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AÇIKLAMALAR 

ALAN Sağlık Hizmetleri 

DAL Ebe Yardımcılığı 

MODÜLÜN ADI Yenidoğanın Değerlendirilmesi 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Küreselleşen dünyamızda sağlık hizmetleri sektörü, ihtiyaçlara yönelik olarak hızla 

değişmekte ve gelişmektedir. 

 

Ülkemizde de artan nüfus, değişen sosyal ve kültürel yaşam koşullarına bağlı olarak 

ortaya çıkan sağlık sorunlarının çözümünde sağlık çalışanlarından en verimli şekilde 

yararlanma ihtiyacı doğmuştur. Sizler, sağlık alanında yenidoğanın ihtiyaç duyduğu temel 

gereksinimlerin yerine getirilmesinde görev alacaksınız. Bu modülde yenidoğanın odasının 

düzenlenmesi, yenidoğanın odalarının standart özellikleri, odalarda bulunan eşyaların 

kullanım amaçları, yenidoğanın fiziksel, fizyolojik ve nörolojik özelikleri, özel durumu olan 

bebekler ve tarama programlarını anlatan bilgi ve beceriler yer almaktadır. 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile yenidoğan odasının özelliklerini 

tanıyacak ve yenidoğan odasında bulunan araç gereçleri sıralayabilecek kuvöz, fototerapi 

cihazı, radyant ısıtıcılar, pulse oksimetri cihazlarını tanıyacak, kullanım amaçlarını 

açıklayabileceksiniz. Yenidoğanın fiziksel, fizyolojik ve nörolojik özelliklerini 

açıklayabilecek, özel durumu olan bebekleri tanıyabileceksiniz. Ayrıca tarama testlerini, 

tarama testlerinde kullanılacak malzemeleri ve tarama programlarının amaçlarını 

öğreneceksiniz.  

 

Güncelleşen gelişmelerin sağlık alanına aktarılması, temel bilgi ve becerilerin 

kazandırılması amacıyla hazırlanan bu modül ile mesleğinize ilişkin temel bilgi ve becerileri 

kazanacak böylece mesleğe bir adım daha atmış olacaksınız. 

 

 

  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan 

ünitesini hazır hâle getirebileceksiniz 

 

 

 

 

 

 Yenidoğan odasının özelliklerini ve odada bulunması gereken araç gereçleri 

araştırınız. Bu araç gereçleri gösteren afiş hazırlayarak sınıf panosuna asınız. 

 Kuvözün özellikleri, bakımı ve temizliği hakkında farklı kaynaklardan 

araştırma yaparak sunu hazırlayınız. 

 

1. YENİDOĞAN ÜNİTESİ 
 

Yenidoğan dönemi doğumdan sonraki ilk 28 günlük dönemdir. Yenidoğan dönemi 

bebeğin dış dünyaya adaptasyon sağladığı dönemdir. 

 

1.1. Yenidoğan Ünitesi ve Özellikleri 
 

Yenidoğan dönemi insan yaşamının en hassas evresidir. Bu dönemde ölüm ve hasta 

olma oranı yaşamın daha sonraki evrelerine göre daha yüksek oranda görülmektedir. 

 

 Yenidoğan bakım ünitesi (YBÜ) özellikleri 

 

 YBÜ doğumhaneye yakın ve hastanenin sessiz bir bölümünde olmalıdır. 

 YBÜ ısısı 22-28°C, göreceli nem %30-60 olmalıdır.  

 Her hasta başında üç hava, üç oksijen, üç vakum olmalı ve en az yirmi 

elektrik prizi olmalıdır.  

 Ünite içi havalandırma saatte en az altı kez yapılmış olmalıdır. 

 Negatif hava basıncı olan en az bir hava kaynaklı enfeksiyon izolasyon 

odası olmalıdır.  

 Yenidoğan bakım ünitelerinin ışıklandırılması ayarlanabilir olmalıdır.  

 Ünite içinde ses şiddeti 45-50 db aşmamalıdır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 1.1: Yenidoğan üniteleri 

 

1.2. Yenidoğan Ünitesinde Bulunması Gereken Araç Gereçler 
 

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan 

odasında bulunması gereken tıbbi cihaz ve donanımlar şunlardır: 

 

 Kuvöz 

 Fototerapi cihazı 

 Radyant ısıtıcı 

 Pulse oksimetre cihazı 

 Stetoskop 

 Monitör 

 Merkezi oksijen veya oksijen tüpü ile en az bir adet oksijen başlığı 

 Oral airway 

 Endotrakeal tüpler (2.5, 3, 3.5, 4 mm) 

 Ambu  

 Ambu maskeleri (term ve prematüre bebekler için) 

 Laringoskop (0.1 No.lu düz bıçaklı seti) 

 Umbilikal kateter (3,5-5 F No.lu) 

 Aspiratör 

 Aspiratör kateterleri 

 İlaçlar (epinefrin, sodyum bikarbonat, %5’lik albumin, volüm genişleticiler 

(%5-10 dextroz, %0,09 NaCl vb.)) 

 Bebek tartısı 

 Muayene masası 

 Kot yatak 

 Glukometre cihazı 

 Otomatik süt sağma makinesi ve süt sağma seti 

 Nebulizatör 

 Kan gazı cihazı  

 Ultrasonografi cihazı 

 Portabl röntgen cihazı 

 Her yatak için bir infüzyon pompası 
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 En az bir adet mekanik ventilator cihazı ve ventilator cihazı kadar da prizi 

besleyen UPS (güç kaynağı) 

 Otoskop 

 Tansiyon aleti 

 EKG 

 Defibrilatör 

 

1.3. Kuvözler 
 

Kuvözler prematüre ya da sorunlu doğan bebeklerin hayati fonksiyonlarını yardım 

almaksızın devam ettirebilecek duruma gelmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış 

donanımlardır. Bebeklerin anne karnında alıştıkları sıcaklığı, nem ortamını sağlayan; bebeğin 

izlenmesi ve bakımına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş ses izolasyonu sağlanmış 

şeffaf, steril, elektronik donanıma sahip özel kutucuklardır. 

 
 Solunum problemi olan bebeklerin bakımı 

 Riskli gebeliklerden doğan (şeker hastası, yüksek tansiyonlu, böbrek yetmezliği, 

kan uyuşmazlığı veya gebelik zehirlenmesi gibi) bebeklerin bakımı 

 Doğumda oksijensiz kalan (asfiktik) bebeklerin takip tedavisi 

 Enfeksiyonlu bebeklerin takip ve tedavisi 

 İleri yaşta veya çok genç annelerin bebeklerinin takip ve tedavisi 

 Sarılıklı bebeklerin fototerapisi / takibi ve kan değişimi gibi hastalıklar 

kuvözlerde tedavi edilmektedir. 

 

1.3.1. Kuvözün Özellikleri 
 

Standart ve Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde kullanılan kuvözlerin özellikleri 

üretici firmaya bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte genel olarak özellikleri 

şunlardır; 

 

 En az ikisi fren tertibatıyla donatılmış 4 adet hareketli tekerleği bulunur. 

 Kuvöz içinin sıcaklığı, cilt sıcaklığı, nem oranı ve oksijen yüzdesi ayarlanabilir 

ve ölçülebilir. 

 Cihazın hem önde hem de arka tarafında aşağı doğru 180º açılabilen kapaklar 

bulunur. 

 Cihazın her iki tarafında, kapaklar açıldığında otomatik devreye giren hava 

perdesi bulunur. 

 Kuvöz 2 adet önde 2 adet arkada 1 adet başucu olmak üzere 5 adet yan eliptik 

müdahale penceresine sahiptir. 

 Ön kapak tamamen açıldığında yatak kolaylıkla dışarı doğru çekilebilir. Yatağın 

yanlışlıkla yerinden çıkmasını önleyici güvenlik sistemi bulunur. 

 Cihazın hangi modda çalıştığı, ilgili buton üzerindeki ışıktan veya LCD grafik 

ekranından görülebilir. 

 Bebeğe müdahale amacıyla, bebek yatağı 360° kendi etrafında dönebilen, kabin 

kısmı en az 45° geriye doğru açılabilen özelliktedir. 

 Kuvözde yatak altında röntgen kaseti yerleştirme bölümü olmalıdır. 
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 Nemlendirici haznesi hiçbir alet kullanmadan kolaylıkla cihazdan ayrılabilir ve 

otoklavda steril edilebilir. 

 Kuvöz ile birlikte cihaz kullanabilmek amacı ile en az 3 adet entegre elektrik 

prizi bulunur. 

 Cihaz üzerinde alarm verildiğinde uzaktan görülmesini sağlayacak özel lamba 

veya ışıklı gösterge vardır. 

 Portabl kuvözün taşıyıcı kısmında malzeme dolabı veya çekmece vardır. 

 Kuvözün yatak kısmına entegre tartı sistemi bulunur. Tartı işlemi bebeği 

çıkartmadan yapılabilir, ana ekrandan değer görülebilir. 

