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GİRİŞ

Asya, Kuzey Kutbu Okyanusu’ndan Ekvator’a ve 
güneydoğuda Sumatra ve Borneo’dan güneybatıda 
Süveyş Kanalı’na kadar uzanan dünyanın en büyük 
kıtalarından biridir. Kuzeybatı sınırını Ural Dağları 
ve Ural Nehri oluşturur. Asya ayrıca dünya nüfusunun 
yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yapar. Dünyanın en 
kalabalık iki ulusunu (Çin ve Hindistan) barındırır. 
Dünyadaki en uzun nehirlerden üçüne (Ob, Yangtze 
ve Amur) sahiptir. Pirinç ve hindistancevizi ekim 
alanlarından olduğu kadar çöllerden de meydana 
gelmiştir.

Sosyoekonomik iyilik halinin bir ölçütü olan 
anne ölüm oranlarında ülkeler arasında keskin 
farklılıklar bulunmakla birlikte, doğum sonu 
kanama anne ölümü ve ciddi hastalığının önemli bir 
sebebidir1. Anne ölümünün en önemli nedenleri ve 
bu oranının azaldığı hal ve koşullar, Asya ülkeleri 
arasında değişkenlik göstermektedir. Obstetrik 
kanama sıklıkla Asya’daki anne ölümlerin en 
yaygın nedenidir. Bu gerçeğin kabul edilmesi ve 
kanamalı kadınların yönetimini hedef almış bakım 
iyileştirmeleri, tıbbi otoritelerin olduğu kadar 
hükümetlerin de karşı karşıya olduğu önemli olan 
zorluklardır.

Birçok ulusun toplam yerel üretiminde artış ve 
ilerlemesi, kanamaya bağlı anne ölümlerde azalma 
ile her zaman birliktelik göstermiyor olması son 
birkaç on yılda Asya hakkındaki çarpıcı bir özelliği 
ortaya koymaktadır. Modern ve oturmuş bir 
ekonomiye sahip Japonya’da dahi obstetrik kanama, 
anne ölümlerinin en sık nedenidir ve bundan 
yetersiz obstetrik hizmetler sorumlu tutulmuştur2. 
Bunun tam aksine Hong Kong’un 1966 ve 19853 
yılları arasındaki yerel üretimi 14 kat artarken, anne 
ölümleri 1961 ve 1985 yılları arasında 9 kat düşüş 
göstermiştir4.

Eylül 2000’de 189 ülkenin temsilcileri New 
York’da Birleşmiş Milletler Milenyum Zirvesi’nde 
buluşmuş ve sekiz hedefe sahip olan Milenyum 

Deklerasyonunu onaylamışlardır. Milenyum 
Deklerasyonu insani gelişimin teşviki ve küresel 
eşitsizliğin azaltılması için 21. yüzyıl başlangıcında 
küresel bir gündemi ifade eder. Beş numaralı hedef 
anne sağlığın iyileştirilmesidir. Tayland ve Çin gibi 
bazı Asya ülkeleri Milenyum Gelişim hedeflerine 
dair ilerleme raporlarını yayınlamışlardır5,6. 
Deklarasyondan bu yana geçen zamanda Asya’dan 
doğum sonu kanama yönetiminde yüreklendirici 
işaretler alınmaktadır. İki husus çok nettir: Asya 
ülkeleri doğum sonu kanamadan kaynaklanan 
anne ölümlerini kontrol edebilmek için belirgin 
çaba sarf etmektedir ve Asya’nın hem toplam yerel 
üretimi, hem de nüfusu artmaya devam edecektir. 
İç içe girmiş bu iki durumun kanamaya bağlı anne 
ölümlerini nasıl etkileyeceği ise toplam yerel üretim 
artışından daha başka faktörlere bağlı olacaktır.

