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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Doğum eylemi, genellikle normal yoldan ve sorunsuz olarak hastane ortamında
gerçekleĢir. Bazı durumlarda (hastalik, kaza ya da taĢıma sırasında) doğum eylemi
baĢlayabilir, anne ve bebek için acil bakım gereksinimi doğabilir.
Acil sağlık hizmetleri personeli, ilgili yönetmelik doğrultusunda gerektiğinde doğum
eylemine yardımcı olabilmeli ve yenidoğanın değerlendirmesini yaparak acil bakım
uygulayabilmelidir.
Bu modül sonunda elde edeceğiniz yeterlikle doğum eylemine yardımcı olma,
yenidoğanın değerlendirilmesi ve doğum komplikasyonlarında acil bakımla ilgili tutum ve
davranıĢları kazanmıĢ olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Normal doğum eylemine yardımcı olabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kadın üreme organlarının anatomi ve fizyolojisini araĢtırarak bir sunu
hazırlayınız ve sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Normal doğum eyleminin özelliklerini araĢtırınız.

1. NORMAL DOĞUM EYLEMĠ
Doğum eylemi; son menstrual periyoddan 38-40 hafta sonra, serviks dilatasyonuna
neden olan, giderek sıklaĢan ve Ģiddeti artan kontraksiyonlarla beraber, gebelik ürünü olan
fetüs ve eklerinin uterustan dıĢ ortama atıldığı bir süreçtir.
Normal doğum eylemi; yaĢama Ģansını kazanmıĢ fetüsün, doğal güçler yardımıyla,
belli bir sürede, baĢ ile gelen, tek canlı fetüsün ve plasentanın anne ve bebekte yaralanma
olmadan, vaginal yolla doğmasıdır.

1.1. Normal Doğum Eyleminin Özellikleri
Bir doğumun, normal doğum sayılabilmesi için aĢağıdaki özellikleri taĢıması gerekir:












Miadında (termde/süresinde) bir gebelik olması,
Tek ve canlı fetüs olması,
Verteks (baĢla geliĢ) pozisyon,
BaĢ- pelvis uyuĢmazlığının olmaması,
Kontraksiyonların, kendiliğinden baĢlaması ve doğumun baĢlangıcından sonuna
kadar normal düzende devam etmesi,
Amniyon kesesinin, düzenli doğum ağrıları baĢladıktan sonra açılmıĢ olması,
Bebeğin, herhangi bir yardımcı araç kullanmadan sağlıklı olarak doğması,
Plasentanın, bebeğin doğumundan sonra 30 dakika içinde çıkarılmıĢ olması,
Doğum eyleminin en fazla 24 saat sürmesi,
Eylem boyunca 500 cc'den fazla kanamanın olmaması.
Doğum eylemi sırasında veya eylem nedeniyle anne ve bebekte hiçbir sıkıntının
olmamasıdır.
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1.2. Doğum Eyleminde Rol Oynayan Faktörler
Doğum eylemin baĢlamasında ve ilerlemesinde dört faktör rol oynamaktadır. Bu
faktörler:





Doğum yolu,
Doğum Objesi (fetüs),
Doğum eyleminin gerçekleĢmesini sağlayan güçler,
Annenin psikososyal durumudur.

1.2.1. Doğum Yolu
Doğum yoluyla ilgili olan faktörler Ģunlardır:




Kemik pelvis ve ölçüleri (pelvis giriminin, orta pelvisin ve çıkımın ölçüleri)
Pelvis tipleri (jinekoid, android, andropoid, plati-peljoid veya karıĢık tipdenilen
bir kaç pelvis tipinin özelliğini bir arada taĢıyan pelvis)
Serviks'in silinme ve dilate olma özelliği ile vajinal kanal ve vajinanın dıĢ
açıklığının esnekliği

1.2.1.1. Kemik Pelvis
Genital organları içinde taĢıması, fetüsün büyüme ve geliĢmesindeki rolü ve doğum
kanalı olması nedeniyle kemik pelvisin doğum açısından önemi büyüktür. Doğum
mekanizması, kemik pelvis ile fetüs baĢı arasındaki oranla ilgilidir. Pelvisin Ģekli, büyüklüğü
ve biçimi normalin dıĢında olduğu durumlarda doğum eylemi risk oluĢturur. Kemik pelvis,
Ossa koksa (iki adet), 0s Sacrum, Os koksiks olmak üzere 4 kemikten oluĢur. Os koksiks:
Sakruma hareketli bir eklemle birleĢmiĢtir. Bu ekleme, sakrokoksikal eklem denir. Doğum
sırasında koksiks geriye doğru itilerek doğuma yardımcı olur.

Resim 1.1: Kemik pelvis
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1.2.1.2. Serviksin Silinme ve Dilate Olma Özelliği
Doğum kanalının yumuĢak dokularını oluĢturan servikal os'un silinme ve dilatasyon
yeteneği ile vajinal kanalın gerilme yeteneği önemlidir. Gebeliğin baĢlangıcında sert olan
serviks, eylemin baĢlaması ile birlikte fetüsün geçebileceği kadar açılır ve yumuĢar.

1.2.2. Fetüs (Doğum Objesi)
Doğum mekanizmasında fetüsle ilgili faktörler Ģunlardır:






Fetüs baĢı
Fetüsün tavrı
Fetüsün duruĢu
Fetüsün pozisyonu
Fetüsün prezentasyonu

1.2.2.1. Fetüs BaĢı
Fetüs baĢı, gövdeden daha büyük olması nedenyle doğum mekanizması yönünden
önemlidir. BaĢ, doğum kanalından geçtikten sonra doğumun önemli bir kısmı tamamlamıĢ
sayılır. Fetüs baĢında bulunan suturlar, fontaneller, özel noktalar, kuturlar doğum mekanizmasını
etkileyen önemli faktörlerdir.


Suturlar

Fetüs baĢını oluĢturan kemiklerin sınırlarında bulunan membranlarla kaplı alanlara
sütur denir. Fetal baĢta bulunan önemli süturlar Ģunlardır:





Frontal (mitotik) sutur: Ġki frontal kemik arasında yer alır. Sagital
suturun öne doğru uzanan kısmından oluĢur.
Sagital sutur: Pariyetal kemiklerin arasında yer alır. Kafatasını sağ ve
sol olmak üzere ikiye ayırır. Ön fontanelin arka ucu ile arka fontanelin üst
ucu arasındaki mesafedir.
Koronal sutur: Frontal kemik ve paryatal kemikler arasında yer alır,
transvers olarak uzanır ve çifttir.
Lambdoidal sutur: Ġki paryatal kemik ve oksipital kemik arasında yer
alır ve çifttir.
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Resim 1.2: Fetüs baĢında bulunan suturlar



Fontaneller

Süturların birleĢmesi ile meydana gelen yapılara, fontanel denir. Fetüs baĢında
bulunan kemikler, sutur ve fontaneller sayesinde doğum kanalından ilerlerken birbirlerinin
üzerine geçip Ģekil değiĢtirerek küçülür; böylece; doğum kanalı ile doğum objesi arasında
uyum sağlanmıĢ olur. Aynı zamanda sutur ve fontanellerin, doğumun izlenmesinde de
önemli rolü vardır. Fetüs baĢının pozisyonunun belirlenmesinde, fontaneller, kılavuz olarak
kullanılır. Fetüs baĢında ön ve arka olmak üzere iki tane fontanel bulunur.




Ön Fontanel (bregma): Sagital, frontal ve coronal süturların birleĢmesi ile
oluĢur. YaklaĢık 2X3 cm büyüklüğünde, dikdörtgen Ģeklindedir. Bebeğin
beyninin büyüyüp geliĢmesine imkân sağlar. Doğumdan sonra 18. ayda
kapanır.
Arka Fontanel (lambda): Sagital ve lamboidal süturların birleĢmesi ile
meydana gelen üçgen Ģeklinde bir açıklıktır. 0.5-1 cm büyüklüğündedir.
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ġekil 1.1: Fetüs baĢında bulunan fontaneller



Kafatası kuturları

Fetüsün anne pelvisinden ilerleyebilmesinde, baĢın kuturları (baĢ ve yüz kemikleri
arasındaki ölçümler) önemlidir. Fetal baĢın iki tane transvers kutru ve dört tane ön-arka kuturu
vardır.
 Transvers kutur: Biparyatal kutur, bitemporal kutur olmak üzere iki tanedir.
o
Bipariyatal kutur: Paryatal kemikler arasında bulunur. Uzunluğu 9.25
cm'dir. En uzun transvers kuturdur.
o
Bitemporal kutur: Temporal kemiklerin arasındaki mesafedir.
Uzunluğu 8 cm'dir.


Ön-arka kutur
o
Oksipito-frontal: Burun kökünden oksipital kemiğin en çıkıntılı
kısmına kadar uzanır. Uzunluğu 11-11.5 cm'dir.
o
Suboksipito-bregmatik: Oksipital kemiğin alt ucundan ön fontanele
kadar uzanan bölgedir. Bu kutur baĢın en kü¬çük kutrudur. Uzunluğu
9.5 cm dir.
o
Oksipito-mental: Çeneden oksiputun en çıkıntılı kısmına kadar uzanır.
Uzunluğu 12.5-13.5 cm'dir. Fetal baĢın en uzun kutrudur.
o
Submento-bregmatik kutur: Alt çenenin boyunla birleĢtiği yer ile
bregma arasındaki bölgedir. Uzunluğu 9.5 cm'dir.
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ġekil 1.2: Fetüs baĢında bulunan kuturlar

1.2.2.2. Fetüsün Tavrı (Habitus, Postür)
Fetüs eklemlerinin durumunu ve fetal kısımların birbirine göre pozisyonunu ifade
eder. Flexion ya da extansiyon Ģeklinde olabilir. Fetüs; anne karnında genellikle sırtı kavisli,
baĢ göğüse doğru eğik, kollar ve bacaklar vücudun ön kısmında katlanmıĢ, dizler bükülü
(fleksiyon) durumda bulunur. Bu pozisyon, fetüsün anne karnında en az yeri iĢgal etmesine
ve umblikal kordun alt ve üst ekstremıteler arasında serbest kalmasını sağlar.

ġekil.1.3: Fetüsün tavrı
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1.2.2.3. Fetüsün DuruĢu (Situs)
Situs, fetüsün uzun ekseni ile uterus ekseni arasındaki iliĢkidir. Fetüsün uzun ekseni,
uterusun uzun eksenine paralelse situs Longitudinalis, (uzunlamasına duruĢ) fetüsün uzun
ekseni annenin uzun ekseni ile kesiĢiyorsa situs transverus(yan duruĢ) denir. Yan duruĢta
annenin karnı yanlamasına oval biçimdedir. Palpasyonda fetüs baĢı karnın bir yanında
alınırken diğer yanında makat alınır. Transvers duruĢ nadiren görülür, böyle bir durumda
doğum sezaryanla gerçekleĢtirilir.

Resim.1.3: Situs Longitudinalis ve situs transverus

1.2.2.4. Fetüsün Pozisyonu
Fetüsün pozisyonu fetüs sırtının uterus duvarı ile olan iliĢkisidir. Fetüs sırtı, anneye
göre; sağda, solda, önde ya da arkada olabilir

1.2.2.5. Fetüsün Prezentasyonu (GeliĢ)
Prezentasyon, fetüsün anne pelvisine hangi kısmı ile geldiğini ifade eder. Bu durum,
önde gelen kısım diye de ifade edilir. Fetüsün prezentasyonu son aya kadar değiĢebilir. Son
ayda büyüyen fetüsün anne karnında hareketi zorlaĢtığından prezentasyonunun değiĢme Ģansı
azalır. Fetüs prezentasyonu, baĢ, makat, transvers geliĢ Ģeklinde geliĢebilir.


BaĢ prezentasyonu

Fetüs baĢının ekstansiyon ya da fleksiyon derecesine göre sınıflandırlır. Bunlar;



Verteks (tepe) prezentasyonu: Doğumların %96‟sında prezentasyon
vertexdir. Fetüs baĢı ve çene, ğöğüse değecek kadar fleksiyondadır.
Alın prezentasyonu: Fetüs baĢı hafif defleksiyondadır. Fetüs baĢı bu
pozisyonda doğum kanalını geçemez. Genellikle alın prezentasyonları
eylemin ilerleyen dönemlerinde düzelir. Düzelmediği durumlarda,
sezaryen endikasyonu vardır.
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Yüz prezentasyonu: Fetüs baĢı tamamen ekstansiyondadır. Prezente olan
kısım yüzdür. Yüz prezentasyonu doğum eyleminin uzamasına neden
olur.
Çene prezentasyonu: Fetüs baĢı tamamen hiperekstansiyondadır.
Pelvise giren kısım çenedir. Fetüs, pelviste ilerleyemez.

ġekil 1.4: Fetüs baĢının prezentasyon Ģekilleri



Makat Prezentasyonu: Fetüsün kalça ve dizlerinin duruĢuna göre
sınıflandırılır. Makat prezentasyonlarının tümünde iĢaret noktası sakrumdur.