 Cihazın yükseklik ayarı elektronik olarak pedal veya düğme yardımı ile 

yapılabilir. 

 Oksijen değerlerinde %5 sapma veya sensör arızası durumunda cihaz alarm 

verir. 

 Kuvözün kabin kısmında çeşitli hortum ve aksesuarların girişine izin verecek 

kendiliğinden kapanan delik bulunmalıdır.  

 Kuvözün içini aydınlatacak arka tarafta monteli, muayene ışığı olmalıdır.  

 Kuvözün ısı ayarlama noktası 0,1 oC hassasiyetle seçilebilmeli, ısı ayar sınırları 

ise 22-38 oC arasında olmalıdır. 

 

Resim 1.2: Standart kuvöz ve gelişmiş izleme ve tedavi üniteleri ile donatılmış modern kuvöz  

 

1.3.2. Kuvözün Bakımı ve Temizliği 
 

Kuvöz temizliği ve bakımı kullanma kılavuzuna uygun olarak yapılır, kuvöz temizlik 

takip formuna kayıt edilir. Temizlik günlük olarak ve ayrıca görünür kirlenme olduğunda 

yapılır. İşlem, yukarıdan aşağıya doğru su ve deterjan ile silme ve ayrı bir bezle kurulama 

şeklinde olmalıdır. Etkili bir temizlik ve dezenfeksiyon için kuvözün tüm ayrılabilir parçaları 

çıkarılmalı ve fırçalanarak temizlenmelidir. Kuvöz fanı temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve 

bu işlem cihaza zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır. 

 

Kuvözlerde en yoğun kontamine olan bölge kuvöz kapağı ve kapak kollarıdır. Bundan 

dolayı önerilen aralıklarda bu kısımlar yenilenmeli ve her gün günlük olarak hazırlanmış 

sabunlu su ile temizlenmelidir. 
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Bebek taburcu olduktan sonra kuvöz dezenfekte edilerek kullanılmalıdır. Uzun süre 

yatan bebeklerde haftada bir, bebek başka bir yere alınarak kuvöz dezenfekte edilir. 

Kuvözler kullanılmayacak ise nemlendirici bölümün rezervuarına su konulmadan 

dezenfeksiyon sonrası 24 saat ısıtılarak tam olarak kuruması sağlanmalıdır. Kuvözlerin 

nemlendirici kapları haftada bir ya da bebek değişiminde dezenfekte edilmelidir. 24 saatte 

bir distile su veya steril su ile doldurulmalıdır. Kullanılmadığında bu kaplar dezenfekte 

edilerek kuru hâlde saklanmalıdır. Kuvözlerin temizliği ve dezenfeksiyonu haftada bir 

mutlaka yapılmalıdır. Dezenfektanların solunum yolunu tahriş edici yan etkilerinden 

yenidoğanı korumak için dezenfekte edilmesi gereken kuvözler ayrı bir yere alınmalı, 

dezenfekte edildikten sonra iyice havalandırılıp kuruması sağlandıktan sonra hasta, 

yatırılmalıdır. Kuvöz filtre sistemlerinin bakımı ve değişimi, üretici firma önerilerine göre 

yapılmalıdır. Enfekte hastalar için 2 kuvöz ayrılmalıdır. Bu kuvözlere zorunlu olmadıkça 

hasta alınmamalıdır. Her hastadan sonra kuvöz dezenfekte edilmelidir. 

 

1.4. Fototerapi Cihazları 
 

Yenidoğan bebeklerin yüksek bilirubin değerlerini düşürmek için yoğun fototerapi ile 

tedavi edilmelerini sağlamak amacıyla kullanılan cihazlardır. 

 

1.4.1. Fototerapi Cihazlarının Özellikleri ve Bakımı 
 

 Cihaz yenidoğanlara fototerapi tedavisi uygulamaya imkân verecek şekilde 

tasarlanmış olmalıdır. 

 Cihaz tek parça ve mobil olmalıdır. Taşıma ayağından kolaylıkla 

çıkartılabilmelidir. 

 Cihaz taşıma ayağı ile birlikte bebek kotlarında ve açık yataklarda da 

kullanılabilmelidir. 

 Cihaz en az 10 adet mavi-sarı ışık veren led lamba içermelidir.  

 Cihazın etkinlik alanı an az 50x25 cm olmalıdır. 

 İhtiyaca göre ışık şiddeti yoğunluğu ayarlanabilmelidir. 

 Işığın bebek üzerinde merkezlenmesini sağlamak amacıyla kırmızı odaklama 

ışığı olmalıdır veya bebeğin tüm vücudunu kaplayacak şekilde dizayn edilmiş 

olmalıdır. 

 Cihazda infrared ve ultraviyole ışık yayılımı olmamalıdır. 

 Cihazın açma kapama anahtarı kolay ulaşım açısından cihazın ön veya arka 

tarafında yer almalıdır. 

 Cihaz üzerinde kullanılan led lambaların ömrü yüksek ışık şiddetinde bile en az 

20.000 saat olmalıdır.  

 Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için cihazda havalandırma kanalları veya fan 

sistemi olmalıdır. 

 Lambaların toplam kullanım süresi cihazda bulunan LCD ekran veya sayaç 

üzerinden izlenebilmelidir. 
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Resim 1.3: Tünel fototerapi cihazları 

 

Resim 1.4: Fototerapi cihazındaki bebek 

 

1.5. Radyant Isıtıcılar 
 

Radyant ısıtıcılar, yenidoğanın dış ortama uyumunu kolaylaştırmak amacıyla 

geliştirilmiş ısı yayan cihazlardır.  

 

1.5.1. Radyant Isıtıcıların Özellikleri 
 

 Bebek yatağı çevresinde 4 adet hareketli ve gereğinde açılabilen paneller 

bulunur. 

 Sadece elektrik ile çalışır, bataryası yoktur. Fişi sürekli prizde takılı olmalıdır. 

 Cerrahi müdahaleler için kendi ekseninde dönebilen bebek yatağı bulunur. 

 Bebeği yerinden oynatmadan kilo takibi yapmayı sağlar. 

 Canlandırma ünitesi, doğumhane ve yoğun bakım servislerinde solunum 

sıkıntısı olan bebeklere müdahale imkânı sağlar. 

 Ön ısıtma özelliği bebekler için termal stresin önlenmesine yardımcı olur. 

 Ayak pedalları ile yükseklik ayarlanabilir.  
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Resim 1.5: Radyant ısıtıcı 

1.6. Pulse Oksimetre 
 

Pulse oksimetre (SPO2) nabız ve arteriyel hemoglobin oksijen saturasyonunu sürekli 

ve kolayca ölçebilen noninvaziv bir kayıt alma cihazıdır. 

 

1.6.1. Pulse Oksimetrenin Özellikleri 
 

Sağlıklı bir insanda SpO2 satürasyonu %94-100 arasında değişir. İki dalga boyundaki 

probdan bir ışık kaynağı çıkar. Işık, hemoglobin tarafından doymuş ya da doymamış 

olmasına bağlı olarak farklı miktarlarda kısmen soğurulur. İşlemci iki dalga boyundaki 

soğurmayı hesaplarken oksijenlenmiş hemoglobinin oranını da hesaplayabilir. Oksimetre 

nabız akışına bağımlıdır ve akış özelliğinin grafiğini gösterir. Akışın yavaş olduğu yerde 

oksimetre çalışamayabilir. Oksimetrenin içindeki bilgisayar sadece atardamar akışını 

göstermek için nabız akışını diğer daha statik sinyallerden ayırt etme yeteneğine sahiptir. Bol 

oksijenli kan genellikle parlak kırmızı renktedir ve oksimetreden gönderilen ışığın çoğunu 

soğurur. Az oksijenli kan daha koyu kızmızı-mor renktedir ve ışık dalgasını soğurmaz. 

 

Oksimetrenin bir diğer özelliği ise kirli kan seviyeleri ve atardamar kan seviyeleri 

arasında ayrım yapabilme yeteneğidir. Bu muhteşem teknolojinin mekaniği onun titreyen 

kirli kanın ve atardamarla taşınan kanın sabit akışı arasındaki ayrımı yapmasını sağlar. 

Ayarlanabilir nabız sesi ve ayarlanabilir alarm sesi özelliği vardır. Şarj edilebilir pille 

kullanılır. Küçük ve hafiftir. 2 adet kalem pil ile 24 saat boyunca çalışabilir. 4 saniye 

boyunca işlem görmezse kendisini otomatik olarak kapatır. Çok basit kullanıma sahiptir. 

Parmağa doğru yerleştirildikten sonra bir butona basılır ve sonuçları bir kaç saniye içinde 

verir.  

 

Resim 1.6: Pulse oksimetre  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım 

Standartları Genelgesi’ne göre yenidoğan ünitesini hazır hâle getiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yenidoğan odasını düzenleyiniz. 

 Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım 

Standartları Genelgesi’ni  inceleyebilirsiniz. 

 Hastanenin yenidoğan ünitesine gidip bilgi 

alabilirsiniz.  

