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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci 

 

Bebeklerde ve çocuklarda vücut sistemleri tam geliĢmemiĢ olduğu için ilaçların 

emilmesi, dağılması, metabolize edilmesi ve vücuttan atılması yetiĢkinlerden farklıdır. 

Pediatride ilaç tedavisinin ilkelerinin bilinmesi, ilaçların güvenli Ģekilde kullanılmasını 

sağlar. Güvenli ilaç kullanımında en önemli sorumluluk hemĢirenindir. Çocuğun geliĢimsel 

özellikleri, ilaç uygulamalarında kullanılan teknikleri ve yaklaĢımları etkiler. Bu nedenle 

sağlık çalıĢanlarının çocuğun geliĢimsel özelliklerini, normal yenidoğanın özelliklerini ve 

özel durumları olan bebeğin özelliklerini iyi bilmeleri önemlidir. 

  

Bu eğitim materyali sonunda pediatride tekniğine uygun ilaç uygulama yollarını 

öğrenecek, yenidoğan ve özel durumu olan bebeklere uygun bakımı planlama, uygulama ve 

değerlendirme bilgi ve becerisi kazanacaksınız. 

 

 

 

 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bebek ve çocuklarda ilaç uygulamalarını kavrayabileceksiniz.  

 

 

 

 

 Bebek ve çocuklarda ilaç uygulama tekniği ile ilgili bir sunu hazırlayarak sınıfta 

arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Çevrenizde bulunan hastanelere giderek bebek ve çocuklara ilaç veriliĢ  

tekniğini gözlemleyiniz ve gözlemlerinizi  arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1.PEDĠATRĠDE ĠLAÇ UYGULAMALARI 
 

Vücudun iĢleyiĢini etkileyen ve hastalıkları iyileĢtirmek için kullanılan kimyasal 

maddelere ilaç denir. 

 

Ġlaç ile tedavinin amacı, çeĢitli hastalıkları önlemek, tedavi etmek, hastalık etkilerini 

azaltmak veya kontrol altında tutmaktır. Bu amaca ulaĢmak için toksik (tıbbi bakımdan 

zehirli ve zehir niteliği taĢıyan zararlı maddelere verilen genel ad) düzeye çıkmayacak kadar 

yeterli ilaç dozlarını hedef dokulara ulaĢtırmak gerekir. 

 

Resim 1.1: Ġlaç formları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Bebeklerde ve çocuklarda vücut sistemleri immatür (tam geliĢmemiĢ) olduğu için 

ilaçların emilmesi, dağılması, metabolize edilmesi ve vücuttan atılması, yetiĢkinlerden 

farklıdır. Neonatal (yenidoğan) dönemde vücut sistemlerinin immatürlüğü, ilaç 

uygulamalarını daha riskli hâle getirir. Yenidoğanda özellikle prematüre bebekte fizyolojik 

immatüriteye bağlı olarak ilaçları metabolize etme yeteneği sınırlıdır. Bununla birlikte 3 

yaĢtan 6-10 yaĢlarına kadar çocuklar geniĢ karaciğer yüzeyleri nedeni ile ilaçları 

yetiĢkinlerden iki kat daha hızlı metabolize eder. Pubertenin baĢlangıcından sonra birkaç ay 

içinde ilaç kullanımı hızla değiĢir ve yetiĢkine benzer özellikler gösterir. 
 

Ġlacı uygulamadan önce hemĢire hazırlık aĢamasında aĢağıdaki üç kontrol ilkesine 

uygun hareket etmelidir. 
 

Üç kontrol ilkesi: 

1.Ġlacı raftan alırken 

2.Ġlacı kadehe koyarken 

3.Ġlaç ĢiĢesini rafa koyarken 
 

Çocuğun geliĢimsel özellikleri, ilaç uygulamalarında kullanılan teknikleri ve 

yaklaĢımları etkiler. Ġlaç uygulamalarında hataları önlemek ve çocuklara güvenli Ģekilde ilaç 

vermek için “sekiz doğru” ilke ile birlikte her çocuğa geliĢim dönemine özgü yaklaĢımla 

ilaç uygulamaları yapılmalıdır. 
 

Sekiz doğru ilkesi: 

1.Doğru ilaç  

2.Doğru ilaç formu  

3.Doğru doz  

4.Doğru hasta 

5.Doğru zaman  

6.Doğru yol 

7.Doğru etki  

8.Doğru kayıt 
 

1.1.Ġlaç Uygulamalarında HemĢirenin Sorumlulukları 
 

Pediatride ilaç tedavisinin ilkelerinin bilinmesi, ilaçların güvenli Ģekilde 

kullanılmasını sağlar. Güvenli ilaç kullanımında en önemli sorumluluk hemĢirenindir. Bunun 

için hemĢire; 
 

 Tüm ilaç uygulamalarından önce ve sonra ellerini yıkamalıdır. 

 Ġlacı hazırlarken tüm dikkatini bu iĢe vermelidir. 

 Sekiz doğru ilkesini bilmeli ve ilacı hazırlarken bu ilkelere uymalıdır. 

 Ġlacı hazırlayan hemĢire mutlaka uygulamayı da kendisi yapmalıdır. 

 Hasta çocuğun vital bulgularını (ateĢ, nabız, solunum, kan basıncı) ve klinik 

bulgularını dikkatli bir Ģekilde değerlendirmelidir. 

 Ġlacı uygulamadan önce hastanın alerjisinin olup olmadığını bilmelidir. 

 Özel güvenlik önleminin alınması gereken ilaçlarda bu önlemlere dikkatle 

uymalıdır (Yenidoğanlara verilmesi tehlikeli olan ilaçların üzerine dikkat çekici 

etiketler konulmalı ve bu ilaçlar hazırlama bölgesinden uzakta tutulmalıdır.) 
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 Yenidoğanlarda kullanımı az olan ve deneyiminin sınırlı olduğu ilaçların 

muhtemel yan etkilerine karĢı dikkatli olmalıdır. 

 Ġlacın terapötik (tedavi edici) ve toksik etkilerini bilmeli ve çocuğu yakından 

izlemelidir. 

 Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yaparak böbrek fonksiyonlarını değerlendirmelidir. 

 Ġlaç uygulaması hakkında hasta ve ailesini bilgilendirmelidir. 

 Hastaya uygun pozisyonu vermelidir. 

 Doktorun yazılı istemi olmaksızın hastalara ilaç uygulamamalıdır. 

 

Resim 1.2: ĠĢlem öncesi ve sonrası eller mutlaka yıkanmalı 

Acil durumlarda sözel istem alınabilir. En kısa zamanda doktor bu istemi kayda 

geçirmelidir. Sözel istem yalnızca acil durumlarda kullanılır. Günlük rutin istemlerde 

kullanılmaz. 

 

1.2.Çocuğun ĠĢleme Hazırlanması 

 

 Çocuğa ve ailesine yapılacak iĢlem ve ilaçla ilgili bilgi verilir. 

 Ġlacın neden verildiği, iĢlem sırasında çocuktan ve ebeveynlerinden ne 

beklendiği açıklanır. 

 ĠĢlem sırasında çocuğa neler hissedeceğini açıklarken dürüst davranılır 

(Örneğin; ilacın tadı biraz kötü, enjeksiyon sırasında biraz ağrı olabilir vb.). 

 3-6 yaĢ dönemi çocuğunun korkularını azaltmak için terapötik oyun tekniği 

kullanılır. 

 Okul çocuğunun iĢleme katılması sağlanır ve çocuğun dikkati baĢka yöne 

çekilir. 

 Adölesanın tedavi planını anlaması için soru sorması ve iĢleme katılması 

desteklenir. 

 Ġlaç saatleri çocuğun aktivitelerine engel olmayacak Ģekilde planlanır. 
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1.3.Ġlaçların Uygulanma Yöntemleri  
 

Çocuğun geliĢimsel özellikleri, ilaç uygulamalarında kullanılan teknikleri ve 

yaklaĢımları etkiler. Bu özellikler, çocuğun hem motor yeteneklerini hem de psikososyal 

davranıĢlarını içerir. 

 

1.3.1.Ġlaçların Oral Yolla Uygulanması 
 

Oral ilaçlar tablet, draje, kapsül, sıvı ya da toz Ģeklinde olabilir. Bebek ve çocuklar 

için oral uygulamada sıvı formlar tercih edilir. Ġlaçlar çeĢitli araçlar kullanılarak ölçülür ve 

önerilen miktarda verilir. Oral ilaçları vermek için plastik damlalık, ilaç kadehi, enjektör, 

ölçülü kaĢık ve emzik kullanılabilir. 

 

Resim 1.3: Ölçü araçları 

Oral yolla ilaç verme kullanım kolaylığı sağlaması açısından en sık kullanılan 

uygulama Ģeklidir fakat yenidoğanlarda tercih edilmez. 

 

Resim 1.4: Ġlaçların kadeh ve emzik ile verilmesi 

Oral yolla verilen ilaç geniĢ bir yüzeyden emilir. Oral verilen ilaçların etkilerinin 

baĢlaması geçtir. Mide ve barsak pH’ı, sindirim enzimleri, bağırsak florası emilimi etkiler. 
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 HemĢirelik iĢlemi: 

 Çocuğa/aileye iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Oral ilaç uygulamalarında çocuğun emme ve yutma yeteneği dikkate 

alınır.  

 Bebeklik döneminde oral ilaçlar verilirken aspirasyonu önlemek için 

bebeğin baĢı yükseltilir.  

 Her ilaç damlatılıĢında bebeğin yutması için beklenir. 

 6-12 aylık dönemde motor beceriler arttığı için ilaç uygulaması sırasında 

bebeğin tespit edilmesi gerekir. 

 Büyük çocuklarda aspirasyonu önlemek için fowler (oturur) ya da semi-

fowler (yarı oturur) pozisyonu verilir.  

 Ġlacın tadı konusunda çocuğa yalan söylenmez.  

 Ġlaç tablet Ģeklinde ise su içinde eritilerek verilebilir (Sıvı alımı kısıtlı 

olan çocuklarda ilaçla birlikte verilen su miktarı önemlidir.).  

 Çocuk ilacı döker ya da tükürürse iĢlem tekrarlanır. 

 

Resim 1.5: Oral yolla ilaç verilmesi 

1.3.2.Göze Ġlaç Uygulama 
 

Göze ilaç damlatma, çocuklar için rahatsız edici ve korkutucu bir iĢlemdir. 

 

Resim 1.6: Göze damla damlatma 

 HemĢirelik iĢlemi: 

 Çocuğa /aileye iĢlem konusunda bilgi verilir. 

 Uygulamadan önce ilaç oda ısısında olmalıdır. 
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 Gözde akıntı varsa önce gözün temizlenmesi gerekir. 

 ĠĢlem açıklandıktan sonra baĢparmak ve iĢaret parmağı ile göz kapakları 

açılır. 

 Çocuk yukarı bakarken alt göz kapağı aĢağıya doğru çekilir ve 

konjonktiva üzerine doğru sayıda ilaç damlatılır. 

 Çocuklarda göz zorla açılmamalıdır (Ġlacın gözün iç köĢesine 

damlatılması yeterlidir.). 

 ĠĢlemden sonra çocuk birkaç dakika sırtüstü pozisyonda kalmalıdır. 

 Çocuğa iĢlemden sonra gözlerini kapatması ve çeĢitli yönlere çevirmesi 

söylenir. 

 Birden fazla ilaç uygulanacaksa ilaçlar arasında en az 5 dakika 

beklenmelidir. 
 

Göz merhemi de benzer Ģekilde alt konjonktiva boyunca içten dıĢa doğru ince bir 

tabaka hâlinde uygulanır. Daha sonra ilacın tüm göze yayılması için çocuktan gözlerini 

kapatması istenir. 

