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1.Amaç: Doğum eyleminin bilimsel kurallar ve kabul görmüş yaklaşımlar çerçevesinde gerçekleştirmesi 
ile anne ve bebeğe hasta güvenliği ilkeleri doğrultusunda gerekli bakım, yönlendirme ve eğitim 
hizmetlerinin sunulmasıdır. 
2.Kapsam: Kadın Doğum Polikliniği, Acil Servis Polikliniği, Kadın Doğum Servisi, Doğumhane, 
Ameliyathane Çalışanlarını ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servis ve Polikliniğini Kapsar  
3.Kısaltmalar: 

 CPR: Kardiyo Pulmoner Resusitasyon 
4.Tanımlar: 

 Kardiyopulmoner arrest: Kalbin pompalama işlevinin durması veya bitmesidir. Ayrıntılı olarak 
kardiyak arrest, miyokardın herhangi bir sebepten dolayı sistol ve diastol işlemlerini yerine 
getirememesidir. 

 Doğumhane Ünitesi: Kadın hastalıklarına bağlı invaziv (küretaj gibi) ve ya invaziv olmayan 
işlemleri (NST çekilmesi gibi) olan hastaların, doğum eylemi başlamış gebelerin izlem ve 
müdahalelerinin gerçekleştirildiği ünitedir. Ancak, planlı ya da doğum esnasında acil karar verilen 
sezeryan işlemleri yalnızca genel ameliyathanede gerçekleştirilir. Acil durumlar için bir adet 
anestezi cihazı ve monitör ünitede bulundurulur. 

 Normal Spontan Doğum (NSD): 20. gebelik haftasını doldurmuş olan fetüsün, uterusun ardı ardına 
gelen istemsiz kasılmaları ile rahim dışına zarlar ve plasentası ile birlikte atılması olayıdır. 

 Miadında Doğum: Gebeliğin 37 – 41. Haftaları arasında sonlanmasıdır.  
 Travay: Düzenli rahim kasılmalarının ortaya çıkması ile başlayan sürece (anne adayı bunları sancı 

olarak algılar) “Eylem” ya da “Travay” adı verilir. Gebe kadınların büyük bir kısmı ise beklenen 
doğum tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce doğum eylemine (travay) girer. 

 Erken Doğum (Preterm Doğum): Doğumun 37. gebelik haftasının tamamlanmasından önce 
gerçekleşmesidir. 

 Erken Doğum Tehdidi (EDT): 37. gebelik haftasından önce doğum sancılarının başlaması ile erken 
doğum riskinin oluşmasıdır. 

 ÇKS: Çocuk kalp sesleri. 
 NST (Non-Stress Test): Fetüsün kalp atışlarının seyrini ve bebek hareketleriyle olan ilişkisini temel 

alarak fetal distres taramasında kullanılan bir testtir.  
 Epizyotomi: Doğum esnasında annenin vajina ve perine bölgesinde meydana gelecek kontrolsüz 

yırtılmaları önlemek, doğum sonrası mesane ve bağırsaklardaki sarkmalara engel olmak ve bebeğin 
başını rahatlatmak için yapılan kesidir. 

 Abortus İmminens: Düşük tehdidi. Gebeliğin ilk yarısında vajinal kanama varlığında düşük 
tehdidinden söz edilir. Kahverengi bir akıntıdan parlak kırmızıya kadar değişik şekillerde olabilir. 
Beraberinde kramp tarzında ağrı olabilir. 

 Missed Abortus: Embriyonun canlılığını kaybetmesine rağmen olayın bir kanama ve düşük ile 
sonuçlanmaması durumunda missed abortusdan söz edilir. Gebelik ürününün uzun süre atılmadan 
kalması durumunda anne adayının hayatını tehdit edebilecek komplikasyonlar gelişebileceğinden 
son derece önemli bir durumdur. 

 Deşirur: Yırtık. 
5.Sorumlular: 

 Başhekim 
 Başhekim Yardımcısı(varsa) 
 Kadın Doğum Hekimi 
 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimi 
 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 
 İdari Mali Hizmetler Müdürü   
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 İdari Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı   
 Kadın Doğum Servisi Sorumlu Ebesi 
 Kadın Doğum Servisi Ebeleri 
 Kadın Doğum Poliklinik Sekreteri 
 Vezne Memuru 
 Nöbetçi Memur 
 Bilgi İşlem Elemanı 

6.Faaliyet Akışı:  
 6.1 DOĞUMHANEYE HASTA KABULÜ: 

 Doğumhaneye hasta /gebe kabulü “Klinik İşleyişi (Yatan Hasta) Prosedürü ve Hasta Bakımına 

İlişkin Süreçlere Yönelik Prosedür ”e göre acil servisten, kadın-doğum polikliniğinden ya da 

kadın-doğum servisinden yapılır. 

 Yatışı yapılan hastalara “ Hasta Kimliğinin Doğrulanması Talimatı” na uygun kimlik bilekliği 

takılır ve her işlem öncesi kimlik bilekliğinden hasta bilgileri doğrulanır. 

 Anne Bakım Ve İzlemine Yönelik Düzenleme Kapsamında; 

 SDH03.01 Doğum öncesi, doğum süreci ve doğum sonrası aşamalar belirlenmiş kurallar 

çerçevesinde izlenmektedir. 

o Doğum eyleminde Bakanlıkça yayımlanan “Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi”ne göre 

izlem yapılmalıdır. 

o Acil durumlar hariç her doğum eylemi partograf ile izlenmeli, partograf kayıtları hasta dosyalarında 

bulunmalıdır. 

o Doğum sonrası süreçte annenin takibi Bakanlıkça yayımlanan “Doğum Sonu Bakım Yönetim 

Rehberi”ne göre yapılmalı, izlem kayıt altına alınmalıdır. 

SDH03.02 Komplike vakalarda doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçler Riskli Gebelik Yönetim 

Rehberi ne göre izlenmektedir. 

