E

SAYI 01

OCAK-ŞUBAT 2021

tlik
Zübeyde
Hanım
Bülten
Sağlık Bakım Hizmetleri

Hastanemizden son haberler, görünümler ve duyurular
"Ebelik ve hemşirelik bakımına yeni bir bakış açısı..."

Bu Sayıda;

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM' ün
Mesajı
Başhek m Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN' ün Mesajı

Sağlık Bakım H zmetler Müdürü Kadr ye
KIZILTEPE' n n Mesajı
Etl k Zübeyde Hanım Gebe Okulunun Onl ne
Yolculuğu

PANDEMİ DÖNEMİNDE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNİN
BÜYÜK ÖZVERİSİ "PREMATÜRE AKADEMİSİ"
Hastanemiz pandemi süresince yenidoğan yoğun bakım ünitelerimizde
yatan bebeklerimizin ailelerine taburculuk sonrası rehber olacak önemli bir
eğitim projesini hayata geçirdi.
Devamı:Syf 7

Yen doğan Yoğun Bakım Ün tes n n Büyük
Özver s "Onl ne Prematüre Akadem s "
Yen doğanda B r AR-GE Çalışması;
"Yüksek Kontrastlı S yah Beyaz Desenl Kuvöz
Örtüsü"
Yen doğanlar ç n Pandem le B rl kte
Hastanem z n Gel şt rd ğ Yüz S perl kler

EBELİK ÖĞRENCİLERİ İÇİN SİMÜLASYON EŞLİĞİNDE
"SANAL SINIF AKADEMİSİ"
Hastane Başhekimimiz Prof. Dr. Yaprak Üstün ve Sağlık Bakım Hizmetleri
Müdürümüz Kadriye Kızıltepe'nin öncülüğünde geliştirilen önemli bir eğitim
projesi "Dijital/Sanal Sınıf Akademisi" nin ilki gerçekleştirildi. Devamı:Syf 17

Ebel k Öğrenc ler İç n S mülasyon Eşl ğ nde
Sanal Sınıf Akadem s

"Hastalarımız İç n Tanıtım Köşes "
AR-GE ÇALIŞMALARI İLE BİR ADIM DAHA İLERİYE

**Hastanem z n Doğum Salonu H zmetler
**Suda Doğum Ün tem z Tanıyalım

Yenidoğan yoğun bakım hemşireleri tarafından geliştirilen ve çalışması
halen devam eden "Yüksek Kontrastlı Siyah Beyaz Desenli Kuvöz Örtüsü"
ile yenidoğanların göz ve beyin gelişimine olumlu yönde katkı sağlaması
hedefleniyor.
Devamı:Syf 11
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ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN
HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
HASTANESİ
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İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM'ün Mesajı

Sağlık kurumlarımızda hasta ve hasta yakını bilgilendirmelerinin doğru yapılmasının,
ihtiyaç duydukları hizmete ve bilgiye nasıl ulaşabileceklerinin doğru bir şekilde
verilmesinin sağlık hizmeti kalitesine katkısı oldukça büyüktür. Bu kapsamda zengin
içerikleri ile hazırlanan bültenler kurumu tanımak, sunulan hizmetleri görmek ve
bakımın kalitesini değerlendirebilmek adına hizmet kalitesine önemli katkılar
sağlamaktadır.
Kadın doğum alanında önemli hizmetler sunan Etlik Zübeyde Hanım ailesinin sunmuş
olduğu e-bültenin bu bağlamda tüm okuyuculara faydalı olacağını temenni ediyor,
emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla.

Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
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Başhekim
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN'ün Mesajı

Çok Değerli Okuyucularımız;
Etlik Zübeyde Hanım ailesi olarak 2021 yılı Ocak-Şubat "E-bülten" imizin ilk sayısını
sizlere sunuyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.
Kurum olarak bilimsellikten ve kanıta dayalı uygulamalardan ödün vermeyen bizler
hastanemiz ile ilgili yenilikler, gelişmeler, bir çok konuda zenginleştirilmiş bilgiler ile
yine, sağlıkçı olsun olmasın herkes için faydalı olabilecek pek çok konuya ait
paylaşımları sizlere sunarak yaşamlarınıza anlam ve kalite katmayı hedefledik.
Çalışmalarımızı her geçen gün bir adım daha ileriye taşımaya devam edeceğimiz yeni
hizmetlerimizle birlikte diğer sayılarımızda buluşmayı diliyor,
Saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN
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Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kadriye KIZILTEPE'nin Mesajı