Resim.1.4:Makat prezentasyonu
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Transvers (omuz) prezentasyonu: Omuz prezentasyonlarında skapula,
muayene de iĢaret noktası olarak kullanılır. Fetüs uzunlamasına yatıĢ
pozisyonuna geçmeden, vajinal doğumun gerçekleĢmesi mümkün değildir.

Resim.1.5: Transvers prezentasyonu

1.2.3. Doğum Eyleminin GerçekleĢmesini Sağlayan Güçler
Fetüsün, fetal mebranların ve plasentanın uterustan dıĢarı atılmasında birincil (anne
tarafından kontrol edilemeyen) ve ikincil güçler (anne tarafından kontrol edilebilen) birlikte
rol oynar.


Doğum eyleminin gerçekleĢmesini sağlayan birincil güçler

Doğum eyleminin gerçekleĢmesini sağlayan birincil güç, uterus kontraksiyonlarıdır.
Uterus kontraksiyonları (rahim kasılmaları) istemsizdir. Ġstemsiz uterus kontraksiyonlarını
oluĢturan bazı faktörler vardır. Bu faktörlerden ilki, oksitosindir. Oksitosin uterusta ritmik
kontraksiyonları oluĢturur. Ġstemsiz kontraksiyonları oluĢturan ikinci mekanizma, uterusta
bulunan pace-maker‟lerdir. Kontraksiyonlar uterus kaslarının geçici olarak kısalması ve
kalınlaĢması sonucunda oluĢur. Sempatik sinir sisteminin etkisi ile gerçekleĢirler ve endokrin
sistemden etkilenirler.
Etkin bir eylem için kontraksiyonların ritmik olması önemlidir. Kontraksiyonlar
düzenli olmadıkları sürece doğum eylemi ilerleyemez. Konraksiyonların ikinci özelliği ise
aralıklı olmasıdır. Kontraksiyon aralıkları, uterus kaslarının dinlenmesini ve plasentanın
kanlanmasını sağlar.
Uterus kontraksiyonları tanımlanırken sıklık, süre ve Ģiddetden söz edililir.




Sıklık, bir kontraksiyonun bitiminden, diğer kontraksiyonun baĢlangıcına
kadar geçen süredir.
Süre, kontraksiyonların baĢlangıcından bitimine kadar geçen süredir.
ġiddet, uterus kaslarının kasılma gücüdür.
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Kontraksiyonların Ģiddeti, palpasyon ve elektronik fetal monitörle saptanabilir.
Kontraksiyon Ģiddetinin internal elektronik monitörle ölçülmesinde amniotik sıvı basıncı
değerlendirilir.


Doğum eyleminin gerçekleĢmesini sağlayan ikincil güçler

Ġkincil güç, doğum eyleminin ikinci devresinde annenin bebeğini itmek için
diyafragma ve karın kaslarını kullanması sonucu oluĢur. Bu sırada geliĢen ıkınma hissi
eylemin ilerlemesine yardım eder. Ġkincil güçler silinme ve dilatasyonun tamamlanmasından
sonra bebeğin doğumuna yardım eden en önemli gücü oluĢturur.

1.2.4. Annenin Psikolojik Durumu
Doğum eylemi, hamileler tarafından merak edilen bir olaydır. Ġlk kez anne olanlar
eylemin nasıl gerçekleĢeceğini düĢünürken, multipar anneler de yeni bir doğumun ne
getireceğini düĢünürler. Ayrıca anneler eylemde fiziksel yaralanma, ağrı gibi alıĢık
olmadıkları durumlarla karĢılaĢma ve beden kontrollerini kaybetme endiĢesi yaĢayabilirler.
Eylemde korku yaĢayan annelerin kan basıncında, solunum ve kalp hızında artma
görülebilir. AĢırı maternal stres annede kortizol ve katekolamin düzeyinin artmasına yol açar.
Sonuçta vazokonstrüksiyon oluĢarak uterus perfüzyonu azalır. Bu nedenle annede ağrı
görülebilir. Ayrıca, vazokonstüriksiyon sonucunda uterus perfüzyonun bozulmasına bağlı
olarak fetüse giden oksijen miktarı azalır ve fetüsün hayatı riske girebilir.

1.3. Doğum Eyleminin BaĢlama Belirtileri
Doğum eyleminin baĢlama belirtileri, doğum eyleminin baĢladığını gösteren ön
belirtiler ve gerçek belirtiler olmak üzere iki grupta ele alınır.

1.3.1. Doğum Eyleminin BaĢladığını Gösteren Ön Belirtiler








Hafifleme: Doğum eylemin baĢlamasından birkaç hafta evvel baĢın gerçek
pelvise girmesi ile abdomende bazı değiĢiklikler gözlenir. Bu olayla birlikte
uterus aĢağı doğru iner ve diyafragma üzerindeki baskı kalkar. Böylece annenin
gebelik boyunca Ģikâyet ettiği solunum sıkıntısı ortadan kalkar.
Ani enerji yüklenmesi: Doğum eyleminden 24-48 saat önce epinefrin
salgılanmasının yükselmesi ile ani enerji artıĢı gözlenir. Bu nedenle bazı anneler
kendilerini enerjik hissetiklerini söylerler. Bu enerji, doğum eyleminde bebeği
itmek için kullanılmalıdır.
Bel ağrısı: Relaksin hormonunun pelvik eklemler üzerindeki etkisine bağlı
olarak ortaya çıkar.
Ġshal, sindirim sorunları, bulantı-kusma: Doğum eyleminin baĢlangıcından
hemen önce görülebilir.
Kilo kaybı: Doğumdan birkaç gün önce progesteron düzeyinin düĢmesiyle iĢtah
azalır. Sıvıların atılması ile 1-2 kg verilebilir.
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Yalancı doğum ağrıları: Gerçek doğum ağrılarından bir hafta önce görülen,
servikste açılma yapmayan ağrıladır.

1.3.2. Doğum Eyleminin Gerçek Belirtileri






NiĢane (Show): Gebelik süresince oluĢan servikal sekresyonlar, servikal kanalı
tıkar. Silinme ve dilatasyonla birlikte serviksi tıkayan mıköz tıkaç dıĢarı atılır. Bu
tıkaca, niĢane denilir. NiĢane, doğum eyleminin baĢladığını gösteren önemli bir
bulgudur. Genellikle niĢane atılımından 24-48 saat sonra doğum eylemi
gerçekleĢir.
Düzenli uterus kontraksiyonları: Eylemin baĢında genellikle kontraksiyonlar
orta Ģiddette, kısa süreli ve aralıklıdır. Eylem ilerledikçe, kontraksiyon süreleri,
Ģiddeti ve sıklığı artar. BaĢlangıçta 30 saniye süren kontraksiyonlar eylem
ilerledikce 50-90 sn‟ye çıkar. Kontraksiyon sıklığı 2-3 dakikaya iner. Bu güçlü
kontraksiyonların sonucunda servikste dilatasyon gerçekleĢir.
Servikal değiĢiklik Doğum eylemi süresince servikste silinme ve dilatasyon
olmak üzere iki önemli olay gerçekleĢir.

Silinme; serviksin 2 cm kalınlıktan zar gibi olana kadar ince bir hal
almasına denir.yüzde olarak ifade edilir.

Dilatasyon; serviksin etrafındaki adele liflerinin kontraksiyonlarla
yanlara doğru çekilmesi sonucunda gerçekleĢir. BaĢlangıçta serviks
genellikle bir parmağın girebileceği kadar açıkken, (1cm) birinci devrenin
sonunda 10 cm'lik bir açıklığa ulaĢır. Bu durumda dilatasyonun tam
olduğundan söz edilir.

ġekil 1.5: Servikal değiĢiklik
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Amniyon Kesesinin Yırtılması: Amniyotik mayi içeren ve fetüsün etrafını saran
fetal membranlar, eylemden önce veya eylem sırasında kendiliğinden ya da
doktor tarafından açılır. Normalde membranların eylemin birinci devresinin
sonunda açılması beklenir. Membranların doğum eyleminin baĢlamasından önce
açılmasına, erken membran rüptürü denir. Membranlar açıldıktan 12-24 saat
içinde eylemin spontan olarak baĢlaması beklenir. Spontan olarak eylemin
baĢlamadığı durumlarda enfeksiyonu önlemek için eylemin baĢlatılması gerekir.
Bu durum, termdeki gebelikler için geçerlidir. Membranlar açıldığı sırada fetüs
baĢı yerleĢmediyse umblikal kord prolapsusu görülebilir. Böyle durumlarda
annenin hemen yatırılması gerekir.

1.4. Doğum Eyleminin Evreleri
Doğum eylemi, doğum ağrılarının baĢlamasından, çocuğun doğumu ve plasentanın
ayrılmasının sonuna kadar olan süredir. Doğum eylemi üç evrede gerçekleĢir.

1.4.1. Doğum Eyleminin Birinci Evresi
Birinci evre, gerçek doğum ağrıları ile baĢlar, servikal silinme ve dilatasyonun
tamamlanması ile sonlanır. Doğumun en uzun evresidir. latent, aktif ve geçiĢ faz olmak
üzere üç aĢamada gerçekleĢir.





Latent faz: Düzenli uterus kontraksiyonlarının varlığı ile baĢlar. Servikste
silinme tamamlandığında ve dilatasyon 2-4 cm‟ye ulaĢtığında sonlanır.
Kontraksiyonlar baĢlangıçta 10-20 dk‟da bir gelip 15-20 saniye sürer. Anne ağrı
ile baĢ edebilir.
Aktif faz: Servikal açıklık 5 cm olduğunda baĢlar, 10 cm‟ye ulaĢtığında biter.
Uterus kontraksiyonlarının sıklığı ve Ģiddeti artar. Ağrının süresi 30-60
saniyedir. Fetüs doğum kanalından ilerler.
GeçiĢ faz: Kontraksiyonlar 1-2 dakikada bir gelir, 60-90 sn. sürer ve Ģiddeti
artmıĢtır. Servikal dilatasyon tamamlanır. Fetüs hızla aĢağıya iner. BaĢ angeje
olmuĢtur. Dilatasyon 10 cm olduğunda, rektumda hissedilen basınç artar,
ıkınma kontrolsüz gerçekleĢir.

Doğum eyleminin birinci evresinde yapılması gerekenler:








Genel durum değerlendirilir.
Düzenli olarak ÇKS dinlenir.
Mesane boĢaltılır.
Kontraksiyon süresi, Ģiddeti, sıklığı kontrol edilir.
Bu evrede gebe asla ıkındırılmaz.
Aktif fazdan sonra gebe asla ayağa kaldırılıp gezdirilmez; çünkü gelen kısım
yerleĢmemiĢse kordon sarkması geliĢebilir.
Gebe aç ve kendini halsiz hissediyorsa, enerji veren sulu yiyeceklerden az
miktarda verilebilir. Sezaryen ihtimali varsa ağızdan hiçbir Ģey verilmez.
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Amniyon kesesi açılmıĢ ise hasta yatırılır. Bu halde baĢ mobil ise kordon
prolapsusu açısından riskli olacağı unutulmamalıdır.
Gebe ile iletiĢim kurularak psikolojik ve fiziksel destek sağlanır.

1.4.2. Doğum Eylemin Ġkinci Evresi
Ġkinci evre, servikal silinme ve dilatasyonun tamamlanması ile baĢlar, bebeğin
doğumu ile sonlanır. Kontraksiyonlar 1.5- 2 dk sıklıkla gelir ve 60-90 saniye sürer. Bu
dönem annenin aktif olarak doğuma katıldığı bir dönemdir. Ġkinci evrede aĢağıdaki belirtiler
görülür:







Gebede ıkıntılı ağrı baĢlar.
Defekasyon yapma hissi vardır.
Perine bombeleĢir.
Amniyon kesesi yırtılır, dilatasyon kanaması artar,
Bulantı kusma görülebilir.
Gebe sinirli ve huzursuzdur, ağlayabilir.

Bu dönemde annenin ıkınması, süreyi kısaltır. Ikınma, tekniğe uygun olursa etkilidir.
Aksi halde sadece annenin yorulmasına neden olur. Ikıntılı ağrılarda ağrının en güçlü olduğu
sırada gebe derin bir nefes alıp bu havayı dıĢarı vermeden ağzını kapatarak kuvvetle
ıkınmalıdır. Ikınırken kalça ve bel "C" pozisyonunda, çeneyi göğse dayayarak tüm gücüyle
makatına doğru ıkınarak bebeği iter. Ikınma ağrı boyunca devam etmeli, ağrı geçince
ıkınmamalı ve gevĢemelidir. Bebeğin baĢı doğarken gebenin ıkınması önlenir. Ikınmayı
önlemek için ağız açılarak kuvvetli bir Ģekilde kısa nefesler alıp vermesi sağlanır.
Doğum eylemin ikinci evresinde yapılması gerekenler:








Anneye, ağrılarla birlikte ıkınması ağrılar geçince rahat nefes alması söylenir.
Anne bu dönemde asla ayağa kaldırılmaz.
Kontraksiyonların karakterinde değiĢiklik olup olmadığı kontrol edilir.
Perine, klitoris, üretra korunarak yırtılması önlenir.
Bebek baĢı doğunca, ağzı hemen puarla ya da spançla temizlenir.
Göbek klemlenerek kesilir.
YaĢam bulguları takip edilir.

