Doğum sırasında gerekli şartlar
sağlanmaz ve gerekli önlemler
alınmazsa anne ve bebek
ölümleri artabilir!

Doğum sonrası sağlık
kuruluşundan ayrılma
Normal doğumdan sonra, taburcu
olmadan önce en az 24-48 saat
sağlık kuruluşunda kalın ve
doğum sonrası en az İKİ YIL gebe
kalmamak için ‘Gebeliği Önleyici
Yöntem Danışmanlığı’ alın.

T.C. Sağlık Bakanlığı
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
www.hsgm.saglik.gov.tr

Gebelik boyunca en az 4 kez
kontrol muayenesine gidilmesi
önerilmektedir.

DOĞUMLARINIZI
mutlaka tam
donanımlı
bir SAĞLIK
KURULUŞUNDA
eğitilmiş personel
ile yapınız.

DOĞUM

DOĞUM
Hastanede doğum neden önemlidir?

Doğum belirtileri

Doğum doğal bir olaydır, ancak gerekli
şartlar sağlanmaz ve gerekli önlemler
alınmazsa anne ve bebek ölümleri artar.
Yüz kadından 85-95’i normal vajinal yolla
doğum yapabilir, yüz kadından beş ya da on
beşinde sezaryen adı verilen operasyona
ya da bir cerrahi girişime ihtiyaç olabilir.
Bunun için tam donanımlı sağlık
kuruluşuna ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç doğum
eylemi sırasında her an ortaya çıkabilir
ve önceden tahmin edilemez, bu nedenle
DOĞUMLARINIZI mutlaka tam donanımlı
bir SAĞLIK KURULUŞUNDA eğitilmiş
personel ile yapınız.

Doğum yaklaştığında anne önce düzensiz
rahim kasılmaları hisseder. Gerçek doğum
sancıları başladığında bu kasılmalar
düzenli aralıklarla gelmeye başlar,
kasılmaların geliş süresi giderek kısalır,
kasılma süresi uzar. Doğuma yakın
aşağıdaki belirtilerden birisinin bile olması
durumunda doğumu yapacağınız sağlık
kuruluşuna gidiniz.
•

Hafif karın ağrısı ile ya da karın ağrısı
olmadan kanlı sümüksü vajinal akıntı

•

Her 20 dakikada veya daha sık
aralıklarla gelen ve en az 3-5 dakika
süren sancı ve rahim kasılmaları

Doğum eylemi ne kadar sürer?

•

Aniden hazneden su boşalması

Hiç doğum yapmamış gebelerde bu süre ilk
düzensiz ve hafif sancıların başlamasından
sonra 15 saatten 30 saate, daha önce
doğum yapmış gebelerde ise 5 saatten 10
saate kadar sürebilir.

Kemik yapı normal ise, rahim düzenli
ve yeterli kasılıyorsa, bebek hazneden
geçemeyecek kadar büyük değilse ve geliş
şekli normalse, hazne uygunsa doğum
normal olur.
Doğumdan hemen sonra bebek bakıma
alınır, anneye de doğum için gereken tıbbi
işlemlerin tamamlanması için bakım verilir.
Bebeğin bu süreçte en kısa zamanda
emzirilmeye başlaması önerilir.

