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Arka Plan:
COVID-19'un (SAR-CoV-2 adlı yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık), tüm ülkelerde olmasa da
çoğunda görüleceği öngörülmektedir.
COVID-19 ile ilgili olarak, enfeksiyonların büyük çoğunluğunun çok hafif veya hiç belirti göstermeyeceği
bilinmektedir. Herkes ciddi hastalık riski altında değildir. İleri yaşlardaki kişilerin ve mevcut solunum,
kalp ve/veya metabolik bozuklukları ve bağışıklık yetmezliği olan kişilerin orta / şiddetli hastalık
geçirme riski daha yüksektir.
Gebelikte COVID-19’un seyri hakkında sınırlı veri bulunmakla beraber, bugüne kadar yayınlanan
çalışmalara göre gebeliğin sonlarında ciddi hastalık riski veya yenidoğan için önemli bir risk
görülmemektedir. Konjenital enfeksiyona rastlanmamıştır ve gebelik ile ilgili ürünler ve alınan
örneklerde virüs tespit edilmemiştir. Bu bulgular rahatlatıcıdır. Gebe kadınlarda daha şiddetli hastalığa
neden olan 2009 H1N1 influenza A pandemisi veya teratojenik olan Zika virüsü gibi diğer yakın zamanlı
pandemilerden oldukça farklıdır. Bu makale yazıldığı esnada sırada COVID-19'un erken gebelik
üzerindeki etkileri hakkında bilgi henüz mevcut değildir. Doğurganlık dönemindeki gebe olmayan
kadınlarda da ciddi hastalık geçirme riski daha düşüktür1.
Yeterli kaynak ayrılmayan sağlık sistemlerinde, virüsün akut bakım hizmetleri üzerindeki önemli etkiler
bırakacağı muhtemeldir. Gebelik ve annelik bakım hizmetleri temel sağlık hizmeti olarak
önceliklendirilmeye devam edilmelidir ve aile planlaması, acil gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonların tedavisi, kürtaj sonrası bakım ve yasal olan yerlerde, yasaların izin verdiği
ölçüde güvenli kürtaj hizmetleri gibi diğer cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin de temel sağlık
hizmetleri olarak erişilebilir kalması gerekmektedir.
Sağlık personeli (ebeler ile anne ve yenidoğan sağlık hizmetleri sağlayan diğer tüm sağlık çalışanları
dahil), ister sağlık kuruluşlarında ister toplum içinde olsun, temel sağlık çalışanlarıdır ve gebe kadınlara
ve bebeklerine bakım sağlamaya devam edebilmeleri için korunmalı ve önceliklendirilmelidir.
Bu pandemi sırasında gebelik ve annelik bakım hizmetleri sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık
personelinin halk sağlığı veya genel tıbbi alanlarda çalışmak üzere yönlendirilmeleri sonucunda
anne ve yenidoğanlar açısından istenmeyen sonuç riski artar. Gebelik ve annelik bakım hizmetleri
veren personel, tüm kişisel koruyucu ekipmana (KKE) tam erişim, hijyen koşullarının karşılandığı
güvenli ve saygı dolu bir çalışma ortamında çalışma hakkına sahiptir.
Sağlıklı bir işgücüyle kadınlar ve yenidoğanları için sürekli kaliteli bakım verilebilecektir. Sağlıklı ebeler
ve diğer sağlık personeli olmadan kadınlar ve yenidoğanlara ancak sınırlı bakım sağlanabilecektir2.
UNFPA’in anne sağlığı hizmetleri kapsamında COVID-19 salgınına müdahalesi, 3 aşamalı bir yaklaşımı
içermektedir:
1. Annelik ve bebek sağlığı hizmetleri veren sağlık personelinin korunması
1

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists UK (2020). Gebelikte koronavirüs (COVID-19) enfeksiyonu:Sağlık personeli
için bilgiler.Sürüm 4: 21stMart 2020. https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-03-21-covid19pregnancy-guidance-23.pdf
2 ICM (2020). ICM Resmî Açıklaması: Koronavirüs Salgını Sırasında Kadınların Doğum Hakları Gözetilmelidir.
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/news-files/2020/03/icm-statement_upholding-womens-rights-duringcovid19-5e814c0c73b6c.pdf
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2. Kadınlara güvenli ve etkili bakım sağlanması
3. Anne sağlığı sistemlerinin sürdürülmesi ve korunması
Doğum öncesi, doğum sırasında bakım ve lohusalık bakımı için bu 3 aşamada dikkate alınabilecek
ayrıntılı uygulama önerileri sunulmaktadır. Bu önerilerin amacı, acil klinik bakım durumunda
anneden/yenidoğandan sağlık personeline ve sağlık personelinden anneye/yenidoğana enfeksiyon
bulaşma riskini azaltmak için geçici rehberlik sağlamaktır.
Bu öneriler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yönergelerine, iyi uygulamalara ve en son bilimsel
araştırmalara dayalı uzman tavsiyelerini temel alarak UNFPA personeli için geçici bir kaynak
olarak sunulmaktadır. COVID-19'daki durum hızla gelişmektedir ve yeni kanıtlar veya
bilgiler mevcut olursa ve olduğunda rehber güncellenmeye devam edecektir.

TEMEL BİLGİLER:
Kimler COVID-19 riski taşımaktadır?


Herkes enfeksiyon riski taşımaktadır; ancak yalnızca bazıları orta ila şiddetli hastalık geçirme riski
altındadır. Bunlar ileri yaşlardaki kişiler ve önceden mevcut hastalığı olan kişilerdir (örn. HIV/sıtma,
anemi, geçirilmiş tüberküloz, diyabet veya diğer kalp, solunum ve/veya metabolizmayla ilgili
hastalıklar).



Mevcut durumda doğurganlık dönemindeki sağlıklı kadınlarda ve gebe kadınlarda, COVID-19
enfeksiyonu kapmaları durumunda orta ila şiddetli hastalık geçirme riski yüksek değildir ve genel
halktan daha fazla bulaştırdıklarına dair bir bilgi yoktur. Gebe kadınların büyük çoğunluğunun
soğuk algınlığı veya grip gibi hafif veya orta şiddette belirtiler yaşaması veya bazen hiç belirti
göstermemesi beklenmektedir. Bununla birlikte, gebe kadınlarda gebelikte meydana gelen
fizyolojik değişiklikler nedeniyle herhangi bir solunum yolu hastalığından kaynaklı komplikasyon
riski artar. Bu komplikasyonlar arasında akciğer işlevlerinin azalması, oksijen tüketiminin artması
ve bağışıklığın değişmesi yer almaktadır.
Şu anda COVID-19 virüsünün düşük yapma, teratojenisite (fizyolojik gelişim anomalileri) veya
rahim içi (dikey) bulaşma riskinin arttığına dair bir kanıt yoktur. Virüsün emzirme yoluyla bulaştığını
gösteren hiçbir kanıt yoktur, ancak bu konuda araştırmalar devam etmektedir.



Erken doğum riskine ilişkin açık bir kanıt bulunmamaktadır. COVID-19 ile bunun artıp
artmayacağını tespit etmek için çalışmalar devam etmektedir.



Koronavirüs enfeksiyonu geçiren, ancak çok hafif belirtileri olan veya hiç belirtisi olmayan kişiler
yine de virüsü başkalarına bulaştırabilir. Koronavirüs pozitif annelerden doğan bebekler doğumdan
sonra (damlacıklara maruz kalarak) virüsle enfeksiyonu geliştirebilir, ancak genel enfeksiyon
kontrol uygulamaları yoluyla bulaşma riski en aza indirilebilir. Enfeksiyon gelişen bebeklerin çoğu
muhtemelen sadece hafif bir hastalık geçirecektir.



Plasenta, amniyon gibi örneklerde konjenital koronavirüs maruziyetine veya enfeksiyonuna
rastlanmamıştır ve koronavrüs enfeksiyonu riski taşımamaktadır. Standart kan yoluyla bulaşan
patojenlerin bulaşıcı olduğu düşünülmeli ve standart atık yönetimi uygulamalarına göre işleme tabi
tutulmalıdır.
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HASTA İLE TEMASIN HER AŞAMASINDA GEÇERLİ GENEL KORUYUCU ÖNLEMLER
a) Tüm personele ve hastalara el yıkama olanakları sağlanmalı, sağlık kuruluşuna girdiklerinde
ellerini yıkamaya teşvik edilmelidir. Personelin çalıştığı her yerde veya odada ve hastalar için
bekleme alanlarında temiz su sağlayın.
b) Sağlık kuruluşundaki her lavaboda sabun ve elleri kurulamak için temiz bir bez veya tek kullanımlık
havlu bulundurun.
c) Doğrudan hasta bakımı sağlayan ebelerin ellerini sık sık sabun ve suyla yıkaması gerekir: Ellerinizi
en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla iyice yıkayın. Yeni bir başvuranı kabul etmeden önce ve
fiziki muayeneden önce, muayeneden hemen sonra ve kadın ayrıldıktan sonra, yüzeyleri
temizledikten sonra ellerinizi tekrar yıkayın. Öksürdükten veya hapşırdıktan sonra ellerinizi
yıkayın. El dezenfektanı, özellikle güvenilir bir su kaynağının olmadığı yerlerde önlem olarak da
kullanılabilir.
d) Gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmayın.
e) Herkese (hastalar ve personel) bir mendil veya dirsek içine öksürmelerini ve öksürdükten ve
hapşırdıktan sonra ellerini yıkamasını önerin.
f) Ebelerin, herhangi bir klinik karşılaşma sırasında mümkün olduğunca 2 kol uzunluğunda sosyal
mesafeyi korumaları gerekir. Öncesinde veya sonrasında el yıkanarak, COVID-19 şüphesi/tanısı
olmayan kadınlar için fiziki muayeneye ve hasta temasına her zamanki gibi devam edilmelidir.
g) İki hasta arasında hastalar ve personel tarafından kullanılan yüzeylere temizlik ürünü (%0,5
sodyum hipoklorit) püskürtülmeli ve bir kâğıt havlu veya temiz bir bezle silinmeli, ardından eller
yıkanmalıdır.

TAVSİYELER
1. COVID-19 İÇİN TRİYAJ VE RİSK TARAMASI
a) Sağlık kuruluşuna başvuran tüm kadınlar için COVID-19 maruziyeti ve belirtileri için triyaj ve
risk taraması yapılmalıdır. Daha ayrıntılı rehberlik için EK 1: Triyaj ve Risk Taraması'na bakınız
(Queensland Health, 2020) COVID-19 Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri Kılavuzu - Eyalet
çapında doğum ve yenidoğan klinik ağı. Queensland, Avustralya’dan uyarlanmıştır.)
b) Tüm kadınların ve refakatçıların genel sağlık durumları, kronik sağlık sorunları (örneğin
romatizmal kalp hastalığı, geçirilmiş tüberküloz, diyabet veya diğer kalp, solunum veya
metabolik hastalıklar), ateş ve solunum belirtileri olup olmadığı hakkında sorular sorularak
enfeksiyon taramasından geçirilmesi gerekir. Ateş ve/veya solunum semptomları bildiren
herhangi bir kişinin muhtemelen COVID-19'a sahip olduğu düşünülmelidir. Göçmen
kamplarında, mevsimlik tarım işçileri dahil hareketli nüfus gruplarında, yüksek yoğunluklu
topluluklarda ve kentsel gecekondu mahallelerinde yaşayan gebe kadınlar, bulaşıcı hastalık,
aşırı kalabalık konut ve yetersiz beslenme nedeniyle COVID-19 enfeksiyonu riski altında
olacaktır.
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c) Orta/şiddetli hastalık geçiren ve daha yüksek düzeyde akut bakım ve müdahale gerektiren
gebe kadınların olası nakli için temel acil obstetrik ve yenidoğan bakım kuruluşundan kapsamlı
acil obstetrik ve yenidoğan bakım kuruluşu ya da sağlık kuruluşlarına acil ulaşım sağlayan sevk
yolu ve mekanizmaları mevcut olmalıdır.
Mümkünse temel obstetrik ve yenidoğan bakımı birimindeki gebelik ve doğum alanında
çalışan personelleri, kadın sevk edilmeden önce kapsamlı obstetrik ve yenidoğan bakımı
birimini bilgilendirmelidir. Tüm hasta nakillerinde olduğu gibi, kapsamlı obstetrik ve yenidoğan
bakımı birimine gitmeden önce kadınların durumlarının stabil olduğundan emin olunmalıdır.
Acil nakil için hazırlanırken:
o

Ani kardiyovasküler kollaps veya hipotansiyon gibi yolda meydana gelebilecek tıbbi acil
durumları tahmin ederek nakil ekipmanı ve ilaçları hazırlayın.

o

Tüm nakil personeli, ilk seçenek olarak N95 maskeleri (varsa) veya ikinci bir seçenek olarak
cerrahi maskeler takmalıdır. Tüm nakil personeli nakil öncesinde KKE’lerini giymelidir.

o

Nakil sırasında hastaya cerrahi maske takın (kuruma alınırken yapılmamışsa).

o

Nakil sırasında balon valf maske (BMV) gerekiyorsa, hipoksinin kötüleşmesi durumunda
aerosolizasyonu azaltmak için sadece hafifçe hava verin.

o

Nakil sırasında gereksiz solunum devresi bağlantısının kesilmesini önleyin.

