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GİRİŞ-AMAÇ Üreme sağlığı kapsamındaki konular arasında, poliklinik başvurularının en 

sık nedenlerinden birini genital yol enfeksiyonları oluşturmaktadır. Genital hijyenin 

sağlanması bu tür enfeksiyonların ve onların daha ciddi bir takım sonuçlarının önlenmesinde en 

önemli basamaktır. Bu araştırmada, Park Sağlık Ocağı Bölgesinde yaşayan kadınlarda 

genital hijyen ile ilgili davranışların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

GEREC-YONTEM: Kesitsel tipteki bu araştırma, Haziran 2008-Eylül 2008 tarihleri arasında 

yürütülmüştür. Ankara'da Park Sağlık Ocağı Bölgesinde yasayan ve 15-49 yas grubunda yer 

alan toplam 3100 kadından, sağlık evlerine ve yas gruplarına tabakalı olarak 400 kadın 

örnekleme seçilmiştir. Örnekleme seçilen kadınlardan 386'si araştırmaya katılmıştır (%96,5). 

Araştırmada; sözlü olur alındıktan sonra, katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği ile anket 

formu uygulanmış, istatistiksel değerlendirmede kikare testi kullanılmıştır. BULGULAR: 

Araştırmaya katılan 386 kadının yas ortalaması 32,19±9,54 (min:15, mak:49) olarak 

hesaplanmıştır. Katılımcılarım %79,5'i halen evli, %45,1'i ilkokul mezunu, %79,3'ii ev 

hanimi, %24,4'uniin eve giren toplam aylık geliri asgari ücretin altında, %10,6'sinm hiçbir 

sosyal güvencesi yok, %45,3'ii gecekonduda yaşamaktadır. Araştırma grubunda genital 

hijyen ile ilgili davranışlar değerlendirildiğinde; her gün vücut banyosu yapma sıklığı %21,5 

olarak saptanmıştır. Araştırma grubunun %77,2'si pamuklu iç çamaşırı tercih etmekte, %65,8'i 

iç çamaşırını her gün değiştirmekte, %67,9'u tuvalet öncesi ellerini yıkamakta, %71,8'i tuvalet 

sonrası genital bölge temizliğini önden arkaya doğru gerçekleştirmekte, %5,7'si genital 

bölgeyi temizlemek i9in sadece tuvalet kağıdı kullanmaktadır. Halen adet gören 374 kişi 

i9inde %83,4'luk dilimi, adet dönemlerinde hijyenik ped kullanmakta, %90,6'si adet 

dönemlerinde banyo yapmakta, banyo yapanlar içinde %49,5'u ayakta duş seklinde banyo 

yaptığını belirtmektedir. Araştırmaya katılanlardan %34,7'si son bir yıl içinde en az bir kez 

idrar yolu enfeksiyonu, % 18,7'si en az bir kez genital yol enfeksiyonu geçirdiğini ifade 

etmiştir. Vajinal duş (hazne yıkama) alışkanlığı sorusuna yanıt veren 321 kişi içinde, %42,1 'i 

vajinal duş. yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların %57,5'u genital hijyen hakkında daha önce 

hiç bilgi almadığını belirtmiştir. Genital hijyen ile ilgili davranışlarının bir kısmı seçilerek 

sosyoekonomik faktörlerin etkisi incelendiğinde; genel vücut banyosu sıklığı üzerinde öğrenim 

durumu(p=0,001), gelir durumu(p=0,034), çalışma durumu(p=0,022), konut tipi(p=0,005) 

etkili faktörler olarak bulunmuştur. Adet döneminde kullanılan ped türü ile de benzer şekilde 

öğrenim durumu(p=0,000), gelir durumu(p=0,005), çalışma durumu(p=0,000) ve konut 

tipi(p=0,006) ilişkilidir. Vajinal duş yapma sıklığı ev hanımı olanlarda, çalışanlara göre 

yüksektir(p=0,000). İç çamaşırı değiştirme sıklığı ve tuvalet sonrası temizlik biçimi ile 

sosyoekonomik faktörler açışsından gözlenen farklar anlamlı bulunmamıştır.  

SONUC: Park Sağlık Ocağı bölgesindeki kadınlarda genital hijyen ile ilgili doğru 

davranışların ve bu konuya özel bilgi alma durumunun genel olarak yeterli olmadığı 

düşünülmüştür. Özellikle sosyoekonomik özellikler yönünden zayıf gruplarda daha belirgin 

olan bu saptama sonucunda; kişisel baş vurular sırasında, saha ziyaretlerinde ve organize grup 

eğitimleriyle konuya ilişkin bilgi açının kapatılması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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AIM AND INTRODUCTION: Genital tract infections are widely at top level for polyclinic 

applications in reproductive health. Prevention of these infections and their more serious 

results are achieved firstly by providing genital hygiene. In this study, it was aimed that to 

evaluate the behaviors related with genital hygiene of women who live in Park Health Center 

area. 

MATERlAL-METHOD: This cross sectional study was carried out between June 2008 and 

September 2008. 400 women of 3100 who live in Park Health Center area between 15 and 49 

ages were selected by sampling. 386 of 400 women were participated to the study (96.5%). 

Verbal consent of the participants was taken and then a questionnaire was filled by using face-

to-face interwiev method. Chi-square test was used for statistical evaluations. 

 

RESULTS: The mean age of 386 women was 32.19 +/- 9.54 (min: 15, max: 49). Among this 

study group, 79.5% of the participants were married, 45.1 % of them were primary school 

graduate, 79.3% of them were house-wife, 24.4% of them monthly income under minimum 

wage, 10.6% of them had no social insurance, 45.3% of them lived in shanty house. When the 

genital hygiene behaviors of the study group were observed it was seen hat the frequency of 

taking daily bath were identified as 21.5 %. It was seen that the 77.2 % of the group 

preferred cotton underwear. 65.8 % changed their underwear daily, 67.9 % washed their 

hands before going to the toilet, 71.8 % made genital cleaning from front to back. 5.7 % used 

only toilet paper to clean the genital area. Hygienic peds were used at menstruation periods 

by 83.4% of 374 women who still menstruate. 90.6% of them took bath at the menstruation 

periods wherever 49.5% made it as taking shower 34.7% of participants were posed to 

urinary tract infection at least one time during last year, on the other hand 18.7% of them 

exposed to genital tract infection. Of women who have responded to question about vaginal 

douching (321 persons) 42.1% performed vaginal douching. 57.5% of the participants 

stated that they didn't receive any information before about the genital hygiene. 

Behaviors which is related with genital hygiene and effects of socioeconomic factors were 

examined; daily bath was associated with education level (p=0.001) income level (p=0.034), 

working condition (p=0.022), type of house (p=0.005). Type of pad that was used during 

menstruation was associated education level (p=0.000), income level (p=0.005), working 

condition (p=0.000) and type of house (p=0.006). Vaginal douching frequency was higher for 

housewife than working women (p=0.000). The differences that are monitored in terms of 

socioeconomic factors with underwear changing frequency and genital cleaning method after 

toilet weren't found significantly(p>0.05). 

 

CONCULUSION: In this study, women's behaviors which are related genital hygiene and 

status of information about this subject were found as deficient at Park Health Center area. 

This result was manifest at socioeconomically disadvantaged groups. So, health professionals 

should improve knowledge level of women with education during the application to health 

center, house visiting and group education. 

Keyword: Reproductive age woman, genital hygiene, behaviors which it related genital 

hygiene. 
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