ANAHTAR KONULAR

Doğum sonu kanamanın tarifi değişkenlik gösterir. 
Standart tarif doğumdan sonraki 24 saat içinde 
500 ml veya daha fazla kan kaybıdır. Buna karşın 
Dünya Hastalık Listesi 2000 doğum sonu kanamayı 
sadece kan kaybı 1.000 ml veya daha fazla olduğu 
zaman tarif eder7. Tayland’da Prasertcharoensuk ve 
arkadaşları 228 gebe kadın üzerinde çalışmışlar ve 
gerçek birincil doğum sonu kanama (1.000 ml ve 
üzerinde kan kaybı olarak tarif edilmiştir) insidansını 
kan kaybı ölçümü ile % 3,51 olarak bildirmişlerdir8. 
Başka yazarlar kan kaybının görsel tahmininin 
doğum sonu kanamayı ancak % 0,44 hastada doğru 
olarak saptayabileceğini bildirmişlerdir8. Asya’dan 
yayınlanan ilk raporlardan biri normal doğumlarda 
“ölçülen” ve “tahmini” kan kayıpları arasında 
anlamlı farklılıklar olduğunu göstermiştir9. Hong 
Kong’da standart doğum öncesi bakım alan normal 
gebe grubunda yapılan çalışmada, 37 primipar ve 
25 multipar normal doğum yapan olgunun, normal 
doğum esnasındaki kan kayıpları ölçülmüştür. 
Primigravidlerde ortalama tahmini kan kaybı 260 
ml ve ortalama ölçülen kan kaybı ise 401 ml’dir. 
Multiparlarda ortalama tahmini kan kaybı 200 ml 
ve ortalama ölçülen kan kaybı ise 319 ml’dir. Her 
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iki grupta da ortalama tahmini kan kaybı, ortalama 
ölçülen kan kaybından anlamlı olarak (p < 0.05) 
daha düşük bulunmuştur. Ölçülen ve tahmin edilen 
kan kayıpları arasındaki farklılığın boyutları, ölçülen 
kan kaybı ile orantılıdır (Şekil 1). Bu çalışma normal 
doğumdaki kan kaybının kabul edilebilir olduğunun 
altını çizmektedir. Birincil doğum sonu kanamanın 
standart tanımı kullanılarak 62 hastadan 11’inde (% 
17,4) fark edilmeyen birincil doğum sonu kanama ve 
6 hastada (%10) ise doğum sonu anemi gelişmiştir.
Doğum sonu kanama hakkındaki çalışmalar 
tanımındaki değişkenlikler, gözlemsel tahminlerdeki 
farklılıklar, ölçülen kan kaybı, birçok ülkedeki 
uzak ve geniş bölgelerden veri toplamanın zorluğu 
nedenleriyle sınırlıdır. Birçok araştırmada obstetrik 
kanama yönetim ve insidansı rapor edilmiştir. 
Fakat doğum öncesi kanama doğum sonu ve ikincil 
doğum sonu kanamaya dahil edilmiştir. Anne ölüm 
oranlarının birçok bölgede gizlilik içeren bilgi 
kapsamında kayba uğradığı göz önüne alınacak 
olursa çoğu Asya ülkesinde mevcut yayınlara 
dayanılarak doğru verilere ulaşmak mümkün 
olmamaktadır. 

ASYA VERİLERİ

Doğum sonu kanama gelişmekte olan ve gelişmiş 
dünyada anne ölümlerin önemli bir nedeni olmaya 
devam ederken, bu bölüm mevcut verileri detaylı 
olarak incelemektedir.

Japonya
Japonya Asya’daki en büyük ve en karmaşık 
ekonomisi ile esasen II. Dünya Savaşı’ndan 
sonra yenilenmiş bir sağlık sistemine sahip ülke 
konumundadır. Bu avantajlarının yanı sıra doğum 
sonu kanamadan kaynaklı anne ölümlerinin sayısı 
1995’den 2003’e, 4’den 17’ye yükselmiştir11. Daha 
da önemlisi doğum sonu kanama nedenli anne ölüm 
oranı 1995 ve 2003 yıllarında % 4,7’den % 24,6’ya 
yükselmiştir (Şekil 2). Aynı zaman diliminde bir 
anne ölüm nedeni olan obstetrik emboli (amniyos 
sıvısı, hava ve septik emboliye ilaveten pulmoner 
emboli) insidensi azalmıştır.
Nagaya ve ark. Japonya’da 1991 ve 1992 yılları 
arasında görülen 219 anne ölümü olgusu üzerinde 
çalışmışlardır. Bu çalışmanın amacı anne ölümü 

