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ABSTRACT
The Investigation of Risk Factors for Sudden
Infant Death Syndrome (Sids) in 0-11 Month Old
Infants in Ayd6n Province Center
Aim:This study was planned to determine the status
of risk for SIDS in infants less than one year old in Ayd1n
province center and to compare the status of risk according to
the some sociodemographic characteristics of the family.
Method: This descriptive and cross-sectional study
was conducted between October 2005 and May 2006. The
universe of research was consisted of 2144 infants between 011 months old and their mothers who lived in Ayd1n province
center. Using a stratified random sampling technique 413
infants between 0-11 months old and their mothers in the
province center were taken into the study. Number,
percentage and Chi square analysis were used in the research.
Findings: During pregnancy 12.6% of the mothers
smoked cigarettes and 17.2% continued to smoke during
breastfeeding. In the study 27.6% of the infants slept in the
same bed with an adult in the family, 55.9% on a soft
mattress, 56.9% prone or side sleeping position, and 23.7% of
their mothers covered their faces at night while they slept.
It was found that there was a significant differnece
between where the infant slept at night according to the
mother's educational level, income level, social health
insurance status (p<0.05). It was also found that there was a
significant difference between the behaviors of mothers
covering the infant's face according to educational level,
employment status, income level, family type, social health
insurance status (p<0.05). It was determined that there was
also a significant relationship between the characteristics of
the infant's mattress according to educational level,
employment status, income level, family type, social health
insurance status (p<0.01).
Conclusion: In consequently; in this study it was
determined that the mothers who have not social health
insurance, have lower income level and have lower education
level slept more in the same bed with their babies and covered
the babies’ faces at night while they slept.. The mothers need
knowledge about the risk factors and
the preventive
approaches related to SIDS.
Key Words: Sudden Infant Death Syndrome, risk
factor

ÖZ
Amaç: Bu çal1 ma, Ayd1n il merkezindeki bir ya 1n
alt1ndaki bebeklerde Ani Bebek Ölüm Sendromu (ABÖS) ile ilgili
risk durumlar1n1 saptamak ve ailenin baz1 sosyodemografik
özelliklerine göre risk durumlar1n1 kar 1la t1rmak amac1yla
yap1lm1 t1r.
Yöntem: Tan1mlay1c1 ve kesitsel olan çal1 ma, Ekim
2005 - May1s 2006 tarihleri aras1nda gerçekle tirilmi tir.
Ara t1rma, Ayd1n’1n dokuz merkez sa?l1k oca?1 bölgesinde
yürütülmü tür. Ara t1rman1n evrenini sa?l1k ocaklar1nda kay1tl1
2144, örneklemini ise tabakal1 rasgele örnekleme yöntemi ile
seçilen 413 (0-11 ayl1k) bebek ve annesi olu turmu tur.
Ara t1rmada say1, yüzdelik ve Ki-Kare analizleri kullan1lm1 t1r.
Bulgular: Annelerin % 12.6’s1 gebelikte, % 17.2’si
emzirme döneminde sigara içmeyi sürdürmü lerdir. Bebeklerin
% 27.6’s1 aile büyü?üyle ayn1 yatakta, % 55.9’u yumu ak
yatakta, % 56.9’u yüzüstü veya yan pozisyonda yat1r1lmakta ve
annelerin % 23.7’si gece uyurken bebeklerinin yüzünü
örtmekteydiler.
Annelerin e?itim düzeyi, gelir düzeyi, sosyal güvence
varl1?1na göre bebe?in gece uyudu?u yer aras1nda fark
bulunmu tur (p<0.05). E?itim düzeyi, çal1 ma durumu, gelir
düzeyi, aile tipi, sosyal güvence varl1?1na göre annenin,
bebe?inin uyurken yüzünü örtme davran1 1 aras1nda fark
bulunmu tur (p<0.05). E?itim düzeyi, çal1 ma durumu, gelir
düzeyi, aile tipi, sosyal güvence varl1?1na göre bebe?in
yata?1n1n özelli?i aras1nda fark saptanm1 t1r (p<0.01).
Sonuç: Sonuç olarak; bu çal1 mada sosyal güvencesi
olmayan, dü ük gelir seviyesinde olan ve dü ük e?itim
düzeyinde olan anneler, gece bebekleriyle daha fazla birlikte
uyumakta ve bebeklerinin uyurken yüzünü daha fazla
örtmektedirler. Annelerin ABÖS’e ili kin risk faktörleri ve
ABÖS’ü önlemeye yönelik yakla 1mlar konusunda bilgiye
gereksinimleri bulunmaktad1r.
Anahtar Sözcükler: Ani Bebek Ölümü Sendromu, risk
faktörü.
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içilmesi ABÖS riskini artt1rmaktad1r (Carroll ve Loughlin,
1999; Maindonald 2005; Spitzer 2005).

Ani Bebek Ölümü Sendromu (ABÖS), hiçbir sa?l1k
sorunu olmayan bir ya 1n alt1ndaki bebeklerin
beklenmedik bir biçimde ve nedeni otopsi ile
aç1klanamayan ölümüdür. ABÖS, 1-12 ay aras1ndaki
bebeklerde görülmekle birlikte, 2-4 aylar aras1ndaki
bebeklerde daha yayg1nd1r (American Academy of
Pediatrics 2000; Blair ve ark. 2006; Carroll ve Loughlin
1999; Töro ve Sótonyi 2001; Zotter ve ark. 2004;
Gökçe ve Baysal 2004). ABÖS, geli mi ülkelerde süt
çocuklu?unda s1k görülen ölüm nedenlerinden biri
olarak bildirilmektedir (Gökçe ve Baysal 2004; Sullivan
ve Barlow 2001; Wong ve Hockenberry-Eaten 2001).

Epidemiyolojik
çal1 malar,
yüzüstü
yat1
pozisyonu ile ABÖS aras1nda güçlü bir ili ki oldu?unu
göstermektedir (Alm ve ark 2006; Carroll ve Loughlin,
1999). Avrupa’da ABÖS vakalar1n1n % 48’inin yüzüstü
yat1
pozisyonundan kaynakland1?1 belirtilmektedir
(Inbar ve ark. 2005). Bebe?in büyükler için düzenlenmi
bir yatakta, özellikle kal1n yorgan ve yast1kta
uyumas1n1n bebek için tehlikeli sonuçlar do?urabilece?i
bildirilmektedir (Carroll ve Loughlin 1999).
Yenido?an hem ireleri do?umdan sonraki
süreçte
yenido?an
bebe?in
sa?l1k
durumunu
de?erlendirir, gereksinimlerini ve geli imsel riskleri
belirleyerek gerekli önlemleri al1r ve bak1m1n1
gerçekle tirir. Yenido?an hem iresi taburculuktan sonra
bebe?in sa?l1?1n1n korunmas1 ve geli tirilmesinde anne
ve di?er aile üyelerine e?itim ve dan1 manl1k yapar.
Annenin bebe?inin sa?l1k gereksinimlerini nas1l
kar 1layaca?1 konusunda aktif rol oynamas1n1 ve bak1ma
kat1l1m1n1 sa?lamak için destekler. Ayr1ca hem irelerin
yenido?an bebe?in ya am1n1 tehdit edebilecek faktörleri
tan1malar1 ve gerekli önlemleri almalar1 konusunda
ebeveynlere bilgi vermeleri önemlidir.