Değerli Okuyucularımız;
Hastanemizde hemşirelik ve ebelik hizmelerine yönelik farkındalığı artırmak ve farklı
bir bakış açısı sağlamaya

yönelik hazırlamış olduğumuz “E-Bülten” imizi sizlere

sunuyor olmanın gururunu yaşamaktayız.
Hayatlarımızın önemli bir kısmının hasta bakımı ile geçtiğinin farkında olan bizler,
yoğun çalışma temposundan biraz olsun fırsat bulduğunuzda keyifle okuyabileceğiniz
bir bülten oluşturmak istedik. Sizlerin desteği ve katkıları ile daha da gelişeceğine ve
büyüyeceğine inanıyor, hastanemize hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla.
Kadriye KIZILTEPE
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
4
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"Etlik Zübeyde Hanımda
Gebe Okulunun Online
Yolculuğu..."
Hastanem z yen t p koronav rüs (Kov d-19) salgını
neden yle evden çıkamayan ve hastanelere
g demeyen anne adayları ç n gebe okulunu onl ne
ortama taşıdı. Mayıs ayında lk n başlattığımız ve
2021 yılının Ocak ayında 7. s n gerçekleşt rd ğ m z
"Onl ne Gebe Okulu" le Türk ye genel nde toplam
475 gebeye ulaştık. Katılımcılar başvurularını ve
katılımlarını hem gebe okuluna d rekt hem de sosyal
medya hesaplarımız üzer nden b zlere ulaşarak
gebe okulundak ebeler m z le yaptıkları ön
görüşme le sağladılar.

"Türkiye genelinden büyük
ilgi ve talep..."
Hastane Başhek m Prof. Dr. Yaprak
Üstün, gebelere onl ne eğ t me l şk n
yaptığı açıklamada, doğumun key fl ve
b l nçl hale get r leb lmes ç n gebelere
mutlaka eğ t m ver lmes gerekt ğ n
bel rtt . Uzman f zyoterap stler eşl ğ nde
evler nde spor yapma mkanı bulan anne
adayları, alanında uzman eğ tmenler
tarafından da gebel k ve doğum
hakkında b lg lend r ld ğ n söyled (AA).
HASTANEMİZ ONLİNE GEBE OKULUNU, ANKARA
İLİ DIŞINDA BİR ÇOK FARKLI İLDEN VE YURT
DIŞINDAN DA KATILIM SAĞLAYARAK
ULUSLARARASI BİR BOYUTA TAŞIDI.
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"2 hafta süren yoğun eğitim
programı; gebelikten doğum ve
bebek bakımına"

Toplam 2 hafta süren "Onl ne Gebe Okulumuz" la
eğ t mler, gebel kten doğum ve bebek bakımına
kadar annel k sürec n n her dönem n ç ne alan
yoğun b r program şekl nde planlandı ve
gerçekleşt r ld .
Eğ t mler n sonunda katılımcılar merak ett kler her
soruyu canlı olarak eğ t mc lere sorarak bu süreçte
daha b l nçl b r gebel k geç rmeler amaçlandı.

"Pandemi ile birlikte
gebelikte pilates ve
egzersizin önemi"
Eğ t mler, uzman f zyoterap st eşl ğ nde
ısınma, nefes egzers zler ve gebel k
p lates le başladı, böylel kle pandem
sürec ç nde ekran karşısında olan
gebeler güne sağlıklı ve z nde b r şek lde
başlamış oldu.

6

SAYI 01

OCAK-ŞUBAT 2021

"Eğitim sonrası lohusa
ziyaretleri..."
Eğ t mler sonunda okulumuzdan mezun olup
hastanem zde doğumunu gerçekleşt ren
gebeler, gebe okulundak ebeler m z n
z yaretler le eğ t mde tam b r bütünlük
sağlandı. Lohusa z yaretler le hem b r
tanışma hem de lohusalık dönem nde
danışmanlık h zmet sunuldu.
Ebe Serp l KALI
Ebe Ç ğdem Avcı

"Eğitimlerimiz tüm hızıyla
devam edecektir..."