Şekil 1: Ölçülen ve tahmini kan kaybı farkının, ölçülen kan kaybına karşı şeması. Duthie SJ ve ark. Eur J 
Obstet Gynaecol Reprod Biol 1990;119–24, Elsevier izni ile 9
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nedenlerinin belirlenmesi, anne ölümlerini önlemeye 
yönelik tedavi yaklaşımlarının irdelenmesi ve 
korunma faktörlerinin saptanmasıydı. Tespit edilen 
230 anne ölümünün 197’si hastanede gerçekleşmiş 
olup tıbbi kayıtları incelenebilir haldeydi. Ölümlerin 
22’siyse sağlık merkezi dışında olmuştu, fakat tıbbi 
kayıtları vardı. Son olarak 11 anne ölümüne ait ise 
herhangi bir tıbbi kayda rastlanılmamıştır. Kanama 
anne ölümlerinde en sık neden olarak saptanırken, 
kaydına ulaşılabilen 219 kadından 86’sında (% 
39) meydana gelmiştir. Toplamda anne ölüm oranı 
100.000 doğumda 9,5 olarak saptanmıştır. Bu 
oran Hong Kong’da 1986–1990 yılları arasında 
bildirilen oranın yaklaşık iki katıdır (100.000 
doğumda 4)12. Nagaya ve ark sağlık kurumlarında 
gerçekleşen anne ölümlerinin % 37’sinin büyük 
olasılıkla önlenebilir ve diğer % 16’lık kesiminin 

ise muhtemelen önlenebilir olgular olduğunu 
bildirmişlerdir. Önlenebilir ölümlerden birçoğu tek 
bir hekimin hem doğum hekimi, hem de anestezist 
olarak görev yapmasına bağlanmıştır. Nagaya ve ark. 
Japonya’daki yetersiz doğum hizmetlerinin anne 
ölümüyle ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır.

Hong Kong
1961–1985 yıllarına ait Hong Kong’dan elde edilen 
veriler anne ölümlerin en önemli nedeninin gebelik 
ve çocuk doğurma eylemi esnasında gelişen kanama 
olduğunu göstermiştir (ICD 9. Düzeltme 640, 641, 
666). Çalışma dönemindeki 438 anne ölümünden 
150’si (% 34) kanama nedenlidir. Bu durum 89 (% 
20) preeklampsi ve 60 (% 14) dış gebeliğe bağlı anne 
ölümü olguları ile karşılaştırılabilir. Anne ölümlerin 
dağılımının olgulara göre iki dönemde (1961–1965 
ve 1981–1985) karşılaştırılmasıyla, kanamaya bağlı 

Şekil 2: Ana nedenlerine göre anne ölümleri, 1995–2003 (İstatistik ve Bilgilendirme Bölümü, Bakanlık 
Sekreterliği, Sağlık Bakanlığı, Japonya)
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ölümlerde % 86 azalma olduğu gösterilmiştir4. 
1981–1985 yılları arasında pulmoner emboli anne 
ölümlerinin önde gelen nedenlerinden değildi. 
Obstetrik kanama ve pulmoner emboli hakkında 
Hong Kong’dan alınan daha ileri veriler ilginç bir 
gözlemi ortaya koymuştur (Şekil 3). 1986–1990 
yılları arasında en sık anne ölüm nedeni pulmoner 
embolidir12. Her ne kadar doğum ve gebelik 
esnasındaki kanama her iki dönemde de aynı oranda 
(% 34) anne ölümüne neden olsa da, Hong Kong’da 
kanama artık anne ölümlerde en sık neden değildir. 
Buna rağmen kanamaya bağlı ölümlerin azalmamış 
olması halen endişe verici bir durumdur.

Bunlar geri kalan Asya ve elbette tüm dünya için 
alınması gereken çok önemli derslerdir. 1961 ve 
1985 yılları arasında Hong Kong deneyimi net olarak 
göstermiştir ki Hong Kong’un küresel yerel üretimi 
arttıkça, anne ölüm oranı düşmektedir. 1961–1985 
yılları arası pulmoner emboliye bağlı ölümlerin 
kesin sayılarına ait verilere ulaşılamamakla birlikte4, 
bunun Hong Kong’da anlamlı bir anne ölüm 

nedeni olduğu hatırlanmalı ve hatta 1986–1990 
yıllarında kanamadan daha sık bir neden olduğu 
bilinmelidir12. Hong Kong’da neden pulmoner 
embolinin kanamadan daha fazla anne ölümü nedeni 
olduğu sorusunu sormak önemlidir. Bu sorunun 
kısmi cevabı sivil uygulamadaki değişimlere bağlı 
olabilir. 1986’dan bu yana tüm anne ölümleri adli 
tıp tarafından incelenmektedir. Ölümcül doğum 
sonu kanama tanısı konulmasındaki güçlüklerden 
dolayı Asya’da birçok bölgede doğru teşhis mümkün 
olmamıştır.

