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İran Ortadoğu’da yer alan ve dünyanın en eski 
kültürlerinden birine sahip olan bir ülkedir. Her ne 
kadar İran’ın adı bugünün dünyasında gelişmekte 
olan ülkeler arasında geçse de İran, geçmişte 
eserleri tüm dünyaya yüzyıllarca esin kaynağı olan 
İbn-i Sina gibi ünlü isimlerin yurdu, aklın ve bilimin 
merkeziydi. 

İran İstatistik Merkezi’nin 2005 yılındaki raporuna 
göre İran’ın nüfusu 60.055.488’dir. Aynı yıl kayıtlara 
geçen doğum sayısı 961.572’dir1. Bu yıllarda 
doğumların yaklaşık 2/3’ü şehirlerde meydana 
gelirken, 1/3’ü köy, kasaba gibi kırsal yerlerde 
meydana gelmektedir. 1996’daki 100.000 kişideki 
canlı doğum sayısı 37,4’tür ve bu oran İran’ı gelişmiş 
(<20/100.000) ve gelişmekte olan (>20/100.000) 
ülkeler arasında bir yere konumlandırmaktadır. 
İran Hükümeti’nin Birleşmiş Milletler’in MDG 
yakalama arzusu nedeniyle 1995’te Ulusal 
Ana-Çocuk Ölümlerini Azaltma Komitesi’ni 
kurulmuştur. Bu komite halk sağlığı hizmetlerinin 
sunulması etkileyebilecek sonuçları olan anne ve 
yenidoğan ölümlerinin altında yatan nedenleri 
belirlemek için çalışır. İran Sağlık ve Tıp Eğitimi 
Bakanlığı’nın planladığı Doğurganlık Çağı Ölüm 
İzlemi programıyla her anne ölümünün bir doğum 
komplikasyonuyla ilişkili olup, olmadığı irdelenir. 
Bu komite tarafından toplanmış olan ve dağıtılan 
bazı bilgiler aşağıdadır. 

Doğrudan doğumla ilgili komplikasyonlara bağlı 
olarak 1996’da 382 ölüm meydana gelmiştir. Bu 
ölümlerin en sık nedenleri kanama, eklampsi, kalp-
damar hastalıkları ve lohusalık ateşidir. Doğum 
yapan kadına verilecek tıbbi bakımın önemini 
belirtir şekilde, kanamaların çoğu doğum sırasında 
ya da sonunda gerçekleşmektedir. Bu gözlemler, 
anne ölümlerinin esas nedeni olarak sağlık 
kurumlarına erişmedeki güçlükler ve buralardaki 
imkansızlıkların bildirildiği diğer gelişmekte olan 
ülkelerdekilerle büyük benzerlik göstermektedir.

Anne ölümlerinin 1997–2000 arasındaki yıllık sayısı 
sırasıyla 162, 170, 214 ve 212’dir. Araştırmacılar 

1996’da bildirilenden daha az olan bu sayıları 
yorumlarken, kanıtlayamamakla birlikte, kayıt 
sisteminin yetersizliğini veya az bildirilmiş olmasını 
neden göstermektedirler. Her halükarda tüm bu 
yıllar içinde ölüm nedenlerinin oranları eşittir.

Yukarıda anılan sınırlamalara rağmen araştırmalar 
aşağıdaki sonuçlara erişmiştir:

2000 yılı boyunca ölümlerin % 24,5’i 35 1. 
yaşından büyük kadınlarda ve % 31,5’i en az 
dört doğum yapmış kadınlarda görülmüştür.
2000 yılında ölen kadınların % 57’si ya hiç 2. 
eğitim almamıştı ya da sadece temel eğitim 
almıştı. Bu durum kırsal bölgelerde daha 
belirgindir.
2000 yılında meydana gelen ölümlerin 3. 
2/3’ü kırsal bölgelerde meydana gelmiştir. 
Bu durum gelişmemiş bölgelere de sağlık 
olanaklarının götürülmesinin önemini 
vurgulamaktadır.
Deneyimsiz ve eğitimsiz ebelerin (yerel 4. 
dilde “Ghabele”) yaptırdıkları doğum 
sayısı 1996’da % 44 iken, 2000’de bu sayı 
% 19,5’e düşmüştür. Ancak bu durum hala 
anne ölümlerin ve ciddi hastalıkların önemli 
nedenlerinden biri olarak kalmaya devam 
etmektedir.
1996’da ölümlerin % 43’ü hastanede 5. 
olurken, 2000’de bu sayı % 68,5’e 
çıkmıştır. Bu durum hastanelerdeki 
hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi için 
bir uyarı olarak yorumlanabileceği gibi, 
hastaneye başvuruların artması olarak da 
değerlendirilebilir.

1996–2000 arasındaki bu gözlemlerin ön sonuçları 
yeniden yapılandırılan bir ulusal sistemin 
geliştirilmesine neden olmuştur. 2000’de kurulan ve 
Ulusal Anne Ölümleri Gözlem Sistemi adı verilen 
bu program, sisteme gelen girdilerin dinamik olarak 
izlenmesini, yorumlanmasını ve geri bildirimlerini 
sağlamaktadır. Sistemin en önemli özellikleri 
gebeliğe bağlı ölümler için standart tanımlama 
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yapması, bölgesel gözlem sistemlerinin olması, 
her ölümün kaydedildiği ulusal kayıt sistemiyle 
bağlantılı olmasıdır. Her ölüm hakkında detayların 
elde edinildiği anket formlarının olması, birçok 
kaynaktan veri alması, verilerin zamanında 
toplanması, ölüm nedenlerinin tam olarak 
bildirilmesi (özellikle önlenebilenler), sonuçların 
geri bildirilmesi ve yayımlanması ve son olarak da 
sorunların çözümlenmesi için plan yapma ve bunları 
uygulaması da diğer öne çıkan noktalardır.

Yeni gözlem programı kullanılmaya başlandıktan 
sonra 2001 ile 2004 arasındaki zaman içinde 
bildirilen ölüm sayısında belirgin artış olmuştur. Bu 
değişimi yeni sistemin yüksek uyum ve sadakatle 
kullanılmasına bağlamak mümkündür. 2001, 2002, 
2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla 222, 308, 332 ve 
278 anne ölümü bildirilmiştir. Tablo 1 bu çalışmanın 
ana sonuçlarını göstermektedir.

Anne ölümlerinin ana nedenleri kanama (% 34,8), 
eklampsi (% 16,7), emboli (% 10), infeksiyon (% 
9,1), kalp-damar hastalıkları (% 6,2), diğer nedenler 
(% 12,5) ve bilinmeyenlerdir (% 10,7)2.

Daha önce de belirtildiği gibi bu istatistikler (İran 
Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı’nın Anne Sağlığı 
Bölümü’nün yayınlarından alınmıştır.) sadece 
kaydedilmiş olguları göstermektedir, gerçek sayılar 
bunlardan daha fazla olabilir. Dahası, kanamaya 
bağlı ölümlerin büyük bir kısmı az gelişmiş ya da 
kırsal bölgelerdeki sağlık hizmetlerinin yetersizliği 
ya da hiç olmamasına bağlıdır. Yeterli sağlık hizmeti 
olanaklarının olduğu kentlerdeki ölümlerin oranı 
oldukça azdır ve bunların büyük kısmı az gelişmiş 
bölgelerden zamanında yapılmayan sevklere 
bağlıdır.