SDH03.03 Sunni olarak servikal açıklık sağlanması gereken durumlarda sunni sancı için İV infüzyon ve 

intravaginal ovül uygulaması yapılmaktadır. 

SDH03.04 Gebeler venöz tromboemboli riski açısından değerlendirilmekte, risk varlığında gerekli 

koruyucu önlemler (Antikoagülan uygulaması gibi) alınmaktadır. 

SDH03.05 Doğum sürecinde gebeye fiziksel ve duygusal desteğin bire bir olarak sağlanması ve gebelerin 

bu desteğe kolaylıkla ulaşabilmesi için yeterli sayıda ve nitelikte personel bulundurulmaktadır. 

    o Çalışanlara, doğum sürecinde gebeye fiziksel ve duygusal destek sağlanmasına yönelik eğitim 

verilmiştir. 

    o Her primipar gebe için en az bir ebe tanımlanmaktadır. 
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SDH03.06 Doğum servisinde görev alan tüm sağlık çalışanları, postpartum kanama ve doğumun üçüncü 

evresinin aktif yönetimine yönelik eğitim almıştır. 

SDH03.07 Doğum süreci başlayan gebeye uygulanacak ilaçsız ağrıyla mücadele yöntemleri nefes 

egzersizleri, masaj olarak tanımlanmıştır. 

   o Ağrıyla mücadele yöntemleri konusunda doğumda görev alan tüm sağlık çalışanları eğitim almıştır. 

 

     6.1.1Kadın-Doğum Polikliniğinden Hasta/Gebe Kabulü ve Değerlendirilmesi: 

 Kadın-doğum polikliniğine gelen hasta / gebe muayenesinden sonra doğumhanede invaziv işlem 

veya doğum yapacak ise doktoru/kadın-doğum polikliniği hemşireleri tarafından telefonla 

doğumhanedeki ebeye bilgi verilir. Yapılacak olan işlemde kullanılacak malzemelerin hazırlığı ve 

yatış kararı için bu ön bilgi gerekir. 

 Kadın-doğum polikliniğinden hasta/gebenin yatış kararı verildikten sonra hasta yakınları hekim 

tarafından bilgilendirilir.  

Hastaya uygulanacak girişim için / doğum hakkında doğum öncesi, hasta / hasta yakınlarına bilgi verilir. 
“İşleme Özgü Bilgilendirme ve Rıza Alınma Belgesi” hasta/hasta yakını ve hekim tarafından ilgili 
yerler eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanır.   
 Hastanın, “Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu ”, “Hemşire Takip ve Gözlem Formu” 

,‘‘Hasta Düşme Riski Değerlendirme Formu (Yetişkin) ”, ‘‘Yatan Hasta ve Hasta Yakını 

Eğitim ve Taburcu Sonrası Eğitimleri Formu”ve “Doğum Eylemi Partograf İzlem Çizelgesi 

Formu” ile ilk değerlendirilmesi yapılır. Doğumhaneye doğum için gelen hastalar için “Travay 

İzlem Formu” kullanılır. 

6.1.2.Acil Servisten Hasta / Gebe Kabulü ve Değerlendirilmesi: 

Acil servise gelen hasta / gebe gündüz kadın-doğum polikliniğine yönlendirilir. Erken doğum tehdidi gibi 
aktif travayda gelen gebe acil servisten hemen doğumhane ünitesine alınır. Gece acil servise gelen 
hasta/gebe direkt doğumhane ünitesine yönlendirilir. 

 Hastaya uygulanacak girişim / doğum hakkında doğum öncesi, hasta / hasta yakınlarına bilgi 

verilir. “İşleme  Özgü Bilgilendirme ve Rıza Alınma Belgesi” hasta/hasta yakını ve hekim 

tarafından ilgili yerler eksiksiz olarak doldurulur ve imzalanır. 
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 Yatışı karar verilen hastanın yakınları “Klinik İşleyişi (Yatan Hasta) Prosedürü ve Hasta 

Bakımına İlişkin Süreçlere Yönelik Prosedür ”e uygun olarak hastanın yatış işlemleri yapılır 

 Hastanın, “Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu ”,‘‘Hasta Düşme Riski Değerlendirme 

Formu (Yetişkin) ”, ‘‘Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim ve Taburcu Sonrası Eğitimleri 

Formu”ve “Doğum Eylemi Partograf İzlem Çizelgesi Formu” ile ilk değerlendirilmesi yapılır. 

 6.2.DOĞUMHANEDE HASTA BAKIM VE İZLEMİ: 

 6.2.1.Normal Spontan Doğum İçin Gelen Gebe Bakım ve İzlemi: 

 Doğumhane ünitesine yatırılan gebe, kadın-doğum hekimi / ebe tarafından değerlendirilir. Şayet 

ebe hekimden önce ilk değerlendirmeyi yaptı ise hekimi arayarak bilgilendirir. 

 Doktorun değerlendirmesi sonrası “Doğumhaneye Hasta Kabulü” maddesine uygun olarak 

üniteye kabul edilen hastanın doğuma başlamadan önce doğum için gerekli hazırlıkları yapılır. 

 Doğumhaneye kabul edilen her hastaya psikolojik durumu değerlendirilir.  

 Gebenin “Doğum Hastası Takip Formu-Partograf”na yaşam bulguları ve ilk tuşe bulguları 

ebe/hemşire tarafından kayıt edilir. Leopold manevralarına göre doğum evresi değerlendirilir. Poche 

açılmış ise açılma saati özellikle belirtilir.  