Dünyadaki birçok ülkede ABÖS insidans1
bilinmektedir. ABÖS insidans1, Macaristan’da %o 0.160.36 (Töro ve Sótonyi 2001), Qngiltere’de %o 0.26 (Blair
ve ark. 2006), Amerika Birle ik Devletleri’nde %o 0.6
(Spitzer 2005) ve Qsveç’te ise %o 0.28’dir (Alm ve ark.
2006). Baz1 ülkelerde risk faktörlerini azaltmak amac1yla
çe itli ulusal e?itim kampanyalar1n1n düzenlendi?i ve
kampanyalar sayesinde ABÖS insidans1nda belirgin
azalma oldu?u bildirilmektedir (Alm ve ark. 2006; Alm
ve ark. 2006; American Academy of Pediatrics 2000;
Blair ve ark. 2006; Carroll ve Loughlin 1999; Daltveit ve
ark. 1998; Zotter ve ark. 2004).

Bu çal1 ma, Ayd1n il merkezinde yer alan bir
ya 1n alt1ndaki bebeklerde ABÖS’le ilgili risk durumlar1n1n
varl1?1n1 ortaya koymak, ailelerin baz1 sosyodemografik
özelliklerine göre do?um sonras1 ABÖS risk faktörü
bulunma durumu aras1ndaki fark1 saptamak amac1yla
gerçekle tirilmi tir.

Türkiye’de ise ABÖS insidans1 ve risk faktörlerine
ili kin ulusal bir veri bulunmamaktad1r. ABÖS ile ilgili
istatistiksel sonuçlar olmad1?1ndan adli t1p ve patoloji
olgu bildirimlerinden bilgiler elde edilebilmektedir (Perk
1999). Bizim ülkemizde de ABÖS insidans1,
risk
faktörlerinin tan1mlanmas1 ve tan1mlanan bu risk
faktörlerini azaltmaya yönelik çal1 malara yer verilmesi
gerekmektedir.

MATERYAL VE YÖNTEM
Bu ara t1rma, tan1mlay1c1 ve kesitsel olarak
gerçekle tirilmi tir. Çal1 ma Ekim 2005 ile May1s 2006
tarihleri aras1nda Ayd1n il merkezindeki 0-11 ayl1k bebek
ve annelerini kapsam1 t1r. Ara t1rma Ayd1n il merkezinde
bulunan dokuz sa?l1k oca?1 bölgesinde yürütülmü tür.
2005 y1l1n1n ilk yar1s1nda Ayd1n il merkezinde ya ayan 011 ayl1k bebek nüfusu 2144 olarak saptanm1 t1r.
Ara t1rman1n örneklem seçiminde dokuz sa?l1k oca?1
bölgesindeki nüfusa göre tabakaland1rma yap1lm1 ve
daha sonra her sa?l1k oca?1ndan basit rasgele
örnekleme yöntemi ile belirlenen say1da örneklem
seçilmi tir. Örneklem hacmi, evreni bilinen örneklem
say1s1na göre % 95 güvenirlik aral1?1nda (T=0.05), P=%
50 ve N=2144 evren say1s1 ile hesaplanarak 402
bulunmu tur (Sümbülo?lu ve Sümbülo?lu 1998).
Ara t1rman1n örneklem say1s1 % 10 oran1nda artt1r1larak

ABÖS’ün, nedeni tam olarak bilinmemesine
kar 1n bebe?in prematüre ve/veya dü ük a?1rl1kla
do?mas1, prenatal bak1m1n yeterli olmamas1, anne
ya 1n1n 20’nin alt1nda olmas1, do?um say1s1n1n fazla
olmas1, bir önceki do?umla arada geçen sürenin k1sa
olmas1, annenin sigara kullanmas1, sosyoekonomik
düzeyin dü ük olmas1, bebe?in ya am ortam1n1n çok
so?uk ya da s1cak olmas1, bebe?in ebeveynle ayn1
yatakta uyumas1, yumu ak yatakta/yast1kta yatmas1 ve
yüzüstü pozisyonda yatmas1 risk faktörü olarak kabul
edilmektedir (American Academy of Pediatrics 2000;
Alm ve ark. 2006; Carroll ve Loughlin 1999; Zotter ve
ark. 2004,). Annenin özellikle gebeli?i süresince sigara
içmesi (Carroll ve Loughlin 1999; Zotter ve ark. 2004;
Spitzer 2005) ya da bebe?in bulundu?u ortamda sigara
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440 olarak belirlenmi tir. Ara t1rma, 20 anne adresinde
bulunamad1?1 ve yedi anne de çal1 maya kat1lmay1 kabul
etmedi?i için 413 anne ile tamamlanm1 t1r.

içmesi (American Academy of Pediatrics 2000; Sulliven
ve Barlow 2001), evde sigara içilmesi (American
Academy of Pediatrics 2000; Carroll ve Loughlin 1999),
bebe?in aile büyü?üyle ayn1 yatakta uyumas1 (Alm ve
ark. 2006; Blair ve ark. 2006; Carroll ve Loughlin 1999),
yan veya yüz üstü pozisyonda uyutulmas1 (American
Academy of Pediatrics 2000; Carroll ve Loughlin 1999),
anne sütü ile beslenmemesi (Maindonald 2005),
yata?1n1n yumu ak olmas1, k1yafetinin kal1n/mevsime
uygun olmamas1 ve uyurken yüzünün örtülmesi
yorgan1n ayak ucunun yata?1n alt1na s1k1 t1r1lmamas1 da
(Perk 1999) ABÖS risk faktörü olarak de?erlendirilmi tir.
Literatür bilgilerine göre haz1rlanan soru formunun ön
uygulamas1 10 annede yap1larak uygulanabilirli?i
s1nanm1 t1r.

Örnekleme al1nan annelerin sa?l1k ocaklar1ndan
adres bilgileri al1nm1 ve evlerinde ziyaret edilerek,
ara t1rma hakk1nda aç1klama yap1ld1ktan sonra kat1lmay1
kabul edenlerle, yüz yüze görü me yöntemi ile anket
formu doldurulmu tur. Ayr1ca ara t1rmac1lar taraf1ndan
bebe?in k1yafeti, yatt1?1 oda ve yata?1 ani bebek ölümü
sendromu risk faktörleri aç1s1ndan gözlemlenerek
de?erlendirilmi tir.
Anket doldurma ve de?erlendirme sonras1nda
anneye ani bebek ölümü sendromu risk faktörleri ve
önlemeye yönelik e?itim verilmi ve ara t1rmac1lar
taraf1ndan haz1rlanan e?itim bro ürü b1rak1lm1 t1r.