Tıbbi bakım hizmetlerinin yetersiz olduğu ya da 
hiç olmadığı yerlerde görülen anne ölümlerinin bir 
başka önemli nedeni de lohusalık ateşidir. Gecikmiş 
tanı ve antibiyotiklere erişmedeki güçlük olasılıkla 
altta yatan nedendir. Dahası 1998–2000 arasında 
tetanoz aşılaması gebelerin sadece % 80’ine 
yapılmaktaydı2. Bu bağlamda gelişmemiş yerlerde 
infeksiyonların anne ölümlerinde kanamadan sonra 
ikinci neden olduğu ve hatta eklampsiyi geçtiği 
tahmin edilmektedir. Üstelik bu hastalar tedavi 
seçeneklerinin kısıtlı olması nedeniyle geç sevk 
edildiklerinde kanamayla gelen hastalardan daha 
kötü prognoza sahiptirler.

İran’daki anne ölümlerinin en sık nedeni kanamadır 
ve doğum sonu kanama bunun en sık görülen 
türüdür. Ne yazık ki doğum sonu kanamayla ilgili 
olarak toplum temelli, resmi bir kayıt sistemi 
bulunmamaktadır. Bunun yerine sadece üniversite 
hastanelerinde yapılmış, iki tane, kesitsel çalışma 
bulunmaktadır. Her ne kadar bu çalışmalar 
İran’daki doğum sonu kanama hakkında kesin 
durumu yansıtmasa da, yol gösterici bazı öğeler 
içermektedirler.

Sadeghi ve arkadaşları tarafından 1993’te, 
Tahran’daki Akbarabadi ve Firoozgar 
Hastaneleri’nde yapılan ilk çalışmada 18.134 
doğum yapan kadından 141’inde doğum sonu 
kanama görülmüştür. Buna göre sıklık % 1’dir. Bu 
hastaların % 90’ı normal doğum yaparken, % 10’u 
sezaryenle doğum yapmıştır. Doğum sonu kanaması 
olan olguların 2/3’ü ilk ya da ikinci doğumunu 
yapmaktaydı. Doğum sonu kanamaya müdahale % 
91 olguda erken dönemde, % 9 olguda geç dönemde 
olmuştur. Olguların 2/3’ünde kanama hafifken, 
1/3’ünde kanama orta ya da ağırdı.

Bu çalışmada kanamaların etiyolojileri uterus 
atonisi (% 38), gebelik ürünlerinin tamamının 
çıkarılamaması (% 38), yaralanmalar (% 8), 
doğumun 3. evresinin uzaması (% 4), lohusalık 
ateşi (% 1,4), uterus yırtılması (% 1,4), plasenta 
akreata/inkreata (% 1,4) ve hematom (% 1,4) gibi 
nedenlerdir.

Hastaların % 62’sinde altta yatan neden 
bulunmazken, %13’ünde indüksiyon yapılması, % 
9’unda multiparite kanamayla ilişkili bulunmuştur. 
Bu ilişki özellikle uterus atonisi olanlarda 
belirgindir. Hastaların yaklaşık 2/3’ü birden 
fazla tedaviye ihtiyaç duymuştur. Uterus atonisi 
olan hastaların büyük bir kısmı uterus masajı ve 
oksitosinle başarıyla tedavi edilmişlerdir. Ancak 
gebelik ürünlerinin tamamının çıkmadığı hastalarda 
dilatasyon ve kürtaj da yapılmıştır. Altı hastaya 
(% 4,2) acil histerektomi yapılmıştır. Bunların 
ikisinde neden plasenta akreata, ikisinde neden 
uterus yırtılması, birinde neden uterus atonisi ve 
birinde de neden plasenta akreatayla birlikte uterus 
yırtılmasıdır3.
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Kadınların yüzdesi
2001 2002 2003 2004

Yaş
> 18 ve < 35 76 71 77 71
< 18 1 2 3 2
> 35 20 25 20 27

Yerleşim yeri
Kent 42 44 45 44
Kırsal 58 56 55 56

Zamanında bildirilen ölüm raporu 36 80 92 88
Benzer ölümleri önlemek için bir plan öneren 32 76 62 57
Benzer ölümleri önlemek için plan uygulayan n/a 53 45 50
Önlenebilir ölüm nedenlerini saptayan n/a 76 66 63