Hindistan
Chhabra ve Sirohi, kanamaya bağlı anne ölümleri 
hakkında Hindistan’ın kırsal kesiminde 20 yılın 
üzerinde bir süreyle çalışmışlardır13. Obstetrik 
kanama, vakaların % 19,9’unda anne ölümlerinin 
nedeniyken ölümcül kanamanın ana nedeni atoniye 
bağlı doğum sonu kanamadır. Diğer nedenler ise 
uterus rüptürü, plasenta ayrışması ve plasenta 
parçalarının uterus içinde kalmasıdır. Neden bu 
kadar kadının atoni nedeniyle öldüğü mantıklı bir 

Şekil 3: Hong Kong’da 1986–1990 yılları arasında hipertansiyon veya dış gebelik nedeniyle hiçbir anne 
ölümü gerçekleşmedi. Bu geçmiş 25 sene ile karşılaştırıldığında çok anlamlı bir başarıdır. Gebelik esnasında 
ve doğumda (ICD 640, 641, 666) kanama anne ölümünün anlamlı bir nedeni olarak kalırken, bu çalışma 
döneminde anne ölümlerinin en sık nedeni obstetrik pulmoner embolidir. (ICD 673) Duthie SJ et al. Br J 
Obstet Gynaecol 1994; 101: 906–7, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists izni ile. 
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soru olarak akla gelmektedir. Cevabı ise oldukça 
basittir: yüksek oranda (% 60) gerçekleşen evde 
doğumlar ve tıbbi destek yokluğu ve/veya uterotonik 
ajan kullanılmamasıdır.

Hindistan Calcutta’da 1995–1997 yıllarında 
yürütülen çalışmada anne ölüm oranı 100.000 
doğumda 686,67 bulunmuştur. preeklampsi % 53,2 
ile en sık nedenken, kanama % 16,75 ile ikinci en 
sık nedendir14.

Birçok rapora göre Hindistan’daki anne ölümlerinin 
en sık nedeni kanamadır. İki farklı 5 yıllık dönemin 
karşılaştırılmıştır (1987–1991 ve 1992–1997). 
Buna göre hem kanamaya bağlı ölümler, hem de 
kanamanın doğrudan anne ölümleri içindeki oranı 
artmıştır15. Hindistan’ın Peninsular bölgesindeki 
Devlet Hastanesi’nden alınan veriler anne 
ölümlerinin başlıca nedenlerinin kanama ve 
sepsistir. 1987 ve 1991 yılları arasında meydana 
gelen 105 anne ölümünün 47’si (% 31) sepsis, 
36’sı (% 25,4) kanama nedeniyledir. Buna karşın 
takip eden beş yıldaki (1992–1997 yılları) 107 anne 
ölümünün sadece 22’si (%  13,5) sepsise, 45’i (% 
28) kanamaya bağlıdır. Batı Hindistan’daki bir 
hastanede kanamaya bağlı anne ölüm oranı % 24,6 
rapor edilerek, anne ölümlerinin başlıca kanama 
kaynaklı olduğu gösterilmiştir16. Haziran 1993 ve 
Haziran 1998 arasında kuzeydoğu Hindistan’dan 
alınan beş yıllık veriler yine kanamanın % 27,65 
ile anne ölümlerinin en sık nedeni olduğunu 
göstermiştir17. Daha detaylı ve eleştirel bir analizde 
Mukherji ve ark, kanamaya bağlı anne ölümlerinin 
% 58,0’inin doğum sonu kanamaya bağlı olduğunu 
ve bunun da esasen yerleşim yerlerindeki acil hasta 
nakil hizmetlerinin eksikliğinden kaynaklandığını 
bildirmişlerdir17.

