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01. Giriş 

“ARTAN SEZARYEN ORANLARI TOPLUM İÇİN 
ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNUDUR” 

Giriş  

Sezaryen ile doğum oranı birçok ülkede son yıllarda 

giderek artma eğilimde olsa da bu eğilimi tetikleyen 

unsurlar tam olarak anlaşılamamıştır (1,2). Artan 

sezaryen oranları toplum için önemli bir sağlık sorunu 

olmakla birlikte beraberinde getirdiği bu artışa bağlı 

potansiyel maternal ve perinatal riskler, hizmete 

erişimdeki eşitsizlik ve neden olduğu maliyet açısından 

dünya çapında tartışmalara neden olmaktadır (3-7). 

 

Sezaryen oranlarındaki bu artış eğilimini tetikleyen 

unsurların daha iyi anlaşılabilmesi, bu oranı düşürmek 

veya yalnızca gerektiği zaman artırabilecek etkin ölçütler 

ışığında öneriler ve uygulamalarda bulunabilmek için aynı 

toplumda zamanla değişen ve farklı toplumlar arası 

sezaryen oranlarının gözlenmesi ve karşılaştırılabilmesi 

amaçlı bir araç gerekmektedir.  

 

Geleneksel olarak, kurumsal bazda sezaryen oranını 

genel sezaryen doğum yüzdesi ile belirlemekteyiz. 

Hastaneler arası iç ve altyapısal (birinci basamak Vs 

üçüncü basamak sağlık merkezi gibi) farklılıklar, gebe 

gruplarının (obstetrik popülasyon) özellikleri arasında 

farklılıkların karışık sunulması (karışık vakalar, daha önce 

sezaryen olmuş kadınların yüzdesi gibi) ve klinikler arası 

yönetim protokollerinin farklılık göstermesi (indüksiyon 

durumu veya travay başlamadan sezaryen yapılması vb.) 

gibi nedenlerden dolayı “genel sezaryen oranları” 

açısından zamanla olan veya değişik gruplar arasında 

gözlenen farklılıkların yorumlanması ve karşılaştırılması 

zor olmaktadır. 

İdeal olarak, sezaryen oranını kurum bazında gözlemleyip 

karşılaştırabilecek standardize edilmiş, güvenilir, tutarlı ve 

eylem odaklı bir Sınıflama sistemi olmalıdır (3, 8-10). 
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Bu Sınıflama sistemi uluslararası 

uygulanabilir olmasının yanı sıra 

klinisyenlere, kurum idarecilerine, 

halk sağlığı yetkililerine ve kadınların 

kendilerine faydalı olmalıdır. 

Böyle bir sistem basit, klinik yönden 

ilişkili, tanımlanabilir, yinelenebilir ve 

doğrulanabilir olmalıdır (10,11).  

Uluslararası düzeyde tanınmış böyle 

bir sistemin yokluğu, artan sezaryen 

oranlarının nedenleri ve bu artışın 

beraberinde getirdiği potansiyel risk 

ve yararlar hakkında tartışmaları 

alevlendirip, devam etmesine zemin 

sağlamıştır.   

 

Şekil 1: Ülkeler arasında sezaryen oranlarını gösteren ulaşılabilir son veriler (2005’ten sonrası).  
From: The Increasing Trend in Caesarean Section Rates: Global, Regional and National Estimates: 1990-2014 (1). 
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Sistem prospektif olarak kullanılabildiği ve tüm kategorileri tamamen 

kapsadığı ve aynı anda iki farklı doğru içermeyen bir yapıda olduğu 

için, dünya genelinde doğum hizmeti sağlayan kişilerce genellikle 

rutin olarak temel alınan çoğu özellikleri baz alarak doğum için 

başvuran her kadın hemen sınıflandırılabilmektedir.  

 

Sınıflama basit, sağlam, tekrarlanabilir, klinik açıdan anlamlı ve 

ileriye dönüktür. Sezaryen oranlarının kadın grupları içinde, arasında 

karşılaştırılma ve analiz edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Robson 

Sınıflaması uluslararası kurum veya resmi kılavuzlarca 2015 yılında 

onaylanmasından bile önce dünya genelinde birçok ülke tarafından 

hızla ve artan bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 2014 yılında DSÖ 

Sınıflamanın benimsenmesinin artı ve eksilerini, uygulanma ve 

yorumlanmasını, engelleyen, kolaylaştıran faktörleri ve olası 

uyarlamaları belirlemek amacıyla kullanıcıların deneyimlerini 

topladığı bir başka sistematik inceleme yürütmüştür (11). 

 

Bu inceleme 2000-2013 yılları arasında Robson Sınıflaması kullanımı 

üzerine 31 ülke tarafından rapor edilen 73 yayından oluşmaktadır. 

Çoğunluğu hizmet sağlayıcısı olan kullanıcılara göre bu Sınıflamanın 

en güçlü yanları basit, sağlam, güvenilir ve esnek olmasıdır (11). 

 

Bununla birlikte uygulamadaki en büyük zorluklar kullanıcılar 

tarafından eksik veri, kadınların hatalı sınıflandırılması ve Sınıflamanın 

temel değişkenleri hakkında tanım veya fikir birliği eksikliği olarak 

rapor edilmiştir. 

 

Kurum bazında tutarlı ve standardize bir çerçeveden sezaryeni 

değerlendirmek amacıyla birkaç tip sezaryen Sınıflama sistemi 

farklı yazarlarca oluşturulmuş ve önerilmiştir (10). 2011 

yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yürütülen bir 

sistematik incelemede, 27 farklı sezaryen Sınıflama sistemi 

tanımlanmıştır. Bu Sınıflamalar, “kim” (hastaya göre), “neden” 

(endikasyona göre), “ne zaman” (aciliyete göre) sorularının 

yanı sıra “nerede”, “nasıl” ve “kim tarafından” sezaryenin 

yapıldığı sorularına odaklanmış Sınıflamalardır. 

 

Bu inceleme günümüz uluslararası ve yerel ihtiyaçların 

karşılanmasında genel olarak hasta bazlı Sınıflamaların, özel 

olarak ise 10-grup Sınıflama sisteminin en tatmin edici 

Sınıflamalar oldukları sonucuna varmıştır (9). 

 

10-grup Sınıflama sistemi (“OGSS- On Grup Sınıflama Sistemi 

veya “Robson Sınıflaması”) kliniğe doğum için başvurmuş 

kadınları iyi tanımlamak, klinik açıdan ilişkili grupları ileriye 

dönük olarak belirlemek ve bu nispeten homojen kadın 

grupları arasındaki sezaryen oran farklılıklarını araştırmak için 

oluşturulmuştur (9).  

 

Robson Sınıflaması, sezaryen endikasyonuna göre 

oluşturulmuş diğer Sınıflamalardan farklı olarak, sadece 

sezaryen ile doğum yapmış kadınlar değil, belirli bir çevrede 

(doğum evi veya bölge) doğum yapan ‘’tüm kadınlar’’ 

içindir. Bütün olarak bir perinatal Sınıflamadır. 
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DSÖ, sağlık hizmeti veren bir kurumda zaman 
içinde olan ve bu kurumlar arasındaki 
sezaryen oranlarını izlemek, karşılaştırmak ve 
değerlendirmek için küresel standart olarak 
Robson Sınıflama sistemini önermektedir.  

Robson Sınıflaması için DSÖ’nün Bildirisi 

Ekim 2014’te DSÖ bir uzman paneli düzenlemiştir. 

Kanıtların gözden geçirilmesi sonucu, maternal ve 

perinatal verilerin aynı kurumda zaman içinde ve kurumlar 

arasında karşılaştırılabilmesinde ortak bir nokta 

sağlayabilmek için panel tarafından Robson Sınıflaması’nın 

kurum düzeyinde uygulanması önerilmiştir (3,8). 

Panelde aynı zamanda bu Sınıflamanın resmi adının‘’ 

Robson Sınıflaması ‘’ olarak kabul edilmesine karar 

verilmiştir. 
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02. Kılavuzun amacı ve hedef kitlesi 

“BU KILAVUZ SAĞLIK HİZMETİ 
KURUMLARINA YARDIMCI OLMAK İÇİN 
OLUŞTURULMUŞTUR’” 

Bu kılavuz sağlık hizmeti kurumlarının 

Robson Sınıflanması’nı kabul edip 

kullanmalarına yardımcı olmak için 

oluşturulmuştur. Doğum için başvuran 

kadınların hizmetinden sorumlu sağlık 

uzmanları ve doğumların olduğu sağlık 

hizmeti kurumlarının yönetiminden 

sorumlu idareciler bu kılavuzun hedef 

kitlesini oluşturmaktadır. 
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Sınıflamanın uygulama ve 

yorumlanmasında standart bir 

yaklaşım sunmaktadır. 

Hanna-Truscott/Midwives for Haiti, Photoshare 

Kılavuzun amacı ve hedef kitlesi 



DSÖ Robson Sınıflaması kullanımının sağlık hizmeti veren kurumlara 
aşağıdaki faydaları sağlayacağını öngörmektedir: 
• Sezaryen oranlarında en fazla ve en az payı olan kadın gruplarının 

belirlenmesi ve analizi 
• İstenilen oranlara sahip diğer kurumlarla, bu kadın gruplarındaki 

uygulamaların kıyaslanması ve gerekli durumlarda uygulamada 
değişikliğin göz önünde bulundurulması 

• Sezaryen oranlarını optimum hale getirmeyi hedefleyecek strateji ve 
girişimlerin etkinliğini değerlendirmek 

• Kadın gruplarından çıkan sonuçların analiz edilmesi ile hizmet ve 
klinik yönetim uygulamalarının kalitelerinin değerlendirilmesi 

• Toplanan verilerin kalitesinin değerlendirilmesi ve bu verilerin 
önemi, yorumlanması ve kullanımı hakkında çalışan farkındalığını 
arttırmak. 

Robson Sınıflaması sizin için NE yapabilir? Bu kılavuz:  

 

• Robson Sınıflamasını anlama ve 

uygulamanızda ve kendi verilerinizi 

kullanarak Rapor Tablosu 

oluşturmanızda yardımcı olmaktadır. 

• Kullanılan tanımları ve değişkenleri 

ve Rapor Tablosunun nasıl 

oluşturulup yorumlanacağını 

açıklamaktadır. 

• Karşılaşılabilecek olası zorlukları 

vurguladığı gibi kullanıcılardan gelen 

deneyim ve örnekleri 

paylaşmaktadır. 

• Kadınları sınıflandırırken sık sorulan 

soruları ve cevaplarını sunmaktadır. 
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03. Robson Sınıflaması   

“HERHANGİ BİR KURUMA DOĞUM İÇİN 
BAŞVURMUŞ HER KADIN 10 GRUPTAN BİRİNDE 
SINIFLANDIRILABİLİR” 

Sistem doğum için başvuran her 

kadını bütünüyle kapsayıcı ve aynı 

anda iki farklı doğru içermeyecek 

nitelikteki 10 gruptan birine 

Sınıflamaktadır. Bunun anlamı; 

herhangi bir kuruma doğum amaçlı 

başvuran her kadın temel birkaç 

obstetrik değişken baz alınarak 10 

gruptan birine ve sadece birine, 

hiçbiri dışarda kalmayacak şekilde 

sınıflandırılabilmektedir. 
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Robson Sınıflaması sadece sezaryen 

ile doğum yapmış kadınlar değil, 

belirli bir ortamda doğum yapan 

‘’tüm kadınlar’’ içindir. 

