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GİRİŞ

Anne ölümleri üzerine yapılmış Hindistan 
çalışmaları kanamayı anne ölümünün başta gelen 
nedeni olarak belirlemektedir 1. Özellikle rahatsız 
edici konu doğum sonu kanamadan kurtulan 
kadınların genellikle kendilerini iyi hissetmedikleri 
ve bu duruma da önem verilmemesidir. Gerçekten 
de her yıl doğum yapan 120 milyon kadının 60 
milyondan fazlasında bir çeşit komplikasyon 
gelişeceği tahmin edilmektedir. Bunlardan 15–20 
milyon kadarı küçük veya büyük komplikasyon 
olmasından bağımsız olarak orta derece ile uzun 
vadeli sakatlık geliştirecektir2. Bu şartlar altında 
dengelerin bozulması evrensel bir sorundur. Kadın 
hem eş, hem anne olduğu için ailenin varlığında 
merkez noktadadır. Ölmesi hatta ciddi hastalığa 
tutulması tüm ailenin işleyişini ve çocuklarının 
bakımını etkileyecektir. Aynı önem derecesinde 
kadın bir ülkenin işgücünün önemli bir parçasıdır 
ve iş görmezliği toplum üzerinde genel olarak etkili 
olacaktır. 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ GİZLİ 
PROBLEM

Gelişmekte olan ülkelerdeki sosyokültürel hava 
kadının sağlığına en az önceliğin verilmesidir. 
Bu nedenle annelerin ciddi hastalığı toplumun 
veya hükümetin dikkatini ya az çekerler ya da hiç 
çekmezler. Tam tersine ölüm aile çevresinde ciddi 
rahatsızlık yaratır ve olası sonuçları örneğin dul bir 
baba veya yeniden evlilik durumu zaten kötü olan 
durumu daha da karmaşık hale getirir. Maalesef bu 
gizli problemi açıklığa kavuşturacak gerçek kanıta 
dayalı çalışmalar yoktur. Konu, niteliksel bir bakış 
açısıyla yaklaşmaya değerdir.

DOĞUM SONU KANAMANIN SONUÇLARI

Anneyi ilgilendiren sonuçlar
Sorun ölümün çok ötesindedir. Ölen her kadına 
karşılık 20–30 tane uzun vadeli sakatlık yaşayan 
kadın bulunmaktadır. 
Erken sonuçlar:
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Laktasyonun olmaması ya da bozulması. Bu 1. 
özellikle preterm doğumlarda enfeksiyona 
açık, beslenme bozukluğu olan bebeklere 
yol açar.
Basit endometritten ciddi lohusalık sepsisine 2. 
uzanan doğum sonu enfeksiyonlara yatkınlığa 
yol açan anemi. Bu enfeksiyonlar geç 
lohusalıkta annenin ölüm nedeni olabilirler. 
Sakatlayıcı komplikasyonlara yol açan 3. 
anemik, tüberkülozlu, HIV’li, ve kalp 
hastalıklı annelerde var olan hastalıklarda 
kötüleşme (özellikle doğum sonu kanamayı 
durdurmak için cerrahi girişim yapılmışsa).
Özellikle çocuğuna bakamayan hasta annenin 4. 
doğum sonu zihin değişiklikleri olabilir. 
Burada klasik doğum sonu depresyon hatta 
psikoz için ortam hazırdır. İntihar veya 
infantisit gibi korkunç sonuçlar meydana 
gelebilmektedir.

Gecikmiş sonuçlar:

İkincil amenore ve infertiliteyle sonuçlanan 1. 
hipofiz yetmezliği ve Sheehan sendromuna 
yol açan uzamış çöküntü (Bkz. Bölüm 38).
Prematür yaşlanma, apati ve konfüzyon2. 3. 
Kronik ve kuvvetten düşürücü anemi 3. 
gelişebilir. Dünyadaki gebe kadınların % 
50 ile 90’ı önceden doğum sonu kanama 
olsa da olmasa da bu problemle karşılaşır. 
Anemi diyetle yetersiz demir, folik asit ve 
A vitamini alımı ve parazit enfestasyonları 
ile sıtma gibi kayıplar nedeniyledir.  Ciddi 
anemisi olan kadınlar gebelikte ve doğumda 
enfeksiyona daha yatkındırlar. Obstetrik 
kanamaya bağlı ölüm riskleri daha yüksektir 
ve sezaryen gereken durumlarda yine riskli 
grupta yer alırlar. Dünya çapında anemi 
anne ölümü ve ciddi hastalığının en önemli 
dolaylı nedeni kabul edilir. WHO verileri 
az gelişmiş ülkelerde sadece 2000 yılında 
anemiyle ilişkili kadın üretkenlik kaybının 
5 milyar dolardan fazlasına mal olduğunu 
tahmin etmektedir. 
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Çocukları ilgilendiren sonuçlar
Kadını tehdit eden doğum sonu kanama yenidoğanda 
da ölüm ve sakatlığa yol açabilir. Az gelişmiş 
ülkelerde her yıl meydana gelen ortalama 8 milyon 
perinatal ölümün ezici çoğunluğu annenin sağlık 
problemleri, eylem ve doğumun kötü yönetimi ile 
ilişkilidir5. Örneğin ilerlemeyen ve uzamış eylem, 
doğum sonu kanamanın önemli sebepleri olup 
yenidoğanların ortalama % 3’ünde asfiksiye neden 
olurken. Bu durum çocukların neredeyse % 25’inde 
ölüme ve % 25’inde beyin hasarına yol açmaktadır. 
Ek olarak doğum sonu kanamaya bağlı ciddi anemisi 
olan kadınlar sonraki gebeliklerinde düşük doğum 
ağırlıklı (< 2.500g) bebek sahibi olmaya yatkındırlar. 
Bu düşük doğum ağırlıklı bebekler normal kilodaki 
çocuklara göre ilk bir haftada 20–30 kat daha fazla 
ölüm riski altındadırlar ve yaşayanlar serebral palsi, 
konvülziyon ve ciddi öğrenme bozukluğunu da 
içeren nörolojik bozukluklar geçirmeye adaydırlar. 

Aileyi ve toplumu ilgilendiren sonuçlar
Ev sorumluluğu ve ekonomik nedenlerle, aile ve 
toplum annenin sakatlığından derinden etkilenir:

Tedavi maliyetleri ailenin ekonomik 1. 
durumunu bozabilir.
Azalmış üretkenliği aile gelirini azaltabilir 2. 
ve çocukların okulu bırakarak iş gücüne 
katılmasına ve/veya ev işi sorumluluğu 
almalarına neden olabilir.
Çocuklar genellikle ilgisiz kalır, beslenmeleri 3. 
bozulur ve sağlık problemleri yaşarlar.
Bazı çocuklar fahişeliğe zorlanabilir. 2,3 4. 
milyon fahişe kadının dörtte biri reşit 
değildir.
Aileye duygusal yük çocukta veya babada 5. 
psikopatik davranışlarla ortaya çıkabilir.

Bunlar anne yaşadığında ortaya çıkabilecek 
potansiyel sonuçlarsa kaybedildiğinde neler 
olabileceğini sorgulamak gereklidir.

Annenin ölümü
Anne ölümünün sonuçları sadece aile için değil, aynı 
zamanda tıbbi çevre ve toplum için dramatiktir.

Duygusal yük
Merkezi ve birleştirici nüvenin gidişiyle aile 1. 
parçalanmıştır.
Çocuklar öksüz kalmıştır, akrabalarının ve 2. 
kurumların insafına kalmışlardır ve bazıları 
suçlu veya sokak çocuğu olabileceklerdir.

Baba duygusal ve mali yönden yıkılmıştır, 3. 
yeni doğanı suçlayabilir ki bu yaşayan çocuk 
için felakettir.
Doktor ve/veya hastaneye karşı tıbbi-yasal 4. 
davalar umutsuzluk, kızgınlık veya intikam 
duygusuyla açılabilir.

Çocuklar
Öksüz çocuklar genç suçlu veya toplumun dik kafalı 
bireyleri olmaya adaydırlar ve genellikle önemsiz 
bir hayat sürerken ciddi suçlara ve dilenciliğe 
bulaşırlar.

Baba/koca
Çocukların iyiliği için tekrar evlenebilir ve 1. 
bu yararlı olabileceği gibi aile birliğinin 
bozulmasına da neden olabilir.
Depresyon riski altındadır, geliri azalmıştır 2. 
ve kaynakları tükenmektedir. Bu hoş olmayan 
bir durumdur ama hikaye devam etmektedir.
Kızgınlık veya ekonomik ihtiyaçlardan 3. 
dolayı tıbbi-yasal davalar açabilir.