Pakistan
Pakistan’dan gelen kanıtlar ülkenin birçok 
bölgesinde kanamanın en sık anne ölüm nedeni 
olduğunu göstermektedir. Bir çalışmada anne 
ölümlerinin doğrudan nedenleri % 78,1 oranında 
saptanmış ve bu nedenlerin içerisinde kanama 
en sık olarak bildirilmiştir18. Pakistan’da üçüncül 
merkez kaynaklı bir çalışmada da kanama, anne 
ölümlerinin en sık nedeni olarak rapor edilmiştir19. 
Anne ölümlerin üçte biri kanamaya (26 olgunun 
9’u) bağlı gelişmiştir ve yazarların ortak yorumu bu 
anne ölümlerin birçoğunun engellenebilir olduğu 
yönündedir. 

Tayland
Tayland’dan alınan veriler, 1985–1998 yılları 
arasında devlet hastanelerinde anne ölüm oranını 
100.000 doğumda 19,18 olarak göstermektedir. En 
sık neden kanama iken yazarların ortak çıkarımı 
anlamlı sayıda anne ölümün engellenebilir olduğu 
şeklindedir. 

Endonezya
1995–1999 yılları arasında Güney Kalimantan’da 
bölgesel tabanlı yapılan bir denetlemede 
Endonezya’da anne ölümlerinin % 41 oranında 
kanamaya bağlı olduğu gösterilmiştir21. 
Supratikto ve ark bazı anahtar konuları içeren 
bir inceleme tartışması sağlamışlardır. Onların 
Güney Kalimantan’daki anne ölümü incelemeleri 
bu bölgede sağlık hizmeti veren kurumların ve 
politikacıların sorumluluk kavramını geliştirerek 
obstetrik bakım kalitesinde olumlu değişime 
yol açmıştır. Supratikto ve ark aynı zamanda 
olayın tekrar gözden geçirilebilmesi için bilimsel 
kanıtların birleştirilmesi gerektiği hususunun altını 
çizmişlerdir. Bunlar, Asya’nın bazı bölgelerinde 
anne ölümünün yeterince sağlıklı incelenmediğine 
dair yeterli kanıtlar bulunduğu için önemlidir22.

Malezya
Malezya’da 1981–1990 yıllarını kapsayan 10 yıllık 
çalışma raporu anne ölümlerini 100.000 doğumda 74 
olarak bildirmiştir23. Anne ölümlerinin en sık nedeni 
kanama olarak rapor edilmiştir. 1981 ve 1990 arası 
on yıldaki diğer nedenler ise hipertansiyon, emboli 
ve sepsistir. Anne ölümleri ile ilgili diğer risk 
faktörleri ise doğum öncesi bakım eksikliği, 40 üstü 
anne yaşı, grand multiparite ve Hint etnik kökenli 
olmak sayılabilir. Ölüm sonrası inceleme ise ölen 
kadınların ancak % 8,2’sinde yapılabilmiştir.
Benzer olarak Malezya’dan bir başka rapor doğum 
sonu kanama, obstetrik emboli, travma ve gebeliğe 
bağlı hipertansif bozuklukları 131 ani gelişen anne 
ölümünün ana nedenleri olarak rapor etmiştir23. 
Ani anne ölümü tüm anne ölümlerinin % 20,6’sını 
oluşturmaktadır. Sezaryen sonrası 20 kadın ölmüştür. 
Bu nedenle solunum ve dolaşımın durduğu hastalara 
acil müdahale ve bakım hakkındaki eğitimin 
gerekliliği vurgulanmıştır. 

Çin
Çin’den alınan verilerde yine doğum sonu kanamanın 
anne ölümlerine olan katkısının altı çizilmektedir. 
Çin’de iki kırsal kesimde (Henan ve Jiangsu)  
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yürütülmüş olgu kontrollü çalışmada doğum sonu 
kanamanın her iki kırsal kesimde de anne ölümünün 
önde gelen nedeni olduğu gösterilmiştir24. Burada 
ölümlerin büyük bir kısmının kadınların evden 
hastaneye nakli esnasında geliştiği belirtilmiştir ve 
bu gerçek diğer ülkelerin raporlarında yeterince 
vurgulanmamıştır. Çin’de Myiun eyaletinde yapılan 
bir çalışma anne ölümlerin % 27,3 oranında rapor 
edilmediklerini bildirmektedir25. Anne ölümlerin 
sıklık sırasına göre nedenleri kanama, doğum 
sonu infeksiyonlar ve gebelikle indüklenen 
hipertansiyondur. Ülkede 1985–1988 arası üç yılda 
sağlık sisteminde kasaba sağlık istasyonlarından 
şehir hastanelerine hastaların taşınması, doğum 
sonu kanama, şiddetli preeklampsi, amniyos 
sıvı embolisi, şok ve yenidoğan asfiksisi gelişen 
kadınların yönetiminde ve bakımında anlamlı 
bir gelişim kaydedilmiştir. Pilot alanlardaki bu 
gelişmeleri anne ölümü oranındaki anlamlı düşüşler 
izlemiştir25.