WHO/Yoshi Shimizu 

Robson Sınıflaması  



3.1 Robson Sınıflamasının 10 Grubu 
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Önceden uterin skarı 
olanlar da dahil çoğul 
gebeliği olan bütün 
kadınlar 

Nullipar, tekil, baş geliş̧, 
≥37 hafta gebeliği olan, 
doğum eyleminden 
önce indüksiyon veya 
sezaryen uygulanmış 
kadınlar 

Multipar, önceden 
geçirilmiş uterin skarı 
olmayan, tekil, baş geliş, 
≥37 hafta gebeliği olan 
spontan doğum 
eyleminde kadınlar 

Multipar, önceden 
geçirilmiş uterin skarı 
olmayan, tekil, baş geliş, 
≥37 hafta gebeliği olan, 
doğum eyleminden önce 
indüksiyon veya sezaryen 
uygulanmış kadınlar 

Multipar, daha önce 
en az bir uterin 
skarı olan, tekil, baş 
geliş, ≥37 haftalık 
gebeliği olan tüm 
kadınlar 

Nullipar, tekil, makat 
geliş gebeliği olan tüm 
kadınlar 

Multipar, tekil, 
önceden uterin skarı 
olanlar da dahil makat 
geliş gebeliği olan tüm 
kadınlar 

Nullipar, tekil, baş 
geliş̧, ≥37 hafta 
gebeliği olan spontan 
doğum eyleminde 
kadınlar 

Önceden uterin skarı 
olanlar da dahil tekil, 
transvers ya da oblik 
prezentasyonlu 
gebeliği olan bütün 
kadınlar 

Tekil, baş geliş, 
önceden skarı olanlar 
da dahil, <37 haftalık 
gebeliği olan tüm 
kadınlar 



3.2 Temel Değişkenlerin Tanımı 

Tablo 1: Robson Sınıflaması için obstetrik değişkenler 

10 grup 6 temel obstetrik değişken üzerine kurulmuştur; her 

kadını Sınıflamak için yalnızca bu bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır 

(Tablo 1). 

Obstetrik değişkenler:  

Parite • Nullipar 
• Multipar 

Geçirilmiş Sezaryen Öyküsü • Var (bir veya daha fazla) 
• Yok 

Doğum eyleminin 
başlangıcı 

• Spontan 
• İndüklenmiş 
• Eylem başlamadan Sezaryen) 

Fetus Sayısı • Tekil 
• Çoğul 

Gestasyonel Yaş  • Preterm (37 haftadan az)  
• Term (37 hafta veya üzeri)) 

Fetal duruş ve prezentasyon • Baş 
• Makat 
• Transverse 

Bu bilgiler doğum amaçlı 

başvuran her kadının 

klinik yönetiminde 

kullanılmak üzere zaten 

rutin olarak toplandığı 

için her kadının medikal 

kayıtlarından elde 

edilebilir olmalıdır. 
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3.2 Temel Değişkenlerin Tanımları 

Tablo 2: Robson Sınıflamasında Kullanılan Temel Değişkenlerin Tanımı 

Gözlemşken Definizione Osservazioni 

Parite* Doğum amaçlı başvuru zamanına kadar olan 
önceki doğum sayısı 

≥500g veya ≥22 hafta**,canlı veya ölü, eşlik eden malformasyon var veya 
yok herhangi bir yolla olmuş bebek doğumları. Geçirilmiş düşük veya 
küretajlar dahil edilmez. 

Nullipar Önceden hiç doğum yapmamış Bu tam olarak Primigravida’nın karşılığı değildir. Örneğin 3 düşük yapmış 4. 
Gebeliği olan bir kadın (G4P0A3) nullipardır ve bu gruba aittir. 

Multipar En az bir doğum yapmış. ≥ 500 g veya ≥ 22 hafta** , canlı veya ölü, eşlik eden malformasyon var veya yok 
herhangi bir yolla olmuş bebek doğumları. 

Geçirilmiş 
Sezaryen* 

Doğum amaçlı başvuru zamanına kadar olan 
önceki sezaryen sayısı 

Diğer tip uterinskarlar (örneğin myomektomi) geçirilmiş sezaryen grubunda 
sayılmamalı ve bu gruba dahil edilmemelidir. 

Yok Önceki tüm doğumlar vajinal yolla olmuştur. 

Bir veya daha 
fazla 

Önceki doğumlarının bir veya fazlası vajinal yolla 
bile olsa en az bir defa sezaryen ile doğum 
yapmış olmalıdır. 
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*Tanım o an olan doğumu kapsamamaktadır. Kadın doğumdan önce sınıflandırılmalıdır. Örneğin ilk doğumunu yapmak üzere başvurmuş bir kadın ‘’Nullipar’’ olarak 
sınıflandırılmalı, form doğumdan sonra doldurulsa bile multipar olarak sınıflandırılmamalıdır. Benzer olarak daha önce 2 vajinal doğum öyküsü olan ve elektif sezaryen 
için başvuran bir kadın, sezaryen ile 3. doğumunu yaptıktan sonra form doldurulmuş olsa bile ‘’geçirilmiş sezaryen öyküsü yok’’ olarak sınıflandırılmalıdır. 
**Bu tanım farklı çevrelerde değişkenlik gösterebilir (aşağıdaki kutuya bakınız). Sınıflamanın kullanıcıları kendi ‘’doğum’’ tanımlamalarını belirtmelidirler (minimum 
gestasyonel yaş veya doğum kilosu). Eğer burada önerilenden farklılık gösteriyorsa bunu Rapor Tablo’larında (aşağıya bakınız) dipnot olarak belirtmelidirler. 
Önerilmemekle birlikte eğer ki kullanıcılar ölü doğumları veya malformasyonlu bebekleri Sınıflamaya dahil etmek istemiyorlarsa, bu da dipnotta belirtilmelidir. 
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Doğum Eyleminin 
Başlangıcı  

Başlangıçta nasıl planlandığından bağımsız 
olarak travay ve doğumun mevcut gebelikte 
nasıl başladığıdır. 

Doğum amaçlı başvuru zamanında hasta geçmişi, fizik muayenesi ve sağlık 
uzmanı tarafından verilen karar temeline dayanmaktadır. 

Spontan Doğumdan önce doğum eylemi spontan 
başlamıştır 

Sezaryen planlanan (eylem başlamadan) nullipar veya multipar olsun spontan 
eylemi başlayarak başvuran her kadın bu gruba dahildir. Ayrıca spontan eylemi 
başlayarak başvurmuş ve ardından oksitosin verilmiş veya eylemi hızlandırmak 
için amniyotomi uygulanmış hastalar da bu gruba dahildir. 

İndüklenmiş Doğum merkezine başvurma anında eylemi 
başlamamış olup orada indüklenmiş kadınlar. 

Amniyotomi, misoprostol, oksitosin, intraservikal Foley balon uygulaması, 
laminaria veya diğer herhangi bir indüksiyon yöntemi geçerlidir. Travaya spontan 
girmiş ve sonrasında oksitosin almış veya distosiyi düzeltmek veya eylemi 
hızlandırmak amaçlı amniyotomi uygulanmış kadınlar bu gruba değil, ‘’Spontan’’ 
eylem başlangıcı grubuna dahildir. 

Eylem 
Başlamadan 
Sezaryen 

Doğum için başvuru anından doğum eylemi 
başlamamış ve sezaryen ile doğum kararı 
alınmış kadınlar. 

İndüksiyon uygulanmış veya spontan eylemi başlayıp daha sonra sezaryen ile 
doğum uygulanmış olgular bu gruba ait değildir. 
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Obstetrik 
Değişken Tanım Gözlem 

Tablo 2 (Devamı): Robson Sınıflamasında Kullanılan Temel Değişkenlerin Tanımı 

Fetus Sayısı Doğum için başvuru zamanındaki fetüs sayısı  ** 22 hafta sonrası veya 500gr üzeri  teşhis edilmiş fetal ölümler dahil 

Tekil Tek fetus 22 hafta veya 500gr ağırlık öncesinde bir fetusun kaybedildiği gebelikler tekil 
sayılmaktadır. 

Çoğul Birden fazla fetüs ** 22 hafta veya 500gr’a ulaşmış bir veya daha fazla fetusun kaybedildiği çoğul 
gebelikler de dahildir. 

** Bu tanım farklı çevrelerde değişkenlik gösterebilir (aşağıdaki kutuya bakınız). Sınıflamanın kullanıcıları kendi ‘’doğum’’ tanımlamalarını belirtmelidirler (minimum 
gestasyonel yaş veya doğum kilosu). Eğer burada önerilenden farklılık gösteriyorsa bu Rapor Tablo’larında (aşağıya bakınız) dipnot olarak belirtmelidirler. 
Önerilmemekle birlikte eğer ki kullanıcılar ölü doğumları veya malformasyonlu bebekleri Sınıflamaya dahil etmek istemiyorlarsa, bu da dipnotta belirtilmelidir. 

Robson Sınıflaması  
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Fetal Duruş ve 
Prezentasyon 

Doğum kararı verilmeden veya eylem 
başlama teşhisi konulmadan olan son fetal 
duruş/prezentasyondur. 

Makat prezentasyon ile başvurmuş ve eksternal versiyon sonrası baş geliş ile 
doğurtulmuş bir kadın baş prezentasyon olarak kabul edilmelidir. Transvers 
şekilde anne karnında duran ölü bir fetüs internal versiyon uygulanarak 
doğurtulmuş ise makat prezentasyon olarak kabul edilmelidir. 

Baş Önde gelen kısım fetal baştır Verteks, yüz veya alın veya karma baş geliş (el sarkması) bu gruba dahildir. 

Makat Fetal makat veya tek ayak veya çift ayak önde 
gelen kısımdır. 

Tüm makat geliş şekilleri (frank-düz,komplet makat ve ayak geliş) 

Transvers veya 
Oblik Duruş 

Fetal uzun aks ile maternal uzun aks birbirine 
dik veya oblik şekilde durmaktadır. 

Fetal omuz veya kol önde gelen kısımdır veya gelen hiçbir kısım yoktur. 
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Obstetrik 
Değişken Tanım Gözlem 

Tablo 2 (Devamı): Robson Sınıflamasında Kullanılan Temel Değişkenlerin Tanımı 

Gestasyonel Yaş Başvuru zamanındaki doğumun gestasyonel 
yaşı 

En iyi öngörülen (son adet tarihi veya ilk ultrasona göre) veya yenidoğan 
muayenesi veya pratiğinizde kullandığınız tanımlamalar baz alınarak belirlenmiş. 

Term 37 hafta veya üzeri 

Preterm 37 hafta altında 
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Robson Sınıflaması daha ilerde geliştirilecek bir perinatal Sınıflamanın genel başlangıç 

noktası olarak düşünülmelidir. 10 grubun her birinin alt gruplara bölünme veya birbiri 

ile kombine edilme ihtiyacı duyulabilir. Ek olarak sezaryen endikasyonları veya 

yenidoğan morbiditesi gibi detaylar eklenebilir ve farklı gruplar içinde analiz edilebilir. 

Doğum ve doğum eylemi ile ilgili diğer olay ve sonuçlar da grup içinde analiz edilebilir 

(örneğin oksitosin veya yaş, vücut kitle indeksi gibi epidemiyolojik değişkenler).  

 

Ayrıca Sınıflamada yer almayan fakat sonuçları yorumlarken göz önünde bulundurulması 

gereken birkaç anahtar obstetrik tanım, protokol veya prosedür vardır. 

 

Bunlar her bir sağlık kurumuna özel olabileceği gibi bazen ülkeler arasında standart da 

olabilmektedir. 

 

Bunara örnek olarak, eylemin tanısında kullanılan kriterler (servikal efasman ve 

dilatasyon), eylemin yönetiminde kılavuzlarda geçen membranların yapay 

yırtılması(amniyotomi), doğumu hızlandırma ve indüksiyon amaçlı kullanılan oksitosin 

rejimi, ilerlemeyen eylem ve distosi teşhis ve yönetimi, fetal izlem teknikleri, analjezi ve 

eylemde bire bir bakım gibi durumlar sayılabilir. 
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‘’Doğum’’ tanımı çeşitli ülkeler veya çevrelerde 
farklılık gösterebilir. Çoğu yüksek gelirli ülke, en 
az 500 gr ağırlığında veya en az 20 ila 22 
haftalık gestasyonel yaşı doldurmuş bebek 
olmasına doğum derken, diğer birçok ülke 
doğum için farklı sınır değerler kabul 
etmektedir. Örneğin; birçok ülke viabilite sınırı 
olarak doğum ağırlığını en az 1000 gr, 
gestasyonel yaşı ise 28 hafta olarak kabul 
etmektedir. 
 

Ülkeler arasında veya ülkeler içinde zamanla 
olan Robson Rapor Tabloları’nın 
karşılaştırılabilmesi için Sınıflamayı 
kullananların kendi popülasyonlarında kabul 
edilen kilo ve gestasyonel yaş sınır değerlerinin 
net tanımlarını vermeleri gerekmektedir. 
Bunlar dipnot olarak Robson Rapor Tablolarına 
eklenmelidir. 