1.4.3. Doğum Eyleminin Üçüncü Evresi
Eylemin üçüncü evresi, bebeğin doğumundan sonra baĢlayıp plasentanın ayrılıp
atılması ile sonlanır. Plasentanın ayrılıp atılması 30 dk ile 45 dk arasında gerçekleĢir.
Plasenta çıktıktan sonra tam olup olmadığı kontrol edilir. Rahim içinde plasenta parçası
kalırsa kanama ve enfeksiyona sebep olur. Üçüncü evredeki kanama miktarı 200-300 ml‟dir.
Plasenta tam olarak ayrıldıktan sonra annenin kanama kontrolü ve temizliği yapılmalıdır.
Plasentanın ayrılma belirtileri:



Ani vajinal kanama,
Umblikal kordun boyunda uzama,
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Uterus fundusunun umblikus hizasına yükselmesi,
Uterusun küre Ģeklini alması,
Simfisiz pubis üzerine bastırıldığında umblikal kordun içeri çekilmemesidir.

Doğum eylemin üçüncü evresinde yapılması gerekenler:








Fundus masajı.
Plasentanın eksik olup olmadığınınkontrol edilmesi.
Kanama kontrolü.
DanıĢman hekimin onayı ile oksitosin grubu ilaçlar ve meterjin yapılması.
Vital bulguların takibi.
Perine bakımı.
Annenin üzerini örtme.

Resim1.6: Doğumun evreleri

1.5. Doğum Eyleminin Mekanizması
Doğum eylemin mekanizması, prezante olan kısmın pasif hareketlerle doğum
kanalından ilerlemesi süreci olarak açıklanır. Doğum kanalından ilerleyen kısmın Ģekil
değiĢtirmesi ve fetüsün ölçülerini anne pelvisine uydurması için yaptığı rotasyonları kapsar.
Doğumların % 95'inde prezente olan kısım baĢtır. BaĢ, doğum kanalından ilerlerken
sırası ile yerleĢme,(angajman) fleksiyon, iniĢ (descent), iç rotasyon, ekstansiyon, dıĢ rotasyon
ve ekspulsiyon (atılma) hareketlerini yapar.
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1.6. Doğum Eyleminin Takibi ve Bebeğin Doğurtulması
AĢağıdaki durumlarda acil doğum yaptırma düĢünülmelidir.






Taçlanma varsa, (Bebek çıkıma yaklaĢtığında her kasılma ile birlikte kafası
vajina ile makat arasında kalan perine kısmını germeye baĢlar. Vajina yan
duvarları bebeğin kafasının tepe noktasını bir taç gibi sarar. Bu olaya taçlanma
adı verilir.)
Kontraksiyonların sıklığı süresi ve Ģiddeti artmaya baĢlamıĢsa,
Ikınma hissi, doğum hissi varsa,
Hastaneye nakil için yeterli zaman yoksa ya da nakil mümkün değilise
(BaĢlamıĢ olan doğum eylemi yavaĢlatılamaz ya da durdurulamaz.)

Doğum eyleminin gerçekleĢtirilmesinde kullanılacak malzemeler aĢağıdaki gibidir:














Maske ve gömlek,
2 klemp (göbek kordonunu tutturmak için), makas, Steril spanç ve petler,
Göbek bağı veya klempi, (göbeği bağlamak için)
Steril sonda,
Oksitosin grubu ilaçlar ve meterjin,
Enjektörler,
Fetal el doppleri,
Tansiyon aleti, steteskop, derece,
Steril doğum örtüleri,
Antiseptik solüsyonlar,
Steril eldivenler,
Bebeği kurulamak ve sarmak için örtüler,
Isıtma cihazı, resisütasyon için gerekli malzemeler.

1.6.1. Normal Doğum Eylemininde Acil Bakım
Acil sağlık personeli, normal doğum eylemi baĢlamıĢ veya gerçekleĢmek üzere olan
hastaya yardımcı olmak için aĢağıdaki acil bakım uygulamalarını yapar.








Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır.
Hastanın bilinci, AVPU skalasına göre değerlendirilir.
Hastanın ABC‟si değerlendirilir.
Hastanın bilinci açık, solunum ve dolaĢımı stabil ise diğer acil durumlarda
olduğu gibi hastanın öyküsü, SAMPLE‟ye göre alınır ve ağrı durumu PORST‟a
göre değerlendirilir.
Maske ile 5 L/dk. oksijen uygulanır. (Gerekirse daha fazla oksijen verilir.)
Damar yolu açılır. DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır.
Acil doğum kriterleri gözlenerek acil doğumun gerekliliğine karar verilir.
Sahada vajinal muayene yapılmaz. Doğum eyleminin gerçekleĢmesinde
kullanılacak malzemeler (doğum seti) hazırlanır.
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Annenin altına steril çarĢaflar serilir. Anne, litotomi pozisyonuna getirilerek
bacakları açılır. Her iki kalçası da minderle ya da battaniye ile yükseltilir.
Antiseptik solüsyonlarla vajen ağzı etrafı temizlenerek steril alan oluĢturulur.
Bebeği yerleĢtirecek düzgün bir zemin hazırlanır. Uterus kontraksiyonları
değerlendirilir. (süresi, Ģiddeti, sıklığı) Anne ile iletiĢim kurularak, psikolojik ve
fiziksel destek sağlanır.
BaĢ görüldüğünde, (taçlanma baĢladığında) steril eldivenler giyilir. Perine steril
gazlı bezle desteklenir. Yapılan destekle perine alttan toplanır ve gerilmesi
önlenir.
Bir elle perine desteklenirken diğer elin parmakları bebeğin kafatasının kemik
kısmına yerleĢtirilir. Bebeğin fontanellerine baskı yapılmaz ve yüzden tutulmaz.
Anneye, ağrılarla birlikte ıkınması, ağrılar geçince rahat nefes alması söylenir.
(Bebeğin baĢından tutup çekilmez.)
BaĢ doğduktan sonra baĢı desteklenir.
Göbek kordonunun boyuna dolanıp dolanmadığı kontrol edilir. Kordon
dolanması varsa omuzdan kaydırarak çözülür, ya da klemplenerek kesilir.
Bebeğin baĢı doğduğunda, rahat nefes alabilmesi için ağzı ve burnu aspire
edilir.
Bebek baĢı doğduğunda yüzü yere doğrudur. Omuzların doğabilmesi için
bebeğin baĢı annenin sağ ya da sol bacağına doğru çevrilir. Bu dönüĢten sonra
bebeğin baĢı tutulup hafifçe çekilerek önce üst omzu, sonra diğer omzu çıkarılır
ve vücut geldikçe iki elle desteklenerek diğer kısımların doğması sağlanır.
Bebek iki elle ve dikkatlice tutulur. Bebeğin boynuna veya göğsüne basınç
uygulanmaz.
Bebek, sırt üstü, havlu üzerine yatırılır.
Göbek kordonu kesilinceye kadar bebek, annenin vajeni ile aynı seviyede
tutulur. Böylece kordondan iki yöne akıĢ engellenir. Eğer bebek yüksekte
tutulur ve kordondaki kan anneye doğru akarsa ya da kordon erken klemplenirse
bebekte anemi oluĢur. Eğer bebek alçakta tutulur ve kordondaki kan bebeğe
doğru akarsa veya klemplemekte geç kalınırsa (3 -5dk sonra) bebekte demir
birikimi artacağından hiperbilirubinemi oluĢur. Göbek kordonu sıvazlanmaz;
çünkü sıvazlama, kan viskositesini artırır ve ya polisitemiye (kan hücrelerinde
ve özellikle eritrosit miktarında anormal derecede artıĢ) neden olur. Polisitemi
ise kardiyopulmoner sorunlara yol açabilir.

18

Resim 1.7: Normal doğum eylemi




Bebeğin burnu ve ağzı bir kez daha aspire edilir.
Göbek kordonu, doğum eyleminden 1 dk. sonra klemplenir. Birinci klemp
bebeğin göbeğinden 10 cm ileriye; ikinci klemp ise birinci klempin 5 cm
ilerisine yerleĢtirilir. Göbek kordonu iki klempin tam ortasından kesilir.
Bebekteki klempli kısım, kanama yönünden sık aralıklarla izlenmelidir. Sızıntı
varsa hemen birincinin yanına ikinci bir klemp takılmalıdır.

Resim 1.8: Göbek kordonunun kesilmesi



Bebek, bir örtü üzerine konur ve kalp hızı, solunum, cilt rengi, kas tonusu,
refleks değerlendirmesi yapılır.
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Anne ve bebek nakletmeye hazırlanırken plasentanın çıkıĢı gözlenir. Annede
kalan kordon çekilmez ya da plesenta zorla doğurtulmaya çalıĢılmaz.
Plasentanın ayrılıp atılması 30 ile 45 dk arasında gerçekleĢir. Eğer plasentanın
ayrılma belirtileri gözlenirse aĢağıdaki Ģekilde doğması sağlanır:




Umblikal kordon hafifçe geriye doğru çekilirken uterus‟a hafif basınç
uygulanır. Plasenta, vajen ağzına ulaĢıncaya dek bu manevraya devam
edilir. Daha sonra basınç durdurulur ve plasenta kendi ekseni etrafında
ağırlığıyla döndürülerek çıkarılır. Plasenta çıkarıldıktan sonra iç ve dıĢ
zarları kontrol edilir; bir havluya sarılır ve plastik kutuya konur. Eksik
varsa içeride plasenta parçası kalmıĢ demektir, doğum sonu kanamaya
neden olur.
Plasenta çıktıktan sonra simfisiz pubisin üst kısmına el yerleĢtirilerek
uterus elle toparlanır ve sonra hafif masaj yapılır. Yapılan bu masaj,
atoniyi(doğum sonu kanama) önler.

Resim 1.9: Plasentanın ayrılması ve doğurtulması






Annenin bacakları uzatılır ve üzeri örtülerek rahatlatılır.
Yenidoğanın bakımı yapılır. En kısa sürede anneyle bebeğin tensel teması ve
emzirme sağlanır.
Vaka kayıt formu doldurulur. (doğum zamanını, 1.ve 2. APGAR değerlendirme
sonucu vb.)
KKM‟nin onayı ile anne ve bebek, plasenta ile birlikte uygun hastahaneye
nakledilir.
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ġekil 1.6: Normal doğum algoritması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Doğum eylemine yardımcı olunuz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Olay yerini değerlendirerek gerekli ise Kendi can güvenliğinizive
güvenlik önlemlerini alınız.
güvenliğini sağlayınız.

 Hastanın ABC‟sini değerlendiriniz.

 Maske ile 5 L/dk oksijen uygulayınız.

 Gerektiğinde, ileri yaĢam desteği için
hazırlık yapınız.
 Hastanın bilinci açık, solunum ve
dolaĢımı stabil ise; diğer acil durumlarda
olduğu
gibi
hastanın
öyküsünü
SAMPLE‟ye göre alınız ve ağrı
durumunu
PORST‟a
göre
değerlendiriniz.
 Verilen oksijenin yeterli olup olmadığını
takip ediniz.
 Gerekirse daha fazla oksijen veriniz.
 DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon
uygulayınız.

 Damar yolunu açınız.


 Acil doğum kriterlerini gözlemleyerek
acil doğumun gerekliliğine karar veriniz. 

 Annenin altına steril çarĢaf seriniz.

 Anneye litotomi pozisyonu veriniz.
etrafında

yeri

AVPU skalasına göre bilinç kontrolünü
yapınız.

 Bilinç kontrolünü yapınız.

 Vajen ağzı
oluĢturunuz

olay

steril

Taçlanm, ıkınma hissi, doğum hissi var
mı kontrol ediniz.
Sahada vajinal muayene yapmayınız.
Doğum setini hazırlayınız.
Hızlı ve düzenli çalıĢınız.

 Annenin bacaklarını açarak kalçalarını
minderle ya da yastıkla yükseltiniz.
alan  Vajen ağzının etrafını
solüsyonla temizleyiniz.

antiseptik

 Annenin üzerini örtünüz.

 Annenin üĢümesini engelleyiniz.
 Annenin
mahremiyetine
gösteriniz.

 Doğum eylemine yardımcı olunuz.

 Dikkatli olunuz.
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saygı

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, doğum mekanizmasında fetüsle ilgili faktörlerden değildir?
A) Fetüs baĢı
B) Fetüsün duruĢu
C) Fetüsün yatıĢı
D) Fetüsün pozisyonu
E) Serviksin silinme ve dilate olma özelliği
AĢağıdakilerden hangisi, doğum eyleminin gerçek belirtilerindendir?
A) Bel ağrısı
B) Kilo kaybı
C) Düzenli uterus kontraksiyonları
D) Sindirim sorunları
E) Ani enerji yüklenmesi

3.