 

Resim 1.7: Göze merhem sürme 

1.3.3.Burna Ġlaç Uygulama 
 

Burun steril bir boĢluk olmamakla birlikte, sinüslerle bağlantısından dolayı tüm 

giriĢimler tıbbi aseptik teknikle yapılmalıdır. 
 

 HemĢirelik iĢlemi: 
 

 Çocuğa /aileye iĢlem konusunda bilgi verilir.  

 Uygulama öncesi burun boĢluğunun temiz olması sağlanır. 

 Çocuğun boynunun altına küçük bir yastık yerleĢtirilerek baĢı arkaya 

doğru olacak Ģekilde pozisyon verilir.  

 Hasta bebek ise ilacı vermek için bebek sırtüstü yatırılır ya da 

hemĢirenin/anne-babanın kucağında baĢ geriye doğru eğilmiĢ Ģekilde 

sırtüstü pozisyonda tutulur. 

 Daha sonra damlalıkla uygun miktarda ilaç damlatılır.  

 Sol burun deliğine damlatıldıktan sonra çocuğun baĢı sol tarafa çevrilir. 

Aynı iĢlem sağ burun deliği içinde tekrarlanır (Bu pozisyon, ilacın 

doğrudan yutağa giderek yutulmasını önler ve emilimi artırır.). 
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 Ġlaç sprey Ģeklinde uygulanacak ise bir burun deliğine sprey uygularken 

öteki delik kapatılır. 

 Buruna uygulanan ilacın tüm sinus ağızlarına ulaĢması isteniyorsa ilaç 

uygulandıktan sonra baĢ dizlerin arasına gelecek Ģekilde hızla öne eğilir 

ve birkaç saniye bu pozisyonda kalınması sağlanır. 

 Ġlacın müköz membranlarla temas edebilmesi için çocuğun en az 5 dakika 

yatar pozisyonda kalması sağlanır. 

 ĠĢlem sırasında damlalık burun deliklerine değdirilmez. 

 Her çocuğun ilacı ve damlalığı ayrı olmalıdır. 

 

Resim 1.8: Burna ilaç uygulama 

1.3.4.Kulağa Ġlaç Uygulama 
 

Enfeksiyonu önlemek, dıĢ kulak yolu salgısını yumuĢatmak, ağrıyı azaltmak, lokal 

anestezi sağlamak gibi amaçlarla kulağa ilaç uygulanır. 

 

 HemĢirelik iĢlemi: 

 

 Çocuğa/aileye iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Ġlaç damlatılmadan önce oda ısınında olmalıdır (Soğuk ilaç kulak zarı ile 

temas edince ağrıya ve baĢ dönmesine neden olabilir.). 

 Ġlaç damlatılmadan önce dıĢ kulak yolu temizlenir. 

 ĠĢlem sırasında bebekler ve küçük çocuklar yatakta ya da ebeveynlerin 

kucağında sırtüstü yatırılır. 

 Ġlaç uygulanacak kulak üstte kalacak Ģekilde baĢ yana çevrilir. 

 Damla direk zar üzerine değil kulak yolunun çeperine damlatılır. 

 3 yaĢına kadar olan çocuklar ve bebeklerde kulak kepçesinin kıkırdak 

kısmı aĢağı ve geriye doğru çekilir. Üç yaĢın üstündeki çocuklarda kulak 

kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye doğru çekilir. 

 Kulak kanalına önerilen sayıda ilaç damlatılır. 

 Ġlacın kulak zarına ulaĢabilmesi için çocuğun baĢı birkaç dakika yatar 

pozisyonda tutulur. 
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Resim 1.9: YetiĢkin ve çocuklarda kulağa ilaç uygulama 

1.3.5.Rektal Ġlaç Uygulama 
 

Çocuk herhangi bir nedenle oral olarak ilaç alamıyorsa, kusuyorsa ya da mideyi irrite 

(tahriĢ) eden bir ilaç verilecekse rektal yol tercih edilir. 

 

Resim 1.10: Suppozituvar uygulama 

Rektal yoldan verilen ilaçlar suppozituvar (fitil) veya tedavi edici lavman Ģeklinde 

olabilir. 
 

 HemĢirelik iĢlemi: 

 

 Çocuğa/aileye iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 Ġlaç uygulamadan önce bebeğin rektumunda gaita olup olmadığı kontrol 

edilir. 

 Çocuk sol lateral pozisyonda yatırılır ve sağ bacak fleksiyona getirilir (0-

3 yaĢ arası çocuklar bacakları fleksiyonda olacak Ģekilde sırtüstü 

pozisyonda yatırılabilir.). 

 Anal sfinkterin gevĢemesi için çocuğun derin bir nefes alması istenir. 

 Suppozituvar eldivenli parmakla nazik ve hızlı bir Ģekilde anal sfinkteri 

geçinceye kadar itilir. 

 YaklaĢık 15-20 saniye kalçalara basınç uygulanır. 

 ĠĢlem sırasında çocuğun mahremiyetine özen gösterilir. 
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1.3.6. Solunum Yoluyla Ġlaç Uygulama/Ġnhalasyonla Ġlaç uygulama 
 

Antiastmatik ilaçlar, bronkodilatörler ve genel anesteziklerden bazıları inhalasyonla 

uygulanır. Aerosol, inhalasyon yolu ile uygulanan bir dozaj formudur. Terapötik aerosol 

kullanım yöntemleri üç grupta sınıflanır: 
 

 Nebülizer 

 Ölçülü doz inhaler (ÖDĠ) 

 Kuru toz inhaler (KTĠ) 

  

Resim 1. 11: Solunum yoluyla ilaç uygulama 

Çocuklarda bu inhaler metodlarının kullanımı çocuğun yaĢına ve uyumuna göre 

değiĢiklik gösterir. Küçük çocuklarda en çok, maske veya ağızlıklı nebülizatör kullanımı 

tercih edilir. Hangi yöntemin uygulanacağına karar vermek için verilecek ilacın hangi 

formlarının bulunduğunun bilinmesi ve çocuğun söz konusu formu kullanabilme yeteneğinin 

geliĢmiĢ olması gerekir. 
 

 Nebülizerler, bir hava kompresörü ya da oksijen tüpü aracılığıyla sıvı formdaki 

ilaçları aerolize eden cihazlardır. Nebülizerle tedavi uygulanan durumlar 

Ģunlardır: 
 

 Ġki yaĢ altında inhaler tedavi alması gereken çocuklarda 

 Solunum yolları darlığında 

 Anormal sekresyonların varlığında 

 Yüksek dozda inhaler bronkodilatör ihtiyacında 

 Yenidoğan döneminde bronkopulmoner displazide 

 Hastanın baĢka inhaler yöntemleri kullanamadığı durumlarda 

 

Resim 1.12: Nebülizatör ile ilaç verme 



 

 12 

 HemĢirelik iĢlemi: 
 

 Uygulama yemeklerden önce yapılmalıdır. 

 Aeresol ilaçlar 3 yaĢından büyük çocuklara nebulizatörün ucuna takılan 

delikli yüz maskesiyle ya da uyum sağlayabiliyorsa ağız aparatıyla 

verilir. 

 Hastaya oturur pozisyon verilir. 

 Ağızlık ağıza yakın olarak hazır tutulur. 

 Ağızdan nefes verilmesi sağlanır. 

 Ağızlık yüze tam yerleĢtirilerek dudaklarla tamamen kavranması sağlanır. 

 BaĢ hafifçe geriye yatırılır. 

 Ġlaç püskürtülerek aynı anda yavaĢ ve derin bir nefes alınması söylenir. 

 10 saniye kadar nefes tutulup sonra nefesini vermesi sağlanır. 

 Ġkinci doz uygulamadan önce en az 1 dakika beklenir. 

 Çocuğun yaĢına uygun büyüklükte maskeler kullanılır.  

 Nebülizatörlerin maske ile kullanımında burun solunumu yapmaması 

söylenir. 

 Nebülize edilecek ilaçlar vücut sıcaklığına yakın sıcaklıkta olmalıdır. 

 Ġnhalasyon tedavisinde bebek ve küçük çocuklarda pozitif basınçlı aletle 

yapılan aralıklı tedavide ağzı ve burnu kapatacak Ģekilde maske 

kullanılır. 

 Maske kullanılıyorsa çocuğun ağızdan nefes alması sağlanır. 

 Her çocuğun ayrı maskesinin olmasına dikkat edilir. 

 Ġlaçlar kullanılmadan hemen önce hazırlanır, bekletilmez ve ıĢıktan 

korunur. 

 Evde nebülizasyon tedavisi devam edecek olan hastaların anne babasına 

taburcu olmadan önce nebülizasyon eğitimi verilir. 
 

1.3.7.Ġntramüsküler (Kas Ġçi/IM) Enjeksiyon 
 

IM enjeksiyon, önemli kan damarları ve sinirlerin olmadığı bölgeye uygulanır. 

Yenidoğanlarda kaslara giden kan akımının düzensiz olması, kas kontraksiyonun 

(kasılmasının) az olması ve kas kitlesinin daha yüksek su yoğunluğu içermesi nedeniyle kas 

içi yol ilaç emilimi bakımından yetersizdir. 

 

Çocuğa yaklaĢımda ve enjeksiyon bölgesinin seçiminde yaĢ önemli bir faktördür. 

Çocuğun enjeksiyona nasıl tepki vereceği, büyüme-geliĢme dönemine ve önceki 

deneyimlerine bağlı olarak farklılık gösterir. IM enjeksiyon için bebeklerde yalnız vastus 

lateralis kası kullanılır. Bu kas bebeklerde en büyük kas dokusudur. Bu bölgede önemli kan 

damarları ve sinirler yoktur. Vastus lateralis kası, 3 yaĢına kadar önerilen tek enjeksiyon 

bölgesidir. 
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Resim 1.13: Bebeğe IM enjeksiyon uygulama 

 

Resim 1.14: Bebeklerde enjeksiyon bölgesi 

Dorsogluteal bölgedeki gluteus maksimus kası çocuk yürümeye baĢladıktan sonra 

geliĢir. 3 yaĢından önce tercih edilmemelidir. 

 

ġekil 1.1:Dorsogluteal bölge 

Üç yaĢından sonra ventrogluteal ve deltoid kasları da enjeksiyon için kullanılabilir. 

Ancak kas dokusu küçük olduğu için tekrarlayan enjeksiyonlarda ve fazla miktarda ilaç 

verilmesi gerektiğinde deltoid bölge tercih edilmemelidir.  
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ġekil 1.2: Ventrogluteal bölge tespiti 

Bir yaĢın üstündeki çocuklarda deltoid kası aĢılar için kullanılır. 

 

Resim 1.15: Deltoid bölge 

ĠM enjeksiyonda kullanılacak enjektörün ve iğnenin büyüklüğü, çocuğun yaĢına, kas 

dokusuna, verilecek ilaç miktarına ve ilacın yoğunluğuna bağlıdır. Bebeklik döneminde 

genellikle küçük miktarlarda ilaç önerildiği için tüberkülin enjektörü, 25-27 numaralı ve 1,5 

cm uzunluğundaki iğneler kullanılır. 

 

 HemĢirelik iĢlemi: 

 

 Çocuğun yaĢı, geliĢimi ve kas büyüklüğüne göre uygulanacak ilacın dozu 

dikkatli değerlendirilir. 

 Çocuk/ailesine iĢlem hakkında bilgi verilir. 

 ĠĢleme baĢlamadan önce eller yıkanır. 

 Ġlaç steril tekniklere uygun hazırlanır. 

 Enjeksiyon yapılacak bölgeye göre çocuğa uygun pozisyon verilir. 

 Enjeksiyon sırasında çocuğun dikkati baĢka yöne çekilir. 