Doğum NASIL tanımlanır? 

Robson Sınıflaması  

 



3.3 10 Grup için Alt bölümler 

Robson Sınıflamasının birçok kullanıcısı 10 Robson grubuna alt 

bölümler önermişlerdir (12). Belli grupların (örneğin grup 2, 4 

veya 5) alt grupları olması diğerlerine göre daha anlamlı olsa 

da bu bölümden bölüme değişebilir. Alt bölümlerin amacı, belli 

alakalı özelliklere göre aynı grup içindeki kadınları grup içi 

benzerlik ve homojeniteyi daha da artırmak için katmanlara 

ayırmaktır. 

 

Bu belli alt grupla klinik müdahalelerin uygulaması 

planlanırken özellikle faydalı olabilmektedir. Bu alt bölümlerin 

önemi ve potansiyel faydaları Sınıflamanın kullanılacağı belirli 

çevrenin grup büyüklüğüne bağlıdır. Ancak unutulmamalıdır ki; 

herhangi bir alt bölümün kendi içinde analiz edilmesi dışarda 

bırakılmış faktörlere dikkat edilmez ise yanıltıcı olabilmektedir. 

Bu yüzden alt gruplara bakmadan önce kullanıcıların öncelikle 

10 grubu analiz etmeye alışmış olmaları önerilmektedir. Aksi 

takdirde veriler yanlış yorumlanabilir. 

 

Tablo 3 Robson Sınıflamasının en yaygın alt bölümlerini 

göstermektedir. 
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Tablo 3. Alt bölümlü Robson Sınıflaması 

3.3 10 grup için genel alt bölümler 

Grup Obstetrik Populasyon 

1 Nullipar, tekil, baş geliş, ≥37 hafta gebeliği olanspontandoğum eyleminde kadınlar 

2 Nullipar, tekil, baş geliş, ≥37 hafta gebeliği olan, doğum eyleminden önce indüksiyon veya sezaryen uygulanmış kadınlar 

2a Eylem indüklenmiş 

2b Eylem başlamadan sezaryen uygulanmış 

3 Multipar, önceden geçirilmiş uterinskarı olmayan, tekil, baş geliş, ≥37 hafta gebeliği olan spontan doğum eyleminde kadınlar 

4 
Multipar, önceden geçirilmiş uterinskarı olmayan, tekil, başgeliş, ≥37 hafta gebeliği olan, doğum eyleminden önce indüksiyon 
veya sezaryen uygulanmış kadınlar 

4a Eylem indüklenmiş 

4b Eylem başlamadan sezaryen uygulanmış 

5 Multipar, daha önce en az bir sezaryeni olan, tekil, baş geliş, ≥37 haftalık gebeliği olan tüm kadınlar 

5.1 Geçirilmiş 1 sezaryen öyküsü 

5.2 Geçirilmiş 2 ya da daha fazla sezaryen öyküsü 

6 Nullipar, tekil, makat geliş gebeliği olan tüm kadınlar 

7 Multipar, tekil, önceden sezaryeni olanlar da dahil makat prezentasyonlugebeliği olan tüm kadınlar 

8 Önceden sezaryeni olanlar da dahil çoğul gebeliği olan bütün kadınlar 

9 Önceden sezaryeni olanlar da dahil tekil, transvers ya da oblikprezentasyonlugebeliği olan bütün kadınlar 

10 Tekil, baş geliş, önceden sezaryeni olanlar da dahil, <37 haftalık gebeliği olan tüm kadınlar 

17 
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Grup 2 ve 4 için alt bölümler 

3.3 10 grup için genel altbölümler 

Bu gruplar geçirilmiş sezaryen öyküsü olmayan, tekil, baş geliş, term ve travayı 

spontan başlamamış sırasıyla nullipar ve multipar gebelikleri kapsamaktadır 

(Tablo 3). Bu gruplar iki belirgin ve karşılıklı dışlayıcı alt kategorileri 

kapsamaktadır: 

2a veya 4 a :  

 

Travayı indüklenmiş (misoprostol, 

oksitosin, amniyotomi, intraservikal 

foley kateterizasyon veya başka bir 

yolla) ve vajinal yolla veya sezaryen 

ile doğumu gerçekleşmiş sırasıyla 

nullipar veya multipar kadınlar. 

2b veya 4 b:  

 

Travay başlamadan sezaryen yapılmış 

nullipar veya multipar tüm kadınlar. 

Bu alt gruplardaki tüm kadınlara 

sezaryen uygulanmış olmasından 

dolayı hepsinin sezaryen oranı daima 

%100’dür. 

Birçok hastanede Grup 2 ve 4, obstetrik populasyonda büyük bir oranı temsil 

ettiğinden dolayı, klinik uygulamalar (indüklenmiş travay veya travay öncesi 

sezaryen oranları) arasındaki farklılıkların geçirilmiş sezaryen öyküsü olmayan 

nullipar ve multipar hastaların sezaryen oranına ve aynı zamanda farklı 

hastanelerdeki genel sezaryen oranına nasıl etki ettiğini anlayabilmek adına bu 

alt kategoriler önem taşımaktadır. 
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Ek olarak, 2a ve 4a (sırasıyla 

indüklenmiş nullipar ve multipar 

kadınlar) altgruplarının sezaryen 

oranları, farklı hastanelerdeki 

indüksiyon kılavuzlarının 

başarısınınveya zaman içinde aynı 

hastane verilerinin 

değerlendirilmesi ve 

karşılaştırılmasında da 

kullanılabilir. 
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Grup 5 için altbölümler: 

3.3 10 grup için genel altbölümler 

Grup 5, önceden geçirilmiş en az bir sezaryen olmuş tekil, baş prezentasyonunda term 

gebelikleri kapsamaktadır. Geçirilmiş sezaryen öyküsü olan kadın sayısının artmasıyla 

birlikte, günümüz obstetrik uygulamalarında birçok çevrede Grup 5 oldukça önemli 

olabilmektedir. Bu gruptaki sezaryen oranı genellikle yüksek olduğu için, Grup 5 bu 

çevrelerdeki toplam sezaryen sayısının önemli belirleyicilerinden olabilmektedir. Ancak, 

Grup 5 belirgin ve karşılıklı dışlayıcı 2 alt kategori kapsamaktadır: 

5.1 Daha önceden yalnızca bir 

sezaryen öyküsü olan multipar 

kadınlar 

5.2 Daha önceden iki ya da 

daha fazla sezaryen öyküsü 

olan multipar kadınlar 

Farklılıkları belirlenmiş bu iki kadın tipinin klinik yönetiminde bu genel alt kategoriler, 

Sınıflamada 5.1 ve 5.2 olarak ayrı ayrı rapor edilmelidir. 

 

Bu alt kategorilerin faydası belli bir çevredeki Grup 5 popülasyonunun gerçek boyutuna 

bağlıdır. Birçok yüksek ve orta gelirli ülkede Grup 5’in büyüklüğü azımsanmayacak 

ölçülere ulaşmakla birlikte, önerilen bu alt kategoriler obstetrik populasyonda Grup 5’in 

yalnızca küçük bir bölümü temsil ettiği ülkeler dışındaki yerlerde daha faydalı ve takdir 

edilir olacaktır.  
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3.4 Değişkenleri eksik olan olgular (Sınıflandırılamayan Olgular) 

10 grup sistemi birçok gebelikte başvuru 

veya doğum esnasında rutin olarak 

toplanan temel obstetrik özellikler üzerine 

kurulmuştur. Hasta kayıtlarında bir veya 

daha fazla temel değişken bilgisinin eksik 

veya okunaksız olduğu durumlarda 

kadınları 10 gruptan herhangi birine 

sınıflandırabilmek mümkün olmayacaktır. 

Bu “sınıflandırılamayan grup”taki kadınlar 

Robson Sınıflaması Rapor Tablosu’nun bir 

parçası olarak rapor edilmeli ancak 

tercihen tablonun altında bir dipnot gibi 

yerleştirilmelidir. 

 

Herhangi bir hastanedeki mevcut verilerin 

kalite belirteci olmasından dolayı, bu grup 

ve boyutunun (toplam doğumlar içindeki 

net sayı ve yüzdesi) raporlanması çok 

önemlidir. 

 

Aynı zamanda gelecekteki veri 

toplanmasını geliştirmek adına, bu kadın 

grubunda tam olarak hangi değişkenlerin 

bilgisinin eksik olduğunun araştırılması 

önem taşımaktadır. 
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2017 yılında A Hastanesi’nde toplam 2500 doğum oldu ve bunların 250 (%10) 
tanesi Robson gruplarından birine sınıflandırılamadı. Bu kayıtların 
incelenmesinde eksik verinin genellikle fetal prezentasyon (n=200/250 olgu) 
olduğu görüldü. Bu hastanede, her hastanın kaydında mevcut olan fetal 
prezentasyon bölümünün düzgünce doldurulması, “sınıflandırılamayan olgu” 
sayısını düşürmede nispeten basit olacaktır. 
 
Diğer bir yandan, yılda 7500 doğum olan ve 225 (%3) olgunun 
sınıflandırılamamış olarak kayda geçtiği B hastanesinde, eksik değişkenler en 
sık travay başlangıcı ve doğum olarak saptanmıştır (örnek: travay başlamadan 
sezaryen) (n = 218/225 olgu). 
 
Sınıflandırılamayan kişi sayısının B Hastanesi’nde, A Hastanesi’ne göre daha az 
olduğunu görüp veri toplamanın geliştirilmesi için B Hastanesi’nin yöneticisinin 
daha az gayret sarf etmesi gerektiği sonucu çıkabilir. Ancak, baktığımızda B 
Hastanesi’nde eksik olan bilginin (travayın başlangıcı ve doğum), A 
Hastanesi’nde eksik olan bilgiden (fetal prezentasyon) daha az objektif 
olduğunu görmekteyiz. Travay başlangıcı ve doğum bilgisinin eksik olmasına 
bağlı sınıflandırılamayan olgu sayısını düşürmek için, her olguda bu belirli 
bilgiyi toplayabilmek adına klinisyenler başvuru formlarına bu bilgiyi girecek 
yeni bir alan eklemeyi düşünebilirler. Örneğin doğumdan önce veri toplama 
esnasında, her kadın için şu üç seçenekten biri kaydedilebilir; spontan travay, 
indüklenmiş travay veya travay başlamadan sezaryen uygulanmış. Bu alan 
doldurulurken, spontan eylemi neyin oluşturduğunun hastane tarafından nasıl 
tanımlandığı ve sağlık hizmet sağlayıcılarının bu tanımı doğru anlayıp, 
uyguladığı konusunda tüm ebe ve doğum personelinin fikir birliğinde olmaları 
gerekmektedir. 

Sınıflandırılamayan Olguların ölçülme ve araştırılmasının YARARLILIĞI 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 

 



21 

04.Kadınları Nasıl Sınıflamak Gerektiği Hakkında Sık Sorulan Sorular 

…HAKKINDAKİ SORULAR 

Sıradaki sayfalarda kadınları Robson Grupları’nda nasıl Sınıflamak 

gerektiği hakkında sıklıkla sorulan soruların cevaplarını bulacaksınız. 

Kadınları Nasıl Sınıflamak Gerektiği Hakkında Sık Sorulan Sorular 



S 1: Travayı başlamış (8 cm) olarak 

başvuran nullipar, tekil, baş 

prezentasyon, term gebeliği olan 

kadına fetal distres nedeniyle 

sezaryen uyguladım. Bu olguyu Grup 

1 olarak mı Grup 5 olarak mı 

Sınıflamalıyım? 

C 1: Bu kadın Grup 1 olarak 

sınıflandırılmalıdır. Sınıflama o 

sıradaki doğumu hesaba 

katmamaktadır. Bu nedenle bu kadın 

geçirilmiş sezaryen öyküsü olan bir 

multipar değil nullipar olarak kabul 

edilir. 

S 3: 4. gebeliği ve önceden 3 düşük (8. , 

12. ve 14. haftalarda) öyküsü olan 38 

haftalık, tekil, baş prezentasyonlu 

spontan eylemi başlamış bir kadını nasıl 

Sınıflamalıyım? Bu kadın Grup 1’e mi 

yoksa Grup 3’e mi aittir? 

