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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Anne ve bebek ölümlerini önlemek üzere standartları belirlenmiĢ doğum öncesi 

bakım, doğum ve doğum sonu bakım hizmetlerine eriĢilebilirlik, sağlık hizmetlerinden 

faydalanma, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve hizmet sunan sağlık kurumları arasında 
koordinasyonun sağlanması önemlidir. 

 

Anne ölümlerinin önemli bir kısmının nedeni doğum sonu kanama ve 
enfeksiyonlardır. Ayrıca doğum sonu yaĢanan puerperal psikoz nedeniyle meydana gelen 

intiharlar da anne ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. Annelerin doğumdan sonra 1-3 

gün hastanede yatırılması anne ve bebek sağlığı yönünden büyük önem taĢımaktadır.  

 
Bu eğitim materyalini baĢarı ile bitirdiğinizde doğum sonrası bakım hakkında bilgi ve 

beceriler edineceksiniz. 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Doğum sonrası lohusa bakımı yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Sağlık kuruluĢlarına giderek lohusa bir anneyi gözlemleyiniz. Lohusada görülen 

bulguları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız.  

 

1. PUERPERĠUM (LOHUSALIK) VE 

LAKTASYON 
 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre gebelik, doğum ve doğum sonrasında ortaya çıkan anne 

ve neonatal ölümler ve hastalıkları öncelikli olarak ele alınması gereken sağlık sorunlarıdır. 
 

DSÖ, anne-bebek ölümlerinin azaltılması için 21. yüzyıl sağlık hedefleri içinde üreme 
sağlığı, antenatal, perinatal ve çocuk sağlığı hizmetlerine ulaĢılabilirliğin arttırılması 

gerektiğini belirtmiĢtir. Son yıllarda üzerinde önemle durulan “üreme sağlığı” kapsamında da 

doğum sonrası bakım hizmetlerinin geliĢtirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bu kapsamda 
doğum öncesi ve doğum anındaki bakım hizmetleri yanında doğum sonrası bakım, bebek 

bakımı ve emzirmeye yönelik hizmetlerin de annelere sağlanması gerekmektedir. 
 

Ana çocuk sağlığı hizmetleri içinde önemli yeri olan postpartum bakım hizmeti, 

temelde koruyucu bir sağlık hizmetidir. Ülkemizde prenatal bakım hizmetlerinden 
yararlanma oranı %67,5’tir  
 

Doğumu izleyen ilk 6 haftalık dönem lohusalıktır (puerperiumda). Ġlk 7 gün erken 

puerperium olarak, sonraki 5 hafta ise geç puerperium olarak adlandırılır. Normal lohusalıkta 

gebeliğe ait olan değiĢimler sırayla normale döner. Ancak özellikle doğumdan hemen 
sonraki dönemde kanama, ateĢ, nabız, tansiyon, uterus fundusunun yeri ve kontrakte 

(kasılma) olup olmadığı, uterusun involüsyonu (uterusun küçülerek normal büyüklüğünü 

alması), lohusalık akıntısı (lochia) gibi durumlar dikkatli izlenmelidir. 
 

Postpartum dönemde anneye ait sağlık sorunları olabilir. Bu sorunlar:  

 Doğum sonu kanama  

 Preeklampsi/eklampsi  

 Puerperal genital infeksiyonlar  
 Tromboembolik hastalıklar  

 Üriner sistem komplikasyonları  

 Ġdrar retansiyonu  

 Ġnkontinans  

 Ġnfeksiyon  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Perine ve vulva Ģikayetleri  

 Mastit (meme iltihabı) 

 Yorgunluk, uykusuzluk 

 Psikolojik problemler 

 Doğum sonu kaygı  

 Doğum sonu hüzün  

 Doğum sonu depresyon 

 

Resim 1.1: Loğusa anne ve bebeği 

1.1. Puerperium (Lohusalık) Fizyolojisi  
 

Doğum eylemi sona erip bebek doğduktan, plesenta ve membranlar çıktıktan sonra 
puerperium (postpartum, postnatal, lohusalık veya doğum sonu) dönemi baĢlar. Puerperium, 

bütün sistemlerin özellikle üreme organlarının gebelik öncesi durumlarına döndükleri bir 

zaman periyodudur ve bu periyot 6 haftalık süreyi kapsar.  
 

Bu devrede genital organlar ve vücut gebe olmadan önceki özelliklere hemen hemen 

tekrar sahip olur. 

 
Puerperal dönemde annede meydana gelen gerileyici (retrogressive) ve ilerleyici 

(progressive) değiĢiklikler görülür. Gerileyici değiĢiklikler uterus, vajina, servix, perinede ve 

diğer genital organlarda görülür. 
 

Ġlerleyici değiĢiklikler ise laktasyona hazırlanan göğüslerde meydana gelir. Bu hızlı 

fizyolojik değiĢikliklere uyum sağlamaya çalıĢan annede psikolojik ve davranıĢ değiĢiklikleri 

gözlenir.  

 

1.1.1. Ġnvolusyon 
 

Ġnvolüsyon, üreme organlarının doğumu izleyen altı hafta içerisinde normal ölçülerine 
ve fonksiyonlarına dönme sürecidir. Gebelik sırasındaki değiĢiklikler yavaĢ yavaĢ olurken 

involusyon süreci çok daha hızlıdır ve ilk 3-4 günde belirgin değiĢiklikler gözlenir. 

Ġnvolusyon süreci normal fizyolojik bir süreçtir, puerperium dönemi normalde bir hastalık 
dönemi değildir. En önemli involüsyon uterusta görülür. 
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 Uterus involusyonu  
 

Uterusun ölçülerinde ve ağırlığında gebelik süresince önemli bir artıĢ gözlenir ancak 

doğumdan sonra büyük oranda eski hâline döner.  

 
Doğum eyleminin 3. devresinin sonunda, uterusun fundusu umblikus seviyesindedir. 

Uterus büyük, sert, yaklaĢık greyfurt büyüklügünde bir organ olup 1000 gram ağırlığındadır.  

 

Gebelikte hem östrojen, progesteron hem de büyüyen fetusun etkisiyle myometriumda 
meydana gelen gerilemeye bağlı olarak uterusta aktomysin ve kollojen sentezi artar. 

Dolayısıyla uterus boyut ve ağırlık yönünden ortalama 11-12 katına çıkar. Uterusun mukozal 

yüzü, özellikle plesantanın ayrıldığı yer büyük bir yara hâlindedir. Venöz damarlar açık ve 
yüzeysel trombüsler oluĢmuĢtur. Doğumdan sonraki altıncı haftanın sonunda gebelik öncesi 

ağırlığına 50-100 grama düĢer. Uterus fundusunun sertliği ve yüksekliği, uterus involüsyonu 

için çok önemli bir göstergedir.  
 

Uterus involusyonu fundusun umblikusa göre iĢaretlenmiĢ bazı noktalarına göre tayin 
edilir. Bunlar: 
 

 Doğumdan hemen sonra fundus umblikusun altındadır ve plasenta 

ayrıldıktan sonra umblikus hizasına yükselir. 

 Doğumdan 12 saat sonra fundus umblikusun seviyesinde palpe edilir. 

 Bundan sonraki günlerde uterusun ölçüleri düzenli olarak küçülerek 

pelvise doğru iner. 

 Doğumu izleyen 1. günde umblikusun 2 cm altındadır. 

 Doğumu izleyen 2. günde umblikusun 4 cm altındadır. 

 10- 12. günlerde artık karın duvarlarından palpe edilemez. 
 

 Uterus involusyonunu etkileyen faktörler 
 

 Uterus kas liflerinin kontraksiyonu (kasılma): Gebelikte duvarları incelen 

uzayan uterus, plesantanın atılmasından sonra kasılır ve duvarları 

kalınlaĢır. Uterus kontraksiyonları, kan damarlarını sıkıĢtırarak kanamayı 

kontrol eder.  

 Uterus duvarında gebelikten arta kalan fibroelastik doku kalıntılarının 

otolizi (dokunun kendi kendini sindirmesi): Bu süreçte bazı uterus 
hücrelerindeki protein yapıları basit elementlere indirgenir ve bu 

elementler kan dolaĢımına katılır. 

 Atrofi: Yüksek düzeyde estrojen varlığında prolifere olan (çoğalan) 

dokuların plesantanın ayrılması ile düĢen estrojen seviyesine cevap olarak 
gerilemesidir. 

 

 Serviks  
 

Puerperal dönemde serviks giderek kapanmaya baĢlar ve birinci haftanın sonunda 
açıklığı 1 cm’den daha azdır. Gebelik öncesi yuvarlak olan external os, doğumdan sonra 

transvers bir çizgi Ģekline dönüĢür. Bu da vaginal doğum yapmıĢ ile doğum yapmamıĢ veya 
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sezaryen olmuĢ hastanın ayırımında önemlidir. Eksternal os, doğumdaki yırtılmayı yansıtır 

ve bu yeni Ģekil kalıcıdır. Eksternal os eski görünüĢüne kavuĢamaz.  
 

Doğumdan hemen sonra yapılan kolposkopik muayene ile servikste ülserasyon, 

ekimoz ve ödem gözlenir ancak doğumdan sonraki ilk dört gün içinde serviks epiteli eski 
hâline dönmeye baĢlar ve birinci haftanın sonunda ödem, hemoraji minimal olur. Postpartum 

altıncı haftaya kadar çoğu antepartum değiĢiklikler gebelik öncesi hâline döner ancak tam 

iyileĢme 6-12 hafta sonra gerçekleĢir.  
 

 Vagina 
 

Vagina, bebeğin doğumu sırasında baskı altında kalır. Bu nedenle gerilir ve ödem 

geliĢir. Ayrıca yer yer ezik ve küçük sıyrıklar vardır. Vaginal doğumdan sonra incelmiĢ ve 

gerilmiĢ olan vajen duvarı postpartum üçüncü haftada antenatal dönemdeki eski hâline 

döner, vajinadaki rugaeler (kırıĢıklık, buruĢukluk, katlanma) yeniden belirginleĢir ve labialar 
daha az çıkıntılı hâle gelir. Vaginal orifis hafif açık kalır. 
 

 Perine 
 

Doğumdan hemen sonra fetus baĢının baskısı nedeniyle perine gevĢer. Doğumdan 

sonra beĢinci günden itibaren tonusun büyük bir kısmı geri döner ancak nullipar (hiç canlı 
doğum yapmamıĢ olan) dönemindeki durumdan daha gevĢek olur. 
 

Perinede büyük laserasyon veya epizyotomi genellikle yumuĢak doku zedelenmesi ve 

ekimoz vardır. Perine, vajinal kanamanın tipi ve miktarı, anormal ĢiĢlik, renkte değiĢim, 

doku iyileĢmesi ve rahatsızlık yönünden değerlendirilir. 
 

Epizyotomi yapılmıĢsa kırmızılık, ödem, ekimoz, akıntı ve yara iyileĢme yönünden 

değerlendirilir. Epizyotomi varlığında ağrı, acı ve hassasiyet ilk 7-10 gün içerisinde azalır. 

Epizyonun varlığı idrar ve defekasyon yapma isteğini baskılar. Bölge, enfeksiyon belirtileri 

yönünden değerlendirilir. Bu yüzden alan kuru ve temiz tutulmalıdır. 
 

1.1.2. LoĢia (lochia) ve Karakteri  
 

Doğum eylemi ve doğumdan sonra görülen loĢia, bir hastalık değil bedenin doğal, 

normal ve sağlıklı bir fonksiyonudur. Doğumdan sonra genellikle bütün lohusalık boyunca 
süren akıntıya loĢia denir. LoĢia; mukus, kan, küçük desidua parçaları, eritrosit, lanugo, 

verniks kazeoza, epitelyum hücreler ve bakteri gibi maddelerden oluĢur. LoĢia 

değerlendirilirken renk, miktar ve süresine bakılır. BaĢlangıçta loĢianın miktarı fazla olup 
gittikçe azalır ve lohusalık boyunca değiĢken renk ve miktarda görülür. Toplam loĢia miktarı 

yaklaĢık 500-1000 ml kadardır.  
 

LoĢianın karakteri değiĢiklikler gösterir. Bunlar;  
 

 LoĢia rubra: 2-3 gün sürer. Ġlk günlerde plasentanın ayrıldığı yerdeki damar 

ağızları kapanmadığı için loĢia kırmızı renkli daha çok kan, doku artıkları ve 
desiduadan oluĢur. 
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 LoĢia seroza: 4-6 gün sürer. Damar ağızları tromboze olmaya baĢlar ve iyileĢen 

yüzeyden gelen kan azalır. LoĢia pembe kahverengi bir renk ve seroz bir hâl 

alır. 

 LoĢia flava: Ġçerisindeki bakteri ve lokosit sayısının giderek artması ile rengi 
sarıya döner. Bu durum loĢia flava adını alır. 

 LoĢia alba: Akıntının miktarı giderek azalır ve açık sarı bir renk alır Sızıntı 

Ģeklinde sulu kıvama 3. haftanın sonunda ulaĢır. Bu durum 3-8 hafta sürer.  
 

Ġlk günlerdeki eritrosit yoğunluğu giderek yerini lökosit ve seroz sıvıya bırakmıĢ ve 
rengi açılmıĢtır. LoĢi rubra 10-15 günü aĢmıssa patolojik süreç olarak değerlendirmek 

gerekir. Yine lochianın pis kokulu olması hâlinde enfeksiyon düĢünülmelidir. 
 

1.2. Lohusalık Bakımı ve Eğitimi  
 

Doğumdan sonraki ilk saatler anne ve bebek açısından son derece önemlidir. Annenin 

genel durumu değerlendirilir. Vital bulguları; kan basıncı, vücut ısısı, solunum sayısı ve 
nabzı ölçülür ve değerlendirilir. Anne hâlsizlik, yorgunluk, ağrı, akıntı, üĢüme yakınmaları 

açısından değerlendirilir. Nedene bağlı uygun bakım yapılır. 

 
BaĢ ağrısı varsa preeklampsi varlığı ya da geliĢimi açısından dikkatli olunmalı ve kan 

basıncı kontrol edilmelidir. Spinal veya epidural anestezi ile doğum gerçekleĢmiĢ ise baĢ 

ağrısı ortaya çıkabilir. Anesteziye bağlı hipotansiyon geliĢebileceğinden lohusanın yalnız 

baĢına ayağa kalkması uygun değildir. Kullanılan anesteziklere bağlı olarak idrar retansiyonu 
geliĢebilir, sonda takmak gerekebilir. 

 

Bacakların baldır kısmında ağrı varsa tromboflebit açısından değerlendirilmelidir. 
 

