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1. AMAÇ: Doğum süreci başlayan gebelere  ilaçsız yönteme ağrıyla mücadele edilmesini 
sağlamak. 

2. KAPSAM: Doğum servisine başvuran hastaları ve çalışanlarını kapsar.

3.KISALTMALAR

4.TANIMLAR

5. SORUMLULAR:  Hemşireler/Ebeler, Hekimler

Efloraj ve Sakral Basınç: Efloraj, deri üzerinde kayarak uygulanan, derin kas kütlelerinde basınca neden
olmayan ve bunları hareket ettirmeyen tüm hafif masajlardır.

       6.FAALİYET AKIŞI

1. Gevşeme Metotları Biofeedback (Biyolojik geri bildirim):

      Biofeedback’te amaç; servikal dilatasyon, kontraksiyonlar, kan basıncı gibi fizyolojik 

değişiklikler hakkında verilen bilgi, ağrı sırasında kadından geri istenir. Böylece kadının bedenine 

yönelttiği ilgi ve dikkati farklı bir yöne çekilerek ağrının daha az algılanması sağlanır . Yöntem, 

kadının bedensel farkındalığını artırmakta ve ruhsal olarak gerginlikten kurtulup rahatlamasını 

sağlamaktadır . 

Hareket/Pozisyon: Doğum ağrıları ile baş etmede etkili olan girişimlerden biri de uygun hareket 

ve pozisyon değişikliğinin yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda kadınların doğum eyleminde 

ayakta ya da oturur pozisyonda iken (vertikal pozisyonda), düz ya da yan yatış pozisyonuna 

(horizantal pozisyon) oranla daha az sırt ve karın ağrısı hissettikleri belirlenmiştir. Dilatasyon 

evresinin erken dönemlerinde anneler dik pozisyonda (vertikal) yatay pozisyona (horizantal) 

oranla kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Buna karşın dilatasyon evresinin ilerleyen 

dönemlerinde ise anneler, horizantal pozisyonu vertikal pozisyona tercih etmektedir .

        2.Müzik: 

Doğumda müzikoterapi; annenin cesaret kazanmasına, güven duymasına, kaygısının 

azalmasına, ağrı ile baş etmesine yardımcı olup anne bebek ilişkisini desteklemektedir . Farklı 

müzik türlerinin travaydaki  gebelerin ağrı ve anksiyete düzeylerinde olumlu düşüş 

sağlamaktadır, eylemin seyrini hızlandırmaktadır.

       3.Yüzeyel Sıcak-Soğuk Uygulama: 

Doğumda oldukça ilgi gören yüzeyel sıcak uygulama teknikleri doğumun birinci evresinde 

özellikle oksiput posterior doğumlara bağlı bel ağrılarını rahatlatmak, doğumun ikinci 

evresinde ise perine ağrısını azaltmak ve perineyi travmalara karşı korumak amacıyla 

kullanılılmaktadır. Teorik olarak sıcak uygulama kas spazmını gidererek ayrıca dokuların 

viskoelastik özelliklerinde değişmeye neden olarak sinir uçlarındaki baskı ve gerilme gibi 

etkileri azaltıp analjezi sağlar. Diğer yandan vazodilatasyon ile dolaşımın artması, ağrıyı 

uyaran metabolik artıkların bölgeden uzaklaştırılmasını sağlar. İskemi sonucu gelişen gerilim 

tipi ağrıda da bölgenin kanlanmasını sağlayarak analjezik etki yaratır . Doğumda  sıcak 
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uygulama aracı olarak; sıcak su şişeleri/su torbaları, sıcak havlu veya kompresler ve sıcak su 

banyoları kullanılmaktadır . Aktif fazda L1 bölgesine yapılan buz masajının da doğum ağrısını 

hafiflettiği belirtilmektedir .

        4.Efloraj ve Sakral Basınç: 

Kasılmalar sırasında solunumla ritmik olarak karnın hafifçe okşanması şeklinde yapılan efloraj,

kadının dikkatini kasılma sırasında oluşan ağrıdan uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Doğum 

ağrısının neden olduğu, sakroiliyak bağ dokularındaki gerilmelerden kaynaklanan sakroiliyak 

ağrıyı azaltmak için bölgesel basınç uygulanmaktadır. Bu amaçla kullanılan karşı basınç 

yönteminde, iki taraflı kalça basıncı ve diz basıncı teknikleri kullanılmaktadır. Karşı basınç 

tekniği, fetal oksipital kemiğin sakruma yaptığı basıncın şiddetini karşılayacak derecede bir 

gücün uygulanmasını gerektirir. Destek veren kişinin elinden ya da başka bir sert cisimden 

gelen düzenli basınç, fetal oksiputun sebep olduğu sakroiliyak bağ dokularındaki gerilmeye 

karşı basınç oluşturarak ağrıyı azaltmaktadır .
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