 Doğum eylemini izlemeye yönelik Güvenli Doğum Kontrol Listesi kullanılmalıdır. 
SDH04.1. ‘‘Güvenli Doğum Kontrol Listesi’’ kontrol listesi sorumlusu tarafından başvuru anında, 
doğumdan önce, doğumdan hemen sonra (ilk 1 saat içinde) ve taburculuk öncesinde uygulanmalıdır. 
SDH04.2. Güvenli Doğum Kontrol Listesi hasta dosyasında saklanmalıdır 

Doğum eylemi başlamış olan gebenin durumuna ve doğumun evresine göre belirlenen aralıklarla 
kontraksiyon, dilatasyon, efasman, ÇKS, prezantasyon takipleri yapılarak “Doğum Eylemi Partograf 
İzlem Çizelgesi Formu”, “Hemşire Takip ve Gözlem Formu”  ve “Travay İzlem Formu” 
ebe/hemşire tarafından kayıt edilir. Ayrıca ebe/hemşirenin gözlemleri de not edilir. Kadın doğum 
hekimine bulgu ve gözlemler konusunda bilgi verilir. 
 Gebeye NST çekilir. NST uygulaması öncesi mesane kontrolü yapılarak dolu ise boşaltılır. 

Tuvalete gitmesinde bir sakınca yok ise tuvalete gitmesine yardım edilir. Gebe tuvalete gidemiyor 

ise Üriner Kateterizasyon ile mesanesi boşaltılır. Hekim istemine göre hastaya boşaltıcı lavman 

uygulanır.Doğum için yatışı yapılan gebelerde hekim kararına ve doğum sürecinin gidişatına göre 

NST çekimi doğum eylemi sonlanıncaya kadar sürekli yapılabilir. Şayet ÇKS için yalnızca el 

doppleri kullanılacak ise, kontraksiyon aralarında dinlenir.  

 Gebenin damar yolu “Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önleme Talimatı ”na uygun 

olarak açılır.  

 Kan tahlili istenmiş ise “Numune Alma Talimatı” na uygun alınan örnekler laboratuvara 

gönderilir. Sonuçlar çıktıktan sonra gebenin dosyasına çıktı alınarak konur.  
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 Gebenin hazırlığı bittiğinde doğum odası malzemeleri (vakum, oksijen, aspiratör, el doppleri, 

gibi) ve ilaçları kontrol edilir. 

 Çocuk doktoruna haber verilir.  

 Ebe gebenin servikal açılımına göre doğum sürecinin başladığına karar verdiğinde gebenin 

jınekolojik doğum masasına geçmesini sağlar. 

 Ebe ve kadın doğum hekimi ellerini ‘‘El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı’’ uygun olarak 

yıkar ve steril eldiven giyer.  

 Doğum sırasında kullanılacak malzemeler (doğum seti, müdahale seti, kullanılacak ilaçlar v.b) 

steril tekniğe uygun olarak hazırlanır. 

 Perine temizliği yapılır. Gebenin üzeri steril örtü ile örtülerek mahremiyetinin korunması 

sağlanır. 

 Başlayan doğum kadın-doğum hekimi ve ebe eşliğinde gerçekleştirilir. 

 Kadın doğum hekimi steril pedlerin yardımıyla perine bölgesini korur. Deşirür oluşmaması için 

gerektiğinde epizyo açılır.  

Doğum gerçekleştiğinde gereken işlemler kapsamında Bebek doğar doğmaz ağzı steril kompres ile 
silinir. Diğer ebenin veya personelin yardımı ile göbeği klemplenerek kesilir. Radyan ısıtıcının altına 
alınır. Aynı anda gerekli kontrolleri yapılarak kurulanır. Aspirasyon gerekiyorsa yapılır. Göbeğine 
pansuman yapılır ve steril gaz spanç ile bezinin dışında kalacak şekilde kapatılır. Yeni doğana 
LİBAVİT-K AMP. ve HEPATİT-B aşısı İM olarak uygulanır. Bebek ayak izi ve annenin başparmak izi 
ikinci ebe tarafından Bebek Ayak İzi Formuna alınır. “Hasta Kimliğinin Doğrulanması Talimatı”na 
göre anneye ve bebeğe uygun kol kimlik bantları takılır. 
 Plasenta spontan ayrılması için beklenir. Epizyotomi açıldı ise usulüne göre doktor/ebe 

tarafından sutüre edilir Ebe tarafından doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde anneye bebeği 

emzirmesi  

için yardımcı olunur. Emzirme eğitimi verilir. 
 Uterus fundusunun sertliği ve yüksekliği, uterus involüsyonu için çok önemli bir göstergedir. 

Doğumdan hemen sonra fundus sert ve genellikle umblikus seviyesinde veya hemen üzerindedir. 

Uterus sert/kontrakte değil ise fundus masajı yapılır. Anneye fundus masajının nasıl yapılacağı 

hakkında eğitim verilir.  

 Annenin doğumhane ünitesinden ayrılmasından önce ebe tarafından uterus, kanama kontrolü 

yapılır. Doğum sonrası bakım (uterus involsiyonu, doğum sonu kanama, epizyo bakımı gibi) 

hakkında anneye eğitim verilerek ‘‘Doğum Sonu Anne İzlem Formu’’ na kayıt edilir. 

 Hastanın perine temizliği yapılır. 
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 İşlemler tamamlandıktan sonra hasta 1 saat doğum masasında kanama ve hematom yönünden takip 

edilir. “Hemşire Takip ve Gözlem Formu”  ve “Travay İzlem Formu” ebe/hemşire tarafından 

kayıt edilir. 

 “Doğumhane Kayıt Defteri”ne doğum saati, tarihi, bebeğin ölçüleri ve cinsiyeti, doğumu 
gerçekleştiren kadın doğum hekimi, ebe isimleri eksiksiz kayıt edilir. 

 Gebenin doğum öncesi izlemi esnasında (ÇKS düşmesi gibi) ya da doğum sonrası izlemi 

esnasında (anormal kanama gibi) komplikasyon geliştiğinde hekimine hemen haber verilir. Doğum 

öncesi izlemi esnasında acil sezaryan endikasyonları gelişir ise 6.2.3. maddesine uygun hareket 

edilir. 

 Bir saat gözlem sonrası annede komplikasyon gelişmemiş ise “Hastaların Güvenli Transferi 

Talimatı” na göre kadın doğum servisine transfer edilir.  