AĢağıdakilerden hangisi, doğum eyleminin baĢlama belirtilerinden değildir?
A) Hafifleme
B) Düzenli uterus kontraksiyonlarının olması
C) Servikal silinme
D) Pelvik basınçta azalma
E) Servikal dilatasyon

4.

Yenidoğanın göbek kordonunu klempleme mesafesi, hangi seçenekte doğru olarak
verilmiĢtir?
A) Birinci klemp göbekten 10 cm ileriye ve ikinci klemp birinciden 5 cm ileriye.
B) Birinci klemp göbekten 10 cm ileriye ve ikinci klemp birinciden 15 cm ileriye.
C) Birinci klemp 15 cm ileriye ve ikinci klemp birinciden 5 cm ileriye.
D) Birinci klemp göbekten 12 cm ileriye ve ikinci klemp birincinin hemen arkasına.
E) Birinci klemp göbekten 5 cm ileriye ve ikinci klemp birinciden 10 cm ileriye.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, normal doğum eyleminin özelliklerinden değildir?
A) Plasentanın bebeğin doğumundan sonra 30 dakika içinde çıkarılmıĢ olması.
B) Doğum eyleminin en fazla 48 saat sürmesi.
C) BaĢ- pelvis uyuĢmazlığının olmaması.
D) Eylem boyunca 500 cc'den fazla kanamanın olmaması.
E) Amniyon kesesinin, düzenli doğum ağrıları baĢladıktan sonra açılmıĢ olması.

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
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Yeni doğanın değerlendirmesini yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Yenidoğanın resusitasyonununda kullanılan malzemeleri, teknik laboratuvar
ortamında inceleyiniz.
Yenidoğanda resusitasyonunu hastane ortamında gözlemleyiniz. Elde ettiğiniz
bilgileri sınıf ortamında arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. YENĠDOĞANIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Yenidoğan dönemi, doğumdan sonraki ilk 28 günü içerir. Bebek, bu dönemde dıĢ
ortama uyum sağlamaya çalıĢır. Sıcak, karanlık ve sıvı ile dolu bir ortamdan, soğuk, aydınlık
ve kuru bir ortama geçen yenidoğan, ilk 6 saatte vücut sistemleri stabil olmadığı için düzensiz
bir biyolojik uyum dönemi yaĢar Yenidoğanda biyolojik uyum ve fizyolojik değiĢiklikler
hayati açıdan önemlidir. Yenidoğanın yaĢamsal belirtileri ve fizyolojik özellikleri kısa sürede
değerlendirilerek gerekli giriĢimler yapılmalıdır.

2.1. Yenidoğanın Fizyolojisi
Doğumla beraber yenidoğanda, bazı fizyolojik değiĢikler görülür. Bu değiĢiklik, en çok
solunum ve dolaĢım sisteminde görülür. Yenidoğanın bu değiĢim ve uyumu, hayati önem taĢır.
Normal bir bebek doğduğunda uyanıktır, kuvvetle ağlar ve kalp atım hızı 180/dk‟ya
ulaĢır. Solunumu 60-90/dk arasında ve düzensizdir. Akciğerlerden hırıltılı sesler duyulabilir.
Genellikle gözleri açık, emmesi güçlü ve çevre ile ilgilidir. Uyaranlara cevap verir. Vücut
sıcaklığında ani bir azalma görülebilir. Yutma refleksi vardır. BaĢını bir yandan diğer yana
hareket ettirir.
Miyadında doğan bebeğin pediatrik normları;




Vücut ağırlığı: Yenidoğanın doğum ağırlığı, 2500-4400 gram, ortalama 30003500 gr‟dır. Doğumdan sonraki birkaç gün içinde vücut ağırlığnın %10‟unu
kaybeder.
Boy: Yenidoğanın boyu, 48-52 cm, ortalama, 50 cm‟ dir.
BaĢ çevresi: Yenidoğanın baĢ çevresi, ortalama 33- 35.5 cm dir. BaĢ çevresini
belirlemek için oksipitofrontal çevre ölçülür.
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Göğüs çevresi: Meme uçları hizasında göğüs çevresinin uzunluğudur. Ortalama
30 - 33 cm dir.

2.1.1. Solunum Sistemi
Yenidoğanda solunum sistemi ve solunum özellikleri;










Yenidoğan burnundan nefes alır ve karın solunumu yapar,
Solunum sekresyonları daha fazladır,
Ağız boĢluğuna oranla dil daha büyüktür,
Glottis ve trakeası küçüktür,
Larenks aĢağıya doğru huni Ģeklinde daralır. Bu nedenle yenidoğanda soluk
yolundaki müküs, solumunu engelleyerek hipoksiye neden olabilir,
Mukoz membranları daha incedir, dolayısıyla daha kolay zedelenebilir,
Yenidoğanın alveolleri basınç değiĢikliklerine karĢı daha duyarlıdır,
Kapiller ağ daha az geliĢmiĢtir, konstrüksiyon ve dilatasyon yetenekleri daha
azdır,
Solunum kasları iyi geliĢmemiĢtir.

2.1.2. DolaĢım Sistemi
Doğumdan sonra fetal dolaĢım sonlanmıĢ ve yenidoğan normal dolaĢıma geçmiĢtir.
Ġntrauterin dönemde kan plasenta aracılığı ile oksijenlenirken, doğumdan sonra kan,
akciğerlerde oksijenlenir. Yenidoğan kalp hızı, 120-160/dk‟dır. Periferal dolaĢım biraz
yavaĢtır. Buna bağlı yaĢamın ilk saatlerinde ellerde, ayaklarda ve ağız çevresinde geçici
siyanoz görülebilir. Yenidoğanda dolaĢım, apikal nabız sayılarak değerlendirilir.

2.1.3. Gastrointestinal Sistem
Miyadında doğan bebekler; emme, yutma, sindirme ve metabolize etme yeteneği ile
doğarlar. Yağları ve basit karbonhidratları absorbe edebilirler. Fetal hayatta gastrointestinal
sistem sterildir. Doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde bağırsak sisteminde bakteriler
üreyebilir. Bakteriler bağırsak sistemine oral yolla ulaĢır. GĠS'te bakterilerin toplanması
sindirim ve K vitaminin sentezi için gereklidir.
Yenidoğanın ilk dıĢkısına, mekonyum denir. Mekonyum; kan, mukus, safra
pigmentleri, epitel hücreleri ve amniotik sıvıdan oluĢur. Rengi siyaha yakındır ve yapıĢkan
özelliktedir. Ġlk dıĢkılama, doğumdan sonra 24 -36 saat içinde gerçekleĢir. 48 saat içinde
dıĢkılamayan bebeğin barsaklarında tıkanma düĢünülmelidir. Anne sütü ile beslenen
bebeklerin dıĢkısı gevĢek, akıcı, altın sarısı rengindedir.

2.1.4. Üriner Sistem
Yenidoğanın üriner sistemi, doğumda yapısal olarak tamamlanmıĢ olmakla birlikte,
fizyolojik olarak immatürdür. (tam geliĢmemiĢ) Genellikle doğar-doğmaz idrarlarını
yaparlar; ancak, ilk 24 saat yeterli sıvı almazsa idrar yapımı 12-24 saat gecikebilir. 24 saat
geçtiği halde idrar yapmayan bebeklerin; üretral stenoz, böbrek ya da üreterlerin yokluğu vb.
durumlar yönünden incelenmesi gerekir.
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2.1.5. Ġmmün Sistem
Yenidoğanda, immün sistem tam olarak geliĢmemiĢtir; bu nedenle enfeksiyonlara karĢı
kendisini koruyamaz. Ancak miyadında doğan bebekler, bazı antikorların plasental yoldan
geçiĢinin bir sonucu olarak çeĢitli hastalıklara karĢı (poliyomyelit, kızamık, difteri, kızamıkçık,
tetenoz, boğmaca vb.) bağıĢıklık kazanmıĢ olarak doğabilirler.

2.1.6. Cilt
Miyadında yenidoğanın cilt yapısı ve tonüsü iyi geliĢmiĢtir. Cilt ilk bir kaç saat
kızarıktır, daha sonra normal (pembe) rengini alır. Özellikle ekstremiteler benekli
görünümdedir. El ve ayaklar siyanotiktir.
Yenidoğanın cildi verniks kazeoza (yağlı madde) ile kaplıdır. Verniks kazeoza, vücut
sıcaklığının korunmasını ve cildin beslenmesini sağlar. Bu nedenle bebek doğduğunda
hemen yıkanmamalıdır. Cilt altı yağ dokusu artmıĢtır. Ancak prematüre bebeklerin cilt altı
yağ dokusu azdır. Bu yüzden kendisini soğuğa karĢı koruyamaz.

2.1.7. Nörolojik Sistem
Yenidoğanda sinir sistemi, yetiĢkine göre önemli ölçüde immatürdür. GeliĢimi
intrauterin hayatta baĢlar ve yaĢamın dördüncü yılına kadar devam eder. Yenidoğanın
nörolojik muayenesinde kullanılan bazı refleksler vardır; bu refleksler, hayatta kalma ve
geliĢimin değerlendirilmesinde önemlidir.

2.1.8. Duyular





Dokunma: Yenidoğanın en önemli duyusudur. Bebeğin pek çok refleksi
dokunma duyusuyla ilgilidir. Dudaklar ve dilde daha iyi geliĢmiĢtir.
Görme: Yenidoğanın gözleri ıĢığa hassastır. IĢık gözüne geldiği an gözlerini
kapatır. Görme tam olarak geliĢmemiĢtir
ĠĢitme: Yenidoğan bebek, sesleri tanır, sesin geldiği yöne doğru baĢını çevirir.
Koku, tat alma: Yeni doğan bebeğin koku alma duyusu iyi değildir. Fakat tat
alma duyusu iyidir. Üçüncü aydan itibaren bebeğin tükrük salgısı artar.

2.2. Yenidoğanın Beslenmesi
Yenidoğanın emzirilmesi, besin ihtiyacını karĢılamakla birlikte anne ile bebek
arasında sosyal, fizyolojik etkileĢim aracı olarak da iĢlev görmektedir. Herhangi bir engel
yoksa yenidoğan, doğumdan sonraki ilk 30 dk içerisinde anne sütünü almaya baĢlamalıdır.
YaĢamın ilk 4-6 ayında tek baĢına anne sütü ile besleme, Sağlık Bakanlığı, Dünya
Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi sağlık organizasyonları tarafından önerilmektedir. Bu
kuruluĢlar, anne sütüyle beslenmenin 6. ayın sonunda ek besinlere baĢlayarak 2 yıla kadar
uzatılmasını desteklemektedir.

26

Anne sütünün yaraları:











Anne sütünde bulunan laktobasillus bifidus süt çocuğunu E.koli gibi
enfeksiyonlardan korur.
Anne sütündeki Whey proteini büyümeyi sağlar.
Protein konsantrasyonu inek sütünden az olmasına rağmen süt çocuğunun
protein gereksinimini ilk 4-6 ay tek baĢına karĢılar.
Anne sütü ile beslenenlerde obezite daha azdır.
Esansiyel yağ asidi; inek sütüne oranla beĢ kat fazladır.
Ca/P oranı 2/1dir. Bu oran kalsiyumun absorbsiyonunu arttırmaktadır.
Ġnek sütündeki demirin % 5-10‟u emilirken anne sütünde bu oran % 50-60‟dır.
Anne sütü alan bebeklerde gastrointestinal enfeksiyonlar, pnömoni, menenjit,
bakteriemi sıklığı daha azdır.
Anne sütü ile beslenen bebeklerde allerji ve kronik hastalık daha az görülür.
DiĢ çürüğü, inek sütü ile beslenen bebeklerde; anne sütü ile beblenenlere oranla
iki kat fazladır.

Anne sütünün en önemli özelliği, çocuğun yaĢına ve durumuna uygun değiĢim
göstermesidir. Doğumdan hemen sonra ilk beĢ günde salgılanan koyu sarı renkteki süte,
kolostrum denir. Kolostrum; daha kıvamlı, yağ yönünden fakir, Na, K, Mg, kalsiyum vb
minerallerden zengindir. Doğumdan hemen sonra bebeğe emzirilmelidir. Bebeği
enfeksiyondan ve ishalden korur, mekonyumun kolay atılmasını sağlar, yenidoğan sarılığını
tedavi eder.

2.3. Normal Yenidoğan Bakımı
Doğum eylemi gerçekleĢtiğinde, yenidoğanın rutin bakımına ya da resusitasyonuna
hızlı bir Ģekilde karar verilmelidir. Bu kararı doğru verebilmek için aĢağıdaki sorular
değerlendirilir.






