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HIV Pozitif Kad›nlarda Kontraseptif Kullan›m› ve
Gebelik Karar›
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IV Amerika Birleﬂik Devletlerindeki kad›nlarda giderek
yay›lan bir epidemiye yol açmaktad›r. Bu çal›ﬂma HIV
enfeksiyonu hakk›ndaki bilgilerin ve prenatal zidovudin
uygulamas›n›n yararlar›n›n vertikal HIV bulaﬂmas›n› azaltmaktaki yararlar›n›n bilinmesinin gebelik karar›, kontraseptif ve
kondom kullan›m› ve gebelik sonland›r›lmas› kararlar›yla iliﬂkili olup olmad›¤›n› belirlemek amac›yla yap›ld›. Seksen iki
HIV enfeksiyonlu kad›nla gebelik karar›, kontraseptif ve kondom kullan›m› ve gebelik prognozu konular›nda görüﬂüldü.
HIV enfeksiyonunu ya da prenatal zidovudin uygulamas›n›n
yararlar›n› bilme gebelik planlamas›, kontraseptif tercihi, kontrasepsiyon kullan›m› ve gebeli¤i sonland›rma düﬂüncesini anlaml› derecede etkilemedi. Kondom kullan›m› son derece düﬂüktü, gebeliklerin ço¤u planlanmam›ﬂt›, kontraseptif kullan›m› düﬂüktü ve az say›da gebelik sonland›r›lm›ﬂt›. Sosyal güvenlik sistemindeki kad›nlar›n gebeli¤i sonland›rma s›kl›klar›
özel sigortas› olanlardan ve olmayanlardan daha azd›. Kad›nlar›n ço¤u gebeli¤i sonland›rmama kararlar›n›n nedenini çocuk
isteme olarak aç›klad›lar. Sonuç olarak, HIV enfeksiyonunun
bilinmesi gebelik plan›, kontrasepsiyon kullan›m› ve istenmeyen gebeli¤i sonland›rma kararlar›yla iliﬂkili bulunmad›.
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Toplumun T›p Prati¤ine Yönelik
Tav›rlar›n›n Ölçümü
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rkaplan: Kanada Aile Hekimleri Akademisi topluma
yönelik birinci basamak sa¤l›k hizmetleri ve topluma
yönelik aile hekimli¤i ilkeleriyle ilgili tav›rlar ve tav›r
de¤iﬂikliklerinin ölçümü basamak sa¤l›k hizmetleri aile hekimi üyelerini içeren bu çal›ﬂman›n en önemli bileﬂeniydi. Toronto Hastanesi Aile ve Toplum Hekimli¤i Departman› Temmuz 1997’de topluma yönelik aile hekimli¤i ilkelerini ö¤retmeyi planlad›¤› ilk y›l üyeleri için bir yeni bir topluma yönelik
birinci basamak sa¤l›k hizmetleri program› baﬂlatt›.
Amaç: Bu çal›ﬂma programa kat›lan üyelerin ve kat›lmayan iki grubun tav›r ve tav›r de¤iﬂikliklerinin analizi ve özetlenmesi amac›yla yap›ld›.
Yöntem: Yar›-deneysel bir tasar›m uyguland›. Giriﬂimden
önce ve sonra 20 soruluk bir anket yap›ld›. Üyelerin programa
kat›ld›¤› odak gruptan kalitatif veriler de topland›.
Bulgular: Anketin alfa katsay›s› 0.8 olarak iyi bir güvenilirli¤e sahip oldu¤u bulundu. Giriﬂimden önce ve sonra çal›ﬂma
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ve kontrol gruplar› aras›nda anlaml› bir fark bulunmad›. Çal›ﬂma grubunda anketin iki maddesi anlaml› fark sergiledi (P <
0.05). Bu maddeler t›p prati¤inde topluma yönelik birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinin uygulanmas›nda kaynak sa¤lanamayan ve pratik olmayan konulard›. Ayn› zamanda odak grup
analizinde s›k rastlanan temalard›.
Sonuçlar: Kalitatif veriler araﬂt›rma bulgular›n› do¤rulad›.
Bu bulgular program›n geliﬂmesine yard›mc› oldu. Topluma
yönelik birinci basamak sa¤l›k hizmetleri ve topluma yönelik
aile hekimli¤i ilkeleriyle ilgili tav›rlar ve tav›r de¤iﬂikliklerini
ölçmek için uzun süreli çal›ﬂmalar yap›lmas› önerilir.