 Çocuk güvenli Ģekilde tespit edilir. 
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 ĠĢlem tekniğine uygun olarak yapılır. 

 Ġğne çıkarıldıktan sonra bölgeye pamuk veya gazlı bez ile hafif basınç 

uygulanır. 

 Enjeksiyonun bittiği söylenir (Enjeksiyondan sonra iğnenin girdiği yerin 

bantla kapatılması çocuğu rahatlatır ve vücudunu bütün olarak 

algılamasına yardım eder.). 

 

1.3.8.Subkutan (Deri Altı/SC) Enjeksiyon 
 

Heparin ve insülin gibi irrite edici olmayan ilaçlar subkutan yolla verilebilir. 

Çocuklarda subkutan enjeksiyon için 25 numaralı ve 1,25 cm uzunluğundaki iğneler 

kullanılır. İntramüsküler enjeksiyon için tanımlanan alanlar, subkutan enjeksiyon içinde 

kullanılabilir.  

 

Subkutan enjeksiyonda kullanılan diğer ek alanlar; skapula altı, ön abdominal duvar 

ve üst kolun lateral yüzeyidir. Yenidoğanlarda subkutan uygulama için laterofemoral bölge 

tercih edilir. 

 

Resim 1.16: 1 yaĢ altı çocuklarda laterofemoral bölge  

Ġlaç verilecek iğnenin uzunluğu ve dokuya giriĢ açısı dokunun kalınlığına göre 

belirlenir. 

 

Resim 1.17: SC enjeksiyon yapımı 
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1.3.9.Ġntradermal (Deri Ġçi) Enjeksiyon: 
 

Bu yöntem tüberkülin ya da alerji testleri için kullanılır. Çocuklarda intradermal 

enjeksiyon için ön kol iç yüzü ve üst kolun arka yüzü kullanılır. 

 

Enjeksiyon için 25-27 numaralı ve 0,5-1 cm uzunluğundaki iğneler kullanılır. Bu yol 

ile 0,1-0,5ml gibi çok az miktarda ilaç verilebilir. ĠĢlemden sonra bölge silinmemeli ve 

bölgeye masaj uygulanmamalıdır. 

 

Resim 1.18: Ġntradermal enjeksiyon 

1.3.10.Ġlaçların Ġntravenöz (IV) Yolla Verilmesi 
 

Ġlaçların IV yolla verilmesi, çocuğu tekrarlayan ağrılı intramüsküler enjeksiyonlardan 

korur. IV yolla verilen ilaç, doğrudan sistemik dolaĢıma katılır ve kanda hızla terapötik 

düzeye ulaĢır. 

 

ġekil 1.3: ĠV uygulama için kullanılacak venler
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 HemĢirelik iĢlemi: 

 

 Ġlacın IV yolla verilmek üzere geliĢtirilmiĢ olmasına dikkat edilir. 

 Ġlacın hangi solüsyonla ne miktarda sulandırılacağı hesaplanır.  

 Kandaki terapötik düzeyini sürdürmek için gerekli infüzyon hızı ve 

infüzyon için gereken süre hesaplanır. 

 El üzerindeki metakarpal venler, ön koldaki bazilik ve sefalik venler, 

çocuklarda alt ekstremiteler ve saçlı derinin olduğu alanlar IV infüzyonda 

kullanılır. Ancak bacak venleri flebit (ven iltihabı) ve trombüs (damar 

içinde oluĢan kan pıhtısı) riskinin yüksek olması ve hastayı fazla 

kısıtlaması nedeni ile fazla tercih edilmemelidir.  

 Saçlı bölge kullanılacaksa bölge traĢ edilir. 

 Ġlacın diğer IV sıvı ve ilaçlarla uyuĢmazlıkları değerlendirilir.  

 IV ilaçların kan ya da kan ürünleriyle birlikte verilmemesine dikkat edilir, 

 HemĢireler IV giriĢim yaparken giriĢim yapılan alanın yakınında bulunan 

sinir ve arterlerin anatomik yerlerini iyi bilmelidir. 

 Ġnfüzyon sırasında ve sonrasında ilacın yan etkileri yönünden çocuk 

sürekli olarak izlenir. 

 Ġnfüzyon alanının infiltrasyon (dokuya sızma) belirtileri yönünden sık 

aralıklarla kontrol edilmesine dikkat edilir. 

 

Resim 1.19: IV ilaç uygulaması 

1.4.Çocuklarda Doz Ayarlanması 
 

Çocuklar için hazırlanan formül ve reçetelerde doz hesapları yetiĢkinlerden çok daha 

önemlidir. Özellikle bebekler ve alerjik bünyeye sahip çocuklarda sindirim sistemi 

enzimlerinin henüz oluĢmaması veya yetersiz oluĢmasından dolayı ilaçtan beklenen tam etki 

ancak iyi ayarlanması ile sağlanabilir. 

 

Yenidoğan, bebek ve çocuklarda dozun hesaplanması yaĢa göre, vücut ağırlığı ve 

vücut yüzey alanına göre yapılabilir. Dozaj için yaĢ esas alınırsa aynı yaĢ grubundaki 

çocukların ağırlıklarındaki değiĢikliklerden dolayı hatalar oluĢabilir. 

 



 

 18 

Young formülü: Formülde çocuğun yaĢı yıl olarak yazılmalıdır. Bu yöntemle çocuk 

dozu hesaplanması Ģöyle yapılmaktadır; 

 

Çocuk Dozu = [ çocuğun yaĢı / (çocuğun yaĢı +12) ] x yetiĢkin dozu 

 

Örnek: YetiĢkin dozu 20 mg olan bir ilacın 4 yaĢındaki bir çocuğa verilecek dozu kaç 

olmalıdır? 

 

Çocuk Dozu = [ 4/ ( 4+12 ) ] x 20 = 5 mg’dır. 

 

Clark formülü: Çocuk dozunun vücut ağırlığına göre hesaplanması daha fazla tercih 

edilen bir yöntemdir. Vücut ağırlığına göre doz hesaplanması için Clark formülü kullanılır. 

Bu formülde çocuk ağırlığının bilinmesi gerekir. 

 

Çocuk Dozu = (çocuğun ağırlığı / 68) x yetiĢkin dozu 

 

Örnek: YetiĢkin dozu 150 mg olan bir ilacın 13 kg ağırlığında bir çocuğa verilecek 

dozu nedir? 

Çocuk Dozu = (13 / 68) x 150 =yaklaĢık 29 mg’dır (Payda 70 ve 72 olarak da 

hesaplanabilmektedir.). 

 

Frıed formülü: Bir yaĢından küçük çocuklar için doz hesaplanmasında kullanılır. Bu 

yöntemle hesaplamada aĢağıdaki formül kullanılır: 

Bebek Dozu = (ay olarak çocuğun yaĢı / 150) x yetiĢkin dozu 

 

Örnek: YetiĢkin dozu 50 mg olan bir ilacın 3 aylık bir bebeğe verilecek dozu nedir? 

 

Bebek Dozu = (3 / 150) x 50 = 1 mg’dır. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Bebeklerde ĠM enjeksiyonda hangi kas tercih edilmelidir?  

A) M. vastus lateralis   B) m. vastus medius  

C) M. gluteus maximus   D) M. gluteus minimus  

E) M.rectus femoris 
 

2. Göze ilaç uygulama ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Göze ilaç uygulamadan önce gözde akıntı varsa temizlenmelidir. 

B) Çocuğa iĢlemden sonra gözlerini kapatması ve çeĢitli yönlere çevirmesi 

söylenmelidir. 

C) Birden fazla ilaç uygulanacaksa ilaçlar arasında en az 5 dakika beklenmelidir. 

D) Damlalığın ucu göz küresine değdirilmemelidir.  

E) Göz merhemi alt konjonktiva boyunca dıĢa içten doğru ince bir tabaka hâlinde 

uygulanmalıdır. 
 

3. Kulağa ilaç uygulama ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden hangisi yanlıĢtır?  

A) Oda ısısındaki ilaç timpanik membranla temas edince ağrıya ve baĢ dönmesine 

neden olabileceğinden ilaç soğuk olmalıdır. 

B) Ġlaç damlatılmadan önce dıĢ kulak yolu temizlenmelidir. 

C) Damla direk zar üzerine değil kulak yolunun çeperine damlatılmalıdır. 

D) Üç yaĢına kadar olan çocuklar ve bebeklerde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aĢağı 

ve geriye doğru çekilmelidir. 

E) Üç yaĢın üstündeki çocuklarda kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye 

doğru çekilmelidir. 
 

4. Rektal ilaç uygulama ile ilgili aĢağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıĢtır? 

A) Çocuk sol lateral pozisyonda yatırılmalı ve sağ bacak fleksiyona getirilmelidir. 

B) 0-1 yaĢtaki bebekler bacakları fleksiyonda olacak Ģekilde sırtüstü pozisyonda 

yatırılmalıdır. 

C) Çocuk anlayabiliyorsa anal sfinkterin gevĢemesi için çocuğun derin bir nefes 

vermesi söylenmelidir. 

D) YaklaĢık 15-20 saniye kalçalara basınç uygulanmalıdır. 

E) ĠĢlem sırasında çocuğun mahremiyetine özen gösterilmelidir. 
 

5. Ġnhalasyon yolu ile ilaç vermede aĢağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Çocuğun burundan nefes vermesi sağlanır. 

B) Ağızlık yüze tam yerleĢtirilerek dudaklarla tamamen kavranması sağlanır. 

C) BaĢ hafifçe öne eğilir  

D) Ġlaç püskürtülerek çocuğa aynı hızlı ve derin bir nefes vermesi söylenir. 

E) Ġkinci doz hiç beklenmeden uygulanır. 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 
 

 

 

Normal yenidoğanın özelliklerini kavrayabileceksiniz. 

 

 DeğiĢik  

  
 

 ÇeĢitli kaynaklardan yararlanarak yenidoğanın fiziksel özellikleri ile ilgili bir 

sunu hazırlayıp sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Yenidoğan bebeği olan birine bebek bakımı ile ilgili ne gibi problemler 

yaĢadığını ve bebek bakımında neler yaptığını sorarak öğreniniz. Elde ettiğiniz 

bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2.YENĠ DOĞAN 
 

Doğumdan 28.günün sonuna kadar geçen ilk 4 hafta neonatal (yenidoğan) dönemi 

olarak adlandırılır. 

 

Resim 2.1: Yenidoğan 

Normal bir gebelik suresi 40 haftadır ve 38 ile 42 hafta arasında değiĢebilir (280 

gün).Yenidoğan bebekler gestasyon (gebelik) haftasına göre preterm, term (miadında) ve 

postterm olarak üçe ayrılmaktadır. 
 

 Term ya da miadında bebek: Normal gebelik süresi sonunda doğmuĢ bebektir. 

 Preterm bebek: 37. gebelik haftası tamamlanmadan doğmuĢ bebektir. 

 Postterm bebek: 42. gebelik haftası tamamlandıktan daha sonra doğmuĢ 

bebektir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.Yenidoğan Bebeğin Fiziksel Özellikleri 
 

Yenidoğanın fiziksel özellikleri çocuk ve yetiĢkine göre farklılıklar gösterir. 

 

2.1.1.Yenidoğanın BaĢı 
 

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

çevresi göğüs çevresinden yaklaĢık 2 cm fazladır. 

 

Kaput suksedeneum: BaĢın önde gelen kısmına uygulanan basınca bağlı olarak kafa 

derisi ve deri altı dokularda oluĢan ödeme denir. Bu ĢiĢlik 2-3 gün içinde azalır.  

 

Sefal hematom: Doğum travmasına bağlı olarak kafatası kemiği ile periost (kemik 

zarı) arasında kanın birikmesidir. 2-10 hafta içinde kendiliğinden geçer. Genellikle tek taraflı 

olup parietal kemikte görülür. 