 Hastanedeki yenidoğan ünitelerini 

gözlemleyebilirsiniz. 

 Kuvöz temizliğini yapınız. 

 Kuvöz temizliği ile ilgili hastanenin 

enfeksiyon kontrol merkezine gidip bilgi 

alabilirsiniz.  

 Kuvöz temizliği ile ilgili video izleyebilirsiniz. 

  Konu ile ilgili bölümü tekrar okuyabilirsiniz. 

 Yenidoğan ünitelerinde kuvöz temizliğini 

gözlemleyiniz. 

 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Yenidoğan bakım ünitesi ısısı 22-28 °C, nem oranının %10 - %20 oranında olması 

gereklidir. 

2. (   ) Sağlıklı bir insanda SpO2 saturasyon seviyesi %80-%90 arasında değişir. 

3. (   ) Uzun süre yatan bebeklerde haftada bir bebek başka bir yere alınarak kuvöz 

dezenfekte edilir. 

4. (   ) Bebeklerin yüksek bilirubin seviyesini düşürmek için fototerapi cihazı 

kullanılmalıdır. 

5. (   ) Radyant ısıtıcılar yenidoğanın ortama uyum sağlamasını amaçlayan ısıtıcılardır. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

 

Yenidoğanın özelliklerini ayırt edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Yenidoğanın fiziksel özelliklerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

2. YENİDOĞANIN ÖZELLİKLERİ 
 

Bebeğin sağlıklı dünyaya gelebilme olasılığı, anne-babanın sağlıklı bir genetik yapıya 

sahip olması; annenin fiziksel ve psikososyal yönden tam iyilik hâlinde olması; annenin 

nitelikli doğum öncesi bakım alması; doğumun zamanında, uygun koşullarda ve 

komplikasyonsuz olması ile artar. 

 

Sağlıklı yenidoğan 38-42. gebelik haftasında doğmuş olan 2.500-4.000 gram 

ağırlığında doğan, dış ortama uyum yeteneği olan, doğumsal (konjenital) anomali veya 

hastalık belirtileri göstermeyen bebek olarak tanımlanır.  
 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre 38-42. gebelik haftasında doğanlar miadında 

(term), 38. haftadan erken (tamamlanmış 37 haftadan önce) doğanlar preterm (prematüre), 

42. gebelik haftasından sonra doğanlar postterm (postmatür) bebeklerdir. 
 

Yenidoğan dönemi (neonatal dönem) yaşamın ilk ayını kapsar. 0-7 gün erken neonatal 

dönem, 7-28 gün geç neonatal dönem olarak bilinir. Neonatal dönem, yenidoğan için yüksek 

riskli bir dönemdir. Yenidoğanlar yaşamlarını sürdürebilmek için iyi bir bakıma gereksinim 

duyarlar.  

 

2.1. Yenidoğan Bebeğin Fiziksel Özellikleri 
 

Yenidoğanın fiziksel özellikleri çocuk ve yetişkine göre farklılıklar gösterir. 

 

2.1.1. Yenidoğanın Başı 
 

Baş bedene oranla daha büyüktür. Doğumda 33-35,5 cm (ortalama 35 cm) olan baş 

çevresi göğüs çevresinden yaklaşık 2 cm fazladır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Kaput suksedeneum: Başın önde gelen kısmına uygulanan basınca bağlı 

olarak kafa derisi ve deri altı dokularda oluşan ödeme denir. Bu şişlik 2-3 gün 

içinde azalır. 

 

 Sefal hematom: Doğum travmasına bağlı olarak kafatası kemiği ile periost 

(kemik zarı) arasında kanın birikmesidir. 2-10 hafta içinde kendiliğinden geçer. 

Genellikle tek taraflı olup parietal kemikte görülür. 

 

Resim 2.1: Kaput suksedeneum ve sefalhematom 

 

Yenidoğanda baş kemiklerinin birleşme yerleri (suturalar) açıktır. Yenidoğanda baş 

kemikleri arasında boşluklar vardır. Bu boşluklara bıngıldak (fontanel ) adı verilir. Doğumda 6 

tane olan bu boşluklar yumuşak bir  yapıdadır. 
 

Bunlardan en büyük ve en önemli olanı başın tepe kısmında bulunan ön fontaneldir. 

Yanda ve arkada olan fontaneller genellikle 9. haftada kapanır. Ön fontanel ise genellikle 12-

15 (en geç 18. ay) aylarda kapanır. Fontaneller doğumda bebeğin başının doğum kanalından 

geçişini kolaylaştırır ve beyin gelişimine olanak sağlar. 

 

Resim 2.2: Yenidoğanda ön fontanel 

 

Fontanellerin içeri çökük ya da dışa çıkık olmaması gerekir. Ayrıca zamanından önce 

ya da sonra kapanmaları büyüme ve gelişmeyi etkiler. Erken kapanması mikrosefaliye (Baş 

ve baş çevresi boyutlarının normalden küçük olmasıdır.), geç kapanması kemik gelişimi 

geriliğine veya hidrosefaliye (Kafa içindeki sıvı miktarının arttığı durumlarda baş çevresinin 

ve kafanın anormal olarak büyümesidir.) neden olabilir.  
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Resim 2.3: Mikrosefali ve hidrosefali 

 

2.1.2. Boy ve Kilo Özellikleri 
 

Yeni doğmuş normal bir bebeğin boyu 48–52 cm (Ortalama 50 cm’dir. Genellikle 

erkek çocuklar 50–52 cm, kız çocuklar 48–50 cm doğmaktadır.). 280 günü tamamlayarak 

doğan normal bir bebeğin kilosu 2.800–4.300 gram (ortalama 3.400 gram) civarındadır fakat 

normal zamanını tamamladığı hâlde 2.500 gram altında doğan bebekler de vardır. Bu 

bebeklere düşük doğum ağırlıklı bebek denir. Yenidoğan bebeklerde doğum sonrası ilk 2–3 

gün ödemin çözülmesine bağlı fizyolojik kilo kaybı (%10 kayıp) görülür. 

 

2.1.3. Deri ve Vücut Özellikleri 
 

Yenidoğanın derisi pembe renkte, ince, yumuşak ve çok hassastır. Deri verniks kazeoza 

ile kaplıdır. Lanugolar (ayva tüyü) bulunur.  
 

 Verniks kazeoza: Doğumda bebeğin üzerindeki beyaz renkte, peynirimsi 

kıvamdaki yağlı tabakaya denir. 48 saat içinde deri tarafından emilir. Verniks 

kazeoza, fetüsü amniyotik sıvının etkisinden korur. Doğum esnasında bebeğin 

doğum kanalından kolayca geçmesini sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde 

yenidoğanı enfeksiyonlardan korur. Anne karnı ile dış ortam arasındaki ısı 

farkına adaptasyonu kolaylaştırır. Bebeğin geniş cilt yüzeyinden sıvı kaybını 

önler. 

 

Resim 2.4: Verniks kazeoza 
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 Lanugo: Özellikle prematürelerde daha fazla olan yüz, kulak kepçeleri, sırt ve 

omuzlarda görülen ince tüylerdir. 

 

Resim 2.5: Lanugo tüyleri 

 

 Mongol lekesi: Yenidoğan bebeklerin kuyruk sokumunda kalçalarında görülen 

koyu mavi-mor renkteki lekelerdir. Genellikle 2 yıl içinde kaybolur. 

 

Resim 2.6: Mongol lekesi 

 

2.1.4. Göz Kulak Burun Ağız Özellikleri 
 

Yenidoğanın gözleri ilk hafta genel olarak kapalı durumdadır. Kuvvetli ışığı ve 

karanlığı ayırabilir. İlk zamanlar hafif bir şaşılık vardır gözlerin birbirine uyumu birkaç ay 

sonra gerçekleşir.  

 

Kulak göz kapağı hizasındadır. Daha aşağı olması, konjenital böbrek hastalığını ya da 

kromozomal anomaliyi düşündürebilir. Yenidoğanda dış kulak yolu ve östaki borusu kısadır. 

Yenidoğan etraftan gelen seslere sesin şiddetine göre tepkiler verir. 

 

Burun basık, dar ve küçüktür. Çenesinde ve burun etrafında milia denilen yağ 

kabarcıkları olabilir. Bunlar normaldir ve kendiliğinden kaybolur. 
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Resim 2.7: Burunda milia 

 

Burun, koanal atrezi yönünden kontrol edilmelidir. Koanal atrezi, genize açılan burun 

arka deliklerinin doğumsal olarak tek veya iki taraflı tıkalı olmasıdır. 

 

2.1.5. Göğüsler ve Genital Organları 
 

Yenidoğan bebeğin göğüslerinde şişlik olabilir. Bunun nedeni anneden bebeğe 

plasenta aracılığıyla geçen hormonlardır. Bu şişlikler kesinlikle sıkılmamalı, masaj ve ovma 

uygulanmamalıdır. 

 

Erkek bebeklerde genelde testisler scrotum içine inmiştir. Kızlarda da dış genital 

organlarda ödem görülebilir, anneden geçen hormonların etkisiyle kanlı vajinal akıntı 

olabilir. 