Nakil araçları:
o

Nakil aracının içi temel obstetrik ve yenidoğan bakımı biriminden kapsamlı obstetrik ve
yenidoğan bakımı birimine nakledilmeden önce KKE giyen temizlik veya nakil personeli
tarafından temizlenip ve dezenfekte edilmelidir.

o

Kapsamlı obstetrik ve yenidoğan bakımı birimine varıldığında, nakil personeli birim
protokolü uyarınca KKE'yi çıkarıp bertaraf etmeli ve ellerini yıkamalıdır.

o

Aynı ambulansta dönüş yolculuğu öncesinde nakil personeli yeni KKE’ler giymelidir.

o

Temel obstetrik ve yenidoğan bakımı biriminden geri dönünce personel ambulans bölmesi
gibi en yakın klinik bölgede KKE’leri çıkarmalı ve ellerini yıkamalıdır.

o

Nakil sırasında kullanılan ekipman birim protokolüne göre temizlenmeli ve/veya sterilize
edilmelidir. Nakil aracı temel obstetrik ve yenidoğan bakımı biriminde veya nakil
deposundayken temizlenmelidir.

d) COVID-19 şüphesi olan kadınlara yüz maskesi tedarik edilmeli ve mümkünse diğer
hastalardan ayrı olarak özel bir alanda tedavi edilmelidir. Tıbbi cihazların bu özel tedavi
alanlarında kalması ve mümkünse genel hastalar arasında paylaşılmaması gerekir. Diğer
hastalar için kullanılmadan önce ekipmanın iyice temizlenmesi gerekir. Tüm hastalar,
kabul prosedürünün bir parçası olarak uygun hijyen uygulamaları hakkında ilgili sağlık
personelinden eğitim almalıdır.
e) Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE): Hastaların doğrudan bakımına dahil olan sağlık personelinin
KKE'ye erişimi olmalıdır.
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Sağlık kuruluşunda COVID-19 şüphesi veya teşhisi olan kadınlara bakım veren sağlık
personeli, uzun kollu önlük, cerrahi maske (tüm hasta teması için) veya N95/P2 maskesi
(eğer gebelik ve doğum hizmetleri alanında çalışanlar solunum yolu aspirasyonu, nebül
ilaç veya CPR uygulamak gibi aerosol üreten prosedürlere doğrudan katılıyorsa), koruyucu
gözlük ve steril eldivenler giymelidir.
f) Sağlık kuruluşunda koronavirüs belirtileri olmayan kadınlara bakım veren sağlık
personeli için: DSÖ, KKE'nin standart önlemlere ve risk değerlendirmesine göre
kullanılmasını önermektedir. Tüm hasta temaslarında KKE kullanılıp kullanılmayacağı,
sağlık kuruluşunda ne kadar KKE bulunduğuna göre ve gebelik ve annelik hizmeti veren
personelin maruz kalma riski değerlendirildikten sonra belirlenecektir.
Bakım sırasında personelin kan, vücut sıvıları, salgı ve boşaltım ürünlerine maruz kalabileceği,
oral mukozaya dokunabileceği veya ilaç yardımı verebileceği durumlarda (kan örneği veya
vajinal sürüntü almak, membran sıyırma işlemi yapmak ve doğumun ilk aşaması) eldiven ve
plastik bir önlük giyilmelidir.
Doğumun ikinci ve üçüncü aşamasında, el yıkamaya ek olarak, cerrahi maske, plastik önlük,
koruyucu gözlük ve eldiven giyilmesi gerekir.
KKE'nin kim tarafından, ne zaman ve nerede giyilmesi gerektiği konusunda DSÖ'nün rehberliği
için EK 2'ye bakınız.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use2020.1-eng.pdf
g) Hasta ile temasın herhangi bir aşamasında, sağlık personelinin el yıkama gibi rutin
enfeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarını kullanmaları önerilir. El yıkama,
koronavirüs enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltacaktır.
h) İki hasta arasında yüzeylerin temizlik ürünü (%0,5 sodyum hipoklorit (çamaşır suyu)) ile
temizlenmesi ve kâğıt havlu veya temiz bir bezle silinmesi önerilir. Temizliğin ardından eller
yıkanmalıdır.
i)

Rutin enfeksiyon kontrol uygulamalarına ek olarak, sağlık personeli, enfeksiyon riskini daha da
azaltmak için herhangi bir klinik karşılaşma sırasında mümkün olduğunca 2 kol uzunluğunda
fiziksel mesafeyi korumalıdır. Ancak fiziki muayene yaparken hastayla temas etmeden önce
ve temas ettikten sonra eller yıkanmalıdır.

j)

Gebelik ve annelik bakım hizmeti verenpersonelin ve diğer personelin, hiçbir hasta bulunmasa
bile, birbirinden mümkün olduğunca 2 kol uzunluğu mesafede durması gerekir.

2. DOĞUM ÖNCESİ BAKIM
BAKIM HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ:


Ülkenin koşullarına göre temel bir doğum öncesi bakım (DÖB) paketi sunmak için hizmetlerin
nasıl düzenleneceğini tanımlayan, özellikle her bir DÖB takibinde hangi müdahale setlerinin
kim tarafından (kadro), nerede (sistem seviyesi) ve nasıl (platform) sağlanacağına ilişkin
sürdürülebilir bir DÖB hizmet sunma modeli geliştirin.
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Topluluk-sağlık kuruluşu bağlantıları ve toplum temelli hizmetlerin, faaliyetlerin ve yardımcı
sağlık çalışanlarının destekleyici gözetimi de dahil olmak üzere, DÖB takip noktalarında
bakım koordinasyonunu sağlayacak mekanizmalar tanımlayın.



Bekleme sürelerini ve diğer hastalarla temasları azaltmak, daha verimli hizmet vermek ve
hastalar ve sağlık personeli arasındaki memnuniyeti artırmak için gerektiğinde DÖB
hizmetlerinin ve/veya hasta akışının yeniden düzenlenmesine olanak sağlayın.



Kadınları, DÖB için nerede duracaklarını gösteren ve mümkün olan her yerde 2 kol
uzunluğunda sosyal mesafeyi koruyacak şekilde, dışarıda veya belirlenmiş, işaretli alanlarda
beklemeye teşvik edin. Bir kerede DÖB için 20'den fazla kadının bir araya toplanmasını
engellemeye çalışın. Randevu/sıra sistemi kullanabilirsiniz (telefonla veya numara
alarak/DÖB sağlık kuruluşunun dışına gelen kadınlar için liste ile).



Tüm kadınlar sağlık kuruluşuna girmeden önce triyaj uygulamasına tabi tutulup COVID-19
belirtileri açısından taranmalıdır (bkz. Ek 1)

COVID-19 BELİRTİLERİ GÖSTEREN KADINLAR İÇİN:


Kadın “evde kal” kılavuzuna uyuyorsa (aşağıdaki bölüme bakınız), DÖB randevusu,
izolasyon süresi bittikten sonra yeniden alınmalıdır.
Kadın aşağıdaki 3 koşulda ev izolasyonunu bırakabilir: Ateş düşürücü ilaç kullanmadan 3 tam
gün boyunca ateşi olmadıysa ve diğer belirtiler (nefes darlığı veya öksürük) artık görülmüyorsa
ve belirtileri ilk ortaya çıktığından beri en az 7 gün geçmişse. Durumu kötüleşiyorsa veya
belirtiler 7 gün sonra hala geçmemişse, kadına tıbbi yardım alması tavsiye edilmelidir.
Kadının test merkezine erişimi varsa, aşağıdaki 3 koşulda ev izolasyonundan sonra evden
ayrılabilir: Kadının artık ateşi yoksa ve diğer belirtiler iyileşmişse ve 24 saat arayla iki testi
negatif çıkmışsa.



COVID-19 belirtileri olan ve gebelikle ilgili herhangi bir komplikasyon yaşayan kadınların ilgili
sağlık personeline ve bakım alan diğer kadınlara enfeksiyon bulaştırma ihtimalini düşürmek
için mümkünse izole bir odada veya poliklinik saatinin başında veya sonunda başka bir hasta
kalmadığında diğerlerinden ayrı olarak görülmesi gerekir.
Belirtileri olan kadınlar maske takmalı ve ilgili sağlık personeli DSÖ önerilerine göre KKE
giymelidir.

a) Mümkün olan her durumda, DÖB hizmetlerini acil/diğer ayakta tedavi hizmetleri için başvuran
genel hastalardan uzakta sunun. Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde sağlanan ebelik
bakım modellerinin sürekliliği, kadın ve doğum refakatçisi ile temas halinde olan bakım veren
sayısını azaltacak ve hastanelerde COVID-19 yayılma ihtimalini azaltacaktır. Ebelik bakımının
sürekliliği teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır.
Doğum öncesi takip muayenesinin başında ebe veya başka bir sağlık personeli tarafından
bilgilendirme yapılırken, muayene sırasında sosyal mesafeyle ilgili hatırlatmalar yapılmalı
(birbirinden 2 kol uzunluğu mesafede oturma) ve virüs ile ilgili temel bilgiler sağlanmalıdır
(belirtiler, ev izolasyonu prosedürleri, acil durum işaretleri vb.).
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b) Bu bilgilendirme, kadınların COVID-19'un gebe kadınlar ve yenidoğanlar üzerindeki etkileri
hakkındaki korkularını en aza indirmek ve sağlık hizmetleriyle sürekli temas halinde
kalmaya teşvik etmek için bir fırsat olarak kullanılabilir. Gebe kadınlar için de genel nüfus
için geçerli olan COVID-19 önlemleri/yönlendirmeleri söz konusudur.
c) DÖB takiplerinde yalnızca gebe kadınının, belirtisi olmayanbir refakatçinin ve sağlık
personelinin olmasını sağlayın. Mümkünse, çocuklar, diğer aile üyeleri ve diğer
refakatçiler kadınlara kontrollerde eşlik etmemelidir.
d) DÖB kontrolleri sırasında fiziksel temas ve klinik muayeneye normal şekilde devam edin,
ancak enfeksiyon kontrol önlemlerine daha fazla dikkat edin. Tüm kadınların bekleme
alanına geldiklerinde, muayene odalarına girdikten sonra, odalardan ayrıldıktan ve
kuruluştan ayrıldıktan sonra ellerini yıkaması gerekir.
e) Sağlık personelinin her yeni kadını görmeden önce ve fiziki muayeneden önce ellerini yıkaması
gerekir. Muayeneden hemen sonra ve kadın ayrıldıktan sonra, yüzeyleri temizledikten sonra,
öksürdükten veya hapşırdıktan sonra eller tekrar yıkanmalıdır.
f) Kliniklerde aşırı kalabalığı ve virüs bulaşma riskini en aza indirmek için sağlık kuruluşunda
doğum öncesi bakım kontrol sıklığını azaltmak uygun olur. Sağlık kuruluşunda bizzat
sağlanmayan DÖB kontrolü, WhatsApp, Skype, Facetime (varsa) vasıtasıyla telefonda
yapılabilir. Kadının fiziki klinik değerlendirmelere ve/veya testlere/araştırmalara ihtiyaç
duymadığı durumlarda bu araçlardan en iyi şekilde yararlanılabilir.

Kontrol programı değişiklikleri ve telefonda DÖB/DSB içeriği şu anda geliştirilmektedir ve en
kısa zamanda iletilecektir.
g) Kadınlara, sadece takviye temin etmek amacıyla kuruluşa gelmemeleri için yeterli demir, folik
asit, kalsiyum verebilirsiniz. Ayrıca, öncelikle tetkik amaçlı kontrolleri en aza indirmek için
mümkünse bakım bileşenlerini gruplandırarak sunabilirsiniz (örn. USG, OGTT ve aşıların hepsi
bir ziyaret sırasında yapılır).
h) DÖB’ye özel içerik COVID-19 bağlamında değişmeden kalır. Bununla birlikte, gebelik ve annelik
bakım hizmeti veren personel COVID-19 salgınının ekonomik ve sosyal etkileri nedeniyle
doğum öncesi kaygı ve depresyon ve ev içi şiddet riskinin arttığının bilincinde olmalıdır. Bu
konular, gebeliğin normal stresi üzerine eklenir ve sağlık personelinin bu kadınları desteklemek
için rehberlik/yönlendirme mekanizmalarına sahip olması gerekir.

3. DOĞUM SIRASINDA BAKIM
BÜTÜN KADINLAR İÇİN:
a) Önceki bölümlerde belirtildiği gibi sağlık kuruluşuna girmeden önce tüm kadınlar ve
refakatçileri için triyaj ve tarama yapılması gerekir.
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b) Her doğum sırasında bakım için rutin enfeksiyon kontrol önlemleri alınmalıdır. Düşük risk
gruplarında şu hususu hatırlamak önemlidir: Koronavirüs (SAR-CoV-2) hafif enfeksiyona yol
açarken, gebelik ve doğum sırasında ortaya çıkabilecek COVID-19 ile ilgisi olmayan akut
komplikasyonlar anne ve yenidoğan için yüksek ölüm riski taşıyabilir. Obstetrik ve yenidoğan
acil durumlarında, anneye veya yenidoğana gecikmeden gerekli bakım verilmelidir.

