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Giriş

Yöntemler

 Covid-19'a
sebep  Çalışma,
Nisanolan
SARS-COV2
Temmuz 2021’de
virüsünden etkilenen
Şanlıurfa’nın
kişilerde ateş, kuru
Siverek ilçesindeki
öksürük,
gibi
bir
sağlık
semptomatik
ve
kuruluşunda kesitsel
asemptomatik ciddi
olarak
komplikasyonlar
gerçekleştirilmiştir.
görülmekle birlikte,  Veri analizi için
SPSS
25.0
ölümle
de
programından
sonuçlanabilmektedir.
yararlanılmıştır.
 Araştırmalar kronik
hastalığı olan hamile  Çalışmaya toplam
250 hamile kadın
kadınların
anne
katılmıştır.
ölümü
riskinin
yüksek
olduğunu
göstermektedir.
 Türkiye virüsle
savaşmak için bir
takım
önlemler
almıştır. Alınan bu
önlemler daha çok
sağlık çalışanlarına ve
genel
halka
odaklanmaktadır.

Sonuç

Tartışma

Katılımcıların Covid-  Türkiye’de
hamile
19 bilgi düzeylerine
kadınlar ile yapılan
bakıldığında, %57'si
bir çalışmaya göre,
yetersiz bilgiye sahip
pandeminin sadece
ve
%90'ının
ise
Çin’i etkilediğini ve
tedbirsiz davranışlar
koronavirüsün
sergilediği,
eğitim
Türkiye
geneline
seviyeleri
arttıkça
yayıldığında Covid
Covid-19’a karşı bilgi
ile ilgili bilgilerinin
ve tedbirlerinin arttığı,
yetersiz
olduğu
(1)
sağlık
kuruluşuna
görülmüştür .
gitme
sıklığı
ile  Ankara’da
yapılan
tedbirlerinin arttığı ve
diğer bir çalışmaya
bireylerin bilgi düzeyi
göre
hamilelerin
arttıkça tedbirlerinin
%37’si aşı yaptırmak
de arttığı, %55,4'ü de
istediğini, %63’ü ise
aşı olmak istemediğini
aşı
yaptırmak
saptanmıştır.
Bu
istemediği
(2)
çalışma da, hamile
saptanmıştır .
kadınların
COVID19’u
önleyici
Kaynakça
tedbirlerinin düşük ve
aşılanmanın yetersiz
olduğu
sonucuna
varılmıştır.
1. Shain, B.M., Kabakçı, E.N. (2021). The
experiences of prengnant women during the
COVID-19 pandemic in Turkey: A qualitative study.
Women and Birth, 34(2),162-169.
2. Goncu Ayhan, S.,Oluklu, D., Atalay, A., Menekşe
Bese, D., Tanacan, A., Moraloğlu Tekin, O.Sahin, D.
(2021), COVID-19 vaccine acceptance in pregnant
women.
International
Journal
of
Gynecology&Obstetrics, 154(2), 291-296.

ERGENLERDE AKRAN ŞİDDETİ VE
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GENEL SAĞLIK DURUMU İLİŞKİSİ
BELKIS BOYDAĞ
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ
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Örneklem, 14-18 yaş
Ergenlik dönemine
arası
İstanbul’da
yaşayan
ilişkin sorunlar tarihsel
lise
öğrencilerinden
süreç içerisinde her ne
oluşturmaktadır. Ölçekler,
kadar farklılık
göstersede tüm
Demografik bilgi formu,
toplumlarda günümüze Ergenlerde Akran Şiddeti
kadar var olmaya
formu ve Genel Sağlık
devam etmiştir.
anketidir.
Çalışmaya
Çünkü ergenler bu
toplamda
222
kişi
katılım
dönemde kimlik
oluşumunu yaşamakta, sağlamıştır. Elde edilen
geleceği planlamakta bulgular Spss programı
ve son derece zor bir aracılığıyla test edilmiştir
süreçten geçmektedir.
Saldırganlık olaylarının
Şekil 1
son yıllarda hem
dünyada hem ülkemizde
yaygınlaşması bu
konuya eğilimi
beraberinde getirmiştir
CHART or PICTURE

