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Yenidoğan sağlığı

 Yenidoğan dönemi; doğumdan sonraki bir aya 

kadar olan süreyi (ilk 28 gün) içerir ve neonatal 

dönem olarak da adlandırılır.

 Normal yenidoğan denildiğinde; yenidoğanda 

fizyolojik, patolojik ya da nöromüsküler sorunların 

olmaması ifade edilmektedir. 



Yenidoğan sağlığı

 Miadında bir yenidoğan, gestasyonun 37-42  haftaları 

arasında doğar ve tüm sistemleri uterus dışındaki yaşama 

uyum yapabilecek olgunluktadır. 

 34-37 haftalar arası geç preterm

 28-34 haftalar arası preterm

 24-28 haftalar arası ileri derecede preterm

 22-24 haftalar arası ise gri zon

olarak adlandırılmaktadır



Yenidoğan sağlığı

 Dünyada her yıl 130 milyondan fazla bebek 

doğmaktadır.

 Dünyada her yıl 5 milyon bebek daha yaşamlarının ilk 

4 haftasında hayatını kaybetmekte,

 Bu ölümlerin 3 milyonu yenidoğan döneminin ilk 

haftasında, 2 milyonu ise yaşamın ilk gününde 

gerçekleşmektedir. 





Yenidoğan sağlığı

 Bebek ve çocuk 

ölümüne ilişkin 

oranlar bir ülkenin 

gelişmişlik durumunu 

gösteren en önemli 

indikatörlerden 

biridir. 



Yenidoğan sağlığı



Yenidoğan  ölümleri

Yıllık Doğum:130 milyon

Yıllık YD Ölümü: 5 milyon



Yenidoğan  ölümleri

Diğer

7%

Prematürite

27%
Konjenital 

nedenler

7%

Sepsis/ 

pnömoni

26%

İshal

3%

Tetanoz

7%

Asfiksi

23%



Doğum Salonunda 

Yenidoğanın Bakımı

❑Perinatal asfiksi yenidoğan ölümlerinin yaklaşık %25’inden 

sorumlu 

❑Doğumda bebeklerin %90’ı normaldir ve canlandırmaya 

ihtiyaç duymazlar. 

❑Canlandırma gereksinimi: %10 bebekte

❑İleri canlandırma gereksinimi: %1

❑Canlandırmada en önemli nokta, etkin ventilasyonu

sağlamaktır.



Doğum Salonunda 

Yenidoğanın Bakımı

❑ Canlandırmanın ABCD’si;

❑Airway – Solunum yolunu aç (Pozisyon, aspirasyon, 

endotrekeal tüp)

❑Breathing- Solunumu başlat (Solunumun uyarılması, pozitif 

basınçlı ventilasyon)

❑Circulation- Dolaşımı sağla (Göğüs kompresyonu)

❑Drugs – İlaçlar (Adrenalin, volüm genişleticiler) 



Doğum Salonunda 

Yenidoğanın Bakımı

❑Yenidoğan Canlandırmasında anahtar noktalar:

❑ Canlandırma öncesi NRP eğitimi almış ekip ve malzemeler hazır olmalı

❑ Hipotermi önlenmeli (Radyant ısıtıcı, şapka, sıcak havlular)

❑ Canlandırma ihtiyacı olan bebekte ambu-maske ile etkin pozitif basınçlı 

ventilasyon (PPV) kritik öneme sahip

❑ Canlandırma ihtiyacı olmayan tüm term yenidoğanlarda göbek kordonu en 

az 1 dakika geciktirilerek klempe edilmeli

❑ Canlandırma esnasında bebekler pulse oksimetri ile monitorize edilmeli

❑ Yenidoğan canlandırmasında kullanılan tek ilaç adrenalindir

❑ Bikarbonatın yenidoğan canlandırma tedavisinde yeri yoktur  



Doğum Salonunda 

Yenidoğanın Bakımı

❑ Yenidoğan Canlandırmasında son yıllarda değişen uygulamalar:

❑ Canlı aktif bebekte ağız burun aspirasyonu aşırı sekresyon olmadıkça 

önerilmiyor

❑ Mekonyumlu doğan bebek deprese de olsa ilk basamak ambu- maske ile PPV 

uygulanmasıdır

❑ Geç kord klempleme

❑ Doğum odasında ve yoğun bakıma transportta nCPAP uygulanması

❑ Canlandırma ihtiyacı olan bebeğin pulse oksimetri ile monitorize edilmesi ve 

hedef oksijen saturasyonlarına göre hareket edilmesi

❑ Canlandırma esnasında gerekmedikçe oksijen kullanılmaması, oda havası ile 

canlandırma da etkin bulunmuş. (Oksijen kullanılacaksa oksijen –hava 

karıştırıcılar ile %30-40 arası oksijen verilir)





Hipoksik bebeğe yaklaşım

❑ Perinatal asfiksi tüm dünyada yaygın olarak gözlenen ciddi mortalite 

nedenlerindendir ve olumsuz nörogelişimsel sonuçlar doğuran ciddi bir 

durumdur.

❑ Hipoksik iskemik ensefalopatinin günümüzde bilinen etkin tek tedavi yöntemi 

hipotermidir

❑ Orta- ağır hipoksik iskemik ensefalopati olan term ve terme yakın bebeklerde; 

teropatik hipoterminin önerilen tedavi protokolüne göre uygulanması ya da 

mümkün değilse, ilk stabilizasyondan hemen sonra uygulayabilen bir merkeze 

gönderilmesi prognoz açısından yararlıdır 

❑ Eğer hasta başka bir merkeze hipotermi tedavisi için gönderilecekse nakil 

kuvözünün ısıtıcısı açılmadan, rektal ısı 33-34 derece de tutulacak şekilde, 

aktif ve pasif soğutma işlemleri uygulanarak ilgili merkeze transportu 

sağlanmalıdır.





Hepatit B taşıyıcı anne bebeği

❑Aşılanma oranlarının artmasıyla daha az görülen bu durum hala 

önemini korumaktadır. Özellikle son trimesterde HBe Ag (+) olan 

anneler %90 oranında bulaştırıcı olduğu bilinmektedir 

❑ HBV ile kontamine kan ve sıvıların uzaklaştırılması için bebeğe, doğumdan 

sonra banyo yaptırılması önerilir 

❑ HBs Ag (+) annenin bebeğine doğumdan sonra ilk 12 saat içinde HBIG 0.5 mL 

İM ve ilk 24 saat içinde hepatit B aşısı yapılmalıdır  

❑ Annenin taşıyıcılık durumu bilinmiyorsa, bebeğe ilk 12 saat içinde hepatit B 

aşısı yapılarak annenin tetkik sonucu beklenmeli ve Anne HBs Ag (+) bulunursa, 

bebeğe mümkün olan en kısa zamanda HBIG yapılmalıdır 

❑ Doğum ağırlığı < 2000 g olan bebeklerde aynı şekilde immunoproflaksi

yapılmalı ancak, ilk hepatit B dozu sayılmadan aşılama 3 doz daha olacak 

şekilde uygulanmalıdır





Konjenital kalp hastalığı taraması

❑Konjenital kalp hastalığı prevalansı %1

❑Kritik KKH’ları (hipoplastik sol kalp, kritik PS, TGA, TOF, aort 

koarktasyonu vb) tanısında gecikme olduğunda, mortalite ve 

morbidite riski artmaktadır 

❑Taburculuk öncesi pulse oksimetri ile KKH tarama testi yapılması 

(prosedürüne uygun şekilde), kritik KKH’larının çoğunun tanı 

almasına yardımcı olur

❑ Taramada (+) saptanan bebekler çocuk kardiyolojiye 

yönlendirilir 

❑Dünyada pek çok ülkede bu tarama rutin hale gelmiştir. AAP, 

AHA gibi kuruluşlarda taramayı önermektedir



Konjenital kalp hastalığı taraması





Anne sütü ve beslenme

 Her bebek için kendi 

annesinin sütü  idealdir.  