 

Resim 2.8: Yenidoğanın göğüslerinde şişlik 

 

2.2.Yenidoğan Bebeğin Fizyolojik Özellikleri 
 

Yenidoğan ve çocukluk döneminde anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikler 

erişkinlere göre belirgin farklılıklar gösterir. 
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2.2.1. Solunum Sistemi 
 

Yenidoğanın solunum sistemi, yetişkinlerdekinden bazı farklılıklar gösterir. Bunlar; 

 

 Yenidoğan, burnundan nefes alır. 

 Yenidoğanın dili büyüktür. 

 Larinks yüksektedir. Larinks huni gibi aşağı doğru daralır ve en dar yeri krikoid 

kıkırdak seviyesidir (Bu nedenle çocuklarda soluk yolundaki mukus solunumu 

engelleyerek hipoksiye neden olabilir.). 

 Solunum sekresyonları daha fazladır. 

 Hava yollarının çapı yenidoğanda oldukça küçüktür (Bu, hava yolu direncinin 

yüksek olmasına yol açar.). 

 Mukoz membranları daha incedir. Bu nedenle daha kolay zedelenebilir. 

 Solunum kasları iyi gelişmemiştir. 

 

 

Resim 2.9: Çocuklarda ve yetişkinlerde solunum yolu farklılıkları 

 

Yenidoğanda solunum, diyafragmatik ve karın solunumu şeklindedir. Solunum sayısı 

sık olup ortalama 40-60/dakikadır. 

 

2.2.2. Dolaşım Sistemi 
 

Doğum sonrasında yenidoğan dolaşım sisteminde birtakım değişiklikler oluşmaya 

başlar ve dolaşım sisteminin doğum sonrası dış ortama uyumunun tamamlanması saatler 

hatta günler alabilir. 

 

Doğum öncesinde plasentadan V. umbilicalis ile karaciğere gelen kan, buradan ductus 

venosus ve V. cava inferior ile sağ atrium ulaşır. Oksijen ve besin maddelerinden zengin bu 

kan, foramen ovale denen delik aracılığıyla sol atriuma, daha sonra da sol ventriküle geçer. 

Bu kanın önemli bir bölümü aorta aracılığıyla baş bölgesi ve üst ekstremiteye gider. Üst 

ekstremiteden dönen venöz kan, V. cava superior aracılığıyla sağ atriuma döner ve buradan 

da sağ ventriküle geçer.  
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Sağ ventrikülden pompalanan kan akciğerler henüz çalışmadığından ductus arteriosus 

aracılığı ile inen aortaya geçer ve A. umblicalis ile plasentaya döner. Doğumdan sonra 

akciğer solunumunun başlaması ile pulmoner kan akımı birden artar. Akciğerden pulmoner 

venlerle sol atriuma dönen kanın artması sol atrium basıncını artırır ve bu da foramen 

ovalenin kapanmasını sağlar. Kanda artan parsiyel oksijen basıncı, ductus arteriosusu 

kapatır. Yenidoğanda kalp atım hızı 120-160/dakikadır. 

 

 

Resim 2.10: Fetal dolaşım 

 

2.2.3. Gastrointestinal Sistem 
 

Yenidoğan bebekte 24–36 saat içinde görülen ilk gaitaya mekonyum denir. Yapışkan 

bir yapısı olan mekonyumun rengi koyu yeşil-siyahtır. Bebek anne sütü almaya başladıktan 

sonra rengi değişir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin dışkısı gevşek, akıcı, altın sarısı 

rengindedir. 48 saat içinde dışkılamayan bebeğin bağırsaklarında tıkanma düşünülmelidir. 

 

2.2.4. Üriner Sistem 
 

Böbrek tübülleri henüz tam olarak olgunlaşmadığından suyun geri emilimi sınırlı 

olarak yapılmaktadır. Glomerül filtrasyon hızı düşüktür. Bebek doğar doğmaz idrarını 

yapabilir.12-24 saat sonra idrar yapımı sıklaşır. İdrarı açık sarı renklidir. Günde 6-10 kez 

idrar yapması yeterli sıvı aldığının göstergesidir. 

 

2.2.5. Sinir Sistemi 
 

Beyin doğumda oldukça büyüktür. Toplam vücut ağırlığının %10’unu oluşturur. 

Yenidoğan beyin ve omuriliğindeki nöron sayısı erişkin dönemdeki nöron sayısı ile eşit 

olmasına rağmen bu nöronların aksonları ve nöronlar arası bağlantı henüz gelişimini 

tamamlamamıştır.  
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2.2.6. Bağışıklık Sistemi 
 

Yenidoğanın bağışıklık sistemi yetersizdir. İlk aylarda anne sütünden geçen antikorlar 

tarafından hastalıklardan korunur. 

 

2.2.7. Duyular 
 

 Dokunma: Yenidoğanın en önemli duyusudur. Bebeğin pek çok refleksi 

dokunma duyusuyla ilgilidir. Yanağına dokunulduğunda aranır, avuç içine 

dokunulduğunda parmağı kavramaya çalışır. 

 Görme: Yenidoğanın gözleri ışığa hassastır. Işık gözüne geldiği an gözlerini 

kapatır. 

 İşitme: Yenidoğan bebek, yalnız sesleri tanımakla kalmayıp sesin geldiği yöne 

başını çevirir. 

 Koku alma: Başlangıçta kokuyu ayırt etme özelliği zayıftır. 4. ayda keskin 

kokulara karşı tepkisini başını çevirerek verir. 

 Tat alma: Yenidoğanlar benzer tatları fark edebilir. Tatlılardan hoşlanırken acı, 

ekşi ve tuzluya karşı olumsuz tepkiler verir. 

 

2.3. Yenidoğanın Nörolojik Özellikleri / Refleksleri 
 

Yenidoğan bebeklerde merkezi sinir sisteminin olgunlaşması henüz 

tamamlanmamıştır. Yenidoğan normal yaşamını sürdürebilmek için birçok koruyucu 

refleksle doğar. Bu nedenle refleksler bebekler için doğal korunma mekanizmasıdır. 

 

 Emme refleksi 

 

Ağzına parmak sokulduğunda emer. Uyanıkken 4. aya kadar, uyurken 7. aya kadar 

emme hareketi gözlenir. Daha sonra bu refleks kaybolur. 

 

 Arama refleksi 

 

Bebeğin yanağına ve ağız kenarına parmakla hafifçe dokunulduğunda ağzını açar ve 

başını o yöne çevirerek arar. Emme refleksiyle sıkı ilişkilidir. Arama refleksi 3 ay civarında 

kaybolur. 

  

Resim 2.11: Yenidoğanda emme ve arama refleksi  
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 Moro refleksi 

 

Bebek sakin yatarken başı desteklenerek hafif kaldırılır. Destek birden çekildiğinde ya 

da ani ses uyarısında kollarının ve el parmaklarının açılıp yeniden gövdede birleştirilmesidir 

(ürkme, sıçrama, sarılmaya benzeyen bir hareket). Yüzünde bir korku ifadesi vardır. Moro 

refleksi genellikle 4. ayda kaybolur. 

 

Resim 2.12: Moro refleksi 

 

 Yakalama (kavrama) refleksi 

 

Bebeğin avuç içine ve ayak tabanına dokunulduğunda parmakların içine kapandığı 

görülür. Ellerdeki kavrama refleksi 3–4. aylarda kaybolur ve artık bilinçli bir harekete 

dönüşür. 

Ayak parmaklarındaki ise 10. aya doğru kaybolur. 

 

 

Resim 2.13: Yakalama refleksi 

 

 Babinski refleksi 

 

Ayak tabanının orta kısmına dokunulduğunda ayak başparmağının diğer parmaklardan 

ayrılarak yana doğru açılması şeklinde gözlenen bir reflekstir. 

  



 

20  

 

Resim 2.14: Babinski refleksi 

 

 Tonik boyun refleksi 

 

Tonik boyun refleksleri başın vücuda göre olan durumunu belirler. Bebeğin bir 

taraftaki omzu, başı, boynu ve ayakları gerginken diğer tarafı gevşek bir pozisyondadır. 

Başın dönük olduğu taraftaki kol ve bacak ekstansiyonda diğer kol ve bacak fleksiyondadır. 

Ortalama olarak 20 haftada kaybolur. Bu refleksin bebeğin anne karnında uygun şekli 

almasına yardımcı olduğu düşünülmektedir. 7. aydan sonra bulunması patolojiktir. 

 

 

Resim 2.15: Tonik boyun refleksi 

 Basma ve otomatik yürüme refleksi 

 

Bebek, koltuk altlarından tutularak düz bir yüzeye ayakları değdirilirse adım atma 

hareketleri yapabilir. Zamanında doğanlar genellikle ayak tabanları, erken doğan bebekler 

ise ayak uçları ile basma eğilimindedir. Bu refleks 6-7. ayda kaybolur. 