Sonuç

Tartışma

Bulgularda, ergenlerin
Sonuçta,
akran
akran şiddetine maruz
şiddetini
engellemek
kaldıkları saptanmıştır.
için
aile
içi
etkin
Ayrıca,genel sağlık anketi
politikalar
sonucunda kendilerini
uygulanmalıdır.
Ayrca
mutlu hissetmedikleri ve
lise
öğrencilerine
günlük işlerinden zevk
yönelik
danışmanlık
alamadıkları
hizmetleri
verilmesi
saptanmıştır. Dikkat
gerektiği
çeken bir bulgu, karar
önerilmektedir.
vermekte güçlük
Kaynakça
çektikleri gözlenmiştir.
Şekil 2

Yelboğa, N. & Koçak, O.
(2019). Ergenlerde Akran
Zorbalığını Yordayan Bazı
Faktörlerin Zorba ve
Mağdur Bireyler Açısından
Değerlendirilmesi . OPUS
International Journal of
Society Researches , 13 (19)
E-mail:
bboydag@hotmail.com
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Kök Hücre ile Kalp Kası Tedavisinde Biyomedikal
Uygulamaları ve Hemşirelik Yaklaşımları
Muhammed Nasrullah ER
ernasrullaher47@icloud.com, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
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Kök hücreler, kendini
Google Akademik ve
yenileme, farklı hücre
Pubmed veri tabanları
ve dokulara
kullanılarak, 2016’dan
dönüşebilme yeteneğine
beri olan makaleler
sahip farklılaşmamış
seçeneği seçilmiştir.
hücrelerdir. Kök
Aynı zamanda nitel
hücreler, embiryonik ve
araştırmalara da
embiryonik olmayan başvurulmuş kardiyoloji
kök hücrelerden elde
doktorları ile
edilebilir. Kök hücreler,
görüşülmüş, bilgi
kalp ve damar
alınmıştır.
hastalıkları başta olmak
Şekil
1
üzere birçok hastalığın
kullanımında
mümkündür. Hastanın
kendisinden yada doku
uyumu olan bir
CHART or PICTURE
başkasından kök
hücrelerin, hastaya
nakledilmesine
‘periferik kök hücre
nakli’ denir.
(Zhu, D., & Cheng, K. 2021), E.T: 29.04.22

Sonuç

Tartışma

Kardiyak yaşlanma gibi
fizyolojik, miyokard
infarktüsü gibi patolojik
kalp kas dokusunda
sekel bırakacak
durumlarda hastaların
kök hücre tedavisi ile
hastaların farklı
seviyelerde yaklaşık
%80’i kalp kasları eski
haline geri dönebileceği
gözlemlendi.

Kök hücre konusunda
giderek artan
çalışmalarla bulunan
sonuçlar sonucunda kök
hücre ve doku
mühendisliği konusunda
uzmanlaşmış
biyomedikal
mühendislerine ve kök
hücre alanında kendini
geliştirmiş hemşirelerin
olması ve hastalara
spesifik hemşirelik
bakımı uygulaması
elzemdir.

Şekil 2

Kaynakça
1. Akgün, I. (2016). Mezenkimal kök hücre. İstanbul
Bilim Üniversitesi Florence Nightingale
Transplantasyon Dergisi, 1(1), 29-32.
2. Çerçi E, Erdost H: Kök Hücre. Atatürk Üniversitesi
Vet. Bil. Derg.,14(2): 221‐228, 2019. DOI:
10.17094/ataunivbd.483253
3. Zhu, D., & Cheng, K. (2021). Cardiac cell therapy
for heart repair: should the cells be left
out?. Cells, 10(3), 641.

(Zhu, D., & Cheng, K. 2021), E.T: 29.04.22

The Link Between Nutrition and Autism
Nursena Özoğul
İstanbul Yeni Yüzyıl University- Nutrition and Dietetics

Introduction
Autism is a complex
neurobehavioral
condition that includes
impairments in social
interaction,
developmental
language,
and
communication skills
combined with rigid,
repetitive behaviours.
The fact that the
intestines
of
individuals
with
autism are extremely
permeable and they
are very selective in
their
diets
has
revealed the view that
nutritional approaches
can be beneficial in
the
treatment
of
autism.

Gluten-Free
and Casein-free
Diet (GFCF)
Knivensberg et al.
investigated the effect
of GFCF diet on 20
children with autism.
Significant
improvements
were
found in language,
communication
and
motor skills.

