
Gebeligi Etkileyen 
Hastalıklar

11KADIN VE SAĞLIK
BROŞÜR SERİSİ

Üreme çağındaki kadınların 
çoğu sağlıklı anne adaylarıdır.  

Ancak eğer çocukluk çağından itibaren 
kalp ya da böbrek hastalıkları varsa bu 
gebeliklerini etkileyebilir.
Ayrıca tansiyon, şeker, tiroit hastalıkları 
ile anemi (kansızlık) sıklıkla kadınların gebeliklerini 
zorlaştırabilecek ve sık görülen hastalıklardır. 
Nadiren de olsa, karaciğer, bağırsak ve enfeksiyon 
hastalıkları da kadınların gebeliklerinde 
karşılaşabileceği hastalıklardır.

Bu hastalıkların belirtileri nelerdir ve kadınlar 
gebelikte nelere dikkat etmelidir?



Kalp hastalıkları;
Şikayetler

o Çarpıntı o Çabuk yorulma o Nefes darlığı o Göğüs de sıkışma hissi 

(özellikle sol üst kısımda ağırlık hissi) o Fenalık hissi o Bayılma o Tüm 
şikayetlerin hareketle oluşması ya da artması.

Dikkat edilmesi gereken şeyler;  Hareket edince artan göğüs ağrısı, 
çarpıntı ya da bayılma olduğunda derhal hastaneye gidilmelidir.

Böbrek hastalıklar;
Şikayetler
o  Gövdenin yan kısımlarında ağrı,   
o Vücutta şişmeler,  o  Tansiyon yüksekliği, 
o Nefes darlığı

Dikkat edilmesi gereken şeyler; 
Yukarıdaki şikayetler gebeliği takip eden 
hekime söylenmelidir.

Tansiyon yüksekliği;
Şikayetler
o Baş ağrısı, o Baş, göz arkası ve ense zonklaması,  o 
Göz kararması, o Baş dönmesi

Dikkat edilmesi gereken şeyler;  Bu şikayetlerden 
herhangi biri olduğunda en hızlı şekilde tansiyon 
ölçtürülecek sağlık kurumuna gidilmelidir.  Gebenin 
önceden bilinen bir hastalığı varsa kendisi düzenli 
tansiyonunu izlemelidir.

Şeker hastalığı;
Şikayetler
o Çabuk acıkma, o Çok su içme,  o Çok idrara çıkma, o Hızlı kilo alma 
veya verme 

Dikkat edilmesi gereken şeyler;  Ailede şeker hastalığı olan varsa, 
Önceki gebeliklerinde şeker hastalığı görüldüyse ya da anne/kadın 

Tüm gebeler 
düzenli doktor 

kontrolü yaptırmalı 
ve şikayetlerini 

doktora 
anlatmalıdır.



aşırı kilolu ise doktorunun tavsiye ettiği (şeker yüklemesi, açlık-
tokluk kan şekeri, vs) testleri muhakkak yaptırmalıdır. 
Şeker hastalığı olduğu bilinen gebeler kendileri de düzenli şeker 
takibi yaptırmalıdır.

Tiroit hastalıkları;
Şikayetler 
o Yorgun, bitkin hissetme, 
o Göz kapaklarında şişme ya da 
göz küresinin dışarı çıkmış gibi 
görünmesi, o Saç dökülmesi,   
o Kabızlık, o Çarpıntı, o Terleme

Dikkat edilmesi gereken şeyler; 
Gebeliğin başında yapılması 
gereken tiroit fonksiyon testlerinin 
yaptırılması. 
Şikayetlerden herhangi biri oluşmaya başladıysa en 
yakın zamanda doktora gidilmesi.

Anemi (kansızlık);
Şikayetler
o Yorgun, bitkin hissetme, o Oturduğu yerden 
kalktığında göz kararması, baş dönmesi, çarpıntı 
olması, o Hareket edince çabuk yorulma, o Solgun 
görünmek

Dikkat edilmesi gereken şeyler;  Dengeli, düzenli ve sağlıklı 
beslenmek,  Doktorun verdiği vitamin ve demir ilacını düzenli 
kullanmak.  Düzenli doktor kontrolüne gitmek.

Diğer / başka hastalıklar;
Bir gebede,  
o Bulantı, o Kusma, o İshal, o Ateş, o Karın ağrısı, o Karın sağ üst 
bölgesinin ağrı şikayetlerinden biri dahi varsa, en yakın sağlık 
kuruluşuna gitmelidir.

Tansiyon, şeker, 
tiroit hastalıkları ile 

anemi (kansızlık) 
sıklıkla kadınların 

gebeliklerini 
zorlaştırabilecek 

sık görülen 
hastalıklardır. 



Ayrıca, 

o Tüm gebeler bebeklerinin 
hareketlerini düzenli ve dikkatli 
takip etmelidir.  Böylece  
bebekte olabilecek değişiklikleri 
erkenden daha doktora 
gitmeden fark edebilirler.

o Tüm gebeler düzenli 
doktor kontrolü yaptırmalı 
ve şikayetlerini doktora 
anlatmalıdır.

o Tüm gebeler doktorun 
önerdiği tetkikleri yaptırmalı, 

tedavileri düzenli bir şekilde uygulamalıdır.

o Bazı şikayetler, gebelerin bir kısmında 
hastalıklarla ilgisiz görülebilir. Gebelik 
döneminin doğal sorunları olabilir.  Ancak bu 
şikayetler gebenin doğal durumları mı yoksa 
hastalık belirtisi mi, buna mutlaka doktor karar 
vermelidir !
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Bazı şikayetler, 
gebelerin bir kısmında 

hastalıklarla ilgisiz 
görülebilir.

Gebelik döneminin doğal 
sorunları olabilir.  

Ancak bu şikayetler 
gebenin doğal durumları mı  
yoksa hastalık belirtisi mi, 

buna mutlaka 
doktor karar 
vermelidir !