 Yapılan bütün işlemler ilgili formlara “Doğum Eylemi Partograf İzlem Çizelgesi Formu”, 

“Hemşire Takip ve Gözlem Formu”  ve “Travay İzlem Formu” ebe/hemşire tarafından kayıt 

edilir. 

 Kullanılan sarf malzemeler ve ilaçlar bir sonraki işlemde kullanılmak üzere tamamlanır. 

Kullanılan kirli aletler sterilizasyona gönderilir. 

 Doğumhanenin temizliği “Hastane Temizlik Talimatı” ve ‘‘Hastane Temizlik Planı”na göre 

yapılır. 

 6.2.2.Erken Doğum Tehdidi Olan Gebe Bakım ve İzlemi: 

 Erken doğum takibi için hekim tarafından doğumhaneye yatışı yapılan hastanın NST takibi yapılır. 
 Erken doğum hastaları erken membran rüptürü açısından takip edilir. Doktor direktifine göre 

Tokoliz tedavisine başlanılır. 

 6.2.3.Sezeryana Gidecek Olan Gebe Bakım ve İzlemi: 

 Gebenin normal doğum öncesi izlemi esnasında acil sezeryan gerektiren bir durum ortaya çıkarsa, 

hekimin kararı doğrultusunda acil sezeryan için hazırlık yapılır. 

   Doğumhane ebesi tarafından ameliyathaneye haber verilir ve ameliyathanenin de hazırlanması 

sağlanır. Çocuk Hekimine haber verilir. 

 Yatışı yapılan elektif sezeryan vakalarının hazırlanması kadın doğum servisinde yapılır. 

Sezeryan Endikasyonları: 

  Travay ilerlemiyorsa, 

 NST uygulamasında ÇKS'de erken ve geç deselerasyonlar, nonreaktif (hareketsiz) ise,  

 Fetüs bradikardik veya sürekli taşikardik ise, 
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 Kordon, kol ve bacak sarkması, makat gelişi, omuz gelişi ve fleksiyon pozisyonda ise, 

 Amnion sıvısı yeşil-mekonyumlu, kırmızı-kanlı ise, 

 Gebede kalp, solunum ve hipertansiyon problemi gelişmiş ise. 

Sezeryana Gidecek Olan Hastanın Hazırlanması: 

 Gebenin kadın doğum servisine yatışı yapıldığında ya da acil sezeryan endikasyon durumu ortaya 

çıktığında anestezi doktoru şayet gebeyi görmemiş ise, aranarak hastayı görmesi sağlanır. “Genel 

Bölgesel Anestezi Uygulaması Bilgilendirme İçin Rıza Alınma Belgesi” anestezi hekimi 

tarafından, gebenin bilgilendirilmesinden sonra imzalatılır. 

 Kan tahlili istenmiş ise “Numune Alma Talimatı” na uygun alınan örnekler laboratuvara 

gönderilir. Sonuçlar çıktıktan sonra gebenin dosyasına çıktı alınarak konur. 

 Gebe “Cerrahi Uygulama Süreçlerinde Uygulanacak Kurallara Yönelik Talimat”a göre 

hazırlanır.  

 Gebeye foley sonda takılır. 

 “Hastaların Güvenli Transferi Talimatı” na  uygun gebe ameliyathaneye ebe/hemşire ve 

personel eşliğinde teslim edilir.  

Doğum gerçekleştiğinde ebe/çocuk doktoru tarafından bebeğe gereken işlemler yapılır. “Hasta 
Kimliğinin Doğrulanması Talimatı”na göre anneye ve bebeğe uygun kol kimlik bantları 
ameliyathanede takılır. 
 Müdahale İçin Gelen Hasta Bakım ve İzlemi: 

 Kadın doğum hekiminin değerlendirmesi sonrası “6.1. Doğumhaneye Hasta Kabulü” maddesine 

uygun olarak üniteye kabul edilen hastanın girişime başlamadan müdahale için gerekli hazırlıkları 

yapılır. 

 Yapılan tüm işlemler “Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu ”,‘‘Hemşire Takip ve 

Gözlem Formu” na kayıt edilir. 

 Müdahale öncesinde, tüm girişimlerde olduğu gibi ‘‘İşleme Özel Bilgilendirme ve Rıza Alınma 

Belgesi’’ ve  “Cerrahi Güvenlik Kontrol Formu” doldurulur. 

 Patoloji incelemesi gerekli ise, müdahale esnasında hekim tarafından numune alınarak “Patoloji 

İstem Formu” doldurulur. 

 Gözlem/müdahale sonrası hastalar hekim istemine göre doğumhane ünitesinde takip amacıyla bir 

süre gözlenir. Daha sonra şayet hasta taburcu olacak taburculuk işlemleri başlatılır. 

 Doğumhanenin temizliği “Hastane Temizlik Talimatı” ve ‘‘Hastane Temizlik Planı”na göre 

yapılır. 
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 Missed Abort : Müdehale işlemleri kapsamında tıbbi tahliye yapılır. Materyal patoloji ve / veya 

genetik incelemeye gönderilir. 

 Fetüs 12 haftadan büyük 20 haftadan küçük ve 500 gramın altında ise Kardiyak Aktivite negatif 

veya Fetal Anomali nedeniyle tıbbı tahliye yapılacaksa buna İntrauterin Ölü Fetüs denir. Materyal 

patoloji ve genetik incelemeye gönderilebilir. Patolojiye gönderilecek Fetüs patoloji kabına konulur. 

Kadın doğum doktoru “Patoloji İstem Formu”nu doldurur ve imzalar. 

Eğer doktoru gönderilmesini istemiyor ve ailede Fetüsü almak istiyor ise Fetüs hasta alt bezine 

sarılarak poşete konur. Aileden fetüsün istendiğine dair yazılı bir dilekçe istenir. Aileden alınan 

dilekçe ile birlikte Aile bir üst yazı almak üzere Başhekimliğe yönlendirilir. Üst yazının aslı aileye 

verilir fotokopiside hasta dosyasına koyularak fetüs aileye teslim edilir.       