Ara t1rma bulgular1n1n analizinde; annelere ili kin
tan1t1c1 bulgular1n, ABÖS risk faktörlerinin varl1?1na ili kin
bulgular1n say1 ve yüzde da?1l1mlar1 yap1lm1 t1r. Ailenin
baz1 sosyodemografik özelliklerine göre ABÖS için risk
faktörü olarak kabul edilen bebeklerin uyudu?u yer,
gece uyurken yüzünün örtülmesi, yatt1?1 yata?1n özelli?i,
uyuma pozisyonu aras1ndaki fark1n de?erlendirilmesinde
Pearson Ki-kare, Fisher Kesin Ki-kare, Yates Düzeltilmi
Ki-Kare analizleri kullan1lm1 t1r.

Ara t1rman1n yap1lmas1 için, Sa?l1k Bakanl1?1
Ayd1n Ql Sa?l1k Müdürlü?ü’nden gerekli izinler al1nm1 t1r.
Ayr1ca, annelerden ara t1rmaya kat1lmay1 kabul
ettiklerine dair sözlü olurlar1 al1nm1 t1r.
Ara t1rman1n verileri ara t1rmac1lar taraf1ndan
geli tirilen,
anne-bebeklerin
sosyodemografik
özelliklerinin ve ABÖS’e ili kin risk durumlar1yla ilgili
bilgilerin yer ald1?1 soru formu ile toplanm1 t1r. Soru
formunun ilk bölümünde, annenin ya 1, anne-baban1n
e?itim düzeyi, anne-baban1n çal1 ma durumu, aile tipi,
gelir düzeyi ve sosyal güvenceyi içeren sosyodemografik
bilgilerin sorguland1?1 10 soru yer alm1 t1r. Soru
formunun ikinci bölümünde, ABÖS risk faktörleri ile
ili kili 40 soru yer alm1 t1r. Bunlar; annenin gebelik ve
do?um öyküsü, bebe?in cinsiyeti, gestasyon ya 1,
do?um kilosu, beslenme ekli, annenin gebelikte,
emzirme döneminde sigara içme durumu, evde sigara
içilme durumu, bebe?in uyudu?u yer, uyku pozisyonu,
yatak özellikleri ve uyurken bebe?in yüzünün örtülme
durumu ile ilgili sorulard1r. Annenin gebelikte sa?l1k
problemi ya amas1 (Efe 2006; Sullivan ve Barlow 2001),
gebelikte sigara içmesi (Blair ve ark. 2006; Carroll ve
Loughlin 1999; Perk 1999; Sulliven ve Barlow 2001) ve
yeterli bak1m almamas1 (Carrol ve Loughlin 1999),
gebelikler aras1nda geçen sürenin k1sa olmas1 (Töro ve
Sótonyi 2001; Sulliven ve Barlow 2001), canl1 do?um
s1ras1n1n üçten fazla olmas1 (Chong ve ark. 2004;
Daltveit ve ark. 1998), bebe?in cinsiyetinin erkek
olmas1 (Sulliven ve Barlow 2001), prematüre (Spitzer
2005) ve dü ük do?um a?1rl1kl1 do?mas1 (American
Academy of Pediatrics 2001; Spitzer 2005; Sulliven ve
Barlow 2001) ABÖS için risk faktörü olarak kabul
edilmi tir. Ayr1ca annenin emzirme döneminde sigara

BULGULAR VE TARTI9MA
Ara t1rma
kapsam1na
al1nan
bebeklerin,
ailelerinin % 75.8’inin (n:313) çekirdek aile yap1s1nda,
% 64.9’unun (n:268) orta gelir düzeyinde oldu?u ve %
81.8’inin (n:338) sosyal güvencesinin bulundu?u
belirlenmi tir. Annelerin % 55.2’si (n: 228) ilkokul ya
da ortaokulu bitirmi , % 84’ü (n:347) gelir getiren bir
i te çal1 mamakta ve % 37.5’i (n:155) 25–29 ya
grubundad1r. Babalar1n ise % 52.3’ü (n:216) ilkokul ya
da ortaokulu bitirmi ve % 89.6’s1 (n:370) çal1 maktad1r.
Çal1 mada bebeklerin % 45.5’inin ilk bebek
oldu?u, % 6.8’inin dördüncü ya da daha fazla s1rada
do?du?u, % 18.6’s1n1n do?umunun bir önceki do?um ile
aras1nda geçen sürenin iki y1ldan az oldu?u saptanm1 t1r
(Tablo 1). Türkiye Nüfus ve Sa?l1k Ara t1rmas1 (TNSA) 2003 sonuçlar1na göre, bir önceki do?umdan sonra ilk
iki y1l içinde do?an çocuklar1n daha uzun süre sonra
do?an çocuklara göre daha yüksek ölüm riskine sahip
olduklar1 saptanm1 t1r (Hanc1o?lu ve Alyanak 2004).
Literatürde gebelikler aras1nda geçen sürenin k1sa
olmas1n1n (Töro ve Sótonyi 2001; Sulliven ve Barlow
2001) ve bebe?in do?um s1ras1n1n yüksek olmas1n1n
(Chong ve ark. 2004; Daltveit ve ark. 1998) ABÖS
9
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riskini artt1ran bir faktör oldu?u belirtilmektedir. Daltveit
ve ark. (1998) yapt1klar1 çal1 mada; dördüncü s1rada ya
da daha fazla s1rada do?anlar1n birinci bebeklere göre
4.4 kez daha fazla, Chong ve ark. (2004) yapt1klar1
çal1 mada ise 2.85 kez daha fazla ABÖS riskine sahip
oldu?unu saptam1 lard1r. TNSA-2003 sonuçlar1na göre,
Türkiye’de do?umlar1n % 27’sinin, bir önceki do?umdan
sonraki ilk iki y1l içinde gerçekle ti?i saptanm1 t1r (Koç
ve Özdemir 2004). Çal1 ma grubundaki bebeklerin
do?um aral1klar1n1n Türkiye ortalamas1na göre uzun
oldu?u görülmektedir. Çal1 ma grubundaki bebeklerin
% 6.8’i dördüncü ya da daha fazla s1rada ve % 18.6’s1
ise iki y1ldan daha k1sa süre içinde do?mu olmalar1
nedeniyle ABÖS riski ta 1maktad1rlar.

olmalar1 çocuk sa?l1?1 ve ABÖS aç1s1ndan yüksek risk
olu turmaktad1r.
Ayr1ca

annelerin

%

72.2’si

gebeliklerinde

herhangi bir sa?l1k problemi ya amad1klar1n1 ve %
96.6’s1 gebeliklerinde bilgi almak, dan1 manl1k kontrol
veya bak1m için bir sa?l1k kurulu una ba vurduklar1n1
bildirmi lerdir. TNSA-2003 sonuçlar1na göre, kad1nlar1n
% 81’i son do?umlar1nda, sa?l1k personelinden do?um
öncesinde en az bir kez bak1m ald1klar1n1 bildirmi lerdir
(Ergöçmen ve Co kun 2004). Çal1 ma grubundaki
annelerin ço?unlu?unun en az bir kez bilgi, dan1 manl1k
veya

kontrol

amac1yla

bir

sa?l1k

kurulu una

ba vurduklar1 saptanm1 t1r. Bu sonuç TNSA-2003 verileri
ile

Çal1 ma grubundaki bebeklerin % 7’sinin 37.