C 3: Nullipar olması nedeniyle ( ≥ 500 gr 

veya ≥ 22 hafta bir fetus doğurma öyküsü 

yok) Grup 1’e aittir. 

 

S 4: 38 haftalık, tekil, baş prezentasyonlu 

ve 2 yıl önce geçirilmiş myomektomi 

öyküsü nedeniyle eylem başlamadan 

sezaryen amaçlı başvuran nullipar bir 

kadın Grup 2’de mi yoksa Grup 5‘te mi 

sınıflandırılmalıdır? 

C 4: Bu kadın Grup 2’ye aittir (Grup 2b). 

Uterin skar öyküsü yalnızca geçirilmiş bir 

(veya daha fazla) sezaryen nedeniyle 

mevcut olan kadınlar Grup 5’e dahil 

edilmelidir. 

S 2: Önceden 5 defa term doğum yapmış, 

baş prezentasyon, 26 haftalık, 620 gr 

ölçülerinde ölü bebek doğurmuş kadını 

nasıl Sınıflamalıyım?  Ülkemde 500 gr ve 

üzeri canlı doğan bebekler kayıt altına 

alınmakla birlikte 1000 gr altında olan ölü 

doğumları kayıt etmiyoruz. 

C 2: Bu kadın Grup 10’a aittir. Ancak sizin 

çevrenizde bulunan tanımlamalardan 

dolayı bu olguyu Robson Sınıflamasına 

dahil etmemeye de karar verebilirsiniz. 

Bu olguda, “doğum” tanımı için 

kullandığınız belirleyici kriterleri Robson 

Sınıflaması Rapor Tablosu’nun altına 

dipnot olarak eklemeniz gerekmektedir.  

Örneğin dipnotunuzda; “Yalnızca ≥ 500 gr 

canlı ve ≥ 1000 gr ölü bebek doğumlarını 

dahil ettik.” şeklinde belirtebilirsiniz.  
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Parite hakkında sorular: 
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S 5: Daha önce bir vajinal doğum 

öyküsü olan ve 41. Haftada 

indüksiyon amaçlı hastaneye 

başvurmuş bir kadını nasıl 

sınıflandırırım? Ben Grup 1 olarak 

Sınıflamak istedim, çünkü benim 

ülkemde sadece daha önce en az 2 

doğum yapmış kadınlara multipar 

denilmekte olup böyle kadınlara 

primipar denilmektedir. 

C 5: Robson Sınıflamasına göre daha 

önce bir veya daha fazla doğum 

öyküsü olan tüm kadınlar “ Multipar 

kadınlar’’ olarak sınıflandırılmaktadır. 

Bu yüzden bu kadın Grup 4’e aittir. 
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Doğumun başlaması hakkında 
sorular 

S 1: 4 saat önce membran rüptürü 

gerçekleşmiş ve son bir saattir 

kontraksiyonları başlamış 40 haftalık, tekil, 

baş prezentasyonunda, nullipar bir gebeyi 

kabul ettim. Başvurduğunda, hastanenin 

spontan eylem tanımına uygun olan, 2 cm 

servikal açıklık, %80 efasman ve üç dakikada 

bir olan orta şiddetli kontraksiyon özelliklerini 

gösteriyordu. Başvurusundan 4 saat sonra 

hala servikal açıklığının 2 cm olması üzerine 

eylemi hızlandırmak için oksitosin verdim. Bu 

kadını Grup 1 olarak mı, Grup 2 olarak mı 

Sınıflamam gerekir? 

C 1: Nullipar olması ve eyleminin spontan 

başlaması nedeniyle (sizin spontan eylem 

tanımınıza göre) bu kadın Grup 1’e aittir. 

Bu olgudaki oksitosin kullanımı indüksiyon 

amaçlı değil eylemi hızlandırma amaçlı 

kullanılmıştır. Bu nedenle bu kadın spontan 

eylemi başlamamış ve herhangi bir 

yöntemle (farmakolojik veya mekanik) 

doğumu indüklenmiş gebelere özel olan 

Grup 2’ye ait değildir. 

S 2: 41 yaşında, obez, multipar (3 

vajinal doğum öyküsü mevcut), 40 

haftalık, tekil, baş prezentasyonda, 

spontan eylemi başlamış ve 4 cm 

servikal dilatasyonu olan gebeyi 

kabul ettim. Gestasyonel diabet ve 

makrozomik fetüs nedeniyle bir gün 

sonraya elektif  sezaryen planladım. 

Bu kadın Grup 3’te mi, yoksa Grup 

4b’de mi olmalıdır? 

C 2: Sınıflama doğumun nasıl 

planlandığını değil, mevcut gebelikte 

doğum eyleminin nasıl başlamış 

olduğunu göz önüne almakta olup, 

bu doğumun başlangıcının spontan 

olması nedeniyle bu kadın Grup 3’e 

aittir. 

Kadınları Nasıl Sınıflamak Gerektiği Hakkında Sık Sorulan Sorular 
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S 1: İkiz gebeliği olan ve önde gelen bebeğin transvers 

durduğu bir gebelik olgusunu Grup 8 olarak mı Grup 9 

olarak mı Sınıflamalıyım? 

C 1: “Çoğul gebeliği olan tüm kadınlar’’ tanımı Grup 8 

kapsamına girdiği için bu kadın da Grup 8’e aittir. Grup 9 

transvers veya oblik duruştaki tekil gebelikleri 

kapsamaktadır. 

 

S 2: Nullipar bir kadına 14. gebelik haftasında üçüz gebelik 

tanısı konuldu. 22. Haftada yapılan ultrasonda yaşayan 

yalnızca tek fetüs olduğu görüldü ve diğer ölü fetusların 

tahmini ağırlıkları 500 gramın altında olarak ölçüldü. 39. 

gebelik haftasında eylemi spontan başlamış, canlı fetüs 

baş prezentasyon şekilde başvurdu. Bu kadını nasıl 

Sınıflamalıyım: Grup 8’de mi yoksa Grup 1’de mi? 

C 2: Bu olgu Grup 1’e aittir. Bu Sınıflama tahmini fetal 

ağırlığı 500 gramın veya gestasyonel yaşı 22 haftanın altında 

gebelikler/fetüsler için uygulanmaz.  

Çoğul gebelikler hakkında sorular 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 

 



S 3: 42 yaşında multipar (geçirilmiş 2 

sezaryen öyküsü) bir kadına yapılan 

ultrasonda 10 haftalık ikiz gebelik tanısı 

konuluyor. 31 haftalıkken ağır preeklampsi 

ve fetal gelişme geriliği nedeniyle iki fetus 

da canlı şekilde hastaneye yatışı yapılıyor. 

İkinci gün fetuslardan biri ölüyor. Acilen 

eylem öncesi sezaryen amaçlı 

doğumhaneye alınıyor. Önde gelen fetus 

makat prezentasyonda ve ölü olarak, 

yaşayan fetus ise baş prezentasyonda 

saptanıyor. Bu kadın Grup 5.2’ye mi, Grup 

7’ye mi yoksa Grup 8’e mi aittir? 

C 3: Bu olgu Grup 8’e aittir. Fetal kayıp 22 

haftadan sonra (veya > 500 gr fetal ağırlığa 

ulaştıktan sonra) gerçekleşmiş olduğu için 

bu gebelik çoğul olarak kabul edilir. Grup 5’e 

ait değildir çünkü bu grup yalnızca term, 

tekil ve baş prezentasyonda gebelikleri 

kapsar. Grup 7’ye de ait değildir. Çünkü bu 

grup yalnızca tekil, makat prezentasyonlu 

gebeleri kapsamaktadır.  

S 4: 2015 yılında hastanemde toplam 

3000 doğum olmuş olup bu doğumların 

60 tanesi ikiz, 1 tanesi üçüzdü. 

Dolayısıyla 2015’te toplam 3062 bebek 

doğurtulmuştur. Hastanem için 2015 yılı 

ana Robson Rapor Tablosunu 

oluştururken toplam sayı (2. Sütun son 

satır) 3000 mi, yoksa 3062 mi olmalı? 

C 4: Robson Sınıflama Rapor Tablosu 

toplam sayısı, bir çevredeki toplam 

bebek sayısı değil toplam doğum 

yapmış KADIN sayısını gösterir. 

Dolayısıyla doğru toplam sayı 3000 

olacaktır. 

Robson Sınıflaması bir 

çevredeki toplam doğum 

yapmış kadın sayısını 

gösterir bebek sayısını 

değil.  

25 

Kadınları Nasıl Sınıflamak Gerektiği Hakkında Sık Sorulan Sorular 
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Prezentasyon Hakkında Sorular 

S 1: Eylemi spontan başlamış, nullipar, 38 haftalık ve 8 

cm servikal açıklığı bulunan, yüz presentasyonunda 

bir kadını nasıl Sınıflamam gerekir? 

C 1: Bu kadın Grup 1’e aittir. Tüm yüz, alın veya bileşik 

baş prezentasyonlar Grup 1’de sınıflandırılmalıdır. Önde 

gelen bölüm fetal baş olduğu sürece hep baş 

prezentasyon olarak kabul edilir. 

 

S 2: Daha önce 3 vajinal doğum yapmış, eylemi 

spontan başlamış 39 haftalık, 5 cm servikal açıklığı 

olan, membran rüptürü gerçekleşmiş, tekil baş 

prezentasyonlu fakat başın yanında fetal elin de 

bulunduğu bir gebeyi kabul ettim. Bu kadını Grup 3’e 

mi yoksa Grup 9’a mı yerleştirmem gerekir? 

C 2: Bu kadın Grup 3’te olmalıdır. Önde gelen kısım 

baş olduğu her durum baş prezentasyonu olarak 

kabul edilir. Grup 9 yalnızca transvers veya oblik 

duruşlu fetusları kapsamakta olup bu duruşa eşlik 

eden olası bir kol sarkması da bu gruba dahil 

olabilir, fakat bu olguda böyle bir durum söz konusu 

değil. 

S 3: Nullipar, 37 haftalık, makat 

prezentasyonda doğum eylemi başlamamış 

bir gebeyi kabul ettim. Başarılı bir eksternal 

versiyon uygulamasının hemen ardından 

indüklendi. 12 saat içinde vajinal yolla baş 

prezentasyonlu doğum gerçekleşti. Bu kadını 

Grup 6’ya mı yoksa Grup 2a’ya mı 

yerleştirmem gerekir? 

C 3: Bu kadın Grup 2a’da yer alır. Robson 

Sınıflaması doğum kararı verilmeden veya 

eylem tanısı konulmadan önceki nihai fetal 

prezentasyon/duruş ne ise onu baz alır. Bu 

olguda eylemin başlangıcı esnasındaki 

prezentasyon baş olması nedeniyle bu kadın 

Grup 2a’da yer alır. 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 

 



S 1: 32 haftalık, servikal açıklığı tam, 

tekil, canlı, baş prezentasyonda, 

umblikal kord sarkması da mevcut 

bir nullipar başvurdu. Bu kadın Grup 

1, 10 veya Grup 9’dan hangisine 

aittir? 

C 1: Bu kadın Grup 10’a aittir çünkü 

preterm, tekil ve baş prezentasyonda 

ki tüm gebelikleri bu grup kapsar. Bu 

olgudaki gebelik term (37 hafta ve 

üzeri) olmadığı için Grup 1’e dahil 

olmadığı gibi, sadece transvers veya 

oblik duruş olanları kapsayan Grup 

9’a da dahil değildir.  
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Gestasyonel yaş, fetal kayıp ve fetal malformasyonlar hakkında sorular 

S 2: Geçirilmiş 2 sezaryen öyküsü mevcut, 

30 haftalık, eylemi başlamamış, makat 

prezentasyonda ölü fetusu olan ve 

preeklampsili multipar bir gebe. Bu kadın 

fetusun ölü olması nedeniyle Robson 

Sınıflamasına dahil edilmeli mi? Eğer 

ediliyorsa bu kadın Grup 5, Grup 7 veya 

Grup 10’dan hangisine dahil edilmelidir? 