 

Resim 2.16: Basma ve yürüme refleksi  
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Bunların dışında öğürme, yutkunma, başını kaldırma gibi refleksler de yenidoğan 

bebeğin dış ortama adaptasyonunda önemli bir koruma görevi görür. 

 

Vücut ısısı 

 Bebeğin uterus içindeki vücut ısısı 37,6-38 °C kadardır. 

Doğumdan 

 sonra 1-2 saat içinde bu ısı 1 veya 2 derece düşer. Dış ortama uyum 

sağladığında yaklaşık 24 saat içinde tekrar 

 (rektal ısı) 37,8 °C’ye kadar yükselir. 

Nabız 
 Yenidoğanda nabız çok hızlıdır. Dakikada 120-160 kadardır. 

Ortalama 140 dakika/sayı kadardır. 

Solunum 
 Yenidoğanda diyafragmatik solunum, sık ve karın teneffüsü 

şeklindedir. Solunum sayısı ortalama 30-40 dakika/sayı kadardır. 

Hareketler 

 Bebeğin görünümü canlı olmalıdır. 

 Sıhhatli bir bebek yarı fleksiyon pozisyonunda, yattığı yerde 

kollarını ve bacaklarını ekstansiyonda tutarak az çok, kısa 

aralıklarla oynatır ve birtakım hareketler yapar. Bu hareketler 

canlıdır ve oldukça hızlıdır. 

 Çocuğun uzun süre hareketsiz kalması, kollarını ve bacaklarını 

serbest bırakmış olması veya ara sıra ağır ağır hareket ettirmesi 

normal değildir. 

Uyarılara cevap 

 Buruna veya ağza sondanın sokulması uyarıcı özelliktedir. Bu 

durumda sağlıklı bebek yüzünü buruşturur, aksırır veya öksürür. 

Bebeğin ayaklarına dokununca bebek, ayaklarını karnına doğru 

çeker. Sağlıksız bebekte ise bu durumlar gözlenmez, uyarılara 

cevap alınmaz veya cevaplar yavaştır. 

Refleksler 

 Yenidoğan bebek, yaşamını büyük ölçüde içgüdü ve reflekslerle 

sürdürür. Yenidoğanda bazı reflekslerin bulunması sinir 

sisteminin sağlıklı olduğunu gösterir. 

Tablo 2.1: Yenidoğanın hayati fonksiyonları 
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Etkinlik 1: 
Aşağıdaki tabloda verilen açıklamalara uygun refleks adlarını yazınız. 

 

  Çocuğun ağzına parmak veya anne memesi verildiği zaman emme 

hareketi başlar. 
  Çocuğun yanağına parmak veya meme ucu ile dokunulduğunda 

çocuk, başını o tarafa doğru çevirir ve ağız memeyi alacakmış gibi 

açılır. 
  Çocuğun el ve ayakları, muayene eden kişinin parmağı ile 

uyarılırsa bebeğin parmakları kapanır ve çocuk, dokunan parmağı 

sıkıca tutar. Bu refkleksler 3-4 ay devam eder. 

  Çocuğun vücuduna, özellikle ayaklarına dokunulduğunda 

ayaklarını kendine doğru çeker. 

  Çocuğun omuriliğine dokunulduğunda omurilik öne doğru eğilir 

ve fleksiyon durumu alır. 

  Çocuğun başı hafifçe kaldırıldıktan sonra aniden bırakılırsa önce 

kol ve bacaklar ani bir ekstansiyon durumu alır. Eller, kollar ve 

parmaklar açılır. Birkaç saniye içinde kollar göğüs üzerinde 

kavuşturulur duruma gelir. 

  Bebek, kollarından tutulup ayağa kaldırıldığında yürüyor gibi 

adımlarını atarak ilerler. 

  Yenidoğan bebek sesleri işitebilir. Kuvvetli sese ve ışığa karşı 

gözlerini kapatma ile cevap verir. 

  Bebeklerin ayak tabanının orta kısmına dokunulduğunda ayak 

parmaklarının açılmasıdır.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek yenidoğanın özelliklerini ayırt 

ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yenidoğan kavramları ile ilgili kart 

oyunları hazırlayınız. 

 Kütüphaneler, kitaplar ve internetten 

faydalanabilirsiniz. 

 Modüldeki konuyla ilgili bölümü tekrar 

okuyabilirsiniz. 

 Hazırladığınız kart oyununu 

arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. 

 Yenidoğan özellikleri ile ilgili sunu 

hazırlayınız. 

 Modüldeki konuyla ilgili bölümü tekrar 

okuyabilirsiniz. 

 Hastanenin yenidoğan bölümüne giderek 

bebekleri gözlemleyiniz. 

 Konuyla ilgili video ve görseller 

bulabilirsiniz. 

 Yenidoğanın nörolojik özelliklerini 

(algısal / refleksleri) canlandırınız / drama 

ediniz. 

 Modüldeki konuyla ilgili bölümü tekrar 

okuyabilirsiniz. 

 Yenidoğan bakım ünitelerine giderek 

bebekleri gözlemleyiniz. 

 Çevrenizde yenidoğan bebek varsa 

gözlemleyebilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Yenidoğanda başın önde gelen kısmına uygulanan basınca bağlı olarak kafa derisi ve 

deri altı dokularda oluşan ödeme verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sefal hematom 

B) Verniks kazeoza 

C) Kaput suksedeneum 

D) Lanugo 

E) Milia 

 

2. Yenidoğan bebeklerin kuyruk sokumunda kalçalarında görülen koyu mavi-mor  

renkteki lekelere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Ekimoz - peteşi 

B) Akrosiyonaz 

C) Toksik eritem 

D) Mongol lekesi 

E) Lanugo 

 

3. Yenidoğanın ilk 2-3 gün yeşilimtırak-siyah, kokusuz- yapışkan, macun kıvamında 

çıkardığı dışkıya ne denir? 

A) Kaput seksedeneum 

B) Mekonyum 

C) Lanugo 

D) Sefal hematom 

E) Verniks kazeoza 

 

4. Sırtüstü yatan bebeğin başı yukarı kaldırılıp aniden bırakılırsa gövde ve kollarda 

ekstansiyon, kollarda abdüksiyon olur. Bu reflekse ne denir? 

A) Yakalama refleksi 

B) Tonik boyun refleksi 

C) Emme refleksi 

D) Babinski refleksi 

E) Moro refleksi 

 

5. Yenidoğanın ön fontoneli en geç kaçınca ayda kapanmalıdır? 

A) 6. ay 

B) 4-7. ay 

C) 10-12. ay 

D) 16. ay 

E) 18. ay 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

 

 

 

Özel durumu olan bebekleri ayırt edebileceksiniz. 
 

 

 

 

 Prematüre bebeğin özellikleri ve görülen sorunlar hakkında ön bilgi edininiz. 

Edindiğiniz bilgileri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Diyabetik anne bebeğinin özellikleri ve görülen sorunlar hakkında sunu 

hazırlayınız. Hazırladığınız sunuyu sınıfta sununuz. 

 

3. ÖZEL DURUMU OLAN BEBEKLER 
 

3.1. Prematüre Bebekler (Preterm Bebekler) 
 

37. gebelik haftasından önce doğan bebeklere prematüre / preterm bebek adı verilir. 

Prematüre bebekler, zamanında doğan bebeklere göre daha sık hastalanma veya ölme 

tehlikesi ile karşı karşıyadır.  

 

 

Resim 3.1: Prematüre bebek 

 

3.1.1. Prematüre Bebeğin Özellikleri 
 

 Derisi ince, nazik ve parlak pembe-kırmızı renklidir ve damarlar belirgindir.  

 Lanugosu fazladır. 

 Derialtı yağ dokusu yeterince gelişmediğinden derisi buruşuktur. 

 Ayak tabanında enine çizgiler ve bunlar arasındaki çukurluklar gelişmemiştir. 

  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
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 Tırnaklar yumuşaktır ve parmak uçlarını geçmez. 

 Kulakları küçük, kıvrımları az ve yumuşaktır. Bu nedenle kulaklarının üzerine 

uzun süre yatırılmamalıdır. 

 Solunumu düzensiz, zayıf ve diyafragmatiktir. 

 Ağlaması zayıf ve tiz seslidir. 

 Normal refleksler olmayabilir, hipotoniktir, emme gücü ve öksürük refleksi çok 

zayıftır. 

 Erkek bebekte testisler skrotuma  inmemiştir.  

 Baş bedene göre çok büyüktür. Fontaneller büyük ve suturlar çok aralıklıdır. 

 Genellikle vücut ağırlığı 2.500 gramın altındadır. 

 Göğüs duvarı yumuşak ve karın gergindir. 

 

3.1.2. Prematürelerde Görülebilecek Sorunlar 
 

 Apne: Genelikle bradikardi ve siyanozun eşlik ettiği, solunumun 20 saniyeden 

uzun süreli durması olarak tanımlanan apne görülebilir. 