Pandem
dönem nde
hayata
geç rd ğ m z onl ne gebe okulu
projes hem ulusal hem de uluslararası
katılımcılı olan ve devamlılığı
sağlanacak öneml b r eğ t m projes
olarak hastanem zde sunulmaya
devam edecekt r.

7
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"YENİDOĞAN YOĞUN
BAKIM ÜNİTESİNİN BÜYÜK
ÖZVERİSİ
"ONLINE PREMATÜRE
AKADEMİSİ"

Online Eğitimlerin yeni
yolculuğu"PREMATÜRE
AKADEMİSİ"
Hastanem z pandem süres nce
yen doğan yoğun bakım ün teler m zde
yatan bebekler m z n a leler ne
taburculuk sonrası rehber olacak
öneml b r eğ t m projes n daha
hayata geç rd .

8
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Prematüre Akademisi
Eğitimleri ile Gerçekleşen
Büyük Buluşma...
37 haftanın altında doğan ve “prematüre “ olarak
n telend r len bebekler özel lg ve bakım sterken,
uzun ve sabır gerekt ren süreç a leler
beklemekted r. Bu süreçte “Prematüre Akadem s ”
adını verd ğ m z onl ne eğ t m programıyla
a leler m z n bu sürec kolay ve ver ml geç rmeler n
hedefled k. Hedef m z doğrultusunda lk eğ t m m z
Eylül 2020’de, k nc eğ t m m z de dünya
prematüre günü olarak kutlanılan 17 Kasım 2020
tar h nde yoğun katılımla gerçekleşt rd k.

Programın en temel amacı
"Eğitim ve Ebeveyn
Buluşması"
Eğ t mler m z; bebek yoğun bakımda
yatan prematüre bebekler m ze uygulanan
tedav sürec nden ve taburculuk sonrası
bakım becer ler ne kadar gen ş ve detaylı
b lg ler alanında uzman doktorlarımız ve
deney ml hemş reler m z tarafından
ver lmekted r. Pandem sürec nde büyük
b r özver le çalışan yen doğan yoğun
bakım ün tem z bebeğ yoğun bakımda
yatan a leler ç nde büyük b r eğ t m
özver s göstermeye devam etmekted r.
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Diğer Aile Fertlerinin de
Yaşadığı Büyük Heyecan...
Kov d-19 pandem sürec nde alınan önlemler gereğ
kurduğumuz onl ne s stem le yalnızca anneler ve
babalar değ l, kardeşler, büyük anneler ve büyük
babalar da bebekler göreb l yorlar. Canlı bağlantı le
bu mutluluk ver c heyecanı tüm a le fertler
yaşamaktadır. Kafalarına takılan tüm soruları da bu
esnada sorab l yorlar. Ayrıca “A leler n bebekler n
tedav s ne ve bakımına katılması bebeğ n sağlığı
açısından çok öneml olduğu b l msel olarak da
kanıtlanmış b r gerçekt r.”

"BASINDA AKADEMİ..."

Prematüre bebekler n özel lg sted ğ n ve
sabır gerekt ren b r tedav süreçler
olduğunu, bu süreçte de a leler n
bebekler n görmes n n moral açısından çok
öneml olduğunu bel rten Hastane
Başhek m m z Prof. Dr. Yaprak Üstün,
taburcu ett kten sonra da bu bebekler n çok
y b r lg ve bakım almaları gerekt ğ n
fade ederek, bu konuda b z a leler m z
eğ teb lmek adına özell kle korona v rüs
dönem nde, "Onl ne Prematüre Akadem "
adı altında b r eğ t m programı
başlattığımızı bel rtt (AA).
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"BASINDA AKADEMİ..."
Bu eğ t m programı çerçeves nde anneler m ze b z
yoğun bakım ün tes nde neler yaptığımız
konusunda, bu bebekler taburcu olduktan sonra
nasıl bakım vermeler gerekt ğ konusunda detaylı
b lg ler ver yoruz. Tab bu eğ t mler sonrasında da
anne ve bebekler m z onl ne ortamda buluşturup
hem eğ t ml hemş reler hem de hocalar tarafından
bebekler n günlük durumları, almakta olduğu
tedav ler hakkında b lg ler ver p a leler m z onl ne
ortamda buluşturuyoruz" şekl nde konuştu.