Annenin ağrısı var ve normal vajinal doğum yapmıĢ ise ağızdan, sezaryen ile doğum 

yapmıĢ ise doktor önerisine göre parenteral analjezik uygulanır. Annede titreme ve üĢüme 

varsa annenin ve bebeğin üzeri battaniye ile örtülmelidir.  
 

Annenin emzirmesine yardım edilmeli, emzirme tekniği hakkında bilgi verilmeli ve 

bebek bakım eğitimi verilmelidir. 
 

Lohusalık döneminde yapılması ve/veya yapılmaması gerekenler hakkında eğitim 

verilmelidir.  
 

Uterus involusyonu kontrol edilip kanama miktarı ve niteliği değerlendirilir. Uterus 

involusyonu yetersiz (fundus umblikusun üzerinde ve gevĢek olarak palpe ediliyor ve 

kanama miktarı fazla) ise yumuĢak hareketler ile uterin fundus masajı yapılıp lohusanın 
kendi kendine fundus masajı yapması teĢvik edilmelidir.  

 

Uterus involusyonu yeterli ancak kanama miktarı fazla veya kanama miktarında artıĢ 
veya aĢırı kanama durumunda post partum kanama protokolü uygulanmalıdır.(bakınız 

postpartum kanamalar)  
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Doğum sonrasında 20-30 dakika içerisinde 2-3'ten fazla peti kirletecek kanamanın 

olması, sürekli kan geliĢi, pıhtı çıkıĢı veya renginin açık/ parlak kırmızıya dönmesi normal 

olmayan fazla miktardaki kanamaya iĢaret eder. Anne hipotansiyon, taĢikardi ve genel 

durum bozukluğu durumlarında karın içi kanama yönünden değerlendirilmelidir. 
 

Emzirme değerlendirilir ve emzirme eğitimini verirken meme muayenesi de yapılır. 

Sistemik hastalık varlığında nedene yönelik tetkik ve tedaviye baĢlanır.  
 

Vital bulgularının takibi sırasında aldığı ve çıkardığı sıvı miktarının takibi, varsa idrar 

sondası kontrolü yapılır. Anne postpartum döneminde (6 saat içinde) idrar çıkarmamıĢ ise 

ılık duĢ veya banyo gibi uygulamalar yapılır. Buna rağmen idrar çıkaramamıĢ ise mesane 
hacmi değerlendirilir ve gerekirse kateterizasyon uygulanır.  
 

 Perine bakımı 
 

Lohusalık döneminde her kadının perine temizliğine özen gösterilmelidir. Perine 

bölgesinin temiz ve kuru tutulması, çeĢitli etkenlere bağlı olarak geliĢebilecek 
enfeksiyonların önlenmesinde ve yara iyileĢmesinin hızlanmasında önem taĢır. 

 

Perine bölgesi; doğum anındaki travmalar, doku bütünlüğünün bozulması ve loĢianın 
olması gibi pek çok nedenden dolayı enfeksiyon geliĢmesi için uygun bir ortamdır. Bu 

nedenle hemĢire perine bakımı vermeden önce ellerini yıkamalı ve eldiven giymelidir. 

 

Anneden aldığı petin üzerindeki loĢianın rengini, kokusunu ve miktarını kontrol 
etmelidir. Perinede ödem, hematom, anal bölgede hemoroid varsa dikiĢlerin durumu 

değerlendirmelidir. Pet önden arkaya doğru kaldırılmalı, temizleme iĢlemi de yine aynı 

Ģekilde önden arkaya doğru yapılmalıdır (anal bölgedeki bakterilerin vajeni kontamine 
etmesini önlemek için).  

 

Perine bölgesi her miksiyon ve defakasyondan sonra antiseptik solüsyonla 
temizlenmelidir. Perine bakımı verirken kullanılacak antiseptik solüsyonlar kurumlar 

arasında farklılık gösterse de temelde etkileri aynıdır. 
 

 Beslenme 
 

Lohusalıkta yeterli ve dengeli beslenme son derece önemlidir. Ġyi bir doku onarımı 

sağlamak ve rutin besin gereksinimini karĢılamanın yanı sıra süt yapımı için de iyi 
beslenmek gerekir. Doğum sonu dönemde sütün yeterli miktarda salgılanması için annenin 

kalorisi yüksek bir diyetle beslenmesi ve bol sıvı alması gerekir. Emziren annelerin süt 

miktarlarının yeterli olması için günlük 2500-3000 ml sıvı almaları sağlanmalıdır. 
 

Emziren annelerin günlük kalori ihtiyacı 2500-2700 kaloridir. Protein anneler için 

yeterli miktarda alınması gereken önemli bir besin maddesidir. Ġlk altı ayda günlük ortalama 
65 gram protein alınması önerilmektedir. Kalsiyum süt üretimi için gereklidir ve alınması 

gereken miktar, gebelik dönemindeki miktar (1200 mg/gün) ile aynıdır. 
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Normal doğumdan 2 saat sonra annenin anestezi almasını gerektirecek bir 

komplikasyon yoksa oral beslenmeye geçilebilir. Sezaryenle doğumda ise lohusalarda oral 

beslenmeye geçmek için 4-8 saat beklemek gerekir. 

 

Resim 1.2: Lohusalıkta beslenme  

 Cinsel iliĢki ve kontraseptif yöntem kullanma 
 

Lohusanın cinsel iliĢkiye baĢlaması, doğumdan altı hafta sonra ve doğum sonrası 

kanama bittikten sonra olabilir çünkü bu süre içerisinde organların involüsyonu gerçekleĢir. 

Kadın normal fizyolojisine döner, varsa epizyosu iyileĢir ve loĢia genelikle kesilir. 
 

Postpartum dönemdeki tüm annelerin kombine hormonal kontraseptifler, 
tromboemboli riski yüzünden doğumdan altı hafta sonra kullanmaya baĢlanmalıdır. Ayrıca 

gebeliği önleyici yöntem olan RĠA da lohusalık tamamlandıktan sonra doktor önerisiyle 

takılabilir. 
 

 Uyku ve dinlenme 
 

Postpartum dönemde anneler, kendilerini yorgun ve uykusuz hissedebilir. Özellikle 

postpartum dönemde annenin yorgunluğu doğum eyleminde meydana gelen yırtılmalar ve 
dikiĢlerin neden olduğu ağrı, bebek bakımı ile ilgili problemler ve doğumda oluĢan kan 

kaybı sonucu geliĢir. 
 

Aile üyeleri annenin yeterince dinlenmesini ve uyumasını sağlamak için bebek 

bakımında yardımcı olmalıdır. 
 

 Postpartum dönemde hüzünle baĢ etme 
 

Annenin kendisine destek olacak kiĢilerle birlikte olması, aĢırı yorulmaması, 

dinlenmesi ve ihtiyaçlarını gidermede yardımcı olunması, doğum sonu hüznün atlatılmasında 
önemlidir. 
 

 Doğum sonu egzersizler 
 

Doğum sonu egzersizleri, annenin genel bakımında önemli bir yere sahiptir. Gebelik 
süresince yapılan egzersizlerin perinatal yararları kesin kanıtlanmıĢtır. Doğum sonu egzersiz, 

kadın organizmasının fonksiyonlarında ve hatta psiĢik hayatında uyum değiĢikliklerine 

destek olmaktadır. Özellikle sistemli olarak uygulanan gebelik ve doğum sonu egzersizlerin 
fonksiyonel tedavide önemli rolü vardır. 
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Resim 1.3: Doğum sonu egzersiz 

 Doğum sonu egzersizin amacı 

o Vajen ve perine kaslarının eski tonüsünü kazandırmak  

o Perine bölgesindeki ödemi azaltmak  

o DolaĢımı hızlandırmak 
o Stres inkontinansını önlemek  

o Abdominal kasların gerginleĢmesini sağlamak  

o Bel ağrılarını önlemek amacıyla yapılmak  
 

Doğum sonu dönemde yapılan bilinçli egzersizler, gebelik süresince oluĢan 
değiĢikliklerin normale dönmesinde etkilidir. Bu nedenle gebelerin doğum sonu dönemde 

yapmaları gereken egzersizler konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir. 

 
Postpartum dönemdeki egzersizler doğumu izleyen birinci günden baĢlayarak giderek 

daha zor olanlara doğru geliĢtirilir. Bu dönemde vagen ve perine kaslarının eski tonüsünü 

kazandırmak, dolaĢımı hızlandırmak ve stres inkontinansını önlemek amacıyla perine ve 

vajen kaslarını sıkıp-gevĢetme (kegel egzersizleri) önerilebilir. Bu egzersizler günde üç-dört 
kez yapılmalıdır. 

 

1.2.1. Laktasyon (Süt Salgılama) Fizyolojisi 
 

Doğumdan hemen sonra bebeğin çıplak olarak anne göğsüne yatırılması, anne ve 

bebek arasındaki bağın kurulmasını sağlar. Bebeğin emmeye en istekli olduğu doğumdan 

sonraki ilk yarım saatlik dönem geciktirilirse bebek, uyku döneminin baĢlamasıyla uzunca 
bir süre isteksizlik gösterecek ve ilk emzirme gecikecektir.  

 

Erken dönemde emzirmenin baĢlatılmasında amaç yalnızca bebeği beslemek değil 

anne sütünün gelmesini de sağlamaktır. Göğüsler dolu olmasa da doğumdan hemen sonra 
emzirmeye baĢlamak süt yapımının uyarılması ve devamı için çok önemlidir. Bebeklerini 

doğumdan sonra ilk yarım saat içinde emziren annelerin laktasyon sürecinin daha baĢarılı 

olduğu ve bebeklerini daha uzun süre kendi sütleri ile besledikleri belirlenmiĢtir. 
 

Bebeğe tıbbi zorunluluk olmadıkça emzirme öncesi baĢka besinler verilmemelidir. 

Emzirme öncesi Ģekerli su veya mama gibi yapay besinler verilmesi sonucu açlığı 
baskılanmıĢ olan bebekler emmede isteksiz davranarak memeyi daha az uyarır ya da emmez. 

Emzik ve biberon kullanılan bebeklerde anne memesini emmede güçlük çekilebilir. Sütün 

gelmesi gecikir ve emzirmenin düzene girmesi zorlaĢır. 
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Emzirme iĢlemi rahat ve sakin bir ortamda yapılmalıdır. Bebeğin ısısının iyi 

korunması gerekir. Gerekiyorsa anneye emzirmede yardımcı olunması gerekir. 
 

Bebek ilk olarak kolostrumu (ağız sütü) emmelidir. Kolostrum doğumdan sonra 2-4 

gün boyunca salgılanan, koyu, rengi sarımtrak veya berrak olan ilk süttür. IgA’dan ve 
yağdan zengin yogun bir süttür. Laksatif etkisiyle mekonyum pasajını hızlandırır ve 

fizyolojik sarılık riskini azaltır. Kolostrum bazen hamilelik sırasında da göğüslerden 

salgılanabilir. BaĢlangıçta kolostrumun miktarı yenidoğan bebeğin mide kapasitesi ile 

orantılı olarak azdır. Bebek emdikçe kolostrumun miktarında artıĢ görülür. 
 

Kolostrumdan sonraki yaklaĢık iki hafta içinde salgılanan süt geçiĢ sütüdür. IgA ve 

total protein konsantrasyonu azalırken laktoz, yağ ve total kalori konsantrasyonları 

artmaktadır. Suda eriyen vitaminler artarken yağda eriyen vitaminler azalmaktadır. 
 

GeçiĢ sütünden yaklaĢık iki hafta sonra üretilen süt olgun süttür. Sütün miktarı artar; 
göğüsler dolu, sert ve ağır hissedilir. Bu süreç sütün gelmesi olarak bilinir. Olgun süt 

kolostrum ve geçiĢ sütüne göre daha beyaz görünür. Her öğünde önce salgılanan süt ön 

süttür. Son süte göre daha mavidir. Çok miktarda üretilir ve yüksek protein, laktoz ve diğer 
besinleri içerir. Bebek ön sütten fazla miktarda içtiğinden gerek duyduğu bütün suyu bundan 

karĢılar. Bebeklerin dört altı aylığa kadar sıcak havalarda bile suya gereksinimleri olmaz. 
 

Öğün sonunda salgılanan süt son süttür, ön sütten daha fazla yağ içerdiğinden beyaz 

görünür. Bu yağ anne sütü ile alınan enerjinin büyük bölümünü karĢılar. Öğün sonundaki bu 
bileĢim değiĢikliği bebekte doygunluk hissi oluĢturarak memeyi bırakmasına neden olur. Bu 

nedenle memeden kısa sürede ayırmamak gerekir. Bebek, kendi bırakana kadar memede 

tutulmalıdır. 
 

Doğumdan sonra anne ile bebeğin yakın teması ve sık emzirme süt salınımını 
hızlandıran en iyi yöntemdir. Anne, bebeği ağladıkça ya da kendi istedikçe kucağına almalı 

ve emzirmelidir. Sağlıklı bebeklerin annenin yanında tutulması (rooming-in) ile bebeğin 

anneyi sık aralıklarla emebilmesine olanak tanınır. Rooming-in uygulamasıyla anne ve bebek 
daha mutlu olmaktadır. Ağlama ve aç kalma gibi endiĢeler olmadığından bebek daha iyi 

dinlenmektedir. Bebeği ile aynı odada olan annenin emzirmede daha baĢarılı olduğu 

görülmektedir. 
 

Memeler, gebelik süresince salgılanan hormonların etkisi ile büyür, geliĢir ve 
laktasyona hazırlanır. Plesanta hormonları gebeliğin baĢlangıcında inhibitör etki göstererek 

süt salınımını engeller. Ancak gebeliğin beĢinci ayından itibaren süt bezlerinden süt 

salgılanmaya baĢlar. 
 

Doğum sonrası plesantanın çıkmasıyla hormonların baskılayıcı etkisi ortadan kalkar. 
Laktasyon nörohormonal mekanizmaların etkisiyle düzenlenir. Bu süreçte, bebeğin 

annesinin memesini emmesi, prolaktin salgılanmasını arttıran ve baĢarılı laktasyonu sağlayan 

önemli bir uyarıdır. Prolaktin her emzirmeden sonra salgılanır ve bir sonraki emzirme için 
süt oluĢturur. Gece daha fazla prolaktin salgılanır. Bunun için gece emzirmeleri çok 

önemlidir. 
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Emzirmenin devamı ile meme ucunda bulunan duyu ve sinir yolları harekete geçer. 

Hipofiz arka lobu uyarılarak oksitosin hormonu salgılanır. Bu hormon memenin dokusunda 

bulunan alveolleri çevreleyen miyoepitel hücreleri etkileyerek sütün alveollerden kanallara, 

oradan da meme ucuna doğru akmasını sağlar. Buna sütün bırakılması, milk-ejeksiyon veya 
let-down refleksi denir. Uyarıdan 30 saniye-1 dakika içinde her iki memeden de süt aktığı 

görülür. 
 