 

 Anemi: Prematüre anemisi eritrosit yaşam süresinin term bebeklere göre daha 

kısa olması, demir depolarının yetersizliği, hızlı büyüme, eritropoietin eksikliği 

nedeniyle görülebilir. 

 

 Hipoglisemi: Yenidoğanlarda tüm gestasyon yaşlarında plazma glikoz 

düzeyinin normalin altında olması hipoglisemi olarak tanımlanır ve tedavi 

gerektirir. Depolarında yeterli glikojen ve yağ bulunmayan prematürelerde 

hayatın ilk 2 haftası içinde özelikle hasta prematürelerde hipoglisemi 

görülmektedir. Bu bebeklerin başta glikojen depolarının yetersizliği, beslenme 

sorunları, hastalıkları ve glikoliz metabolizmasındaki yetersizlikler 

hipoglisemiye neden olmaktadır. 

 Hipotermi: Prematürelerin vücut ağırlıklarına oranla vücut yüzeyinin geniş 

olması, daha az yağ dokusu içermeleri ve glikojen depolarının yetersiz olması 

nedeniyle term bebeklere göre hipotermiye daha çok eğilimlidir. 

 

 Hiperbilirubinemi: Preterm (prematüre) bebeklerde term bebeklere göre sarılık 

daha sık görülür ve daha düşük bilirubin seviyelerinde bile kernikterus riski 

fazladır. Kernikterus, indirekt bilirubin miktarının artması ile beyinde bilirubin 

birikmesi ve beyin hücrelerine zarar vermesidir. Prematüre bebeklerde bilirubin 

düzeyinin izlenmesi bu nedenle önemlidir. 

 

 Patent duktus arteriosus: Prematüre bebeklerde surfaktan olmaması nedeni ile 

akciğerleri tam genişleyemez. Pulmoner arterde akciğerlere kanın gidişi zordur. 

Bu durum pulmoner arter hipertansiyonuna neden olur. Bunun sonucu olarak da 

duktus arteriosus kapanmaz. 

 

 Respiratuar distres sendromu (RDS): Hyalin Membran Hastalığı olarak da 

bilinen RDS, genellikle 34 haftanın altındaki prematüre bebeklerde doğumdan 

sonraki 4-6 saat içerisinde görülen; solunum yetmezliğine neden olan bir 
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tablodur. Prematür bebeklerin en önemli mortalite ve morbidite nedenlerinin 

başında gelen RDS’nin esas nedeni, erken doğum nedeniyle akciğerlerin  

gelişimsel aşamalarını tamamlayamamasıdır. 

 

 Enfeksiyonlar: Prematüreler anneden transplasental IgG geçişinin olmayışı 

veya yetersiz geçişi, hücresel immün yanıt azlığı, uzun süre hastanede kalma, 

beslenme bozukluğu, invaziv işlemlere maruz kalma gibi nedenlerden dolayı 

enfeksiyon riski yüksek bir gruptur. 

 

3.2. Postmatüre (Postterm / Sürmatüre) Bebek 
 

Doğum ağırlığına bakılmaksızın 42. gebelik haftasından sonra doğan bebeklere, 

postmatüre (sürmatüre) bebek denir. Postmatürelikte plasenta yetmezliği söz konusu 

olmaktadır. Buna bağlı olarak ölü doğum ya da doğumdan sonraki 1 hafta içinde ölüm 

görülebilmektedir.  

 

3.2.1. Postmatüre Bebeğin Özellikleri 
 

 Lanugo yoktur, verniks kazeoza ve deri altı yağ dokusu azdır. 

 Ciltleri buruşuk ve yumuşaktır. Daha sonra kurur, çatlar ve soyulur (beyaz 

parşömen gibi). 

 Boy ve kilosu miadında doğanlara göre daha fazladır. 

 Cilt rengi soluk, sarı-yeşilimtıraktır. 

 Saçları uzundur. 

 Tırnakları uzundur. 

 Göbek kordonu yeşil sarı renktedir. 

 Bu bebeklerin fetal yaşamında plasental yetersizlikler olursa amniotik sıvı ve 

fetüs mekonyumla boyanır ve tırnaklarında mekonyum bulunur.  

 Genelde artmış bir uyanıklık hâli vardır. 

 

 

Resim 3.2: Mekonyumlu göbek 
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3.2.2. Postmatürlerde Görülebilecek Sorunlar 
 

 Mekonyum aspirasyonu riski: Amnion sıvısına karışan mekonyum aspire 

edilir. 

 Neonatal asfiksi: Mekonyum aspirasyonuna bağlı solunum sıkıntısı olabilir. 

 Hipoglisemi: İntrauterin yaşamın son haftalarında beslenme için glikojen 

depolarını kullandığı için hipoglisemi gelişme riski vardır. 

 

3.3. Düşük Doğum Ağırlıklı Bebek / Dismatür Bebek 
 

Gebelik haftasına bakılmaksızın 2.500 gramın altında olan tüm yenidoğanlar düşük 

doğum ağırlıklı kabul edilir. 

 

Resim 3.3: Düşük doğum ağırlıklı bebek ve normal bebek 

 

Düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlar, gestasyon yaşına bakılmaksızın kilolarına göre 

üç kategoriye ayrılarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre düşük doğum ağırlıklı 

bebekler için; 

 

 1.500-2.499 gram arasındaki bebekler için “düşük doğum ağırlıklı”, 

 1.499 ve 1.000 gram arasındaki bebekler için “çok düşük doğum ağırlıklı”, 

 1.000 gramdan az ağırlıktaki bebekler için “aşırı düşük doğum ağırlıklı” 

kavramları kullanılmaktadır. 

 

Yenidoğan bebeğin sorunlarının iyi değerlendirilmesi ve doğru tanı için gestasyon 

yaşının ve doğum ağırlığının mutlaka birlikte değerlendirilmesi gereklidir. 

 

3.3.1. Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeğin Özellikleri 
 

 Yağ dokusu ve kas kitlesi azalmıştır. 

 Saçlar ince, kırılgan, düz ve diktir. 
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 Keratin yokluğuna bağlı olarak cilt şeffaf, jelatinöz ve parlak görünür. 

 El ve ayaklar vücudun diğer bölümlerine göre büyüktür. 

 Yumuşak doku kaybı vardır. Meme dokusu azalmıştır. 

 Abdomen çökük, sandal biçimindedir. 

 Süturlar ve fontaneller geniştir. 

 

3.3.2. Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Görülebilecek Sorunlar 
 

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin dış ortama uyum yetenekleri term / miadında 

doğanlara göre sınırlıdır.  

Düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde hipoglisemi sıklığı %60’a kadar çıkmaktadır. 

Çünkü bu bebeklerde zaten az miktarda olan glikojen ve yağ depolarının hızlı tükenmesi ile 

genellikle hayatın birinci ve ikinci günlerinde hipoglisemi görülmektedir. İleri derecede 

düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ilk 6 ve 12 saat içinde de hipoglisemi semptomları 

görülebilir. 

 

2.500 gramın altında doğum tartısı olan bebeklerde enfeksiyon riski ve bebek ölüm 

oranı yüksektir.  

 

3.4. Diyabetik Anne Bebeği 
 

Hamileliği sırasında hastalığı iyi kontrol edilmemiş diyabetik bir annenin bebeği diğer 

bebeklere göre daha iri ve kilolu doğar. 

 

3.4.1. Diyabetik Bebeğin Özellikleri 
 

 Bebeklerin doğum kiloları fazladır ( 4.500 g üzerindedir.). 

 İnsülinin büyüme hormonu etkisi göstermesi nedeniyle bebeklerin omuzları 

geniştir. 

 İlk günlerinde laterji (uyku hâli, uyuşukluk), 

 Siyanoz ve sarılık, 

 Apne, 

 Terleme. 

 

Resim 3.4: Normal bebek ve diyabetik annenin bebeği 
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3.4.2. Diyabetik Anne Bebeklerinde Görülen Sorunlar 
 

Diyabetik anne bebeğinin sorunları; doğum travmaları, RDS, hipoksi, hipoglisemi, 

hipokalsemi, hipomagnezemi ve konjenital bozukluklardır. 

 

 Makrozomi: Gestasyonel yaştan bağımsız olarak 4.500 gram üzerindeki fetüsü 

tanımlar. Bebek kanında anneden geçen şeker yüksek olduğundan bebek daha 

çok beslenir.  

 

 Doğum travması: Bebek kilolu olduğundan doğum travması riski daha fazladır 

(özellikle omuz takılması ve brakial pleksus yaralanmaları). 

 

 Hipoglisemi: Doğumdan sonra göbek kordonunun klemplenmesiyle beraber 

anneden çocuğa glikoz transferi birden durur. Çocukta hiperinsülinemi 

nedeniyle kan şekeri değerleri ilk iki saatte düşer ve daha sonra yükselmeye 

başlayıp stabilize olur. Hipoglisemi hemen tespit ve tedavi edilmelidir. 

Glikozun aşırı düşmesi nörolojik hasara ve ölüme neden olur. 