"BÜYÜK BULUŞMALAR DEVAM
EDECEK"

Hastanem z ve yen doğan yoğun bakım
kl n kler olarak el m zden geld ğ nce
hem a lelere destek olmak ve onları
b lg lend rmek hem de yatan bebekler
sağlıklı b r şek lde onlara tesl m etmek
adına bu projem z Etl k Zübeyde
Hanım a les olarak çok önems yoruz.
Çok da güzel ger dönüşler aldık ve
almaya devam edeceğ z.

11
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YENİDOĞANDA BİR AR-GE
ÇALIŞMASI;
"YÜKSEK KONTRASTLI SİYAH
BEYAZ DESENLİ KUVÖZ ÖRTÜSÜ"

"BİR AR-GE ÇALIŞMASI"

Yen doğan Yoğun Bakım Ün teler anne
karnına benzeyen ortamları sağlayan
kuvözlerden oluşan, bebekler n ısı ht yacını
karşılayan, doğru bakım ve deney ml
ek pler le enfeks yonlardan koruyan, doğru
beslenerek k lo almasını sağlayan ve
yen doğanda görülen
hastalıklarla
mücadele eden ün telerd r.

12
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"YENİDOĞANLARDA RETİNA
GELİŞİMİ"
Ün tem z B/blokta 1500 gr. altında, prematüre olarak
adlandırdığımız, 1. 2. 3. Sev ye olarak ayırdığımız
odalarda
bebekler m z tedav görmekted r. Bazı
bebekler m z n solunum c hazına ht yacı 2-3 aya kadar
devam etmekted r. Bebekler m z erken doğdukları ç n
ret naları tam gel şm ş düzeyde değ ld r. Ret na gel ş m
32. haftadan t baren başlar. Yen doğmuş b r bebek lk
3 ay çer s nde sadece ışık ve karanlığı ya da s yah ve
beyaz arasındak çok güçlü karşıtlıkları (yüksek kontrast)
algılayab l r.

"AR-GE'NİN DOĞUŞU"

Yen doğan Yoğun Bakım Hemş res Serap Yaşar
tarafından gel şt r len ve yen doğan yoğun bakım
hemş reler tarafından desteklenen s yah beyaz
desenl kuvöz örtüsü le bebekler n yoğun bakımda
kaldıkları süre boyunca göz ve bey n gel ş m n n
desteklenmes amaçlanmaktadır.
BU KUVÖZ ÖRTÜSÜ BEBEĞE GÜÇLÜ SİNYALLER
GÖNDEREREK BEYİN GELİŞİMİNİ ARTTIRMAK VE GÖRSEL
GELİŞİMİNİ HIZLANDIRMAK AÇIŞINDAN ÇOK ÖNEMLİDİR.
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KUVÖZ ÖRTÜSÜNÜN
KULLANIMI
GÖRSELDEKİ ÖRTÜNÜN DESENLİ KISMI
BEBEĞİN GÖREBİLECEĞİ ŞEKİLDE, YANİ
DESENLER İÇE GELECEK ŞEKİLDE
KULLANILMAKTADIR.
Dünya üzer nde yapılan araştırmalarda lk 6
ayda yüksek kontrastlı objeler görmes
sağlanan bebeklerde görsel uyarılmanın
artması sonucunda bey n gel ş m n n hızlandığı
gözlenm şt r.

"AR-GE ÖDÜLLERİ"
Kuvöz örtüsü projem z,
II.Uluslararası İnovat f Hemş rel k
Derneğ ’n n düzenlem ş olduğu
yarışmaya ve Mustela Vakfı
Hemş rel k ve Ebel k Araştırma
Ödülü yarışmasında
değerlend rmeye alınmıştır.
Hemş re Tül n GÜNDOĞDU
Hemş re Serap YAŞAR
14
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YENİDOĞANLAR İÇİN
PANDEMİ İLE BİRLİKTE
HASTANEMİZİN GELİŞTİRDİĞİ
YÜZ SİPERLİKLERİ