Doğumhane Hazırlıkları
Doğuma gelen kadınların çoğunda solunum ile ilgili belirtiler olmayacaktır ve doğumhane eskisi gibi hizmet
vermeye devam etmelidir. Bununla birlikte, enfeksiyon önleme uygulamalarına daha fazla dikkat
edilmelidir:




Doğumhanede tüm KKE (maskeler, eldivenler, gözlükler, önlükler, el dezenfektanı, sabun
ve su, temizlik malzemeleri) yeterli miktarda bulundurulmalıdır.
Hasta veya personel tarafından herhangi bir temastan sonra tüm yüzeyler spreyle ve temiz
bir bezle iyice temizlenmelidir.
Personel düzenli el hijyeni uygulamalarını takip etmelidir - her hastayı muayene etmeden
önce ve sonra eller yıkanmalıdır.

c) Tüm kadınlar, doğumun ilk aşamasında tavsiye almak için sağlık kuruluşunu (mümkünse)
aramaya ve daha sonra daha fazla bakım veya olası yönlendirmenin planlanmasına yardımcı
olması için sağlık personelini herhangi bir solunum veya diğer COVID-19 ile ilgili belirtiler
hakkında bilgilendirmeye teşvik edilmelidir.
d) Bütün kadınlar şefkat ve saygı ile veonurları korunarak muamele görme hakkına sahiptir. Her
kadın bilgi alma, rıza verme, reddetme, seçimlerine ve kararlarına saygı gösterilmesini ve
desteklenmesini isteme hakkına sahiptir ve bu, doğum sırasında hareketliliği ve tercih edilen
doğum pozisyonunu da içerir.
e) Belirtisi olmayan bir refakatçinin doğum sürecinde kadınla birlikte kalmasına izin
verilmelidir. Tanıdığı bir refakatçi tarafından sürekli destek almak, spontan vajinal doğum
ihtimalini artırır, doğum süresini kısaltır ve sezaryen doğum ve diğer tıbbi müdahale
ihtimallerini azaltır. Doğum refakatçilerinde belirti var ise, kendi kendini izole etmeli ve
doğuma katılmamalıdır. Gerekirse alternatif doğum destekçisini belirlemek için doğumları
hakkında planlar yaparken kadınlara danışılmalıdır.

COVID-19 ENFEKSİYONU İLE UYUMLU BELİRTİLER GÖSTEREN KADINLAR İÇİN:
f) Triyaj ve değerlendirmeyi takiben, koronavirüs (SAR-CoV-2) enfeksiyonu ile uyumlu belirtileri
olduğu tespit edilen ve kuruluşa kabul edilmesi gereken kadınların mümkünse tek bir odada
bakımı yapılmalıdır. Tüm bakım ideal olarak kadının kuruluşta kaldığı süre boyunca aynı
izolasyon odasında devam etmelidir.
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Odaya giren personel sayısını en aza indirmek için çaba gösterilmeli ve acil servis senaryoları
için gerekli personelin belirlendiği yerel bir politika geliştirmelidir.
g) Akut solunum yolu hastalığı olan kadınlara maske verilmeli ve bakım süresince personele KKE
sağlanmalıdır. Solunum ile ilgili ciddi belirtileri olup solunum desteği verilmesi gereken ve bir
temel obstetrik ve yenidoğan bakımıbirimine başvuran kadınlar stabilize edilmeli ve bir
kapsamlı obstetrik ve yenidoğan bakımı birimine nakledilmelidir.
h) Tek kişilik ayrı bir oda şansı olmasa dahi, virüs bulaşma riskini azaltmak için ortak kullanılan bir
odadaki veya bölmedeki benzer kadınları bir araya toplayarak hasta kadınları hasta olmayan
kadınlardan ayırmanın bir yolunu bulmak gerekir. Bu da gebelik ve doğum sonrası dönem
boyunca her kabul için geçerlidir.
i)

Doğum şeklinin obstetrik endikasyonlara ve kadının tercihlerine göre belirlenmesi gerekir.
Olağan uygulamada olduğu gibi anne veya cenin acil durum endikasyonları olmadıkça, bu
kararlar COVID-19'dan etkilenmemelidir.

j)

Doğum sırasındaki bakım normalden farklı olmamalıdır, ancak COVID-19'un akut solunum
sıkıntısı sendromu ile ilişkisi göz önüne alındığında, orta şiddetli COVID-19 belirtileri olan
kadınlar aşırı sıvı yüklenme riskini önlemek için saatlik sıvı giriş-çıkış çizelgeleri kullanılarak
takip edilmeli ve doğumda nötr sıvı dengesinin sağlanması için diğer gerekli işlemler
yapılmalıdır.

k) Enfeksiyon geçiren bir kadını sezaryen doğuma almak gerekirse doğumhanedeki tüm personel
KKE kullanmalıdır. Sezaryen sırasında doğumhane personeli için en büyük risk,
aerosolizasyondan (havadaki virüs) gelen virüs yükünün en yüksek olduğu entübasyondan
kaynaklanmaktadır.
l)

Fetal akciğer olgunlaşması için steroidlerin, genellikle verildiklerinde, COVID-19 bağlamında
herhangi bir zarara neden olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur. Bu nedenle belirtilen
yerlerde steroidler verilmelidir. Her zaman olduğu gibi, uygulanırken acil gebelik bakımı
uygulamaları ve doğumlar geciktirilmemelidir.

4. LOHUSALIK BAKIMI
a) Mevcut salgın sırasında sağlık kuruluşlarına ziyaretler sınırlandırılmalıdır. Birçok sağlık
kuruluşu, “sıfır ziyaretçi” politikası oluşturmuştur. Kuruluşunuz ziyaretçilere izin veriyorsa,
ziyaretçilere enfeksiyon taraması yapılması önerilir. Akut solunum yolu belirtileri veya olası
COVID-19 enfeksiyonu veya teması olan herkes sağlık kuruluşundan çıkarılmalıdır.
b) Tüm ziyaretçilerin enfeksiyon kontrol prosedürlerini takip ederek kadının ve yenidoğanın
bakımının yapıldığı odaya girip çıkarken ellerini sabun ve su ile yıkaması gerekir. Eller sağlık
kuruluşundan ayrıldıktan sonra tekrar yıkanmalıdır.
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ENFEKSİYON GEÇİREN ANNELERDE LOHUSALIK BAKIMI
c) Şu anda COVID-19 enfeksiyonu ile uyumlu belirtileri olan ve yakın zaman önce doğum yapmış
bir kadının bebeğinden ayrı tutulması gerektiğine dair bir bulgu yoktur. Bazı ülkelerde böyle
bir uygulama görülmektedir. Vücut ısısının düzenlenmesi, hipogliseminin önlenmesi ve
bebeklerde sepsis ve ölümün azaltılması için derhal ten temasının kurulmasını ve emzirmeye
başlanmasını destekleyen kanıtlar göz önüne alındığında, anneleri ve bebekleri bir arada
tutmanın yararları, virüsün bulaşma ve bebeğin olası hafif hastalık geçirme riskini azaltmak için
anne ve bebeği ayrı tutma riskinden önemli ölçüde ağır basabilir. Bu özellikle yeterli kaynağa
sahip olmayan ortamlardaki düşük doğum ağırlıklı bebekler için geçerlidir.
COVID-19 pozitif olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm anneler ve bebekleri, odaya
yerleştirme, emzirme, ten teması veya kanguru bakımı uygulamalarını tatbik etmek için birlikte
kalıp desteklenmeye ihtiyaç duyar.
d) COVID-19 enfeksiyonu ile uyumlu belirtileri olan kadınların, diğer anneler ve bebeklerle
temastan kaçınmaları, bebekle temas etmeden önce ve sonra ellerini yıkamaları ve bebeği
beslerken maske takmaları, bebek için ten teması veya kanguru bakımı sağlamaları gerekir.
Annenin temas ettiği tüm yüzeylerin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerekir.
e) Enfekte annelerden alınan anne sütünün COVID-19 negatif olduğu görülmüştür, bu nedenle
emzirme sakıncalı değildir. Gebelik ve annelik bakım hizmeti sunanlar, annenin emzirme
niyetini desteklemeli ve kadının iyi olmadığı durumlarda, sütünü sağması ve bununla bebeğin
beslenmesi için destek sağlamalıdır.
f) Bildirilen az sayıda yenidoğan enfeksiyonu doğum sonrası dönemde gelişmiştir ve bebeklerin
önemli ölçüde kötü olmadıkları görülmüştür. Fetal sıkıntı ve erken yenidoğan komplikasyonları
olduğunda, bunların annenin hastalığına veya prematüriteye bağlı olduğu düşünülmüştür.
Erken veya hasta doğan bebekler sağlık kuruluşunda ek tıbbi desteğe ihtiyaç duyabilir. Bununla
birlikte, her yeni doğan bebek annesine veya ebeveynine ulaşma hakkına sahiptir. Hiçbir anne
aydınlatılmış onamı alınmadan bebeğinden ayrı tutulmamalıdır.
ENFEKSİYON GEÇİRMEYEN ANNELERDE LOHUSALIK BAKIMI
g) Sağlıklı annelerin ve yenidoğanların, sorunsuz geçen bir vajinal doğumdan sonra sağlık
kuruluşundan erken taburcu edilmesi düşünülmelidir. Bu, annenin iyi desteklenmesi ve gebelik
ve annelik bakım hizmeti sunan personel tarafından sürekli evde ve/veya telefonla destek
alabilmesi için gerekli sistemlerin olması koşuluyla yapılabilir. Taburculuk, sorunsuz geçen
vajinal doğumlar için 6 saat sonra ve durumlarına bağlı olarak sezaryen doğumlar için ise 2 gün
sonra düşünülebilir.
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BÜTÜN KADINLAR İÇİN:
h) Emzirme, gebelik ve annelik bakım hizmeti sunan personel tarafından teşvik edilmeli ve
desteklenmelidir.
i)

Doğum sonrası anksiyete ve depresyon anneler ve aynı zamanda birçok yeni baba arasında
yaygın olarak görülmektedir. Bu durum, aile ve daha geniş toplum üzerinde COVID-19
salgınından kaynaklanan sosyal izolasyon ve finansal etkiler ile daha da kötüleşebilir.
Yeni ebeveynlerin, telefonla veya varsa diğer çevrimiçi kaynaklarla başka ebeveynler,
arkadaşlar ve aile bireyleri ile iletişim kurması için teşvik edilmesi gerekir. Ayrıca, başa
çıkamadıkları takdirde kendilerine gerekli tavsiyeler verilmeli, uzmanlık hizmetlerine
yönlendirilmeli ve arayabilmeleri için bir gebelik ve annelik bakımı sunan sağlık çalışanının,
toplum sağlığı çalışanının ve acil durum hizmetlerinin telefon numaraları verilmelidir.

j)

Doğum sonrası dönemde uygunsa ve herhangi bir test, prosedür veya fiziki muayene yapılması
beklenmiyorsa lohusalık takibinin sağlık kuruluşu yerine telefon ve/veya video yoluyla
yapılması düşünülebilir.
Gebelik ve lohusalık dönemi hakkında sık sorulan sorular için EK 3'e bakınız.

5. KİŞİSEL SAĞLIK VE GÜVENLİK
a) Kendi sağlığınız ve ailenizin güvenliği çok önemlidir. Doğum biriminden ayrılmadan ve eve
gitmeden önce veya eve girmeden önce, ellerinizi yıkayın ve kıyafetlerinizi değiştirip sabun ve
su ile yıkayın.
Strese neden olan olaylar sırasında, kendi sağlığınız kolayca tehlikeye girebilir. Gebelik ve
annelik bakım hizmeti sunanlar ateş, nefes darlığı, öksürük ve boğaz ağrısı gibi hastalık
belirtileri için kendi kendilerini izlemeli ve belirti olması durumunda durumu yöneticilere
bildirip kendilerini izole etmelidir.
COVID-19 belirtileri olan personel işe gelmemelidir.
Aşağıdaki 3 koşulda ev izolasyonundan çıkabilirsiniz: Ateş düşürücü ilaç kullanmadan 3 tam
gün boyunca ateşiniz olmadıysa ve diğer belirtiler (nefes darlığı veya öksürük) artık
görülmüyorsa ve belirtiler ilk ortaya çıktığından beri üzerinden en az 7 gün geçmişse.
Durumunuz kötüleşiyorsa veya belirtiler 7 gün sonra geçmiyorsa tıbbi yardım almalısınız.
Test merkezine erişiminiz varsa, aşağıdaki 3 koşulda ev izolasyonundan sonra evden
ayrılabilirsiniz: Artık ateşiniz yoksa ve diğer belirtiler görülmüyorsa ve 24 saat arayla iki testiniz
negatif çıkmışsa.
b) COVID-19'un çevresel, ailevi ve ekonomik etkilerinden kaynaklı yorgunluk, tükenme ve stres
akıl sağlığı ve fiziksel sağlık üzerinde etkili olabilir. Aşırı stres belirtileri hissediyorsanız veya
destekleyici müdahaleler gerektiren akıl sağlığı sorunları yaşıyorsanız, durumu yönetime
bildirin ve yardım alın.
c) 65 yaşın üzerinde olup kardiyak, solunum veya metabolik durumları olan gebelik ve annelik
bakım hizmeti sağlayan personel ve muhtemelen edinilmiş bağışıklık eksikliği de dahil olmak
14

üzere bağışıklık yetmezliği olan kişiler, herhangi bir hastayla klinik temastan kaçınmalıdır
(sadece COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişiler değil) ve kendileri için mümkünse klinik
dışı görevler düşünülmelidir.
d) Gebeliğin son üç ayında olan veya gebeliğin herhangi bir aşamasında kalp veya akciğer hastalığı
gibi kronik sağlık sorunu yaşayan sağlık çalışanlarının hastalarla doğrudan temastan
kaçınmaları önerilir.
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EK 1: TRİYAJ VE RİSK TARAMASI
Akış Şeması: COVID-19 şüphesi olan veya tanısı konmuş kadınlara yönelik triyaj
ve risk değerlendirmesi
Mümkünse, gelmeden önce tarama yapın (örn. telefonla)
Olağan kabul yerlerinden ayrı bir bölmede triyaj
Yüz yüze değerlendirmede cerrahi yüz maskesi kullanılmasını önerin/maske temin edin.
Test yapma kriterlerini gözden geçirin.
Klinik değerlendirme yapın.