Ketogenic Diet
(KD)
Frye et al. conducted a
study with 146 autistic
children with seizures.
Seizures and autism
core symptoms are
documented through
parental reports. It has
been found that KD

decrease
seizures
significantly
more
than GFCF diet.

Conclusion

Some
nutritional
approaches have been
Probiotics
investigated in the
Parracho
et
al.
studies. The most
investigated probiotics.
important of these are
Improvements
in
GFCF
diet,
KD,
destructive
and
probiotics
and
antisocial behaviour, as
vitamins. They have
well as in anxiety and
been observed to lead
communication
to improvement in
problems
were
autism
symptoms.
observed in autistic
However,
further
children.
studies with larger
Vitamins
samples
are
required
Notable improvements
for
the
reliability
of
were
observed
in
the
results.
behavioural problems,
Bibliography
including
receptive
language
and
hyperactivity in 141
autistic children who
took
vitamin
supplementation.

1. Van De Sande MM, van Buul VJ, Brouns FJ. Autism
and nutrition: the role of the gut-brain axis. Nutr Res Rev.
2014
Dec;27(2):199-214.
doi:
10.1017/S0954422414000110. Epub 2014 Jul 8. PMID:
25004237
2. Frye, R. E., Sreenivasula, S., & Adams, J. B. (2011).
Traditional and non-traditional treatments for autism
spectrum disorder with seizures: an on-line survey. BMC
Pediatrics, 11(1). doi:10.1186/1471-2431-11-37 .
3. Parracho HM, Gibson GR, Knott F, Mccartney A. A
doubleblind,
placebo-controlled,
crossover-designed
probiotic feding study in children diagnosed with autistic
spectrum disorders. Int J Probiot Prebiot 2010;5(2):69–74.

Neuroscientific Study of Eating Disorders
Amine Irmak
İstanbul Yeni Yüzyıl University, Faculty of Health Sciences & Faculty of Science and Letters, Nutrition and Dietetics &
Psychology, amine.2059@gmail.com

Introduction
Eating
disorders
are
significant mental illnesses
which include psychiatric
pathologies defined by an
abnormal concern with body
shape and weight. Distorted
cognitive processes such as
control mechanisms have a
strong
bond
with
neuropsychologic cognitive
studies. These innovator
studies can expand the
knowledge of disordered
eating behaviors and explain
substructure of them.

Methods
Considering
psychomotor
speed, performance of BN
patients and controls have
been searched with the
Symbol Digit Modality Test.

With magnetic resonance
technic (fMRI) changes in
brain activity of eating
disorder patients have been
seen easily.

Individuals with AN activate
different brain circuits during
food choice than controls,
and these circuits are
involved with habit building.

Conclusion

Results
About psychomotor speed,
Ferraro et al. evaluated the
performance of BN patients
and normal controls in the
SDMT and found that BN
patients
performed
significantly worse.

Because these technologies
have been evaluated recently,
there should be further
research
to
analyze
neuroscientific features of
eating disorders. Also, the
therapeutic
value
of
neuropsychological data in
eating disorders is still
unknown.

Bibliography
1. Anatomical Characteristics of the Cerebral Surface in Bulimia Nervosa,
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10.1016/j.biopsych.2013.07.017.
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Kütahya’daki Besicilerin Sağlık Algısı ve Zoonotik Hastalıklar
Farkındalığı
Muammer Yılmaz, İnci Arıkan
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.
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Hayvanlardan insanlara
veya
insanlardan
hayvanlara
doğal
koşullar
altında
bulaşabilen
enfeksiyonlar, zoonozlar
olarak tanımlanmaktadır.
Bu
çalışmada;
Kütahya’da
hayvancılıkla
uğraşan
çiftçilerin; sağlık algıları
ve
hayvanlardan
insanlara
bulaşan
zoonozlar
hakkındaki
farkındalıkları
değerlendirilmiştir.
Zoonotik hastalıkların
önlenmesinde,
besicilerin sağlık algısı
ve farkındalığı üzerine
bir çerçeve sunarak
literatüre
katkıda
bulunulması
amaçlanmaktadır.

Yöntemler

Sonuç

Tartışma

Bu kesitsel çalışmanın
metodolojisinde;
ilk
bölümünde
katılımcıların
sosyodemoğrafik
özellikleri,
ikinci
bölümde
zoonotik
hastalıkların
bulaşma
yolu ile ilgili bilgiler ve
Sağlık Algısı Ölçeği
(SAÖ) sorularının yer
aldığı
anket
formu
kullanıldı.