"BASINDA YENİDOĞAN YÜZ
SPERLİĞİ"
Prof. Dr. Yaprak Üstün, yen t p koronav rüs (Kov d19) tedb rler ve yen doğan bebeklere özel yüz
s perl ğ üret m ne l şk n AA muhab r ne
açıklamada bulundu. Koronav rüsün damlacık ve
temas yoluyla bulaştığını fade eden Üstün,
"Yen doğanların bağışıklık s stemler n n tam
gel şememes ve onları da bu anlamda
koruyab lmek adına yen doğan s perl ğ ürett k.
Bunu kend hastanem zde üret yoruz. Damlacık
zolasyonunu n speten sağlamış oluyor." ded .
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"ANNELER DE
UYGULAMADAN MEMNUN"

Özell kle el yıkamanın anne ve bebek l şk s nde çok
öneml olduğunu vurgulayan Üstün, “Anneler m z,
bebekler yle lg l her türlü müdahaleler nde, altlarını
değ şt r rken, beslerken, emz r rken mutlaka eller n
önces nde ve sonrasında en az 20 san ye yıkamalı.
S perler de b r nebze olsun solunum zolasyonunu
sağlamak adına fayda sağlıyor.” ded .

"ANNELEREDE SİPERLİK TAKARAK
MAKSİMUM ÖNLEM ALIYORUZ"

Hastanem z pandem hastanes olmadığından
dolayı “Kov d negat f gebeler m z ve anne
adaylarımızı hastanem zde tak p ed yor ve
doğumlarına g r yoruz. Alab leceğ m z maks mum
önlemler alarak bebekler m z dünyaya
hazırlamaya çalışıyoruz. Her doğan yen bebeğe
ve doğum esnasında bütün anneler m ze s perl k
takıyoruz.
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Amaç hem sağlık personel n hem de anne
adayını ve doğacak bebeğ m z v rüsten
maks mum düzeyde koruyab lmek.
Hastanem zde şüphel olguların
karşılanmasında, tamamen ayrı b r ün te,
amel yathane ve doğum ün tes oluşturduk.
BULGUSUZ KOVİD POZİTİF OLAN HASTALARI
DA DÜŞÜNEREK TÜM GEBELERİMİZDE VE
BEBEKLERİMİZDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ
ELİMİZDEN GELDİĞİNCE ALIYORUZ.”

"YÜZ SİPERLİĞİNİ KULLANAN
ANNELERİMİZDEN..."
İk nc bebeğ n kucağına alan Em ne Dede Çaylak,
bebeğ n n dünyaya sağlıklı gelmes nden dolayı
çok mutlu olduğunu bel rterek, “Yüzümüzde ne
olursa olsun aradak bağ, farklı b r bağ. Hem
bebeğ m n sağlığı hem de kend sağlığım ç n
uygulamadan gayet memnunum.” ded . Ganalı
İng l zce öğretmen Fatahıya Iddırusu da bebeğ n
sağlıkla kucağına alab lmen n mutluluğunu yaşadı.
Iddırusu, hastanen n maske uygulamasının çok
öneml olduğunu, tüm annelere de güven duygusu
yaşattığını söyled (AA).
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EBELİK ÖĞRENCİLERİ
İÇİN SİMÜLASYON
EŞLİĞİNDE SANAL SINIF
AKADEMİSİ

Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı...
Hastanem z n SBÜ Gülhane Sağlık B l mler
Fakültes Ebel k Bölümü şb rl ğ le başlatmış olduğu
“S mülasyon Eşl ğ nde Sanal Sınıf Eğ t m ” adlı
eğ t m projes hayata geç r ld .Proje le özell kle
ç nde bulunulan Kov d-19 pandem s sürec nde
uygulama alanına çıkamayan ebel k öğrenc ler n n
öğrenme yaşantılarına ve meslek becer ler ne
olumlu yönde katkı sağlayarak, kl n ğe çıkmadan
önce gerçeğe uygun senaryolar le bütünleşm ş
kl n k ortamı yansıtmak amaçlanıyor.
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Sanal Sınıf Akademisi
Heyecanı...