Yatarak
bakım
alması
gerekiyor
mu?

HAYIR

Evde kendi
kendini
karantinaya
alması
gerekiyor mu?

HAYIR

HAYIR

HAYIR

EVET
Evde karantina
Özel araçla eve gitmesini söyleyin
(toplu taşımayla veya başkasıyla ortak
bir araçla değil).
Devam etmekte olan doğum öncesi bakımı
14 gün sonra belirti yoksa veya test
sonucu negatif çıkmışsa olağan doğum
öncesi bakımına devam edin.
Ev izolasyonundayken alternatif
doğum öncesi bakım seçeneği sunun
(bakım ertelenemiyorsa)
Endişeliyse hastaneyi aramasını
söyleyin.
COVID-19
Standart hijyen tedbirleri ile ilgili
tavsiye verin.
COVID-19 ile ilgili bilgi verin (örn.
bilgilendirme formu)
Okula/işe/kamuya açık yerlere gitmeyin veya
toplu taşıma kullanmayın.
Evde kalın.
Ziyaretçilerle temas kurmayın.
Pencereleri açarak odaları havalandırın.
Diğer aile fertlerinden ayrı durun (mümkünse).
25 Mart 2020 itibariyle test yapma kriterleri:
Ateş (≥ 38 °C) veya ateş öyküsü VEYA akut
solunum enfeksiyonu (nefes darlığı, öksürük,
boğaz ağrısı) VE
Evden birinin koronavirüs teşhisi konan bir
hastayla teması VEYA
Son 14 gün içerisinde yurt dışı seyahati VEYA
Koronavirüs teşhisi konan bir hastayla yakın
bir temas (son 14 gün içerisinde) VEYA
Doğrudan hastayla teması olan bir sağlık
çalışanı VEYA
Hastalığın başlamasından 14 gün önce
seyahat etmiş bir yolcu gemisi yolcusu veya
mürettebatı VEYA
Hastaneye yatırılan hasta
Halk sağlığı açısından sonuçları olabilecek
diğer koşullar

İzole
edilmesi
gerekiyor
mu?

EVET
Gebelik ve doğum sağlığı hizmetlerine hemen haber verin.
Kabulde/genel bakımda
İzole edin
Standart enfeksiyon önleme ve kontrol işlemlerini
uygulayın.
Ebelik/obstetrik/yenidoğan ekiplerini uyarın.
Enfeksiyon hastalıkları ekibiyle konsültasyon yapın.
Destek için sürekli kalabilecek tek bir ziyaretçiye
izin verin.
Belirtildiği şekilde semptomatik tedavi uygulayın.
Nakil
COVID-19 pozitif olmak tek başına bir gösterge
değildir.
Doğum öncesi
Gerekli tıbbi görüntüleme işlemlerini yapın.
Klinik olarak gerektiği şekilde fetüsü izleme
Doğum
-

Negatif basınçlı izolasyon odası (mümkünse)
Acil doğum gerekmiyorsa doğum şekli COVID19’dan etkilenmez, sadece suda doğum önerilmez.

Anne ve bebeğin bir arada tutulması
Genellikle aynı odada bir arada tutulmaları tavsiye
edilir.
Ebeveynlerle riskleri/faydaları hakkında konuşun.
İhtiyacı kişiye göre belirleyin (hastalığın ciddiyeti,
ebeveynin tercihleri, psikolojik esenlik, test
sonuçları, yer kapasitesi vs.)
Besleme (Emzirme veya mama)
Annenin tercihini destekleyin.
Risk azaltma stratejileri
Bebek bakımı sırasında el hijyeni, hapşırma ve
öksürme, yüz maskesi kullanımı, yakın temas, sosyal
mesafe ve sterilizasyon ile ilgili bilgi verin.
Yakın temas (şüpheli bir kişi veya teşhisi konmuş bir
hastayla)
Yüz yüze 15 dakikadan fazla temas
Kapalı bir ortamda iki saatten fazla temas (evde
birlikte yaşanılan kişiler de dahil)
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EK 2: KKE İLE İLGİLİ DSÖ ve Sağlık Bakanlığı TAVSİYELERİ

Tablo 1: COVID-19 hastalığı kapsamında ortama, personele ve işlem türüne göre kullanılması tavsiye
edilen kişisel koruyucu ekipman (KKE)
Ortam
Sağlık kuruluşları
Yataklı tedavi kurumları
Hasta Odası

Hastaların geçtiği diğer
yerler (servisler,
koridorlar vs.)
Triyaj

Hedef personel veya
hasta

Sağlık çalışanları

Aktivite

KKE türü İşlem Tipi

Hastaya doğrudan bakım
verme

Tıbbi (Cerrahi) maske
Önlük
Eldiven
Gözlük/ yüz siperi

Damlacık çekirdeği: aerosol
oluşturan işlemler

N95/FFP2 maske
Önlük
Eldiven
Gözlük/ yüz siperi
Tıbbi maske
Önlük
Ağır hizmet tipi eldiven
Gözlük/ yüz siperi
(organik madde veya
kimyasallardan sıçrama
ihtimali varsa)
Bot veya kapalı iş
ayakkabısı

Temizlik personeli

Hasta odalarına girerken

Refakatçılar/Ziyaretçiler

Hasta odalarına girerken

Sağlık çalışanları da
dahil tüm personel

Hastayla temas
sağlamayacak tüm aktiviteler

Sağlık çalışanları

Hastayla doğrudan temas
içermeyen ön
değerlendirme

Solunum yolu
semptomları
olan/olmayan hastalar

Her durumda

Güvenlik/sekreter vb.
idari personel

Her durumda

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu
(eğer 1m’den fazla
yaklaşılacaksa)
Tıbbi maske

En az 1 metre mesafeyi
sağlayacak şekilde
yapılmalıdır.
Tıbbi maske
Gözlük/Yüz koruyucu
En az 1 metre
mesafeyi sağlayacak
şekilde hareket
etmeli. Hasta tolere
edebiliyorsa tıbbi
maske takması
sağlanmalı
En az 1 metre
mesafeyi sağlayacak
şekilde düzenleme
yapılmalı
Tıbbi maske
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Laboratuvar

Laboratuvar teknisyeni

Solunum örneklerinin
işlenmesi

N95/FFP2 maske
Önlük Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu

Ofis alanlar

Sağlık çalışanları da dahil
tüm personel

Hastalarla temas
gerektirmeyen tüm idari
görevler

Sosyal mesafenin
korunması
Korunamadığı durumda
Tıbbi maske

Poliklinikler
Muayene odası

Bekleme Odası

İdari alanlar

Triyaj

Sağlık çalışanları

Solunum yolu semptomları
olan hastanın muayenesi
sırasında

Sağlık çalışanları

Solunum yolu semptomları
olmayan hastaların
muayenesi sırasında

Solunum yolu
semptomları
olan/olmayan hastalar
Temizlik personeli

Her durumda

Solunumla ilgili
belirtileri olan hastalar

Her durumda

Solunumla ilgili belirtileri
olmayan hastalar
Sağlık çalışanları da dahil
tüm personel

Her durumda

Solunumla ilgili belirtileri
olan hastaların
muayenesinden sonra ve
hastalar arasında

Sağlık çalışanları

İdari işler

Hastayla doğrudan temas
içermeyen ön
değerlendirme

Solunum yolu
semptomları
olan/olmayan hastalar

Her durumda

Toplum
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Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu
Standart önlemler ve
tıbbi maske, risk
değerlendirmesine
göre diğer KKE
Hasta tolere edebiliyorsa
tıbbi maske takması
sağlanmalı
Tıbbi maske
Önlük
Ağır hizmet tipi eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu
(organik madde veya
kimyasallardan sıçrama
ihtimali varsa)
Bot veya kapalı iş
ayakkabısı
Hastanın tıbbi maske
takması sağlanmalıdır.
Hasta en kısa zamanda
izolasyon odasına veya
diğer kişilerden ayrı bir
alana alınmalıdır. Eğer bu
mümkün değilse diğer
hastalarla arasında en az
1 metre mesafe olacak
şekilde bekletilmelidir.
Tıbbi maske
Sosyal mesafenin
korunması
Korunamadığı
durumda Tıbbi maske
En az 1 metre
mesafeyi sağlayacak
şekilde yapılmalıdır.
Tıbbi maske
Gözlük/Yüz koruyucu
Hastayla en az 1 metre
mesafe sağlanmalıdır.
Hastanın tıbbi maske
takması sağlanmalıdır.

Ev

Solunumla ilgili belirtileri
olan hastalar

Hepsi

Bakım veren

Hastanın odasına girme,
ancak doğrudan bakım
veya yardım vermeme

Bakım veren

Evde bakım verilen COVID-19
hastasına doğrudan bakım
verirken veya dışkısı, idrarı
veya atıkları ile temas
edilmesi durumunda
Evde COVID-19 hastasına
doğrudan bakım veya yardım
verme

Sağlık çalışanları

Kamuya açık alanlar
(okul, alışveriş merkezi,
tren istasyonu vs.)

Solunum ile ilgili
belirtileri olmayan kişiler
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Hepsi

En az 1 m fiziksel
mesafe
Hasta takabiliyorsa, uyku
dışında, tıbbi maske
verin.
Tıbbi maske

Eldiven
Maske
Önlük (sıçrama riski
varsa)
Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Göz koruyucu ekipman
Tıbbi maske

EK 3: SIKÇA SORULAN SORULAR

Gebe ve Emziren Kadınlara COVID-19 Önerileri
Sıkça Sorulan Sorular
1. Gebe kadınlarda COVID-19 enfeksiyon riski daha mı yüksektir? Enfekte
olmaları durumunda, diğer insanlardan daha ağır bir hastalık mı geçirmeleri
beklenmektedir?
Gebelik, bir kadının bağışıklık sistemini değiştirir ve onları enfeksiyonlara karşı daha duyarlı
hale getirir. Bununla birlikte, şu anda gebe kadınların, genel nüfusa kıyasla COVID 19'dan
etkilenme veya sonuç olarak ciddi hastalık geçirme olasılığının daha yüksek olduğuna dair
bir kanıt yoktur.
Gebe kadınlar, bedenlerinde bazı enfeksiyon risklerini artırabilecek değişiklikler yaşar.
Kendilerini hastalıklardan korumaları ve olası belirtileri (ateş, öksürük veya solunum
güçlüğü dahil) sağlık uzmanlarına bildirmeleri her zaman önemlidir.
2. Gebe kadınlarkendilerini COVID-19 enfeksiyonundan nasıl koruyabilir?
Gebe kadınlar, enfeksiyondan kaçınmak için genel nüfusla aynı şeyleri yapmalıdır. Öksürük
veya ateş belirtisi olmayan ve doğrulanmış bir COVID vakası ile temas öyküsü olmayan gebe
kadınlar, herhangi bir enfeksiyonu önlemek için aşağıdaki önlemleri almalıdır:
Genel tavsiye:
1. Ellerinizi sık sık sabun ve suyla yıkayın.
2. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kumaş veya kâğıt bir mendille
veya dirseğinizin içiyle kapatın. Kumaş bir mendil kullanıyorsanız, mendilinizi sık sık
yıkayın. Kâğıt mendil kullanıyorsanız, kullanılmış mendili hemen atın.
3. Sosyal mesafeyi koruyun - kalabalık yerlere gitmeyin, toplu taşıma araçlarını
kullanmaktan kaçının.
4. Ateş veya öksürük şikâyeti olan veya öksüren veya hapşıran kişilerle temastan
kaçının.
5. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza mümkün olduğunca dokunmayın.
6. Masalar, kapı topuzları/kolları, cep telefonları ve diğer gündelik nesneler gibi
bulaşık yüzeyleri temizleyin/dezenfekte edin.
7. Öksürük, ateş veya nefes darlığınız varsa, derhal doktorunuza başvurun. Bir sağlık
kuruluşuna gitmeden önce kuruluşuarayın ve yetkili yerel sağlık kurumunuzun
talimatlarını izleyin.
Doğum öncesi bakım:
8. Doğum öncesi bakım kontrollerinize düzenli olarak gidin ve size gebelik ve anne
bakım hizmeti sunan personelin tüm talimatlarına uyun.
3. Gebe kadınlar rutin doğum öncesi bakım almalı mı yoksa hastanelere
gitmekten kaçınmalı mıdır?
Gebe kadınlar rutin doğum öncesi bakımı almak ve sağlık kuruluşunda doğum yapmak için
hastanelere gitmeye devam etmelidir.
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Koronavirüs salgını sırasında gereksiz hastane ziyaretlerinden kaçınılması tavsiye edilse de, kadınların
doğum öncesi kontrollerine gitmeleri, kendileri ve bebekleri için en iyi sonuçları elde etmek için bir
sağlık kuruluşunda doğum yapmaları önemlidir.
4. Gebe bir kadın öksürük, ateş veya nefes darlığı gibi belirtiler yaşarsa ne yapmalıdır?
COVID-19 pozitif bir vakaya maruz kaldığından veya olası COVID-19 enfeksiyonu belirtileri
gösterdiğinden endişe eden gebe kadınlar en yakın sağlık merkezine başvurmalıdır:









Toplu taşıma kullanmaktan kaçınmalı ve ambulans veya özel araç çağırmalıdır. Gerekli önleyici
adımlar atması ve hastaneyi önceden bilgilendirmesi için derhal ambulans şoförü
bilgilendirilmelidir.
Ambulans şoförü veya hastanedeki personel ile iletişim kurarken maske kullanmalı veya burun
ve ağızlarını kapatmalıdırlar.
Mümkünse, varmadan önce sağlık merkezine veya hastaneye haber verilmelidir, böylece
önceden uygun enfeksiyon kontrol hazırlıkları yapılabilir.
Belirtiler/maruz kalma/temas riski hakkında derhal kabul alanındaki görevli veya sağlık çalışanı
bilgilendirmelidir.
Diğer hastalar ve refakatçileri ile temastan kaçınmalı ve poliklinik/acil görevlisinin nerede
beklenileceği/veya nereye gidileceği konusunda sağlık personelinin tavsiyesine kadar
beklemelidir.
Acil bir durumsa (doğum sancıları/kanama/konvülsiyon gibi bir durum varsa) derhal sağlık
personeline haber vermelidir.

