


 İnfertilite, hayatın tüm alanlarını etkileyen 

bir sorun

Her 6 çiftten 1’i infertilite problemi 

yaşamakta

 Kişilerin yarısı tarafından infertilite 

hayatlarında yaşadıkları en sıkıntı verici 

durum olarak tanımlanmakta

Hayata bakış açısını, beklentilerini ve hatta 

kişinin kendi hakkındaki düşüncülerini 

değiştirebilir



 Kişiliğine ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak 
savunma mekanizmaları geliştirilmekte

 Sperm, yumurta, embriyo donasyonu veya 
taşıyıcı annelik gibi konular kişilerin kaygı 
düzeylerini daha da arttırmakta

 Aile, arkadaşlar, sağlık profesyonelleri  veya 
mental koçlar bu konuda kişilere destek olabilir

 Çok az kişi tarafından çözüm aranmakta



 Günlük hayatın üretken şekilde yaşanmasını 
etkileyecek şekilde depresif, anksiyöz veya 
saplantılı olması  durumunda yardıma 
başvurulabilir
Suçluluk, değersizlik, hiçlik duyguları

Sosyal izolasyon

Duygudurum dalgalanmaları

Sürekli infertilite ile meşgul olma

Evliliği yürütmede güçlük

Planlı koitusta zorluk

Konsantrasyon güçlüğü

İlaç veya alkol kullanımında artış

İştah, kilo veya uyku paterninde belirgin değişiklik

İntihar veya ölüm düşüncesi



Web tabanlı yaklaşımlar
 Mahremiyet

 Ulaşım kolaylığı

 Uyum sağlamakta

 İnfertil çiftlerin %81’i interneti durumları 
hakkında bilgi almak ve sosyal destek için 
kullanmakta

 Bilgiye anında ulaşım ile motivasyonun 
yüksek olduğu anlar daha efektif 
değerlendirilebilmekte



 İnternet kullanımı ile kaynakların korunması 
sağlanabilir

 Klasik terapiler gibi sürekli harcamaya neden 
olmamakta

 Kolaylıkla büyük popülasyonlara ulaşılabilir

Depresyon, anksiyete, kilo kontrolü ve yeme 
bozuklukları, madde kullanımı ve sigara 
bırakma gibi konularda web tabanlı 
yaklaşımların etkili olduğu bilinmekte



Özellikle Amerika’da endüstri destekli pek 

çok internet sitesi bulunmakta

 ASRM’nin geniş kapsamlı bir sitesi mevcut



 Sadece heteroseksüeller için değil toplumun 

diğer kesimleri için de danışmanlık 

verilmekte





 İnfertil çiftler için, karar verme aşaması 

oldukça zor bir süreçtir.

 Kişilerin; tanışma, tedavi ve sonraki aşamalar 

için aldığı danışmanlık hizmetleri, endişelerin 

giderilmesi, stresi kontrol edebilme, pozitif 

düşünme ve tedaviye olumlu yaklaşım 

nedeniyle son derece önemlidir.

Danışmanlık hizmetleri; yüz yüze, telefon ile 

web tabanlı, psikolojik danışmanlık vs olabilir.













 Sağlık kurum ve kuruluşları web üzerinden 

destek kısmını nitelendirip hastaların destek 

alması adına nitelendirmek mümkündür 

(örnek: http://www.memorial.com.tr )













 2010 yılında Archives of Women Mental 
Health’te yayınlanan çalışmada

Denekler iki gruba ayrılarak internet tabanlı 
kognitif davranışsal yaklaşımın kişilerin stres 
durumuna olan etkileri araştırılmıştır.

 Sitede ortalama 3-10 dakika arasında 
geçirilmektedir.

 İnternet tabanlı yardım alan grupta, site 
kullanımı sonrası genel distres skorunda 
anlamlı azalma olmaktadır.



 İnternet tabanlı yaklaşımlar, kişilerin genel stres 
durumunu azaltmak için umut verici olarak 
gözükmektedir.

 Sadece tedavi sürecinde değil, sonucun olumsuz 
olması durumunda da kişilerin üzerine büyük 
psikolojik yük binmektedir.

 Kişilerin geri bildirimleri online olarak 
değerlendirildiğinden bireysel çözümler hızlıca 
sunulabilir. 

 Bu yöntemle, uzak bölgelerde yaşayan kişiler bile 
kendilerini yalnız hissetmeyecektir. 