Proje kapsamında hastanem z üstlenm ş olduğu
m syon dah l nde pandem süres nce uygulama
sahası engel olan ve sahada eğ t m mkanı
kısıtlı olan ebel k öğrenc ler n s mülasyon
eşl ğ nde d j tal eğ t m ortamında eğ t mc ler
le buluşturarak b lg , deney m ve tecrübe
paylaşımı le ebel k mesleğ n n gel ş m ne
kılavuzluk ed yor.

Genç sağlıkçılar için önemli
bir eğitim imkanı...

Projen n m marlarından olan Hastane Başhek m
Prof. Dr. Yaprak ÜSTÜN ve Sağlık Bakım H zmetler
Müdürü Kadr ye KIZILTEPE'n n öncülüğünde
pandem dönem le b rl kte yaklaşık 1 yıldır saha
deney m bulamayan genç meslektaşlarımıza b r
nebzede olsa eğ t m mkanı sunab lmek adına
öneml b r eğ t m projes olduğu düşünülüyor.
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Eğitim müfredatı esas
alındı...
Eğ t m programının hazırlanmasında ve d j tal
sunumunda büyük paya sah p eğ t m hemş rel ğ ve
Gülhane Ebel k Fakültes n n öğret m görevl ler le
hazırlanan programda, öğren m gören ebel k
öğrenc ler n n müfredatı esas alındı. Uygulama
gerekt recek dersler n saha uygulaması se
hastanem z tarafından hazırlanan d j tal
platformda onl ne olarak 20 Ek m 2020 Salı günü
başladı.

İlk eğitim " Etlik Zübeyde
Hanım'dan Gülhane'ye "

İlk program Gülhane Ebel k Bölümü öğrenc ler le
başlayan; toplam 5 hafta 5 ana başlık dah l nde
planlanan eğ t mler Başhek m Prof. Dr. Yaprak
Üstün, Sağlık Bakım H zmetler Müdürü Kadr ye
Kızıltepe ve Gülhane Ebel k Bölüm Başkanı Doç. Dr.
Nazan Karahan’ın açılış konuşmaları le başladı. İlk
ders, ”Etl k Zübeyde Hanım’dan Gülhane’ye” sloganı
le Doç. Dr. S nan Karaden z tarafından “Doğum
Yönet m ” başlığı altında yoğun katılımla onl ne
ortamda ve s mülasyon eşl ğ nde gerçekleşt r ld .
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"Dolu Dolu 5 hafta..."
Eğ t m programının devamında "Ac l Obstetr k
Eylemler" per natoloj kl n ğ n n eğ t m görevl ler
le, /"Sezaryen ve End kasyonları Op. Dr. Sez n
Aksakal tarafından, /"Gebe zlem ve muayenes "
Doç. Dr. Nazan Karahan ve /"Yen doğan
Sağlığının Değerlend r lmes " Yen doğan kl n ğ n n
eğ t m görevl ler ve hemş reler tarafından
sunularak 5 hafta boyunca öğrenc ler ç n dolu
dolu b r eğ t m programı sunuldu.

"Farklı illerde eğitim gören
ebelik öğrencilerinin
buluşması..."
2020-2021 Eğ t m ve Öğret m yılında devam
ett rmey planladığımız "Sanal Sınıf Akadem s "
eğ t m projes le farklı llerde öğren m gören
ebel k öğrenc ler n hastanem z n profosyonel
eğ t m kadrosu le buluşturup b lg , deney m ve
tecrübe paylaşımı le ebel k mesleğ n n gel ş m ne
kılavuzluk etmek lerleyen dönemlerdek en büyük
amaçlarımız arasında yer almaktadır.
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"2.Dijital Akademi Bozok
Üniversitesi Ebelik Bölümü ile
Hastane yönet m m z n ve Gülhane Ebel k
Fakültes n n mesleğe verm ş olduğu büyük
destek le b rl kte 2. eğ t m m z "Yozgat
Bozok Ün vers tes Ebel k Bölümü le 2021 yılı
Şubat ayı çer s nde gerçekleşt rmek üzere
çer ğ gen şlet lm ş eğ t m müfredatı le
planlamalarımız tüm hızıyla devam
etmekted r.

"Sürdürülebilir eğitim
hedefleri..."

