İstemeden Gebe Kalan Kadınların
Deneyimleri ve Yaşam Durumları – hassas
gruplar alt projesi danışmanlık ve bakım
teklifleri

Pozitif gebelik testi, her* kadın* için güzel bir haber değildir.

İstemeden gebe mi kaldınız?
Bu durumda ne hissettiniz?
Bilhassa zor olan neydi?
Size kim destek oldu?
Sizi dinlemek ve kişisel hikayeniz hakkında
daha fazla bilgi edinmek istiyoruz.

Biz kimiz?
ELSA araştırması (www.elsa-studie.de) istemeden gebe kalan kadınların deneyimlerini ve yaşam durumlarını inceleyerek sosyal ve sıhhi sıkıntıları, kendi güçlü yönleri veya becerileri ve
aldıkları destek hakkında bilgi toplamayı amaçlar.

Hochschule Nordhausen bünyesinde yürütülen ELSA alt projesi (www.elsa-nordhausen.de),
yaşam durumları nedeniyle özel zorluklarla karşılaşabilecek kadınların* bakış açısına odaklanır.
Göçmen, mülteci ve/veya yasadışılaştırılmış kadınlarla* veya istenmeyen gebelik döneminde
çift ilişkilerinde şiddete maruz kalmış kadınlarla*
ilgileniyoruz. Amacımız, istemeden gebe kalan
bu kadınların bireysel güçlü yanları ve aldıkları desteklerin yanı sıra yaşam durumlarını belirlemektir. Kendi hikayeleri ve deneyimleri için
onlara bir alan sunmak istiyoruz. Bu kişisel deneyimler temelinde bakım hizmetlerindeki boşlukların belirlenmesi ve psikososyal ve tıbbi destek sistemi için öneriler türetilmesi hedeflenmektedir. Bu, bakım sisteminin sürdürülebilir
bir şekilde iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Aradığımız kadınlar* gebeliklerinin
başlangıcında...
• şiddet içeren bir çift ilişkisi yaşamış
• veya göç ya da sığınma deneyimine sahip
• veya güvenli bir ikamet statüsü olmadan Almanya'da
yaşıyor olmalıdır.

Ne?

Nerede?

Araştırma projemiz kapsamında oldukça kişisel deneyimlerinizi toplayıp derlemek istiyoruz. Özel zorluklar var mıydı? Sizi güçlendiren
kimler veya nelerdi? Bakımla ilgili nerede sorunlar görüyorsunuz
ve sonradan olumlu veya olumsuz değerlendirdiğiniz şeyler neler? İlgilendiğimiz dönem, gebe olduğunuzu öğrendiğiniz, gebeliği tamamlamaya veya sonlandırmaya karar verdiğiniz ve verdiğiniz
karar sonrasında geçen zamanı kapsar. İster danışmanlık, ister tıbbi bakım veya psikososyal hizmetler olsun: Size kimler (daha fazla)
yardım etti ve nerede daha fazla destek almayı isterdiniz? Bu aynı
zamanda sosyal çevreniz, kişisel güçlü yönleriniz ve zorluklarınız
için de geçerlidir.
Yaşam durumunuzu iki şekilde belirlemek istiyoruz: Bir yandan, kendi cihazınızda veya bizim tabletimizde doldurabileceğiniz çevrimiçi
bir anket aracılığıyla. Diğer yandan, mülakat adını da verdiğimiz açık
bir görüşme yoluyla. Bu anketlerden birine katılmak için harcadığınız zaman karşılığında size ödeme yapılacaktır.

Buluşma yerini size bırakırız ve sizinle kendinizi güvende ve en rahat
hissettiğiniz yerde buluşuruz. Size gelebilir ya da işbirliği ortaklarımızın mekanlarında veya Nordhausen'deki ofisimizde buluşabiliriz.
Yere siz karar verirsiniz.

Ne zaman?
Anketleri muhtemelen 2021 yaz sonu itibarıyla uygulamaya başlayacağız. Randevular konusunda da siz bizi yönlendirirsiniz. Çevrimiçi anketin doldurulması yaklaşık yarım saat alır. Mülakatlar ise 30
ila 60 dakika arasında sürer.

İletişim ve mülakat süreci
Proje ve süreç hakkında soru sorma fırsatını bulacağınız telefonda
yapılacak ilk görüşmeden sonra birlikte nerede ve ne zaman buluşabileceğimizi görüşürüz. Her iki ankete de katılma veya ikisinden
birini seçme seçeneğine sahip olursunuz. Randevuyu belirledikten
sonra mutabık kalınan yerde buluşup mülakatı tablet (anket) veya
açık görüşme şeklinde gerçekleştiririz. Anket ve akabinde gerçekleştirilecek veri değerlendirmesi tamamen anonimdir. Dilerseniz araştırma projemizin yayınlanan sonuçlarını size gönderebiliriz.

Kısa bilgiler:

Veri koruma

• 
Özel yaşam durumları olan istemeden gebe kalmış kadınlar*

Veriler elbette tamamen anonim bir şekilde değerlendirilir. Kimliğinizle ilişkilendirilmemesi için kişisel verileriniz her zaman verdiğiniz
bilgilerden ayrı olarak saklanır. Öte yandan, kişisel verileriniz ancak
bize izin verdiğiniz süre boyunca saklanır.

• 
Gönüllülük
• 
Gizlilik
• 
Anonimlik
• 
Tercüme imkanı
• 
Görüşülen kadından taraf olma

€

• 
Ön yargısız dinleme
• 
Ödenek
• 
Hedef olarak bakım hizmetinin iyileştirilmesi

İletişim verileri
Anketlerden birine (veya her ikisine) katılmayı düşünürseniz bizimle şuradan irtibata geçebilirsiniz:
elsa@hs-nordhausen.de
+49 3631 420 592
Prof. Dr. Petra J. Brzank (V.i.S.d.P.)
ELSA-VG
Hochschule Nordhausen
Weinberghof 4
D-99734 Nordhausen

Sizinle görüşmeyi ve araştırmamıza katılmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz.

elsa-nordhausen.de