 

Resim 2.2: Kaput suksedeneum ve sefalhematom 

Yenidoğanda baĢ kemiklerinin birleĢme yerleri (suturalar) açıktır. Yenidoğanda baĢ 

kemikleri arasında boĢluklar vardır. Bu boĢluklara bıngıldak (fontanel ) adı verilir. Doğumda 

6 tane olan bu boĢluklar yumuĢak bir yapıdadır. 

 

Bunlardan en büyük ve en önemli olanı baĢın tepe kısmında bulunan anterior (ön) 

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

genellikle 12-15 (en geç 18.ay) aylarda kapanır. Fontaneller doğumda bebeğin baĢının 

doğum kanalından geçiĢini kolaylaĢtırır ve beyin geliĢimine olanak sağlar. 
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Resim 2.3: Yenidoğanda ön fontanel 

Fontanellerin içeri çökük ya da dıĢa çıkık olmaması gereklidir. Ayrıca zamanından 

önce ya da sonra kapanmaları büyüme ve geliĢmeyi etkiler. Erken kapanması mikrosefaliye 

(Mikrosefali, baĢ ve baĢ çevresi boyutlarının normalden küçük olmasıdır.), geç kapanması 

kemik geliĢimi geriliğine veya hidrosefaliye ( Hidrosefali; kafa içindeki sıvı miktarının 

arttığı durumlarda baĢ çevresinin ve kafanın anormal olarak büyümesidir.) neden olabilir. 

 

Resim 2. 4: Mikrosefali ve hidrosefali 

Yenidoğanda ilk haftalarda baĢ kemikleri yumuĢaktır. BaĢın palpasyonla (el ile) 

muayenesinde kafatası kemiklerinin yumuĢak olmasına bağlı içe çökme durumu 

(kraniyotabes) yenidoğan döneminde fizyolojiktir. 3 aydan sonra devam etmesi patolojiktir. 

 

2.1.2.Boy ve Kilo Özellikleri 
 

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

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

doğan normal bir bebeğin kilosu 2800–4300 gram (ortalama 3400 gram) civarındadır fakat 

normal zamanını tamamladığı hâlde 2500 gram altında doğan bebekler de vardır. Bu 

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

gün ödemin çözülmesine bağlı fizyolojik kilo kaybı (%10 kayıp) görülür. 
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2.1.3.Deri ve Vücut Özellikleri 
 

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

kazeoza ile kaplıdır. Lanugo (ayva tüyü) bulunur. Doğum esnasında dokuların sıkıĢmasına 

bağlı olarak deride ödem gözlenebilir. 

 

Verniks kazeoza: Doğumda bebeğin üzerindeki beyaz renkte, peynirimsi kıvamdaki 

yağlı tabakaya denir. 48 saat içinde deri tarafından emilir. Verniks kazeoza, fetüsü amniyotik 

sıvının etkisinden korur. Doğum esnasında bebeğin doğum kanalından kolayca geçmesini 

sağlar. Antibakteriyel özelliği sayesinde yenidoğanı enfeksiyonlardan korur. Anne karnı ile 

dıĢ ortam arasındaki ısı farkına adaptasyonu (uyumu) kolaylaĢtırır. Bebeğin geniĢ cilt 

yüzeyinden sıvı kaybını önler. 

 

Resim 2.5:Verniks kazeoza  

Lanugo: Özellikle pretermlerde daha fazla olan, yüz, kulak kepçeleri, sırt ve 

omuzlarda görülen ince tüylerdir. 

 

Resim 2. 6: Lanugo tüyleri 
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Deride yukarıda gözlenenlerin dıĢında bazı özel durumlarda olabilir. Bunlar; 

 

 Akrosiyonaz: Burun, eller ve ayakların hipoksiye bağlı olarak siyanotik 

olmasıdır. 

 Toksik eritem (Eritema toksikum): Deride kızarıklık olup ortasında sarı 

kabartılar bulunması durumudur. Hayatın 1-3. günleri arasında çıkar. Bir 

haftada spontan düzelir. 

 Ekimoz-peteĢi: Basınca bağlı olarak geliĢen lokal kanamalı bölgelerdir. 

 Mongol lekesi: Yenidoğan bebeklerin kuyruk sokumunda kalçalarında görülen 

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

 

Resim 2.7: Mongol lekesi 

Yenidoğanın göğüs çevresi baĢ çevresinden 1,5–2 cm kadar küçüktür. Bir yaĢına 

geldiğinde baĢla göğüs çevresi eĢitlenir. Yenidoğanın kemikleri henüz kıkırdak hâlindedir. 

KemikleĢme zaman içerisinde gerçekleĢir. Karın kasları henüz yeterli geliĢmediğinden karın 

bombeli görülür ve prematürelerde bağırsak hareketleri izlenebilir. Bacakları içe doğru 

kıvrıktır.  

 

2.1.4.Göz, Kulak, Burun, Ağız Özellikleri 
 

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

karanlığı ayırabilir. Gözlerin birbirine uyumu (eĢ güdümlü bakıĢ) birkaç ay sonra gerçekleĢir. 

Bu nedenle ilk zamanlar hafif bir ĢaĢılık vardır. Doğum travmasına bağlı olarak gözlerde 

subkonjektival kanama olabilir. Bu kanama 10 gün içinde kendiliğinden geçer. 

 

Kulak göz kapağı hizasındadır (Daha aĢağı olması, konjenital böbrek hastalığını ya da 

kromozomal anomaliyi düĢündürebilir.). Yenidoğanda dıĢ kulak yolu ve östaki borusu 

kısadır. Yenidoğan etraftan gelen seslere sesin Ģiddetine göre tepkiler verir. 
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Resim 2. 8: Yenidoğanda göz, kulak, burun ve ağzın görünümü 

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

kabarcıkları olabilir. Bunlar normaldir ve kendiliğinden kaybolur.  

 

Resim 2. 9: Burunda milia  

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

arka deliklerinin doğumsal olarak tek veya iki taraflı tıkalı olmasıdır. 

 

2.1.5.Göğüsler ve Genital (Üreme) Organları 
 

Yenidoğan bebeğin göğüslerinde ĢiĢlik olabilir. Bunun nedeni anneden bebeğe 

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

uygulanmamalıdır. 

 

Erkek bebeklerde genelde testisler scrotum içine inmiĢtir. Scrotumda sıvı toplanması 

(hidrosel) görülebilir. Kızlarda da dıĢ genital organlarda ödem görülebilir, anneden geçen 

hormonların etkisiyle kanlı vajinal akıntı olabilir.  
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Resim2. 10:Yenidoğanın göğüslerinde ĢiĢlik 

2.2.Yenidoğan Bebeğin Fizyolojik Özellikleri 
 

Yenidoğan ve çocukluk döneminde anatomik, fizyolojik ve biyokimyasal özellikler 

eriĢkinlere göre belirgin farklılıklar gösterir. 
 

2.2.1.Solunum Sistemi 
 

Yenidoğanın solunum sistemi, yetiĢkinlerdekinden bazı farklılıklar gösterir. Bunlar: 

 

 Yenidoğan burnundan nefes alır. 

 Yenidoğanın dili büyüktür. 

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

kıkırdak seviyesidir (Bu nedenle çocuklarda soluk yolundaki mukus solunumu 

engelleyerek hipoksiye neden olabilir.). 

 Solunum sekresyonları daha fazladır. 

 Havayollarının çapı yenidoğanda oldukça küçüktür (Bu havayolu direncinin 

yüksek olmasına yol açar.). 

 Mukoz membranları daha incedir. Bu nedenle daha kolay zedelenebilir. 

 Solunum kasları iyi geliĢmemiĢtir. 

 

Resim 2. 11: YetiĢkin ve çocuklarda solunum yolu farklılıkları  
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Yenidoğanda solunum diyafragmatik ve karın solunumu Ģeklindedir. Solunum sayısı 

sık olup ortalama 40-60/dakikadır. 

 

2.2.2.DolaĢım Sistemi 
 

Doğum sonrasında yenidoğan dolaĢım sisteminde birtakım değiĢiklik oluĢmaya baĢlar 

ve dolaĢım sisteminin doğum sonrası dıĢ ortama uyumunun tamamlanması saatler hatta 

günler alabilir. 

 

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

venosus ve V. cava inferior ile sağ atriuma ulaĢır. Oksijen ve besin maddelerinden zengin bu 

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

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

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

da sağ ventriküle geçer. Sağ ventrikülden pompalanan kan akciğerler henüz çalıĢmadığından 

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

solunumunun baĢlaması ile pulmoner kan akımı birden artar. Akciğerden pulmoner venlerle 

sol atriuma dönen kanın artması sol atrium basıncını artırır ve bu da foramen ovale’nin 

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

Yenidoğanda kalp atım hızı 120-160/dakikadır. 

 

2.2.3.Gastrointestinal Sistem 
 

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

bir yapısı olan mekonyumun rengi koyu yeĢil-siyahtır. Bebek anne sütü almaya baĢladıktan 

sonra rengi değiĢir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin dıĢkısı gevĢek, akıcı, altın sarısı 

renktedir. 48 saat içinde dıĢkılamayan bebeğin bağırsaklarında tıkanma düĢünülmelidir. 

 

2.2.4.Üriner Sistem 
 

Böbrek tübülleri henüz tam olarak olgunlaĢmadığından suyun geri emilimi sınırlı 

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

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

idrar yapması yeterli sıvı aldığının göstergesidir. 

 

2.2.5.Sinir Sistemi 
 

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

Yenidoğan beyin ve omuriliğindeki nöron sayısı eriĢkin dönemdeki nöron sayısı ile eĢit 

olmasına rağmen bu nöronların aksonları ve nöronlar arası bağlantı henüz geliĢimini 

tamamlamamıĢtır. 

 

2.2.6.BağıĢıklık Sistemi 
 

Yenidoğanın bağıĢıklık sistemi yetersizdir. Ġlk aylarda anne sütünden geçen antikorlar 

tarafından hastalıklardan korunur.  
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2.2.7.Duyular 
 

Dokunma: Yenidoğanın en önemli duyusudur. Bebeğin pek çok refleksi dokunma 

duyusuyla ilgilidir (Yanağına dokunulduğunda aranır, avuç içine dokunulduğunda parmağı 

kavramaya çalıĢır.). 
 

Görme: Yenidoğanın gözleri ıĢığa hassastır. IĢık gözüne geldiği an gözlerini kapatır.  
 

ĠĢitme: Yenidoğan bebek, yalnız sesleri tanımakla kalmayıp sesin geldiği yöne baĢını 

çevirir.  
 

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

karĢı tepkisini baĢını çevirerek verir. 
 

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

ve tuzluya karĢı olumsuz tepkiler verir. 
 

2.3.Yenidoğanın Nörolojik Özellikleri/Refleksleri 
 

Yenidoğan bebeklerde merkezi sinir sisteminin olgunlaĢması henüz 

tamamlanmamıĢtır. Yenidoğan normal yaĢamını sürdürebilmek için birçok koruyucu 

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

 Emme refleksi 
 

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

emme hareketi gözlenir. Daha sonra bu refleks kaybolur. 
 

 Arama refleksi 
 

Bebeğin yanağına ve ağız kenarına parmakla hafifçe dokunulduğunda ağzını açar ve 

baĢını o yöne çevirerek arar. Emme refleksiyle sıkı iliĢkilidir. Arama refleksi 3 ay civarında 

kaybolur. 

 

Resim 2.12: Yenidoğanda emme ve arama refleksi 
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 Moro refleksi 

 

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

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

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

refleksi genellikle 4. ayda kaybolur. 