 Fetüs 20 haftadan büyük ve 500 gram ve üzerinde ise NSD olarak takip edilir, doğum 

gerçekleştiğinde fetüs bebek hemşiresi tarafından alınır Exsitus olarak kabul edildiğinde "Hastanın 

Ölümü Halinde Yapılacak İşlemler Talimatı " doğrultusunda  işlemler yapılır. 

 Doğumhane ünitesine kabul edilen hastalar “Ağrılı Hastada Ağrı Takip Talimatı” ne uygun 

değerlendirilir ve takip edilirler.Hastanemizde ağrı skalası olarak VAS kullanılmaktadır. 

 Sözel order verilmesi durumunda ‘‘Sözel veya Telefonla Order Alma  Talimatı“ na göre hareket 

edilir. 

 Doğumhanede yapılan işlem ve müdahalelerde kan transfüzyonu yapılması gerekir ise 

“Transfüzyon Hizmetlerine Yönelik Süreçler ve Bu Süreçlere Yönelik Kurallar Prosedürü”ne 

uygun hareket edilir. 

 Temel yaşam fonksiyonları (dolaşım, solunum) risk altında olan veya durmuş bulunan bireylere 

gerekli müdahalelerin yapılabilmesi için ‘‘Mavi Kod ( CPR) Uygulama Talimatı’’ na uygun 

hareket edilir. 

 Doğumhanede bulunan ilaçların İlaç Yönetimi Prosedürü ne uygun  takibi yapılır. 

 Hekim hastanın kadın doğum servisine transferini uygun görmüş ise “Hastaların Güvenli 

Transferi Talimatı” na uygun olarak ebe/hemşire ve personel eşliğinde hasta kadın doğum 

servisine transfer edilir. 

 Doğumhanede yapılan işlemler ya da müdahalelerde tüm çalışanlar Koruyucu Ekipman Listesi 

nde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanları kullanır. 
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 Doğumhane ünitesinde kullanılan hasta başı test cihazlarından doğumhane Sorumlu Hemşiresi 

sorumludur. Kalibrasyonlar ve kalite kontrol testleri yapılarak cihazların kullanımı sağlanır. 

Kalibrasyon ve kalite kontrol test sonuçları Laboratuvar Sorumlu Teknikeri tarafından takip edilir. 

Kalibrasyon ve/veya kalite test sonuçları hata veriyor ise Biyomedikal Birimine bildirim yapılır. 

 Hastaya taburcu işlemleri sırasında Doğum Raporu Formu düzenlenerek verilir. 
 

  6.3. DOĞUM SONRASI BAKIM UYGULAMALARI 

 Kadın Doğum Servisinde yatağına alınan hastanın genel durumu değerlendirilir. Vital bulguları 

alınır. ‘‘Hemşire Takip ve Gözlem Formun’’da kayıt altına alınır. 

 İlk bir saat 15 dakikada 1 

 1-6 saat arası servise kabulünde ve 6. Saatte 

 6-24 saat arası 6 saatte 1 vital bulgular alınır.(Doktorunun değerlendirmesine göre ordere yazmış 

olduğu şekilde değiştirilebilir)  

 Kanama ve uterus involusyonu takibi yapılır. Uterus kontrakte değil ise yumuşak hareketlerle 

fundus masajı yapılır. Uterusun kontrakte olması ve kanamanın azalması sağlanır. Hastanın 

durumuna uygun  Hemşirelik bakımı planlanır ve Hemşirelik Bakım Planına kaydedilir. 

 Anne yardımcı olarak uterin fundusu hissetmesi ve kendi kendine fundus masajı yapması 

konusunda cesaretlendirilir. 

 Perine muayenesi yapılır. Epizyotomi hattı kontrol edilir. Hematom ve kanama yönünden 

değerlendirilir. 

 Doktorun vizit sonrası uygun gördüğü tedavisine devam edilir. 

 Hasta ve yakınlarına yapması gerekenlerle ilgili bilgi verilir (emzirme, hastayı gezdirme) 

 Annenin kan grubu negatif ise bebek kan grubu istemi yapılarak değerlendirilir. 

 Bebek kan grubu pozitif ise; kan grubu anne dosyasına kayıt edilir. Doktoruna haber verilir. Post 

partum ilk 72 saat içerisinde anti-D immünizasyonu yapılır. 

 Bebek kan grubu anne dosyasına kayıt edilir. 

 Annenin Hbs ag (+) ise ilk 72 saat içerisinde bebeğe hepatit immünglobulini yapılır. Anne 

dosyasına kaydı yapılır. 

 Taburcu öncesi bebekten fenilketanüri kanı alınır. Bebek İzlem Formu ve  Fenilketanüri 

Defterine kayıt edilir. 

 SDH05.02 Doğum için yatışı yapılmış olan tüm anne adaylarına ve doğum yapmış annelere Anne 

sütü, Emzirme  ve bebek bakımı eğitimi verilir. ‘‘Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim  ve 

Taburcu Sonrası Eğitimleri Formu’’ na ile kayıt altına alınır.  
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 SDH05.03 Taburcu sonrası bebeğin takibi (yenidoğan tarama testleri, periyodik muayeneler ve 

bağışıklama programı gibi) hakkında aile bilgilendirilmektedir. 

 Yenidoğan bebeğin izlemine yönelik düzenleme bulunmalıdır. 

SDH05.01 Yenidoğanın takibi ve kontrolleri belirlenmiş kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 

o  Yenidoğan bebek, Bakanlıkça yayımlanan "Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü" doğrultusunda izlenmeli, 

izlem kayıt altına alınmaktadır. 

o  İzlem aşağıdaki süreçleri kapsamalıdır: 

•  Doğum anı ve doğumun hemen sonrası 

•  Bebek stabilize olduktan sonra 

•  Bebek ve anne hastaneden ayrılmadan önce 

 

SDH06 Doğum yapan hastanın , yakınlarının bilgi alabilmelerini sağlayan görsel ve güncellenebilen bilgi 

sistemleri (tv, monitör gibi) bulunmalıdır. 