Oksitosin refleksi annenin duygu, düĢünce ve algılamalarından etkilenmektedir. 

Oksitosin salgılanırken anne göğüslerinde karıncalanma, sızlama, ilk zamanlarda uterusun 
kasılmasıyla karnında ağrı hisseder. Oksitosinin ayrıca stres azaltıcı etkisi de vardır ve 

annenin daha sosyal olmasını sağlar. Annenin bebeğini görmesi, onunla beraber olması, 

dokunması, sesini duyması sütün akmasına yardımcı olur. Ancak annenin bebeğinden ayrı 
kalması, ağrı, endiĢe, üzüntü duyması, sütünün gelmediğini ve bebeğini besleyemeyeceğini 

düĢünmesi sütün akmasını engeller. 
 

Ayrıca anne sütünde, süt oluĢumunu azaltan ya da sonlandıran inhibitör (önleyici) 

maddeler vardır. Bu madde sütün anne göğsünden boĢalmaması hâlinde memede süt 
üretimini engeller. Bu, göğsün korunmasına yönelik bir mekanizmadır. Memedeki süt, emme 

ya da sağma yolu ile boĢaltılırsa inhibitör (önleyici) madde de atılmıĢ olur ve memede süt 

yapımı devam eder. 
 

1.2.2. Anne Sütünün Önemi ve Özellikleri 
 

Emzirme, bebeklerin sağlıklı büyümesi ve geliĢmesi için en uygun, eĢsiz bir beslenme 
yöntemidir. Aynı zamanda anne ile bebeğin sağlığı üzerinde olumlu biyolojik ve duygusal 

etkiye sahip bir etkileĢim aracıdır. Bebek ister prematüre ister hasta doğmuĢ olsun tüm 

yenidoğanlarda anne sütü tercih edilmelidir.  

 
Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek baĢına ilk altı ay 

sağlayabilen en iyi besindir. Anne sütü bebek için çok önemlidir çünkü bebeği hastalıklara 

karĢı korur. Anne sütü bebekler için yaĢamsal öneme sahiptir. Anne ile bebeğin sevgi bağı 
kurabilmesi için en iyi iletiĢim yolu emzirmedir. Anne sütü alan bebeklerin, diğer besinlerle 

beslenen bebeklere göre daha zeki oldukları ifade edilmektedir. Anne sütünün bileĢiminden 

de anlaĢılacağı gibi hayvan sütü ve formül sütlere göre büyük üstünlükleri vardır. 
 

Yapılan bütün araĢtırmalar anne sütünün bebeklere en az 12 ay verilmesi, bu süreden 

sonra isteğe bağlı olarak verilmeye devam edilmesi önerilmektedir. Özellikle doğumdan 

sonra ilk 6 ayda, bebekler anne sütü dıĢında hiç bir ek gıdaya gereksinim duymaz. Anne sütü 
bebek için mükemmel bir besin kaynağıdır. 

 

Anne sütünün özellikleri Ģunlardır:  
 

 Anne sütünün sindirimi kolaydır.  

 Anne sütü her zaman temiz ve uygun sıcaklıktadır. 

 Bedava ve her zaman hazırdır. 
 Mekonyumun atılmasını kolaylaĢtırır. 

 Anne sütü ile beslenen bebeklerin zeka düzeyi yüksektir. 
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 Bebeğin bağıĢıklık sisteminin geliĢimini kolaylaĢtırır. 

 Bebekte kulak enfeksiyonları sıklığını azaltır. 

 Astım ve diğer alerjik hastalıkların görülme riskini ve sıklığını azaltır. 

 Bebeği ishale karĢı korur. 
 Bebeği bakteriyel menenjite karĢı korur. 

 Bebeği solunum sistemi enfeksiyonlarına karĢı korur. 

 Bebeği bazı lenfoma türlerine karĢı korur. 
 Bebeği juvenil eklem romatizmasına karĢı korur. 

 Anne sütü ile beslenen bebeklerde ileriki yaĢamlarında obezite riski daha azdır. 

 Bebeği bazı görme kusurlarına karĢı korur. 

 AĢıların etkinliğini arttırır. 
 Anne sütü ile beslenen bebekler daha az doktora gider. 

 Anne sütü ile beslenen bebekler daha iyi psikomotor ve sosyal geliĢim gösterir. 

 Her zaman uygun konsantrasyonda besin maddesi içerir. 
 Bebek için doğal bir sakinleĢtirici ve ağrı kesicidir. 

 Anne sütü çevre ile barıĢık doğal bir kaynaktır.  

 Sentetik hormonlar içermez, tamamen doğaldır. 
 Anne sütü alan bebeklerde reflü daha az görülür. 

 

1.2.3. Meme Bakımı, Emzirme Tekniği ve Annenin Eğitimi 
 

Postpartum dönemde meme bakımına önem verilmelidir çünkü bu dönemde meme 
problemleri çok sık görülmektedir.  

 

Meme uçlarındaki hassasiyeti ve çatlamayı önlemek için bakıma doğum öncesi 

dönemde baĢlanmalıdır. Her emzirmeden önce eller yıkanmalı, meme uçları temiz ve kuru 
tutulmalıdır. Memeler günde bir kez ılık su ile temizlenmelidir. Alkol, sabun ve diğer 

kurutucu ajanlar meme ucunda kullanılmamalıdır çünkü bunlar doğal deri yağını 

kaldırmakta, iritasyon (tahriĢ) ve fissure (çatlak) neden olarak zarar vermektedir. Ayrıca 

önceleri uygulanan her emzirme öncesi karbonatlı su ile temizleme artık yapılmamaktadır. 
 

Emzirmeden sonra memeler su ile temizlenir ve kurulanır. Ayrıca emzirmeden sonra 

meme baĢına anne sütü sürülerek nemlendirilmesi önerilmektedir. Memeleri iyi destekleyen 

geniĢ askılı, pamuklu sütyenler tercih edilmelidir. 
 

Emzirme, fizyolojik olmakla birlikte kompleks bir süreçtir. Özellikle ilk doğumunu 

yapmıĢ annelerin emzirme yöntemi konusunda yardıma gereksinimleri vardır. 
 

Doğum yapan her kadın istediği takdirde emzirme yeteneğine sahiptir. Bebek 

dudaklarına ya da yanağına bir Ģey deyince ağzını açar, dilini aĢağıya ve öne doğru uzatır. 

Damağa bir Ģey değdiğinde ise emmeğe baĢlar, ağız sütle dolunca da yutar. Bunlar bebeğin 

ilkel refleksleri olan emme ve yutma refleksleridir. 
 

Bebek memeyi emerken dili alt çene gingivasına kadar uzanır ve meme ucunu, meme 

dokusunu ve areola altındaki lakteal sinüsleri sarar. Dil boyunca geriye doğru olan peristaltik 
dalgalar, meme dokusunu damağa doğru sıkıĢtırır ve sütün memeden salgılanmasını sağlar. 
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Bebeğin memeyi nasıl alacağını öğrenmesi için uygun pozisyonda olması gerekmekir. 

Bu durum, emme problemlerinin çoğunun önlenmesi ve tedavisinde tek ve en önemli 

etkendir. 
 

Emzirmenin yeterli ve etkin olabilmesi için öncelikle annenin kendi pozisyonu, 
bebeğin ve meme ucunu tutuĢ pozisyonu doğru olmalıdır. Annenin pozisyonu sağlık 

durumuna göre değiĢebilir.  
 

Postpartum erken dönemde epizyotomi ağrısı, sezeryan bölgesindeki ağrı veya 
hemoroid, rahat bir emzirme pozisyonuna engel olabilir. Bu gibi durumlarda anneye farklı 

pozisyonlar denemesi, kegel egzersizleri veya sitz banyosu (oturarak yapılan banyo tarzı, 

sıcak suya oturmak) önerilebilir. Önemli olan annenin rahat olmasıdır. 
 

Annenin bebeğini tutuĢ pozisyonu da baĢarılı bir emzirme için önemli bir etmendir. 

Bebeğin baĢı ve vücudu tam olarak anneye dönük olmalıdır. Annenin serbest kolu ve eli 

bebeğin sırtını ve omuzlarını tutarak desteklemelidir.  

 

Resim 1.4: Emzirme teknikleri 

 

Emzirmede annenin dikkat etmesi gereken konular Ģunlardır: 
 

 Sütün bol ve uzun süreli gelebilmesi için bebek her istedikçe ve sık sık 
emzirilmelidir. 

 Emzirmede her öğünde bir meme emzirilmelidir. Meme tamamen boĢaldığı 

hâlde bebek doymadıysa diğer memeden emzirilmeye devam edilir ve bir 

sonraki öğünde son emzirilen memeden baĢlanmalıdır. 
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 Emzirmede rahat pozisyon seçilmeli, bebeğin baĢı ve gövdesi tam olarak 

anneye dönük olmalıdır. 

 Emzirme meme baĢından değil meme baĢı çevresindeki koyu renkli kısmı 

kaplayacak Ģekilde yaptırılmalıdır. 
 Göğüs temizliğinde sabun kullanılmasından kaçınılmalıdır. 

 Gereksiz yere baĢlanan ek gıdalar sonucunda bebekler kısa sürede anne sütünü 

bırakacağından emzirme sürdürülmelidir. 
 Ġlk 6 ay içerisinde bebeklere anne sütü dıĢında su dâhil hiçbir ek gıda 

verilmemelidir.  

 Her açıdan sağlıklı bir anne ve sağlıklı bir bebek sahibi olmak için bebekler 

düzenli olarak emzirilmelidir. 
 

Annelerin emzirirken uyması gereken kurallar Ģunlardır: 
 

 Anne rahat ve gevĢek bir kotukta oturtulur.  

 BaĢlangıçta meme verirken sakin bir yer seçilir, etraf kalabalık olmamalıdır. 
 Emzirmeye baĢlamadan önce eller yıkanmalı, göğüsler temiz olmalıdır. 

 Emzirme pozisyonu alındıktan sonra anne bebeğin yanağına meme baĢı ile 

dokunarak arama refleksini uyandırılır ve bebeğin memeye yönelmesi sağlanır. 
 Bebeğin anne memesi ile aynı hizada tutulmasına dikkat edilmeli, bebeğin 

çenesi anne memesine değmelidir. 

 Bebek, emzirilecek göğüs tarafındaki kola yatırılır. Bu kol ile bebeğin gövdesi 
desteklenir. Aynı el ile bebeğin kalçaları tutulur ve ona rahat bir pozisyon 

sağlanır. 

 Bebeğin anneye yakın kolu alt tarafta kalmalı, bebeğin kolu ağız ve meme 

temasını önlememelidir. 
 Diğer el yardımı ile meme baĢı ve çevresindeki areola kısmı bebeğin ağzına 

verilmelidir. 

 Emzirme sırasında meme, areolanın geriĢine yerleĢtirilen elin baĢparmağı üstte, 
diğer dört parmak altta kalacak Ģekilde destekleyerek, bebeğin burnunu 

kapamamasına özen gösterilerek tutulmalıdır (Bu tutuĢ Ģekliyle anne emzirme 

süresince süt kanallarına masaj yapmıĢ olur.). 

 Doğru bir emzirme sırasında bebeğe dıĢarıdan bakıldığında meme baĢının 
tamamı ve areolanın büyük bir kısmı bebeğin ağzında, ağzının iyice açık, 

çenesinin anne memesi ile temas hâlinde, yanaklarının dolgun ve yuvarlak 

olduğu görülür.  
 Bir memedeki emzirme sonlandırıldığında anne ilk önce küçük parmağını 

bebeğin ağzının köĢesinden sokarak göğsüne bastırmalı ve sonra yavaĢça 

memesinin baĢını bebeğin ağzından çekmelidir. 
 Emzirme sonrasında da annenin bir miktar sütünü sıkıp göğüslerinin uçlarına 

sürmesi çatlamayı önlemek için önemlidir. 
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Resim 1.5: Emzirme tekniği 

Bebek beslendikten sonra 10-15 dakika omuza yaslayıp hafifçe sırtını sıvazlayarak 

gazı çıkartılır. Ağzından biraz süt gelebilir. Bebeğin gazı çıkarıldıktan sonra aspirasyon 

olasılığını azaltmak için sırtı desteklenerek 30 dakika sağ yan pozisyonda yatırılması 

önerilir. 

EMZİRMEDE DOĞRU DAVRANIŞLAR EMZİRMEDE YANLIŞ DAVRANIŞLAR 
 Anne rahat ve gevĢek  

 Bebeğin vücudu anneye yakın 

memeye dönük 

 Annenin omuzları gergin 

 Bebeğin üzerine eğiliyor. 

 Bebeğin vücudu anneninkinden uzak 

 Çene memeye değiyor. 
 Bebek alttan destekli 

 Çene memeye değmiyor. 
 Yalnız omuzlar ve baĢ destekleniyor.  

 Bebek memeyi arıyor. 

 Bebek diliyle memeyi keĢfediyor. 
 Bebek memede sakin 

 Süt salgılanması belirtileri var. 

 Bebek memeyi aramıyor. 

 Bebek memeyle ilgilenmiyor. 
 Bebek huzursuz ve ağlıyor. 

 Süt salgılanması belirtileri yok. 

 Anne bebeği emin ve güvenli 

tutuyor. 
 Anne bebek göz teması var. 

 Anne bebeğe dokunuyor. 

 Anne bebeği sinirli ya da gevĢek tutuyor. 

 Anne bebek göz teması yok. 
 Anne bebeğe az dokunuyor veya bebeği 

sallıyor. 

 Emzirmeden sonra yumuĢak 

memeler 
 Ġleri uzamıĢ dik meme uçları 

 Sağlıklı görünen deri 

 Emzirmeden sonra ĢiĢ memeler 

 Meme uçları düz ve içe çökük 
 Deride kırmızılık ve çatlaklar 

 Emme sırasında; 
 Ağız geniĢ açık  

 Alt dudak dıĢa dönük 

 Dil meme etrafında kıvrılmıĢ 

 Yanaklar yuvarlak 
 YavaĢ derin emme ve arada dinlenme 

 Yutkunma duyulabiliyor ve 

görülebiliyor. 
 Bebek memeyi bırakıyor. 

 Emme sırasında; 
 Ağız az açık 

 Alt dudak içe dönük 

 Dil gözükmüyor. 

 Yanaklar içe göçmüĢ 
 Yalnız hızlı emme  

 Yalnız Ģaplama duyuluyor. 

 Anne bebeği memeden ayırıyor. 