Suudi Arabistan
Suudi Arabistan’da anne ölümlerin başlıca 
nedeninin % 43,75 ile kanama olduğu 1983–2002 
yılları arasında bir üniversite hastanesinde yapılan 
çalışmadan anlaşılmaktadır26. Yazarlar her bir anne 
ölümünün nedenini ortaya çıkarmak için detaylı 
analizler yapmışlar ve potansiyel olarak önlenebilir 
faktörleri analiz etmişlerdir. Anne ölümü için 
risk faktörleri 35 yaş üstü anne yaşı, paritenin 
5 ve üzeri olması ve demir eksikliği anemisi 
olarak bildirilmiştir26. Ana önlenebilir faktörler 
ise hastaların zamanında tıbbi destek ve tedavi 
almasındaki yetersizlik ve hastaların tedavilere 
uyum göstermemesidir.

Sri Lanka
Kanama birçok Asya ülkesindeki en başta gelen anne 
ölüm nedeni olarak bildirilse de, bunun her zaman 
ana neden olmadığı da vurgulanmalıdır. Örneğin Sri 
Lanka’da 11 yıllık süreyi kapsayan bir çalışmada 
103 anne ölümü tespit edilmiş ve ana nedenler 
olarak sepsis (% 26), hipertansiyon (% 24) ve 
kanama (% 20) sorumlu tutulmuştur27. Hasta bakımı 
ölüm vakalarının % 79’unda standartların altında 
olarak saptanmış. Bakım kalitesindeki yetersizliğin 
anne ölümlerini % 7 oranında etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır.

Bangladeş
Burada da kanama anne ölümü nedenlerinin 

başında değildir. 8.562 anne ölümün saptanıldığı bir 
çalışmada eklampsi (% 34,3) birinci sırada, kanama 
(% 27,9) ise ikinci sırada bildirilmiştir28.

Singapur
Singapur’da ki durum cesaret vericidir. Dikkatle 
incelendiğinde anne ölümlerinin sanayileşmiş 
ve daha küçük ülkelerde kanama, sepsis, emboli 
veya hipertansiyon gibi geleneksel nedenlere bağlı 
gelişmediği anlaşılmaktadır29. 1986–1992 yılları 
arasındaki yedi yıllık sürede Singapur’daki ulusal 
üniversite hastanesinde anne ölüm oranı rastlantısal 
ölümleri de kapsayacak şekilde 100.000 doğumda 
34,4 olarak bildirilmiştir. Ölen kadınların birçoğunda 
ise bu grup hastaları yüksek risk grubuna sokan diğer 
tıbbi bozuklukların altta yattığı tespit edilmiştir. 

YORUM

Asya’da doğum sonu kanama bazı istisnai 
durumlar dışında anne ölümlerinin önde gelen 
nedenidir. Rakamlar büyüktür ve genellikle düşme 
eğilimindedirler. Buna karşın bazı bölgeler halen 
oldukça fazla oranda anne ölümü oranına sahiptir. 
Farklı ülke ve bölgelerle karşılaştırma her bir ülke 
için aşağıdaki nedenlerden ötürü pek mümkün 
görünmemektedir.

Doğum sonu kanama tanımında değişkenlik (1) 
söz konusudur.
Aynı zaman çerçevesinde değişik veriler ister (2) 
istemez eşleşmemektedir.

Değişik yayınlardaki çalışma gruplarının (3) 
boyutlarında büyük farklılıklar vardır.

Obstetrik kanama birçok yayında doğum (4) 
öncesi, doğum sonu ve ikincil doğum sonu 
olarak bölümlere ayrılmamıştır.