kar 1la t1r1ld1?1nda

oldukça

yüksek

bir

orand1r.

haftadan önce ve % 6.8’inin 2500 gram1n alt1nda

Gebelik s1ras1nda kanama, proteinüri, ödem (Efe 2006)

do?mu

ve idrar yolu enfeksiyonu (Sullivan ve Barlow 2001) gibi

olduklar1 saptanm1 t1r (Tablo 1). Literatürde

dü ük do?um a?1rl1?1n1n ani bebek ölümü sendromu için

komplikasyona

sahip

olan

kad1nlar1n

bebeklerinde,

önemli bir belirleyici oldu?u belirtilmektedir (American

komplikasyonsuz gebelik ya ayan kad1nlar1n bebeklerine

Academy of Pediatrics 2001; Koturo?lu ve ark. 2004;

göre daha fazla ABÖS görülmektedir. Yeterli do?um

Sulliven ve Barlow 2001; Spitzer 2005). Prematüre

öncesi bak1m1n olmamas1, do?um sonras1 dönemde

bebeklerde, matür bebeklere göre ABÖS geli me riskinin

bebeklerin ABÖS nedeniyle ölme risklerini artt1ran bir

üç kat daha fazla oldu?u belirtilmektedir (Spitzer 2005).

faktör olarak kabul edilmektedir (Carrol ve Loughlin

Prematüreli?e ba?l1 dü ük do?um a?1rl1?1 ve gestasyon

1999). Bu çal1 mada bebeklerin annelerinin % 27.8’i

ya 1na göre dü ük do?um a?1rl1?1n1n ABÖS riskini

gebeliklerinde sa?l1k problemi ya ad1klar1n1 [bunlar

artt1rd1?1 belirtilmektedir (Carroll ve Loughlin 1999;

dü ük riski (n:47), hiperemezis (n:26), hipertansiyon

Sulliven ve Barlow 2001; Zotter ve ark. 2004).

(n:14), kanama (n:9), idrar yolu enfeksiyonu (n:6) ve

Çal1 maya al1nan bebeklerin % 53.3’ünü erkek,
% 46.7’sini k1z bebekler olu turmu tur (Tablo 1). Töro
ve Sótonyi (2001)’nin yapt1klar1 çal1 mada, ABÖS tan1s1
alan bebeklerin k1z/erkek oran1 1/5 olarak bulunmu tur.
Yap1lan epidemiyolojik bir çal1 mada erkek bebeklerin
k1z bebeklere göre % 51-60 oran1nda daha fazla ABÖS
riskine sahip oldu?u bildirilmektedir (Sulliven ve Barlow
2001).

di?er (n:13)] bildirmi lerdir. Buna göre bebeklerin %
27.8’i annelerinin gebelikte sa?l1k problemi ya amalar1
nedeniyle, % 3.4’ü ise do?um öncesinde yeterli bak1m
almamalar1 nedeniyle ABÖS riski ta 1maktad1rlar.
Bebeklerin % 94.9’unun do?umunun hastanede,
% 67.6’s1n1n do?umunun vajinal yolla gerçekle tirildi?i
saptanm1 t1r. Annelerin % 90.6’s1 do?um s1ras1nda
herhangi bir sorun ya amad1klar1n1 bildirmi lerdir.

Çal1 maya al1nan bebeklerin annelerinin %
12.6’s1 gebeli?i s1ras1nda sigara içmeyi sürdürdüklerini
bildirmi lerdir (Tablo 1). Literatürde annenin gebeli?i
s1ras1nda sigara içmesinin ABÖS insidans1n1 artt1ran bir
faktör oldu?u belirtilmektedir (Blair ve ark. 2006; Carroll
ve Loughlin 1999; Perk 1999; Sulliven ve Barlow 2001).
TNSA-2003 sonuçlar1na göre, gebe kad1nlar1n % 15’i
sigara içtiklerini belirtmi lerdir (Tezcan ve Yi?it 2004).
Çal1 ma grubundaki anneler, Türkiye sonuçlar1na göre
gebeliklerinde daha az sigara içmi lerdir. Fakat yine de
annelerin gebelikleri süresince sigara içmeyi sürdürmü

Annenin emzirme döneminde sigara içmesi,
bebe?in ya ad1?1 ortamda sigara içilmesi, bebe?in anne
sütüyle beslenmemesi, aile büyü?ü ile ayn1 yatakta
uyumas1, yata?1n1n yumu ak olmas1, yast1?1n1n yüksek
olmas1, yüzüstü pozisyonda uyumas1, k1yafetinin kal1n
olmas1, gece uyurken yüzünün örtülmesi ve yorgan1n
ayak ucunun s1k1 t1r1lmam1

olmas1 ABÖS için risk

faktörü olarak kabul edilmektedir (Alm ve ark. 2006;
American Academy of Pediatrics 2000; Carroll ve
Loughlin 1999; Zotter ve ark. 2004).

10

C.Ü. Hem irelik Yüksekokulu Dergisi 2007, 11(2)

belirtmi lerdir. Emzirmeyenlerin % 49.3’ünün ilk dört ay
içerisinde, % 33.3’ünün be inci-alt1nc1 aylarda,
%13’ünün alt1 aydan sonra bebeklerini memeden
kestikleri ve % 4.3’ünün ise bebeklerini hiç
emzirmedikleri saptanm1 t1r. Literatürde ilk alt1 ayda
sadece
anne
sütüyle
beslenmenin
öneminden
bahsedilmekte ve bebe?in anne sütüyle beslenmesinin
ABÖS riskini azaltt1?1 bildirilmektedir. (Inbar ve ark.
2005, Maindonald 2005; Perk 1999; Sullivan ve Barlow
2001;http://www.asip1.org/images/ASIP_Breastfeeding,
SIDS.pdf). Ayr1ca hiç anne sütü almayan bebeklerde
ABÖS riskinin daha fazla oldu?u bildirilmektedir (Sullivan
ve Barlow 2001). Emzirme süresiyle ABÖS riski
aras1ndaki ili kiyi gösteren çal1 maya rastlanmam1 t1r.
Çal1 ma grubu annelerinin ço?unlu?u bebeklerini bir
süre emzirmi ya da emzirmeyi sürdürmektedirler.
Çal1 ma grubundaki bebeklerden sadece üç tanesinde,
hiç anne sütü ile beslenmedikleri için ABÖS aç1s1ndan
risk faktörü bulundu?u dü ünülmektedir.