 

Resim 2. 13: Moro refleksi 

 Yakalama (kavrama) refleksi 

 

Bebeğin avuç içine ve ayak tabanına dokunulduğunda parmakların içine kapandığı 

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

dönüĢür. Ayak parmaklarındaki ise 10. aya doğru kaybolur. 

 

Resim 2.14: Yakalama refleksi 

 Babinski refleksi 

 

Ayak tabanının orta kısmına dokunulduğunda ayak baĢparmağının diğer parmaklardan 

ayrılarak yana doğru açılması Ģeklinde gözlenen bir reflekstir. 
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Resim 2.15: Babinski refleksi 

 Tonik boyun refleksi 

 

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

taraftaki omzu, baĢı, boynu ve ayakları gerginken diğer tarafı gevĢek bir pozisyondadır. 

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

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

almasına yardımcı olduğu düĢünülmektedir.7.aydan sonra bulunması patalojiktir. 

 

Resim 2.16: Tonik boyun refleksi 

 Basma ve otomatik yürüme refleksi 
 

Bebek koltuk altlarından tutularak düz bir yüzeye ayakları değdirilirse adım atma 

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

ise ayakuçları ile basma eğilimindedir. Bu refleks 6-7. ayda kaybolur. 
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Resim 2.17: Basma ve yürüme refleksi 

Bunların dıĢında öğürme, yutkunma, baĢını kaldırma gibi refleksler de yenidoğan 

bebeğin dıĢ ortama adaptasyonunda önemli bir koruma görevi görür. 

 

2.4.Neonatal (Yenidoğan) Resüsitasyonu 
 

Bebek doğar doğmaz resüsitasyon ihtiyacı olup olmadığına 3 muayene bulgusuna 

bakarak karar verilir. Bunlar; solunum, kalp atımı ve pulsi oksimetredir. 

 

Resüsitasyon baĢlangıcına APGAR’a göre karar verilemez. Ancak ilerleyen 

dakikalarda resüsitasyon iĢlemlerinin etkinliğini değerlendirmede APGAR skoru 

kullanılabilir. 1.dakika 4’ün altındaki APGAR değerlendirmesi, durumun ağır olduğunu 

gösterir ve hemen ventilasyon denenmeli gerekirse entübasyon yapılmalıdır. Yenidoğanın 

solunumu yoksa APGAR değerlendirmesini beklemeden resüsitasyona baĢlanır. 

 

Neonatal resüsitasyonun amacı hipoksik-iskemik zedelenme sonrasında vücutta 

(beyin, kalp, böbrek) oluĢacak zedelenmeyi ve buna bağlı geliĢecek sorunları azaltmaktır. 

 

2.4.1.Resüsitasyonda BaĢlangıç Adımları 
 

Ġlk 1 dakika çok önemlidir. Bebeğin doğumundan itibaren ilk 30 saniyede yapılması 

gereken iĢlemler Ģunlardır: 

 

 Bebek önceden ısıtılmıĢ radyant (tepeden) ısıtıcının altına yerleĢtirilir. 

 Solunum yolu açılır.  

 Kurulanır. Taktil uyarı verilir.  

 Bebeğin durumu değerlendirilir. 

 

Radyant ısıtıcı altına yerleĢtirme: Resüsitasyon giriĢimleri sırasında bütün giriĢimler 

bir radyant ısıtıcı altında yapılmalıdır. 
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Resim 2.18: Radyant ısıtıcı 

Solunum yolu açıklığının sağlanması: Bebek sırtüstü, boyun hafif ekstansiyonda ( 

baĢ çene)  yatırılmalıdır. Bu pozisyon farinks, larinks ve trekeayı aynı pozisyona getirerek 

solunum yolunun tam açıklığını sağlar. Bu duruĢ ayrıca balon maske ile ventilasyon veya 

endotrekeal tüp yerleĢtirilmesi için de uygun bir pozisyondur. Bu pozisyonu korumak için 

bebeğin omuzları altına katlanmıĢ bir havlu konulabilir.  

 

Resim 2.19: BaĢ çene pozisyonu 

Bebeğin ağzındaki ve burnundaki sekresyonlar temizlenir. Yenidoğanın önce ağzı 

sonra burnu puvar ile ya da mekanik aspiratör ile aspire edilir (Burnunu aspire ederken 

ağızdan akciğerlere nefes aldığında geriye gidecek bir Ģey kalmaması için her zaman önce 

ağız içi aspire edilmelidir.). Puvar olmadığı zaman gazlı bezle, bebeğin ağzındaki ve 

burnundaki kan ve mukus temizlenebilir. Yenidoğanın ağzında bol miktarda sekresyon varsa 

baĢ yana çevrilmelidir. 

 

Puvar; ampul biçiminde, ucu gittikçe daralan yumuĢak plastikten yapılmıĢ, el ile 

sıkmak suretiyle aspire eden bir araçtır. 
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Resim 2.20: Puvar ile aspirasyon 

Aspire ederken burun delikleri tıkanıklık yönünden kontrol edilir (Aspire ederken 

aspirasyon sondası ileri gitmezse zorlanmamalıdır.).  

 

Aspiratör kullanılıyorsa aspire ederken tüp bebeğin boğazına kadar sokulmamalıdır. 

Aksi hâlde çok kuvvetli vagal uyarı sonucu bebekte Ģiddetli bradikardi oluĢur. Aspirasyon 

iĢleminin aĢırı ve derin yapılması mukozal ödeme yol açacağından 3-5 saniyeden fazla aspire 

edilmemelidir. 

 

Kurulama ve taktil uyarı verme iĢlemi: Kurulama iĢlemi ısı kaybını önler. 

Solunumu uyarır (Solunumu uyarmak için 30 saniyenin sonuna kadar uygulanabilir.). BaĢı 

kurulamaya özen gösterilmelidir. Kurulama sonrası ıslak havlu vücutta tutulmamalıdır. 

 

Resim 2.21: Kurulama ve baĢa yeniden pozisyon verme 

Kurulama ve aspirasyon, yenidoğanın ilk soluğunu alması için yeterli uyarıyı 

sağlayabilir. Bebek bu iĢlemlere rağmen hemen ağlamazsa sırtı hafifçe sıvazlanarak veya 

ayağının altına fiske vurularak taktil uyarı verilir. Çoğu vakada bebeğin yalnızca 

kurulanması taktil uyarı için yeterlidir. 
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Resim 2.22: Taktil uyarı 

Bebeğin durumunun değerlendirilmesi:10-15 saniyede yeterli ve etkin bir solunum 

baĢlamazsa pozitif-basınçlı ventilasyona baĢlanmalıdır. 
 

Resüsitasyon gereksinimi olan her yenidoğanda hipoksi mevcuttur. Bu nedenle 

siyanoz, bradikardi ya da diğer yenidoğan stres bulguları var ise erken olarak oksijen 

uygulanmasına baĢlanmalıdır. 
 

Hipoksi: Parsiyel oksijen azlığıdır. 
 

Ġskemi: Dokuda kan akımının azalmasıdır. 
 

Asfiksi: Pulmoner veya plasental gaz değiĢiminin azalması ile oluĢan hipoksi ve 

hiperkapni sonucu meydana gelen boğulma olarak tanımlanır. 
 

Asfiksi; periferik vazokonstriksiyon, doku hipoksisi, asidoz, miyokardın kasılma 

gücünde azalma, bradikardi ve sonuçta kardiyak arreste neden olur. 
 

Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR), kardiyopulmoner arrest geliĢtiğinde yeterli 

solunum ve dolaĢımı sağlamak için yapılan acil uygulamaların tamamıdır. BaĢarılı bir 

resüsitasyon için ana unsur; sorunun belirlenmesi, uygun ekipman ve tecrübeli personelin 

varlığıdır. Canlandırma için en az bir kiĢi her doğumda hazır bulunmalı ve diğer bir kiĢide 

hemen çağrılabilmelidir. Tam bir resüsitasyonu en azından iki kiĢi baĢarabilir. 
 

Pediatrik Temel YaĢam Desteği 2010 yılından itibaren A-B-C YERĠNE C-A-B olarak 

değiĢtirilmiĢtir. Önceki yıllarda kardiyopulmoner resüsitasyon havayolunun açılması (A), 

solunumun sağlanması (B) ve ardından kalp masajı uygulaması (C) ile baĢlıyordu. 2010 

yılından itibaren çocuklarda kardiyopulmoner resüsitasyonun artık kalp masajı ile baĢlaması 

ve ardından kurtarma nefesleri ile devam edilmesi önerilmektedir (A-B-C yerine C-A-B). 

Böylece çocuklarda 2 nefes vermeden önce 30 kalp masajı yapılması veya en az 2 uygulayıcı 

varsa 15 kalp masajı yaparak resüsitasyona baĢlanması önerilmektedir. 
 

BaĢarılı bir resüsitasyon sonrası yenidoğan özel bakım veya yoğun bakım ünitesinde 

deneyimli personeller tarafından yakın gözlem altında tutulmalıdır. 
 

Yenidoğan bakımı için 10.sınıf kadın sağlığı hastalıkları dersi modülüne bakınız. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

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

deri altı dokularda oluĢan ödeme verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sefal hematom 

B) Verniks kazeoza 

C) Kaput suksedeneum  

D) Lanugo 

E) Milia 
 

2. Yenidoğan bebeklerin kuyruk sokumunda kalçalarında görülen koyu mavi mor 

renkteki lekeler e verilen isim aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Ekimoz-peteĢi 

B) Akrosiyonaz: 

C) Toksik eritem 

D) Mongol lekesi 

E) Lanugo 
 

3. Yenidoğanın ilk 2-3 gün yeĢilimtırak-siyah, kokusuz- yapıĢkan, macun kıvamında 

çıkardığı dıĢkıya ne denir? 

A) Kaput seksedeneum 

B) Mekonyum 

C) Lanugo  

D) Sefal hematom  

E) Verniks kazeoza 
 

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

ekstansiyon, kollarda abdüksiyon olur. Bu reflekse ne denir? 

A) Yakalama refleksi 

B) Tonik boyun refleksi 

C) Emme refleksi 

D) Babinski refleksi 

E) Moro refleksi 
 

5. Yenidoğanın ön fontaneli (anterior) en geç kaçınca ayda kapanmalıdır? 

A) 6.ay  B) 4-7. ay   C) 10-12. Ay  D) 16.ay E) 18. ay 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

 

 

Özel durumu olan bebeklerin özelliklerini ve bakımını kavrayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 DeğiĢik kaynaklardan yararlanarak özel durumu olan bebekler ve özellikleri ile 

ilgili bir sunu hazırlayıp sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Özel durumu olan bebeklerde hemĢirelik yaklaĢımları ile ilgili bir bakım planı 

hazırlayınız ve sınıfta değerlendiriniz. 

 

3. ÖZEL DURUMU OLAN BEBEKLER VE 

HEMġĠRELĠK BAKIMI 
 

Gestasyonel yaĢı veya doğum ağırlığına bakılmaksızın mortalite (ölüm) ve morbidite 

(hastalık) riski daha fazla olan yenidoğana yüksek riskli yenidoğan denir. 

 

3.1.Prematüre Bebek/Preterm Bebek 
 

Vücut ağırlığına bakılmaksızın 37. gestasyon haftasından önce doğan bebek prematüre 

veya preterm yenidoğan olarak adlandırılır. Bu bebekler hipotermi, hipoglisemi,  çeĢitli 

solunumsal sorunlar ve hipoksiye bağlı kardiyovasküler sorunlar yönünden risk altındadır. 

 

Resim 3.1: Prematür bebek 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 
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Prematürler gestasyon haftasına göre üç gruba ayrılır. Bunlar: 

 

 Ġleri derecede prematüre (24-31 hafta) 

 Orta derecede prematüre (32-36 hafta) 

 Sınırda prematüre (37 haftalık) 

 

3.1.1.Prematüre Bebeğin Özellikleri 
 

 Derisi ince, nazik ve parlak pembe-kırmızı renklidir ve cildinde damarlar 

belirgindir (jelatinöz görünümünde). 