Yenidoğan termde mi? Miyadından önce doğan bebeklerde(preterm bebekte)
resusitasyon ihtiyacı daha yüksektir.
Amniyon sıvısı temiz mi? Amniyon sıvısı duru olmalı, mekonyum
olmamalıdır. Eğer amniyon sıvısında veya bebeğin derisinde mekonyum varsa
ve bebek aktif, canlı değilse; entübe edilip trakeal aspirasyon uygulanmalıdır.
Bebek ağlıyor mu ya da solunumu var mı? Solunum, bebeğin göğüs
hareketleri gözlenerek belirlenir. Canlı bir ağlama da solunumun olduğunu
gösterir. Ġç çekme tarzında solunum, hipoksi veya iskemiye bağlıdır. Bu durum
ağır nörolojik ve solunumsal depresyonun göstergesidir.
Kas tonusu iyi mi? Sağlıklı term bebeklerin ekstremiteleri fleksiyonda ve aktif
olmalıdır.

Yukarıdaki değerlendirmenin cevabı evet ise rutin yenidoğan bakımı yapılmalı, cevap
hayır ise yenidoğan resusitasyonuna baĢlanmalıdır.
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2.3.1. Normal Yenidoğan Değerlendirmesi
Cevap evet ise:


Solunumun devamlılığı sağlanır: Doğum eylemi gerçekleĢirken bebeğin baĢı
doğar doğmaz ağız ve burnundaki sekrasyonlar puvarla aspire edilir. Her zaman
önce ağız içi sonra burun aspire edilmelidir. Çünkü burnu aspire ederken nefes
alındığında, ağızdan akciğerlere yabancı cisim kaçabilir. Puvar yoksa ağız ve
burundaki sekrasyonları temizlemek için gazlı bez kullanılır.

Resim 2.1: Yenidoğanın ağzının puar ile temizlenmesi





Bebek ısıtılarak ısı kaybı önlenir: Bebeğin vücudunun tamamı doğduğunda;
kuru, sıcak kompres içerisine alınır ve kurulanır. Bebeğin doğum öncesi 38 °C
olan vücut sıcaklığı, doğumdan hemen sonra 1°C veya daha fazla düĢer. Bu
nedenle ısı kaybı önlenmelidir. (Kordonu klemplemek acil değildir. Kordon
kemplenmemiĢse anne ile yenidoğan aynı seviyede tutulmalıdır. Bu bebekten
anneye (yenidoğan anemisi ) veya anneden bebeğe kan geçiĢini önleyecektir.
Normal doğum eyleminden 1dk. sonra göbek kordonu klemplenerek kesilir. )
APGAR skoru değerlendirilir: Apgar skoru, yenidoğanın doğumdan sonraki
ilk 1. ve 5. dk içinde, belirlenen kriterlere göre fiziksel değerlendirilmesinin
yapılmasını içeren sistemdir. Yeni doğanın resusitasyonuna baĢlama kriteri için
kullanılmaz; çünkü, değerlendirmeyi yapmak için 1 dk. beklemek gerektiğinden
uygulanacak acil bakıma geç kalınabilir Apgar skoru yenidoğanın resusitasyona
cevabını değerlendirmede önemlidir.
Apgar skorunun değerlendirlmesinde kullanılan kriterler:


Kalp atım hızı: Kalp atım hızı, bir dk. süresince steteskopla ya da
palpasyonla dinlenir. Kalp hızı,100/dk. ise 2, 100/dk. altında ise 1, yoksa 0
puan verilir.
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Solunum: Solunum, bir dk. gözlenerek ya da steteskopla dinlenerek
değerlendirilir. Solunum düzenli ya da bebek ağlıyorsa 2, yavaĢ ve
düzensiz soluyorsa 1, solunum yoksa 0 puan verilir.
Kas tonüsü: Kol ve bacakların ekstansiyon ve fleksiyon durumu ve
dönme durumuna bakılır. Spontan olarak ekstremiteler fleksiyona
geçiyorsa 2, ekstremitelerin bazıları fleksiyona geçiyor bazıları geçmiyor
ise 1, yoksa 0 puan verilir.
Cilt rengi: Genellikle yenidoğanın vücut bölgeleri siyanotiktir.
Solunumun baĢlaması ile cilt pembeleĢir. Ekstremitelerdeki siyanoz
kaybolur. Yenidoğanın tüm vücudu pembe ise 2, vücut pembe,
ekstemiteler mavi ve soluksa 1, tüm vücut mavi ve soluksa 0 puan verilir.
Refleksler: Yenidoğan, uyarılara ağlayarak cevap veriyor ise 2, kaĢlarını
çatıyor, yüzünü buruĢturuyorsa 1, uyarılara hiç cevap vermiyorsa 0 puan
verilir.







Tablo 2.1: Apgar skorunun değerlendirilmesi

Kriterler, toplam 10 puan üzerinden değerlendirilir. Belirlenen beĢ kriterin her birine
0-2 arasında puan verilir. Apgar skorunun değerlendirilmesi sonucunda;
o
o

o

7 puan ve üzeri olan bebekler, sağlıklı olarak değerlendirilir.
4-6 puan arasında olan bebekler, genellikle müküs, verniks kazeoze ve
mekonyum aspirasyonu olan bebeklerdir. Aspirasyonla solunum
yollarının açılması ve oksijen tedavisinden sonra bebeğin durumu
kendiliğinden düzelmeye baĢlar.
0-3 puan arasında olan bebeklerde ciddi asfiksi vardır. Bu bebeklerde,
acilen resusitasyona baĢlanması gerekir.
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Bebeğin cilt rengi değerlendirilir.

Merkezi siyanoz varsa serbest akıĢlı oksijen verilir,

Merkezi siyanoz yoksa annenin emzirmesi sağlanır.



Göbek bakımı uygulanır. Göbek kordonunda sızıntı olup olmadığı kontrol
edilir. Sızıntı olursa ikinci bir klemp (klips, kıskaç) takılır. Kanama
kontrolünden sonra göbek kordonunun kesik ucu batikonla temizlenerek steril
gazlı bezle kapatılır ve sargı beziyle sarılır. Kuru kalması önemlidir. Bebek
bezi, göbek bağının altında olacak Ģekilde bağlanmalıdır. Yenidoğan, temiz ve
kuru bir havluya sarılır.
Göz bakımı uygulanır. Doğum esnasında, serviks ağzında bulunan
gonokoksiks mikroorganizmalar bebeğin gözüne bulaĢarak körlüğe neden
olabilir. Bu nedenle bebek doğduktan sonra, vakit kaybetmeden, göz çevresi ve
göz kapakları steril (distile) su veya SF ile ıslatılmıĢ pamukla içten dıĢa doğru
silinir. Göz kapakları hafifçe açılır ve konjuktivaya 2 damla gentamisin
damlatılır.
Bebek giydirilir. Anne uygunsa kucağına vererek bebeği emzirmesi sağlanır.
Isı kaybını engellemek için anne ve bebek battaniye ile örtülmelidir.
5. dk‟da Apgar skoru tekrar değerlendirilir.






Cevap hayır ise;










Yenidoğan ısıtılarak ısı kaybı önlenir.
BaĢ nötral pozisyonda olacak Ģekilde yenidoğan sırtüstü yatırılır.
Solunum baĢlaması için bebeğin sırtı hafifçe sıvazlanarak uyarılır. (Normalde
uyarıdan sonra 30 saniye içinde spontan solunum baĢlar)
Hava yolu açıklığı değerlendirilir. Mekonyum varlığında (bebeğin solunum
çabası yok, kalp atım hızı <100 ve kas tonüsü gevĢek ise), trakial aspirasyonla
hava yolu temizlenir. Aspire ederken tüp, çok iler itilmez, aksi halde çok
kuvvetli vagal uyarı sonucu bebekte Ģiddetli bradikardi oluĢur. Kurulama ve
aspirasyon, yenidoğanın ilk solunumu için yeterli uyarıyı sağlayacaktır.
Solunum, kalp atım hızı ve deri rengi yeniden değerlendirilir.
Solunum yok veya yetersiz ise kalp atım hızı<100 altında ve siyanoz var ise
yenidoğan resuitasyon akıĢ Ģeması uygulanır.
KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastanın nakli sağlanır.
Vaka kayıt formu tam ve eksiksiz doldurulur.
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ġekil 2.1: Normal yenidoğan bakımı algoritması

2.4. Yenidoğan Resusitasyonu
Yenidoğanın intrauterin hayattan ekstrauterin hayata geçiĢi genellikle sorunsuz
gerçekleĢir. Bazı durumlarda solunuma baĢlayabilmek ve fetal dolaĢımdan normal dolaĢıma
geçebilmek için yardıma ihtiyaç duyarlar.
Yenidoğanın resusitasyonunda gerekli olan malzemeler:












Radyant ısıtıcı, (doğumdan önce ısıtıcı açılmalı ve altına kuru sıcak havlular
yerleĢtirilmelidir.)
Kuru, sıcak, yumuĢak havlular,
Puar,
Aspiratör,(-100 mmHg‟ye ayarlı)
Aspirasyon kateterleri, (5Fr-12Fr)
Mekonyum aspiratörü,
Balon- valf-maske,
Yüz maskeleri,(Yenidoğan ve preterm ölçülerinde maskeler)
Oksijen kaynağı ve ekipmanları,
Laringoskop ve 0-1 numara düz bleyd,
Trakeal tüpler, (iç çapı 2.5,3,3.5,4 mm)
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Stile,
Makas, flaster,
CO2 ölçüm cıhazı,
Laringeal mask airway, (LMA)
Eldiven,
Steteskop,
Saniye göstergesi büyük saat,
Enjektörler, (2.5,10,20,50 ml)
Gazlı bez, alkol,
Göbek veni-arteri kateterizasyon seti, (göbek kateterleri ve üç yollu musluk)
Orofaringeal kanül.

2.4.1. Yenidoğan Resusitasyon Uygulama Tekniği
Yenidoğan, doğum kanalından tam olarak doğduğunda, prematüre, amniyon sıvısı
mekonyumlu, ağlamıyor ya da solunumu yoksa kas tonusu iyi değilse resusitasyon
hazırlığına baĢlanır.








Eldiven giyilir.
Gerekli malzemeler hazırlanır.
Yenidoğan, kuru sıcak kompres üzerine konur ve kurulanır. (AĢırı
hipertermiden kaçınılmalıdır. Aksi halde yenidoğanda solunum depresyonu
geliĢebilir)
Yenidoğan, resusitasyon masasına getirilerek radyant ısıtıcı altına sırtüstü
pozisyonda yatırılır. Bebek herhangi bir Ģekilde sarılmamalı, çıplak
bırakılmalıdır. Böylece hem gözlemlemek kolay olacak hem de radyant sıcaklık
bebeğe ulaĢacaktır.
Solunum yolu temizlenerek açıklığı sağlanır. Önce ağız sonra burun aspire
edilmelidir.
Dokunsal uyarı verilir. Dokunsal uyarı, ayak tabanına hafifce vurulması ya da
sırtın omurga boyunca sıvazlanması Ģeklinde yapılır. Bu yöntemler dıĢında
hiçbir Ģekilde uyaran verilmemelidir.

Resim 2.2: Yenidoğana dokunsal uyarı verme
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Yenidoğanın baĢı, nötral pozisyona veya çok hafif baĢ çene pozisyonuna
getirilir. Bebeğin omuzlarının altına yerleĢtirilen 2 cm kalınlığındaki havlu, baĢ
çene pozisyonun sağlanmasında yardımcı olur. Bu pozisyon; farinks, larinks ve
trakeayı aynı hizaya getirerek solunum yolunun tam açıklığını sağlar. BaĢın
aĢırı ekstansiyonu ya da fleksiyonundan kaçınılmalıdır. Yukarıda belirtilen
baĢlangıç basamakları en geç 30 sn‟de tamamlanır.

Airway- solunum yolunu aç (pozisyon, aspiarsyon)
Breating-solunumu baĢlat (solunumun uyarılması)
Circulation-dolaĢımı
değerlendirmesi)

sağla

(Kalp

atımı

ve

renk

Drug-ilaçlar (adrenalin, volüm geniĢleticiler)
Tablo 2.2: Yenidoğan resusitasyonun ABCD’si



Yenidoğanın solunumu, kalp atım sayısı ve cilt rengi değerlendirilir.

Solunum var, kalp atım sayısı 100‟den fazlaysa ya da siyanoz varsa
serbest akıĢlı oksijen uygulanır.

Solunum yetersiz (apne ya da iç çeker tarzda ) ya da kalp atım sayısı 100
/dk‟nın altında ise 30 sn. süreyle PBV uygulanır. Solunum sayısı 4060/dk. olacak Ģekilde PBV uygulanır.



Bebek, 30 sn süreyle etkin bir Ģekilde PBV ile solutulduktan sonra yeniden
değerlendirilir.

Bebeğin solunumu yeterli ve kalp atım sayısı 100/dk. ise PBV
sonlandırılır, serbest akıĢlı oksijen uygulanır.

Kalp atım sayısı 60/dk. altında ise 30 sn. süreyle 3/1 oranında PBV ve
kalp masajı uygulanır. „1V, 2V, 3V /sık „‟ Ģeklinde ritim sayılır.