5. COVID-19gebelikaçısından sorunlara yol açabilir mi?
Şu anda mevcut bulgular, COVID-19'un gebelik sırasında ek sorunlara neden olacağını veya doğumdan
sonra bebeğin sağlığını etkileyeceğini düşündürmemektedir.
6. COVID-19 gebe bir kadından fetüse veya yenidoğana geçebilir mi?
COVID-19 pozitif olan gebe bir kadında gebelik veya doğum sırasında virüsün fetüse veya bebeğe geçip
geçmeyeceği halenbilinmiyor. Bugüne kadar amniyotik sıvı veya anne sütü örneklerinde virüse
rastlanmamıştır.
7. COVID-19 pozitif olduğundan şüphelenilen veya olduğu doğrulanan gebe kadınların
sezaryen ile mi doğum yapmaları gerekmektedir?
Hayır. DSÖ, sezaryen ameliyatlarının yalnızca tıbbi gereklilik durumunda yapılmasını tavsiye
etmektedir. COVID-19 pozitif olmak, doğum şekli açısından bir fark yaratmaz.
8. COVID-19 pozitif olduğundan şüphelenilen veya olduğu doğrulanan bir anne, bebeğini
emzirebilir mi?
Koronavirüsün nasıl yayıldığı hakkında çok şey bilinmiyor. Esas olarak, diğer solunum yolu
enfeksiyonlarının bulaşma şekline benzer olarak enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında
havaya saçılan solunum damlacıkları yoluyla insandan insana bulaştığı düşünülmektedir.
Anne sütü çoğu bebek için en iyi beslenme kaynağıdır ve birçok hastalığa karşı koruma sağlar. Emziren
kadınlar, yeni doğan bebeklerinden ayrılmamalıdır çünkü solunum virüslerinin anne sütü
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yoluyla bulaşabileceğini gösteren kanıt yoktur. Aşağıdaki önlemler alındığı sürece anne emzirmeye
devam edebilir:


Belirti gösterip emzirecek kadar iyi olan anneler, emzirirken aşağıdaki önlemleri almalıdır:
o
o
o



Bebeği tutarken ve bebeği emzirirken maske takın.
Bebeğe dokunmadan önce ellerinizi yıkayın.
Tüm yüzeyleri temiz tutun.

Anne emziremeyecek kadar hasta ise, yukarıdaki tüm önlemleri alarak çocuğa verilebilecek
sütü sağması ve sağılan sütü vermek için temiz bir bardak ve/veya kaşık kullanması teşvik
edilmelidir.

9. Bir anne COVID-19 pozitif ise yeni doğan bebeğine dokunup onu tutabilir mi?
Evet. Yakın temas ve erken, başka bir takviye kullanmadan sadece emzirmek bebeğin gelişmesine
yardımcı olur.




Güvenli bir şekilde emzirin, bebeği tutarken maske takın, kanguru bakımı verin.
Bebeğe dokunmadan önce ellerinizi yıkayın ve yeni doğmuş bebeğinizi teninize temas ettirerek
tutun.
Bebeğinizle aynı odayı paylaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz desteği alın.

Bebeğinize dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ellerinizi yıkamalı ve tüm yüzeyleri temiz
tutmalısınız.
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COVID-19 Sırasında Doğum Öncesi Bakım
Giriş
COVID-19'un (SAR-CoV-2 adlı yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık), tüm ülkelerde olmasa da
çoğunda görüleceği öngörülmektedir. COVID-19 ile ilgili olarak, enfeksiyonların büyük çoğunluğunun
çok hafif veya hiç belirti göstermeyeceği bilinmektedir. Herkes ciddi hastalık riski altında değildir. İleri
yaşlardaki kişilerin ve mevcut solunum, kalp ve/veya metabolik bozuklukları ve bağışıklık yetmezliği
olan kişilerin orta ila şiddetli hastalık geçirme riski daha yüksektir.
Gebelikte COVID-19’un seyri hakkında sınırlı veri bulunmakla beraber, bugüne kadar yayınlanan
çalışmalara göre gebeliğin sonlarında ciddi hastalık riski veya yenidoğan için önemli bir risk
görülmemektedir. Konjenital enfeksiyona rastlanmamıştır ve gebelik ürünlerinden alınan örneklerde
virüs tespit edilmemiştir. Bu bulgular rahatlatıcıdır. Gebe kadınlarda daha şiddetli hastalığa neden olan
2009 H1N1 influenza A pandemisi veya teratojenik olan Zika virüsü gibi diğer yakın zamanlı
pandemilerden oldukça farklıdır. Bu makale yazıldığı esnada COVID-19'un erken gebelik üzerindeki
etkileri hakkında bilgi henüz mevcut değildir. Doğurganlık dönemindeki gebe olmayan kadınlarda da
ciddi hastalık geçirme riski daha düşüktür [1].
Yeterli kaynak ayrılmayan sağlık sistemlerinde virüsün akut bakım hizmetleri üzerindeki önemli etkiler
bırakacağı muhtemeldir. Gebelik ve annelik bakım hizmetleri temel sağlık hizmeti olarak
önceliklendirilmeye devam edilmelidir ve aile planlaması, acil gebeliği önleyici yöntemler, cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonların tedavisi, kürtaj sonrası bakım ve yasal olan yerlerde, yasaların izin verdiği
ölçüde güvenli kürtaj hizmetleri gibi diğer cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin de temel sağlık
hizmetleri olarak erişilebilir kalması gerekmektedir.
Gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunan personel (ebeler ile anne ve yenidoğan sağlık hizmetleri
sağlayan diğer tüm sağlık çalışanları dahil), ister sağlık kuruluşlarında ister toplum içinde olsun, temel
sağlık çalışanlarıdır ve gebe kadınlara ve bebeklerine bakım sağlamaya devam edebilmeleri için
korunmalı ve önceliklendirilmelidir. Bu pandemi sırasında gebelik ve annelik bakım hizmetleri veren
personelin, halk sağlığı veya genel tıbbi alanlarda çalışmak üzere yönlendirilmeleri sonucunda
anne ve yenidoğanlar açısından istenmeyen sonuç riski artar.
Gebelik ve annelik bakımhizmetleri veren personel, tüm kişisel koruyucu ekipmana (KKE) tam
erişim, hijyen koşullarının karşılandığı güvenli ve saygı dolu bir çalışma ortamında çalışma hakkına
sahiptir [2]. Sağlıklı bir işgücüyle kadınlar ve yenidoğanları için sürekli kaliteli bakım verilebilecektir.
Sağlıklı ebeler ve diğer sağlık personeli olmadan kadınlar ve yenidoğanlara ancak sınırlı bakım
sağlanabilecektir.
UNFPA’in COVID-19 Salgını Küresel Müdahale Planı kapsamında, gebelik ve annelik bakımına ilişkin
UNFPA müdahalesi 3 aşamalı bir yaklaşımı içermektedir:
1. Gebelik ve annelik bakım hizmetleri veren personelin korunması.
2. Kadınlara güvenli ve etkili gebelik ve annelik bakım hizmetlerisunulması.
3. Anne sağlığı sistemlerinin sürdürülmesi ve korunması.
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Doğum öncesi, doğum sırasında bakımve lohusalık bakımı için bu 3 aşamadaki ayrıntılı uygulama
önerileri, UNFPA’in COVID-19 Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri Teknik Bilgi Notu, Geçici
RehberNisan 2020 [3] belgesinde sunulmuştur.
Bu belge,UNFPA’in COVID-19 Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri Teknik Bilgi Notu (Nisan 2020:
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_MNH_guidance_04.pdf)
belgesine ek olarak, COVID-19 sırasında acil klinik durumlarda telefonda doğum öncesi bakım
hizmetleri verilmesine ilişkin geçici yönlendirme sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu öneriler, DSÖ
yönergelerine, iyi uygulamalara ve en son bilimsel araştırmalara dayalı uzman tavsiyelerini temel
alarak, UNFPA personeli için geçici bir kaynak olarak sunulmaktadır. COVID-19'daki durum hızla
gelişmektedir ve yeni kanıtlar veya bilgiler mevcut olursa ve olduğunda rehber güncellenmeye devam
edecektir. Lohusalık bakımı ile ilgili de geçici bir rehber hazırlanmakta olup kısa zaman içinde
kullanılabilir hale gelecektir.
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Doğum Öncesi Bakım
Bu rehberin genel amacı, gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunan personelin COVID-19 salgını
sırasında kadınların, ailelerin ve sağlık çalışanlarının güvenliğini teşvik eden saygı temelli ve kişiye
özel doğum öncesi bakım hizmetleri verebilmelerini sağlamaktır.
‘COVID-19 şüphesi olan veya tanısı almışlar da dahil olmak üzere tüm gebe kadınlar,
doğumdan önce, doğum sırasında ve sonrasında kaliteli bakım alma hakkına sahiptir. Buna,
doğum öncesi, doğum sırasında, doğum sonrası ve yenidoğan bakım hizmetleri ile zihinsel
sağlık hizmetleri dahildir. (Dünya Sağlık Örgütü, 2020).’
Önümüzdeki haftalar ve aylarda gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunan personel, COVID-19'un
yayılmasını en aza indirmek amacıyla acil olmayan durumlarda doğrudan hasta temasını en aza
indirmeye çalışacaktır [1, 4, 5]. Bazı doğum öncesi randevuları düzenlenerek, kadın doğum
hizmetinde herhangi bir aksama veya durma olmamasını sağlamak için, telesağlık3, diğer bir deyişle
telefonla veya görüntülü sohbet (uzaktan iletişim)4 yoluyla yapılabilir. Ebeler ve diğer doğum öncesi
bakım hizmeti sağlayanlar, klinik tabloya göre, hangi kadınların yüz yüze kontrollere alternatif
uzaktan kontrol yöntemleri için uygun olabileceğine karar vereceklerdir. Öncelikle bu, güvenilir cep
telefonu erişimine sahip ve düşük riskli olduğu kabul edilen kadınlar için geçerli olacaktır. Gebelik
ilerledikçe risk durumunun değişebileceği akılda tutulup, her doğum öncesi kontrolde risk
değerlendirmesi yapılmalıdır.
Kadınlara doğum öncesi bakım (DÖB) kontrolünde fiziki muayene yapmak gerektiğinde, önerilen 1
metrelik mesafede, harcanan süreyi en aza indirmek için muayenenin fiziksel kısmı saygı
çerçevesinde, fakat hızlı bir şekilde yapılmalıdır [6].
Sağlık hizmetleri ve klinikler,



Kuruluşa girmeden önce tüm kadınları COVID-19 belirtileri için triyaj uygulamasından
geçirebilir ve tarayabilir.
Her gün kliniklere gelen kadın sayısını sınırlayabilir.









3

Telesağlık, geleneksel sağlık kuruluşları dışında sağlık hizmeti sunmak için telekomünikasyon ve sanal
teknolojinin kullanımını içerir.
4
Bu belgede “uzaktan kontrol” olarak anılmaktadır.
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Planlanmış DÖB kontrollerinin şeklini değiştirebilir (risk değerlendirmesinden sonra).



DÖB kliniklerini hastane ortamından topluluğa taşıyabilir ve/veya mümkünse acil
veya belirlenen DÖB kliniğine yönlendirme yöntemi düşünebilir. 



Açık ortamlarda (dışarıda) fiziki olmayan değerlendirmeler yapabilir. 



Partnerler/çocuklar gibi destek vermek için gelebilecek kişi sayısını sınırlandırabilir
(DÖB kontrollerinde).



Fiziki muayeneyi bir DÖB kontrolünün danışmanlık ya da soru bölümünden ayırabilir. 
Kadınların sık sık gelmemesi için USG, ilaç yönetimi, kan ve diğer testler gibi
hizmetleri aynı kontrolde birleştirebilir [1, 2, 5-7].