Katılımcıların zoonotik
hastalıkların
hayvanlardan insanlara
bulaşma
yolları
hakkındaki bazı bilgileri
ile SAÖ puanlarının
kıyaslamasında;
küçükbaş-büyükbaş
hayvanlardan
ve
insandan insana bulaşın
olabileceğini söyleyen
grupta, SAÖ puanının
daha yüksek olduğu ve
istatistiksel
anlamlı
olduğu
saptandı.
Katılımcılarımızın,
sağlık
algısı
orta
düzeyde bulundu.

Bu çalışma ile besicilerin
sağlık algıları, zoonotik
hastalıklar hakkında bilgi
ve farkındalıklarının
istenen düzeylerde
olmadığı ortaya
konmuştur. Türkiye’de,
yaygın görülen zoonozlar
hakkında bilgilendirici
eğitim programları rutin
olarak uygulandığından
besicilerin zoonozlar
hakkındaki
farkındalıklarının daha
yüksek olması
beklenmektedir.
Zoonotik hastalık
bulaşma riskini azaltmak
için besicilerin, bilgi ve
farkındalığının yanında
sağlık algılarının
artırılması
gerekmektedir.

Örneklem hacmi; (güven
düzeyi:%90, p:%50, hata
payı:0,055,
desen
etkisi:1, küme:13) en az
221 olarak hesaplandı.
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Endüstri 4.0 ile bir çok cihaz ve
uygulamalarla iş kazaları ve
meslek hastalıklarının önüne
geçmek hedeflenmektedir.
Endüstriyel Süreç Gelişimi
Şekil 1

1. Kalp Masajı Aleti
Geliştirilen bu aletle çalışanlar
kısa bir eğitim alarak kalp krizi
geçiren çalışana sağlık kuruluşuna
sevk edilene kadarki süreçte ilk
yardımda bulunabilir.
Şekil 3

Endüstri 4.0 ve Dönemlere Öncülük Eden Gelişmeler (Meganova, 2022).

Resmi olarak ilk söylem 2011
yılında Almanya’da Hannover
Fuarında başlamıştır.
4.0 insan gücüne gerek
kalmadan üretim yapabilme
şeklinde adlandırılabilir.
Şekil 2

Endüstriyel Dönüşüm ve İSG nin Dönüşümü (Meganova, 2022).

Gelişen teknoloji ile birlikte
iş sağılığı ve güvenliği de
teknolojik yeniliklere ihtiyaç
duyacaktır.
Kullanılacak
olan donanımlar sayesinde
sağlık
ve
güvenlik
sağlanırken, iş kazası ve
meslek
hastalıklarında
azalma hedeflenmektedir.

Yöntemler

4. Arttırılmış Gerçeklik
Gözlükleri
Bilgisayar teknolojisi kullanılarak
oluşturulan
sanal
ortamlarda
gözlük vasıtası ile hareketlerin
deneyimlenme imkanı sunar, bu
sayede riskler azalır, masraflar
Şekil 6
düşer.

2. Akıllı Baret
Üzerinde yer alan kamera ve
sensor donanımları ile çalışanı
yönlenmedirme, düşme durum
kontrolü,
nabız
bilgileri,
ortamdaki gaz kontrolü gibi bir
çok veri anlık olarak bilinir.
Şekil 4

3. Robotlar
Yangın söndürme, inşaat, arama
kurtarma, su altı çalışmaları gibi
birçok
alanda
hizmet
vermektedirler. Bu sayede riskli
çalışmalarda
insan
sağlığı
korunur. Şekil 5
Arama Kurtarma

İş Çalışması Eylemi

5. Akıllı Saatler
Giyilebilir İSG donanımlarından
olan saat sayesinde çalışanların
konum bilgileri, hareketlerin
ölçümü ve nabız verileri takip
edilebilmektedir. Yakın dönemde
ortam ölçümlerinin de bu saatlerle
ölçülmesi hedeflenmektedir.
Şekil 7

6. İSG Yazılım Sistemi
İş Güvenliği Uzmanları ve İş Yeri
Hekimlerinin
evrak
takip
işlemlerini
gerçekleştirebildiği
uygulamalar sunmaktadır. Sistem
sayesinde dijital bir çok veri
birbiri ile entegre edilerek bulut
havuzundan filtre ile istenilen
veriler sağlanmaktadır.