   SDH06.01 Bilgilendirme sistemi, hasta mahremiyetini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.  

  SDH06.02 Gebe yakınları görsel araçlardan nasıl yararlanılacağı hakkında bilgilendirilmelidir. 

  SDH07 Gebe ve yakınlarına gebelik süreci  ve doğum eylemine ilişkin eğitim verilmelidir. 

  SDH07.01 Gebe ve yakınlarına verilecek olan eğitime ilişkin süreçler ‘Gebe Bilgilendirme Eğitim Kitabı’ 

na göre yapılmaktadır. SDH07.02 Hastaneye başvuran gebeler ile hastane dışından katılım sağlayacak olan 

gebelerden 24 hafta üstü olanlar telefon ile aranarak kurumun belirlediği gün ve saatte eğitime çağrılır. 

Hastanemizin internet sitesinde de gebe sınıfı ile ilgili bilgilendirme yazısı mevcuttur. SDH07.03 Gebe 

sınıfı eğitimleri hastanemizde her haftada 1 gün 3 saat süre ile Sağlık Bakanlığı Gebe Eğitim Modülü’ ne 

göre verilmektedir. SDH07.04 Eğitim alan gebelerin gebelik sürecini nasıl sonlandırdığı (vajinal doğum, 

sezaryen, ölü doğum vs.) izlenmekte ve aylık çalışma formları ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmektedir. 

SDH07.05 Gebe ve ailesinin eğitim öncesi ve sonrası doğuma yönelik tercihleri karşılaştırılmakdır. 

Taburcu öncesi anneye evde beslenme epizyotomi yeri bakımı, hijyen, kontrol tarihi, taburculuk sonrası 

kullanacağı ilaçlar, herhangi bir sorunla karşılaştığında nerelere başvurulacağı, yapması gereken egzersizler 

ve sigaranın sağlığa zararları hakkında eğitim verilir. 

 6.4.DOĞUMHANEDE MALZEME VE İLAÇ YÖNETİMİ TALİMATI 

Malzeme ve İlaç İstemi: Doğumhane deposundaki malzeme ve ilaçların maksimum ve minimum 

değerlerine bakılarak ihtiyaç olan malzeme ve ilaçlar sorumlu ebe tarafından tespit edilir. HBYS üzerinden 

istemi yapılır. 

 Narkotik ve Anestezik Ajanların İstemi ve Teslim Alınması: Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi 

İlaçların istemleri yapılırken Narkotik ve Psikotrop İlaçların Sarf Listesi (otokopili ve seri 

numaralı)  doldurulur ve diğer ilaçlardan ayrı bir şekilde Servis Doktoru, Sorumlu Hemşire/ebe ve 

Eczane Sorumlusu  tarafından imzalanarak teslimi yapılır. Takipleri ise birimlerin nöbet defterlerine 

oluşturulan ‘‘Yeşil ve Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçların(Narkotik ve Psikotrop) Günlük Takip 

Formu’’ yla yapılmaktadır.  
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 Malzeme ve İlacın Teslim Alınması: ‘‘İlaç Yönetim Prosedürü’’ ne göre yapılmaktadır. 

 Depoya Malzeme ve İlacın Depoya Yerleştirilmesi: Doğumhanede teslim alınan ilaç ve 

malzemeler sorumlu ebe tarafından yerleştirilir. 

 Narkotik ve Anestezik Ajanların Yerleştirilmesi: Eczaneden , sorumlu ebe tarafından teslim 

alınan narkotik ve anestezik ajanlar servislerde bulunan narkotik ilaç kilitli dolabına yerleştirilir. 

 6.5. DOĞUMHANEDE HASTA GÜVENLİĞİ 

Süreçlerdeki basit hataların, hasta ve sağlık çalışanlarına zarar verecek şekilde ortaya çıkmasını 

engellemek, hataların hasta ve sağlık çalışanlarına ulaşmadan önce belirlenmesini, raporlanmasını ve 

düzeltilmesini sağlamak için alınacak önlemleri kapsar. 
 

 SDH07 Hastanemizde hasta/hasta yakınlarına yönelik gebelik ve doğum eylemi süreçlerine ilişkin 

sistemli bir eğitim programı (gebe eğitim sınıfı) bulunmaktadır. 

 İlaç hatalarının önlenmesi için ;hastanın doğru kimliklendirilmesi , ‘‘İlaç Yönetim Prosedürü’’ 

ne uygun davranılmalıdır. 

 Atıklar ‘‘Ünite İçi Atık Yönetim Planı’’ ve ‘‘Atık Yönetimi Prosedürü’’ ne göre ayrıştırılır ve 

uzaklaştırılır. 

 Hastaların düşmelerden kaynaklanan zarar görme riskinin azaltılması için ‘‘Düşme Riski 

Değerlendirme Talimatı’’ na göre işlem yapılır. Ameliyat masasında emniyet kemeri ve bantların 

kullanımı ,ayrıca gerekli ise kısıtlama, hastanın yalnız bırakılmaması ,hasta transferinin uygun 

şekilde gerçekleştirilmesi sağlanır. 

 6.6. DOĞUMHANEDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ  

 Enfeksiyonlardan Korunma: Hastanemiz personellerinin maruz kalabilecekleri enfeksiyon riskine 

karşılık alınacak önlemler “İş Sağlığı  Güvenliği Komitesi” ve “ Enfeksiyon Kontrol Komitesi” 

tarafından belirlenir. Enfeksiyon riskine karşı alınacak önlemler Hastanemiz “Enfeksiyon Kontrol 

Komitesi Talimatında “ belirtilmiştir. 

El hijyeni hem hasta hem de çalışan güvenliği açısından çok önemli olup, ‘‘El Hijyeni ve Eldiven 

Kullanma Talimatı’’nda enfeksiyonların ve çapraz bulaşların önlenmesi amacıyla sağlık 

personelinin uygun el temizliği ve eldiven kullanma yöntemleri belirlenmiştir. 