Amerikal› Kad›nlar›n Yanl›ﬂ Pozitif Mammografi
Sonuçlar› ve Duktal Karsinoma In Situ’nun Tan›nmas›na
Karﬂ› Tav›rlar›: Çapraz Kesiﬂimli Bir Çal›ﬂma
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maç: Tarama amaçl› mamografiden sonra kad›nlar›n
yanl›ﬂ pozitif sonuçlar ve duktal karsinoma in situ tan›s›
konmas›na karﬂ› ald›klar› tav›rlar›n belirlenmesi.
Tasar›m: Çapraz kesiﬂimli araﬂt›rma.
Ortam: Amerika Birleﬂik Devletleri. Kat›l›mc›lar: 18-97
yaﬂlar› aras›ndaki, meme kanseri öyküsü olmayan 479 kad›n.
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Ana prognoz ölçütleri: Tarama amaçl› mammografiden
sonra yanl›ﬂ pozitif sonuç ve duktal karsinoma in situ tan›s›
konmas›n›n ö¤renilmesi ve buna karﬂ› al›nan tav›rlar.
Bulgular: Kad›nlar yanl›ﬂ pozitif sonuç al›nabildi¤ini bilmekteydi. On y›l boyunca yap›lan y›ll›k taramalarda ortalama
yanl›ﬂ pozitif tan› tahminleri %20 idi (25. Persantil tahmini,
%10; 75. Persantil tahmini, %45). Kad›nlar yanl›ﬂ pozitif sonuçlara oldukça toleransl›yd›lar: %63’ü kurtar›lan bir yaﬂam
için 500 ya da daha fazla yanl›ﬂ pozitif sonucun kabul edilebilir oldu¤unu düﬂünüyordu ve %37’si 10 000 ve fazlas›n› tolere
edebilece¤ini belirtti. Kad›nlar›n %62’si taramaya karar verirken yanl›ﬂ pozitif sonuçlar› dikkate almak istemediklerini belirtti. Kad›nlar›n yaln›zca %8’i mammografinin meme kanseri
olmayan bir kad›na zarar verebilece¤ini düﬂündü ve %94’ü
progresif olmayan meme kanserleri olas›l›¤›ndan ﬂüphelendi.
Az say›da kad›n ilerlemeyebilecek bir kanser olarak duktal karsinoma in situyu duymuﬂtu, ancak bilgilendirildiklerinde kad›nlar›n %60’› tarama karar› verirken saptanma olas›l›¤›n› dikkate almak istedi.
Sonuç: Kad›nlar yanl›ﬂ pozitif sonuçlar› biliyorlard› ve onlar› tarama amaçl› mamografinin kabul edilebilir bir sonucu
olarak görüyor gibi görünmekteydiler. Aksine, kad›nlar›n ço¤u
taraman›n hiç ilerlemeyecek olan kanserleri saptayabilece¤ini
bilmemekteydi, ancak bu tip bilginin edinilebilece¤ini hissetmekteydiler. E¤itimin yanl›ﬂ pozitif sonuçlara daha az, duktal
karsinoma in situ saptanmas› konulu daha az bilinen sonuca daha fazla odaklanmas› gerekli olabilir.

Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 4 Say› 1-4 2000
2000 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimli¤i Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD)'a aittir. Her hakk› sakl›d›r. Deomed Medikal Medya taraf›ndan yay›mlanmaktad›r.
Copyright © 2005 Turkish Society of Family Practice. All rights reserved. Published by Deomed Medical Publishing, a division of Deomed Medical Media, Istanbul.

45