Sonuç
Endüstri 4.0 ile birlikte insanların
fiziksel iş yapma yetisi bariz
olarak azalacaktır.
Kullanılan akıllı saat, gps
sistemleri, akıllı baret gibi
giyilebilir dijital donanımlar iş
kazası ve meslek hastalığını
azaltmada etkin rol oynayacaktır.
Ülkemizde halihazırda yüksek
olan iş kazası ve meslek
hastalıkları oranlarının Endüstri
4.0 etkisi ile düşürülebileceği açık
bir fırsat olarak görülmektedir. Bu
anlamdaki yazılım ve içeriklerin
üretilmesi anlamında tüm paydaş
ve devlet kurumlarının bu günden
pozisyon alması elzemdir.

Kaynakça
1. Meganova. (2022, 16 Nisan). Endüstri 4.0 ve
İSG’nin Dönüşümü: “İSG 4.0”.
http://www.meganova.com.tr/?p=24982
adresinden 16 Nisan 2022 tarihinde alınmıştır
2. Bulut Teknoloji, (2022, 16 Nisan). ROSC-U
Otomatik CPR Cihazı (Kalp Masajı Cihazı).
http://www.bulutteknoloji.com/Urunlerimiz/otom
atik-cpr-cihazi/rosc-u-otomatik-cpr-cihazi-(kalpmasaji-cihazi) adresinden 16 Nisan 2022
tarihinde alınmıştır.
3. Öztürk, A. Ö. (2020). Endüstri 4.0 ile İş Sağlığı
ve Güvenliği [Yayımlanmış Yüksek Lisans
Tezi]. İstanbul Rumeli Üniversitesi.
4. Yamamoto, G. T., Zümrüt, N. ve Altun, D.
(2018). İş Kazalarının Önlenmesinde Sanal
Gerçeklik Teknolojisi ile Deneyimsel Öğrenme.
Uluslararası İşletme ve Pazarlama Kongrasi,
Maltepe Üniversitesi, İstanbul, 29.11.201801.12.2018.
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GEBELİKTE İLAÇ KULLANIMINDA TERATOJENİTE RİSK
DEĞERLENDİRMESİ: KISITLILIKLAR VE YAŞANAN ZORLUKLAR
Ender Tekeş*
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
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 Gebelik sırasında
ilaç kullanımı
doğum defektlerine
neden olmaktadır.
Yapısal defektler
yaşamın ilk yılında
bebeklerin yaklaşık
%2-5'inde
görülmektedir ve
bebek ölümlerinin
en yaygın
nedenlerinden
biridir.
İnsan kullanımı için
onaylanan ilaçların
yüzde 98'i için insan
gebeliğindeki
teratojenik riskin
"belirsiz" olduğu
tespit edilmiştir.

 1 Ocak-31 Aralık
2021 tarihleri
arasında gebelikte
ilaç kullanımı olan
48 gebe için
teratojenite risk
değerlendirmesi
yapılmıştır.
Kullanılan ilaçların
dozu, maruz kalma
yolu ve süresi,
gebelik dönemi ve
sigara/alkol
kullanımı gibi eş
zamanlı
maruziyetler ile
ilacın plasenta geçiş
durumu, insan
verilerinin bulunup
bulunmadığı
incelediğimiz
önemli kriterlerdir.

*e-mail: endertekes@comu.edu.tr
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 Değerlendirmeler
 İnsan verilerinin
sırasında yaşanan
bulunmaması veya
zorluklar insan
çok az olması
verilerinin
nedeniyle çoğu ilaç
bulunmaması veya
için sadece hayvan
çok az olması ve
verileri ile yorum
buna bağlı olarak
yapmak durumunda
risk düzeyini
kalınmaktadır.
öngörmenin zor
Ayrıca hastaların
olmasıdır.
takibi tarafımızdan
Gebelikte sigara
yapılmadığı için
kullanımına devam
gebeliğin sonucu
edilmesinin yaygın
(doğum/
(%25) olması
terminasyon) ve
nedeniyle defekt
malformasyon
görülmesi
durumu ile ilgili
durumunda ilaca mı
bilgi sahibi
bağlı, yoksa ilaç dışı
olunamamaktadır.
kullanımlara mı
Kaynakça
bağlı ayırt etmek
mümkün olmayacağı
için raporlarımıza
sigara/alkol ile ilgili
uyarılar
eklenmektedir.