Toplumu ilgilendiren sonuçlar
Bugün için kadınlar dünyada işgücünün önemli bir 
parçası olup, ülkelerin büyüme ve gelişmesinde 
büyük katkıları vardır. Bu durum doğum sonu 
kanama gibi doğum sonrası uzun vadeli problemlerle 
zayıflar. “Kadının sağlığı, ülkenin zenginliğidir.” çok 
zekice söylenmiş bir sözdür. Daha da önemli olan 
sağlıklı kadınların etkin birer işgücü olması yanı sıra, 
ülkenin sağlık giderlerinin de azalacağıdır. Örneğin 
Hindistan’da sağlık ve aile bakanlıkları çeşitli 
eyaletlerde pek çok kamu hastanesi ve tıp fakültesini 
işletmekte ve mali olarak desteklemektedir. Bu 
hastaneler önemsiz fiyatlarla tıbbi bakım vermekte 
ve esas masraf hükümet tarafından sağlanmaktadır. 
Önlenebilir kronik hastalıklar azaltarak, ulusal 
sağlık harcamaları küçük bir etkiyle azaltılabilir.

DOĞUM SONU KANAMA RİSKİNİ 
AZALTMAK İÇİN ALINACAK ÖNLEMLER 
VE ETKİLERİ

Doğum hekiminin rolü
WHO gebelikte en az dört doğum öncesi muayeneyi 
önermektedir. İlk muayene gebeliğin ilk üç ayında 
yapılmalıdır. Uygun bakım gebelikle indüklenmiş 
hipertansiyon ve anemi gibi pek çok problemin 
tahmin edilmesi, tanı konması ve tedavi edilmesini 
sağlar.
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Eğitimli yardımcının rolü
“Eğitimli yardımcı” terimi ebelik özelliği taşıyan 
(örneğin doktor, ebe, hemşire) normal doğumu 
yaptırabilecek ve komplikasyonların tanısı koyarak 
sevk edebilecek eğitimi almış kişiler için kullanılır. 
İdeal olarak eğitimli yardımcı, hizmet ettiği 
toplulukta yaşar ve onun bir parçasıdır. Normal 
doğum eylemi ve doğumu yönetme kabiliyetinde 
olmalıdır, komplikasyonları tanıyabilmelidir, 
önemli girişimleri başarabilmelidir ve tedaviyi 
başlatabilmelidir. Becerilerinin ötesindeki 
durumlarda veya mevcut koşullarda tedaviyi 
başaramayacakları durumlarda anne ve bebeğin 
sevk edilmesinden sorumludur6. Bulunulan 
bölgeye göre yardımcı ebe/hemşireler, kamuya 
bağlı ebeler, köy ebeleri ve sağlık çalışanları özel 
eğitim sonrası yardımcı statüsüne geçebilirler. Bu 
kişiler genellikle kırsaldaki annelik hizmetlerin 
belkemiğini oluştururlar ve özellikle iyi eğitilmiş 
ebeler tarafından denetlenirse doğum sonuçları bu 
hizmetlerin kullanılmasıyla iyileştirilebilir.

Ev ziyaretleri de sağlık çalışanlarına kadınları 
diyet ve sağlıkla ilgili eğitme ve gıda takviyesi 
verme olanağını tanır. Sağlık farkındalığı uzun 
solukludur. Doğum öncesi bakım veren sağlık 
çalışanları doğumda eğitimli birinin bulunması ve 
güvenli doğum konusunda kadınları bilgilendirmeli, 
komplikasyonların uyarıcı belirtilerini anlatmalı 
ve acil durumlarda yapılacakları öğretmelidirler. 
Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde, doğum 
için güvenli ortam sunan hastane doğumlarının 
önemi her zaman vurgulanmalıdır (Bkz. Bölüm 
49).

Doğum hekimlerinin rolü
Doğum hekimlerinin ulusal topluluğu, Hindistan 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları 
Federasyonu (The Federation of Obstetricians 
and Gynecologists of India [FOGSI]) bu ihtiyacın 
farkında olup, şu programları uygulamaktadır (Bkz. 
Bölüm 49):

Üreme ve çocuk sağlığı: Bu başlık altında 1. 
UNICEF ile işbirliği halinde doğuma yardım 
edecek eğitimli personel ve birinci basamak 
sağlık merkezlerindeki doktorlar için, acil 
obstetrik durumlara müdahaleyi içeren 
çeşitli farkındalık ve eğitim programları 
yürütülmektedir.
FOGSI’nin acil obstetrik bakım: 2. 
FOGSI, Macarthur Vakfı ile işbirliğinde 

Hindistan’ın üç eyaletinde gebelik ve doğum 
komplikasyonları ile ilgili doktor eğitimine 
başlamıştır.

Özet olarak bu problem oldukça büyüktür. Gerekli 
olan çabalar fazladır, kaynaklar yetersizdir ve 
sonuçlar uzun vadelidir. Ancak azimli istek ile 
problem yok edilemese bile azaltılacaktır. 
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