Balon-valf-maske uygulaması sonucu göğüs kafesi yeterince
geniĢlemiyorsa entübasyon uygulanır. 30 sn‟de bir dolaĢım brakial ya da
femoral arterden 5-10 sn içinde kontrol edilir. Kalp atım hızı 60 / dk
geçince dıĢ kalp masajına son verilir.



DanıĢman hekimin onayı ile ĠV veya IO yoldan, adrenalin uygulanır. Gerekirse
adrenalin 3-5 dakikada bir tekrarlanır.
KKM tarafından bildirilen neonatal yoğun bakım ünitesi bulunan sağlık
kuruluĢuna nakledilir,
Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur.
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ġekil 2.2: Yenidoğan resusitasyonu iĢlem basamakları
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ġekil 2.3: Yenidoğan resusitasyonu algoritması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yenidoğanın değerlendirmesini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

Normal yenidoğan değerlendirmesinde:
Cevap evet ise;














 Bebeğin baĢını doğar doğmaz ağız ve
burnundaki sekrasyonlar puvarla aspire
Solunumun devamlılığını sağlayınız.
ediniz. Her zaman önce ağız içini, sonra
burnu aspire ediniz.
 Puar yoksa gazlı bez kullanınız.
 Bebeği kuru sıcak kompres içerisine
Yenidoğanı ısıtınız.
alınız.
 Bebeğin kordonu klempleyebilirsiniz
 APGAR
skorunu
1.
dakikada
Yenidoğanda
APGAR
skorunu
değerlendiriniz.
değerlendiriniz.
 APGAR skorunun sonucunu kaydediniz.
 Merkezi siyanoz varsa serbest akıĢlı
oksijen veriniz.
 Anne uygunsa kucağına vererek bebeği
Bebeğin cilt rengini değerlendiriniz.
emzirmesini sağlayınız.
 Anne ve bebeğin üzerini battaniye ile
örtünüz.
 Göbek
kordonunda
sızıntı
olup
olmadığını kontrol ediniz. Sızıntı olursa
ikinci bir klemp takınız.
Göbek bakımı uygulayınız.
 Kanama kontrolünden sonra göbek
kordonunun kesik ucunu, batikonla
temizleyerek steril gazlı bezle kapatınız
ve sargı beziyle sarınız.
 Vakit kaybetmeden, göz çevresi ve göz
kapaklarını steril (distile) su veya SF ile
Göz bakımı uygulayınız.
ıslatılmıĢ pamukla içten dıĢa doğru
siliniz.
 Anne uygunsa kucağına vererek bebeği
Bebeği giydiriniz.
emzirmesini sağlayınız.
 APGAR skorunu beĢinci dakikada
APGAR skorunu 5. dk‟da tekrar
değerlendiriniz.
değerlendiriniz.
 APGAR skorunun sonucunu kaydediniz.

Cevap hayır ise;
 Yenidoğan ısıtılarak ısı kaybı önleyiniz.
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 BaĢ nötral pozisyonda olacak Ģekilde  BaĢ ve boynun aynı sevide olmasına
yenidoğanı sırtüstü yatırınız.
dikkat ediniz.
 Solunum baĢlaması için bebeğin sırtını
hafifçe sıvazlayarak uyarınız.
 Mekonyum varlığında (bebeğin solunum
çabası yok, kalp atım hızı <100 ve kas
tonüsü gevĢek ise) trakial aspirasyonla
hava yolu temizleyiniz
 Aspire ederken tüp, çok ileri itilmez;
aksi halde çok kuvvetli vagal uyarı
sonucu bebekte Ģiddetli bradikardi
oluĢur.
 Kurulama ve aspirasyon, yenidoğanın
ilk solunumu için yeterli uyarıyı
sağlayacaktır.

 Hava yolu açıklığını değerlendiriniz.

 Solunumu, kalp atım hızını ve deri
rengini yeniden değerlendiriniz.
 Solunum yok veya yetersiz ise kalp atım
hızı<100 altında ve siyanoz var ise
yenidoğan resuitasyon akıĢ Ģemasını
uygulayınız.
Yenidoğan resusitasyonu uygulanacaksa:
 Eldiven giyiniz.
 Malzemeleri hazırlayınız.
 Yenidoğanı, kuru sıcak kompres üzerine  Kompreslerin, kuru ve sıcak olmasına
koyarak kurulayınız.
dikkat ediniz.
 Bebeği, radyant ısıtıcı altına çıplak
 Yenidoğanı, resusitasyon masasına
yatırınız.
getirerek radyant ısıtıcı altına sırtüstü
 Bebeği, havlu ya da baddaniye ile
pozisyonda yatırınız.
sarmayınız.
 Solunum yolunu temizleyiniz.

 Önce ağız içini, sonra burunu aspire
ediniz.

 Dokunsal uyarıyı, ayak tabanına hafifce
vurarak ya da sırtı omurga boyunca
 Dokunsal uyarı veriniz.
sıvazlayarak uygulayınız. Bu yöntemler
dıĢında
hiçbir
Ģekilde
uyaran
vermeyiniz.
 Pozisyonu korumak için omuzların
 Yenidoğanın baĢını, nötral pozisyona ya
altına 2 cm kalınlığında havlu koyunuz.
da çok hafif baĢ çene pozisyonuna
 BaĢın, aĢırı ekstansiyon ya da
getiriniz.
fleksiyonundan kaçınınız.
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 Yenidoğanın solunumunu, kalp atım
sayısını ve cilt rengini değerlendiriniz.

 Solunum var, kalp atım sayısı 100 ya da
siyanoz varsa serbest akıĢlı oksijen
uygulayınız.

 PBV‟yi 30 sn uygulayınız.
 Solunum yetersiz ya da kalp atım sayısı  Eğer balon valf maske yoksa ağızdan,
100 /dk‟nın altında ise PBV uygulayınız.
ağız ve burna birlikte suni solunum
uygulayınız.
 Balon-valf-maske uygulamasıyla göğüs
 Yenidoğan için düz (Miller) bleyd
kafesi
yeterince
geniĢlemiyorsa
kullanınız.
entübasyon uygulayınız.
 Bebeği 30 sn süreyle ve etkin bir Ģekilde
PBV ile soluttuktan sonra yeniden
değerlendiriniz.

 Bebeğin kendiliğinden olan solunumu
yeterli ve kalp atım sayısı 100/dk fazla
ise PBV‟yı sonlandırınız, serbest akıĢlı
oksijen uygulayınız.

 BaĢparmak tekniği ile dıĢ kalp masajı
 Kalp atım hızı 60/dk altında ise 30 sn
uygulayınız.
süreyle 3/1 oranında PBV ve kalp masajı

“1V, 2V, 3V /sık ” Ģeklinde ritim
uygulayınız.
sayarak uygulayınız.
 DolaĢımı brakial ya da femoral arterden
5-10 sn içinde kontrol ediniz.
 Kalp atım sayısı 60 / dk geçince dıĢ kalp
masajını sonlandırınız.

 30 sn‟de bir dolaĢım kontrolü yapınız

 Kalp atım hızı, 60/dk. üzerine çıkmazsa  DanıĢman hekimin onayını
ĠV yoldan adrenalin uygulayınız.
kesinlikle unutmayınız.

almayı

 Yeni doğanın naklini KKM tarafından
bildirilen sağlık kuruluĢuna sağlayınız.

 Neonatal yoğun bakım ünitesi olan bir
sağlık kuruluĢuna hastanın naklini
sağlayınız.

 Vaka kayıt formunu doldurunuz.

 Vaka
kayıt
doldurunuz.
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formunu

eksiksiz

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, yenidoğanın resusitasyonunda kullanılan malzemelerden
değildir?
A) Laringoskop
B) Kombi tüp
C) Radyan ısıtıcı
D) Aspiratör
E) Oksijen kaynağı ve ekipmanları

2.

AĢağıdakilerden hangisi,
kriterlerden değildir?
A) Kalp atım hızı
B) Solunum.
C) Kan basıncı
D) Kas tonüsü
E) Cilt rengi

3.

APGAR skorunun değerlendirilmesiyle ilgili olarak, aĢağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) Yenidoğanın doğumdan sonraki ilk 3. ve 8. dk içinde, belirlenen kriterlere göre
fiziksel değerlendirilmesini içeren sistemdir.
B) Yeni doğanın resusitasyonuna baĢlama kriteri için kullanılır.
C) Kriterler toplam 15 puan üzerinden değerlendirilir.
D) 4-6 puan arasında olan bebeklerde ciddi asfiksi vardır.
E) 7 puan ve üzeri olan bebekler sağlıklı olarak değerlendirilir.

4.

Yenidoğan resusitasyonunda ventilasyon ve kompresyon oranı aĢağıdakilerden
hangisidir?
A) 3/1
B) 15/2
C) 30/2
D) 5/1
E) 5/2

5.

Yenidoğanın resusitasyonu ilgili olarak aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) 3.1 oranında kalp masajı ve PBS uygulanır.
B) 30 saniyede bir dolaşım kontrol edilir.
C) Kalp atım hızı 60 / dk geçince dış kalp masajına son verilir.
D) Yenidoğanın dolaĢımı karotis arterden 5- 10 sn. içinde kontrol edilir.
E) 30 sn içinde kalp hızı 60/dk üzerine çıkmaz ise ilaç uygulamalarına baĢlanır.

APGAR

skorunun

değerlendirilmesinde

kullanılan

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–3
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3
AMAÇ
Doğum komplikasyonlarında acil bakım uygulayabileceksiniz.

ARAġTIRMA
Bulunduğunuz bölgede en çok görülen doğum komplikasyonlarını ve nedenlerini
araĢtırarak bir rapor hazırlayınız.

3. DOĞUM KOMPLĠKASYONLARI
Doğumla ilgili komplikasyonlar, doğum sırasında ya da sonrasında ortaya çıkabilir.
Komplikasyonlar, annenin ve bebeğin sağlığını riske sokabilir. Bu nedenle annenin ve
fetüsün, doğum eylemi süresince düzenli olarak takibi yapılmalıdır.

3.1. Prematüre Doğum Eylemi (Preterm Eylem)
Gebeliğin 28-37. gestasyon haftaları arasında gerçekleĢen doğum eylemine, preterm
doğum eylemi; doğan bebeğe de prematüre bebek denir. Prematüre bebek, 2.500 gr‟ın
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 yumĢaktır. 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 3.1: Prematüre bebek
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Prematüre doğum eylemi nedenleri

Sosyo-ekonomik seviyenin kötü olması,

Adölesan gebelik,

Primipar gebelik,

Çoğul gebelik,

Anemi, sigara içme, çok zayıf olma,

Hipertansif hastalıklar,

Enfeksiyonlar, servikal yetmezlik,

Polihidroamniyos,

Erken membran rüptürü, plasental yetmezlik ve anomalileri,

Annenin travmaya maruz kalması,

Preeklampsi,

Doğum öncesi kanamalar,

Daha önce prematüre bebek doğurmuĢ olma.



Prematüre doğum eyleminde acil bakım

Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır,

Hastanın bilinci değerlendirilir,

Hastanın ABC‟si değerlendirilir,

Maske ile 5 L/dk oksijen uygulanır. Gerekirse daha fazla oksijen verilir,

Damar yolu açılır. DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır,

Anne sol yana yatırılır,

Kanama takibi yapılır,

ÇKS takibi yapılır,

Kontraksiyonların süresi, sıklığı, Ģiddeti takip edilerek kaydedilir,

KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastanın nakli sağlanır,

Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur.

3.2. Sürmatürasyon
Gebelik süresinin 42. haftayı tamamlamasına rağmen doğum
baĢlamamasıdır. Bu süreden sonra doğan bebeğe, sürmatür bebek denir.

eyleminin

Sürmatürasyon nedenleri, kesin olarak bilinmemektedir. 35 yaĢ üzeri ve genç
gebeliklerde, daha önce sürmatür bebek doğuranlarda sıklıkla karĢılaĢır.


Sürmatür bebek aĢağıdaki özellikleri taĢır;

Boy ve kilo, miyadında doğanlara göre daha fazladır,

Cilt, kuru ve buruĢuktur,

Ciltte yer yer döküntü vardır,

Deri altı yağ dokusu azdır,

Saçlar uzundur,

Tırnaklar uzun ve kıvrıktır,

Lanugo yoktur, verniks kaseosa azdır.
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Postterm doğum eyleminde acil bakım aĢağıdaki Ģekilde uygulanır;

Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır,

Bilinç kontrolü, AVPU‟ya göre yapılır,

Annenin ABC‟si değerlendirilir,

ÇKS düzenli aralıklarla dinlenir,

Uterus kontraksiyonları kontrol edilir,

Amniyon sıvısı özelliği ve niteliği kontrol edilir,

Hastanin nakli KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna sağlanır,

Vaka kayıt formu doldurulur.

3.3. Fetal Distress (Fetal Sıkıntı)
Fetal distress, fetüsün, uterus içinde plasenta dolaĢımının bozulmasına bağlı olarak
oksijensiz kalmasıdır. Kontraksiyon sırasında, 30 saniyeden uzun süren fetal kalp hızında
azalma olarak tanımlanır. BeĢ dakikadan uzun süren bradikardi acil sezaryen
endikasyonudur.