Hastanemizde atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, 

taşınması, geçici olarak depolanması ve ilgili birimlere teslimi sağlanmaktadır. Konu ile ilgili usul, 

esas ve sorumluluklar Atık Yönetimi Planı ile belirlenmiş olup amaç; tıbbi atıkların hastalarımıza, 

personelimize ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmelerinin sağlanmasıdır. 

 Personel Sağlık Taramaları: Hastanemiz personellerine ait sağlık taramalarının sıklığı ve ne 

şekilde yapılacağı Hastanemiz  Enfeksiyon  Birimi tarafından hazırlanan  programda belirlenmiştir. 

Sağlık Personeli Tarama Periyotlarının takipleri, Personel Sağlık Taramaları Formu doldurularak 

Enfeksiyon  Birimi tarafından yapılmaktadır. Doğumhanede kesici- delici aletlerle yaralanan 

personelin takipleri Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi tarafından yapılır. 
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 Kişisel Koruyucu Ekipmanlar: Doğumhanede çalışan personellerimiz için  kan veya vücut 
sıvısının damlama-sıçrama riskinin olduğu tüm hasta bakım ve müdahale bölgelerinde kişisel 
koruyucu ekipman ve malzemeler (eldiven, maske, bone, önlük vs.) hazır durumda 
bulundurulmaktadır. Tüm birim sorumluları tarafından bu ekipmanlar eksildiğinde veya yeni 
ekipmana ihtiyaç duyulması halinde enfeksiyon birimince temin edilecektir. ‘‘Birimlerde 
Bulundurulacak Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi’’ ne göre koruyucu ekipmanlar 
bulundurulur. 

 Eğitimler 
Hastanemiz personellerine; tehlikeli ve riskli durumları azaltmaya, enfeksiyonların kontrolü ve 
önlenmesine, kaza ve yaralanmaları önlemeye yönelik ve İSG Eğitimleri (İSG Uzmanı tarafından) 
eğitimleri verilir. Bu eğitimlerin ne şekilde yapılacağı hastanemiz Eğitim Komitesi, Enfeksiyon 
Komitesi ve İş Sağlığı  Güvenliği Komitesi tarafından belirlenir ve yıllık eğitim programları ile 
çalışanlara duyurulur. 

 Atıklar ‘‘Ünite İçi Atık Yönetim Planı’’ ve ‘‘Atık Yönetimi Prosedürü’’ ne göre ayrıştırılır ve 
uzaklaştırılır. 

 Acil CPR gereken durumlarda (Kardiyopulmoner arrest vb.) 2222 nolu telefon aranarak Mavi Kod 
ekibini, Çalışan Güvenliği ile ilgili olaylarda 1111 nolu telefon aranarak Beyaz Kod ekibini ve 
Çocuk Güvenliği ile ilgili olaylarda 3333 nolu telefon aranarak Pembe Kod ekibi çağırılır. Kod 
uygulamalarının talimatlarına uygun işlem basamakları gerçekleştirilir. (Hastanemizde ZKR anons 
sistemindeki sorundan dolayı 0 tuşlanarak ilgili kodlar verilmektedir.) 
Kırmızı Kod: Ayrıca hastanede çıkabilecek herhangi bir yangın tehlikesi halinde, yangına en hızlı 

şekilde müdahale edilerek oluşabilecek tehlikeleri ve zararları en aza indirmek ve/veya önlemek 

amacıyla yangın algılama sistemi (acil uyarı sistemi) oluşturulmuştur. Kırmızı kod durumunu tespit 

eden personel santrali (0)’ı arar ve Kırmızı Kod Talimatına göre işlemi gerçekleştirir. 

 6.7.YANGIN GÜVENLİĞİ 
 Hastanemizde yangın alarm sistemi ve yangın algılama ve ihbar sistemi kurulmuş olup, olabilecek 

yangınlar için önlem alınmıştır. 
 Yangın çıkış levhaları hastane içinde uygun yerlere görülebilecek şekilde yerleştirilmiş, yangın çıkış 

kapılarının açık olması güvenlik personeli tarafından sağlanmaktadır. 
 Hastane Sivil Savuma Amiri tarafından yangın söndürücüler uygun yerlere yerleştirilmiş, kat 

krokilerinde yangın tüplerinin bulunduğu yerler belirtilmiştir , kontrolleri düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

 Hastanemizde yangın çıkma nedenlerini ortadan kaldırmak içim elektrik sisteminin kontrolleri rutin 
olarak teknik servis tarafından yapılmaktadır.  
 

 6.8. DOĞUM SALONUNA YÖNELİK FİZİKSEL DÜZENLEME YAPILMALIDIR. 
Fiziki düzenlemeler kapsamında 

 SDH01.01 Doğum öncesi izlem ve doğum eylemi tek kişilik odalarda yapılmaktadır. Doğum öncesi 

izlem odaları oda içinde doğum yaptırılabilecek tasarımda olmalıdır  
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 SDH01.02 Doğum öncesi izlem, doğum sırası ve doğum sonrası bakım odalarında yatak başı tıbbi 

gaz sistemi bulunmaktadır.  

 SDH01.03 Doğum eyleminin gerçekleştirildiği alanlarda, duvar, tavan ve zeminler, temizlik ve 

dezenfeksiyona uygun özellikte olmalı, uygun havalandırma sistemi bulunmaktadır. 

 SDH01.04 Doğum eyleminin gerçekleştirildiği odalardaki aydınlatma sistemi, yeterli aydınlatmayı 

sağlayacak ve gerektiğinde loş ortam oluşturabilecek şekilde perde ile düzenlenmektedir. 

 SDH01.05 Gürültü düzeyinin azaltılması için gerekli tedbirler (monitör ve çağrı sistemlerinin 

sesinin kısılması, yüksek sesle konuşulmaması gibi) alınmalıdır. 