 Lanugosu fazladır. 

 Deri altı yağ dokusu yeterince geliĢmediğinden derisi buruĢuktur. 

 Ayak tabanında enine çizgiler ve bunlar arasındaki çukurluklar geliĢmemiĢtir. 

 Tırnaklar yumuĢaktır ve parmak uçlarını geçmez. 

 Meme baĢı pigmentasyonu yoktur veya çok azdır. 

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

uzun süre yatırılmamalıdır. 

 Solunumu düzensiz, zayıf ve diyafragmatiktir. 

 Ağlaması zayıf ve tiz seslidir. 

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

zayıftır. 

 Genital organlar az geliĢmiĢtir. Erkek bebekte testisler skrotuma inmemiĢ, 

kızlarda labia majorler minörleri örtmemiĢtir. 

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

 Genellikle vücut ağırlığı 2500 gramın altındadır. 

 Göğüs duvarı yumuĢak ve karın gergindir. 

 

3.1.2.Prematürelerde Görülebilecek Sorunlar 
 

Apne: Genelikle bradikardi ve siyanozun eĢlik ettiği, solunumun 20 saniyeden uzun 

süreli durması olarak tanımlanan apne, gestasyon haftası 37 hafta olana dek görülebilen bir 

sorundur. 

 

Anemi: Prematüre anemisi eritrosit yaĢam suresinin term bebeklere göre daha kısa 

olması, demir depolarının yetersizliği, hızlı büyüme, eritropoietin eksikliği ve laboratuvar 

testleri için sık kan alınması nedeniyle geliĢmektedir. 

 

Hipoglisemi: Yenidoğanlarda tüm gestasyon yaĢlarında plazma glikoz düzeyinin 40 

mg/dl’nin altında olması hipoglisemi olarak tanımlanır ve tedavi gerektirir. Prematüre 

bebeklerde hipoglisemi sıklığı %14’de kadar çıkabilmektedir. Depolarında yeterli glikojen 

ve yağ bulunmayan prematürelerde hayatın ilk 2 haftası içinde özelikle hasta prematürelerde 

hipoglisemi görülmektedir. Bu bebeklerin baĢta glikojen depolarının yetersizliği, beslenme 

sorunları, hastalıkları ve glikoliz metabolizmasındaki yetersizlikler hipoglisemiye neden 

olmaktadır. 
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Hipotermi: Prematürelerin vücut ağırlıklarına oranla vücut yüzeyinin geniĢ olması, 

daha az yağ dokusu içermeleri ve glikojen depolarının yetersiz olması nedeniyle term 

bebeklere göre hipotermiye daha çok eğilimlidir.  
 

Hiperbilirubinemi: Preterm (prematür) bebeklerde term bebeklere göre sarılık daha 

sık görülür ve daha düĢük bilirubin seviyelerinde bile kernikterus riski fazladır. 

Kernikterus, indirek bilirubin miktarının artması ile beyinde bilirubin birikmesi ve beyin 

hücrelerine zarar vermesidir. Prematüre bebeklerde bilirubin düzeyinin izlenmesi bu nedenle 

önemlidir. 

 

Patent duktus arteriosusun kapanmaması: Prematüre bebeklerde surfaktan 

olmaması nedeni ile akciğerleri tam geniĢleyemez. Pulmoner arterde akciğerlere kanın gidiĢi 

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

duktus arteriosus kapanmaz. 

 

Periventriküler/intraventriküler hemoraji: Prematüre bebeklerin serobrovasküler 

geliĢimleri tamamlanmamıĢtır. Bu nedenle hızlı bir serabral kan basıncı değiĢimi (hipoksi, 

IV infüzyon, pnömotoraks nedeniyle) zayıf kapillerin rüptürüne (Rüptür, bir organ ya da 

dokunun yırtılmasıdır.) yol açabilir. 

 

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

RDS, genellikle 34 haftanın altındaki prematüre bebeklerde doğumdan sonraki 4-6 saat 

içerisinde görülen, solunum yetmezliğine neden olan bir tablodur. Prematür bebeklerin en 

önemli mortalite ve morbidite nedenlerinin baĢında gelen RDS’nin esas nedeni, erken doğum 

nedeniyle akciğerlerin geliĢimsel aĢamalarını tamamlayamamasıdır. 

 

Enfeksiyonlar: Prematürler anneden transplasental IgG geçiĢinin olmayıĢı veya 

yetersiz geçiĢi, hücresel immün yanıt azlığı, uzun süre hastanede kalma, beslenme 

bozukluğu, invaziv iĢlemlere maruz kalma gibi nedenlerden dolayı enfeksiyon riski yüksek 

bir gruptur. 

Ġnvaziv iĢlem/giriĢim; cilt dokusuna veya mukozaya yapılan giriĢimlerin tamamına 

denir. Tedavi ve tanı amaçlı kullanılmaktadır. 

 

Diğer potansiyel komplikasyonlar: Apne, prematüre retinopatisi (prematüre 

bebeklerde gözdeki retina tabakasının bozukluğu), nekrotizan enterokolit (Bağırsakların 

kısmen ya da tamamen kanlanmasının bozulması ile karakterize sindirim sistemi 

hastalığıdır.) gibi sorunlar sayılabilir. 

 

3.1.3.Prematüre Bebeğin Bakımı 

 
Prematüre bebeklerde bakımın amacı; ortaya çıkabilecek komplikasyonları önleme, 

uygun beslenme, uygun çevre ortamını sağlama ve sürdürmedir. 



 

 39 

 

Resim 3.2: Transport kuvözü ve bebek kotu 

Prematüre bebeklerin bakımında yapılacaklar Ģunlardır: 

 

 Solunumu sürekli gözlenmeli ve respiratuar distress belirtileri izlenmelidir 

(burun kanatlarının solunuma katılması, takipne, apne, siyanoz, düĢük oksijen 

satürasyonu yönünden). 

 Gerektiği sıklıkta, puvarla aspire edilmelidir (Sık aspirasyon vagal sinir 

stimülasyonuna bağlı bradikardi ve bronkospazma neden olabilir.). 

 AĢırı duyarlı olmaları nedeniyle steril çalıĢmaya özen gösterilmelidir. 

Enfeksiyona karĢı korunmalıdır. Özellikle; 

 

 Her dokunmadan önce ve sonra ellerin yıkanması, 

 Bütün aletlerin temizliğinin sağlanması, 

 Enfeksiyonu olan personelin bebekle temasının önlenmesi, 

 Enfeksiyonu olan diğer bebeklerin izolasyonunun yapılması, 

 Ġnvazif giriĢimlerde aseptik tekniklere uyulması önemlidir. 

 

 Prematüre bebeğin cildinin özelliklerinden dolayı deri bütünlüğünün 

korunmasına dikkat edilmeli, cildi ılık su ile temizlenmeli, gerekirse cilt 

yağlanmalı ve kuru tutulmalıdır. 

 Bebeğin pozisyonu 2-3 saatte bir değiĢtirilmelidir. 

 Doğum odasının sıcaklığı 30 haftadan küçük prematürelerde 26 °C’den az 

olmamalı, doğar doğmaz kurulanmalı, önceden ısıtılmıĢ bir örtüye sarılmalıdır. 

 Transport sırasında önceden ısıtılmıĢ transport kuvözleri kullanılmalı ve cilt 

ısısı ayarlı kuvözlerde takip edilmelidir (Kuvözler, belli nem ve ısı sağlar, 

bebeği dıĢ ortamdaki mikroorganizmalardan korur.). 

 Uygun beslenme sağlanmalıdır. Burada en önemli konu aspirasyonu önlemektir. 

Hastada RDS, hipoksi, dolaĢım bozukluğu, aĢırı sekresyon, sepsis veya merkezi 

sinir sistemi depresyonu varsa enteral (gastrointestinal yolla) beslenmez. Bu 

bebeklere parenteral beslenme uygulanır. Oral beslenmenin yapılabilmesi için 

emmenin ve yutmanın koordine olması ve normal özofagus  hareketinin olması 
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gereklidir. Bu nedenle besleme önce gavajla yapılır; orogastrik sonda ile anne 

sütü veya mama yer çekimi etkisiyle mideye boĢaltılır. Devamlı nazogastrik 

veya nazojejunal besleme de kullanılabilir. Beslenmeye 2 cc ile baĢlanmalı, 

tolere ederse giderek arttırılmalıdır. Prematüre bebek beslenmesinde D, E, K 

vitaminleri ve folik asit ilave olarak verilmelidir. Uzun süre oral beslenme 

yapılamayacaksa amino asit, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral içeren Total 

Parenteral Nutrisyon (TPN) baĢlanır. Bebeğin emme gücü varsa anne sütü 

alması sağlanmalıdır. Bebek, sık  aralıklarla azar azar beslenmelidir. 34. gebelik 

haftasından küçük olan, emme ve yutma refleksleri yeterli olmayan ya da 

beslenme sırasında çok fazla yorulan bebekler gavajla beslenmelidir. 

 

Resim 3.3: Prematür bebek sık aralıklarla azar azar beslenir. 

 Sıcak ve nemlendirilmiĢ oksijen tedavisi uygulanmalıdır (2-3 litre/dakika 

gidecek Ģekilde).Oksijen bebeğin yüzüne değil ortama verilmelidir. 

 Temas ile ilgili vücut sıcaklığı kayıpları azaltılmalı, bebek kotta (bebek 

yatağında) izleniyorsa çevre ısısına uygun giydirilmeli ve baĢlık takılmalıdır. 

 

Resim 3.4: Prematür bebeğin vücut ısısı korunmalıdır. 
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 Anne ile tensel temas sağlanmalıdır (Kanguru bakımı; yenidoğanı özellikle 

prematüre bebekleri anne veya babası ile doğrudan tensel temas ettirmeye 

dayanan bir tekniktir. Günde birkaç saat ile sınırlanır. Bebeğin tıbbi durumu 

iyileĢip stabilleĢtikçe süre uzatılabilir. Fizyolojik ve psikolojik bir sıcaklık ve 

bağlanma sağlar. Anne babanın sabit cilt sıcaklığı bebeğin kuvözden daha iyi 

bir Ģekilde bebeğin ısı kontrolüne yardımcı olur. Bebeğin kuvözde kalıĢ süresini 

kısaltır.). 

 

Resim 3.5: Bebek anne göğsünde 

 Prematüre bebeği olan anne ile bebek arasında olumlu anne-bebek iliĢkisi 

baĢlatılmalıdır. 

 Aksiler vücut sıcaklığı 36,5- 37,5 °C olacak Ģekilde bebeğin vücut ısısı 

korunmalıdır. Prematüre bebeklerde rektal yolla ölçüm yapılmamalıdır.  
 Kuvözde izlenirken belli ağırlığa ulaĢan, annesini emen veya biberonla beslenen 

bebekler bir süre kuvöz dıĢında izlenmeye baĢlanır. Vücut ısısını dıĢ ortamda 

koruyabilen, solunumları düzenli olan, oksijen tedavisine ihtiyaç göstermeyen 

bu bebeklerin artık eve gitme zamanı gelmiĢtir ve bakımları evde devam eder. 

 

3.2.Postmatüre (Postterm/Sürmatüre) Bebek 
 

Doğum ağırlığına bakılmaksızın 42. gebelik haftasından sonra (294 günden büyük) 

doğan bebeklere, postmatüre (sürmatüre) bebek denir. Postmatürelikte plasenta yetmezliği 

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

ölüm görülebilmektedir. Mortalite (ölüm) oranı % 15’tir. 