 

 Hipokalsemi ve hipomagnezemi: Böbreklerden aşırı magnezyum kaybına 

bağlı hipomagnezemi gelişir ve bunun sonucu olarak parathormon düzeyi düşer. 

Parathormonun düşmesi nedeniyle de hipokalsemi gelişir. 

 

 RDS (respiratuar distres sendromu): Diyabetik anne bebeklerinde 5-6 kat 

fazla görülür. Akciğer matürasyonundaki gecikmeden hiperglisemi ve 

hiperinsulineminin sorumlu olduğu düşünülmektedir. 

 

 Hiperbilirubinemi: Bu grup yenidoğanlarda eritrositlerin hızlı yıkımı sarılık 

riskini artırır. Bu sarılık genelde hafif olup tedavide sıvı alımı ve ultraviyole 

yeterlidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek özel durumu olan bebekleri ayırt 

ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Özel durumu olan bebeklerin 

özelliklerini normal bebeğin özellikleri 

ile karşılaştırınız.  

 Modüldeki konu ile ilgili bölümleri tekrar 

okuyunuz. 

 Normal bebekler ile özel durumu olan 

bebekleri gösteren bebeklere ait görselleri 

bulabilirsiniz. 

 Çevrenizde bulunan bebekleri 

gözlemleyebilirsiniz. 

 Özel durumu olan bebeklerde görülen 

sorunları tablo hâlinde yazınız. 

 Modüldeki konu ile ilgili bölümleri tekrar 

okuyunuz. 

 Konuyu farklı kaynaklardan 

araştırabilirsiniz. 

 
  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Kaçıncı haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir? 

A) 20 hafta 

B) 28 hafta 

C) 33 hafta 

D) 35 hafta 

E) 37 hafta 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi diyabetli anne bebeğinin özelliklerinden biri değildir? 

A) Buruşuk ve kuru cilt 

B) Fazla kilo 

C) İlk günlerinde laterji 

D) Sarılık 

E) Makrozomi 

 

3. Hangisi prematüre bebeğin özelliklerinden değildir? 

A) Lanugosu fazladır. 

B) Derisi buruşuktur. 

C) Tırnaklar parmak ucunu geçmiştir. 

D) Ayak tabanında çizgiler  bulunmaz. 

E) Ağlaması zayıf ve tiz seslidir. 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi diyabetli annenin bebeğinde görülen sorunlardan değildir? 

A) Hipoglisemi 

B) Makrozomi nedeniyle güç doğum 

C) Hipokalsemi 

D) Doğum travması 

E) Hipermagnezemi 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi düşük doğum ağırlıklı bebeklerin özelliklerindendir? 

A) A) Saçlar kalın tellidir. 

B) B) Süturlar kapanmıştır. 

C) C) Meme dokusu artmıştır. 

D) D) Yağ dokusu ve kas kitlesi azalmıştır. 

E) E)  El ve ayaklar vücudun diğer bölümlerine göre küçüktür. 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programları Genelgesi doğrultusunda ekip bilinci 

içerisinde yenidoğan tarama programlarında ebe / hemşireye yardım edebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Fenilketonüri tarama programı hakkında bilgi edininiz. Edindiğiniz bilgileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 Doğumsal kalça çıkığı taramasını araştırınız. Edindiğiniz bilgileri 

arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4. YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARI 
 

Taramalar, belirti vermeden hastalıkların teşhisi ve erken dönemde tedavisi ile 

morbidite ve mortaliteyi önlemek amacı ile yürütülen toplum sağlığı hizmetleridir. 

 

Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama Programları doğrultusunda tüm yenidoğanların 

konjenital hipotiroidi, fenilketonüri, biyotinidaz eksikliği, işitme, görme ve doğuştan kalça 

çıkığı yönünden taranarak oluşacak zekâ geriliği, beyin hasarları ve geri dönüşümsüz 

zararların engellenmesi amaçlanmaktadır.   

 

4.1. Tarama Programlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Tarama testleri tüm yenidoğanlara uygulanmalıdır.  

 Tarama testleri için doğru zamanda ve doğru materyalle kan örneği alınmalıdır 

ve alınan örneğin vakit geçirilmeden laboratuvara ulaşması sağlanmalıdır. 

 Aileler tarama testleri konusunda bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. 

 Ailelerin tarama programına katılımı sağlanmalıdır. 

 Fenilketonüri taraması için prematüre bebeklerde doğumdan hemen sonra 

fenilalanin seviyesi yüksek çıkacağından kan 10-12 gün sonra alınmalıdır. 

 Uzamış sarılığı olan bebeklerde tarama yapılmış olsun veya olmasın mutlaka 

koldan kan alınarak serum T4-TSH düzeyleri ölçülmelidir. 

 Fenilketonüri testi için kan alınmadan önce bebek; en az 24 saat, ideali ise 48-

72 saat beslenmiş olmalıdır. Kan özel filtre kâğıdına alınmalı ve örnek en kısa 

sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.  

 Tarama testleri sonucunda hastalık çıkan yenidoğanların tedavisi sağlanmalıdır. 

  

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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4.2. Tarama Testlerinde Kullanılan Malzemeler 
 

 Kan almadan önce derinin temizlenmesi için uygun antiseptik, 

 Derinin kurulanması için streril gazlı bir bez, 

 4’lü daire içeren standart Guthrie kan örneği kağıdı, 

 Alınan örneğin içine konması için zarf, 

 Kan örneği almak için enjektör, kan tüpü, lanset 

 

4.3. Fenilketonüri Taraması 
 

Fenilketonüri kalıtsal metabolik bir hastalıktır. Hastalıkta bir protein yapı taşı olan 

fenilalanin metabolize edilemez, kanda birikir ve geriye dönülmez beyin hasarı yaratır. 

Erken tanımlanıp tedavi edilmediği takdirde mental geriliğe neden olabilir. Çekinik genle 

taşınan bu hastalığın taşıyıcı sıklığı ülkemizde yüksektir. Her 100 kişiden dördünün bu 

hastalığı taşıyor olmasının yanı sıra %22’ye varan akraba evliliği, hastalığın ülkemizde 

sıklıkla izlenmesinin nedenidir.  

 

Şekil 4.1: Fenilketonüri akış şeması 

 

4.4. Konjenital Hipotiroidi 
 

Konjenital hipotiroidi; tiroid bezinin doğuştan gelen bozukluklardan kaynaklanan 

tiroid hormon yetersizliği ile karakterize klinik bir durumdur. Yenidoğan döneminde en sık 

karşılaşılan endokrinolojik sorundur. Ülkemizde yürütülen bir insidans çalışmasında ise 

kalıcı konjenital hipotiroidi sıklığı 3.344 canlı doğumda bir bulunmuştur.  
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Yenidoğan döneminde vakaların çoğunda belirti ve bulgular fark edilemediğinden 

erken tanı güçtür. Tedavi edilmeyen vakalarda ciddi zekâ geriliği ve asimetrik cücelik ortaya 

çıkar. Erken teşhis yapılmaz ise kalıcı zekâ geriliği kaçınılmazdır. Erken tanı konan 

çocuklarda tedavi oldukça kolay, ucuz ve etkindir. 

 

Şekil 4.2: Konjenital hipotiroidi akış şeması 

 

4.5. Biyotinidaz Eksikliği 
 

Kalıtsal bir hastalık olan biyotinidaz eksikliği organizmada biyotin döngüsünü 

bozarak metabolik asidoz, işitme ve görme kaybı, konvülsiyon ve nörolojik belirtiler gibi 

değişik klinik ve laboratuvar bulgularının görüldüğü bir hastalık tablosuna yol açar. Geç 

kalınan vakalarda koma ve ölüm ile karşılaşılabilir. 

 

Dünya ülkeleri içinde biyotinidaz eksikliğinin en sık görüldüğü ülkelerden birinin 

Türkiye olduğu bildirilmiştir. Dünya ortalamasının çok üzerinde olup yenidoğanlarda 

1:11.000 olarak bildirilmektedir. 

 

Biyotinidaz eksikliğinde erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Tanı ve tedavide gecikme 

nörolojik sekeller ve ölümle sonuçlanabilir. Biyotinidaz eksikliği için uygulanan tarama testi, 

“Kolorimetrik Test” yöntemidir. İlgili test, kan alma zamanından etkilenmemektedir. Bu 

testin bebeğin beslenmesi ve anne sütü alımı ile ilişkisi bulunmamaktadır.  
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Ancak güneşte veya yüksek ısıya maruz kalmış kan numuneler “yalancı pozitif” 

sonuca sebep olabilir.  

 

Şekil 4.3: Biyotinaz eksikliği akış şeması 

 

4.6. İşitme Taraması 
 

Bu programla işitme kaybıyla doğan ya da doğum sonrası dönemde işitme kaybı 

ortaya çıkan çocuklarda, işitme kaybının çocuğun konuşma gelişimini etkilemeden, 

psikolojik ve sosyal açıdan sağlıklı bir birey olarak toplumdaki yerini almasını sağlayacak 

şekilde erkenden saptanması, bu konunun önemi konusunda sağlık personelinin ve toplumun 

bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

Bebek doğal uykusundayken dış kulak yoluna yerleştirilen küçük bir probe ile iç 

kulağa özel bir ses gönderilir ve iç kulaktaki hücrelerin sese tepkisi ölçülür. Bu işlem bebeğe 

hiçbir zarar vermez ve bebeğin canını acıtmaz. Birkaç dakika süren basit bir ölçümdür. 