Her bebeğe özel bileşimde 

salgılanır.

 İlk 6 ayda bebeğin 

ihtiyacının %100’ ünü, 

6-12 ayda bebeğin 
ihtiyacının %50’ sini,  
12.aydan itibaren de  
%30’unu karşılar.



Anne sütü ve beslenme

❑ Doğumdan sonra bebekte ilk 3-5 gün %5-10 kilo kaybı normaldir, 7-10 

günlükken doğum ağırlığına ulaşırlar

❑ Kilo kaybı olması formül besinlerin erken dönem başlanması için bir 

gereklilik değildir

❑ Yenidoğan bebeğin midesi

❑ İlk gün bilye kadardır (5-10 ml)

❑ 3. gün pinpon topu (20-30 ml)

❑ 10 günden sonra yumurta büyüklüğündedir (50-60 ml) 

❑ Doğumdan sonraki ilk 24 saatte 10-15 ml/her beslenmede anne sütü 

alması yeterlidir

❑ NSVY ile doğumlarda anne sütü üretimi ve annenin konforu daha iyi 

olduğu için emzirme daha etkin gerçekleştirilir



Anne sütü ve beslenme

❑Sağılan süt;

❑Oda sıcaklığında 3 saat

❑ Buzdolabı rafında 3 gün

❑ Derin dondurucuda 3 ay saklanabilir

❑Anne sütü ile beslenen bebekler;

❑ İlk 3 ay 25-30 gr/gün

❑ İkinci 3 ayda ise 20-25 gr/ gün kadar kilo alırlar

❑ 4-5 aylık bebek doğum ağırlığının 2 katına, 1 yaşında ise 3 katına 

ulaşır 

❑ İlk 6 ay sadece/tek başına anne sütü verilmesi yeterlidir. 

Tamamlayıcı ek besinlerin 6. aydan sonra başlanması önerilmektedir





Yenidoğan sarılığı

❑ Yenidoğan bebeklerin en az 2/3’ü yaşamlarının 

ilk haftası içinde klinik olarak sararırlar

❑ Serum total bilirubin (STB) düzeyi 5 mg/dl’yi

geçtiğinde sarılık gözle görülür hale gelir

❑ STB <12.9 mg/dl düzeyine kadar olan değerler 

fizyolojik sarılık sınırı olarak kabul edilir fakat 

günümüzde bu terimin kullanımı ciddi tartışmalıdır 

❑ Fizyolojik ve patolojik sarılık tanımlaması için;

❑ Gebelik haftası

❑ Postnatal yaş

❑ Sarılık için risk faktörleri bilinmeli

ve STB saat olarak bilirubin nomogramlarında 

değerlendirilmelidir



Yenidoğan sarılığı

❑ ‘’Akut bilirubin ensefalopatisi’’ terimi yaşamın ilk haftasında 

görülen bilirubin toksisitesinin akut belirtilerini, ‘’kernikterus’’ 

terimi ise bilirubin toksisitesinin kronik ve kalıcı klinik sekellerini 

tanımlar

❑Akut durumda hakim tablo; hipotoni, letarji, emmede zayıflık ve 

orta derecede stupordur

❑Kronik durumda ise; beslenme bozukluğu, hipertoni/hipotoni, 

motor gelişim geriliği,ekstrapramidal bozukluklar ve yüksek 

frekanslı sensorinorinal iştme kaybıdır. 