Bazı çalışmalar dolaylı gözlemlere ve sözlü (5) 
otopsilere dayanır. Oysa diğer çalışmalar 
bireysel anne ölümlerinin detaylı analizini 
içermektedir.

Önlenebilir faktörler hakkında tartışmanın (6) 
derinliği raporlar arasında farklılıklar 
göstermektedir.

Japonya’daki çalışmada anne ölümlerinin 
önlenebilirliği 42 uzman hekimin katılımı ile 
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incelenmiştir2. Bu çok iyi organize edilmiş ve 
güçlü bir çalışmadır. Diğer taraftan birçok rapor 
hesaplamalara ve spekülasyona dayandırılmaktadır. 
Hong Kong’da yıllık toplam doğum sayısı ve doğum 
oranı düşmüştür. Ama 1961–1985 yılları arasında 
nüfus oranı ve kanuni düşüklerin sayısında artış 
vardır. Bu nedenle Hong Kong’lu kadınlar arasında 
parite bu dönemde düşmüştür4. Hong Kong’da 
yürütülen çalışmalarda anne ölüm oranının parite 
ile değişkenlik gösterdiği sonucuna varılmıştır. 
Örneğin parite sıfır ise 100.000 doğumda 41 ve 
parite beşten fazla ise 100.000 doğumda 82 olarak 
bildirilmiştir30. Bu gözlemler paritenin düşmesi 
ile anne ölümü oranındaki düşüş spekülasyonuna 
destek vermekteyken, eldeki mevcut veriler 1961’de 
kanamadan ölen ve 1985’de ise artık mevcut olmayan 
kadınlarda ana grubun yüksek pariteli kadınlardan 
oluştuğunu göstermemektedir4.Asya’nın birçok 
farklı bölgesinde kez anne ölümü olunca pratik 
uygulamada anlamlı değişimlere gidilmektedir. 
Örneğin Hong Kong’da tüm anne ölümleri 1986’dan 
bu yana adli tıp kurulu tarafından incelenmektedir12. 
Buna karşın Malezya’da bir üniversitenin doğum 
bölümünde Abdullah ve Raj-Hasim ölüm sonu 
incelemenin (herhangi bir tipte), 1981–1990 yılları 
arasındaki 10 yıllık dönemde, anne ölümü ile 
sonuçlanan olguların ancak % 8,2’sine yapıldığına 
işaret etmişlerdir22. Birçok ülkeden alınan verilerin 
şimdiden oldukça eskiye ait olduğu da önemli bir 
nottur. Tıbbi pratik ülkelerin yerel üretimlerindeki 
değişimler ve bireysel kadın sağlığı son yıllarda 
oldukça değişime uğramıştır. Tüm bu başlıklar 
doğum sonu kanama ve doğurduğu sonuçlar üzerine 
etkili olmuştur.

Asya raporlarında ortak tema doğum sonu kanama 
ve bunun sekellerinin önlenebilir olduğudur. Sağlık 
çalışanlarının ve kadınların eğitiminin önemi 
vurgulanmıştır. Bu iki soruya öncülük eder:

Bu konular nasıl daha iyileştirilerek, (1) 
ilerletilebilir?

Anne ölümünün bir nedeni olan doğum sonu (2) 
kanama kontrol altına alınır ise diğer nedenler 
daha belirgin hale geçerler mi?

Doğum sonu kanamanın insidans ve sonuçlarını 
azaltabilmek için elde güvenilir verilerin olması 
şarttır. Belirgin sayıda kadının sağlık merkezi 
dışında öldüğü ve birçok anne ölümüne ait elde 

kayıt olmaması, bir ülkede sayıma dayalı inceleme 
yapılacağı hallerde, Japonya’da olduğu gibi 
teknolojik bir gelişmişlik gerektirdiği göz önüne 
bulundurulmalıdır2. Yüksek milli üretimi ve yüksek 
kadın okur-yazarlık oranı ile Japonya oldukça 
düşük bir anne ölüm oranına sahiptir. Her ne kadar 
eldeki veriler Japonya’nın diğer Asya ülkelerinden 
çok daha önde olduğunu gösterse de gelişim için 
halen gidilecek yol vardır. Japonya’da doğum 
sonu kanamaya bağlı anne ölümlerdeki artış esas 
dikkate alınması gereken konudur. Hong Kong ve 
Singapur’da anne ölüm oranları takdir edilecek 
şekilde çok düşük seviyelere inmiştir. Buna karşın 
Hong Kong’da anne ölümlerine yönelik bir gizli 
soruşturma sistemi için çok geç kalınmıştır12.