İşitme objektif olarak değerlendirilir, bebeğin hiçbir katılımı gerekmez. Doğumdan sonra 48 

saatini doldurmuş her bebeğe işitme testi yapılabilir. 
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Resim 4.1: İşitme taraması yapılan bebek 

 

İlk testte bebeğin testi geçememesi sıkça rastlanan bir durumdur. Bebeklerin birinci 

testte kalma nedenleri arasında orta kulakta sıvı bulunması veya dış kulak yolunun dar 

olması sayılabilir. Bebek ilk testten geçemez ise iki hafta sonra tarama testi tekrarlanır. Yine 

geçemez ise iki hafta sonra test bir kez daha tekrarlanır. 

 

Bebek tarama testinden üç kez kalırsa, ileri bir odyolojik tetkik olan ABR (Auditory 

Brainstem Response “İşitsel Beyinsapı Davranımı”) ile ayrıntılı işitme değerlendirmesi 

yapılır. 

 

 

Resim 4.2: ABR testi yapılan bebek 

 

İşitsel Beyinsapı Davranımı (ABR/BERA) testi objektif, yani bebeğin katılımını 

gerektirmeyen ve odyolojik tanıda yaygın olarak kullanılan en geçerli elektrofizyolojik 

yöntemdir. Yenidoğan bebeklere genellikle doğal uykusunda yapılabilir. Doğal uykusunda 

yapılamayan bebeklere ve daha büyük çocuklara sedasyon altında yapılır. ABR işlemi 

bebeğe hiçbir zarar vermez ve bebeğin canını acıtmaz. Bebeğin alnına ve kulak arkalarına 

yerleştirilen ufak elektrotlar ve kulaklara takılan kulaklık ile özel bir sesli uyaran gönderilir 

ve işitme sinirinin uyarana cevabı kaydedilerek işitme eşikleri saptanır. 
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4.7. Doğumsal Kalça Çıkığı (DKÇ) Taraması 
 

DKÇ tarama programı ile yenidoğan döneminde tüm bebeklerin kalça çıkığı açısından 

muayenelerinin yapılması, riskli ve klinik muayenede şüpheli grubun ileri tetkik için 

yönlendirilmesi, tedavi gerektiren olgularda erken ve uygun tedavinin başlatılması, kalça 

çıkığı için yapılacak cerrahi tedavi sayısı ve muhtemel komplikasyonların en aza indirilmesi 

amaçlanmaktadır. DKÇ yenidoğan bebeklerde ilk üç ay içinde ultrason taraması ile teşhis 

edilmektedir. Yapılan araştırmalarda yenidoğan her 120 bebekten ikisinde kalça çıkığına 

rastlanır ve bunların %85’i kızdır. 

 

Doğumsal kalça çıkığı açısından riskli bebekler; 

 

 Ailede veya yakın akrabalarında kalça çıkığı olanlar, 

 Makat gelişi ile doğan bebekler,  

 Boynunda bir yana doğumsal eğrilik olanlar ve 

 Ayaklarında doğumsal, ortopedik şekil bozukluğu olanlardır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek Sağlık Bakanlığı Neonatal Tarama 

Programları Genelgesi doğrultusunda ekip bilinci içerisinde yenidoğan tarama 

programlarında ebe / hemşireye yardım ediniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Tarama programlarının iş akış şemalarını 

çiziniz. 

 Kütüphaneler, kitaplar ve internetten 

faydalanınız.  

 Kadın doğum uzmanlarından bilgi edininiz. 

 Sağlık Bakanlığı Tarama Programları İş 

Akış Şemaları’na bakabilirsiniz. 

 Tarama programlarında kullanılacak 

malzemelerin hazırlanmasına yardım ediniz. 

 Modülün ilgili bölümlerini tekrar 

okuyabilirsiniz. 

 Tarama programlarında kullanılan 

cihazlarla ilgili görsellere bakabilirsiniz. 

 Tarama testlerinin özelliğine uygun hastayı 

hazırlamaya yardım ediniz. 

 Konu ile ilgili bölümü bir daha 

okuyabilirsiniz. 

 Testin uygulanışını gösteren videolar 

izleyebilirsiniz.  

 Test örneklerinin uygun koşullarda 

saklanmasını ve laboratuvara naklini 

sağlayınız. 

 Test örneklerinin saklanması ve 

laboratuvara nakli konusunu farklı 

kaynaklardan araştırabilirsiniz. 

 Çevrenizde bulunan sağlık kuruluşlarına 

gidip konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Fenilketonüri kalıtsal bir hastalık değildir. 

2. (   ) Biyotinidaz eksikliğinde tanı ve tedavide gecikme nörolojik sekeller ve ölümle 

sonuçlanabilir. 

3. (   ) Konjenital hipotiroidi; tiroid bezinin gelişimsel hatalarından, tiroid hormon 

biyosentezi ve tiroid bezinin regülasyonunda doğuştan gelen bozukluklardan 

kaynaklanan tiroid hormon yetersizliği ile karakterize klinik bir durumdur. 

4. (   ) Doğumdan sonra 48 saatini doldurmuş her bebeğe işitme testi yapılabilir. 

5. (   ) Doğuştan kalça çıkığı, erkek yenidoğanlarda daha sık görülür. 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme” ye geçiniz. 

 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
 

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Bakım Standartları Genelgesi’ne göre göre yenidoğan 

ünitesini hazırlayıp yenidoğanın değerlendirilmesini yaparak tarama programlarında ebe / 

hemşireye yardım ediniz.   

 

KONTROL LİSTESİ 

 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Yenidoğan odasını düzenlediniz mi?   

2. Kuvöz temizliğini yaptınız mı?   

3. Yenidoğan kavramları ile ilgili kart oyunları hazırladınız mı?   

4. Yenidoğanın özellikleri ile ilgili görsel sunu hazırladınız mı?   

5. Yenidoğanın nörolojik özelliklerini (algısal / refleksleri) 

canlandırdınız mı? 

  

6. Özel durumu olan bebeklerin özelliklerini normal bebek 

özellikleriyle karşılaştırdınız mı? 

  

7. Özel durumu olan bebeklerde görülen sorunları tablo hâlinde 

gösterdiniz mi? 

  

8. Tarama programları iş akış şemalarını çizdiniz mi?   

9. Tarama programlarında kullanılacak malzemelerin 

hazırlanmasına yardım ettiniz mi? 

  

10. Tarama testlerinin özelliğine uygun hastayı hazırlamaya yardım 

ettiniz mi? 

  

11. Test örneklerinin uygun koşullarda saklanmasını ve laboratuvara 

naklini sağladınız mı? 

  

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 

 

 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ETKİNLİK 1 CEVAP ANAHTARI 

 

Emme refleksi 
Çocuğun ağzına parmak veya anne memesi verildiği zaman 

emme hareketi başlar. 

Arama refleksi 
Çocuğun yanağına parmak veya meme ucu ile dokunulduğunda 

başını o tarafa doğru çevirir ve ağız memeyi alacakmış gibi açılır. 

Yakalama refleksi 

Çocuğun el ve ayakları, muayene eden kişinin parmağı ile 

uyarılırsa bebeğin parmakları kapanır ve çocuk dokunan parmağı 

sıkıca tutar.  

Çekme refleksi 
Çocuğun vücuduna, özellikle ayaklarına dokunulduğunda 

kendine doğru çeker. 

Eğilme refleksi 
Çocuğun omiriliğine dokunulduğunda omirilik öne doğru eğilir 

ve fleksiyon durumu alır. 

Moro refleksi 

Çocuğun başı hafifçe kaldırıldıktan sonra aniden bırakılırsa 

önce kol ve bacaklar ani bir ekstansiyon durumu alır. Eller, kollar ve 

parmaklar açılır. Birkaç saniye içinde kollar göğüs üzerinde 

kavuşturulur duruma gelir. 

Yürüme refleksi 
Bebek kollarından tutulup ayağa kaldırıldığında yürüyor gibi 

adımlarını atarak ilerler. 

Pupilla - ışık refleksi 
Yenidoğan bebek sesleri işitebilir. Kuvvetli sese ve ışığa karşı 

gözlerini kapatma ile cevap verir. 

Babinski refleksi 

Bebeklerin ayak tabanının orta kısmına dokunulduğunda ayak 

parmaklarının açılmasıdır. Bu refleksin en yoğun olduğu dönem 40 

günlük olduğu dönemdir. 

Bu reflekslerin dışında esneme, hıçkırık, öksürük, hapşırık ve 

emekleme refleksleri de gelişmiştir. 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 E 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 C 

4 E 

5 D 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 
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