UNFPA COVID-19 Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri Teknik Bilgi Notu (Nisan 2020)
belgesinde triyaj, maruz kalma taraması ve kuruluşta doğum öncesi bakım hizmetlerinin
organizasyonu hakkında daha fazla öneri sunulmaktadır.
Doğum öncesi kontrolün nerede veya nasıl gerçekleştiğine bakılmaksızın, gebelik ve annelik
bakım hizmetinde saygı her zaman ön planda olmalıdır. Bu eşi benzeri görülmemiş
zamanlarda, kadınlar kendileri, bebekleri ve aileleri için korkabilir veya endişelenebilir. Bu
korku ve endişe, bakım verenleri kapsamlı kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) içinde görünce
daha da kötüleşebilir; çünkü bu durum, nazik bir gülümseme görmek gibi basit eylemleri
etkileyebilir. Sağlık personeli, her kadınla dostane, kibarca ve saygı çerçevesinde ilişki
kurmalıdır [8]. Mümkün olduğunda, ebelik bakımının sürekliliği doğum öncesi dönemde,
dahası doğum sırasında ve lohusalık döneminde sağlanmalıdır. Bunun olumlu sonuçları
artırdığı bilinmektedir. Böylece kadın ve refakatçisi ile temas halinde olan sağlık personeli
sayısını azaltacaktır [4, 9, 10].
Aşağıdaki belge, uzaktan yapılan doğum öncesi kontroller (telefon/mesajlaşma
uygulaması/telesağlık) hakkında pratik yönlendirme sağlamaktadır. Bu rehber, kuruluşlara
COVID-19 salgını sırasında temel ve saygı temelinde doğum öncesi bakım sağlamaya devam
etmeleri için yön vermektedir. Alternatif doğum öncesi bakımı sunma yollarına uyum
sağlama aşamasında hizmetlerin desteklenmesini amaçlamaktadır, ancak bu, doğum öncesi
bakımın sağlanması ile ilgili olağan politika ve protokollerin yerini almaz. Hizmetler, pandemi
sona erdikten sonra DSÖ'nün Olumlu Gebelik Deneyimi için Doğum Öncesi Bakım Tavsiyeleri
[10] kılavuzuna göre devam etmelidir.
Telesağlık hizmetlerine başlamadan önce:


DÖB kontrollerindeki değişiklikleri bildirmek ve izlemek için bir sağlık bilgi yönetim
sistemi/stratejisi geliştirin 



Personele, uzaktan DÖB kontrollerini yapmak için gerekli teknolojiyi, eğitimi ve
sistemleri verin. Bu kapsamda, telefonla kontrolleri yapmaları için ebelere yeterli
kaynaklar (cep telefonuna, şarj cihazına, kontör ve sim kartına veya kontör satın
almak için paraya erişim) sağlanmalıdır.



Uzaktan DÖB kontrolleri için kadından aydınlatılmış onam alın ve bunu belgelendirin.
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Alternatif DÖB Kontrol Yolları
Maalesef veriler, birçok ülkede şu anda DSÖ’nün tavsiye ettiği sekiz DÖB kontrolünün yapılmadığı ve
kadınların %65'inden daha azının en az dört DÖB kontrolünden geçtiğini göstermektedir [11]. Bu bilgi
tavsiyeleri değiştirmese de, olağan hizmetlerde olası aksamalar ışığında değerlendirilmelidir ve zaten
az kaynak olan yerlerde kaynakların COVID müdahalesine yönlendirildiği anlamına gelebilir. Bu rehber,
hiçbir şekilde cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin aksatılmasını veya azaltılmasını desteklemez,
ancak mevcut COVID salgını sırasında, tüm kadınların en azından kanıta dayalı doğum öncesi bakıma
erişmesini sağlamak için farklı çalışma yollarının dikkate alınması gerekebileceğini göz önüne
almaktadır. Pandemi sona erdikten sonra, ülkelerin DSÖ tarafından önerilen doğum öncesi bakım
düzeyini sağlamaya çabalamaları hayati önem taşır.
Mümkün olan durumlarda, DSÖ’nün mevcut sekiz DÖB programı sağlanmalı ve sürdürülmelidir [10,
12]. Gerekli teknoloji ve hizmetlerin mevcut olduğu yerlerde, bu temaslardan bazıları uzaktan
gerçekleştirilebilir. Aşağıdaki program, hangi kontrollerin en iyi yüz yüze, hangilerinin uzaktan
yapılabileceği konusunda yönlendirme sunmaktadır (Tablo 1.).
Kontrol şeklinden bağımsız olarak BÜTÜN kadınların:
 Olası COVID-19 belirtileri* ile ilgili değerlendirmeden geçirilmesi ve bilgi alması gerekir.
o Kadınlar belirti veya şüpheli/doğrulanmış COVID-19 vakası ile temas kurduğunu
bildirirse, ülkeye özgü zorunlu izolasyon hakkında bilgi verin ve mümkünse telefonla
iletişimi veya programın yeniden düzenlenmesini önerin (acil ihtiyaç varsa, bakım için
kuruluş/ülke önerilerini izleyin)
 Gebelikte tehlike işaretleri** ve doğum hazırlıklarına*** ilişkin bilgilendirilmesi gerekir.[13]
 Duygusal esenlik ve kişisel güvenlik dahil devamlı hamilelik riski değerlendirmesine tabi
tutulması gerekir.
o Risk değerlendirmesinde olası veya fiili komplikasyonlar tespit edilirse, kontrollerin
daha sık yapılması ve bunların yüz yüze olması gerekebilir.
 Uygun bakım planlamasının sağlanması için bakım hizmetlerine ilişkin yeterli belgelendirme
gerekir.
Gerekirse, uzaktan kontrol belgelerinin kadınların elde tutulan kayıtlarına entegre edilmesi için bir
süreç geliştirilmelidir.

* COVID-19 belirtileri – ateş, yorgunluk, kuru öksürük, acı ve ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğazağrısıveyaishal
(Dünya Sağlık Örgütü, 2020)
**Tehlike işaretleri: Vajinal kanama; Konvülsiyon/nöbetler; Ciddi başağrısı ve/veyabulanık görme; ateşvekendini
yataktan çıkamayacak kadar halsiz hissetme; ciddi karın ağrısı; hızlı ve zor nefes alma (Dünya Sağlık Örgütü, 2017)
*** Doğum hazırlıklarının planlanması; tehlike işaretlerinin bilinmesini, doğum yerinin planlanmasını, yetkin bir
uzmanın doğumda bulunmasını, ulaşımı ve refakatçinin belirlenmesini içerir. (Dünya Sağlık Örgütü, 2016)
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COVID-19 Sırasında Alternatif DÖB Kontrol Yolları Tablolar
Tablo 1. Doğum öncesi bakım kontroller – Uzaktan kontrol olanağının mevcut olması durumunda
DSÖ’nün tavsiye ettiği
mevcut DÖB kontrolleri
1 – 12.hafta

Alternatif DÖB Kontrol Yolları – uzaktan kontrol mümkünse
(COVID-19 belirtileri, tehlike işaretleri** ve doğuma hazırlık***
bilgilerinin olması gerekir)
Yüz yüze
Kapsamlı anamnez alma ve bakım planlaması
Kan basıncı/Kan testleri
USS – varsa
İlk risk değerlendirmesi

2 – 20. hafta

Uzaktan temas– devamlı risk değerlendirmesi dahil

3 – 26. hafta

Uzaktan temas– devamlı risk değerlendirmesi dahil

4 – 30. hafta

Yüz yüze
Kan basıncı/Kan testleri ve fetal kalp hızı dahil karın muayenesi
(palpasyon).
Devamlı risk değerlendirmesi
Uzaktan temas–devamlı risk değerlendirmesi dahil

5 – 34. hafta
6 – 36. hafta

7 – 38. hafta
8 – 40. hafta

Yüz yüze
Kan basıncı/Kan testleri ve fetal kalp hızı dahil karın muayenesi
(palpasyon).
Devamlı risk değerlendirmesi
Doğum planlama
Uzaktan temas– gebelikte yüksek tansiyon veya önceden tespit
edilen fetal büyüme kısıtlılığı yoksa
Yüz yüze
Kan basıncı/Kan testleri ve fetal kalp hızı dahil karın muayenesi
(palpasyon).
Devamlı risk değerlendirmesi
Doğum planlama

* COVID-19 belirtileri – ateş, yorgunluk, kuru öksürük, acı ve ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya
ishal (Dünya Sağlık Örgütü, 2020)
**Tehlike işaretleri: Vajinal kanama; Konvülsiyon/nöbetler; Ciddi başağrısı ve/veya bulanık görme; ateş ve kendini
yataktan çıkamayacak kadar halsiz hissetme; ciddi karın ağrısı; hızlı ve zor nefes alma (Dünya Sağlık Örgütü, 2017)
*** Doğum hazırlıklarının planlanması; tehlike işaretlerinin bilinmesini, doğum yerinin planlanmasını, yetkin bir
uzmanın doğumda bulunmasını, ulaşımı ve refakatçinin belirlenmesini içerir. (Dünya Sağlık Örgütü, 2016)
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Dikkate alınması gerekebilecek ülkelere özel protokoller
Her ülke veya uygulama ortamında, standart DÖB kontrol programı ve gerçekleştirilme yöntemi
değiştirilirken dikkate alınması gereken protokoller, politikalar ve tedavi prosedürleri bulunabilir.
Bunlar aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:



Demir, folik asit, kalsiyum ve kişiyeözel diğer önerilen takviyeler için prosedürler ve bunların
tedariki;
Aşağıdakiler gibi önleyici tedbirler/tedaviler:
o antelmintik profilaksi ve tedavisi
o tetanoz toksoid içeren aşı programları
o sıtma profilaksisi ve tedavisi
o antiretroviral tedavi ve HIV maruziyet öncesi profilaksi
o rutin hastalık ve/veya enfeksiyon taraması ve tedavisi

Takip müdahaleleri, malzeme temini ve uygunluk izleme için prosedürlerinin dikkate alınması
gerekecektir. Belgeleme/kayıt tutma ve acil durum sevk süreçleri için de açık prosedürler gereklidir.
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Uzaktan Doğum Öncesi Bakım Temas Kontrol Listesi
Aşağıdaki kılavuz uzaktan gerçekleştirilecek doğum öncesi bakım kontrolleri içindir. Tüm yüz yüze
kontroller için standart uygulama devam etmelidir. Gerektiğinde, normal doğum öncesi bakım
kontrollerinde ne yapılması gerektiği konusunda yerel yönlendirmelere başvurun. Bu, doğum öncesi
kontrollerin içeriğine ilişkin kapsamlı bir rehber değildir, uzaktan kontrollerin nasıl yapılandırılabileceği
konusunda bir rehberdir.

Uzaktan Doğum Öncesi Kontrollerde Kullanılabilecek Kontrol Listesi
Yönteme bakılmaksızın TÜM kontrollerde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
Saygı Temelli Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetlerinde aşağıdaki hususlar yer alır:
 Bütün kadınlara onurlarını kırmadan saygıyla davranma.
 Gizlilik ve mahremiyetin korunması
 Ayrımcı davranışa maruz bırakılmama
 Kadınların bilgi edinme ve bilgilendirilerek kendi kendine karar verme hakkının
desteklenmesi
Her temasta önerilen işlemler:
 Kendinizi tanıtın ve kadını dostça selamlayın.
 Olası COVID-19 belirtilerini değerlendirin (hem kadın hem de refakatçılarda) ve belirti
tespit edildiğinde bakım için hizmet rehberi ya da uygulama kılavuzuna ve
prosedürlerine bakın.
 Kadının genel sağlığı ve esenliği hakkında bilgi alın.
 Fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel esenliğini dikkate alın.
 Gebeliğin nasıl ilerlediğini sorun.
 Rutin gözlem ve değerlendirme yapın.
 Tüm testleri ve prosedürleri açıklayın ve bunlar için onay alın.
 Öyküsünü gözden geçirin ve risk faktörlerinin değerlendirmesini yapın.
 Tehlike işaretlerini sorun:
 Vajinal kanama
 Konvülsiyon/nöbet
 Ciddi başağrısı ve/veya bulanık görme
 Ateş ve yataktan çıkamayacak kadar halsiz olma
 Ciddi karın ağrısı
 Hızlı veya zor nefes alma
 Sorularını almak ve cevaplamak için zaman ayırın.
 Gebelik haftasına ve gebeliğe özgü bilgi ve eğitim verin.
 Gerektiğinde danışmanlık verin ve yönlendirin.
 Gerekliyse kadının evinden sağlık kuruluşuna acil ulaşım planını görüşün.
 Bir sonraki DÖB kontrolünü ve devam etmekte olan bakımı planlayın.
 Devam eden bakım için belge değerlendirmeleri, görüşmeler ve planlar yapın.
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EK 1: Yüz Yüze Kontrol 1 ve Uzaktan Kontroller 2 ve 3
İlk Yüz Yüze Kontrol 1 (12 hafta)
12 hafta
(İlk üç ay)

Standart ilk DÖB kontrolü
Standart ilk DÖB kontrolüne ek olarak, değerlendirmeler/faaliyetler
aşağıdakileri sağlamalıdır:
 Telesağlık ve DÖB kontrol takvimi hakkında bilgilendirme ve
telefon/video görüşmeleri için onay alma. Kadının telefon
numarasını ve ayrıca yedek bir telefon numarasını teyit edin.
 Kadında, uzaktan DÖB kontrolünü yapan ebenin/personelin
veya hastanenin/sağlık hizmetinin irtibat numarası olduğundan
emin olun.
 Kadına, sadece malzeme temin etmek için sağlık kuruluşunda
DÖB kontrolüne gelmesini önleyecek kadar demir, folik asit,
kalsiyum vb. verin.