Tablo 1.1: Emzirmede doğru ve yanlıĢ davranıĢlar 
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 Emzirme sıklığı ve süresi 
 

Emzirmenin sıklığı ve süresi bebeğin isteğine göre düzenlenmelidir (bebek 

ağladığında). Ġlk haftalarda bebek her istediğinde emzirilmelidir. Yenidoğan döneminde 

öğün sayısı günde 8-10 kez olabilir. Ġlk haftalarda emzirme aralıklarının üç saatten fazla 
olmamasına özen gösterilmelidir. Zamanla süt miktarı artacağından beslenme aralıkları 

uzayacaktır. 
 

Bebeğin süt gereksinimi günden güne hatta aynı gün içinde de öğünden öğüne farklılık 

gösterebilir. Bazı bebeklerde emzirme süresi 20-30 dakika kadar uzun olduğu hâlde, 
bazılarında bu süre daha kısa olabilir. Genelde bebekler 5-10 dakika içinde göğüsteki tüm 

sütü emer. Böylece en az iki öğünde göğüslerin tamamen boĢaltılması sağlanarak süt yapımı 

daha etkin hâle getirilecektir. 
 

 Emzirmenin yararları  
 

Emzirme sağlıklı ve doğal bir yöntemdir. Doğum Ģekli normal veya sezaryen olsun 

emzirmeye mümkün olduğunca hemen baĢlanmalıdır çünkü saatler süren doğum eylemi 

sonrası dünyaya gelen bebek yorgundur ve acıkmıĢtır. Emzirmenin yararları Ģunlardır: 
 

 Doğumdan hemen sonra emzirmeye baĢlama ile annede doğum sonrası 

kanamalar azaltır. 

 Emzirme, uterus kaslarını da uyararak involüsyona yardım eder. 

 Anneyi kan kaybından koruyarak anemiyi önler. 

 Emziren annenin sindirim sistemi daha iyi çalıĢır, besin emilimi artar. 

 Emzirme, yumurtlamayı geciktirerek yeni bir gebeliğin oluĢmasını 

engeller. 

 Emzirme kilo vermeyi kolaylaĢtırır. Emzirme, kadının günlük enerji 

gereksinimini yaklaĢık 500-600 kalori arttırır.  

 Emzirme over kanseri, endometrium kanseri ve meme kanserine 

yakalanma riskini azaltır. 

 Emzirme, anneyi ileride ortaya çıkacak kemik erimesinden (osteoporoz) 

korur. 

 Emziren annelerin kendilerine güvenleri fazladır. Bu durum süt verimini 

olumlu yönde etkiler. 

 Emzirmek anne için doğal bir sakinleĢtiricidir ve annede strese karĢı 

tolerans geliĢmesini sağlar. 

 Emzirme sırasında anne ile bebek arasında duygusal bağ oluĢur. Bu, 

çocukluk dönemlerini olumlu yönde etkiler. 

 Emzirme annelik duygularını pekiĢtirir. 

 Emzirme ekonomiktir.  
 

 Emzirmeyi etkileyen faktörler 
 

Bebeklerin etkili ve yeterli emmesinin sağlanması için emzirmeyi etkileyen faktörlerin 
bilinmesi gerekmektedir.  Emzirmeyi etkileyen faktörler; bebeğe ait faktörler, anneye ait 

faktörler, çevresel / toplumsal faktörler olarak gruplandırılabilir. 
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 Bebeğe ait faktörler 

 

Bebeğe ait faktörler; doğum Ģekli, bebeğin huzursuz olması, uykulu olması, bebeğin 

hastalık durumu (prematüre veya düĢük doğum ağırlıklı olması, sindirim sistemi ile 

konjenital anomalili olması vb.), doğum sırasında uygulanan anestezi, bebeğin yorgun 
olmasıdır. 

 

 Anneye ait faktörler 

 
Anneye ait faktörler; annenin demografik özellikleri (yaĢı, eğitimi, sosyo-ekonomik 

kültürel düzeyi, kentsel veya kırsal alanda yaĢam, çalıĢma durumu), annelik rolüne hazır 

olma durumu, bebek beslenmesi konusundaki bilgi düzeyi, madde kullanımı, ilaç kullanımı, 

hastalık durumu, tekrar hamile kalması, emzirme konusunda desteklenme durumu, laktasyon 
patolojileri (agalaksi, hipogalaksi, let-down refleksinin yetersizliği), meme baĢı 

enfeksiyonları, çatlakları, memede dolgunluk ve anomalilerdir. 

 

 Çevresel / toplumsal faktörler 

 

Toplumun emzirmeye karĢı tutumu, emzirme ile ilgili normlar, kültürel değiĢim, 

feminizm akımları, kadının özgürlük anlayıĢı, emzirme ile ilgili hastane politikaları ve ulusal 
sağlık politikaları, sağlık ekibi elemanlarının bu konudaki bilgi ve ilgi düzeyi, süt muadilleri 

ile ilgili yasanın yürürlüğe girmesi ve kitle iletiĢim araçlarıdır. 

 

Sezaryen doğumun emzirmeye etkisi: Sezaryen doğum annenin emzirmesine engel 
değildir. Sezaryen doğum yapan anneler, normal doğum yapanlar gibi bebeklerini 

emzirebilir ancak anne bebeği emzirirken bazı sorunlarla karĢılaĢabilir. Annenin cerrahi 

giriĢim sonrası ağrısı emzirmeyi unutturabilecek kadar fazla olabilir ve bebeğini 
emzirebilmek için kucakta tutmakta zorlanabilir. Sezaryen doğum yapan annelerin ilk 24 

saatte gerek anestezinin etkisinde olmaları gerekse cerrahi giriĢim nedeniyle hareketlerinin 

kısıtlanması nedeniyle desteklenmeleri gerekir. Bu durumda hemĢire, bebeğin 
emzirilmesinde anneye yardımcı olan en önemli sağlık ekibi üyesidir. 

 

Yapılan araĢtırmalarda sezaryen doğum ile normal vajinal doğum yapan anneler 

karĢılaĢtırıldığında bebeklerini görme, kucaklama ve emzirmeye baĢlama zamanları arasında 
önemli farklar olduğu görülmektedir. 

 

 Emzirmede memede görülen sorunlar 
 

Emzirme doğal bir durum olmasına karĢın birtakım güçlükleri de içinde barındırır. 

Özellikle ilk haftalarda hem bebek hem de anne için yorucu ve sıkıntılı olabilir. Anne ve 

bebek arasında sağlıklı bir emzirme iliĢkisinin kurulması bazen günler hatta haftalar alabilir. 
Yapılacak en önemli Ģey emzirmeyi gerçekten istemek ve sabırlı olmaktır. BaĢarılı 

emzirmeyi engelleyen ya da geciktiren bazı tıbbi durumlar vardır. Emzirmenin 

sürdürülebilmesi için bu durumların en kısa sürede ortadan kaldırılması gerekir. 
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Emzirme döneminde yassı ya da içe çökük meme baĢları, meme baĢı çatlakları, 

göğüslerde süt birikmesi, kanallarda tıkanıklık, mastit gibi sorunlar emzirmede sorun 

yaĢanmasına neden olabilir. 
 

 Yassı ya da içe çökük meme baĢları 
 

Bu tip meme baĢları dıĢarı çıkmaz, tersine göğsün içine çekilir. Yapısal bir 

bozukluktur.  
 

Yassı ya da içe çökük meme baĢında yapılması gerekenler: 

o Gebeliğin son bir ayında meme baĢına germe ve çekme masajları 

yapılmalıdır. 
o Emzirmeden önce her iki baĢparmak meme baĢının her iki yanına 

konur ve göğse bastırırken yana doğru çekilerek meme baĢının 

çıkması sağlanabilir. 

o Emzirmeden önce meme pompasının kullanılması da önerilebilir. 

 

Resim 1.6: Ġçe çökük meme baĢı 

 

 Meme baĢı çatlakları 
 

Bu durum emzirmenin ilk dönemlerinde görülür. Emzirme tekniği ile ilgilidir. 

Bebeğin emerken areolayı da kavrayacak yerde yalnız meme ucunu emmesi sonucu meme 
baĢı zedelenerek çatlaklar oluĢur. Uygun pozisyonda emziren kadınlarda bu soruna pek 

rastlanmaz. 
 

Meme baĢı çatlakları oluĢmaması için yapılması gerekenler Ģunlardır: 
 

o Emzirmeler kısa süreli fakat sık aralıklarla olmalıdır. 
o Emzirmeye daha az ağrıyan memeden baĢlanmalıdır. 

o Bebek çok acıkmadan emzirilmelidir. 

o Her emzirmede oturuĢ pozisyonu değiĢtirilmelidir. 

o Emzirirken meme areolasının bebeğin ağzına iyice girdiği kontrol 
edilmelidir. 

o Emzirdikten sonra bir miktar süt meme baĢına  sıkılmalıdır. 

o Meme baĢı kuru tutulmalı ve gerekirse göğüs peti kullanılmalıdır 
o Sütyenin pamuklu bir kumaĢtan olmasına dikkat edilmelidir. 

o Meme günde bir kez duru su ile yıkanıp kurulanmalıdır. 
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 Göğüslerde süt birikmesi 
 

Sütün fazla yapılması kılcal damarlarda kanın birikmesi sonucu göğüsler ĢiĢer. Ağrılı 
olabilir, bazen hafif ateĢ yapabilir. Genellikle süt salgısının arttığı ilk günlerde, bebeğin iyi 

emmemesi ve öğün aralıklarının uzun olması sonucu geliĢebilir. 
 

Göğüslerde süt birikmesi durumunda yapılması gerekenler Ģunlardır: 
 

o Bebek sık emzirilmelidir. 
o Bebek emmekte zorlanıyorsa anne sütü sağılarak memeler bir 

miktar boĢaltılmalıdır. 

o Ağrılı göğsün üzerine sıcak havlu konulmalıdır. 
 

 Kanalda tıkanıklık 
 

Anne göğsünde sütün toplandığı kanallardan birinin veya birkaçının tıkanması, 
dolayısıyla göğüste süt birikmesi olabilir. Bu durumun nedenleri fazla süt üretimi olması, 

emzirmeye baĢlamanın gecikmesi, bebeğin memeye tekniğine uygun yerleĢtirilmemesi, 

sütün seyrek boĢaltılması, emzirme süresinin kısa tutulması olabilir. Kanal tıkanıklığı 

oluĢmaması için doğumdan hemen sonra emzirmeye baĢlanması gerekir. Emzirmeyi 
sınırlandırmadan bebek her istediğinde emzirme yapılmalıdır. Doğum sonrası kanal 

tıkanıklığı ile karĢılaĢıldığında uygulanabilecek doğru yöntemlerle sorunun kısa sürede 

çözülmesi mümkündür. 
 

 Mastit 
 

Yaygın meme dokusu iltihabıdır. Tek veya çift taraflı olabilir. Bakteriyel bir nedenle 
veya kanal tıkanıklığı sonucu geliĢebilir. Tedavi edilmezse apse geliĢebilir. 

 

Resim 1.7: Mastitli meme  

Bu durumun nedenleri memelerin dolgunlaĢıp sertleĢmesi, sütün iyice boĢalmaması, 

travma, çatlak olan meme baĢından mikroorganizmaların içeriye girmesi olabilir. 38-40 
0
C 

kadar ani ateĢ yükselmesi, hızlı nabız, memede kırmızılık, sert kabartılar, zonklayıcı ağrı ve 

hassasiyet, lohusada baĢ ağrısı, bulantı, titreme gibi belirtiler görülebilir. 
 

Mastit geliĢmesi durumunda yapılması gerekenler Ģunlardır: 
 

o Memelerin dolgunlaĢıp sertleĢmesi ve uçlarının  çatlaması önlenir. 

o Annenin memeleri iyi boĢaltıp boĢaltmadığı kontrol edilir. 
o Memelerin temiz tutulması sağlanır. 
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o Memeden iltihap gelmiyorsa emzirmeye devam edilir. 

o Çok ağrılı dönemlerde emzirilmeyebilir, tirle ile boĢaltılır. 

o Memelere sıcak kompres yapılıp ağrı kesici ve sakinleĢtirici ilaçlar 

verilebilir. 
o Doktor tarafından antibiyotik verilmiĢse düzenli kullanmanın 

önemi açıklanır. 

o Mastit belirtileri görüldüğünde hastanın doktora gitmesi önerilir.  
 

 Meme apsesi 
 

Genellikle iyi tedavi edilmemiĢ mastite bağlı olarak ortaya çıkar. Tedavi edilmesi 
gereken ağrılı bir durumdur. Antibiyotik tedavisine ek olarak cerrahi drenaj yapılmalıdır. 

Apseli meme bebeğe verilmez, diğer meme emzirilir. Abseli meme günde birkaç kez 

boĢaltılmalıdır. 

 

Resim 1.8: Meme absesi 

 Ağrılı meme baĢı 
 

Bebeğin anne memesini doğru Ģekilde kavramadan sadece meme ucunu alarak emmesi 

meme baĢında ağrılara neden olur. Bebek bu Ģekilde emmeye devam ederse yeterli süt 
çekmediği için süt miktarı da azalır.  Bebek sadece memenin ucunu emdiğinde pozisyona 

bağlı ağrılı meme baĢı diye tanımlanan durum ortaya çıkar. Meme baĢı çatlakları yoktur, 

meme baĢı derisi normal görünümdedir ancak çok ağrı vardır. Bebek sık sık ağlar ve emmek 
ister. Anne acı duyduğu için emzirmekten kaçınır. Bu durum kısır bir döngüye dönüĢür. Bu 

durumda annenin doğru emzirme tekniğini öğrenmesi gerekir. Meme baĢını karbonatlı su ile 

silmek, sabunla yıkamak ağrının devamına neden olur. Emzirmenin sonunda bebeğin 

memeyi bırakması beklenir, zorla çekilmez. Eğer beklenemeyecekse temiz olan bir 
parmağını anne bebeğin ağzına sokarak memeyi bırakmasını sağlar. 

 

 Bebeğin memeyi almaması 
 

En sık görülen neden pozisyon hatasıdır. Bebekte görülebilen yarık damak, yarık 
dudak, düĢük doğum ağırlığı ve prematürelik gibi durumlarda diğer nedenlerdir. 

 

Nadir olarak bazı sağlıklı bebekler anne memesini güç alır. Biberon ya da yalancı 

emzik kullanan bazı bebeklerde de bu durum gözlenebilir. Bu durumda, uygun pozisyonda 
anneye destek vererek sabırla uğraĢmak gerekir.  
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 Emzirme ve meme bakımında anne eğitimi 

 

WHO ve UNICEF, son yıllarda meme bakımında memenin temiz ve kuru tutulmasının 

yeterli olduğunu bildirmektedir. 
 

 Annenin bebeğini emzirmeden önce ellerin sabunla ve bol temiz suyla 

yıkaması gerekir.  

 Memeler günde birkez sabunsuz yıkanmalı, meme baĢı çatlaklarını 

önlemek için sütten bir miktar sağarak meme baĢına sürülmelidir 
Enfeksiyon durumunda doktora yönlendirilmelidir. 