Tayland 1990 ve 1999 yılları arasında anne ölüm 
oranlarında büyük bir azalma olduğunu rapor 
etmiştir6. Kanamaya bağlı ölüm oranlarında da 
keskin bir düşüş kaydedilmiştir. Benzer şekilde 
Çin’de 1990–2001 yılları arasında anne ölüm 
oranlarında keskin bir azalma bildirmiştir. Bu da 
Çin’in 5 numaralı hedefe ulaşmadaki başarısını 
gösterir5. Bununla beraber Çin’den gelen raporda 
nispeten daha az gelişmiş Batı Çin ile Hong Kong’u 
da kapsayacak şekilde daha gelişmiş doğu eyaletleri 
arasındaki farklara işaret edilmektedir. Hindistan’da 
anne ölüm oranı ve doğum sonu kanamaya bağlı 
anne ölüm oranı kabul edilemez şekilde yüksek 
seyretmektedir. 
Hong Kong’da 1961–1985 arasında kanama en 
sık anne ölüm nedeniydi. Buna karşın 1986–1990 
yılları arasında pulmoner emboli en sık anne ölüm 
nedeni olarak bildirilmiştir12. Bu Hong Kong’un 
gelişimini takip eden diğer Asya ülkelerinin de, 
anne ölümlerinin azaltılmasında benzer bir gelişimi 
sağlayıp sağlayamayacakları şeklinde ilginç bir 
soruyu akla getirmektedir. 

ÖNERİLER

Problemin kolaylıkla çözümlenebilmesi için sorun 
iyi tanımlanmalı ve alınması gerekli önlemler ile 
ilgili kalıcı adımlar atılmalıdır. Pratik anlamda 
ilk basamak, her ülkede sağlık personeline uygun 
eğitim ve pratik uygulamanın verilmesidir. Doğum 
sonu kanamalı olgulara gereken acil obstetrik bakım 
hizmeti, ülke sağlık teşkilatlarınca şekillendirilerek 
sağlanmalıdır. Profesyonel sorumluluk ve hesap 
verme düzeni kurulmalıdır. Diğer basamak ise 
gelişen her anne ölüme dosya açılarak araştırılması 
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ve olguların tartışılmasının sağlanmasıdır. Ölüm 
dosyalarının incelenmesi çok faydalı olmasına 
karşın tek başına yeterli değildir. Hong Kong’daki 
anne ölümlerin adli tabiplik tarafından araştırılması 
uygulaması takip edilmelidir. Bir kez uygun 
araştırma yapıldıktan sonra her bir anne ölümü 
(doğum sonu kanama veya diğer nedenlere bağlı) 
multidisipliner bir toplantının ana başlığını 
oluşturmalıdır. Uygun sonuçlar ve iyileştirilmesi 
gereken hususlar sağlık sistemine yayılmalı ve 
gerekli önlemler alınmalıdır. Anne ölümü ve doğum 
sonu kanama hakkında makale yayınlayan dergiler, 
yazarlar katı tanımsal kriterleri, veri kaynaklarını, 
önlenebilir faktörlerin analizini karşılıyor ve 
değişim ile ilgili güçlü öneriler içeriyorlarsa 
desteklenmelidir. Doğum sonu kanama probleminin 
tüm Asya’da çok yaygın olduğuna hiç şüphe yoktur. 
Buna karşın halen eğitime, ölüm vakalarında adli 
tabiplikçe dosya açılmasına, tanımın muntazam 
hale getirilmesine ve kritik olay eleştiri raporu 
oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok 
Asya eyaletinin yerel üretimlerinde görülen artışın 
faydalarından birisi de, doğum sonu kanamaya 
bağlı ölümcül sonuç sıklığında azalma olmalıdır. Şu 
ana kadar başarımız bize ümitsizliğe kapılmamamız 
gerektiğini gösterirken halimizden de çok fazla 
memnun olmamamız gerektiği unutulmamalıdır. 
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