3’nin yaşam 
kalitesini önemli bir 
biçimde etkiliyor. 

 Her 8-9 kadından bir 
tanesi PTB nedeniyle 
cerrahi olarak tedavi 
oluyor.  

 Bu kadınların %17’sinde 
tekrar operasyon 
gerekiyor 

 



 PTB hızı, doğum yapmış  

kadınlarda daha yüksektir. 

 Özellikle araştırmaların 

büyük bir  çoğunluğu, vajinal 

yolla en az 1doğum yapmış 

kadınlar da, sezaryen ile 

doğum yapanlarla 

karşılaştırıldığında PTB 

riskinin daha fazla olduğunu, 

ortaya koymaktadır. 

 Handa VL, et al. ObstetGynecol2011; Handa VL 

UpToDateJan2015-Sep30, 2014  

PELVİK TABAN YARALANMASI (2) 



 Vajinal doğum ile PTB gelişiminde belirgin bir  

etkisi olduğunu göstermektedir.  

 

LeijonhufvudA, et al. AmJ ObstetGynecol 2011;204:70.e1-6 

Savare JA, et al.IntUrogynecolJ 2014;25:47-51 

Gyhagen M, et al.  BJOG 2013;120:152-160  



Prevalence and risk factors for pelvic organ prolapse 20 years after 

childbirth: A national cohort study in singleton primiparae after vaginal or 

caesarean delivery. 

 Gyhagen M, et al. BJOG 2013;120:152-160   











Doğum Şekli & Seksuel Fonksiyon(1) 

  2006 NIH Consensus Konferansında, 
sezaryen ve vaginal doğum sonrası arasında 
anlamlı fark bulunmadığı bildirilmiştir. 

◦ Tek bir randomize kontrol çalışmasında, planlı 
sezaryen ve vajinal makat doğum sonrası 
karşılaştırmada fark gösterilememiştir. 

Hannah ME, et al. Am J Obstet Gynecol 2004:191;917-27 

◦ Disparanue açısından, 3-6. aydan sonra, doğum 
şekli ile ilgili fark  bulunmamıştır. 

 Barrett G. Bırth 2005:32;306-11 

Lawrence M, et al Sex After Childbirth. Obstet Gynecol 2012:119;647-55 



  Vajinal doğumda; perinal travma ve 
epizyotomi; disparanue nedeni olarak  
bildirilmektedir. 
 Spontan yırtılma, epizyotomiye göre daha az 

disparanue nedeni bulunmuştur. 

 SONUÇ: 

◦ Uzun dönem, cinsel performans üzerindeki 
etkilerin, fizyolojik olmaktan ziyade, diğer 
faktörler üzerinden olduğu düşünülmektedir.  
ANCAK, bu konuda yeterli çalışma yoktur.  

 

Doğum Şekli & Seksuel Fonksiyon(2) 

Lawrence M, et al Sex After Childbirth. Obstet Gynecol 2012:119;647-55 



CİNSELLİK, ÜREME SAĞLIĞI, DOĞUM VE KADINLARIN RUH 

SAĞLIĞI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI 6.8.2013 

Türkiye Psikiatri Derneği 

Kadın Ruh Sağlığı Çalışma  Birimi 

 Her kadının çocuk sahibi olma veya olmamayı 
seçme, çocuk sayısına ve ne kadar aralıklı 
olacağına karar verme ve doğurganlık 
düzenlenmesiyle ilgili tüm tedavilere tam erişim 
hakkı bulunmaktadır.  Doğum yönteminin 
seçiminde baskı ve önyargıdan uzak bir karar 
verme sürecinin desteklenmesi önerilmektedir. 
Hekimin hasta adına tedaviyi belirlediği 
paternalistik tıp anlayışı günümüzde  yerini, 
“hastanın kendi bedeni ve tıbbi tedavisi konusunda 
kararlar alabilmesine ve “özerkliğe saygı” ilkesi 
gereği  tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onam 
alınmasına” bırakmaktadır. 
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 Bir doğum yöntemi olan sezaryen, 
annenin ve çocuğun sağlığı göz önünde 
tutularak planlanır. Normal yolla doğum 
yapmanın anne ve/veya bebeğin sağlığı 
açısından riskli olduğu durumlarda 
sezaryen yöntemi tercih ediliyorsa 
normal yolla doğumu zorlaştıracak veya 
kadın için ruhsal yönden travmatik 
olabilecek doğum korkusu gibi 
durumlarda da kadının sezaryen 
yöntemini tercih etme hakkı olmalıdır. 

 

CİNSELLİK, ÜREME SAĞLIĞI, DOĞUM VE KADINLARIN RUH 

SAĞLIĞI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI 6.8.2013 

Türkiye Psikiatri Derneği 

Kadın Ruh Sağlığı Çalışma  Birimi 2 



 Anne istemli sezaryen, çeşitli kişisel 
nedenlerle anne adayının doğumun 
sezaryen ile gerçekleştirilmesini 
istemesidir.  

 Düşük riskli gebeliği olan kadınların 
%80’inde doğumla ilgili kaygılar 
bildirilmiştir.  

 Gebe olmayan kadınların %13’ünde 
gebeliği erteleyecek ya da kaçınacak 
düzeyde doğum korkuları olabilmektedir. 
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 Norveç’te 2000-2002 yılları arasında normal 
doğum korkusu nedeniyle sezaryenle doğum 
yapma ya karar veren 86 kadınla yürütülen bir 
araştırmada özel psikososyal destek ve eğitim 
sonrasında %86 oranında kadınların tercihlerini 
normal doğum yönünde değiştirdikleri 
saptanmıştır. 

 Tıbbi gereklilik olmaksızın sezaryen isteyen 33 
kadınla yürütülen bir araştırmada kısa süreli 
psikoterapi ve bilgilendirmeyle 14 kadın kendi 
isteğiyle normal doğuma karar vermiştir. 
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SONUÇ (1) 

  Dünyada artan sezaryen oranları ile beraber, 

anne isteğine bağlı sezaryen oranları da 

(CDMR) artmaktadır. 

 Projeksiyonla, gelecek dönemde bu oranın %6-

13 arasında olabileceği ön görülebilir. 

 Sezaryen ile doğum bir cerrahi girişimdir. 

Morbidite  ve mortalite artışı nedenidir. 

 Kadın OTONOMİSİ ve KARARLARI, bu süreçte  

tamamen göz ardı edilmemelidir. 



  Doğum şekli, aynı zamanda, annenin de  
arzularına da  yönelik olmalıdır. 

◦ Sürekli eğitim 
 Hekim 

 Ebe-yardımcı sağlık personeli 

 Hasta 

◦ Süreç desteği 

◦ Alt yapı 

 Süreç yönetiminde, Cezalandırma, yerine 
daha sağlıklı yöntemlerin seçilmesi doğru 
olandır. 

 

 

SONUÇ (2) 



  Sağlık Politikalarını yönlendiren otorite, 

Temel sorun olarak görülen “doğum şekli 

- Kadın-Eş eğitiminde” etkin olabilecek  

süreçler geliştirmelidir. 

◦ “Sigara ile mücadele” 

◦ “Tuz kullanımında kısıtlama” 

◦ “Obezite ile mücadele” 
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Teşekkürler,  

tdmungan@gmail.com 