Tablo 1. Annelerin Gebelik ve Do=um Öyküsüyle lgili
Bebeklerde ABÖS Risk Faktörü Bulunma Durumu
(N:413)
Gebelik ve Do=um
Öyküsü

Risk Var

Risk Yok

Say6
115

%
27.8

Say6
298

%
72.2

Annenin Gebelikte Sa?l1k
Bak1m1 Almamas1

14

3.4

399

96.6

Son Qki Gebelik Aras1nda
Geçen Sürenin Qki Y1ldan Az
Olmas1

77

18.6

336

81.4

Canl1 Do?um S1ras1n1n Dört
ve Daha Fazla Olmas1

28

6.8

385

93.2

Bebe?in Gestasyon Ya 1n1n
37 Haftal1ktan Daha Küçük
Olmas1

29

7.0

384

93.0

Bebe?in Do?um Kilosunun
2500 gramdan Dü ük
Olmas1

28

6.8

385

93.2

Bebe?in Cinsiyetinin Erkek
Olmas1

220

53.3

193

46.7

Annenin Gebelikte Sigara
Qçmesi

52

12.6

351

87.4

Annenin Gebelikte Sa?l1k
Problemi Ya amas1

Çal1 ma grubundaki bebeklerin % 27.6’s1n1n
anne, baba veya ba ka bir aile büyü?üyle ayn1 yatakta,
% 72.4’ünün ise anne, baba veya ba ka bir aile
büyü?üyle farkl1 yatakta uyuduklar1 saptanm1 t1r (Tablo
2). Koturo?lu ve ark. (2004) yapt1klar1 çal1 mada,
bebeklerin % 81’inin anne ile ayn1 odada ve farkl1
yatakta, % 8’inin anne ile ayr1 odada ve % 5’inin anne
ile ayn1 yatakta uyudu?unu saptam1 lard1r. Bebe?in
büyükler için düzenlenmi bir yatakta uyumas1n1n bebek
için tehlikeli olabilece?i (American Academy of Pediatrics
2000; Carroll ve Loughlin 1999), anne-babayla ayn1
yatakta yatmas1n1n ABÖS riskini artt1rabilece?i
belirtilmektedir (Alm ve ark. 2006; Blair ve ark. 2006;
Carroll ve Loughlin 1999). Çal1 ma grubundaki annebaba ya da aile büyü?üyle ayn1 yatakta uyutulan bebek
oran1 Koturo?lu ve ark.’n1n sonuçlar1na göre fazla
bulunmu tur.

Çal1 maya al1nan bebeklerin annelerinin %
17.2’si
emzirme
döneminde
sigara
içmeyi
sürdürdüklerini bildirmi lerdir (Tablo 2). Ayr1ca
bebeklerin % 48.7’sinin ya ad1?1 ev ortam1nda sigara
içildi?i saptanm1 t1r. Annenin emzirme süresince sigara
içmesi ABÖS insidans1n1 artt1ran bir faktördür (American
Academy of Pediatrics 2000; Carroll ve Loughlin 1999;
Sulliven ve Barlow 2001). Yap1lan bir çal1 mada, ABÖS
nedeniyle ölmü olan bebeklerin % 59’unun annelerinin
sigara içti?i saptanm1 t1r (Anderson ve ark. 2005).
Annenin sigara içmesi d1 1nda bebe?in bulundu?u
ortamda sigara içilmesinin de ABÖS riskini artt1r1c1 bir
faktör oldu?u belirtilmektedir (American Academy of
Pediatrics 2000; Carroll ve Loughlin 1999). TNSA-2003
sonuçlar1na göre, emziren kad1nlar1n % 20’si sigara
içtiklerini belirtmi lerdir (Tezcan ve Yi?it 2004). Çal1 ma
grubundaki annelerin yakla 1k be te birinin emzirme
döneminde sigara içmeyi sürdürmesi ve bebeklerin
yakla 1k yar1s1n1n ya ad1klar1 ev ortam1nda sigara
içilmesi çocuk sa?l1?1 ve geli imi aç1s1ndan öncelikli
olarak ele al1nmal1d1r.

Bunun nedeni, bu çal1 ma verilerinin büyük
ço?unlu?unun k1 mevsiminde toplanm1 olmas1na ve
kültürel farkl1l1klara ba?lanabilir. Aileler, mevsimin so?uk
olmas1 nedeniyle bebe?i ü ütmemek için birlikte yatmay1
tercih etmi olabilirler. Buna göre çal1 ma grubundaki
bebeklerin % 27.6’s1n1n aile üyelerinden birisiyle ayn1
yatakta yatmas1n1n ABÖS için yüksek risk do?urabilece?i
dü ünülmektedir.
Bebeklerin % 55.9’unun yumu ak yatakta
yatt1klar1, % 44.1’inin sert yatakta yatt1klar1
saptanm1 t1r. Literatürde,
bebe?in yatt1?1 yata?1n
yumu ak olmas1n1n ABÖS riskini art1r1c1 bir faktör oldu?u

Annelerin % 83.3’ü bebeklerini emzirmeyi
sürdürdüklerini, % 16.7’si bebeklerini emzirmediklerini
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belirtilmektedir (American Academy of Pediatrics 2000;
Perk 1999; Sulliven ve Barlow 2001). Çal1 malarda
bebe?in yumu ak yatakta yatmas1n1n ABÖS riskini
artt1rma olas1l1?1 nedeniyle ailelere bebeklerini sert
yatakta yat1rmalar1 önerilmektedir (Perk 1999; Sulliven
ve Barlow 2001).

Tablo 2. YaBad6klar6 Ortam ve Bak6m Uygulamalar6yla
lgili Bebeklerde ABÖS Risk Faktörü Bulunma Durumu
(N:413)
YaBanan Ortam ve Bak6m
Uygulamalar6

Çal1 maya al1nan bebeklerin % 43.1’i s1rt üstü
pozisyonda yat1r1lmakta, % 47’si yan, % 9.9’u yüzüstü
yat1r1lmaktad1r (Tablo 2). Koturo?lu ve ark. (2004)
taraf1ndan yap1lan çal1 mada, alt1nc1 ay1n alt1ndaki matür
bebeklerin uyku pozisyonu de?erlendirilmi ve izlenen
bebeklerin % 77.1’inin s1rt üstü, % 17.4’ünün yan ve %
5.5’inin ise yüzüstü pozisyonda yatt1?1 bulunmu tur.
Inbar ve ark. (2005) yapt1klar1 çal1 mada, 12 ay1n
alt1ndaki bebeklerin % 31.1’inin s1rt üstü, % 30.9’unun
yan ve % 15.6’s1n1n da yüzüstü yat1r1ld1?1n1
saptam1 lard1r. Çal1 ma bulgular1na bak1ld1?1nda, çal1 ma
grubundaki annelerin bebeklerini yan pozisyonda
yat1rma oran1 oldukça yüksektir. Çal1 ma grubunda
bebeklerin yüksek oranda yan yat1r1lmas1n1n nedeni,
sa?l1k çal1 anlar1 taraf1ndan annelere, özellikle do?um
sonras1
dönemde
aspirasyonu
önlemeleri
için,
bebeklerini yan pozisyonda yat1rmalar1n1 önermi
olmalar1 olabilir.
S1rt üstü uyuyan bebeklerde, yüzüstü ve yan
yat1 pozisyonunda uyuyan bebeklere göre ABÖS oran1
oldukça dü üktür. (American Academy of Pediatrics
2000; Alm ve ark. 2006; Blair ve ark. 2006; Carroll ve