 SDH01.06 Vajinal doğumda sedasyon veya anestezi altında müdahale gerekmesi durumunda, 

müdahalelerin ameliyathane dışında hangi alanda yapılacağı tanımlanmalı ve çalışanlar bu konuda 

bilgilendirilmiş olmalıdır. Bölümde bulunan müdahale odasında yapılmaktadır. 

 Doğum eyleminin gerçekleştirildiği alanlarda, hastaya pozisyon verilebilecek doğum/ameliyat 

masası bulunmaktadır. 

 6.9. DOĞUM SÜRECİ İÇİN GEREKLİ EKİPMAN BULUNMALIDIR. 

 SDH02.01 Doğum süreci için gerekli ekipmanlar ile ekipmanların sayısı belirlenmelidir. 

o Doğum salonunda asgari aşağıdaki ekipman bulunmalıdır: 

•  1 adet tam teçhizatlı acil müdahale arabası 

•  Defiblatör 

•  Forseps 

•  Vakum 

•  Servikal olgunlaşma sağlayan kateterler  

•  Dirsek üzerine kadar çıkan ve kavite kontrolü için kullanılan kalın steril eldivenler  

•  Bumm küret 

•  Kanama durdurucu balon 

• Farklı ebatlarda elastik kompresyon çorapları (gerektiğinde temin edilmektedir.) 

o  Her doğum odasında asgariaşağıdaki ekipman bulunmalıdır:  

•  Bebek ısıtıcısı (warmer) 

•  Bebek aspiratörü 

•  Laringoskop  

•Farklı ebatlarda entübasyon tüpü                                

•Oksijen ile hava karıştırıcı 

• Nabız oksimetre cihazı ve probu 

•  Uygun boyutta balon-valf maske sistemi ve T-Parça canlandırıcı sistem   

o SDH02.02 Vajinal doğumun gerçekleştirildiği odalarda, gebenin her türlü doğum pozisyonunu (dik 

pozisyonlar, çömelme, litotomi gibi) alabileceği doğum yatağı ve doğum aparatları (asılma aparatları, 

egzersiz topu gibi) bulunmalıdır. Hastanemizde doğum yatağı bulunmaktadır. 

SDH02.03 İhtiyaç durumunda kolay ulaşılabilecek şekilde transport küvözü bulunmalıdır. 
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Transport küvözünün güvenli kullanımı ile ilgili gereklilikler aşağıda belirtilmiştir: 
o  Transport kuvözü dahili olarak şarj edilebilen bataryaya sahip olmalı ve harici batarya ile 
çalışabilmelidir. 
o  Transport kuvözünün oksijen ile hava karıştırıcısına uygun şekilde bağlanmış oksijen ve hava  tüpü 
bulunmaktadır. 
o  Ulaşılabilir alanda, her bir tüp için yedek tüpler bulunmaktadır. 
 
o SDH02.04 Ekipmanların teknik kontrolleri yapılmalı ve çalışır durumda olmalıdır 

 
 
 
 
 

7.İlgili Dokümanlar: 
7.1. Kliniklerin İşleyişi (Yatan Hasta) Prosedürü 

7.2.Hasta Bakımına İlişkin Süreçlere Yönelik Prosedür 

7.3.Hasta Kimliğinin Doğrulanması Talimatı 

7.4.İşleme Özel Bilgilendirme ve Rıza Alınma Belgesi 

7.5.Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu 

7.6.Doğum Eylemi Partograf  İzlem Çizelgesi Formu 

7.7.Hasta Düşme Riski Değerlendirme Formu (Yetişkin) 

7.8.Yatan Hasta ve Hasta Yakını Eğitim  ve Taburcu Sonrası Eğitimleri Formu 

7.9.Travay İzlem Formu 

7.10.Hemşire Takip ve Gözlem Formu 

7.11. Personel Sağlık Taramaları Formu 

7.12.Damar İçi Kateter İlişkili Enfeksiyonları Önleme Talimatı 

7.13.Numune Alma Talimatı 

7.14.Genel Bölgesel Anestezi Uygulaması Bilgilendirme ve Rıza Alınma Belgesi 

7.15.Cerrahi Uygulama Süreçlerinde Uygulanacak Kurallara Yönelik Talimat 

7.16.Ölüm Halinde Yapılacak İşlemler Talimatı 

7.17. Güvenli Cerrahi Kontrol Formu 

7.18.Ağrılı Hastada Ağrı Takip Talimatı 

7.19.Sözel veya Telefonla Order Alma Talimatı 

7.20.Transfüzyon Hizmetlerine Yönelik Süreçler ve Bu Süreçlere Yönelik Kurallar Prosedürü 

7.21.Hastaların Güvenli Transferi Talimatı 

7.22.Bebek Ayak İzi Formu 

7.23.Narkotik ve Psikotrop  İlaçların Sarf  Listesi 

7.24. Narkotik ve Psikotrop  İlaçların  Günlük Takip Formu 

7.25.İlaç Yönetim Prosedürü  (SİY.PR.01) 
7.26.Ünite İçi Atık Yönetim Planı 
7.27.Atık Yönetimi Prosedürü 
7.28.Düşme Riski Değerlendirme Talimatı 
7.29.El Hijyeni ve Eldiven Kullanma Talimatı 
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7.30.Birimlerde Bulundurulacak Kişisel Koruyucu Ekipman Listesi 

7.31.Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi 

7.32.Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberi 

7.33.Güvenli Doğum Kontrol Listesi 

7.34.Bebek ve Çocuk İzlem Protokolü 

7.35.Mavi Kod Uygulama Talimatı  
7.36. Pembe Kod Uygulama Talimatı  
7.37. Beyaz Kod Uygulama Talimatı  
7.38. Kırmızı Kod Uygulama Talimatı 
7.39.Hastane Temizlik Talimatı  
7.40. Kan ve Kan Transfüzyonu Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi Formu 
7.41.Kadın Doğum Hemşirelik Bakım Planı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN 

Kadın Doğum Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Baştabip 

 

 

 

  

 

 
 