Uzaktan kontroller 2 ve 3 (20. ve 26.hafta)
Her temasta önerilen işlemler:
 Kendinizi tanıtın ve kadını dostça selamlayın.
 Olası COVID-19 belirtilerini değerlendirin (hem kadın hem de refakatçilerde) ve belirti tespit
edildiğinde bakım için hizmet rehberi ya da uygulama kılavuzuna ve prosedürlerine bakın.
 Kadının genel sağlığı ve esenliği hakkında bilgi alın
 Fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel esenliğini dikkate alın.
 Gebeliğin nasıl ilerlediğini sorun.
 Rutin gözlem ve değerlendirme yapın.
 Tüm testleri ve prosedürleri açıklayın ve bunlar için onay alın.
 Öyküsünü gözden geçirin ve risk faktörlerinin değerlendirmesini yapın.
 Tehlike işaretlerini sorun:
 Vajinal kanama
 Konvülsiyon/nöbet
 Ciddi başağrısı ve/veya bulanık görme
 Ateş ve yataktan çıkamayacak kadar halsiz olma
 Ciddi karın ağrısı
 Hızlı veya zor nefes alma
 Sorularını almak ve cevaplamak için zaman ayırın.
 Gebelik haftasınave gebeliğe ilişkin bilgi ve eğitim verin.
 Gerektiğinde danışmanlık verin ve yönlendirin.
 Gerekirse kadının evinden sağlık kuruluşuna acil ulaşım planını görüşün.
 Bir sonraki DÖB kontrolünü ve devam etmekte olan bakımı planlayın.
 Devam etmekte olan bakım için belge değerlendirmeleri, görüşmeler ve planlar yapın.
20 ve 26 hafta
(İkinci üç ay)

Kendinizi tanıtın ve dosta selamlayın
 Saygı Temelli Gebelik ve Annelik Bakım
Hizmetleri
Bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
Kadınla birlikte gebelik haftasını hesaplayın ve teyit edin.
Gebeliğiniz şimdiye kadar nasıl geçti?
 Geçmiş DÖB kontrolünden/kontrollerinden
sonuçları görüşün
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İlk DÖB kontrolünüzde herhangi bir sorun tespit edilmiş
miydi?
 Devamlı risk değerlendirmesi
Bebeğinizin/kendinizin geliştiğini ya da büyüdüğünü
hissediyor musunuz?
 Büyümeyle ilgili annenin izlenimi
Bana bebeğinizin nasıl hareket ettiğini anlatın.
 Gebelik ilerledikçe beklenen hareket örüntülerini
paylaşın.
İyi besleniyor musunuz?
 Beslenme tavsiyesi verin
İlaç alıyor musunuz (Demir/parazitvb.)?
 Rutin takviyeler/ilaçlar hakkında bilgi verin.
Tuvalete gitmekte herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?
 İdrar yolu enfeksiyonu işaretleri?
 Kabızlık?
Herhangi bir tehlike işareti fark ettiniz mi?
 Vajinal kanama
 Konvülsiyon/nöbet
 Ciddi başağrısı ve/veya bulanık görme
 Ateş ve yataktan çıkamayacak kadar halsiz olma
 Ciddi karın ağrısı
 Hızlı veya zor nefes alma
Tehlike işareti mevcutsa rutin uygulamaya/politikaya göre
danışmanlık verin veya yönlendirin.
Herhangi bir tehlike işaretiniz olsaydı ne yapardınız?
 Doğuma hazırlık görüşmelerini başlatın.
 Nereden ve nasıl yardım alınacağını belirtin.
En yakın sağlık hizmetine gidebilir misiniz? Nasıl?
 Ulaşıma erişim
 Sosyal güvenlik ya da ekonomik ihtiyaç var mı?
Herhangi bir konu hakkında çok endişeleniyor musunuz?
 Duygusal değerlendirme
Uyumakta sıkıntı yaşıyor musunuz?
 Duygusal değerlendirme
Evde güvende hissediyor musunuz?
 Eş/partner şiddeti/toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet değerlendirmesi
 Hizmetler ve iletişim numaraları ile ilgili bilgi verin
(varsa).
Yardıma ihtiyacınız olduğunda size destek veya yardımcı
olabilecek kişiler var mı?
 Duygusal destek
 Güvenlik planlaması
Sağlığı geliştirme fırsatlarını ve varsa eğitim şansını
değerlendirin.
 Emzirme ve erken ten teması
 Aile Planlaması ve Doğum Aralığı
 Uygulama bağlamında kullanılan önleyici tedaviler
Kontrol takvimine göre:
 Bir sonraki randevuyu belirleyin
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Başka sorunuz var mı? Veya konuşmak istediğiniz bir şey
var mı?
Bir sonraki DÖB kontrolünü ve gebelik veya herhangi bir
tehlike işareti ile ilgili endişeleri varsa takip sürecini
izleyerek doğum öncesi bakımın önemini hatırlatın.




Değerlendirin:
 Kadına şimdi yapılması gereken rutin bir test var mı? Varsa bu test bir sonraki yüz yüze DÖB
kontrolüne kadar ertelenebilir mi?
 Kadının gebeliğin bu aşamasında hangi bilgiye veya eğitime ihtiyacı var?
 Erken doğum belirtilerinden ve doğumun başladığını düşünüyorsa ne yapması
gerektiğinden bahsedin.
 Fetüsün hareketlerini ve hareket örüntüsünde bir değişiklik fark ederse ne yapması
gerektiğini anlatın.
 Yeni bir risk faktörü belirlediniz mi? Belirlediyseniz;
 Bu kadının yüz yüze DÖB kontrolüne ihtiyacı var mı?
 Bu kadın COVID-19 sırasında hastane hizmetlerine erişmek için gerekli yönlendirmeler
hakkında bilgi sahibi mi? (Gebe kadınların hastanede normalden farklı bir yerde görülmeleri
gerekiyor mu? Triyaj ve ilk maruz kalma riski taraması vb. için nereye gitmeleri gerekiyor?)
 Bu kontrolün belgelerini nasıl/nerede hazırlayacaksınız?
 Kadının yazılı kayıtlarına telefonda uzaktan kurulan bir önceki iletişimin tarihini ve
ayrıntılarını ekleyin.
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Ek 2: Yüz Yüze Kontrol 4 ve Uzaktan Kontrol 5
Yüz Yüze Kontrol 4 (yaklaşık 30.haftada)
30. hafta
(Üçüncü üç ay)

Standart sonraki DÖB kontrolü

Uzaktan kontrol 5 (34.Hafta)
Her temasta önerilen işlemler:
 Kendinizi tanıtın ve kadını dostça selamlayın.
 Olası COVID-19 belirtilerini değerlendirin (hem kadın hem de refakatçılarda) ve belirti
tespit edildiğinde bakım için hizmet rehberi ya da uygulama kılavuzuna ve
prosedürlerine bakın.
 Kadının genel sağlığı ve esenliği hakkında bilgi alın.
 Fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel esenliğini dikkate alın.
 Gebeliğin nasıl ilerlediğini sorun.
 Rutin gözlem ve değerlendirme yapın.
 Tüm testleri ve prosedürleri açıklayın ve bunlar için onay alın.
 Öyküsünü gözden geçirin ve risk faktörlerinin değerlendirmesini yapın.
 Tehlike işaretlerini görüşün:
 Vajinal kanama
 Konvülsiyon/nöbet
 Ciddi baş ağrısı ve/veya bulanık görme
 Ateş ve yataktan çıkamayacak kadar halsiz olma
 Ciddi karın ağrısı
 Hızlı veya zor nefes alma
 Sorularını almak ve cevaplamak için zaman ayırın.
 Gebelik haftasına ve gebeliğe ilişkin bilgi ve eğitim verin.
 Gerektiğinde danışmanlık verin ve yönlendirin.
 Gerekirse kadının evinden sağlık kuruluşuna acil ulaşım planını görüşün.
 Bir sonraki DÖB kontrolünü ve devam etmekte olan bakımı planlayın.
 Devam eden bakım için belge değerlendirmeleri, görüşmeler ve planlar yapın.
34. hafta
(Üçüncü üç ay)

Kendinizi tanıtın ve dostça selamlayın.
 Saygı Temelli Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri
Bugün nasıl hissediyorsunuz?
Kadınla birlikte gebelik haftasını hesaplayın ve teyit edin.
Gebeliğiniz şimdiye kadar nasıl geçti? Veya son DÖB
kontrolünden beri nasılsınız?
 Geçmiş
DÖB
kontrolünden/kontrollerinden
sonuçları görüşün.
Hamileliğinizi etkileyebilecek herhangi bir sorun tespit
edildi mi?
 Devamlı risk değerlendirmesi
 Hızla müdahale gerektirebilir - kanama, diyabet,
kan basıncı vb.
Son DÖB kontrolünüzde bebeğinizin büyümesi ölçüldü mü?
Ebenin bu konuda herhangi bir endişesi var mıydı?
Bebeğinizin o zamandan beri büyüdüğünü düşünüyor
musunuz?
 Büyüme ile ilgili annenin izlenimleri
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Bana bebeğinizin nasıl hareket ettiğini anlatın.
 Gebelik ilerledikçe beklenen normal hareket
örüntülerini paylaşın.
 Bebeğinin normalden daha az veya farklı hareket
ettiğini hissetmesi durumunda ne yapması
gerektiği ile ilgili bilgi verin.
İyi besleniyor musunuz?
Kilo aldığınızı hissediyor musunuz?
 Beslenme tavsiyesi verebilirsiniz.
İlaç alıyor musunuz (Demir/parazit vb.)?
 Rutin takviyeler/ilaçlar hakkında bilgi verin.
Tuvalete gitmekte herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?
 İdrar yolu enfeksiyonu işaretleri?
 Kabızlık?
Herhangi bir tehlike işareti fark ettiniz mi?
 Vajinal kanama
 Konvülsiyon/nöbet
 Ciddi baş ağrısı ve/veya bulanık görme
 Ateş ve yataktan çıkamayacak kadar halsiz olma
 Ciddi karın ağrısı
 Hızlı veya zor nefes alma
Tehlike işareti mevcutsa rutin uygulamaya/politikaya
göre danışmanlık verin veya yönlendirin.
Herhangi bir tehlike işaretiniz olsaydı ne yapardınız?
 Doğuma hazırlık görüşmelerini başlatın.
 Nereden ve nasıl yardım alınacağını belirtin.
Bana doğumun başladığını gösterebilecek bazı işaretler
söyleyin.
 Erken doğumdan ve ne zaman yardım
alınacağından bahsedin.
 Spontan suyun gelmesini ve ne zaman yardım
isteyeceğinigörüşün.
Doğumda size kim refakat edecek?
 Doğumda refakatçının önemini bildirin.
En yakın sağlık kuruluşuna gidebilir misiniz? Nasıl?
 Ulaşıma erişim
 Sosyal güvenlik ya da ekonomik ihtiyaç var mı?
Herhangi bir konu hakkında çok endişeleniyor musunuz?
 Duygusal değerlendirme
Uyumakta sıkıntı yaşıyor musunuz?
 Duygusal değerlendirme
Evde güvende hissediyor musunuz?
 Eş/partner şiddeti/toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet değerlendirmesi
Yardıma ihtiyacınız olduğunda size destek olabilecek veya
size yardımcı olabilecek kişiler var mı?
 Duygusal destek
 Güvenlik planlaması
Sağlığı geliştirme fırsatlarını ve varsa eğitim şansını
değerlendirin.
 Emzirme ve erken ten teması
 Aile Planlaması ve Doğum Aralığı
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Uygulama bağlamında kullanılan
önleyici tedaviler
Kontrol takvimine göre:
 Bir dahaki randevuyu belirleyin
Başka sorunuz var mı?
Bir sonraki DÖB kontrolünü ve doğumun başlangıcı veya
herhangi bir tehlike işareti ile ilgili endişeleri varsa takip
sürecini izleyerek doğum öncesi bakımın önemini
hatırlatın.





Değerlendirin:
 Kadına şimdi yapılması gereken rutin bir test var mı? Varsa bu test bir sonraki yüz yüze DÖB
kontrolüne kadar ertelenebilir mi?
 Kadının gebeliğin bu aşamasında hangi bilgiye veya eğitime ihtiyacı var?
 Erken doğum belirtilerinden ve doğumun başladığını düşünüyorsa ne yapması
gerektiğinden bahsedin.
 Fetüsün hareketleri ve hareket örüntüsünde bir değişiklik fark ederse ne yapması
gerektiği ile ilgili bilgi verin.
 Doğum hazırlıklarını görüşün.
 Yeni bir risk faktörü belirlediniz mi? Belirlediyseniz;
 Bu kadının yüz yüze DÖB kontrolüne ihtiyacı var mı?
 Bu kontrolün belgelerininasıl/nerede hazırlayacaksınız?
 Kadının yazılı kayıtlarına telefonda kurulan bir önceki iletişimin tarihini ve ayrıntılarını
ekleyin.
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Ek 3: Yüz Yüze Kontrol 6, Uzaktan Kontrol 7, Yüz Yüze Kontrol 8
Yüz Yüze Kontrol 6 (yaklaşık 36.haftada)
36. hafta
(Üçüncü üç ay)

Standart sonraki DÖB kontrolü

Uzaktan kontrol 7 (38. Hafta)
Her temasta önerilen işlemler:
 Kendinizi tanıtın ve kadını dostça selamlayın.
 Olası COVID-19 belirtilerini değerlendirin (hem kadın hem de refakatçilerde) ve belirti
tespit edildiğinde bakım için hizmet rehberi ya da uygulama kılavuzuna ve
prosedürlerine bakın.
 Kadının genel sağlığı ve esenliği hakkında bilgi alın.
 Fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel esenliğini dikkate alın.
 Gebeliğin nasıl ilerlediğini sorun.
 Rutin gözlem ve değerlendirme yapın.
 Tüm testleri ve prosedürleri açıklayın ve bunlar için onay alın.
 Öyküsünü gözden geçirin ve risk faktörlerinin değerlendirmesini yapın.
 Tehlike işaretlerini görüşün:
 Vajinal kanama
 Konvülsiyon/nöbet
 Ciddi baş ağrısı ve/veya bulanık görme
 Ateş ve yataktan çıkamayacak kadar halsiz olma
 Ciddi karın ağrısı
 Hızlı veya zor nefes alma
 Sorularını almak ve cevaplamak için zaman ayırın.
 Gebelik haftasına ve gebeliğe özgü bilgi ve eğitim sağlayın.
 Gerektiğinde danışmanlık verin ve yönlendirin.
 Gerekirse kadının evinden sağlık kuruluşuna acil ulaşım planını görüşün.
 Bir sonraki DÖB kontrolünü ve devam etmekte olan bakımı planlayın.
 Devam etmekte olan bakım için belge değerlendirmeleri, görüşmeler ve planlar yapın.
38. hafta
Kendinizi tanıtın ve dostça selamlayın.