❑Kronik bulgular yaşamın 6. haftasından sonra görülmeye başlar



Yenidoğan sarılığı

❑ Ağır hiperbilirubinemi için risk faktörleri:

❑ Taburcu olmadan önceki STB veya TcB düzeyinin yüksek veya yüksek – orta risk 

bölgesinde olması

❑ Düşük gebelik haftası(<38 hafta)

❑ Anne sütü ile beslenme, özellikle iyi ememeyen aşırı ağırlık kaybı olan bebekler 

(Emzirme sıklığının artması anlamlı IHB gelişme olasılığını azaltır)

❑ İlk 24 saatte sarılık gözlenmesi

❑ İzoimmün hemolitik hastalık (ABO yada Rh uygunsuzluğu), diğer hemolitik 

hastalıklar(G6PD eksikliği, herediter sferositoz gibi)

❑ Daha önce fototerapi almış kardeş öyküsü

❑ Sefal hematom veya vücutta yaygın ekimoz olması

❑ Yenidoğanda direk hiperbilirubinemi her zaman patolojiktir

❑ İHB’li yenidoğan bebeklerde su ve şekerli su verilmesi önerilmez 



Yenidoğan sarılığı

 Bilirubin nomogramlarına 

göre tedaviye karar 

verilir

 3 tedavi seçeneği vardır;

 Fototerapi

 Exchange transfüzyon

 Intravenöz İmmün 

globülin





Prematüre bebek izlemi

❑ Prematüre bebekler yenidoğan uzmanının ellerine doğmalıdır

❑Özellikle <32 hafta veya doğum ağırlığı <1500gr olan bebekler 

mutlaka yenidoğan uzmanının olduğu hastanelerde izlenmelidir 

❑ < 32 hafta olan bebeklerin izlendiği hastanede ek olarak çocuk 

cerrahisi, çocuk kardiyoloğu ve ROP izlemi yapabilen göz 

doktoru da bulunmalıdır

❑ Taburculuk sonrası izlem; hem aile hekimi, hem de yenidoğan 

uzmanı/(pediatrist) nın ve de diğer ilgili yan dal branşlarının 

birlikte olduğu multidisipliner yaklaşım şeklinde olmalıdır



Prematüre bebek izlemi

❑ İdeal olan her yenidoğan 

yoğun bakım kliniğinin bir riskli 

yenidoğan izlem polikliniği 

olmasıdır

❑ Taburculuk sonrası ilk izlem 7-

10 gün içinde olmalıdır 

❑ Prematüre bebeklerin 

izleminde bebeğin 

değerlendirmesi düzeltilmiş 

yaşa göre yapılmalıdır

❑ Düzeltilmiş yaş 

postkonsepsiyonel 40. hafta 

baz alınarak ele alınmalıdır



Prematüre bebek izlemi

❑ Büyüme eğrilerinden 

yararlanılarak tartı, boy ve baş 

çevresi ölçümlerinin 

değerlendirilmesi önemlidir

❑ Fetal 22. hafta ile postnatal 50. 

haftalar arasında büyümeyi 

değerlendirmek için yaygın olarak 

Fenton büyüme eğrisi 

kullanılmaktadır 

❑ Bebek miadında ulaştıktan sonra 

Dünya Sağlık Örgütünün geliştirdiği 

standart büyüme eğrileri veya 

ulusal büyüme eğrileri ( O. Neyzi

büyüme eğrisi gibi) kullanılabilir



Prematüre bebek izlemi

❑ Taburculukta prematüre bebeklerin %95 

kadarı büyüme eğrilerinde 10. persentilin

altındadır

❑ Evde beslenmesi iyi olan bebekler; 6.ayda 

baş çevresi olarak, 2-3. yaşta ağırlık olarak, 

3-7 yaşta da boy olarak büyümeyi 

yakalarlar 

❑ Tartı artışı: prematürelerde 15-20gr/kg/gün; 

matürlerde ilk 3 ay 30gr/gün, 3-12 ay 

20gr/gün

❑ Boy artışı: prematürelerde 0.8-1cm/hafta; 

matürlerde ilk 3 ay 0.75cm/hafta, sonrasında 

3-6 ay 0.5cm/hafta

❑ Baş çevresi artışı: prematürelerde ilk 2 ay 

1cm/hafta, 3-4 aylarda 0.5cm/hafta; 