 Memeleri sıkan giysiler kullanılmamalıdır. 

 Anne beslenmesine özen göstermeli ve bol sıvı tüketmelidir. 

 Emzirmeye doğumdan sonra ilk yarım saatte baĢlanmalıdır. 

 Emzirmeyi olumsuz etkileyen faktörlerden (ağrı, kaygı, stres vb.) 

kaçınılmalıdır. 

  Bebeğin ön sütü ve son sütü alabilmesi için her emzirmede sadece bir 

meme verilmelidir. 

 Bebeğe anne sütüne ilaveten inek sütü ve mama verilmememelidir. 

 Emmeyi engelleyen durumlarla ilgili anne eğitilmelidir. 

 Anneye emzirme tekniği ile ilgili eğitim verilmelidir. 

 Bebeğe yalancı meme ve biberon verilmemelidir. 

 Emziren aneler doktora danıĢmadan ilaç kullanmamalıdır. 

 Anne iĢ hayatı vb. gibi nedenlerle bebeği emziremiyorsa 3 saatte bir 

sütünü sağıp memeyi boĢaltmalıdır. 

 Anneye süt sağma tekniği öğretilmelidir. 

 Emzirmenin sürekliliği için anne bebek aynı odada kalmalıdır. 

 Sezaryen sonrası anneler bebeklerini uygun pozisyonda emzirmelidir. 

 Emzirme döneminde memeleri saran, taĢıyan, geniĢ askılı, pamuklu 

kumaĢtan sütyenler kullanılmalıdır. 

 Meme baĢı sütyen giyilmeden önce mutlaka iyice kurutulmalıdır.  

 Çocuk emdikten sonra memede hâlâ süt kalmıĢsa temiz kaynatılmıĢ bir 

tirle veya süt pompasıyla boĢaltılmalıdır.  

 Genel vücut hijyenine dikkat edilmeli ve mümkünse her gün banyo 

yapılmalı, çamaĢırlar her gün değiĢtirilmelidir. 

 Günde 15-30 dakika olacak Ģekilde sütyenin çıkarılıp memelerin 

havalandırılması yararlıdır. 
 

 Emzirmede hemĢirenin rolü 
 

HemĢireler, baĢarılı bir emzirmenin baĢlatılması ve sürdürülmesi için annelere 

hamilelik döneminde ve doğumu izleyen dönemde eğitim ve danıĢmanlık yapmalıdır.  
 

Ülkemizde annelerin %97’si bebeklerini emzirmektedir. Emzirmenin korunması, 

özendirilmesi ve desteklenmesinde ebe ve hemĢirelere önemli sorumluluklar düĢmektedir.  
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HemĢire, bebeğin bakımı ve beslenmesinin yanı sıra emzirme yöntemi, yararları, 

karĢılaĢılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmalıdır. 
 

HemĢireler, emzirme ile ilgili olumlu tutumun geliĢtirilmesinde, toplumda önderlik 

yapabilecek kesimleri harekete geçirip emzirme kültürünün korunmasında, gerektiğinde 

yeniden geliĢtirilmesinde önemli rol oynar. 
 

HemĢire, annenin hastanede kaldığı süre içinde süt salgılanması, emzirme yöntemi, 
bebek bakımı, karĢılaĢabileceği sorunlar ve çözümleri, meme bakımı, beslenme ve egzersiz 

konularında bilgi vermelidir.  

 
Emzirme yöntemi izlenerek eksikler belirlenmeli ve annenin bebeğini uygun bir 

Ģekilde emzirmesine yardım edilmelidir. Annenin kendi baĢına doğru yöntemle bebeğini 

emzirebileceğinden emin olunmalıdır.  
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

I- Doğum sonu kanama 

II- Preeklampsi/eklampsi  

III- Puerperal genital infeksiyonlar  
IV- BaĢ- pelvis uyuĢmazlığının olması  

V- Mastit 

1. Yukarıdakilerden hangisi postpartum dönemde anneye ait önemli sağlık 

sorunlarındandır? 

A) I-II. 
B) I-II-IV 
C) I-II-III-V 

D) II-III-IV-V 

E) I-III-V 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi doğum sonu egzersizin amaçlarındandır? 

A) Vajen ve perine kaslarının eski tonüsünü kazandırmak  
B) Kilo kaybetmek 

C) Enerji yüklenmesini sağlamak 

D) Laktasyonu artırmak 

E) Perine bölgesindeki ağrıyı azaltmak 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi bebeğin gazı çıkarıldıktan sonra aspirasyon olasılığını 
azaltmak amacıyla uygun pozisyonda yatırılması için önerilen süredir? 

A) Sol yan desteklenerek 30 dakika  

B) Sağ yan desteklenerek 15 dakika 
C) Sol yan desteklenerek 15 dakika 

D) Sağ yan desteklenerek 45 dakika 

E) Sağ yan desteklenerek 30 dakika 

 
4. AĢağıdakilerden hangisi doğum sonu loĢianın karakterindeki değiĢimlerden değildir? 

A) LoĢia genova 

B) LoĢia rubra 
C) LoĢia seroza 

D) LoĢia flava 

E) LoĢia alba 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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 I- Anne rahat ve gevĢek 
 II- Emzirmeden sonra ĢiĢ memeler 

 III- Sağlıklı görünen deri 

       IV- Anne bebek göz teması var. 

       V-Emerken bebek üstten destekli  
5. Yukarıdakilerden hangisi emzirmede doğru davranıĢı gösterir? 

 

A) I-II-III-IV-V 

B) I-II-IV 

C) I-II-III-IV 
D) I-III-IV 

E) I-III-V 
 
 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 

Yenidoğan bebeğe bakım yapabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Bir sağlık kuruluĢunda yenidoğan bebekleri gözlemleyiniz. Doğum sonu 

dönemde bebekte görülen komplikasyonlar ile ilgili araĢtırma yapınız. Konu ile 

ilgili bir sunu hazırlayıp sınıf ortamında anlatınız. 

 

2. YENĠDOĞAN FĠZYOLOJĠSĠ VE BAKIMI  
 

Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde anneye verilen destek ve bilgiler, stresi 

azaltır. BaĢarılı bir gebelik yaĢanmasını sağlar ve ebeveynliğe uyuma katkıda bulunur. Anne 

doğuma ve bebek bakımına hazırlanırsa bebeğin doyumu ile annenin doyumu ve öz saygısı 

artar. 
Postpartum annelere hastaneden çıkmadan önce verilecek eğitim; yenidoğanın bakımı, 

beslenmesi, anne sütünün önemi aile yapısındaki değiĢiklikler, kiĢilerin sağlık eğitim 

gereksinimleri gibi konuları içerir. 
 

Normal yenidoğan ortalama 40 hafta (280 gün) süreyi anne karnında doldurmuĢtur. 

Yenidoğan dönemi ilk 28 günü kapsar. Yenidoğanın ilk 24 saatte bakım ve takibi çok 
önemlidir.  

 

Vücüt ağırlığı ortalama 3000-3500 gram ağırlığındadır. Boyu 48-52 cm, ortalama 50 

cm, göğüs çevresi 35 cm’dir. BaĢ, vücuda göre büyüktür. Ekstremiteler kısa, baĢ büyük ve 
göğüs yuvarlaktır. Boy kısa, alt çene küçük ve göğüs ön arka çapı fazla olup karın ĢiĢtir. Kol 

ve bacaklar yarı fleksiyon, eller yumruk Ģeklinde kapalı, baĢ çoğu zaman öne eğiktir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Normal yenidoğan 

Deri gül pembesi renginde, sıcak ve yumuĢaktır. Sırtında, omuzlarında, kulaklarında 

ve yanaklarında lanugo denilen ipeksi kısa tüyler vardır.  

 

Resim 2.2: Yenidoğanın sırtında lanugo 

Deride kırmızılık (eritema neonatorum), 3-4. günlerde pullanma ve soyulmalar 

(deskuama neonatorum) görülebilir. Doğumdan sonra bebeğin derisi, normal renginden daha 

koyu görülebilir. 
 

En fazla, ense, göz kapakları ve burun kökü üzerinde olmak üzere kırmızı lekeler 

olarak fark edilen küçük damar yumakları, kapiller hemanjiyomlar olabilir. Ġlk aydan sonra 
kaybolur. 

 

Yenidoğan, çoğu zaman doğar doğmaz ilk idrarını yapar. Ġlk dıĢkı 24 saat içinde 

görülür. Siyahımtrak-yeĢil renkli, yapıĢkan bir maddedir ve mekonyum (Meconium) adını 
alır. Ġlk 4-5 gün çıkarılan bu dıĢkı içerisinde bağırsak salgıları, safra boyaları, yutulmuĢ 

epitel hücreleri, lanugokılları ve verniks kazeoza parçaları vardır. 
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Resim 2.3: Mekonyum 

Çocuk çoğu zaman saçlı olarak doğar. Bu saçların bir kısmı bazı çocuklarda 2-3. ayda 

dökülür, yerine yenileri çıkar. 

 
Yenidoğanın dıĢ kulak yolu ve östaki (eustachi) borusu çok kısadır ve kulak zarı 

kanala oblik olarak yerleĢir. Kulakları kafatasına yapıĢık hâldedir. 
 

YENĠ DOĞANIN HAYATĠ FONKSĠYONLARI 

Vücut ısısı 

 

Bebeğin uterus içindeki vücut ısısı 37,6-38 
o
C

 
kadardır. 

Doğumdan sonra 1-2 saat içinde bu ısı 1 veya 2 derece düĢer. 

DıĢ ortama uyum sağladığında yaklaĢık 24 saat içinde tekrar 

(rektal ısı) 37,8 °C kadar yükselir. 

Nabız 

 

Yenidoğanda nabız çok hızlıdır. Dakikada 120-160 kadardır. 

Ortalama 140 dakika/sayı kadardır. 

Solunum 
 

Yenidoğanda diyafragmatik solunum, sık ve karın teneffüsü 

Ģeklindedir. 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 fasılalarla oynatır ve birtakım hareketler yapar. Bu 

hareketler canlıdır ve oldukça çabuktur.  

• Çocuğun uzun süre hareketsiz kalması, kollarını ve 

bacaklarını serbest bırakmıĢ olması veya ara sıra ağır ağır 

hareket ettirmesi normal değildir. 

Uyarılara cevap 

 

Buruna veya ağıza sondanın sokulması da bir nevi uyarıdır. 

Bu durumda sağlıklı bebek yüzünü buruĢturur, aksırır veya 

öksürür. Bebeğin ayaklarına dokununca ayaklarını karına 

doğru çeker. Sağlıksız bebekte ise bu durumlar gözlenmez, 

uyarılara cevap alınmaz veya cevaplar yavaĢtır. 

Refleksler Yenidoğan bebek yaĢamını büyük ölçüde içgüdü ve 

reflekslerle sürdürür. Yenidoğanda bazı reflekslerin 

bulunması sinir sisteminin sağlıklı olduğunu gösterir. 
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Emme refleksi 

Çocuğun ağzına parmak veya anne memesi verildiği zaman 

emme hareketi baĢlar. 

Arama refleksi 

 

Çocuğun yanağına parmak veya meme ucu ile 

dokunulduğunda baĢını o tarafa doğru çevirir ve ağız memeyi 

alacakmıĢ gibi açılır.  

Yakalama 

refleksi 

 

Çocuğun el ve ayakları, muayene eden kiĢinin parmağı ile 

uyarılırsa bebeğin parmakları kapanır ve çocuk dokunan 

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

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 baĢı 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 kavuĢturulur duruma gelir.  

Yürüme refleksi 

 

Bebek kollarından tutulup ayağa kaldırıldığında yürüyor gibi 

adımlarını atarak ilerler. 

Pupilla-ıĢık 

refleksi 

Yenidoğan bebek sesleri iĢitebilir. Kuvvetli sese ve ıĢığa 

karĢı 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 dıĢında esneme, hıçkırık, öksürük ve hapĢırık 

ve emekleme refleksleri de geliĢmiĢtir. 

Tablo 2.1: Yenidoğanın hayati fonksiyonlarının gösterimi 

2.1. Bebek Muayenesi ve Bakımı 
 

Doğumdan sonra 1-4 saatler arasında ya da ilk 48 saat içinde yapılması gereken bu 

muayene, doğumda saptanamayan anomalilerin saptanmasında, bebeğin bakımı ile ilgili 
iĢlemlerin ve gerekli eğitimin yapılmasında çok önemlidir. 
 

Doğumun ilk 1. ve 5. dakikasında yenidoğan APGAR puanlama çizelgesine göre 

fiziksel olarak değerlendirilmelidir. Apgar skoru, doğumdan hemen sonra hipoksik asidoz 
için canlandırma gerektiren bebekleri tespit etmeye yardımcı olan pratik bir yöntemdir. 

 

Yenidoğanın değerlendirilmesi apgar tablosundaki bulgular doğrultusunda yapılır. 
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APGAR DEĞERLENDĠRMESĠ TABLOSU 

BULGULAR 
DEĞERLENDĠRMEDE VERĠLECEK PUANLAR 

0 1 2 

Solunum Yok 
Yüzeysel 

düzensiz solunum 

Düzenli 

kuvvetli ağlama 

Kalp atımı 
Kalp sesleri 

yok. 

Düzensiz 

100 dakika/altında 

Düzenli 100 

dakika/üzerinde 

Deri rengi 
Siyanozlu 

soluk 

Gövde 

pembe, el ve 
ayaklar siyanozlu 

Gövde ve 

ekstemiteler 
pembe 

Hareketler 

(kas tonüsü) 

 

 
 

Genel 

hipotoni 

(hareketsizlik) 

Ekstremitele
rde hafif fleksiyon, 

(vücut hareketleri 

zayıf) hipotonik 

Ekstremitele

r 
fleksiyon 

durumunda 

(hareketli) 

hipertonik 

Uyarılara cevap 

(Burna nelaton 

sondası 
dokundurulduğunda) 

 

Yok 

Zayıf 
ağlama, yüzünü 

hafif kırıĢtırma 

 

Kuvvetli ağlama, 

aksırma öksürme 
vb. 

Değerlendirme 

8-10 puan çocuğun iyi olduğunu gösterir. 

7-4 puan çocuğun tehlikede olduğunu gösterir. 

4’ün altındaki puan çocuğun hayati tehlikesini ve durumun ağır olduğunu gösterir. 
 

Tablo 2.2: Apgar tablosu 

 Fizik muayene: Fizik muayenede bebeğin genel görünümüne bakılır. 
Ağlaması, spontan hareketleri,   ekstremitelerin fleksiyonu kontrol edilir. 