Pandem n n ves le olduğu bu güzel
buluşmalı eğ t mler hastanem z n üstlenm ş
olduğu m syon ışığında sürdürülmeye
devam edecekt r.
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"Hastalarımız İçin Tanıtım
Köşemiz"

"DOĞUM SALONU
HİZMETLERİMİZ"

"Doğum Salonu Nasıl Bir
Yer?

B l nmeyen her zaman nsanlar ç n end şe
ver c b raz da korkutucu olmuştur. Bu
yazımızda bebeğ ne kavuşmak ç n
hastanem z terc h eden gebeler m ze
doğumhanem z tanıtmayı, kavuşma vakt
geld ğ nde onlara mekânın tanıdık gelmes n
ve kend n rahat h ssetmes n
amaçlamaktadır.
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"İlk işlemler...
Doğumhaneye yatışınıza karar ver ld kten sonra
lk geleceğ n z yer burasıdır. Burada s z n
yakınınızın eşl ğ nde k ş sel b lg ler n z, z nler n z
alınır. Sonrasında doğumhane yarı ster l alan
olduğu ç n s ze hastanem ze özel önlükler, galoş
ve bone ver lerek kend kıyafetler n z yer ne
bunları g ymen z sten r. İsm n z n ve soy sm n z n
yazılı olduğu beyaz b r b lekl k takılarak
doğumhaneye g r ş n z yapılır.

"İlk işlemler..."
Bu odaya geld ğ n zde b r ebe hanım s z
karşılayacak ve tıbb geçm ş n ze yönel k sorular
yönelterek s zler daha yakından tanımaya
çalışacaktır. Aynı zamanda doğumhane
z yaret n z boyunca sıvı kaybınızı önlemek
amacıyla takılacak serumlar ç n damar yolu
açılacak ve kan tetk kler ç n örnekler ebe
hanım tarafından alınacak olup tans yonunuza,
ateş n ze, nabız sayınıza bakılacaktır.
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"İlk Muayene..."
Doktorlarımız burada ultrason le bebeğ n z n
büyüklüğüne, başının nerede durduğuna, kalp
atışına, k losuna, suyunun yeterl olup
olmadığına bakacaktır. Sonra doğuma ne
kadar yakın olduğunuzu anlamak ç n rah m
ağzınızın açıklığını değerlend recekt r.

"Bebeğinizle
kavuşmanıza az kaldı"
Tüm bu şlemlerden sonra bebeğ n ze kavuşmayı
beklemek ç n s z bu yataklarda d nlenmeye
alacağız.
Karnınıza bebeğ n z n kalp atışlarını ve doğum
dalgalarınızın sıklığını değerlend rmek ç n k tane
s yah last k yardımıyla NST c hazına alacağız.
Sonrasında doğum dalgalarını rahatlıkla karşılamak
ç n s z nle lg lenecek olan ebe hanım s ze bazı
yöntemler gösterecek (p lates topunda hareket
etme, yürüme, nefes egzers zler g b ). Rah m
açıklığınız bebeğ n z n kollarınıza gelmes ne z n
verecek kadar açıldığında (yan bu 10 sant metre
demek) doğum odamıza geçeceğ z.
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"Uzun bekleyişte ilk
buluşma"
veeee şte o an. Bebeğ n z n s ze
gelmes ç n son olarak doğum
yatağımıza adım atacaksınız, son b r, k
bebeğ n dünyaya göndereceks n ve
bebeğ n kollarında nasıl da tatlı sana
bakıyor.

"Mutlu Son..."
Bebeğ n altın g b değerl sütünle lk kez
buluşturduktan sonra sen doğumhane
yolculuğundan uğurlayacağız. Doğum
hakkında daha gen ş b lg ed nmek ç n
mutlaka hastanem z n deney ml kadrosunun
düzenled ğ GEBE OKULUna katılmalısın.
Kend nle gurur duyma zamanı anne oldun.