Risk Var
Say6

%

Risk Yok
Say6

%

Annenin Emzirme Döneminde
Sigara Qçmesi

71

17.2

342

82.8

Evde Sigara Qçilmesi

201

48.7

212

51.3

Anne Sütü Qle Beslenmeme

3

0.7

410

99.3

Bebe?in Aile Büyü?üyle Ayn1
Yatakta Uyumas1

114

27.6

299

72.4

Bebe?in Yata?1n1n Yumu ak
Olmas1*

231

55.9

182

44.1

Bebe?in Yan Pozisyonda
Uyutulmas1

194

47.0

178

43.1

Bebe?in Yüzüstü Pozisyonda
Uyutulmas1

41

9.9

178

43.1

Bebe?in K1yafetinin
Kal1n/Mevsime Uygun
Olmamas1*

68

16.5

345

83.5

Bebe?in Gece Uyurken
Yüzünün Örtülmesi

98

23.7

315

76.3

Yorgan1n Ayak Ucunun Yata?1n
Alt1na S1k1 t1r1lmamas1*

325

78.7

88

21.3

Loughlin 1999). ABÖS geli mesinde yüzüstü yat1
pozisyonunun en yüksek, yan pozisyonun orta düzeyde,
s1rt üstü pozisyonun ise en dü ük düzeyde risk

* Ara t1rmac1lar taraf1ndan ziyaret s1ras1ndaki gözlemler
sonucunda elde edilmi tir.

olu turdu?u belirtilmi tir (Carroll ve Loughlin 1999).
Literatürde yan yat1 pozisyonunda uyuyan bebeklerin

Ara t1rmac1lar taraf1ndan ev ziyareti s1ras1nda
yap1lan gözlemler sonucunda çal1 ma grubundaki
bebeklerin % 83.5’inin k1yafetlerinin say1s1 ve kal1nl1?1n1n
mevsime uygun oldu?u belirlenmi tir. Perk (1999),
bebeklerin fazla sar1lmalar1 veya giydirilmesinin ABÖS’ü
art1ran bir faktör oldu?unu bildirmektedir. Bu çal1 mada,
annelerin çok az1n1n (% 16.5) bebeklerini mevsime
uygun giydirmedi?i saptanm1 t1r (Tablo 2). Ara t1rma
grubundaki annelerin % 23.7’si gece uyurken
bebeklerinin yüzünü örttüklerini ve % 21.3’ü yorgan1n
ayak
ucunu
yata?1n
alt1na
s1k1 t1rmad1klar1n1
belirtmi lerdir (Tablo 2). ABÖS’ü önlemeye yönelik
öneriler içerisinde bebeklerin gece yüzünün örtülmemesi
ve yorgan1n ayakucunun yatak alt1na s1k1 t1r1lmas1 yer
almaktad1r (Perk 1999).

yüzüstü pozisyona dönebilecekleri için ABÖS olu ma
riski ta 1d1klar1 bildirilmi tir (Carroll ve Loughlin 1999;
American Academy of Pediatrics 2000). Özellikle ilk alt1
ayl1k

dönemde

ba lar1n1n

bebekler

yumu ak

yatak

yüzüstü
veya

yat1r1ld1klar1nda

battaniye/yorgana

gömülece?i; bunun sonucu olarak soluk alamama ve
asfiksiye yol açabilece?i için sa?l1kl1 ve herhangi t1bbi
endikasyonu olmayan bebeklerde s1rt üstü pozisyonun
tercih edilmesi önerilmektedir (Carroll ve Loughlin 1999;
Perk 1999; Sulliven ve Barlow 2001).

Çal1 ma

grubundaki bebeklerin % 56.9’unun uygun olmayan (%
47’si yan ve % 9.9’u yüzüstü) pozisyonda yat1r1lmalar1
nedeniyle ABÖS riski ta 1d1klar1 görülmektedir.
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Ara t1rma kapsam1na al1nan bebeklerin büyük bir
bölümünde birden fazla risk faktörünün birlikte
bulundu?u gözlenmi tir. Buna göre, bebeklerin % 1.2
(n:5)’sinde hiç risk faktörü bulunmad1?1, % 12.3
(n:51)’ünde bir-iki risk faktörü bulundu?u, % 40.2
(n:166)’sinde üç-dört risk faktörü, % 30 (n:124)’unda
be -alt1 risk faktörü ve %16.4 (n:67)’ünde yedi ve daha
fazla risk faktörü bulundu?u saptanm1 t1r.

davran1 lar1 kar 1la t1r1ld1?1nda, geni ailede ya ayan
annelerin,
çekirdek ailede ya ayanlara göre,
bebeklerinin gece uyurken yüzünü daha fazla örttükleri
saptanm1 t1r. (p=0.012). Sosyal güvence varl1?1na göre
bebe?in
uyurken
yüzünü
örtme
davran1 1
kar 1la t1r1ld1?1nda, sosyal güvencesi olmayan annelerin,
sosyal güvencesi olan annelere göre, bebeklerinin gece
uyurken yüzünü daha fazla örttükleri saptanm1 t1r
(p=0.021).

Bu çal1 mada annelerin baz1 sosyodemografik
özelliklerine göre bebe?in uyudu?u yer, uyurken
yüzünün örtülmesi, uyku pozisyonu ve yatak
özelliklerine ili kin riskli durumlar kar 1la t1r1lm1 t1r.

Tablo 3. Annelerin Baz6 Sosyodemografik Özelliklerine
Göre Bebeklerin Uyudu=u Yerle lgili Risk Durumunun
Da=6l6m6 (N:413)

Tablo 3’de annelerin baz1 sosyodemografik
özelliklerine göre bebeklerin uyudu?u yerle ilgili risk
durumlar1n1n da?1l1m1 verilmi tir. Annelerin e?itim
düzeyine göre bebeklerin gece uyudu?u yer aras1nda
istatistiksel olarak anlaml1 fark saptanm1 t1r (p=0.000).
Okur-yazar veya okur-yazar olmayan annelerin, ilkokul
veya daha fazla e?itimi olan annelere göre bebekleri ile
daha çok birlikte yatt1klar1 saptanm1 t1r. Gelir düzeyine
göre bebe?in gece uyudu?u yer kar 1la t1r1ld1?1nda, gelir
düzeyi dü ük olan annelerin, gelir düzeyi orta ya da iyi
olanlara göre daha fazla bebekleriyle ayn1 yatakta
yatt1klar1 saptanm1 t1r (p=0.037). Sosyal güvence
varl1?1na
göre
bebe?in
gece
uyudu?u
yer
kar 1la t1r1ld1?1nda, sosyal güvencesi olmayan annelerin,
sosyal güvencesi olanlara göre daha fazla bebekleriyle
ayn1 yatakta yatt1klar1 saptanm1 t1r (p=0.026). Annenin
çal1 ma durumuna (p=0.829) ve aile tipine göre
(p=0.057)
bebeklerin uyudu?u yer aras1nda
istatistiksel olarak anlaml1 fark saptanmam1 t1r.