Oksültasyon yöntemi ile bebeğin kalp atımları kontrol edilir. Yenidoğan 

bebeğin boyu ortalama 50 (45-55) cm, baĢ çevresi ise 35 (32,6-37,2) cm’dir. 
BaĢ muayenesinde fontaneller ve sütürlar kontrol edilir. 

 

Resim 2.4: Yenidoğanda baĢ ölçümü 
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Doğum ĢiĢi (kaput suksadaneum): Bu durum vajinal yolla baĢ geliĢi ile doğan 

bebeklerde görülür ve sık rastlanır. Bebeğin doğum kanalından çıkıĢı sırasında doğum 

kanalında sürtünme ve vakum etkisi ile olur. Doğumdan hemen sonra fark edilebilir. BaĢın 

paryetal ve oksipital bölgelerinde, deri ve deri altına sıvı toplanması sonucu oluĢan ĢiĢliğe 
kaput sukkadeneum denir. Birkaç günde kendiliğinden geçer. 

 

Resim 2.5: Kaput sukkadeneum 

Kafa kemiklerinin eklem yerlerini (sütür) geçerek geniĢ bir alana yayılabilir. Tedaviye 

gerek yoktur. Birkaç günde kendiliğinden düzelir. Cilt enfeksiyonlarından korumak 

yeterlidir. 
 

Sefal hematom (cephalhematoma): Kafa kemiklerinde periost altında hematoma 

bağlı Ģekil bozukluğuna sefalhematom (cephalhematoma) denir. ġiĢlik yavaĢ geliĢir, 

ağrısızdır, 2-10 hafta içinde kendiliğinden kaybolur. 

 

Resim 2.6: Sefalhematom 

Sıklıkla kafa yan taraflarında olur. YavaĢ ilerlediği için doğumdan hemen sonra fark 

edilmeyip saatler sonra ortaya çıktığı görülebilir. BaĢlangıçta serttir, zamanla yumuĢar. 2 

hafta ile 3 ay arasında kendiliğinden düzelir. 
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Mongol lekesi: Genellikle normal bebeklerin lumbosakral bölgelerinde, kalçalarında 

ve bazen de alt bacaklarında, sırtında, gövdelerinin yanlarında ve omuzlarında kurĢuni 

kahverengi veya mavi-siyah lekeler görülür. Bu lekelere mongol lekesi denir. Bir yaĢın 

sonuna doğru kaybolur. 

 

Resim 2.7: Mongol lekesi  

Milia: Yeni doğmuĢ bebeklerin yüzünde sivilceye benzeyen küçük beyaz kistlere 

milia denir. Alında, burun ve yanaklarda 1 mm çapında beyaz yağ kabarcıkları Ģeklinde 

görülür. Birkaç hafta içinde kendiliklerinden düzelir. 

 

Resim 2.8:Milia 

Emme refleksi: Çocuğun ağzına parmak veya anne memesi verildiği zaman emme 

hareketi baĢlar. Bu duruma emme refleksi denir. 
 

Moro refleksi: Çocuğun baĢı hafifçe kaldırıldıktan sonra aniden bırakılırsa ani bir 
refleksle sıçrar (kollarını açıp kapama) önce kol ve bacaklar ani bir ekstansiyon durumu alır. 

Eller, kollar ve parmaklar açılır.  
 

Bu refleks, bebeğin ellerini tutup vücudunu biraz havaya kaldırdıktan sonra kollarını 
bırakınca da görülür. Bebekler, ani sesler duyduklarında ve uyurken de bu hareketi yapabilir. 
 

Babinski refleksi: Bebeklerin ayak tabanının orta kısmına dokunulduğunda ayak 

parmaklarının açılmasıdır. Bu refleksin en yoğun olduğu dönem 40 günlük olduğu dönemdir. 
 

Bu reflekslerin dıĢında esneme, hıçkırık, öksürük ve hapĢırık ve emekleme refleksleri 

de geliĢmiĢtir. 
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 Umblikal kord (göbek kordonu) bakımı 
 

Bebek doğduktan sonra umblikal kordon, mikroorganizmalara açık hâle gelir ve bu 

yüzden bakımına özen gösterilmelidir. Göbek bakımına özen gösterilmesi, bebeği ve anneyi 
enfeksiyondan korur.  

 

Dünya Sağlık Örgütü geliĢmiĢ olan ülkelerde yenidoğan enfeksiyonların önlenmesinde 
doğumdan sonra ilk üç gün, günde bir kez antiseptik sıvılarla göbek bakımı uygulamasının 

uygun olduğunu bildirmiĢtir. Umblikal kord bakımı %70’lik alkol ya da hidrojen peroxide ile 

yapılır. Doğumdan sonra ilk hafta içinde umblikal kordun çevresinde enfeksiyon geliĢebilir. 

HemĢire, taburcu olmadan önce ailelere kordun enfeksiyon belirtilerini öğretmeli ve 
enfeksiyon belirtileri görüldüğünde mutlaka doktora gitmelerini açıklamalıdır. 

 

Umblikal kord yaklaĢık 7–15 gün içinde düĢer. Umblikal kord düĢene kadar bebeklere 
silme banyo yaptırılır. Umblikal kordun kuruyup düĢmesini kolaylaĢtırmak ve göbek 

enfeksiyonunu önlemek için göbek yarası ıslak bırakılmamalı, açıkta tutularak tamamen 

kuruması sağlanmalıdır. Bebeğin alt bezinin umblikal kordun altında kalmasına dikkat 

edilmelidir. Böylece göbek kordonun bebeğin idrarı ile ıslanması önlenecek, hava ile temas 
etmesi sağlanacak ve sürtünme ile oluĢabilecek iritasyon önlenecektir. 
 

 Ağız bakımı 
 

Pamukçuk emzirme döneminde sıklıkla karĢılaĢılan ve emzirmenin erken kesilmesine 
neden olan baĢlıca faktörlerden biridir ancak hemĢirelerin erken tanı ve tedaviye yönelik 

bilinçli uygulamaları ile pamukçuk, emzirmenin süre ve kalitesini olumsuz etkileyen bir 

faktör olmaktan çıkabilir. 
 

Tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi pamukçukta da korunmanın en iyi yolu hijyendir. 

HemĢirenin sorumluluklarından biri de pamukçuğun oluĢumu ve yayılmasını önlemeye 

yönelik uygulamaların annelere ve bebek bakımını üstlenen diğer kiĢilere öğretilmektir. 
 

Bu uygulamalar;  

 Annenin bebeği emzirmeden önce ve her bez değiĢtirmeden sonra ellerini 

ılık sabunlu su ile yıkaması,  

 Bebeğin ellerinin yıkanması,  

 ÇarĢafların, oyuncakların ve diğer malzemelerin yüksek ısıda sık 

yıkanması,  

 Annenin kullandığı meme pedlerinin her emzirmeden sonra değiĢtirilmesi 

ve sıcak sabunlu su ile yıkanmadan tekrar kullanılmaması,  

 Biberonların sık kaynatılması,  

 Meme bakımına özen gösterilmesidir. 
 

 Göz, burun ve kulak bakımı 
 

Yenidoğan bebekte göz bakımında karĢılaĢılan sorun, hangi topikal ajanın 

kullanılacağıdır. Bakteriyel enfeksiyonlardan korunmada, % 1’lik gümüĢ nitrat solüsyonları 

gonokoksik konjunktivite karĢı koruma sağladığı hâlde, bebeklerin %90’ında kimyasal 
iritasyon, hiperemi, ödem ve akıntıya yol açabilir. Son yıllarda viral enfeksiyonlara karĢın 

korumayı da içerdiğinden profilakside %2,5’lik povidone-iodine solüsyonları önerilmektedir. 
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 Perine bakımı 
 

Kız ve erkek bebeklerde genital bölgenin bakımı önemlidir. Bebeğin altı her 

değiĢtirildiğinde bu bölge temiz su ile yıkanır ve durulanır. Perine bölgesinin yıkanması, 

idrarda bulunan amonyağın bebeğin derisini irrite etmesini ve piĢik geliĢmesini önler. 
 

Erkek bebeklerde sünnet derisi geriye doğru kıvrılarak glans penis temizlenmelidir. 

Kızlarda vulva ve labia kıvrımları ayrılarak ıslak bir bezle önden arkaya doğru silinerek tüm 

dıĢkılar temizlenir. Her silmede bezin temiz tarafı kullanılır Böylece üretraya dıĢkıda 
bulunan mikroorganizmaların bulaĢması önlenir. 

 

Temizlik için ıslak mendiller çok kullanıĢlı olsa da kimilerinde alkol ve parfüm 
bulunabilir. Bu nedenle ilk iki ayında bebeğin altı sadece pamuk ve suyla temizlenmelidir. 

 

Bu bölgenin sık sık ve uzun süre idrar, gaita, sabun ya da kimyasal maddelerle temas 
etmesi sonucu deride inflamasyon ya da döküntüler oluĢabilir.  

 

PiĢiği önlemek için; 

 

 Bebeğin altının kısa aralıklarla havalandırılması,  

 Alt bezlerinin deterjan yerine sabunla yıkanması ve bol suyla 

durulanması,  

 Bebeğin altının sık kontrol edilmesi,  

 Her idrar, gaita yapıĢında perine bölgesinin ıslak bezle silinmesi ve 

kurulanması, 

 Ġshalli olan bebeklerin perine bölgesinin tümüyle yıkanması,  

 Aspirasyon ve akciğer sorunları geliĢebileceği için perine bakımında 

pudra kullanılmaması,  

 Enflamasyonlu bölgeye yağ sürülmemesi,  

 YumuĢak ve steril alt bezi kullanılması gereklidir.  

 

Bunlara rağmen ciltte piĢik olursa piĢik kremi kullanılabilir. 

 

 Bebeğin banyosu 

 

Bebeğin göbek kordonu kuruyup düĢene kadar normal banyo yaptırılması önerilmez 

çünkü umblikal kordun ıslatılması, bu bölgede bakterilerin üremesine ve enfeksiyona neden 
olur ve aynı zamanda ıslanan göbeğin düĢmesi de gecikir. Bu dönem içerisinde bebeğin 

vücudu silinerek silme banyo Ģeklinde temizlenmelidir. Bebeğin göbeği 7- 15 gün içinde 

düĢer. Bebeğin göbeği düĢtükten sonra normal banyo yaptırılabilir. 
 

Bebek yaz döneminde her gün, kıĢ döneminde ise haftada iki-üç kez banyo 

yaptırılabilir. Yenidoğan banyosunda oda ısısı üĢümeyi önlemek için yaklaĢık 24–25 °C, 

banyo suyu yaklaĢık 37–38 °C olacak Ģekilde ayarlanmalıdır. Su sıcaklığı ön kol iç yüzü ile 
ayarlanır. Banyo sırasında önce gözler, yüz, ekstremiteler, en son perine yıkanmalıdır. 
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 Bebeğin kıyafet ve bezlerinin temizlenmesi 

 

Bebeğin giysileri, vücudunu tahriĢ etmeyecek nitelikte ve pamuklu kumaĢtan 

olmalıdır. Bebeğin cildi çok hassas olduğundan kimyasal yumuĢatıcı ve deterjanlar tahriĢlere 
yol açabilir. Bebeğin çamaĢırlarının yıkanmasında kullanılan deterjan ve bol su ile 

durulanmalıdır. Bebeğin çamaĢırlarının yıkanmasında sabun veya sabun tozu tercih 

edilmelidir. 

 
 Vücut sıcaklığı ve ateĢ 

 

Normal ortalama vücut sıcaklığı 37 °C'dir. Vücut sıcaklığının oral ölçümde 37,8 °C, 
rektal ölçümde 38 °C'nin üzerinde saptanması ateĢ olarak kabul edilir. Ülkemizde, 

çocuklarda sık görülen enfeksiyon hastalıklarının primer belirtilerinden olan yüksek ateĢ, 

ailelerin sağlık bakımı almalarını gerektiren ve yoğun korku, anksiyete yaĢamalarına neden 

olan bir durumdur. Özellikle çocuklarda immün sistemin immatür olması, geliĢimsel ve 
biyolojik değiĢiklikler nedeniyle enfeksiyon hastalıkları ve dolayısıyla yüksek ateĢ, 

yetiĢkinlerden daha yüksek oranda görülmektedir.  

 
0–5 yaĢ grubunda yüksek ateĢin en fazla görülen yan etkileri febril konvulsiyon, kalp 

yetmezliği ve dehidratasyondur. Yüksek ateĢe bağlı görülen febril konvulsiyon, özellikle üç 

yaĢ altındaki çocuklarda, kıĢ mevsiminde, çoğunlukla solunum yolu, gastrointestinal 
enfeksiyonlar, kızamık, menenjit gibi hastalıklara bağlı olarak ve genelde enfeksiyonun 

baĢlangıç döneminde, ateĢin ani, hızla yükselen ilk saatlerinde görülmektedir. Bu nedenlerle 

ailelerin primer hastalık belirtisi olan yüksek ateĢ görüldükten hemen sonra bir sağlık 

kurumuna baĢvuruları ve uygun önlemlerle yüksek ateĢi kontrol altına almaları yapılan 
sağlık eğitimleri ile sağlanabilir. 

 

 Bebeğin uyku düzeni 
 

Bebek bir karyola ya da beĢiğe yatırılmalıdır. Yenidoğan bir günde ortalama 16–19 
saat uyur. Bebek uyurken yan, yüzüstü yatırılması tavsiye edilmektedir. 

 

 Bebeğin gazının çıkarılması 
 

Bebek gazı olduğunda huzursuzdur. Karnına dokunulduğunda yüzünü buruĢturup 

ağlar ve bacaklarını karnına doğru çeker. Her beslenmeden sonra bebeğin gazının 

çıkarılmasına yardımcı olunmalıdır. Bebeğin gazı, bebek dik pozisyonda tutulup sırtı hafifçe 

ovularak çıkartılır. 

 

2.2.Yenidoğanın Beslenmesi 
 

Yenidoğan için en uygun besinin anne sütü olduğu ve emzirme konusu daha önce 

anlatılmıĢtı. Emzirmenin mümkün olmadığı hastalıklar, annenin kullanmak zorunda olduğu 

ilaçlar veya annenin ölümü gibi durumlarda bebeğe inek sütü veya formül süt verilebilir. 
Ġnek sütü ilk aylarda sulandırılarak hazırlanmalıdır.  



 

 36 

Yenidoğan bebeğin sağlıklı bir biçimde büyüyüp geliĢmesinde yeterli ve dengeli 

beslenmenin payı büyüktür. Yetersiz ve dengesiz beslenme büyüme geliĢme gerilikleri ile 

ölümlere neden olmaktadır. DSÖ raporlarına göre geliĢmekte olan ülkelerde bebek 

ölümlerine neden olan hastalıkların baĢında ishal, pnömoni ve bronĢit enfeksiyonlarını 
önlemenin en kolay yollarından birinin anne sütü ile beslenme olduğu belirtilmektedir. 