Ebe İlknur SİRKECİ
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"Hastalarımız İçin Tanıtım
Köşemiz"

"SUDA DOĞUM ÜNİTEMİZ"

"Hidroterapi Eşliğinde
Travay..."
Doğum , kadın ve a les ç n özel b r deney md r.
Kadınların doğumda ağrı deney mler ,
b yops kososyal faktörlerden etk lenmekted r.
Gebeler n doğum ağrısı le baş etmes nde
farmakoloj k ve nonfarmakoloj k yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden hastanem zde
de kullanılan nonfarmakoloj k yöntemlerden b r s
HİDROTERAPİ EŞLİĞİNDE TRAVAY ’ dır.
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"Hidroterapi Eşliğinde
Travay..."
Doğum, kadın ve a les ç n özel b r deney md r.
Kadınların doğumda ağrı deney mler ,
b yops kososyal faktörlerden etk lenmekted r.
Gebeler n doğum ağrısı le baş etmes nde
farmakoloj k ve nonfarmakoloj k yöntemler
kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden hastanem zde
de kullanılan nonfarmakoloj k yöntemlerden
b r s HİDROTERAPİ EŞLİĞİNDE TRAVAY ’ dır.

"Hidroterapi Eşliğinde
Travay..."

G r ş msel olmayan, gevşeme ve ağrıyla başa
çıkma yöntemler nden olan h droterap
eşl ğ nde travay ,uygun kr terlere sah p bütün
gebelere uygulanab lmekted r. Uygulama
önces yöntem, uygulama şekl , uygunluk ve
sonlandırılma kr terler hakkında gebe
b lg lend r l r.
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"Hidroterapi İçin Uygun
Kriterler..."
Prezantasyon şekl n n baş olması,
Tek l gebel k olması,
Gebel k haftasının 37 ve üstü olması,
BMI (vücut k tle endeks ) < 40 olması,
NST’de fetal kalp hızının normal değerlerde
olması ve deselerasyonlarının olmaması.

SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLARDIR

"Uygun Olmayan
Kriterler..."

Anormal vaj nal kanama, maternal ateş n
37.5 derecen n üstünde olması, sürekl
fetal mon tör zasyonun gerekl olduğu
durumlar, c nsel yolla bulaşan hastalıkların
varlığı g b durumlarda h droterap
öner lmemekted r.
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"Suda Doğumun İşlem
Sırası"
Gebem z uygunluk açısından değerlend r lerek h droterap
eşl ğ nde travay odasına kabul ed l r. Uygun koşulların
sağlandığı durumlarda yanına destek olması amacıyla eş
kabul ed l r. Gebe, r skler ,faydalar ve sonlandırılma kr terler
konusunda b lg lend r lerek yazılı onam alınır. Kabul ed lmes
durumunda küvet ılık musluk suyu le doldurulur. Akt f fazın
başlangıcında gebe suya alınır. Suyun sıcaklığı 36.5 – 37.5
derecey aşmamalıdır. Geben n suya alındığı saat dosyasına
kayded l r. Suyun çer s ndeyken gebe oral alıma devam
edeb l r ve sted ğ poz syonda durab l r. Gebe küvet
çer s ndeyken asla yalnız bırakılmaz. Fetal kalp atımları,
geben n nabzı ve tans yonu her 15 dak kada 1 kez olmak
üzere kontrol ed l r.

"Hidroterapi'de
Sonlandırılma Durumu..."
Geben n kend steğ le havuzdan çıkmak
stemes ,
Gebede h potans yon veya taş kard
gel şmes ,
An vaj nal kanama,
Vücut sıcaklığının 37.5 derecen n üstünde
olması,
Fetal kalp atımında bozulma.
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"Sorular ve Cevaplar"

SORU: Bu şlemde herhang b r ücret talep
ed l yor mu?
CEVAP:Hayır
SORU:Bebeğ m su yutar veya boğulur mu?
CEVAP:Hastanem z protokoller gereğ doğum
havuzu sadece ağrı yönet m ç n
kullanılmaktadır. Doğum (karada)
gerçekleşmekted r.

"Sorular ve Cevaplar"
SORU:Enfeks yon kapar mıyım ?
CEVAP:Her hasta sonrası küvetler klor
tabletle tem zlenerek durulanmaktadır.
Sonrasında hemen kültür alınmaktadır.
Kültür sonucu tem z çıkana kadar küvete
hasta kabul ed lmemekted r.Daha fazla
sorularınız ç n doğumhane ebeler ne
ulaşab l rs n z…
Ebe Tuğçe TATLIBADEM
Ebe Songül KILIÇ
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