C 2: Robson Sınıflaması ölü doğumları 

dışlamamaktadır. Dolayısıyla Sınıflamaya 

dahil edilmelidir. Bu kadın “Multipar, 

tekil, önceden geçirilmiş sezaryen 

öyküsü olanlar da dahil makat 

prezentasyonda gebeliği olan tüm 

kadınlar” tanımına uyduğu için Grup 

7’ye dahildir. Grup 5 ve Grup 10 yalnızca 

baş prezentasyonlu gebelikleri kapsadığı 

için makat prezentasyonlu bu olgu bu 

gruplara dahil değildir. 

S 3: Nullipar, anensefalik fetus taşıyan 

bir kadın 24. gebelik haftasında 

indüksiyon amaçlı yatırıldı. Fetus baş 

prezentasyonda ölü olarak izlendi. 

Robson Sınıflaması’na dahil edilmesi 

söz konusu mu? Eğer dahil ediliyorsa 

Grup 2’ye mi yoksa Grup 10’a mı dahil 

edilmeli? 

C 3: Robson Sınıflaması ölü veya 

malforme fetusları dışlamamaktadır; 

dolayısıyla bu kadın Sınıflamaya dahil 

edilmelidir. Tekil, baş prezentasyonlu, 

preterm bütün gebelikleri kapsadığı için 

bu kadın Grup 10’a dahildir; fetal baş 

anomalisi varlığı prezentasyonun baş 

olduğu gerçeğini değiştirmez. Grup 2 

term, baş prezentasyonlu gebelikler 

içindir ki bu olguda durum zaten 

farklıdır. 

Kadınları Nasıl Sınıflamak Gerektiği Hakkında Sık Sorulan Sorular 



05. Kadınları Robson Gruplarına Sınıflama Yolları 

Her kadını 10 Grup’tan birine 

Sınıflamak için kullanabileceğiniz 

farklı yollar bulunmaktadır. Her 

hastanın kayıtlarından ana 

değişkenlere tek tek bakıp dosyanın 

kapak sayfasına manuel olarak 

kalemle hastanın Robson Grubunu 

not etmek kadar basit olabileceği 

gibi, diğer bir taraftan bilgi veren 

uzmanlardan oluşan bir takımdan, 

elektronik hasta kayıtlarından gerekli 

ana değişkenleri seçip, önceden 

ayarlı formüllerle her kaydı ona 

spesifik Robson Grubuna otomatik 

olarak atayan bir yazılım 

oluşturmalarını isteyecek kadar 

komplike de olabilir. 

 

“BİLGİ VEREN UZMANLAR TAKIMINA 
İHTİYACINIZ YOK” 

Bir sonraki sayfada kategorizasyonun 

en kolay şekilde uygulanabilmesi için 

takip edilecek rehber niteliğindeki akış 

şeması bulunmaktadır. 

Verileri eksik (6 ana değişkenin bir 

veya daha fazlasının bilgisinin 

olmaması) olgular “Sınıflandırılamaz” 

olarak kategorize edilmeli ve eksik 

değişkenler bu olguların analizlerini 

kolaylaştırmak adına not edilmelidir. 

28 Jonathan Torgovnik 
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Source: Adattato da Nassar LF, Sancho HD. Instrucción de Robson . v.0.1-1. 2015/06/08. Caja Costarricense de Seguro Social)  

Figür 2: Robson Sınıflaması’nda kadınların sınıflandırılması için akış şeması 

Modi di classificare le donne nei gruppi di Robson  

 

çoğul gebelik 

Transvers veya oblik 
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multipar kadın 
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doğum indüksiyonu 
veya doğum öncesi  

doğum indüksiyonu 
veya doğum öncesi  

evet 

evet 

evet 

evet 

evet 

BURADAN BAŞLA 

evet 

evet 

evet 

evet multipar kadın 

yok 

yok 

yok 

yok yok 

yok 

yok yok 

yok 
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5.1 Manuel olarak 5.2 Elektronik çizelge veya otomatik hesaplayıcı kullanarak 

Her bir kaydı inceleyip toplayarak veya 

eğer Tablo 1’de listelenen gerekli 

değişkenleri sağlıyorsa direk 

doğumhane kayıtlarından (doğum 

defteri) veya Tablo 3’te gösterilen 

tanımlamalar kullanılarak her kadın 

manuel olarak 10 gruptan birine 

sınıflandırılabilir.  

  

Bir kere sınıflandırıldıktan sonra, 

kadının ait olduğu spesifik grup, dosya 

kayıtlarına veya doğumhanedeki 

doğum defterinde oluşturulacak yeni 

bir sütuna işlenebilir. Bu kayıtlar her bir 

gruptaki kadın sayısının periyodik (örn. 

aylık) ölçümlerini kolaylaştırmak için 

kullanılabilir. 

  

Her kadının Sınıflamasını kolaylaştırmak 

için bir önceki sayfada bulunan akış 

şemasının (Figür 2) bir kopyasını 

yazdırabilir ve belirtilen adımları takip 

edebilirsiniz. 

Bu tarz bir Sınıflama, her kadının 

hangi gruba ait olduğu kararını 

vermede insani hata payını azaltması 

açısından manuel olarak toplamadan 

muhtemelen daha üstündür. Ancak 

her kadın için her temel değişkenin 

elektronik bir çizelgeye girilmesini 

gerektirir. 

  

Örneğin her kadın için bir satır ve her 

bir temel değişken ve bu 

değişkenlerin olası spesifik cevapları 

için bir sütundan oluşan elektronik bir 

çizelge (sonraki sayfada Tablo 4’e 

bakınız) oluşturabilirsiniz. Ardından bu 

çizelgenin en sonuna (veya en başına) 

“Grup Numarası” adıyla bir sütun 

daha ekleyebilir ve Sınıflamanın 

kurallarıyla tanımlanmış elektronik 

formüller aracılığıyla her kadının 

otomatik olarak yerleştiği Robson 

Grubu numaralarının bu sütuna 

atanmasını sağlayabilirsiniz. 

Sonraki sayfada bulunan tablo 

hastanenizdeki bilgi veren 

uzmanların 6 temel değişken baz 

alınarak tüm kadınları 10 Robson 

grubundan birine sınıflandıracak 

elektronik formülleri 

oluşturmalarında faydalı olabilir. 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 
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Tablo 4: Her Robson grubundaki değişken özelliklerinin özeti 

Grup Parite Önceki C/S Fetus Sayısı 
fetal prezentasyon veya 

yatış Gestasyonel hafta Dpoğumun başlayış şekli 

1 0 hayır 1 sefalik ≥ 37 spontan 

2 0 hayır 1 sefalik ≥ 37 
indüksiyon veya doğumdan 

önce C/S 

3 ≥ 1 hayır 1 sefalik ≥ 37 spontan 

4 ≥ 1 hayır 1 sefalik ≥ 37 
indüksiyon veya doğumdan 

önce C/S 

5 ≥ 1 evet 1 sefalik ≥ 37 

6 0 hayır 1 makat 

7 ≥ 1 1 makat 

8 ≥ 2 

9 1 transvers veya oblik 

10 1 sefalik < 37 

5.3 Elektronik kayıtlar üzerinden 

Eğer hastaneniz elektronik hasta kayıt sistemi kullanılıyorsa, bilgi işlem ile irtibata geçip, kadınları 10 gruptan birine Sınıflamak 

için gerekli temel obstetrik değişkenleri (Tablo 4) ve manuel Sınıflama için kullanılan akış şemasını (Figür 2) onlara gösterip, 

doğum için başvuran kadınları otomatik olarak sınıflandıracak gerekli formülleri oluşturmalarını isteyebilirsiniz. 

  

Robson Rapor Tablosunu oluşturmada bunu da kullanabilirler. 

5.2 Elektronik çizelge veya otomatik hesaplayıcı kullanarak 

Modi di classificare le donne nei gruppi di Robson  
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06. Robson Sınıflaması Rapor Tablosu  

“VERİLERİN STANDARTLAŞTIRILMIŞ 
BİR ŞEKİLDE EN İYİ RAPORLANMASI 
OLUR” 
Yerel çevrelerdeki Robson Sınıflamasında 

sağlanan verilerden en verimli şekilde 

yararlanabilmek ve bu çevreler arasında 

karşılaştırma yapabilmek için verilerin en iyi 

raporlanması standartlaştırılmış bir şekilde olur 

(“Robson Sınıflaması Rapor Tablosu”). 

WHO/Christopher Black 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 
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Rapor tablosu 7 sütundan oluşmaktadır: 

Sütun 1  Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 Sütun 5 Sütun 6 Sütun 7 

Grup ismi ve/veya 
numarası ve 
tanımı 
(kullanıcıların ilgi 
alanına giriyorsa 
Grup 2,4 ve 5 için 
alt bölümleriyle 
birlikte) 

Her gruptaki 
toplam sezaryen 
sayısı 

Her gruptaki 
doğum yapan 
toplam kadın 
sayısı 

Genel kurum 
popülasyonuna 
oranla grup 
boyutu. 10 grubun 
her biri için yüzde 
olarak. 

Her gruptaki 
sezaryen oranı. 10 
grubun her biri 
için yüzde olarak. 

Genel sezaryen 
oranına her 
grubun net katkı. 
10 grubun her biri 
için yüzde olarak. 

Genel sezaryen 
oranına her 10 
grubun ayrı ayrı 
göreceli katkısı. 10 
grubun her biri 
için yüzde olarak. 

Daha sonra tüm yüzde hesaplarını yapabilmeniz için doldurmaya Sütun 2 ve 3’ten (10 grubun her birindeki toplam sezaryen ve 

kadın sayısı) başlamanızı öneririz. 

Below is an example of the table in a condensed format 

which may be useful in a slide presentation. 

CS/Women 
19.8% 

Size of Group  
(%) 

CS rate in gp  
(%) 

Contr. Of each gp 
19.8% 

1 Nullip single ceph ≥ 37 wks spon lab 196/2503 27.3 7.8 2.1 

2 Nullip single ceph ≥ 37 wks ind. Or CS before lab  548/1380 15.1 33.2 5.0 

3 Multi (excl prev caesarean section) single ceph ≥ 37 wks spon lab 25/2678 29.2 0.9 0.3 

4 Multi (excl prev caesarean section) single ceph ceph ≥ 37 wks ind. Or CS before lab  125/885 9.7 14.1 1.4 

5 Previous caesarean section single ceph ≥ 37 wks  483/811 8.9 59.6 5.3 

6 All nulliparous breeches 183/199 2.2 92.0 2.0 

7 All multiple breeches (incl previous caesarean sections) 101/121 1.3 83.5 1.1 

8 All multiple pregnancies (incl) previous caesarean sections) 91/155 1.7 58.7 1.0 

9 All abnormal lies (incl previous caesarean sections) 21/21 0.2 100 0.2 

10 All single ceph ≤ 36 wks (incl previous caesarean sections) 137/408 4.5 33.6 1.5 

Example of slide with the classification for a presentation 

Robson Sınıflaması Rapor Tablosu  
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Tabella 5: Robson Sınıflaması Rapor Tablosu  

06. Robson Sınıflaması Rapor Tablosu  

Hastane ismi: Hastane ABC periyod: Ocak 2016 – Aralık 2016  

Sütun 1  Sütun 2 Sütun 3 Sütun 4 Sütun 5 Sütun 6 Sütun 7 

Grup Gruptaki sezaryen 
sayısı 

Gruptaki kadın sayısı Grup büyüklüğü1 (%) Grup sezaryen oranı2 
(%) 

toplam C/S oranına 
grubun gerçek 
katkısı3 (%) 

toplam C/S oranına 
grubun relatif katkısı4 
(%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

toplam* toplam C/S sayısı Doğum yapan 
toplam kadın sayısı 

100% toplam C/S oranı toplam C/S oranı %100 

Sınıflandırılamayan: Vaka sayısı ve % (sınıflandırılamayan 
vaka sayısı/(sınıflandırılabilien vakaların toplam 
sayısı+sınıflandırılamayan vakaların sayısı) x100 
*Bu toplam ve %’ler tablodaki datadan gelecek 

1. Grup büyüklüğü (%) = n gruptaki kadın sayısı/ hastanede doğum yapan toplam N kadın sayısı x 100 
2. Grup C/S oranı (%) = n C/S grubundaki / gruptaki toplam N kadın x 100 
3. Gerçek katkı (%) = n  C/S gurubunda ki toplam / hastanede doğum yapan toplam N kadın sayısı x 100 
4. Relatif katkı (%) = n  C/S gurubunda ki toplam / hastanede toplam C/S olanlar N x 100 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 
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07. Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  

“HASTANE TARAFINDAN HİZMET 
VERİLEN POPULASYON TİPİNİ 
ANLAMADA YARDIM EDER”  

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun yorumlanması, 

veri toplama kalitesini, hastane tarafından hizmet 

verilen populasyonun tipini, her grubun sezaryen 

oranını ve belli çevrede 10 grubun her birinin genel 

sezaryen oranına ayrı ayrı nasıl katkıda bulunduğunu 

ve ayrıca bir doğum ünitesinin genel felsefesini 

kavramamızı sağlamaktadır.   