 

Resim 2.9: Verilen besini reddeden bebek 

Ek gıdalara baĢlarken bütün yeni besinler bir arada verilmemeli ve az miktarda 

verilmeye baĢlanıp giderek miktarı artırılmalıdır. Bebek verilen besini reddediyorsa birkaç 

gün ara verilip tekrar denenmelidir. Hijyenik olarak hazırlanıp uygun koĢullarda saklanmalı, 

temiz kaplarda ve temizlik kurallarına uygun olarak servis edilmelidir. 
 

2.3. Doğum Sonu Dönemde Bebekte Görülebilecek Sorunlar 
 

Doğum sonu dönemde bebekte görülebilecek sorunlar aĢağıda anlatılmıĢtır. 
 

 Fizyolojik sarılık 
 

Fizyolojik sarılık, sağlıklı yenidoğanlarda sık görülür. Kanlarındaki bilirubin 

miktarının artması sonucu görülen bir çeĢit sarılıktır. Doğumdan sonraki ilk haftada her 
doğan bebeğin kanında mutlaka bilirubin miktarında artıĢ gözlenmektedir. Normal doğan 

bebeklerin %60'ında görülürken erken doğan bebeklerin %80'inde görülebilmektedir. 

Doğumdan sonraki ilk on gün içinde bilirubin düzeyi normale döner. 

 

Resim 2.10: Fizyolojik sarılık 

Yeterli beslenme ve bebeğin ısısının korunması fizyolojik sarılık geliĢmesinin 

önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında önemlidir. 
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 Gaz 
 

Miadında doğan bebekler emme, yutma, sindirme ve metabolize etme yeteneğine 

sahiptir ancak mide ve özefagus arasındaki kardiyak sfinkteri, pilor sfinkteri kadar iyi 

geliĢmemiĢtir. Bu nedenle gaz problemleri görülebilir. 
 

Gaz genellikle beslenme esnasında hava yutulması ya da ek besinler nedeniyle 
görülür. Bebek huzursuzdur ve ağlayabilir. Yutulan hava midede kalırsa kusma, bağırsaklara 

geçerse kolik tehlikesi vardır. 
 

 Pamukçuk 
 

Pamukçuk, candida albicans grubu mantarların ağız mukozasında oluĢturduğu bir 
enfeksiyondur. YaĢamın ilk altı ayı boyunca en sık görülen fungal enfeksiyon olan 

pamukçuk, bütün bebeklerin yaklaĢık %2-5’inde görülürken prematürelerde daha yüksek 

orandadır. 
 

Bebeklerde pamukçuğun en tipik belirtisi ağızda görülen (dilin üzerinde, dudak ve 
yanağın iç kısmında, bazen boğazda) krem/beyaz renkte noktalardır. Bu noktalar süt kesiği 

veya peynir görünümünde olup kazındığında altındaki bölgenin yavaĢça kanadığı görülür. 

Tükürükte ya da dudakların iç yüzünde beyazımsı bir parlaklık vardır.  
 

Pamukçuk nedenleri; 
 

 Annenin sık genital mantar enfeksiyonu öyküsü,  

 Annenin gebelik ve doğum eylemi sırasında antibiyotik kullanmıĢ olması,  

 Anne ya da bebekte uzun süre steroit kullanımı,  

 Çatlak meme ucu  

 Annenin östrojen içeren kontraseptif kullanması,  

 Nemli emzirme pedlerinin veya sütyenlerin meme ucu dokusuna uzun 

süre temas etmesi,  

 Plastik kenarlıklı meme pedlerinin kullanımı,  

 Bebekte emzik kullanımı gibi faktörlerdir. 

  

Resim 2.11: Pamukçuk 
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 PiĢik 
 

Özellikle perinede görülen kızarıklıkla karakterize lezyonlardır. Genellikle alt bezinin 

sık değiĢtirilmemesi, çamaĢırların uygun yolla yıkanmaması, alt değiĢtirme sırasında hijyen 

kurallarına uyulmaması ve hazır beze karĢı olan hassasiyet nedeniyle geliĢir. 

 
 Göbek enfeksiyonu 

 

Göbek enfeksiyonu, bebeğin doğumundan sonra umblikal kordun steril Ģartlarda 
kesilmemesi, kuru tutulmaması ve umblikal kord bakımı sırasında el hijyeninin iyi olmaması 

nedeniyle özellikle doğumdan sonraki ilk haftada görülen bir enfeksiyondur. Etken 

genellikle E.coli ya da stafilokoktur. Göbek enfeksiyonu belirtileri, kızarıklık, akıntı, 

kanama, ĢiĢlik ve hassasiyettir. 
 

 Göz enfeksiyonu 
 

Göz enfeksiyonu genellikle doğum esnasında doğum kanalından mikroorganizmaların 

bulaĢmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Doğumdan hemen sonra gözde enfeksiyon geliĢimini 

önlemede bazı ilaçlar kullanılmasına rağmen kullanılan ilacın mikroorganizmaya yönelik 
olmaması, ilacın tam olarak konjunktival boĢluğa uygulanamaması ve bakım sırasında el 

hijyeninin iyi olmaması gözde enfeksiyona neden olabilir. Bazen, proflaksi için kullanılan 

gümüĢ nitrat da gözlerde hafif derecede konjunktivite neden olabilir.  
 

 Tortikolis  
 

Boynun her iki yanında bulunan bir ucu yukarıda kulak arkasındaki mastoid kemik 

çıkıntısına diğer ucu aĢağıda köprücük kemiğine bağlı olan Sternokleidomastoid kasının 

doğum sırasında çekilmesi sırasında hasar görmesine bağlı olduğu düĢünülmektedir. Sıklıkla 

doğumdan sonra 2 hafta bulgu vermez. 2 haftadan sonra kas üzerinde 1-2 cm’lik, hareketsiz, 
sert, iğ Ģeklinde kitle ele gelir. Bebeğin baĢı o tarafa yatıktır, çenesi karĢı tarafa dönüktür. 

Fizik tedavi ile 2-3 ay içinde düzelir. 
 

 Köprücük kemiği kırıkları 
 

Yenidoğanda en sık görülen kemik kırığı Ģeklidir. YeĢil ağaç kırığı (kemik gövdesinin 
çatlaması Ģeklinde) olduğu için 1 hafta 10 gün geçip sert bir ĢiĢlik ortaya çıkmadan 

anlaĢılması zordur. Sadece bebeği kucaklarken dikkat etmek gerekir. Kırık uçları ayrıĢmıĢsa 

kol hareketleri azalır ve ağrılı bir hâl alır. Bu durumda ortopedistin görmesi gerekir. 
 

 Deri kesileri 
 

Sezaryen ile doğumlarda özellikle saçlı deride bistüri ile ortaya çıkan kesilerdir. Sık 

görülür. 
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2.4.Özel Durumları Olan Bebeklerde TeĢhis ve Bakım  
 

Doğumdan sonra 1-4 saatler arasında ya da ilk 48 saat içinde yapılması gereken bu 
muayene, doğum öncesi ve doğumda saptanamayan anomalilerin saptanmasında, bebeğin 

bakımı ile ilgili iĢlemlerin ve gerekli eğitimin yapılmasında çok önemlidir. 
 

2.4.1. Prematüre Bebek  
 

Gebeliğin 28-37. gestasyon haftaları arasında gerçekleĢen doğum eylemine preterm 

doğum eylemi, doğan bebeğe de prematüre bebek denir. Prematüre bebek ağırlığı 2500 

gramın altındadır. Ġç organlar tam olarak geliĢmemiĢtir. Fontaneller büyük ve suturalar 
aralıklıdır. Deri ince, pembe kırmızı görünümde ve lanugo tüycükleri ile kaplıdır. Yağ 

dokusu az, derisi buruĢuktur. Tırnaklar, parmak ucuna eriĢmemiĢtir ve yumuĢaktır. 

Ağlaması, zayıf ve tek düzedir. Vücut ısısını iyi koruyamaz. Akciğer ve solunum merkezi iyi 
geliĢmemiĢtir. Solunum zayıftır, refleksler geliĢmemiĢtir. Emme ve yutma fonksiyonları iyi 

değildir. Öksürük refleksi düĢüktür ya da yoktur.  

 

Resim 2.12: Prematüre bebek 

 Prematüre bebeklerde bakım 
 

 Bebeğin ısı uyumu sağlanmalıdır (Tercihen küvez olmalıdır.). 

 Bebeğin altı ıslak bırakılmamalıdır. 

 Göbek kordonları geç düĢeceğinden göbek düĢünceye kadar bebek 

yıkanmamalı, silinerek temizlenmelidir. 

 Bebek enfeksiyonlardan korunmalıdır. 

 Beslenmesine özen gösterilmelidir. 

 Anne sütünün beslenmedeki önemi anlatılmalıdır (özellikle kolostrumun 

önemi). 

 Bebeği hipoglisemiden korumak için ilk besin yarım saat içinde 

verilmelidir. 

 Etkin emme olmayan bebeklerde damlalık kullanılmalıdır. 

 Bebek duraklayarak emdiği için emme daha sık aralıklar ile yapılmalı ve 

süresi uzatılmalıdır. 

 Prematüre bebekler günlük kilogram baĢına 200 ml anne sütü almalıdır. 

 Prematüre bebeklerin cildi çok hassas olduğu için pamuklu giysiler tercih 

edilmelidir. 
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2.4.2. Postmatüre Bebek (Sürmatür) 
 

Gebeliğin 42. haftasında veya daha sonra doğmuĢ bebeklere postmatüre adı verilir. 

42. hafta ve sonrası doğan bebekler sürmatüre bebek, postmatüre bebek, post-term 

bebek adlarını alabilir. Hamileliğin normal süresini aĢması yaklaĢık olarak doğumların % 3-
5′inde görülür.  
 

42. haftasına ulaĢmıĢ olmasına karĢın henüz gerçekleĢmemiĢ olan doğumun dıĢarıdan 

uyarılarak baĢlatılması önerilir çünkü normal hamilelik süresinin 14 günden daha fazla 
aĢılması hâlinde rahim içindeki bebeğin yaĢamı tehlikededir. Plasenta yaĢlanmıĢ olduğundan 

bebek yeteri kadar beslenemez ve oksijen gereksinimini tam olarak karĢılayamaz. Bu 

nedenle bebeğin doğumunun gerçekleĢtirilmesi için bazı yöntemler uygulanır. Normal 

doğumun beklenmesi planlandığında doğum gerçekleĢene kadar anne ve bebek yakından 
izlenmelidir. 
 

Normal doğum eylemi sırasında sıkıntı yaratabilecek bu durum doğum eyleminin 

uzaması, zor ve müdahaleli doğum (vakum, forseps) riskinin artması, doğum eylemi 

sırasında bebeğin omzunun takılması ve çeĢitli yırtıkların oluĢumu, doğum sonrası uterin 
kasılmaların etkili olmaması nedeniyle aĢırı kanama gibi sorunlara yol açabilir. Ayrıca 

plasentada dolaĢım bozulmasına bağlı olarak oksijen ve besin maddelerinin yeterince 

taĢınamaması sonucu fetal distres geliĢimi yönünden anne ve bebek izlenmelidir. 
 

 Sürmatür bebeğin özellikleri  
 

 Boy ve kilo, miadında doğanlara göre daha fazladır. 

 Su kaybına bağlı cilt, kuru ve buruĢuktur. 

 Ciltte yer yer soyulmalar vardır. 

 Deri altı yağ dokusu azdır. 

 Saç sınırları kesinleĢmiĢ ve saçlar uzundur. 

 Tırnaklar uzun ve kıvrıktır. 

 Lanugo yoktur, verniks kaseosa azdır. 

 Bebek uyanık ve endiĢelidir. 
 

 Sürmatüre bebeklerde bakım  
 

 Sürmatür bebekler mekonyum aspirasyonu açısından değerlendirilmeli ve 

hava yolları dikkatli temizlenmelidir. 

 Fetal distres yaĢayan bebeklerin uygun bakımı yapılıp dikkatli 

izlenmelidir. 

 Bebek hareketleri, sağlık göstergesi olarak dikkatlice izlenmelidir. 

 Sürmatür bebekler plasental yetmezliğe bağlı hipoglisemi 

hiperbilirubinemi ve solunum güçlüğü gibi problemler açısından 
izlenmelidir. 

 Sürmatür bebekler gerektiğinde yoğun bakıma alınmalıdır. 
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2.4.3. DüĢük Doğum Ağırlıklı Bebek 
 

Miadında doğmasına rağmen doğum ağırlığı 2500 gram ve altında yenidoğan 

bebeklere düĢük doğum ağırlıklı bebek denir. 
 

 DüĢük doğum ağırlıklı bebek nedenleri 
 

 Annenin gebelik döneminde geçirdiği hastalıklar (kızamıkçık, frengi, 

toxoplazmosis, ağır zehirlenmeler) 

 Beslenme bozuklukları  

 Sigara 

 Anne yaĢının küçüklüğü 

 Radyasyona maruz kalma 

 Plesentaya ait bozukluklar  

 Çoğul gebelik 

 Erken membran rüptürü  

 

Resim 2.13: DüĢük doğum ağırlıklı ve normal bebek 

DüĢük doğum ağırlıklı bebeklerin bakımı prematüre bebeklerin bakımı gibidir. 
 

2.5.Konjenital Anomaliler 
 

Doğumda var olan geliĢimsel hastalıklar; konjenital anomali, doğum defekti, 

konjenital malformasyonu içerir.  

 
Anomaliler genellikle tek ya da birden fazladır. Bunlar minör, hafif ya da majör 

anomaliler Ģeklinde olabilir. 
 

Not: Fetüste görülen anomalilerden anansefali, hidrosefali ve spina bifida, Doğum, 

Riskli Durumlar ve Bakım adlı eğitim materyalinde verilmiĢtir. Burada aĢağıdaki 
anomaliler hakkında bilgi verilecektir. 
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 Yarık damak ve dudak  
 

YaklaĢık 600-700 doğumda bir görülür. Genelde dudak ve damak yarığı birlikte 

görülse de tek baĢına dudak ya da tek baĢına damak yarığı da görülebilir. Üst çenede önden 

arkaya uzanan bir yarık vardır. Dudaktan küçük dile kadar tüm çene ve damağı 
kapsayabileceği gibi sadece yumuĢak damakla sınırlı kalabilir. Dudak ve damak ayrı olarak 

geliĢtikleri için dudak ve damak yarıkları çeĢitli Ģekillerde görülebilir. Açıklık dudak 

bölgesinde meydana geldiyse yarık dudak (tavĢan dudak), damak bölgesinde meydana 

geldiyse yarık damak adını alır. Yarık dudak ve damak ayrı ayrı olduğu gibi beraber de 
görülebilir. 