1. Feldkamp ML, Carey JC, Byrne JLB, et al. Etiology
and clinical presentation of birth defects: population
based study. BMJ. 2017 May 30;357:j2249.
2. Adam MP, Polifka JE, Friedman JM. Evolving
knowledge of the teratogenicity of medications in
human pregnancy. Am J Med Genet C Semin Med
Genet. 2011 Aug 15;157C(3):175-82.
3. Lisi A, Botto LD, Robert-Gnansia E, et al.
Surveillance of adverse fetal effects of medications
(SAFE-Med): findings from the international
Clearinghouse of birth defects surveillance and
research. Reprod Toxicol. 2010 Jul;29(4):433-42.

E-spor Sporcularında Kognitif Performansın Önemi
Amine ATAÇ

amineatac@gmail.com , İstanbul Gedik Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
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“E-spor”
olarak
adlandırılan
rekabetçi
organize
elektronik
video
oyunları, uluslararası
bir endüstri haline
geldi*.
Uzun süreli e-spor
pratiğinin
ve
rekabetin fizyolojik
ve bilişsel sağlık
sonuçları yeterince
araştırılmamıştır. Bu
çalışmanın amacı espor oyuncularında
kognitif fonksiyonlar
üzerine
yapılmış
çalışmaları literatür
taraması
ile
derlemekti.

PUBMED
veri
tabanında ve Google
Schoolar’da
ilgili
aramalar yapıldı.

Kaynakça
*Smithies et al. Life After Esports: A Grand
Field Challenge. Front Psychol. 2020. 11:
883..
** Toth et al. settings Open AccessReview
Converging Evidence Supporting the
Cognitive Link between Exercise and Esport
Performance: A Dual Systematic Review. .
Brain Sci. 2020, 10(11), 859.

Sonuç
PUBMED
veri
tabanında "esport" and
"cognitive"
and
"performance"
şeklinde
arama
yapıldığında
20162022 yılları arasında
14
sonuç
ile
karşılaşıldı.
Google
Schoolar
veri
tabanında "esport" and
"cognitive"
olarak
arama
yapıldığında
anlık 5,380 sonuç,
"esport"
and
"performance"
şeklinde
arama
yapıldığında
anlık
13,400 sonuç bulundu.

Tartışma
Bu derlemede e-spor
sporcularının, birçok
çağdaş meslekte çokca
arandığını
iddia
ettiğimiz benzersiz bir
dizi özel beceri ve
deneyime
sahip
olduğu
yapılan
çalışmalarca
belirtildiği
gözlemlendi.
Bu
nitelikler
arasında
dijital zeka, oturma
pozisyonunda
gerçekleştirilen uzun
süreli insan bilgisayar
etkileşiminde deneyim
ve uzmanlık, becerikli
ve verimli iletişim ve
belki de en önemlisi
gelişmiş
bilişsel
yetenekler
yer
almaktadır.

Toplu olarak büyük esporların çoğunluğunu
oluşturan ve aksiyon
video oyunları olarak
bilinen “First Person
Shooter” “ve “Çok
Oyunculu Çevrimiçi
Savaş
Arenası”
oyunları bilişsel olarak
zorludur*. E-sporun
sporculara yüklediği
talep,
oyuncuların,
oynamayanlara
kıyasla
gelişmiş
bilişsel
yeteneklere
sahip
olduğunu
gösteren
literatürde
artan
sayıda
araştırmayla
sonuçlanmıştır**.
Bundan sebeplerle espor
sporcuları
“bilişsel
sporcular”
olarak
anılarak
kognitif performansın
önemi bu sporcularda
vurgulanmaktadır.
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Giriş
Çin’in Hubei eyaletinde 31
Aralık 2019’da ortaya çıkan
virüs, Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından pandemi
olarak
adlandırılmış
ve
küresel bir sorun haline
1
gelmiştir . Pandeminin hızlı
bir
şekilde
yayılmasıyla
korku, endişe ve panik
bireylerin ve toplumun ruh
sağlığı
açısından
risk
2
oluşturmuştur . Özellikle bu
durum yeni doğum yapan
kadınlarda
kaygı
ve
depresyon
durumunu
3
artırmıştır .