Fetal distressde acil bakım;

Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır,

Hastanın bilinci AVPU‟ya göre kontrol edilir,

Hastanın, ABC‟si değerlendirilir,

Hastaya, geri dönüĢümsüz maske ile 10-15 L/dk. O2 verilir,

Hastanın, damar yolu açılır. DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır.

Vital bulgular, takip edilir,

ÇKS takibi yapılır,

Doğum eyleminin ikinci evresi ise hızlandırılarak doğum gerçekleĢtirilir,

Doğum eyleminin birinci evresi ise hasta sol yan tarafına yatırılır,

KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastanın nakli sağlanır.

Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur.

3.4. Anormal GeliĢler
En sık olarak makat geliĢ ve yan geliĢle karĢılaĢılmaktadır.

3.4.1. Makat GeliĢ
Fetüsün baĢ yerine makat ile prezente olmasıdır. Leopolt manevralarıyla teĢhis edilir.
USG ile kesin tanı konur.
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Resim 3.2: Makat geliĢ çeĢitleri

Makat geliĢin tehlikeleri aĢağıdaki gibidir:



Anneye ait olan etkileri: Doğum eylemi uzar, sezaryen olasılığı artar, perine
yırtıkları fazla olabilir.
Bebeğe ait olan etkileri: Ġntrakranial travma, serebral kanama, spinal travma,
intra abdominal travma, asfiksi, kordon sarkması, vaginal doğumlarda
ekstremite kırık ve çıkıkları, brakial sinir felci, amniyon mayi aspirasyonu,
neonatal ölüm görülebilir.

Makat geliĢin belirti ve bulguları:

Doğum eylemi baĢlamadan önce:
Leopolt manevralarıyla fetüsün geliĢ biçimi tespit edilebilir, fakat fetüsün pozisyonu
doğum eylemi baĢlayana kadar değiĢebilir.


Doğum eylemi baĢladıktan sonra:

Prezenta olan kısım daha yumuĢak tespit edilmiĢse

BaĢ, fundusta tespit edilmiĢse

ÇKS göbek hizasında alınıyorsa

PoĢ açılmıĢsa travay süresince mekonyum geliyorsa makat geliĢin tespit
edilmesini sağlar.

Makat geliĢde, doğum eylemi genellikle yavaĢ ilerler, bu nedenle hastanın nakli için
yeterli zaman vardır; ancak fetüsün kalçası doğmaya baĢlamıĢsa doğum eylemi
gerçekleĢtirilir.
Makat geliĢlerde acil bakım:






Güvenlik önlemleri alınır.
Bilinç kontrolü AVPU‟ya göre yapılır.
Annenin ABC‟si değerlendirilir.
Anneye, geri dönüĢümsüz yüz maskesi ile 10-15 L/dk oksijen uygulanır.
Gerekirse PBV ile solunum desteklenir.
Damar yolu açılır. DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır.
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Annenin, kalçası yükseltilir ve normal doğumda olduğu gibi hazırlanır. Doğum
için gerekli malzemeler hazırlanır.
Bacaklar ve ayaklar doğuncaya kadar hiç bir müdahale yapılmaz, bebeğin
aniden çıkıĢını önlemek için elle destek yapılır. Doğumun ikinci evresinde her
ağrı geldiğinde annenin ıkınması sağlanır.
Doğum eylemi tamamlandıktan sonra yenidoğana, yenidoğan bakımı ya da
resusitasyon akıĢ Ģeması uygulanır.
Hastanın, nakli KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna sağlanır.
Vaka kayıt formu doldurulur.

ġekil 3.1: Makad geliĢ acil bakım algoritması

3.4.2. Ekstremite (Transvers) GeliĢ
Fetüs ekseninin uterus eksenine dik olduğu geliĢlerdir. Vaginal doğum gerçekleĢmez.
Ekstremite geliĢ kesin teĢhis edildiğinde, hemen sezaryene alınmalıdır. Transvers geliĢ
nedenleri; çok ve sık gebelik, hidroamniyos, baĢ-pelvis uyuĢmazlığı ve çoğul gebeliktir.
Ekstremite geliĢin belirti ve bulguları:

Muayenede baĢ, karnın sağ ya da solunda tespit edilir.

Vaginal tuĢede prezente olan kısım ele gelmez.

ÇKS göbek çevresinde duyulur.
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Pelvis boĢtur, karın enlemesine oval görünümdedir.
USG de kesin teĢhis konur.

Ekstremite geliĢlerin tehlikesi aĢağıdaki gibidir:



Sezaryene geç kalındığında kordon ve kol prolapsusu geliĢir.
Uterus rüptürü, anne ve bebek ölümleri görülebilir.

Ekstremite geliĢ de acil bakım aĢağıdaki gibidir:










Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır.
Hastanın bilinci, AVPU skalasına göre değerlendirilir.
Hastanın ABC‟si değerlendirilir.
Geri dönüĢümsüz maske ile 10-15 L/dk oksijen uygulanır. Gerekirse daha fazla
oksijen verilir.
Damar yolu açılır. DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır.
Anne sırtüstü yatırılarak kalçası yükseltilir.
Göbek kordonu sarkması varsa göbek kordonu sarkması akıĢ Ģeması uygulanır.
Hastanın, nakli KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna sağlanır.
Vaka kayıt formu doldurulur.

ġekil 3.2: Ekstremite geliĢ acil bakım algoritması
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3.5. Göbek Kordonu Sarkması (Kord Prolapsusu)
Umbilikal kortun, doğumdan önce gelen kısmın önünde serviksten dıĢarı çıkmasıdır.
Fetüsün anoksiye girmesine neden olur, bu yüzden acil müdahale gerektirir. Göbek kordonu
sarkmasının en önemli tehlikesi fetüsün O2‟siz kalması ve fetal ölümdür.
Göbek kordonu sarkmasında görülen belirtiler:




Vaginada umbilikal kordonun görülmesi.
ÇKS‟ nin bozulması.
Mekonyumlu amniyotik mayinin gelmesi.

Resim 3.3: Kordon sarkması

Göbek kordonu sarkmasında acil bakım:








Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır.
Hastanın bilinci, AVPU‟ya göre değerlendirilir.
Hastanın ABC‟si değerlendirilir.
Anneye geri dönüĢümlü yüz maskesi ile 10-15 L/dk O2 uygulanır. Gerekirse
PBV ile solunum desteklenir.
Damar yolu açılır. IV % 0.9 NaCl uygulanır.
Fetüsü korumak ve göbek kordonu üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla
anne sırt üstü yatırılır, kalçasının altına yastık konur. Anne yalnız bırakılmaz,
ayağa kalkmasına izin verilmez.
Kordonu rahatlatmak için steril eldiven giyilerek prezente olan kısım vaginadan
geriye doğru itilir, ancak kordon itilmez. Nakil sırasında hastaya verilen
pozisyon korunur.
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Resim 3.4: Kordon sarkmasında prezente olan kısmı vajenden geriye doğru itme









Açıkta kalan kordon, ılık nemli bir gazlı bez veya pedle kapatılır. Kordondaki
nabız alınıyorsa fetüsün canlı olduğunu iĢaret eder.
Anneye, kontraksiyon sırasında sık sık nefes alması ve ıkınmaması söylenir.
ÇKS takibi yapılır.
Vital bulgular takip edilir.
Anneye psikolojik destek verilir.
Hastanın nakli KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna sağlanır.
Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur.

ġekil 3.3: Göbek kordonu sarkması acil bakım algoritması
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3.6. Erken Membran Rüptürü (EMR)
Doğum eylemi baĢlamadan önce amniyon kesesinin açılmasına, EMR denir.
Erken membran rüptürünün belirtileri:



Vaginadan, bol miktarda veya yavaĢ yavaĢ sızıntı tarzında sıvı gelmesi
Gelen sıvının, idrar PH‟ sından farklı olmasıdır.(idrar PH‟ sı asit, amniyon sıvısı
PH‟ sı alkalendir).

Erken membran rüptürünün tehlikeleri:





Doğum eylemi vaktinden önce baĢlar ve fetal distress geliĢir.
Fetüsün etrafında onu koruyan zarlar yırtıldığı için fetüs ve uterus enfeksiyona
karĢı açık hale gelir.
Dekolman plasenta geliĢebilir.
Ani ve bol su gelmesi durumunda, kordon sarkması geliĢebilir ve kordon
sıkıĢabilir. (Çok acil bir durumdur, bebeğin ölümüne sebep olabilir.)

Erken membran rüptüründe acil bakım:













Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır.
Hastanın bilinci, AVPU‟ya göre kontrol edilir.
Hastanın ABC‟si değerlendirilir.
Hastaya geri dönüĢümsüz maske ile 10-15 L/dk O2 verilir.
Damar yolu açılır. DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır.
Hastanın öyküsü, SAMPLE VE PORST‟a göre alınır.
Hasta yatırılır. Kordon prolapsusuna neden olacağından gezdirilmez.
Perine bakımı uygulanarak genel hijyene önem verilir. Vaginal muayene
yapılmamalıdır.
ÇKS takibi yapılır.
Vital bulgular takip edilir.
KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastanın nakli sağlanır.
Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur.

3.7. Çoğul Gebelik
Uterus içinde aynı anda birden fazla fetüsün büyüyüp geliĢmesine çoğul gebelik denir.
Çoğul gebelik belirtileri:






Fundus gebelik ayına göre büyüktür.
Farklı taraflarda fetal hareketler hızlıdır.
Palpasyonda iki ayrı baĢ ve fetal kısımlar ele gelir.
ÇKS iki ayrı yerden duyulur.
USG ile kesin tanı konur.
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Çoğul gebelik tehlikeleri:








Preeklampsi ve eklampsi.
Anemi.
Prezentasyon bozuklukları.
Prematür doğum eylemi.
Fetal veya plasental yetmezlik.
Erken memran rüptürü.
Doğum öncesi kanamalar ve doğum sonu atoni kanamaları.

Çoğul gebelikte, normal doğum eylemi baĢlamıĢsa anne normal duğumda olduğu gibi
hazırlanır. Ġlk doğan bebeğin göbek kordonu kesilir. Ġkinci bebek genellikle 45 dk. içinde
doğar. Ayrı yumurta ikizlerinde iki plasenta olduğu unutulmamalıdır. Ġkinci bebeğin veya
plasentanın doğumu beklenir. Tek yumurta ikizi ise diğer bebeği, çift yumurta ikizi ise doğan
bebeğin plasentası beklenir. Her iki bebeğe yenidoğan bakımı ve gerekli ise resusitasyon
uygulanır, APGAR skoru değerlendirilerek kaydedilir. Bebeklerin kollarına farklı renklerde
kol bandı takılarak bebekler ayırt edilir. Gerekirse ikinci bir ambulans yardımı istenir.

Resim 3.5: Çoğul gebelik

3.8. Uterus Rüptürü
Uterus rüptürü gebelik ve doğum eylemi sırasında uterus kasının yırtılmasıdır.
Uterus rüptürü belirtileri:





ġiddetli karın ağrısı.
ġok belirtileri.
Uterusun alt segmentinde hassasiyet.
Abdomen üzerinde göbeğe yakın bölgede patolojik bandıl halkasının görülmesi.
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Resim 3.6: Uterus rüptüründe patolojik bandıl halkası

ġiddetli karın ağrısından sonra anne aniden rahatlamıĢ ve ağrılarının kesildiğini ifade
etmiĢse rüptür geliĢmiĢ demektir ve aĢağıdaki bulgular gözlenir:






Fetüs, karın boĢluğuna geçmiĢse karında Ģekil değiĢikliği geliĢir.
Fetal kısımlar kolay ele gelir.
Vaginal kanama görülür.
ÇKS duyulmayabilir.
Anne, içinde bir Ģeylerin yırtıldığını hisseder.

Uterus rüptürünün tehlikeleri:

Ġç kanama, Ģok.

Emboli.

Fetal asfiksi.

Anne ve bebek ölümleri.
Uterus rüptüründe acil bakım:










Olay yeri değerlendirilerek gerekli ise güvenlik önlemleri alınır.
Hastanın bilinci, AVPU‟ya göre kontrol edilir.
Hastanın ABC‟si değerlendirilir.
Maske ile 10-15 L/dk oksijen uygulanır.
Damar yolu açılır. DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon uygulanır.
Rüptür meydana gelmiĢse Ģoka karĢı önlem alınır.
Vital bulgular takip edilir.
Hastanın nakli KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna sağlanır.
Vaka kayıt formu, eksiksiz doldurulur.

50

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Doğum komplikasyonlarında acil bakım uygulayınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Olay yerini değerlendirerek gerekli ise  Kendi can güvenliğinizi sağlayınız.
güvenlik önlemlerini alınız.
 Koruyucu ekipmanları kullanınız.
 Bilinç kontrolünü
yapınız.