 

Bu çocukların en büyük problemi beslenme güçlüğüdür. Çocuk ağızda vakum 
oluĢturamaz ve ememez. Verilen gıdalar burundan gelebilir. Yarık damağı olan bebekler 

beslenmeleri sırasında dik tutulmalı, besinler damlalıkla ya da özel emzikli biberonlarla 

beslenmelidir.  
 

Yarık damak tanısı doğrudan muayene ile konur. Yarık dudak anomalisi saptandığında 

aileye konuyla ilgili bilgi verilir ve bebeğin beslenmesi düzenlenir. Bebek bir ya da daha 

fazla operasyonla normal bir görünüĢe ve normal fonksiyonuna kavuĢur. 

 

Resim 2.14: Yarık dudak 

 Diafragma hernisi  
 

Karın ve göğüs boĢluklarını birbirinden ayıran diaframdaki bir defekt nedeniyle karın 
boĢluğundaki organların kısmen göğüs boĢluğuna fıtıklaĢması durumudur. Defektin 

ağırlığını göğüs boĢluğuna geçen karın organlarının büyüklüğü belirler.  
 

 Doğumsal kalp anomalileri  
 

Yenidoğanda en sık görülen doğumsal anomaliler kalbe aittir. Her 1000 doğumda 6-7 

bebek bu problemle doğar. Konjenital kalp hastalıkları Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve 

Bakımı dersinde ele alınacağından burada isimlerinden bahsedilecektir. 
 

Konjenital kalp defektleri değiĢik Ģekillerde sınıflandırılmaktadır. AĢağıdaki 
sınıflandırma siyanozun olup olmadığına göre yapılmıĢtır: 
 

Asiyanotik (siyanozsuz) kalp defektleri 
 

 Patent duktus arteriosus(PDA) 

 Atriyal septal defekt(ASD) 

 Ventriküler septal defekt(VSD) 
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 Aort koarktasyonu 

 Aort stenozu 

 Pulmoner stenoz 
 

Siyanotik (siyanozlu) kalp defektleri 

 Büyük damarların transpozisyonu  

 Trunkus arteriosus 

 Fallot tetrolojisi 

 Triküspit atrezisi 
 

 Ġmperfore anüs (anal atrezi) 
 

Anüsün doğuĢtan kapalı olmasıdır. Bazen anüs deliği olduğu hâlde, deliğin 1-2 cm iç 

kısmında bağırsak tıkalı olabilir. Doğum sonrası iki gün dıĢkı yapmayan bebeklerde 

tıkanıklık düĢünülmelidir. 

 

Resim 2.15: Ġmperfore anüs 

 Özofagial atrezi ve trakea-özofagial fistül 
 

Özofagusun kapalı olması veya trakea ile özofagus arasında bir geçit olmasıdır. 
Beslenmeye çalıĢan bebekte siyanoz ve aĢırı miktarda yutulmamıĢ mukus görülür. Bebek 

aspire edilir ve pediatriste haber verilir. 
 

 DoğuĢtan kalça çıkığı (DKÇ) 
 

Birçok hastalıkta olduğu gibi erken tanı koymak önem taĢır. Özellikle ilk altı ay içinde 
uygulanan tedaviler baĢarıyla sonuçlanmaktadır. Ağrı gibi herhangi bir dıĢ belirtisi olmaması 

tanıyı güçleĢtirmektedir. Ġlk tanı, çocuk uzmanı muayenesi ile belirlenmesine karĢın kesin 

tanı, çocuğun 0-12 aylık döneminde ultrason tetkikleri veya 6-18. aylarda röntgen filmleriyle 
yapılabilmektedir. 18. aydan sonra çocuk yürümeye baĢladığında kolay fark edilir. Tedavi 

alçı veya cerrahi yöntemlerle olur. 
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Resim 2.16: DoğuĢtan kalça çıkığı 

 

Kundak uygulamasının yasaklanmasıyla tedavinin ilk adımı atılır. Ġlk altı ayda yapılan 
tanı sonucunda pavlik bandı veya pavlik bandajı olarak bilinen yöntem veya frejka yastığı 

uygulanır. Bu bandajlar çocuğu rahatsız etmez. 
 

 Talipes (yumru ayak) 
 

Ayağın bir yöne doğru bükülmesidir. Yumru ayak bir ayak veya her ikisini 
etkileyebilir. Anneye çocuğunu pediatrik cerraha muayene ettirmesi söylenmelidir. 

 

Resim 2.17: Talipes(yumru ayak) 

2.6.Yenidoğan HemĢiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 

Yenidoğan hemĢiresi; profesyonel hemĢirelik rolleri doğrultusunda yenidoğan ve 

yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin dıĢ ortama uyumunun sağlanması, 
sağlıklı büyüme ve geliĢmesi, anne sütü ile beslenmesi, hastalıklardan korunması ve 

sağlığının en üst düzeyine çıkarılmasında önemli rolleri olan, hastalandığında bakımından 

sorumlu olduğu bebeği kapsamlı olarak değerlendirip klinik belirti ve bulguları 

yorumlayabilen, ailesi ile birlikte değerlendiren, yenidoğanın bakım gereksinimlerini tespit 
ederek kanıta dayalı bilgiler doğrultusunda uygun bakımı planlayabilen, ünitedeki araç-

gereçleri kullanabilen, araçlardaki verileri değerlendirip yorumlayabilen, bebekler ve 

yakınları ile iletiĢimi ve onlara uygun terapötik yaklaĢım kurabilen, eğitim ve danıĢmanlık 
yapabilen ve ekip anlayıĢı içinde, ekip üyeleri ile iyi iletiĢim ve iĢbirliği kurma becerisine 

sahip hemĢiredir. 
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 HemĢirelik bakımı 
 

 Bebeğin anomalili olması, erken doğması, düĢük doğum ağırlıklı olması 

veya bebeğin kaybı gibi ailelerde anksiyete ve strese neden olan krizli 

dönemlerde aileye destek olur.  

 Yenidoğanın değerlendirmesini yapar. Yenidoğanın normalden sapma 

durumunda hekimi bilgilendirir.  

 Yenidoğan hemĢiresi yenidoğanın vücut ısısının korunması ve 

sürdürülmesini sağlar. 

 Aile bebek etkileĢiminin en erken dönemde baĢlamasına yardımcı olur. 

Bunun için annenin gereksinimlerini karĢılar. Anne-bebek arasındaki 

iliĢkinin niteliğini değerlendirir.  

 Yenidoğan enfeksiyonlarının önlenmesi için gereken önlemleri alır. 

 Yenidoğan hemĢiresi gerektiğinde hastanın güvenli bir biçimde 

taĢınmasını sağlar. 

 Transport ile ilgili tüm koĢulları hazırlar.  
 

 Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma 
 

 Tanı amaçlı bebekten alınması gereken örnekleri alır, uygun Ģekilde ve en 

kısa sürede yerine ulaĢtırılmasını sağlar. 

 Gerektiğinde hastayı ameliyata ve iĢlemlere hazırlar.  

 Ġlaç uygulamalarını yapar, ilaçların etkisi ve yan etkisi yönünden gözler, 

istenmeyen bir etki görüldüğünde uygun giriĢimlerde bulunur. 
 

 Eğitim ve danıĢmanlık 
 

 Aileler ile sürekli iletiĢim hâlinde bulunur. Bebeği aile ve çevresi ile bir 

bütün olarak ele alır. Bakımın her aĢamasında annenin hazır oluĢluk 

düzeyini değerlendirerek anneyi bakıma katar.  

 Bebeğin sağlığını koruma ve geliĢtirme için bakımın her düzeyinde aileye 

rehberlik eder, sağlık eğitimini planlar, uygular (anne sütü ve önemi, 

emzirme tekniği, meme bakımı, yenidoğan tarama testleri, büyüme ve 
geliĢme, kazaları önleme, aĢılama, izlem ve kontroller vb.).  

 Anne bebek arasındaki iliĢkiyi güçlendirmek için tensel temas, yenidoğan 

masajı ve anne sütüyle beslenmeyi destekler.  

 Bebeğin beslenmesi ve emzirme tekniği konusunda anneyi bilgilendirir.  

 Yenidoğan tarama testlerinin önemi ve yapılması konusunda aileyi 

bilgilendirir. Konu ile ilgili toplum eğitimlerine önem verir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

I-Pamukcuk 
II-Konstipasyon 

III-Sarılık 

IV- PiĢik 
V-Milia 

1. Yukardakilerden hangisi yenidoğanın sağlık sorunlarından değildir? 

A) Yalnız I 
B) I -II 
C) I-II-III 
D) II-IV 

E) I-II-III-IV-V 
 

I-Fizyolojik sarılık 

II-Gaz 
III- Pamukcuk 

IV-PiĢik 

V-Göbek enfeksiyonu  
2. Yukarıdakilerden hangisi doğum sonu dönemde bebekte görülebilen sorunlardandır?  

A) I-II-III-IV 

B) I-II-III-IV-V 
C) I-II-IV-V 

D) I-II-V 

E) I-V 
 

I-Meme bakımı 
II- Aile planlaması 

III- Perine bakımı 

IV- PiĢik bakımı 
V- Normal büyüme ve geliĢme 

3. Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri doğum sonrası anneye yönelik eğitim 

konularındandır? 

A) I-II-III 
B) I-III- 

C) I-II-III-IV-V 

D) III-IV-V 
E) I-II-III 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi umblikal kordun yaklaĢık düĢme süresidir?  

A) 7-15 gün 

B) 2-5 gün  
C) 5-7 gün 

D) 7-10 gün 

E) 3-7 gün 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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5. AĢağıdakilerden hangisi piĢiği önlemek için yapılması gerekenlerden değildir? 

A) Enflamasyonlu bölgeye yağ sürülmemesi 

B) YumuĢak alt bezi kullanılması 

C) Ġshalli olan bebeklerin perine bölgesinin tümüyle yıkanmaması 

D) Bebeğin altının kısa aralıklarla havalandırılması 
E) Bebeğin altının sık kontrol edilmesi 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bebeğin uterus içindeki hayatta ısısı 37,6-38 
0
C kadardır. 

2. (   ) Yenidoğanda diyafragmatik solunum, sık ve karın teneffüsü Ģeklindedir.  

3. (   ) Çocuğun uzun süre hareketsiz kalması, kollarını ve bacaklarını serbest bırakmıĢ 

olması veya ara sıra ağır ağır hareket ettirmesi normaldir. 

4. (   ) Bebeklerin ayak tabanının orta kısmına dokunulduğunda ayak parmaklarının 

açılması babinski refleksidir. 

5. (   ) Çocuğun ağzına parmak veya anne memesi verildiği zaman emme hareketi hemen 

baĢlamaz. 

 

AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 
 

6. Genellikle normal bebeklerin lumbosakral bölgelerinde, kalçalarında ve bazen de alt 

bacaklarında, sırtında, gövdelerinin yanlarında ve omuzlarında kurĢuni kahverengi 

veya mavi-siyah lekeler görülür. Bu lekelere .............. …………..denir. 

7. Yeni doğmuĢ bebeklerin yüzünde sivilceye benzeyen küçük beyaz kistlere 

…………denir. 

8. BaĢın paryetal ve oksipital bölgelerinde, deri ve deri altına sıvı toplanması sonucu 

oluĢan ĢiĢliğe …………… ……………denir.  

9. Kafa kemiklerinde periost altında kan toplanmasına (hematoma) bağlı Ģekil 

bozukluğuna …………………… denir. 

10. Ġlk 24 saat içinde görülen, siyahımtrak- yeĢil renkli, yapıĢkan dıĢkıya ……………. 

denir. 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 
2 A 
3 E 
4 A 
5 D 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 A 

4 A 

5 C 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 YanlıĢ 

6 Mongol Lekesi 

7 Milia 

8 Kaput Skadeneum 

9 Sefalhematom 

10 Mekonyum 
 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 50 

 

KAYNAKÇA 
 UZ AyĢe, AyĢe VURAL, Tibbi Aciller ve Doğum Dersi, Nobel Yayıncılık, 

Ankara, 2001. 

 AKIN AyĢe, Sarp ÜNER, Kadının Statüsü ve Sağlığı ile Ġlgili Gerçekler, 

T.C. BaĢbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara, 2008. 

 BĠROL Leman, Nuran AKDEMĠR, Tülin BEDÜK, Ġç Hastalıkları 

HemĢireliği,Vehpi Koç Vakfı Yayınları , Ankara,1991. 

 ÖNCEL Burhan, Doğum Kitabı, Ar Basım,1981. 

 Epidemiyoloji Yönetiminde El Kitabı. Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı 

Anabilim Dalı Yayın No: 90/51, Can Ofset, Ankara, 1990. 

 DEMĠR Leyla, Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Matsa Basımevi, 

Ankara, 2012. 

 GÜNDEM Deniz, Eyüp Sabri UÇAN, Paramedikler Ġçin Mesleksel  

Beceriler, 9 Eylül Üniversitesi, 1. Baskı, Ġzmir, Kasım 2000. 

 ÖNDER Ġlhan, Doğum Bilgisi, MenteĢ Kitapevi, Ġstanbul, 1989. 

 YÜCEL Muzaffer, Doğum ve Kadın Sağlığı HemĢireliği, Palme Yayıncılık, 

Ankara, 2005. 

 YÜCEL Muzaffer, Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Aile Planlaması, Palme 

Yayıncılık, Ankara, 2011. 

 STONE C. Keith, Roger L. Humphries, Çev,  Salim SATAR, Özgür  

KARCIOĞLU, Nezihat Rana ALPAY, Azade SARI,  LANGE, Güncel Acil  

Tanı Tedavi, 5. Baskı, Nobel Kitapevi, 2006. 

 TAġKIN Lale, Doğum ve Kadın Hastalıkları HemĢireliği, GeniĢletilmiĢ 4. 

Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara, 2000. 

 Hacettepe Üniversitesi HemĢirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

HemĢireliği Anabilim Dalı, Ankara C.Ü. HemĢirelik Yüksek Okulu Dergisi, 

2002. 

 Uluslararası Ġnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 

 Perinatoloji Dergisi, 2011. 

 http://tip.uludag.edu.tr/fizyoloji/dosya/duz-kas-fizyolojisi.pdf113.11.2012/01 50 

KAYNAKÇA 



 

 51 

 http://kitaplar.ankara.edu.tr/dosyalar/pdf/007.pdf  13.11.2012 16.37 

 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/36/856/10859.pdf  16. 11. 2012 /12.18 

 http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul  24. 11. 2012 /10.55 

 http://www.sb.gov.tr/TR/belge/1-10331/dogum-sonu-bakim-yonetim-

rehberi.html . 02. 11. 2012 /03.55 

 http://hastaneler.erciyes.edu.tr/orta_haber/aids/aids1.html 09.11.2012/ 18.25 

 