 

United Nations Photo 

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  



Gruplar arası boyut ve gruplar içindeki olay ve 
sonuçların farklılıklarının en temel 3 sebebi şunlardır: 
  
• Düşük veri kalitesi (hasta kayıtlarındaki yanlış bilgiler 

veya kayıtlardan bilgi aktarımı sırasındaki hatalar) 
 

• Popülasyonların önemli epidemiyolojik özellikleri 
arasındaki farklılıklar (yaş, VKİ, vb...) 
 

• Klinik uygulamadaki farklılıklar. Yalnızca kaliteyi ve 
epidemiyolojik değişkenleri değerlendirdikten sonraki 
uygulama değişikliklerini dikkate alınız.  

Robson Rapor Tablosunun Yorumlanmasında GENEL 
PRENSİPLER 

Okuyucuların hatırlaması gerekir ki sayılardaki küçük 

oynamalar, doğum hızı az olan çevrelerde yüzdeler üzerine 

etkisini yorumlamada dikkate alınmalıdır. 

Robson Sınıflamasının prensiplerinden biri hiçbir kadının 

dışlanmamasıdır ve herhangi bir grubu detaylı 

değerlendirmeden önce, ayrı ayrı her 10 grubun 

boyutlarını belirlemek, tüm obstetrik popülasyonun denge 

ve yapısını tayin etmek için önemlidir.  

Bu yaklaşım ile genellikle aşikar veri toplama problemleri 

(doğrulama) ve ayrıca özgün popülasyonlar tanımlanabilir. 

10 grup önceden analiz edilmeden hiçbir grup tek başına 

yorumlanmamalıdır.  

 

Robson Sınıflaması Rapor Tablosunda bulunan verilerin 

yorumlanması, üç ana alana böldüğümüz bir dizi adımları 

takip ederek kolaylaştırılabilir: 

1)Veri kalitesi, 2) popülasyon tipi ve 3) sezaryen oranları. 

“Veri Kalitesi” alanında (Tablo 6) veri toplamanızı 

geliştirmeniz gerekiyorsa bunu kontrol etmenize yardımcı 

olacak birkaç basit adım bulunmaktadır. “Popülasyon Tipi” 

alanındaki (Tablo 7) adımlar hastanenizde doğum yapan 

kadınların özelliklerini daha iyi anlamanıza yardımcı 

olacaktır. 

Bu bilgiler trend analizi yapmada kullanılabilir; örneğin 

popülasyon sabit mi veya popülasyon içinde ay veya yıl 

süresince değişim var mı gibi konuların anlaşılmasında 

yardımcı olması gibi. “Sezaryen oranları” alanında (Tablo 8) 

her 10 grubun sezaryen oranlarını anlayıp 

karşılaştırabilmenize ve hastanenizdeki genel sezaryen 

oranına en büyük katkıyı hangi grubun sağladığını 

tanımlamanızda yardımcı olacak adımları bulacaksınız. 
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Bu tip bilgiler zaman içindeki 

değişiklikleri analiz etmede, 

hastaneler arası farklılıkları 

karşılaştırmada ve belirli gruplarda iyi 

maternal ve perinatal sonuçları 

sağlayacak optimum sezaryen 

oranlarını yakalamak için gerekli klinik 

uygulamaların modifiye edilmesine 

yardımcı olmada kullanılabilirler. 

Eylem ve doğumun güvenlik ve 

kalitesine gösterilen özen, maternal ve 

perinatal sonuçların yanısıra anne 

tatmini ile de yüksek derecede ilişki 

göstermektedir. İdeal olarak tüm 

perinatal sonuçlar standart bir 

perinatal Sınıflama sistemi kullanılarak 

değerlendirilmeli ve hiçbir sonuç 

diğerlerinden ayrı şekilde 

değerlendirilmemelidir. Robson 

Sınıflaması sağlık bakımı önerme için 

değil sağlık bakımı değerlendirme 

amaçlı bir araç olarak kullanılabilir. 

Hastanenin sonuçları ve diğer mevcut 

kanıtlar ışığında uygun bakımın ne 

olduğu kararı hastanenin kendisine 

aittir (12,13). 

Tablo 6-8’deki yorumlama 

örneklerinde iki kaynak temel 

alınmıştır; biri Michael Robson 

tarafından 1990’dan beri Sınıflamayı 

uygulaması ile oluşmuş uluslararası 

deneyimi (9, 14, 15), ikinci kaynak ise 

Dünya Sağlık Örgütü Anne ve 

Yenidoğan Sağlığı Çoklu Ülke 

Araştırmasıdır (WHO MCS) (16, 17). 

Burada vurgulanması gereken, bu 

kaynakların hiçbirinin resmi 

validasyonunun ve tabloda gruplara 

göre dağıtılan sezaryen oranlarının 

düzeltilmiş sonuçlarla 

ilişkilendirilmediğidir. Özellikle 

dikkat edilmelidir ki, WHO MCS’de 

bulunan her Robson grubundaki 

sezaryen oranları düşük ve orta gelirli 

ülkelerden 60 sağlık tesisinin 

ortalaması baz alınarak elde 

edilmiştir ve bu nedenle dünya 

genelinde herkes tarafından takip 

edilecek öneriler olarak alınamaz ve 

alınmamalıdır.  

WHO, MCS 29 ülkedeki 300 sağlık 

tesisinde bulunan Afrika, Asya, Doğu 

Akdeniz bölgesi ve Latin 

Amerika’dan toplam 314000 kadını 

dahil ederek uygulanmış kesitsel bir 

çalışmadır (17, 18). Bu araştırma 

verileri ışığında, sezaryen ve doğum 

esnasında perinatal mortalite 

oranları düşük merkezlerden oluşan 

bir “referans populasyon” 

oluşturulmuştur. Bu merkezlerin 

gereksiz sezaryen sayılarının az 

olduğu ve iyi maternal ve perinatal 

sonuçları olduğu varsayılmıştır (16, 

19). Bu “referans populasyon” 22 

ülkedeki 66 tesisten toplam 42,637 

kadını kapsamaktadır. Çoklu Ülke 

Araştırma Kutusu, WHO, MCS ve 

“referans populasyon”’da daha 

detaylı bilgiler sunmaktadır. 

 

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  



Aşağıda önerilen adımlar Tablo 5’te belirtilen 

sütunların sırasını kullanmaktadır.Bu kurallar 

yalnızca sınıflamayı tamamen okuyup anladıktan 

sonra kullanılmalıdır. Eğer veri dağılımınız (grup 

boyutları) tuhaf görünüyorsa öncelikle veri 

kalitesi düşüklüğünden ya da benzersiz bir 

popülasyon ihtimalinden şüphelenin. Hiçbir 

hastane devamlı tamamen doğru veri 

toplayamamaktadır. 

 

Devamlılık gösteren bir kullanımda, bu sistem 

hatalarını belirlemede ve veri toplama kalitesini 

en iyi şekilde geliştirmede yardımcı olur. 

Sonraki sayfalarda Robson Sınıflaması Rapor 

Tablosunu yorumlamak için gerekli adımları 

sunuyoruz.  

 

WHO, MCS 29 ülkedeki 359 sağlık tesisi baz alınarak uygulanmış kesitsel bir 
çalışmadır. WHO, MCS’e katılan ülke, il ve sağlık tesisleri katmanlı, kademeli 
küme örnekleme yöntemi ile rasgele seçilmişlerdir. Yalnızca yılda en az 1000 
doğum yaptırılan ve sezaryen olanağı sunabilen sağlık tesisleri uygun olarak 
kabul edildi. Mayıs 2010 ve Aralık 2011 tarihleri arasında Adrika, Asya, Doğu 
Akdeniz bölgesi ve Latin Amerika’dan toplam 314,623 kadın dahil edildi (17, 
18). 
 
“Referans populasyon” oluşturulurken, doğum zamanı bakım kalitesi için 
intrapartum ilişkili perinatal mortalite (örn: intrapartum ölü doğumlar ve 
doğumdan sonraki ilk bir gün içinde olan neonatal ölümler) makul bir 
belirteç olarak düşünüldü. Ayrıca sezaryen ve intrapartum perinatal 
mortalite oranları düşük sağlık merkezleri, gereksiz sezaryen sayıları az, 
maternal ve perinatal sonuçları iyi olduğu varsayıldı ve bundan dolayı bu 
popülasyon “referans” olarak kabul edildi (16). WHO, MCS merkez 
örnekleminde sezaryen oranları ve intrapartum perinatal mortalitesi 50 
persantilin altında olan merkezler “referans populasyonu oluşturdu. Yeterli 
ölçüde büyük gruplarda düşük veya yüksekliğin tanımlanmasında genellikle 
bu orta değer referans olarak kullanıldığı için bu spesifik sınır değer (örn. 50 
persantil) seçildi. 
  
WHO, MCS dahilindeki tüm merkezler içinde sezaryen oranı için orta değer 
(50. persantil) %30 iken intrapartum ilişkili perinatal ölümler için bu değer 
1000 canlı doğumda 6.8 ölüm olarak saptandı. Bu değerlerin altında değeri 
olan sağlık tesisleri (örn. sezaryen oranı %30’un altında ve intrapartum ilişkili 
ölüm sayısı 1000 doğumda 6.8’in altında), 22 ülkedeki 66 tesisten toplam 
42,637 kadını kapsayan “referans populasyon”u oluşturdu. Bu bölümdeki 
Robson Rapor Tablosunu oluştururken bu tesislerde doğum yapmış kadınları 
kullandık (16). 

Anne ve Yenidoğan Sağlığı üzerine ÇOKLU ÜLKE ARAŞTIRMASI (WHO, MCS) 
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Tablo 6: Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak veri kalitesini belirleme adımları* 

7.1 Veri kalitesini belirleme adımları  

Adım Robson’a göre Yorumlama 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

1. Hastanenizde sezaryen olmuş 
ve doğum yapmış toplam kadın 
sayısına bakın (sütun 2 ve 3’ün son 
satırları) 

Bu sayılar hastanenizdeki 
toplam sezaryen olmuş ve 
doğum yapmış kadın sayısı ile 
aynı olmalıdır. 

Uygulanamaz Bu sayılar eşleşmiyorsa verileri eksik veya 
yanlıştır. Eksik değişkenler nedeniyle bazı 
kadınlar Robson Grupları’na sınıflandırılamamış 
veya doğum tipine göre yanlış sınıflandırılmış 
olabilir. Bazen çoğul gebelikler anne olarak 
sayılmak yerine bebek olarak sayılabilmektedir# 

2. Grup 9’un büyüklüğüne bakın 
(sütun 4) Transvers veya oblik 
duruşlu tekiller 

%1’den az olmalıdır. 0.4%  Eğer bu %1’in üzerinde ise muhtemelen makat 

(veya diğer) prezentasyonlar yanlışlıkla 

transvers/oblik duruş grubuna yerleştirilmiş 

olabilir. Sınıflama doğurmuş olan tüm kadınları 

kapsadığı için, eğer ki bir grup daha büyük veya 

küçük ise bazen diğer gruplara bakmak yanlış 

Sınıflamanın nerede olduğunu gösterebilir. 

3. Grup 9’un CS oranına bakın 
(Sütun 5): 

Toplamı %100 olmalıdır. 88.6% Eğer bir kadın internal versiyon ile vajinal doğum 
yapmış ise genel olarak baş veya makat olarak 
sınıflandırılmalıdır. Grup 9’daki sezaryen oranı 
%100 olmalıdır. 