 Bilinç kontrolünü yapınız.

AVPU‟ya

göre

 Temel yaĢam desteği ve ileri yaĢam
desteği için hazırlıklı olunuz.
 Gerekirse
daha
fazla
oksijen
uygulayınız.
 Anneye, maske ile 5 L/dk oksijen
uygulayınız.
 Gerekirse
PBV
ile
solunumu
destekleyiniz.
 Hastanın ABC‟sini değerlendiriniz.

 DAKġ IV % 0.9 NaCl solüsyon
uygulayınız.

 Damar yolunu açınız.
Prematüre doğum eylemi:
 Anneyi sol yana yatırınız.

 Anneye, psikolojik destek sağlayınız.

 Kanama takibi yapınız.

 ÇKS takibi yapınız.

 Kontraksiyonların süresi,
Ģiddetini kaydediniz.

sıklığı

ve

 Elde edilen verileri kaydediniz.

Postterm doğum eylemi:
 ÇKS‟yi düzenli aralıklarla dinleyiniz.

ÇKS‟yi düzenli olarak kaydediniz.

 Uterus kontraksiyonlarını kontrol ediniz.

Sıklığını, süresini kontrol ediniz.

 Amniyon sıvısının özelliğini kontrol Mekonyumlu olup oladığını kontrol
ediniz.
ediniz.
Fetal Distress:
 Vital bulguları takip ediniz.

 Ölçtüğünüz değerleri düzenli olarak
kaydediniz.

 ÇKS takibi yapınız.

 Kaydetmeyi unutmayınız.

51

 Doğum eyleminin birinci evresi ise
hastayı sol yan tarafına yatırınız.
 Doğum eyleminin ikinci evresi ise
hızlandırarak doğumun
gerçekleĢmesinde yardımcı olunuz.

 Dikkatli olunuz.
 Doğumda kullanılacak malzemeleri
hazırlayınız.

Makat geliĢlerde:
 Kalçaların altına yastık koyunuz.
 Dizler göğse dayalı ve eller dizlere
 Annenin kalçalarını yükselterek baĢ
kenetlenmiĢ olmasına dikkat ediniz.
gövde aĢağı olacak Ģekilde pozisyon  Trendelenburg
pozisyonu
da
veriniz.
verebilirsiniz.
 Doğum için gerekli malzemeleri
hazırlayınız.
 Doğum için steril ortam hazırlayınız.
 Bacaklar ve ayaklar doğuncaya kadar
hiç bir müdahale yapmayınız.
 Bebeğin aniden çıkıĢını önlemek için
 Doğum baĢlamıĢ ise doğuma yardımcı
elle destek yapınız.
olunuz.
 Doğumun ikinci evresinde, her ağrı
geldiğinde,
annenin
ıkınmasını
sağlayınız.
 Bebeği, asla bacaklarından çekmeyiniz.
 Gerekli ise yenidoğan resusitasyonunu
 Doğum eylemi tamamlandıktan sonra
uygulayınız.
bebeğe yenidoğan bakımı uygulayınız.
 Eseptik tekniğe dikkat ediniz.
Ekstremite geliĢlerde acil bakım uygulanacaksa:
 Anneyi sırtüstü
yükseltiniz.

yatırarak

 Dizler göğse dayalı ve eller dizlere
kenetlenmiĢ olmasına dikkat ediniz.
kalçasını
 Gerekli ise trendelenburg pozisyonu
veriniz.

 Kordon sarkması varsa göbek kordonu
 Steril eldiven giymeyi unutmayınız.
sarkması akıĢ Ģemasını uygulayınız.
Göbek kordonu sarkmasında acil bakım:
 Anneyi sırt üstü yatırınız, kalçasının  Anneyi yalnız bırakmayınız.
altına
yastık
koyarak
kalçasını  Ayağa kalkmasına izin vermeyiniz.
yükseltiniz.
 Steril eldiven giyerek prezente olan  Kordonu kesinlikle geriye itmeyiniz.
kısmı vaginadan geriye doğru itiniz.
 Açıkta kalan kordonu, ılık nemli bir  Anneye, kontraksiyon sırasında sık sık
gazlı bez veya pedle kapatınız.
nefes alması ve ıkınmaması söyleyiniz.
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 ÇKS takibi yapınız.

 Dikkatli olunuz.

 Vital bulguları takip ediniz.

 Düzenli olarak kaydediniz.
 Anneyi psikolojik olarak destekleyiniz.

Erken membran rüptüründe:
 Hastanın öyküsünü alınız.

 Hastanın öyküsünü
PORST‟a göre alınız.

 Hastayı yatırınız.

 Kort prolapsusu tehlikesi nedeniyle
gezdirmeyiniz.

 Perine bakımı uygulayınız

 Genel hijyene önem veriniz.
 Vaginal muayene yapmayınız.
 Annenin vital bulgularını, takip ediniz.

 ÇKS takibi yapınız.

SAMPLE

VE

Uterus rüptüründe:
 Rüptür meydana gelmiĢse Ģoka karĢı  ġok geliĢmiĢse
önlem alınız.
uygulayınız.
 Vital bulguları takip ediniz.

Ģokta

acil

bakım

 Düzenli olarak kaydediniz.

 KKM tarafından bildirilen sağlık  Vakit kaybetmeden hastanın naklini
kuruluĢuna hastanın naklini sağlayınız.
sağlayınız.
 Vaka kayıt formunu doldurunuz.

 Eksiksiz doldurunuz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, sürmatürasyonun tanımıdır?
A) 42. gebelik haftasında doğum eyleminin baĢlamaması.
B) 36. gebelik haftasında doğum eyleminin baĢlaması.
C) 24.gebelik haftasında doğum eyleminin baĢlamaması.
D) 46. gebelik haftasında doğum eyleminin baĢlamaması.
E) 37. gebelik haftasında doğum eyleminin baĢlamaması.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, transvers geliĢ belirtilerinden değildir?
A) Muayenede baĢ, karnın sağ ya da solunda tespit edilir.
B) Karın enlemesine oval görünümdedir.
C) Karın, dikine oval görünümdedir.
D) ÇKS göbek çevresinde duyulur.
E) Pelvis boĢtur.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, çoğul gebelik belirtilerindendir?
A) Fundus gebelik ayına göre küçüktür.
B) Palpasyonda iki ayrı baĢ ve fetal kısımlar ele gelir.
C) ÇKS tek yerden duyulur.
D) USG ile tanı konulması zordur.
E) Farklı taraflarda fetal hareketler yavaĢtır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, uterus rüptürü belirtilerinden değildir?
A) ġiddetli karın ağrısı.
B) Uterusun alt segmentinde hassasiyet.
C) Vaginal kanama.
D) Anne içinde bir Ģeylerin yırtıldığını hisseder.
E) Fundus gebelik ayına göre büyüktür.

5.

Göbek kordonu sarkması acil bakımında, aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Anne sırt üstü yatırılır, kalçasının altına yastık konur.
B) Prezente olan kısım vaginadan geriye doğru itilir.
C) Açıkta kalan kordonun üzeri ılık nemli bir gazlı bezle örtülür.
D) SıkıĢan kordon kesilerek bebeğin oksijensiz kalması önlenir.
E) Anneye, O2 uygulanır.

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
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Gözlenecek DavranıĢlar
Doğum eylemine yardımcı olunacaksa:
1. Olay yerini değerlendirerek gerekli ise güvenlik önlemlerini aldınız
mı?
2. Bilinç kontrolünü yaptınız mı?
3. Hastanın ABC‟sini değerlendirdiniz mi?
4. Maske ile 5 L/dk oksijen uyguladınız mı?
5. Damar yolunu açtınız mı?
6. Acil doğum kriterlerini gözlemleyerek acil doğumun gerekliliğine
karar verdiniz mi?
7. Annenin altına steril çarĢaf serdiniz mi?
8. Anneye litotomi pozisyonu verdiniz mi?
9. Vajen ağzı etrafında steril alan oluĢturdunuz mu?
10. Annenin üzerini örttünüz mü?
11. Doğum eylemine yardımcı oldunuz mu?
Yenidoğan resusitasyonu uygulanacaksa:
1. Eldiven giyiniz mi?
2. Malzemeleri hazırladınız mı?
3. Yenidoğanı, kuru sıcak kompres üzerine koyarak kuruladınız mı?
4. Yenidoğanı, resusitasyon masasına getirerek radyant ısıtıcı altına
sırtüstü pozisyonda yatırdınız mı?
5. Solunum yolunu temizlediniz mi?
6. Dokunsal uyarı verdiniz mi?
7. Yenidoğanın baĢını, nötral pozisyona ya da çok hafif baĢ çene
pozisyonuna getirdiniz mi?
8. Yenidoğanın Solunum, kalp atım hızı ve cilt rengini
değerlendirdiniz mi?
9. Solunum yetersiz ya da kalp atım hızı 100 /dk‟nın altında ise PBV
uyguladınız mı?
10. Balon-valf-maske uygulamasıyla göğüs kafesi yeterince
geniĢlemiyorsa endotrakeal entübasyon uyguladınız mı?
11. Bebeği, 30 sn. süreyle ve etkin bir Ģekilde PBV ile soluttuktan
sonra yeniden değerlendirdiniz mi?
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Evet

Hayır

12. Kalp atım hızı 60/dk altında ise 30 sn süreyle 3/1 oranında PBV ve
kalp masajı uyguladınız mı?
13. 30 sn‟de bir dolaĢım kontrolü yaptınız mı?
14. Kalp atım hızı 60/dk üzerine çıkmazsa ĠV yoldan 0.1 ml/kg,
adrenalin uyguladınız mı?
15. KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna yeni doğanın naklini
sağladınız m?
16. Vaka kayıt formunu doldurdunuz mu?
Doğum Komplikasyonları
1. Olay yerini değerlendirerek gerekli ise güvenlik önlemlerini aldınız
mı?
2. Bilinç kontrolünü yaptınız mı?
3. Hastanın ABC‟sini değerlendirdiniz mi?
4. Anneye, maske ile 5 L/dk. oksijen uyguladınız mı?
5. Damar yolunu açtınız mı?
Makat geliĢte acil bakım uygulanacaksa:
1. Annenin kalçalarını yükselterek, baĢ gövde aĢağı olacak Ģekilde
pozisyon verdiniz mi?
2. Doğum baĢlamıĢ ise doğuma yardımcı oldunuz mu?
3. Doğum iĢlemi tamamlandıktan sonra bebeğe, yenidoğan bakımı
uyguladınız mı?
Prematüre doğum eylemi:
1. Anneyi, sol yana yatırdınız mı?
2. Kanama takibi yaptınız mı?
3. Kontraksiyonların süresi, sıklığı ve Ģiddetini kaydettiniz mi?
Postterm doğum eylemi:
1. ÇKS‟yi düzenli aralıklarla dinlediniz mi?
2. Uterus kontraksiyonlarını kontrol ettiniz mi?
3. Amniyon sıvısının özelliğini kontrol ettiniz mi?
Fetal Distress:
1. Vital bulguları takip ettiniz mi?
2. ÇKS takibi yaptınız mı?
3. Doğum eyleminin birinci evresi ise hastayı sol yan tarafına
yatırdınız mı?
4. Doğum eyleminin ikinci evresi ise hızlandırarak doğumun
gerçekleĢmesinde yardımcı oldunuz mu?
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Makat geliĢlerde:
1. Annenin kalçalarını yükselterek baĢ gövde aĢağı olacak Ģekilde
pozisyon verdiniz mi?
2. Doğum baĢlamıĢ ise doğuma yardımcı oldunuz mu?
3. Doğum eylemi tamamlandıktan sonra bebeğe, yenidoğan bakımı
uyguladınız mı?
Ekstremite geliĢlerde acil bakım uygulanacaksa:
1. Anneyi sırtüstü yatırarak kalçasını yükselttiniz mi?
2. Kordon sarkması varsa göbek kordonu sarkması akıĢ Ģemasını
uyguladınız mı?
Göbek kordonu sarkmasında acil bakım uygulanacaksa:
1. Anneyi sırt üstü yatırıp, altına yastık koyarak kalçasını yükselttiniz
mi?
2. Steril eldiven giyerek prezente olan kısmı vaginadan geriye doğru
ittiniz mi?
3. Açıkta kalan kordonu, ılık nemli bir gazlı bez veya pedle kapattınız
mı?
4. ÇKS takibi yaptınız mı?
5. Vital bulguları takip ettiniz mi?
Erken membran rüptüründe:
1. Hastanın öyküsünü aldınız mı?
2. Hastayı yatırdınız mı?
3. Perine bakımı uyguladınız mı?
4. ÇKS takibi yaptınız mı?
Uterus rüptüründe:
1. Rüptür meydana gelmiĢse Ģoka karĢı önlem aldınız mı?
2. Vital bulguları takip ettiniz mi?
3. KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluĢuna hastanın naklini
sağladınız mı?
4. Vaka kayıt formunu doldurdunuz mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

E
C
D
A
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
C
E
A
D

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
C
B
E
D
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