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GEBELİKTE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR

VE
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sağlığınız 

için

Çalışıyoruz...

Bize
Güvenebilirsiniz...

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Trabzon İli Kamu Hastaneleri Birliği 

Genel Sekreterliği
 SÜRMENE DEVLET HASTANESİ

GEBELİKTE VAJİNAL AKINTI VE
ENFEKSİYONLAR

SEBEBİ NEDİR?
Birçok kadının gebelik sırasında vajinal akıntıları 
artmaktadır. Bunun sebebi üreme organlarındaki 
bezlerden salgılanan hormonların etkisiyle mukus 
üretiminin artmasıdır. Gebe kadında görülen vaji-
nal akıntı ince kıvamlıdır, beyaz renklidir ve hafif 
bir kokusu vardır. Yüksek asit ortamından dolayı 
potansiyel olarak zararlı bakterilerin üremesine 
izin vermez.
Normalde vajinada denge halinde birçok organiz-
ma yaşamaktadır. Bu denge stres, hastalık, vaji-
naya tatbik edilen duş, antibiyotik gibi ilaçlar veya 
gebelik hormonları ile bozulduğunda bir organiz-
ma diğerlerinden daha hızlı ürer ve vajinal enfek-
siyona neden olur.

NE YAPABİLİRİM?
• Vajina ve kasık bölgenizi mümkün olduğunca te-
miz ve kuru tutun. Vajinanın içini yıkamak oradaki 

asit dengesini bo-
zacağından enfek-
siyon riskinin artırır.
• Rahat ve bol giy-
siler giyin, sentetik 
giysiler giymekten 
kaçının.
• Pamuklu iç çama-
şırları tercih edin.
• Vajinal enfeksiyo-
nuna yakalanırsanız 
eşinizin de tedavi 
olup olmayacağını 
sorun



GEBELİKTE BULANTI-KUSMA

Yeme alışkanlıklarınızı değiştirin: Gün içinde 
daha sık ve küçük öğünler şeklinde yemek bulan-
tıyı azaltır. Yemekler arasında az sıvı almakta iyi-
leşmeye yardımcı olur. Bunları yapmanın amacı 
mideyi tamamen boş ve tamamen dolu tutmaktan 
kaçınmaktır. Çünkü her iki durumda da daha kötü 
olabilir.

Gündüz atıştırmaları yapın: İlk kalktığınızda bulan-
tınız kötü ise yataktan çıkmadan önce demli olma-
yan bir çay için. Yatağın başında galeta, kraker gibi 
kuru şeyler bulundurun.
Çok yavaş kalkın: Sabahları yataktan alelacele 
kalkmayın, dinlenin. Gebeliğin erken döneminde 
sık görülen yorgunlukta bulantıyı şiddetlendirebilir.
Hoş olmayan koku ve yiyeceklerden kaçının: Müm-
kün olduğunca hoş bulmadığınız koku ve yiyecek-
lerden uzak durun.
Diğer olası yardımlar: Antiasit ilaç kullanımı bu-
lantıyı hafifletebilir ancak doktorunuza danışma-
dan kullanmayınız. Bulantının hafiflemesine B6 
vitamini de yardımcı olabilir.

GEBELİKTE ANEMİ

Bebeğin gebelik sırasında artan ihtiyaçları vücudu-
nuzun demir gereksinimini artırır. Demir alyuvarla-
rın yapımında çok önemli rol oynayan bir element-
tir. Gebelik öncesi günlük demir ihtiyacınız 15 mg 
kadar iken gebelik döneminde bunun iki katına 
ihtiyaç duyarsınız.

Sebebi nedir?
Gebelik esnasında kan hacminiz %45 oranında ar-
tar. Vücudunuzda yeterince demir yoksa artmış al-
yuvar üretimindeki ihtiyacı karşılayamaz ve anemi 
gelişir. Gebe kadınlarda anemi yorgunluk ve strese 
yol açar ve annenin hastalıklara daha kolay yaka-
lanmasına sebep olur.

ANEMİNİN BELİRTİLERİ:

• Yorgunluk ve güçsüzlük
• Solukluk
• Nefeste kesilme
• Çarpıntı
•  Sersemlik ve baş dönmesi

NE YAPABİLİRİM
Aneminin tek tedavisi demir almaktır. Bu yüzden 
gebeliğin 2. döneminden itibaren muhakkak her 
gebe ilave demir almalıdır.

GEBELİKTE KABIZLIK

SEBEBİ NEDİR?
Kabızlık gebelikte görülen en sık ve en rahatsız 
edici durumlardan biridir. Kabızlığın nedeni sindi-
rim siteminin genel olarak yavaşlaması ve büyüyen 
uterusun alt bağırsaklara yaptığı baskıdır. Kabızlık 
ayrıca gebeliğin son dönemlerinde hemoroid (ba-
sur) oluşumunu artırır.

NE YAPABİLİRİM?
• Bu problemle baş edebilmenin en önemli yolu 
diyetinizi düzenlemektir.
• Liften zengin besinler ve fazla sıvı tüketimi kabız-
lığı önler veya hafifletir. Her türlü çiğ sebze, meyve 
ve her türlü et yemeği yiyebilirsiniz.
• Meyve ve sebzeler ihtiyacınız olan lifi almanızı 
sağlar.
• Meyve suları da kabızlığı azaltır. Kuru kayısı, kuru 
erik, kuru incir kompostoları içebilirsiniz.
• Sabah kahvaltısından önce bir bardak şekerli ılık 
su (1 çay kaşığı yağ ilave edilmiş) içiniz.
• Yaptığınız egzersizleri artırmanızda bu problemin 
çözümüne yardımcı olabilir.
• Günlük yürüyüşlerinizi biraz artırın.
• Bu dönemde doktorunuza danışmadan müshil ya 
da benzeri ilaçlar almayınız.