*Sütunların numarası Tablo 5’i ifade etmektedir. 

** MCS referans popülasyonu MCS’deki göreceli düşük sezaryen oranlı ve aynı zamanda iyi doğum eylemi ve doğum sonuçları olan popülasyondur. 

# Sınıflandırılamayan olgular için 3.d’deki önerilere bakınız. 

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  
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Tablo 7 : Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak popülasyon tipini belirleme adımları* 
7.2 Populasyon tipini belirleme adımları 

Adim Robson kilavuzu 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

1. Grup 1 + Grup 2’nin 
büyüklüklerine bakın (Sütun 4) – 
Nullipar ≥37 hafta tekil baş 
prezentasyon gebeliği olan kadınlar  

Çoğu hastanede obstetrik 
popülasyonun genellikle %35-
42’lik bölümünü temsil eder. 

%38.1  Birden fazla çocuk yerine yalnızca tek çocuğu olan 
kadınların yüksek oranda olduğu çevrelerde, 
nullipar kadın grupları, örn. Grup 1 ve 2 daha büyük 
olma eğilimindedirler. Tam tersinin geçerli olduğu 
çevrelerde ise popülasyonun çoğu multipar kadınlar 
tarafından temsil edileceği için Grup 1 ve Grup 2’nin 
boyutları küçük olacaktır. 

2. Grup 3 + 4’ün büyüklüklerine 
bakın (Sütun 4) – Multipar ≥37 
hafta tekil, baş prezentasyonlu 
gebeliği olan ve geçirilmiş sezaryen 
öyküsü olmayan kadınlar 

Bu genellikle kadınların %30’unu 
temsil eder 

%46.5  Yalnızca tek çocuk yerine birden fazla çocuğu olan 

kadınların yüksek oranda olduğu çevrelerde, Grup 3 

+ Grup 4’ün büyüklükleri %30’dan yüksek olacaktır 

(vajinal doğum yapmış olmaları kaydıyla). Grup 3 ve 

4’ün boyutlarının küçük olmasının bir diğer nedeni 

ise Grup 5 oranının çok yüksek olması ve çok yüksek 

gene sezaryen oranının buna eşlik etmesi 

olabilmektedir. 

3. Grup 5’in büyüklüğüne bakın 
(Sütun 4) - Multipar ≥37 hafta tekil, 
baş prezentasyonlu gebeliği ve 
geçirilmiş sezaryen öyküsü olan 
kadınlar 

Genel sezaryen oranı ile ilişkilidir. 
Grup 5’in büyüklüğü genellikle 
toplam sezaryen oranının kabaca 
yarısı kadardır. Genel sezaryen 
oranı düşük çevrelerde bu oran 
genellikle %10’un altındadır. 

%7.2 Grup 5’in boyutu çoğunlukla genel sezaryen oranı 
ile ilişkilidir. Eğer bu grubun boyutu daha büyükse, o 
hastanede geçmiş senelerde özellikle Grup 1 ve 
2’de yüksek sezaryen oranı olduğu anlamı ortaya 
çıkar. Yüksek sezaryen oranları olan yerlerde bu 
grubun boyutu >15% olabilir.. 

4. Grup 6 + 7’nin büyüklüklerine 
bakın (Sütun 4) – Makat 
prezentasyonlu nullipar ve multipar 
kadınlar 

. %3-4 olmalıdır %2.7 Eğer toplam %4ün üzerindeyse, en sık neden 
genellikle yüksek preterm doğum oranı veya daha 
yüksek oranda nullipar kadın olmasıdır. Bu yüzden 
Grup 10’un boyutuna bakın (Sütun 4). Eğer %4-5’in 
üzerinde ise bu hipotez doğru olabilir. 

*Sütunların numarası Tablo 5’i ifade etmektedir. 
** ÇÜA referans popülasyonu ÇÜA’daki göreceli düşük sezaryen oranlı ve aynı zamanda iyi doğum eylemi ve doğum sonuçları olan popülasyondur. 
# Sınıflandırılamayan olgular için 3.d’deki önerilere bakınız. 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 
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Adim Robson kilavuzu 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

5. Grup 8’in büyüklüğüne bakın 

(Sütun 4) – Çoğullar 

  

%1.5-2 olmalıdır %0,9 Eğer daha yüksekse, muhtemelen o merkez ya 

üçüncü basamaktır (yüksek risk, sevk merkezi) ya 

da fertilizasyon programı yürütüyodur. Eğer daha 

düşükse muhtemelen çoğu ikiz gebelik dışarı 

sevk ediliyordur ve özellikle kalan ikizlerin 

sezaryen oranı düşüktür. 

6. Grup 10’un büyüklüğüne bakın 

(Sütun 4) – Preterm baş 

prezentasyonlu tekiller 

  

Çoğu normal riskli çevrelerde 

%5’in altında olmalıdır 

%4,2 Eğer daha yüksekse, muhtemelen o merkez ya 

üçüncü basamaktır (yüksek risk, sevk merkezi) ya 

da hastane preterm doğum riski yüksek bir 

popülasyona hizmet veriyordur. Ek olarak eğer 

bu grupta sezaryen oranı düşükse, spontan 

preterm eylemin baskın olduğunu gösteriyor 

olabilir. Eğer bu gruptaki sezaryen oranı yüksekse 

bu fetal gelişme geriliği veya preeklampsi ve 

diğer gebelik ve medikal komplikasyonlar 

nedeniyle hizmet sağlayan tarafından 

gerçekleştirilmiş eylem başlamadan sezaryen 

uygulamalarını gösteriyor olabilir. 

Tablo 7 (Devamı) Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak popülasyon tipini belirleme adımları*  

*Sütunların numarası Tablo 5’i ifade etmektedir. 
** MCS referans popülasyonu MCS’daki göreceli düşük sezaryen oranlı ve aynı zamanda iyi doğum eylemi ve doğum sonuçları olan popülasyondur. 
# Sınıflandırılamayan olgular için 3.d’deki önerilere bakınız 
 

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  
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Adim Robson kilavuzu 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

7. Grup 1’in boyutunun Grup 2’ye 

oranına bakın (Grup 1’in 

boyutunu Grup 2’ye bölün, 

Sütun4) Nullipar term baş 

prezentasyonlu tekil spontan 

eylem / Nullipar term baş 

prezentasyon tekil indüklenmiş 

veya indüksiyondan önce sezaryen 

  

Genellikle 2:1 veya daha 

yüksektir 

Oran 3.3 Eğer daha düşükse, düşük veri kalitesinden 

şüphelenin: oksitosini eylemi hızlandırma amaçlı 

alan nullipar kadınlar (Grup 1’de olmalıdırlar) 

‘indüksiyon’ olarak (yanlışlıkla Grup 2 olarak) 

yanlış sınıfandırılmış olabilirler. 

Eğer veriler doğruysa, daha düşük bir oran, 

yüksek indüksiyon / eylem başlamadan sezaryen 

durumunu işaret eder ki bu da nullipar 

kadınlarda yüksek riskli bir popülasyon varlığı 

dolayısıyla artmış sezaryen oranını gösterir. 

Eylem öncesi ölü doğumlar hakkında ek bilgi de 

sorulacak diğer soru olacaktır. 

Diğer taraftan, eğer oran çok yüksek ise yeteri 

kadar indüklemediğiniz anlamına gelebilecek 

olan bu popülasyondaki eylem öncesi ölü doğum 

oranınıza bakmak isteyebilirsiniz. Veya alternatif 

olarak çok düşük riskli bir popülasyonunuz da 

olabilir. 

  

Tablo 7 (Devamı) Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak popülasyon tipini belirleme adımları*  

*Sütunların numarası Tablo 5’i ifade etmektedir. 
** MCS referans popülasyonu MCS’deki göreceli düşük sezaryen oranlı ve aynı zamanda iyi doğum eylemi ve doğum sonuçları olan popülasyondur. 
# Sınıflandırılamayan olgular için 3.d’deki önerilere bakınız. 
  

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 
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Adim Robson kilavuzu 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

8.Grup 3’ün boyutunun Grup 4’e 

oranına bakın (Grup 3’ün 

boyutunu Grup 4’e bölün, Sütun 

4)Geçirilmiş sezaryen öyküsü 

olmayan multipar term baş 

prezentasyonlu tekil spontan 

eylem / Geçirilmiş sezaryen 

öyküsü olmayan multipar term 

baş prezentasyonlu tekil 

indüklenmiş veya eylem 

başlamadan sezaryen uygulanmış 

Aynı kurumdaki Grup 1 / Grup 

2 oranından her zaman daha 

yüksektir, örn. 2:1’den daha 

büyüktür. Veri kalitesini ve 

kurumun kültürünü 

onaylamada gayet güvenilir bir 

bulgudur. 

Oran 6.3 Eğer daha düşükse, düşük veri kalitesinden 

şüphelenin: oksitosini eylemi hızlandırma amaçlı 

alan multipar kadınlar (Grup 3’te olmalıdırlar) 

‘indüksiyon’ olarak (yanlışlıkla Grup 4 olarak) 

yanlış sınıflandırılmış olabilirler. 

Düşük bir oran (büyük Grup 4b’ye bağlı) multipar 

kadınlarda, annenin geçirilmiş kötü bir vajinal 

doğum deneyimi sonucu eylem başlamadan 

sezaryen istemine işaret ediyor olabilir. Diğer bir 

açıklama ise tubal ligasyon amacıyla eylem 

başlamadan sezaryen uygulanmış olması olabilir 

(aile planlamasının kolay ulaşılabilir olmadığı 

çevrelerde sıktır). 

9. Grup 6’nın boyutunun Grup 

7’ye oranına bakın. (Grup 6’nın 

boyutunu Grup 4’e bölün, Sütun 

4) Nullipar makat / Multipar 

makat 

Genellikle 2:1’dir çünkü 

nulliparlarda makat 

prezentasyon multipar 

kadınlara oranla daha sıktır. 

Oran 0.8 Oran farklıysa ya alışılmışın dışında bir nullipar / 

multipar oranından ya da hatalı veri 

toplanmasından şüphelenin.   

Tablo 7 (Devamı) Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak popülasyon tipini belirleme adımları*  

*Sütunların numarası Tablo 5’i ifade etmektedir. 
** MCS referans popülasyonu MCS’deki göreceli düşük sezaryen oranlı ve aynı zamanda iyi doğum eylemi ve doğum sonuçları olan popülasyondur. 

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  



7.3 Sezaryen oranlarını belirleme adımları  

Sonraki sayfada Robson Sınıflaması Rapor Tablosundaki 

sezaryen oranlarını yorumlamak için izlenecek adımlar 

hakkında önerileri sunuyoruz.  

Sonraki sayfalarda belirtilen sezaryen oranlarının gebelik 

sonuçları ile validasyonunun yapılmadığını ve tavsiye 

olarak alınmaması gerektiğini lütfen aklınızda 

bulundurunuz. Yalnızca diğer hastaneler ile ilişkisi analiz 

edildiğinde, her gruptaki sezaryen oranları farklı hastane ve 

çevrelerdeki kapasite / karmaşıklık seviyesi,  

hizmet verilen popülasyonun epidemiyolojik özellikleri, 

yerel klinik uygulama önerileri ve diğer faktörlere göre 

farklılık gösterecektir. 

Sonuç olarak, bu Sınıflamanın zaman içinde kullanımı her 

bir hastane veya çevreye, her 10 grup için en iyi sonuçlarla 

ilişkili sezaryen oranını (veya sezaryen oran aralığını) 

saptamalarında yardımcı olacaktır. 

 

44 WHO/PAHO 
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Tablo 8: Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak sezaryen oranlarını belirleme adımları* 

Adim Robson kilavuzu 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

1.Grup 1 için sezaryen oranına 

bakın (Sütun 5) 

  

.%10’un altındaki 

oranlar ulaşılabilir 

.%9,8 Bu oran yalnızca Grup 1 ve 2’nin büyüklük oranlarını 

hesaba katınca doğru yorumlanabilir. Prensip olarak 

Grup 1:2 büyüklük oranları ne kadar yüksek olursa 

Grup 1 ve Grup 2’nin her ikisinin sezaryen oranı da 

ayrı ayrı daha yüksek olacaktır. Ancak Grup 1 ve 2’nin 

birlikte değerlendirilen genel sezaryen oranı hala aynı 

veya düşük olabilir. 