Gebelik sayısı ≥ 5 29 30 20 24
Gebelik arası süre < 3 yıl 10 16 20 23
Gebeliğin başından beri yüksek riskli gebelik 60 73 67 71
Gebelik sırasında ölüm 15 16 18 9
Doğum sırasında ölüm 4 8 4 9
Doğumdan sonra ölüm 80 75 76 78

Evde doğum 36 22 20 15
Hastanede doğum 61 73 78 78
Evde anne ölümü 19 11 9 9
Hastaneye giderken anne ölümü 10 11 13 10
Hastanede anne ölümü 69 75 73 80

Doktor tarafından yaptırılan doğum 46 56 56 69
Doktor tarafından yaptırılmayan doğum 36 36 40 25
Kendi kendine doğuran kadın 17 7 4 6
Normal yolla doğum yapan kadın 57 48 52 43
Sezaryenle doğum yapan kadın 42 50 48 55

Ailenin gecikmiş kararı nedeniyle gerçekleşen ölüm 19 38 37 36
Gecikmiş sevk nedeniyle gerçekleşen ölüm 5 23 29 32
Hastanede gecikmiş tedavi nedeniyle olan ölüm 74 37 39 37

Bu çalışmanın 13 yıl önce yapıldığını, o dönemde 
çalışmanın yapıldığı merkezde ultrasonografinin 
olmadığını ve gebelik ürünü kaldığından şüphe 
duyulanlara doğrudan dilatasyon ve kürtaj 
yapıldığını hatırlatmamız gerekir. Ayrıca doğumun 
üçüncü evresinin iyi yönetilmemesinin de etki eden 
başka bir konu olduğunu belirtmeliyiz.

İkinci çalışma Beigi ve arkadaşları tarafından 2001 
ile 2004 arasında, Tahran’daki Arash Hastanesi’nde 
doğum yapan 5.601 hastadan doğum sonu kanaması 
olan 74’ünü irdelemektedir4. Bu çalışmada üç yıl 
içinde doğum sonu kanama için bildirilen sıklık % 
1,3’tür. En sık bildirilen nedenler uterus atonisi (% 
60), yaralanma (% 23) ve gebelik ürünü kalmasıdır 
(% 16). Doğum sonu kanaması olan hastaların % 
77’si 20–35 yaş arasında ve % 70’i 38.–40. gebelik 

haftaları arasındadır. Nulliparite ve multiparite 
dağılımı eşittir. Olguların 2/3’ü normal yolla doğum 
yaparken, % 32’si sezaryenle doğum yapmıştır. 
Dört hasta (% 5,4) makrozomik bebek doğurmuştur. 
İki hastada (% 2,7) çoğul gebelik varken, bunların 
sadece birinde polihidramnios vardı. Olguların % 
88’inde doğum süresi normalken, % 11’inde uzun 
ve % 1’inde ise kısaydı. Hastaların 1/3’ü oksitosinle 
indüksiyon alırken, 2/3’üne hiçbir indüksiyon 
uygulanmamıştır.

Bu çalışmadaki doğum sonu kanamaların yaklaşık % 
40’ı, çoğu da uzaktaki birinci basamak kurumlardan, 
sevk edilerek hastaneye ulaşmışlardır. Sevk edilen 
hastalarda çoğu kez olumsuz prognoz saptansa da, 
hiçbirinde anne ölümü meydana gelmemiştir4.
Bu çalışmalar İran’daki doğum sonu kanamanın 
kesin resmini çizememektedir. Ancak başkentteki üç 

Tablo 1: İran’da 2000–2004 arasında görülen anne ölümlerinin özellikleri
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üniversite hastanesinde de doğum sonu kanamanın 
olduğunu göstermektedir. Buradan hareketle, 
tüm dünyada toplum temelli istatistiklerin eksik 
olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Bu sonuçlar 
ayrıca gelişmekte olan ülkelerde görülen bu 
sorunun, geçmişte olduğu gibi, bugün de sürdüğünü 
göstermektedir.
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