 

Resim 3.6: Postmatüre bebek 
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3.2.1.Postmatüre Bebeğin Özellikleri 
 

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

 Ciltleri buruĢuk ve yumuĢaktır. Daha sonra kurur, çatlar ve soyulur (beyaz 

parĢömen gibi). 

 Boy ve kilosu miadında doğanlara göre daha fazladır. 

 Cilt rengi soluk, sarı-yeĢilimtıraktır.  

 Saçları uzundur. 

 Tırnakları uzun ve sarımsı bir renktedir. 

 Göbek kordonu yeĢil sarı renktedir. 

 

Resim 3. 7: Mekonyumlu göbek 

 Bu bebeklerin fetal yaĢamında plasental yetersizlikler olursa amniotik sıvı ve 

fetüs mekonyumla boyanır ve tırnaklarında mekonyum bulunur. 

 Genelde artmıĢ bir uyanıklık hâli vardır. 

 

3.2.2.Postmatürlerde Görülebilecek Sorunlar 
 

Mekonyum aspirasyonu riski: Amnion sıvısına karıĢan mekonyum aspire edilir. 

Neonatal asfiksi: Mekonyum aspirasyonuna bağlı solunum sıkıntısı olabilir. 

Hipoglisemi: Ġntrauterin yaĢamın son haftalarında beslenme için glikojen depolarını 

kullandığı için hipoglisemi geliĢme riski vardır. 

Polisitemi: Plasental dolaĢımda yetersizlikten dolayı oksijenlenmenin azalmasına 

olarak bağlı geliĢebilir. 

Doğum yaralanması: Postmatüre bebeklerde sezaryen doğum ve doğum travmaları 

sık görülür. 

 

3.2.3.Postmatüre Bebeğin Bakımı 
 

 Yenidoğanın ağzı ve burnu hemen aspire edilmelidir.  

 Bebek doğar doğmaz apgar skoru tanımlanıp kaydedilmelidir.  

 Bebek solunum sıkıntısı belirtileri yönünden gözlenmelidir. 

 Vücut ısısı korunmalıdır. 

 Enfeksiyonlardan korunmalıdır. 



 

 43 

 Uygun Ģekilde beslenmesi sağlanmalıdır. 

 Sarılığı gözlenmeli ve bilirubin takibi yapılmalıdır. 

 Hipokalsemi belirtiler yönünden gözlenmelidir. 

 Hipoglisemi belirtiler yönünden gözlenmeli ve kan Ģekeri takibi yapılmalıdır. 

 

3.3.DüĢük Doğum Ağırlıklı Bebek/Dismatür Bebek 
 

Gebelik haftasına bakılmaksızın 2500 gramın altında olan tüm yenidoğanlar düĢük 

doğum ağırlıklı kabul edilir. 

 

Gestasyon yaĢına uygun büyüme ve geliĢme göstermemiĢ bebekler için Ġntrauterin 

geliĢme geriliği (IUGG) olan bebek, gestasyon yaĢına göre küçük (SGA: Small for 

Gestational Age) bebek, dismatür gibi birçok isim verilmiĢtir. Günümüzde bunların farklı 

durumları ifade ettikleri gösterilmiĢtir: 

 

ĠUGG (intrauterin geliĢme geriliği), fetüsün büyüme potansiyelini olumsuz yönde 

etkileyen faktörler nedeniyle fetal büyümenin gerekenden düĢük olmasıdır. 

 

SGA (Small for Gestational Age), bebeğin kilosunun gestasyon yaĢına uygun olarak 

saptanmıĢ toplum normallerinin altında (-2SD, <%5, <%10, <3. persentil ) olmasıdır. 

 

Fetal Malnütrisyon (FM), Fetal Malnütrisyon klinik olarak cilt altı yağ dokusunun ve 

kas kitlesinin normal miktara ulaĢamaması ya da belirgin intrauterin kaybı ile karakterizedir. 

Fetal malnütre bir bebeğin kilo, boy ve baĢ çevresi normal sınırlarda olabilir veya 

olmayabilir. 

 

Resim 3.8: DüĢük doğum ağırlıklı bebek ve normal bebek 

DüĢük doğum ağırlıklı yenidoğanlar, gestasyon yaĢına bakılmaksızın kilolarına göre 

üç kategoriye ayrılarak değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre düĢük doğum ağırlıklı 

bebekler için; 
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 1500-2499 gram arasındaki bebekler düĢük doğum ağırlıklı,  

 1499 ve 1000 gram arasındaki bebekler çok düĢük doğum ağırlıklı, 

 1000 gramdan az ağırlıktaki bebekler için aĢırı düĢük doğum ağırlıklı 

kavramları kullanılmaktadır. 
 

Yenidoğan bebeğin sorunlarının iyi değerlendirilmesi ve doğru tanı için gestasyon 

yaĢının ve doğum ağırlığının mutlaka birlikte değerlendirilmesi gereklidir.  
 

3.3.1.DüĢük Doğum Ağırlıklı Bebeğin Özellikleri 
 

 Özellikle fetal malnütrisyon söz konusu ise deri kıvrım kalınlığı azalmıĢtır. Bu 

durum yağ dokusunun ve kas kitlesinin azalmasından kaynaklanmaktadır. 

 Yanakta ve gluteal bölgede yağ yastıkçıkları küçülmüĢtür. 

 Saç kalitesi bozulmuĢtur. Saçlar marasmik çocuklarınki gibi ince, kırılgan, düz 

ve diktir. 

 Keratin yokluğuna bağlı cilt Ģeffaf, jelatinöz ve parlak görünür  

 El ve ayaklar vücudun diğer bölümlerine göre büyüktür. 

 YumuĢak doku kaybı vardır. Meme dokusu azalmıĢtır. 

 Abdomen çökük, sandal biçimindedir. 

 Sütürlar ve fontaneller geniĢtir. 
 

3.3.2.DüĢük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Görülebilecek Sorunlar 
 

DüĢük doğum ağırlıklı bebeklerin term/miadında doğanlara göre dıĢ ortama uyum 

yetenekleri sınırlıdır. Bunlarda asfiksi, apne, aspirasyon ve metabolik bozukluklar gibi 

perinatal problemlere daha sık rastlanmaktadır. 
 

DüĢük doğum ağırlığı olan (SGA) bebeklerde hipoglisemi sıklığı %60’a kadar 

çıkmaktadır çünkü bu bebeklerde zaten az miktarda olan glikojen ve yağ depolarının hızlı 

tükenmesi ile genellikle hayatın birinci ve ikinci günlerinde hipoglisemi görülmektedir. Ġleri 

derecede düĢük doğum ağırlıklı bebeklerde ilk 6 ve 12 saat içinde de hipoglisemi 

semptomları görülebilir. 
 

2500 gramın altında doğum tartısı olan bebeklerde enfeksiyon riski ve bebek ölüm 

oranı yüksektir. DüĢük doğum ağırlıklı yenidoğanların ilk yıllarında hayatta kalma 

mücadelelerinin yanı sıra solunumla ilgili hastalıklar, geliĢimsel gerilikler ve beslenme 

problemleri de sık görülen sorunlar arasında gelmektedir. 
 

3.3.3.DüĢük Doğum Ağırlıklı Bebeğin Bakımı ve Tedavisi 
 

Bu bebeklerde genel bakım prematürelerde olduğu gibidir. 
 

 Yenidoğanda asfiksi görülebileceği için ağzı ve burnu hemen aspire edilmelidir.  

 Bebek doğar doğmaz apgar skoru tanımlanıp kaydedilmelidir.  

 Bebek solunum sıkıntısı yönünden gözlenmelidir. 

 Uygun vücut ısısı sağlanmalı ve korunmalıdır. 

 Gerektiğinde oksijen tedavisi uygulanmalıdır. 

 Enfeksiyondan korunmalıdır. 
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 Erken ve sık beslenmeli, sıvı-elektrolit ihtiyaçları karĢılanmalıdır. Mide 

kapasitesi sınırlı olan çok düĢük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda, sürekli gavajla 

besleme uygulanır. Gavajla beslemede hemĢirenin dikkat etmesi gereken 

noktalar: 
 

 Gavajla besleme sırasında bebeğe sırtüstü ya da sağ yan pozisyon 

verilmeli, baĢ ve göğüs hafif yükseltilmelidir. 

 Besinler asla enjektör pistonu kullanılarak basınçla verilmemelidir. 

 Verilen besinin akıĢ hızı düĢük doğum ağırlıklı bebeklerde 5-10 dakikada 

5 mililitreyi geçmemelidir. 

 Gavajla beslemeye küçük miktarda besinle baĢlanmalı ve bebek tolere 

ettikçe miktar arttırılmalıdır. 

 Bebeğin üĢümesini önlemek için gavaj besininin oda ısısında olmasına 

dikkat edilmelidir. 

 Her beslenme yaklaĢık 15-20 dakikada tamamlanmalıdır. 

  Kateter yerinde kalacaksa beslenmeden sonra 1-2 mililitre steril su 

verilerek kateterin içi temizlenmelidir. 

 Mideye hava girmesini önlemek için kateter klemplenmeli ve kalıcı 

kateter uygun bir biçimde burnun alt kısmına ya da yanağa tespit 

edilmelidir. 

 Beslenmeden sonra emzirme ya da biberonla beslemede olduğu gibi 

bebeğin gazı çıkarılmalıdır.  

 Beslenme sonrası regürjitasyon (yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma 

olmaksızın ağıza geri gelmesi) ve aspirasyonu önlemek amacıyla bebek 

baĢı hafif yüksekte olacak biçimde sağ yan ya da yüzüstü pozisyonda 

yatırılmalıdır. 

 Beslenmenin ardından verilen gavaj besini, miktarı, beslenme saati, 

verilen besinin toleransı ve beslenmeden sonra bebeğin pozisyonu 

kaydedilmelidir. 

 Gavajla beslenen bebeklerde günde en az iki kez ağız bakımı verilmelidir. 
 

 Aldığı-çıkardığı sıvı takibi yapılmalıdır. 

 Bebek günde en az 2 kez tartılmalıdır. 

 

Resim 3.9: Gavajla besleme 
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3.4.Diyabetik Anne Bebeği 
 

Hamileliği sırasında hastalığı iyi kontrol edilmemiĢ diyabetik bir annenin bebeği diğer 

bebeklere göre daha iri ve kilolu doğar. 

 

3.4.1.Diyabetik Bebeğin Özellikleri 
 

 Özellikle omuz ve gövdede aĢırı yağ birikimi nedeniyle yağlı ve ĢiĢ görünüm, 

 Omuzlar geniĢtir, 

 Ġlk günlerinde laterji (uyku hâli, uyuĢukluk), 

 Anormal ağlama sesi ve huzursuzluk, 

 Siyanoz veya benekli cilt rengi, ciltte sarılık, 

 Apne, 

 TaĢikardi, 

 Terleme, 

 

Resim 3.10: Diyabetli bebek 

3.4.2.Diyabetik Anne Bebeklerinde Görülen sorunlar 
 

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

hipokalsemi, hipomagnezemi, polisitemi, kardiomiyopati, konjenital bozukluklardır. 
 

Makrozomi: Gestasyonel yaĢtan bağımsız olarak 4500 gram üzerindeki fetüsü 

tanımlar. Bebek kanında anneden geçen Ģeker yüksek olduğundan bebek daha çok beslenir. 

Maternal insülin bebeğe geçemediğinden ayrıca glikoz fazlalığı insülin reseptör sayısını 

arttırdığından fetüste yağ, protein ve glikojen yapımı belirli derecede artar. Bu nedenle, 

diyabetli anne bebeği fazla kiloludur. 
 

Doğum travması: Bebek kilolu olduğundan doğum travması riski daha fazladır 

(özellikle omuz takılması ve brakial pleksus yaralanmaları). 
 