Risk Var
(Aile
büyü=üyle
ayn6
yatakta)

Risk Yok
(Aile
büyü=üyle
farkl6
yatakta)

Say6

%

Say6

%

23

62.2

14

37.8

Qlkokul/
Ortaokul

55

24.1

173

75.9

Lise/
Üniversite

36

24.3

112

75.7

Çal6Bma
Durumu
Çal1 1yor

17

25.8

49

74.2

Çal1 m1yor

97

28.0

250

72.0

Gelir Düzeyi
Qyi

18

29.5

43

70.5

Orta

64

23.9

204

76.1

Dü ük

32

38.1

52

61.9

Geni Aile

35

35.0

65

65.0

Çekirdek Aile

79

25.2

234

74.8

Sosyal
Güvence
Var

85

25.1

253

74.9

Yok

29

38.7

46

61.3

Sosyodemografik
Özellikler
E=itim Düzeyi
Okur
Yazar/De?il

Tablo 4’de annelerin baz1 sosyodemografik
özelliklerine göre bebeklerin yüzünün örtülmesi ile ilgili
risk durumlar1 kar 1la t1r1lm1 t1r. Annelerin e?itim
düzeyine göre bebeklerinin uyurken yüzünü örtme
davran1 lar1 aras1nda istatistiksel olarak anlaml1 fark
saptanm1 t1r (p=0.000). Okur-yazar veya okur-yazar
olmayan annelerin, ilkokul ve ortaokul mezunu annelere
göre, ilkokul ve ortaokul mezunu annelerin ise lise ve
üniversite mezunu annelere göre, gece uyurken
bebeklerinin yüzünü daha fazla örttükleri saptanm1 t1r.
Annelerin çal1 ma durumuna göre bebe?in uyurken
yüzünü örtme davran1 lar1 aras1nda istatistiksel olarak
anlaml1 fark bulunmu tur (p=0.001). Çal1 mayan
annelerin çal1 an annelere göre, gece uyurken
bebeklerinin yüzünü daha fazla örttükleri saptanm1 t1r.
Gelir düzeyine göre annelerin bebeklerinin uyurken
yüzünü örtme davran1 lar1 kar 1la t1r1ld1?1nda, gelir
düzeyi dü ük annelerin, gelir düzeyi orta ya da iyi
olanlara göre gece uyurken bebeklerinin yüzünü daha
fazla örttükleri saptanm1 t1r. (p=0.042). Aile tipine göre
annelerin
bebeklerinin
uyurken
yüzünü
örtme

X² /P

X²=24.291
p=0.000

Yates
X² =0.047
p= 0.829
X²=6.596
p=0.037

Aile Tipi
X²=3.613
p=0.057

Yates
X²=4.957
p=0.026

Toplumda geleneksel olarak nazardan, 1 1ktan
ve

çevresel

tehlikelerden

korudu?u

dü üncesiyle

bebe?in yüzünün örtülmesi e?ilimi yayg1nd1r. Bu durum
e?itim düzeyi dü ük, çal1 mayan, gelir düzeyi dü ük
olan, geni ailede ya ayan ve sosyal güvencesi olmayan
annelerin

geleneksel

al1 kanl1klar1

daha

fazla

sürdürmeye yatk1n olabileceklerini dü ündürmektedir.
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annelerin, gelir düzeyi orta ya da iyi olanlara göre
bebeklerini daha fazla yumu ak yatakta yat1rd1klar1
saptanm1 t1r. (p=0.002). Aile tipine göre bebeklerin
yat1r1ld1?1 yata?1n özellikleri kar 1la t1r1ld1?1nda; geni
ailede ya ayan annelerin, çekirdek ailede ya ayanlara
göre, bebeklerini daha fazla yumu ak yatakta yat1rd1klar1
saptanm1 t1r (p=0.000). Sosyal güvence varl1?1na göre
bebeklerin
yat1r1ld1?1
yata?1n
özellikleri
kar 1la t1r1ld1?1nda; sosyal güvencesi olmayan annelerin
sosyal güvencesi olan annelere göre, bebeklerini daha
fazla yumu ak yatakta yat1rd1klar1 saptanm1 t1r
(p=0.000).

Tablo 4. Annelerin Baz6 Sosyodemografik Özelliklerine
Göre Bebeklerin Gece Uyurken Yüzünün Örtülmesiyle
lgili Risk Durumunun Da=6l6m6 (N:413)
Risk Var
Risk Yok
Sosyo(Yüzünü (Yüzünü
X² / P
demografik
Örtüyor) Örtmüyor)
Özellikler
Say6 % Say6
%
E=itim
Düzeyi
Okur
Yazar/De?il

21

56.8

16

43.2

Qlkokul/
Ortaokul

60

26.3

168

73.7

Lise/
Üniversite

17

11.5

131

88.5

X²=35.400
p=0.000

Tablo 5. Annelerin Baz6 Sosyodemografik Özelliklerine
Göre Bebeklerin Yatt6=6 Yata=6n Özelli=i ile lgili Risk
Durumunun Da=6l6m6 (N:413)

Çal6Bma
Durumu
Çal1 1yor

5

7.6

61

92.4

Çal1 m1yor

93

26.8

254

73.2

Sosyodemografik
Özellikler

Yates
X² =10.288
p=0.001

10

16.4

51

83.6

Orta

60

22.4

208

77.6

Dü ük

28

33.3

56

66.7

Geni Aile

33

33.0

67

67.0

Çekirdek Aile

65

20.8

248

79.2

X² =6.361
p=0.042

Aile Tipi
X²=6.267
p=0.012

Sosyal
Güvence
Var
Yok

72
26

21.3
34.7

266
49

78.7
65.3

Yates
X² =5.342
p=0.021

Tablo 5’de annelerin baz1 sosyodemografik
özelliklerine göre bebeklerin yatt1?1 yata?1n özelli?i ile
ilgili risk durumlar1n1n da?1l1m1 verilmi tir.