2. Grup 2 için sezaryen oranına 

bakın ( sütun 5) 

  

İstikrarlı olarak %20-

35 civarında 

%39,9 Grup 2’deki sezaryen oranları, 2a ve 2b’nin büyüklük 

ve oranlarını yansıtmaktadır. Eğer Grup 2b’nin boyutu 

büyük ise Grup 2’nin genel sezaryen oranları da büyük 

olacaktır. Eğer Grup 2b göreceli olarak küçük iken 

Grup 2’nin yüksek sezaryen oranları varsa, bu durum 

düşük indüksiyon başarı oranını veya indüksiyon 

uygulanacak kadın seçiminin kötü olduğunu işaret 

eder ve dolayısıyla Grup 2a’da yüksek sezaryen oranı 

görülür. Genel ilke olarak, tek bir alt grubu dışarıda 

kalanların ne olduğunu bilmeden yalnızca kendi içinde 

yorumlamamak gerektiğini hatırlayınız. Grup 2a’nın 

yorumlanması Grup 1 ve 2b’nin göreceli büyüklüklerini 

bilmeyi gerektirir. 

7.3 Sezaryen oranlarını belirleme adımları  

*Sütunların numarası Tablo 5’i ifade etmektedir. 
** MCS referans popülasyonu MCS’deki göreceli düşük sezaryen oranlı ve aynı zamanda iyi doğum eylemi ve doğum sonuçları olan popülasyondur. 

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  
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Adim Robson kilavuzu 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

3.Grup 3 için sezaryen oranına 

bakın (Sütun 5) 

  

Normalde %3’ten yüksek 

olmaz 

%3 Bu gruptaki sezaryen oranları daha yüksek olan ünitelerde 

sebep kötü veri toplama olabilir. Geçirilmiş skarı olan 

kadınlar (Grup 5) muhtemelen yanlışlıkla Grup 3 olarak 

sınıflandırılmış olabilirler. Yüksek oranların diğer olası 

sebepleri ise örnek olarak kontrasepsiyona erişimi zor olan 

çevrelerde tüp ligasyonu yapılması veya anne isteğidir. 

4. Grup 4 için sezaryen oranına 

bakın ( Sütun 5) 

  

Nadiren %15’ten yüksek 

olur 

%23,7 Grup 4’teki sezaryen oranları Grup 4a ve 4b büyüklükleri 

ve oranlarını yansıtmaktadır. Grup 4b’nin büyüklüğü 

yüksek ise Grup 4’teki genel sezaryen oranları da yüksek 

olacaktır. Eğer Grup 4b göreceli olarak küçük ama Grup 4 

sezaryen oranları yüksek ise bu durum düşük indüksiyon 

başarı oranını veya indüksiyona aday kadın seçimi 

başarısızlığını ve dolayısıyla Grup 4a’da artmış sezaryen 

oranını işaret ediyor olabilir. Veri toplama kalitesinin 

düşüklüğü de Grup 4’teki sezaryen oranı yüksekliğinin bir 

nedeni olabilir; geçirilmiş skarı olan kadınların bu gruba 

dahil edilmesi örnek olarak verilebilir (oysa ki Grup 5’te 

olmalıdırlar). Son olarak, Grup 4’teki yüksek sezaryen 

oranı ilk doğumunu vajinal yapmış olmasına rağmen anne 

isteğine bağlı yapılmış sezaryenleri de yansıtıyor olabilir. 

Bunun nedeni önceki geçirilmiş travmatik veya uzamış 

doğum eylemi veya kontrasepsiyon yöntemlerine ulaşımın 

zor olduğu çevrelerde tüp ligasyonu yapılabilmesi olabilir. 

Tablo 8: (Devamı) Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak sezaryen oranlarını belirleme adımları* 

7.3 Sezaryen oranlarını belirleme adımları  

*Sütunların numarası Tablo 5’i ifade etmektedir. 
** MCS referans popülasyonu MCS’deki göreceli düşük sezaryen oranlı ve aynı zamanda iyi doğum eylemi ve doğum sonuçları olan popülasyondur. 
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Adim Robson kilavuzu 
Örnek: MCS 
popülasyonu** İleri Yorum 

5.Grup 5 için sezaryen 

oranına bakın (Sütun 5) 

  

%50-60 oranları uygun 

kabul edilmekte olup iyi 

maternal ve perinatal 

sonuçlarınız olduğunu 

gösterir. 

%74,4 

  

Eğer oranlar daha yüksekse bu muhtemelen Grup 

5.2’nin büyük olmasına bağlıdır (2 veya daha fazla 

geçirilmiş sezaryen öyküsü olması). Bunun bir diğer 

nedeni ise geçirilmiş 1 sezaryen öyküsü olan tüm 

kadınlara, travay deneme teşebbüsünde bulunmaksızın 

eylem başlamadan sezaryen planlama politikası olabilir. 

6. Grup 8 için sezaryen 

oranına bakın ( Sütun 5) 

  

Genellikle %60 

civarındadır. 

.%57,7 Varyasyonlar, ikiz gebelik tipine ve geçirilmiş sezaryen 

öyküsü olan veya olmayan nullipar / multipar oranına 

bağlı olacaktır. 

7. Grup 10 için sezaryen 

oranına bakın (Sütun 5) 

  

Çoğu popülasyonda 

genellikle %30 civarında 

%25.1 Eğer %30’dan daha yüksekse bu genellikle preterm, 

eylem başlamadan önce sezaryen gerektiren yüksek 

riskli gebelik olgularına (örn. fetal gelişme geriliği, 

preeklampsi) bağlıdır. Eğer %30’unda altındaysa bu 

durum preterm spontan doğum oranının göreceli 

olarak yüksek  ve bu nedenle daha düşük bir genel 

sezaryen oranı olmasına bağlıdır 

Tablo 8: (Devamı) Robson Sınıflaması Rapor Tablosunu kullanarak sezaryen oranlarını belirleme adımları* 

8. Grup 1, 2 ve 5’in genel 

sezaryen oranına göreceli 

katkılarına bakın (her bir 

grubun dağılımını Sütun 7’ye 

ekleyin) 

  

Birlikte bu üç grup çoğu 

hastanede uygulanan 

tüm sezaryenlerin 

2/3’ünü (%66) 

oluşturmaktadır 

Birlikte bu üç grup 

tüm sezaryenlerin 

%63.7’sini 

oluşturmaktadır. 

Eğer hastane genel sezaryen oranını düşürme 

çabasında ise ilginin odağı bu üç grup olmalıdır. Genel 

sezaryen oranı ne kadar yüksekse, Grup 1’e verilecek 

dikkat de o kadar yüksek olmalıdır. 

9. Grup 5’in genel sezaryen 

oranına net katkısına bakın 

(Sütun 7) 

  

  Bu grup tüm 

sezaryenlerin 

%28.9’undan 

sorumludur. 

Eğer çok yüksekse, bu önceki yıllarda Grup 1 ve 2’deki 

sezaryen oranlarının yüksek seyrettiğine işaret ediyor 

olabilir ve ileri incelemeyi hak eder. 

*Il numero delle Colonne è riferito alla Tabella 5 
**La popolazione di riferimento MCS è la popolazione del MCS con tassi relativamente bassi di TC e, allo stesso tempo, con buoni esiti del travaglio e del parto. 
 

Robson Sınıflama Rapor Tablosunun Yorumlanması  



08. Sınıflamayı uygulamadaki engeller ve yardımcılar 

"VERİ TOPLAMAYI ORGANİZE ETMEKLE GÖREVLİ 
BİR KİŞİ ATAYIN"  

Sınıflamayı uygulamada ilk adım, 

eğer mümkünse veri toplamayı 

organize etmekten ve haftalık veya 

aylık aralıklarla Robson Rapor 

Tablosu oluşturmaktan sorumlu bir 

kişi (klinisyen, hemşire, sekreter, 

yönetici veya diğer) atamaktır. 

  

Böylece bu atanan kişi travay veya 

doğum odası personeliyle birlikte 

çalışıp, yeni başvuran tüm hastaların, 

10 Robson Grubu’ndan birine 

sınıflandırılabilmeleri için gerekli tüm 

obstetrik değişkenlerinin kayıtlarında 

toplandığına emin olacak şekilde 

koordine edebilir. 

Kullanıcılara göre Sınıflama temel 

gücünü basitliği, sağlamlığı, 

güvenilirliği ve esnekliğinden 

almaktadır. Ancak eksik veriler, 

kadınların hatalı sınıflandırılması 

ve tanım eksikliği veya 

Sınıflamanın temel değişkenleri 

üzerinde bir fikir birliğinin 

sağlanamaması durumları 

probleme sebebiyet 

verebilmektedir (11). 

48 UNICEF/Asselin 

ROBSON SINIFLANDIRMASI UYGULAMA KILAVUZU 
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Robson Sınıflamasında sorunlar veya zorluklar yok değildir. Kullanıcılar tarafından işaret edilmiş temel zorluklar şunlardır: 

Sınıflamada kullanılan temel 

değişkenlerin tanım eksikliği veya 

üzerine fikir birliği olmaması: Örnek 

olarak, doğum eylemi başlangıç 

zamanı üzerine fikir birliğine varmak 

ve indüksiyon arasındaki farkı 

netleştirmek gereklidir. Bu yüzden her 

hastanenin başka çevrelerde farklılık 

gösterebilecek değişkenler (travayın 

spontan başlaması veya indüksiyon 

gibi) için net şekilde yazılmış tanımlar 

(açıklayıcı sözlük) oluşturmasını ve bu 

tanımları Robson Rapor Tablosu’na 

(Tablo 5) dipnot olarak eklemesini 

öneriyoruz. 

 

Kadınları Sınıflamada kullanılan veri 

kalitesi: eğer veriler güvenilir değilse, 

Sınıflama baz alınarak yapılan 

önerilerin gerçek değerleri kuşkuludur. 

 

İyi kalitede veri sağlamak hafife 

alınmamalıdır ve yüksek kaynakları 

olan çevrelerde bile zorlayıcı 

olabilmektedir. 

 

Kadınların yanlış gruplara 

sınıflandırılması: Verinizi nasıl 

toplarsanız toplayın bu gayet olası bir 

durumdur. Her çevrede, veri 

toplayıcılar özenle eğitilmiş ve belli 

aralıklarla denetlenir olmalıdırlar; 

örneğin her 10 gruba sınıflandırılmış 

kadınların kayıt örneklerinin başka biri 

tarafından incelenip tekrar 

sınıflandırılması. Kullanıcılar, rapor 

tablosuna dikkatlice bakarak ve 

yorumlama kurallarını takip ederek, 

spesifik grupların olası yanlış 

sınıflandırılmaları hakkında önemli 

ipuçları bulabilirler. 

 

Eksik veri nedeniyle 

sınıflandırılamayan olgular: 

‘’Sınıflandırılamayan’’ kategorisi 

büyüklüğü, bireysel hasta 

kayıtlarındaki veri kalitesinin önemli 

bir belirtecidir. 

 

Yorumlama kurallarının 

validasyonunun yapılmamış olması: 

Kullanıcıların, Sınıflamanın sağladığı 

ve özellikle farklı çevrelerin verilerini 

veya zaman içindeki değişimleri 

karşılaştırırken kullandığı bilgileri 

keşfetmelerinde yardımcı olacak, 

yorumlamada basit kurallar dizisi 

Robson tarafından sağlanmıştır (14). 

Ancak önerilen figürlerin (özellikle 

grup başına beklenen sezaryen 

oranları ile ilgili) iyi maternal ve 

perinatal sonuçlarla ilişkili 

olduğundan emin olacak şekilde bu 

kuralların hala validasyonunun 

yapılması gerekmektedir. Sınıflamanın 

kullanıcılarına her Robson grubu için 

hem maternal hem de perinatal 

morbidite ve mortaliteye dair kendi 

verilerini toplamalarını ve bu verileri 

düzenli olarak analiz etmelerini 

şiddetle tavsiye ediyoruz. 

Barriere e fattori favorenti l’implementazione della classificazione  
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