Hipoglisemi: Doğum sonu ilk 72 saatte kan glikozunun prematürelerde 20 mg/dl, term 

bebeklerde 30 mg/dl’nin, 72 saatten sonra da 40 mg/dl’nin altında olması hipoglisemi olarak 

değerlendirilir. Doğumdan sonra göbek kordonunun klemplenmesiyle beraber anneden 

çocuğa glikoz transferi birden durur. Çocukta hiperinsülinemi nedeniyle kan Ģekeri değerleri 
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ilk iki saatte düĢer ve daha sonra yükselmeye baĢlayıp stabilize olur. Hipoglisemi hemen 

tespit ve tedavi edilmelidir. Glikozun aĢırı düĢmesi nörolojik hasara ve ölüme neden olur. 

 

Hipokalsemi ve hipomagnezemi: Böbreklerden aĢırı magnezyum kaybına bağlı 

hipomagnezemi geliĢir ve bunun sonucu olarak parat hormon düzeyi düĢer. Parat hormonun 

düĢmesi nedeniyle de hipokalsemi geliĢir. 

 

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

görülür. Akciğer matürasyonundaki gecikmeden hiperglisemi ve hiperinsulineminin sorumlu 

olduğu düĢünülmektedir. 

 

Hipertrofik kardiyomiyopati: Kalp kasının bir bölümünün anormal derecede 

kalınlaĢtığı bir hastalık olan hipertrofik kardiyomiyopati, makrozomik diyabetik anne 

bebeklerine özgü bir durumdur. Fetal hiperinsülinizmin miyokardda yağ ve glikojen 

depolanmasına yol açtığı böylece septal hipertrofiye neden olduğu ileri sürülmektedir. 

 

Hiperbilirubinemi: Bu grup yenidoğanlarda eritrositlerin hızlı yıkımı sarılık riskini 

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

 

Polisitemi: Hematokritin %65’ten yüksek olmasıdır. Diyabetik anne bebeklerinin % 

10–40’ında görülür. Hipergliseminin kronik hipoksiye neden olduğu ve bunun sonucunda da 

artan eritropoietin salgısının polisitemiye neden olduğu sanılmaktadır.  

 

3.4.3.Diyabetik Anne Bebeklerinde Tedavi ve HemĢirelik Bakımı 
 

Bu bebeklerde perinatal mortalite ve morbiditenin azaltılabilmesi için gebelik öncesi 

ve gebelik sırasında diyet ve insülin dozlarının düzenlenmesi ketozisten kaçınılması, 

gerekirse diyabet kontrolü için uzun süre hastanede izleme alınması gerekmektedir. 

 

 Doğumda resüsitasyon önlemleri alınmalıdır. 

 

 Konjenital bir anomali olup olmadığı incelenmelidir. 

 

 Doğum travması yönünden bebekler kontrol edilmelidir. 

 

 Yenidoğanda asfiksi görülebileceği için ağzı ve burnu hemen aspire edilmelidir. 

 

 Bebek doğar doğmaz apgar skoru tanımlanıp kaydedilmelidir. 

 

 Solunum zorluğu gösteren yenidoğan doğum sonrası uygun ısıdaki kuvöze 

alınmalı, nemlendirilmiĢ oksijen verilmeli, solunum sayısı, nabız ve tansiyonu 

yakından izlenmelidir. 

 

 Glikoz, kalsiyum, magnezyum, hematokrit, bilirubin düzeyleri yakından 

izlenmeli, glikoz düzeyi 50 mg/dl’nin üzerinde tutulmaya çalıĢılmalıdır.  
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 Doğum sonrası hipoglisemiyi önlemek için yenidoğan erken beslenmelidir 

(Hipoglisemi doğumdan 0-4 saat sonra ortaya çıkar. Beynin zarar görmemesi 

için anne sütü veya oral dextrozun hemen verilmesi gerekir.). 

 

 Bebeklerde doğumu izleyen ilk 2 saatte 30 dakika aralıklarla daha sonra da 2-4 

saat aralıklarla kan Ģekeri kontrolü yapılmalıdır. 

 

 Hipoglisemi belirtileri yönünden gözlenmelidir (tiz ağlama, titreme, kayıtsızlık, 

güç beslenme, laterji ve vücut ısısında değiĢim gibi) 

 

 Bebeğin sıvı elektrolit dengesi korunmalıdır (Makrozomili yenidoğanın vücut 

yüzeyinin artması ve yağ dokusunun fazla olması nedeniyle dehidratasyon riski 

artmıĢtır. Diyabetik anneden doğan bebek diğer yenidoğanlara göre yaĢamın ilk 

günlerinde sıvı tutulumunun kaybına bağlı daha fazla kilo verir. Bu nedenle 

dehidratasyon yönünden gözlenmesi önemlidir.). 

 

 Hipotoni varsa kalsiyum ölçümü yapılmalıdır. Hipokalsemi belirtileri 

(irritabilite, titreme, seyirme ve konvuzyon gibi) yönünden gözlenmelidir. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Kaçıncı haftadan önce doğan bebekler prematüre kabul edilir? 

A) 20 hafta 

B) 28 hafta 

C) 33 hafta 

D) 35 hafta 

E) 37 hafta 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi diyabetli anne bebeğinin özelliklerinden biri değildir? 

A) BuruĢuk ve kuru cilt 

B) Yağlı ve ĢiĢ görünüm  

C) Ġlk günlerinde laterji 

D) Özellikle immatür solunum  

E) Makrozomi 
 

3. Bebeğe tamamlayıcı besinler ne zaman baĢlanır? 

A) 3. aydan sonra 

B) 4. aydan sonra 

C) 5. aydan sonra 

D) 6. aydan sonra 

E) 12. aydan sonra 
 

4. AĢağıdakilerden hangisinde resüsitasyon ihtiyacı olan çocukta uygulanan iĢlem sırası 

doğru olarak verilmiĢtir?  

A) Isıtıcı altına koyma-Solunum yolunu açma-Kurulama-Taktil uyarı verme 

B) Kurulama-Taktil uyarı verme- Isıtıcı altına koyma-Solunum yolunu açma 

C) Isıtıcı altına koyma-Solunum yolunu açma- Taktil uyarı verme- Kurulama 

D) Kurulama- Isıtıcı altına koyma-Solunum yolunu açma- Taktil uyarı verme 

E) Taktil uyarı verme- Kurulama- Isıtıcı altına koyma-Solunum yolunu açma 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi düĢük doğumlu bebek bakımında dikkat edilmesi gereken 

uygulamalardan değildir?  

A)AĢırı düĢük doğum ağırlıklı bebeklerin sıvı gereksinimi günde 2 ya da 3 kez 

değerlendirilmelidir. 

B)Aldığı-çıkardığı takibi çok iyi yapılmalıdır. 

C) Haftada bir kez tartılmalıdır. 

D)Yenidoğanda asfiksi görülebileceği için ağzı ve burnu hemen aspire edilmelidir.  

E)Bebek doğar doğmaz apgar skoru tanımlanıp kaydedilmelidir.  
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı, cevap anahtarı ile karĢılaĢtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek 

kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevaplar verdiyseniz öğrenme faaliyetinin ilgili bölümüne 

dönerek ilgili bölümü kontrol ediniz. Cevaplarınız doğru ise diğer öğrenme faaliyetine 

geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Hangisi yenidoğanın ilk bakımında yer almaz? 

A) Yenidoğanın ağız içi sıvılarının temizlenmesi 

B) Hava yolu açıklığının sağlanması 

C) Apgar skorunun değerlendirilmesi 

D) Yenidoğandan topuk kanı alınması 

E) Yenidoğanın ölçümlerinin yapılması 

 

2. Hangi durumda yenidoğan bebek doğumdan hemen sonra annesinin kucağına 

verilemez? 

 

A) Bebeğin tonusu iyi ise 

B) Bebek hemen ağlamıĢsa  

C) Bebek prematür ise 

D) Bebek düzenli soluyorsa  

E) Amniyotik sıvı temiz ise 

 

3. Kaput suksadeneum ne demektir? 

A) Kafa kemiği ile periost arasında kan toplanması 

B) Kafa kemiklerinin bastırıldığında içe çökebilmesidir 

C) BaĢın önde gelen kısmına uygulanan basınca bağlı olarak oluĢan ödem  

D) Bebeğin üzerindeki beyaz renkte, peynirimsi kıvamdaki yağlı tabaka  

E) Yüz, kulak kepçeleri, sırt ve omuzlarda görülen ince tüyler. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi oral yolla ilaç vermede dikkat edileceklerden değildir? 

A) Oral ilaç uygulamalarında çocuğun emme ve yutma yeteneği dikkate alınır.  

B) Oral ilaçlar verilirken aspirasyonu önlemek için bebeğin baĢı yükseltilir.  

C) Her ilaç damlatılıĢında bebeğin yutması için beklenir. 

D) Büyük çocuklarda aspirasyonu önlemek için supine pozisyonu verilir.  

E) Çocuk ilacı döker ya da tükürürse iĢlem tekrarlanır. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi buruna ilaç uygulamada dikkat edileceklerden değildir? 

A) Uygulama öncesi burun boĢluğunun temiz olması sağlanmalıdır. 

B) Sol burun deliğine damlatıldıktan sonra çocuğun baĢı sol tarafa çevrilmelidir. 

C) Ġlaç sprey Ģeklinde uygulanacak ise bir burun deliğine sprey uygularken öteki delik 

kapatılmamalıdır. 

D) Çocuğun en az 5 dakika süre ile yatar pozisyonda kalması sağlanmalıdır. 

E) ĠĢlem sırasında damlalık burun deliklerine değdirilmemelidir. 

 

6. Bir yaĢından küçük çocuklarda ilaç dozu hangi formül ile hesaplanır? 

A) Young formülü                          B) Clark formülü                          C) Charli formülü  

D) Yüzey alanı formülü              E) Fried formülü 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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7. Bebeğin bir taraftaki omzu, baĢı, boynu ve ayakları gerginken diğer tarafı gevĢek bir 

pozisyonda olduğu ve ortalama 20 haftada kaybolan refleks aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Moro refleksi 

B) Babinski refleksi 

C) Yakalama refleksi 

D) Tutma refleksi 

E) Tonik boyun refleksi 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi çocuğa ilaç uygulamada doğru bir ifadedir? 

A) 3 yaĢına kadar olan çocuklar ve bebeklerde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aĢağı 

ve geriye doğru çekilir.  

B) 3 yaĢın üstündeki çocuklarda kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı ve geriye 

doğru çekilir. 

C) 3 yaĢına kadar olan çocuklar ve bebeklerde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı yukarı 

ve geriye doğru çekilir. 

D) 3 yaĢına kadar olan çocuklar ve bebeklerde kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aĢağı 

ve içe doğru çekilir. 

E) 3 yaĢın üstündeki çocuklarda kulak kepçesinin kıkırdak kısmı aĢağı ve içe doğru 

çekilir. 

 

9. Hangisi prematüre bebeğin özelliklerinden değildir? 

A) Lanugosu fazladır 

B) Derisi buruĢuktur. 

C) Tırnaklar parmak ucunu geçmiĢtir. 

D) Ayak tabanında çizgiler bulunmaz. 

E) Meme baĢı pigmentasyonu yoktur. 

 

10. Prematür bebekte hangisi görülmez? 

A) Hipoglisemi 

B) Hipotermi 

C) Anemi 

D) Nekrozitan enterokolit 

E) Polisitemi 
 

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. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 
2 E 
3 A 
4 C 
5 B 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 B 

4 E 

5 E 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 A 

3 D 

4 A 

5 C 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 D 

2 C 

3 C 

4 D 

5 C 

6 E 

7 E 

8 A 

9 C 

10 E 

  

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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