matürlerde ilk 3 ay 0.5cm/hafta, sonrasında 

0.25cm/hafta şeklinde gerçekleşir



Prematüre bebek izlemi

❑ Taburculuk sonrası büyümesi normal olan prematüre bebeğin anne sütü ile 

beslenmesi önerilir

❑ Büyümesi %10’nun altında olan prematüre bebeklerin anne sütlerinin 

güçlendirilmesi, anne sütü yoksa prematüre formülleri ile beslenmesi 

önerilir

❑ Bebeklerin büyümesi için 110-120 kcal/kg kadar enerji alması gerekir

❑ Katı gıdalara geçiş düzeltilmiş 6. aydan sonra başlanmalıdır 

❑ Prematüre bebeklere de tam enteral beslenmeye geçtikten sonra 400-

800 İÜ/gün D vitamini başlanması önerilir

❑ Doğum tartısı <1500 gr olan bebeklere PN 2. haftada, >1500gr olan 

bebeklere ise 2-6. haftalar arasında Fe desteği başlanır ve 6-12 ay 

süreyle devam edilir



Prematüre bebek izlemi

❑ Taburculuk sonrası nörolojik ve gelişimsel izlem de çok 

önemlidir

❑Nörolojik izlem çocuk nöroloğu ve gelişimsel pediatri ile 

birlikte yapılmalı ve değerlendirmeler için, uygun 

gelişimsel değerlendirme skalaları kullanılmalıdır (Bayley

II-III, Amiel-Tison, Denver gibi)

❑Bebeklerde sosyal gülümseme 2.ayda, baş kontrolü 3-4. 

ayda, tek başına oturma 8. ayda, tek başına ayakta 

durma 12. ayda gerçekleşmelidir. Prematüre bebeklerde 

bu değerlendirmeler için de düzeltilmiş yaş kullanılır



Prematüre bebek izlemi

❑ Ani bebek ölüm sendromu (SIDS) için düşük 

doğum ağırlığı ve/veya gestasyonel yaş en 

önemli risk faktörüdür

❑ Prematüre bebeklerde SIDS riskini azaltmak 

için;

❑ Bebek sırt üstü yatırılır, yüzüstü pozisyonda 

sakınılmalı

❑ Evde sigara yok

❑ Çok sıcak ve soğuk ortamdan sakınılmalı, ideal 

ortam ısısı 23-24 derecedir

❑ Yastık ve yün yorgan 1 yaşa kadar önerilmez

❑ İlk 6 ay ebeveyn ile aynı odada izlenmeli, fakat 

aynı yatak olmamalı

❑ Bebek giysilerinde çengelli iğne, nazar boncuğu 

vb olmamalı



Prematüre bebek izlemi

❑ Prematüre bebeklerde doğum ağırlıklarına ve gebelik 

yaşlarına bakılmaksızın zamanında doğmuş bebeklerle aynı 

zamanda ve aynı proğrama göre aşılanmalıdır (Hepatit ve 

BCG hariç)

❑ Hepatit B’de <2000gr doğum ağırlığında serokonversiyon

düşüktür. Bebek 2000gr olduğunda veya 1 aylık olunca 

Hepatit B aşılamasına başlanır

❑ BCG aşısı vücut ağırlığı >2000 gr ve takvim yaşı 2 ayı 

doldurduktan sonra yapılmalıdır

❑ Prematüre bebeklere de aşılar tam doz uygulanır

❑ Sağlık bakanlığı rutin aşı şemasında olmayan rotavirus aşısı 

riskli grup olan prematürelere önerilmelidir

❑ Respiratuvar sinsityal virus (RSV) sezonunda <29 hafta doğan 

bebeklere palivimuzab ile RSV proflaksisi yapılması 

önerilmektedir



Sabrınız için

TEŞEKKÜRLER