Yöntemler

Sonuç

Annenin bebeği hakkında aşırı
üzüntü, kaygı, yorgunluk ve aşırı
endişe içeren doğum sonrası duygu
durumu
postpartum
depresyon
olarak tanımlanmaktadır 4. Bu
dönem, postpartumun ilk gününden
başlayarak, 6.-8. haftaya veya 1 yıla
kadar devam edebilmektedir 5.
Doğum sonrası dönem, bir bebeğin
bakımının
ve
ihtiyaçlarının
karşılanması için zorlu ve sürekli bir
süreçtir.
Bu
ihtiyaçların
karşılanmasına
COVID-19
sürecinde alınan önlemler, pozitif
olma durumu, endişe ve korkunun
eklenmesiyle daha zorlu bir hale
gelmesi
postpartum
depresyon
oranlarında artışa neden olmaktadır.

Sonuç olarak; pandemi, küresel
morbidite ve mortalitenin yoğun
olduğu, belirsizliğin ön planda
olduğu, sosyal, ekonomik ve
sağlık açısından yüksek riskli bir
durumdur 2. Bu durum annenin
umutsuzluk, çaresizlik, benlik
saygısında azalma ve postpartum
depresyon yaşamasına, bebeği
ile olan bağlanmasına ve
bebeğinin
bakımı
gibi
durumlarda olumsuz yönde
etkilenmesine yol açmaktadır 7.
Bir kadının ruh sağlığı bebeğinin
refahını doğrudan etkilemektedir
8.
Bu
bağlamda
annenin
psikolojik sağlığının, anne bebek
ilişkisinin
gelişiminde
çok
önemli bir faktör olduğu
söylenebilir.

Şekil 1

Şekil 2

Tartışma

Işıkalan vd. (2021) pandemi
döneminde, doğum sırasında
Covid-19 pozitif olan (n=30)
ve olmayan (n=30) toplam
60 doğum yapan kadını
karşılaştırdıklarında,
COVID-19
Enfeksiyonu
geçirirken doğum yapan
kadınların
postpartum
depresyon ve anksiyete
düzeylerinde artış olduğunu
6
saptamışlardır .
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COVID- 19 PANDEMİSİNİN GEBELERİN
BAĞIŞIKLANMASI ÜZERİNE ETKİSİ

Özet
 Bu
çalışmanın
amacı
pandemi
döneminin
gebelerin
bağışıklanması
üzerine etkilerinin
belirlenmesidir.
 Bu amaçla ilgili
literatür incelenerek
pandeminin
gebelerin
bağışıklanması
üzerine
etkileri
ortaya çıkarılmıştır.
 Kadınların doğum
öncesi
bakım
alamamış olmaları;
doğum
öncesi
bakımın önemli bir
bileşeni
olan
gebelerin

Mihriban Ulucan
mihribanulucan@munzur.edu.tr, Munzur Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik
Bölümü

bağışıklanmasını da
olumsuz etkilemiştir.
 Bağışıklanmanın
önündeki engeller
şöyle sıralanabilir;
aşı
etkinliği
konusunda
ki
endişeleri, aşıların
içeriği
nedeniyle
toksik
olduğu
düşüncesi,
aşının
gerekli
olmadığı
düşüncesi, aşılar ve
hastalıklar hakkında
bilgisizlik,
sağlık
profesyonellerinin
tavsiye eksikliğidir.
 Aşı önündeki bu
engellere pandemi
ile birlikte virüsün
bulaşma
korkusu
nedeniyle
sağlık
kurumlarına

başvurmama eklenmiş
oldu.
 Pandemi döneminde
gebelerin
aşılanmasında
yaşanan
aksaklıkların
önlenebilmesi için
sağlık
personellerinin
önerileriönem
taşımaktadır.
 Bu nedenle sağlık
çalışanlarının
gebelerin aşılama
zamanı geldiğinde;
bilgilendirmesi,
gerekli
hijyen
önlemlerini alması
ve
aşılamada
yaşanan aksaklıkları
gidermesi
gerekmektedir.