Risk Yok
(Sert
Yatak)

Say6

%

Say6

%

32

86.5

5

13.5

Qlkokul/
Ortaokul

134

58.8

94

41.2

Lise/
Üniversite

65

43.9

83

56.1

Çal6Bma
Durumu
Çal1 1yor

23

34.8

43

65.2

Çal1 m1yor

139

40.1

E=itim
Düzeyi
Okur
Yazar/De?il

Gelir Düzeyi
Qyi

Risk Var
(YumuBak
Yatak)

208

59.9

Gelir
Düzeyi
Qyi

30

49.2

31

50.8

Orta

140

52.2

128

47.8

Dü ük

61

72.6

23

27.4

Geni Aile

73

73.0

27

27.0

Çekirdek Aile

158

50.5

155

49.5

Sosyal
Güvence
Var

174

51.5

164

48.5

Yok

57

76.0

18

24.0

X² / P

X²=23.426
p=0.000

Yates X² =13.167
p=0.000

X² =12.101
p=0.002

Aile Tipi

Annelerin e?itim düzeyine göre bebe?in yatt1?1
yata?1n özelli?i aras1nda istatistiksel olarak anlaml1 fark
saptanm1 t1r (p=0.000). Okur-yazar veya okur-yazar
olmayan annelerin ilkokul ve ortaokul mezunu annelere
göre, ilkokul ve ortaokul mezunu annelerin lise ve
üniversite mezunu annelere göre, bebeklerini daha fazla
yumu ak yatakta yat1rd1klar1 saptanm1 t1r. Annenin
çal1 ma durumuna göre bebe?in yatt1?1 yata?1n özelli?i
aras1nda istatistiksel olarak anlaml1 fark bulunmu tur
(p=0.000). Çal1 mayan annelerin çal1 an annelere göre,
bebeklerini daha fazla yumu ak yatakta yat1rd1klar1
saptanm1 t1r. Gelir düzeyine göre bebeklerin yat1r1ld1?1
yata?1n özellikleri kar 1la t1r1ld1?1nda; gelir düzeyi dü ük

X²=15.595,
p=0.000

X² =14.973
p=0.000

Çal1 madan elde edilen bulgulara göre, e?itim
düzeyi, çal1 ma durumu, gelir düzeyi, aile tipi ve sosyal
güvence varl1?1 bebeklerin güvenli yatakta yat1r1lmas1n1
etkilemektedir.

Böylece,

e?itim

düzeyi

dü ük,

çal1 mayan, gelir düzeyi dü ük, geni ailede ya ayan ve
sosyal güvencesi olmayan annelerin bebeklerini uygun
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güvence varl1?1na göre (p=0.834) bebeklerin uyuma
pozisyonlar1 aras1nda istatistiksel olarak anlaml1 fark
bulunmam1 t1r (p>0.05).

yatakta yat1rmad1klar1 ve ABÖS için daha yüksek riske
sahip olduklar1 söylenebilir.
Tablo 6’da ara t1rmaya al1nan annelerin baz1
sosyodemografik özelliklerine göre bebeklerin uyuma
pozisyonlar1yla ilgili risk durumlar1n1n da?1l1m1 verilmi tir.
Bebeklerin yüzüstü ve yan pozisyonda yat1r1lmas1 ABÖS
için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Annelerin
e?itim düzeyi (p=0.862), çal1 ma durumu (p=0.198),
gelir düzeyi (p=0.626), aile tipi (p=0.674) ve sosyal

Koturo?lu
ve
ark.(2004),
anne
e?itimi,
sosyokültürel durum ve aile tipi gibi de?i kenlere göre
çocuklar1n uyuma pozisyonu aras1nda istatistiksel olarak
anlaml1 fark bulunmad1?1n1 saptam1 lard1r. Bu sonuç
çal1 ma bulgular1m1zla paralellik göstermektedir.

Tablo 6. Annelerin Baz6 Sosyodemografik Özelliklerine Göre Bebeklerin Uyuma Pozisyonlar6yla lgili Risk Durumunun
Da=6l6m6 (N:413)
Sosyodemografik Özellikler

Risk Var

Risk Yok

(Yüzüstü)
Say6

%

E=itim Düzeyi
Okur Yazar/De?il

5

Qlkokul/Ortaokul

21

Lise/Üniversite

(Yan)

X² /

P

(S6rt üstü)

Say6

%

Say6

%

13.5

18

48.6

14

37.8

9.2

110

48.2

97

42.5

15

10.1

66

44.6

67

45.3

Çal1 1yor

6

9.1

25

37.9

35

53.0

Çal1 m1yor

35

10.1

169

48.7

143

41.2

Qyi

6

9,8

28

45.9

27

44.3

Orta

28

10,4

120

44.8

120

44.8

Dü ük

7

8,3

46

54.8

31

36.9

Geni Aile

8

8.0

50

50.0

42

42.0

Çekirdek Aile

33

10.5

144

46.0

136

43.5

Var

33

9.8

157

46.4

148

43.8

Yok

8

10.7

37

49.3

30

40.0

Çal6Bma Durumu

X²=1.299
p=0.862
X² =3.236
p=0.198

Gelir Düzeyi
X²=2.606
p=0.626

Aile Tipi
X²=0.788
p=0.674

Sosyal Güvence
X² =0.363
p=0.834

SONUÇ ve ÖNER LER
Ara t1rma grubundaki bebeklerin % 6.8’inin
dördüncü ya da daha fazla s1rada do?du?u, %
18.6’s1n1n do?umunun bir önceki do?um ile aras1nda
geçen sürenin iki y1ldan az oldu?u, % 7’sinin 37.
haftadan önce ve % 6.8’inin 2500 gram1n alt1nda
do?du?u saptanm1 t1r.

E?itim düzeyi okur-yazar veya okur-yazar
olmayan, gelir düzeyi dü ük olan, sosyal güvencesi
olmayan annelerin bebeklerinin gece bir aile büyü?üyle
daha çok ayn1 yatakta yat1r1ld1?1,
E?itim düzeyi dü ük olan, çal1 mayan, gelir
düzeyi dü ük ve sosyal güvencesi olmayan annelerin
gece uyurken bebeklerinin yüzünü daha fazla örttü?ü,

Gebeli?i s1ras1nda sigara içen annelerin oran1n1n
% 12.6, emzirme döneminde sigara içenlerin oran1n1n
% 17.2 oldu?u, bebeklerin % 27.6’s1n1n anne, baba

E?itim düzeyi dü ük, çal1 mayan, gelir düzeyi
dü ük, geni ailede ya ayan ve sosyal güvencesi
olmayan annelerin, bebeklerini yumu ak yatakta daha
fazla yat1rd1?1 saptanm1 t1r.

veya ba ka bir aile büyü?üyle ayn1 yatakta yat1r1ld1?1
saptanm1 t1r.
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Bu çal1 ma sonucunda ABÖS risk faktörlerinden
en yüksek oranda bebe?in yorgan1n1n ayak ucunun
yata?1n alt1na s1k1 t1r1lmad1?1 (% 78.7) belirlenmi , bunu
s1ras1yla bebeklerin yan ve yüzüstü pozisyonda
yat1r1lmas1 (% 56.9), yumu ak yatakta yat1r1lmas1 (%
55.9) ve ya ad1?1 evde sigara içilmesinin (% 48.7)
izledi?i saptanm1 t1r.

http://gateway.ut.ovid.com/gw1/ovidweb.cgi,
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