 Gebelerin
aşılamasın
da
yaşanılan
aksaklıkların
giderilebilmesi için
sağlık kurumlarının
fiziki koşullarının
iyileştirilmesi,
gebelerin
aşılanmasının farklı
aşı
odalarında
yapılaması ve bu aşı
odalarının COVID
servislerinden
uzakta ve COVID
aşısı yapılan aşı
odalarından farklı
odalarda yapılması
önerilmektedir.

Ebelerin teknolojik
Anahtar
Kelimeler:gelişmelere
Blokzincir, uyum
ebelik,sağlayarak
sağlık hizmeti,
görevteknoloji
ve sorumluluklarını yerine getirmesi ebelik mesleğinin çağın koşullarına uygun olarak gelişmesinin önünü açacaktır. Ebelik mesleğinin teknolojiyle entegre olarak gelişimi, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini gösteren unsurlardan birisi olan anne ve bebek mortalite oranlarının azalmasına önemli bir değer katacaktır. Blokzincir tabanlı sağlık uygulamalarının etkin bir şekilde uygulanması ve kullanılması; ebelerin tedavi edici, sağlığı koruyucu ve geliştirici alanlarda sunduğu sağlık hizmetinin kalitesinin ve veriminin artmasına olanak sağlayarak anne ve bebek sağlığı başta olmak
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Dijital
teknoloji,
verilerin
monitör
aracılığıyla
elektronik
olarak görüntülenmesini,
iletilmesini
ve
depolanmasını sağlayan
uygulamaların tümüdür.
Dijital
teknolojiler,
inovasyon için gerekli
olan bilgiyi zaman ve
maliyetten tasarruf ederek
işleyebilmeyi ve daha
kolay
ulaşabilmeyi
sağlamaktadır.
Dijital
teknolojinin alanlarından
biri
olan
blokzinciri
teknolojisi; veri odaklı
olması, merkezi olmayan
bir çatı altında sağlık
kayıtlarının depolanması,
paylaşılabilmesi, erişim
kontrolü, şeffaflık ve
yüksek düzeyde birlikte
çalışılabilirlik
gibi
yönleriyle giderek artan
bir
ilgiyle
sağlık
hizmetlerindeki
yerini
almaktadır.

Blokzincir teknolojisiyle
verilerin depolanması ve
paylaşılması güvenli bir
şekilde yapılabildiği için
hasta takibi, laboratuar test
sonuçları, evde sağlık
bakımı gibi verilen sağlık
hizmetlerinde aksaklıklar
yaşanmadan
hızlı
bir
şekilde
tıbbi
verilere
ulaşılabilmektedir. Sağlık
hizmetlerinin
gelişen
teknolojiye
uyum
sağlayarak daha etkin ve
verimli
bir
şekilde
sunulması kadın, aile ve
toplum
sağlığının
yükseltilmesi
ve
korunmasında
önemli
görev ve sorumluluğu
bulunan ebelik mesleğinin
gelişmesine de olanak
sağlayacaktır.

Ebelerin; anne ve çocuk
sağlığı hizmetlerini etkin
yürütme, bireye, aileye ve
topluma sağlık eğitimi
verme ve danışmanlık
yapma rolleri mevcuttur.
Ebelerin
teknolojik
gelişmelere
uyum
sağlayarak
görev
ve
sorumluluklarını
yerine
getirmesi
ebelik
mesleğinin
çağın
koşullarına uygun olarak
gelişmesinin
önünü
açacaktır.
Ebelik
mesleğinin
teknolojiyle
entegre olarak gelişimi, bir
ülkenin
gelişmişlik
düzeyini
gösteren
unsurlardan birisi olan
anne ve bebek mortalite
oranlarının
azalmasına
önemli
bir
değer
katacaktır.

Blokzincir tabanlı sağlık
uygulamalarının etkin bir
şekilde uygulanması ve
kullanılması;
ebelerin
tedavi
edici,
sağlığı
koruyucu ve geliştirici
alanlarda sunduğu sağlık
hizmetinin kalitesinin ve
veriminin
artmasına
olanak sağlayarak anne ve
bebek sağlığı başta olmak
üzere
tüm
toplumun
sağlığının korunması ve
yükseltilmesine
katkı
sağlayacaktır. Bu çalışma
ile ebelik hizmetlerinin
etkin
yürütülmesinde
blokzincir teknolojisinin
katkıları ortaya konulması
amaçlanmıştır.
Anahtar
Kelimeler:
Blokzincir, ebelik, sağlık
hizmeti, teknoloji