 Saygı Temelli Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri
(Üçüncü üç ay sonları)
Bugün nasıl hissediyorsunuz?

Kadınla birlikte gebelik haftasını hesaplayın ve teyit edin.

Gebeliğiniz şimdiye kadar nasıl geçti? Veya son DÖB

kontrolünden beri nasılsınız?
 Geçmiş
DÖB
kontrolünden/kontrollerinden
sonuçları görüşün.

Hamileliğinizi etkileyebilecek herhangi bir sorun tespit
edildi mi?
 Devamlı risk değerlendirmesi
 Hızla müdahale gerektirebilir - kanama, diyabet,
kan basıncı vb.
Son DÖB kontrolünüzde bebeğinizin büyümesi ölçüldü mü?

Ebenin bu konuda herhangi bir endişesi var mıydı?
Bebeğinizin o zamandan beri büyüdüğünü düşünüyor
musunuz?
 Büyüme ile ilgili annenin izlenimleri
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Bana bebeğinizin nasıl hareket ettiğini anlatın.
 Gebelik ilerledikçe beklenen normal hareket
örüntülerini paylaşın.
 Bebeğinin normalden daha az veya farklı hareket
ettiğini hissetmesi durumunda ne yapması
gerektiği ile ilgili bilgi verin.
İyi besleniyor musunuz?
Kilo aldığınızı hissediyor musunuz?
 Beslenme tavsiyesi verebilirsiniz.
İlaç alıyor musunuz (Demir/parazit vb.)?
 Rutin takviyeler/ilaçlar hakkında bilgi verin.
Tuvalete gitmekte herhangi bir sorun yaşıyor musunuz?
 İdrar yolu enfeksiyonu işaretleri?
 Kabızlık?
Herhangi bir tehlike işareti fark ettiniz mi?
 Vajinal kanama
 Konvülsiyon/nöbet
 Ciddi baş ağrısı ve/veya bulanık görme
 Ateş ve yataktan çıkamayacak kadar halsiz olma
 Ciddi karın ağrısı
 Hızlı veya zor nefes alma
Tehlike işareti mevcutsa rutin uygulamaya/politikaya
göre danışmanlık verin veya yönlendirin.
Herhangi bir tehlike işaretiniz olsaydı ne yapardınız?
 Doğuma hazırlık görüşmelerini başlatın.
 Nereden ve nasıl yardım alınacağını belirtin.
Bana doğumun başladığını gösterebilecek bazı işaretler
söyleyin.
 Spontan suyun gelmesini ve ne zaman yardım
alınacağını görüşün.
Doğumda size kim refakat edecek?
 Doğumda refakatçinin önemini görüşün (DSÖ
tavsiyesi) ve refakatçinin COVID belirtileri
göstermemesi ve iyi olması gerektiğini belirtin.
Varsa yerel kısıtlamalardan bahsedin.
 Alternatif bir doğum refakatçisi planlama
gerekliliğini görüşün.
En yakın sağlık kuruluşuna gidebilir misiniz? Nasıl?
 Ulaşıma erişim
 Sosyal güvenlik ya da ekonomik ihtiyaç var mı?
Herhangi bir konu hakkında çok endişeleniyor musunuz?
 Duygusal değerlendirme
Uyumakta sıkıntı yaşıyor musunuz?
 Duygusal değerlendirme
Evde güvende hissediyor musunuz?
 Eş/partner şiddeti/toplumsal cinsiyete dayalı
şiddet değerlendirmesi
Yardıma ihtiyacınız olduğunda size destek olabilecek veya
yardımcı olabilecek kişiler var mı?
 Duygusal destek
 Güvenlik planlaması
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Sağlığı geliştirme fırsatlarını ve varsa eğitim şansını
değerlendirin.
 Emzirme ve erken ten teması
 Aile Planlaması ve Doğum Aralığı
 Uygulama bağlamında kullanılan önleyici tedaviler
Bir sonraki randevuyu belirleyin.
Başka sorunuz var mı?
Bir sonraki DÖB kontrolünü ve doğumun başlangıcı veya
herhangi bir tehlike işareti ile ilgili endişeleri varsa takip
sürecini izleyerek doğum öncesi bakımın önemini
hatırlatın.







Değerlendirin:
 Kadına şimdi yapılması gereken rutin bir test var mı? Varsa bu test bir sonraki yüz yüze DÖB
kontrolüne kadar ertelenebilir mi?
 Kadının gebeliğinbu aşamasında hangi bilgiye veya eğitime ihtiyacı var?
 Erken doğum belirtilerini ve doğumun başladığını düşünüyorsa ne yapması gerektiğini
anlatın.
 Doğum sürecinde yetkin bir doğum sağlık çalışanının bulunmasının öneminden bahsedin.
 Fetüsün hareketlerinden ve hareket örüntüsünde bir değişiklik fark ederse ne yapması
gerektiğinden bahsedin.
 Doğum hazırlıklarını görüşün.
 Kadının doğum için geldiğinde yanında neler getirmesi gerektiğini anlatın.
 Emzirmeyi ve derhal ten teması kurma hakkında konuşun.
 COVID-19 bağlamında erken taburculuk/yüz yüze DÖB-DS kontrol programındaki
değişiklik olasılıklarından bahsedin.
 Yeni bir risk faktörü belirlediniz mi? Belirlediyseniz;
 Bu kadının yüz yüze DÖB kontrolüne ihtiyacı var mı?
 Bu kontrolün belgelerini nasıl/nerede hazırlayacaksınız?
 Kadının yazılı kayıtlarına telefonla gerçekleştirilen bir önceki iletişimin tarihini ve ayrıntılarını
girin.

Yüz Yüze Görüşme (39-40. hafta)
39-40. hafta
(Üçüncü üç ayın sonları)

Standart bir sonraki DÖB kontrolü 40 haftanın sonrasında başka
DÖB kontrolleri gerekiyorsa, bunlar yüz yüze olmalıdır.
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COVID-19 Sırasında Lohusalık Bakımı
Giriş
COVID-19'un (SAR-CoV-2 adlı yeni koronavirüsün neden olduğu hastalık), tüm ülkelerde olmasa da
çoğunda görüleceği öngörülmektedir. COVID-19 ile ilgili olarak, enfeksiyonların büyük çoğunluğunun çok
hafif veya hiç belirti göstermeyeceği bilinmektedir. Herkes ciddi hastalık riski altında değildir. İleri
yaşlardaki kişilerin ve mevcut solunum, kalp ve/veya metabolik bozuklukları ve bağışıklık yetmezliği olan
kişilerin orta ila şiddetli hastalık geçirme riski daha yüksektir.
Gebelikte COVID-19’un seyri hakkında sınırlı veri bulunmakla beraber, bugüne kadar yayınlanan
çalışmalara göre gebeliğin sonlarında ciddi hastalık riski veya yenidoğan için önemli bir risk
görülmemektedir. Bu makale yazıldığı sırada COVID-19'un erken gebelik üzerindeki etkileri hakkında
bilgi henüz mevcut değildir. Doğurganlık dönemindeki gebe olmayan kadınlarda da ciddi hastalık
geçirme riski daha düşüktür [1,2].
Yeterli kaynak ayrılmayan sağlık sistemlerinde virüsün akut bakım hizmetleri üzerindeki önemli etkiler
bırakacağı muhtemeldir. Gebelik ve annelik bakım hizmetleri, temel sağlık hizmeti olarak
önceliklendirilmeye devam edilmelidir ve aile planlaması, acil gebeliği önleyici yöntem, cinsel yolla
bulaşan enfeksiyonların tedavisi, kürtaj sonrası bakım ve yasal olan yerlerde, yasaların izin verdiği ölçüde
güvenli kürtaj hizmetleri gibi diğer cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin de temel sağlık hizmetleri
olarak erişilebilir kalması gerekmektedir [3].
Gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunan personel (ebeler ile anne ve yenidoğan sağlık hizmetleri
sağlayan diğer tüm sağlık çalışanları dahil), ister sağlık kuruluşlarında ister toplum içinde olsun, temel
sağlık çalışanlarıdır ve gebe kadınlara ve bebeklerine bakım sağlamaya devam edebilmeleri için
korunmalı ve önceliklendirilmelidir. Bu pandemi sırasında gebelik ve annelik bakım hizmetleri veren
personelin halk sağlığı veya genel tıbbi alanlarda çalışmak üzere yönlendirilmeleri sonucunda anne ve
yenidoğanlar açısından istenmeyen sonuç riski artar.
Gebelik ve annelik bakım hizmetleri veren personel, tüm kişisel koruyucu ekipmana (KKE) tam erişim,
hijyen koşullarının karşılandığı güvenli ve saygı dolu bir çalışma ortamında çalışma hakkına sahiptir [4].
Sağlıklı bir işgücüyle kadınlar ve yenidoğanları için sürekli kaliteli bakım verilebilecektir. Sağlıklı ebeler ve
diğer sağlık personeli olmadan kadınlar ve yenidoğanlara ancak sınırlı bakım sağlanabilecektir.

UNFPA’in COVID-19 Pandemisi Küresel Müdahale Planı kapsamında, UNFPA müdahalesi 3 aşamalı bir
yaklaşım içermektedir:
1. Gebelik ve annelik bakım hizmetleri veren personelin korunması.
2. Kadınlara güvenli ve etkili gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunulması.
3. Anne sağlığı sistemlerinin sürdürülmesi ve korunması.

44

Doğum öncesi, doğum sırasında bakım ve lohusalık bakımı için bu 3 aşamadaki ayrıntılı uygulama
önerileri, UNFPA’in COVID-19 Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri Teknik Bilgi Notu, Geçici Rehber
Nisan
2020
(https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID19_MNH_guidance_04.pdf) [3] belgesinde sunulmuştur.
Bu belge, acil klinik durumlarda telesağlık vasıtasıyla lohusa bakımı (LB) sağlanmasına ilişkin geçici
yönlendirme sağlamak için Teknik Bilgi Notuna ek olarak hazırlanmıştır. Bu öneriler, DSÖ yönergelerine,
iyi uygulamalara ve en son bilimsel araştırmalara dayalı uzman tavsiyelerini temel alarak UNFPA
personeli için geçici bir kaynak olarak sunulmaktadır. COVID-19'daki durum hızla gelişmektedir ve yeni
kanıtlar veya bilgiler mevcut olursa ve olduğunda rehber güncellenmeye devam edecektir.

45

Lohusalık Bakımı
Bu rehberin genel amacı, gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunan personelin COVID-19 salgını
sırasında kadınların, ailelerin ve sağlık çalışanlarının güvenliğini teşvik eden saygı temelli ve kişiye özel
bakım hizmetleri verebilmelerini sağlamaktır.
‘COVID-19 şüphesi olan veya tanısı almışlar da dahil olmak üzere tüm gebe kadınlar, doğumdan önce,
doğum sırasında ve sonrasında kaliteli bakım alma hakkına sahiptir. Buna, doğum öncesi, doğum
sırasında, doğum sonrası ve yenidoğan bakım hizmetleri ile zihinsel sağlık hizmetleri dahildir. [5]’
Önümüzdeki haftalar ve aylarda gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunan personel, COVID-19'un
yayılmasını en aza indirmek amacıyla acil olmayan durumlarda doğrudan hasta temasını en aza
indirmeye çalışacaktır [1, 5]. Sonuç olarak, standart sağlık kuruluşulohusalık bakım rutinleri ve takip
amaçlı topluluk temasları değişebilir. İyi kadınlar ve bebekleri, yerel politikalarda yapılan değişikliklere
bağlı olarak sağlık kuruluşlarından daha önce taburcu edilebilir ve hizmette kesinti olmamasını veya
kadının annelik bakımında aksama olmamasını sağlamak için bazı lohusalık kontrolleri, telesağlık5, diğer
bir deyişle telefon veya görüntülü sohbet (uzaktan iletişim)6 yoluyla yapılabilir. Sağlık kuruluşunda
görüşmek yerine gerektiği şekilde eğitilmiş sağlık çalışanları tarafından yapılan ev ziyaretleriyle
görüşülebilir. Ebeler ve diğer temel lohusalık bakımı verenleri, klinik tabloya göre, hangi kadınların erken
taburculuk ve yüz yüze kontrollere alternatif uzaktan kontrol yöntemleri için uygun olabileceğine karar
vereceklerdir. Öncelikle bunlar, güvenilir bir cep telefonu erişimi olan ve düşük komplikasyon riski
altında olduğu düşünülen kadınlar olacaktır.
Kadınlara herhangi bir görüşme sırasında fiziki muayene yapmak gerektiğinde, önerilen 1 metrelik
mesafede, harcanan süreyi en aza indirmek için muayenenin fiziksel kısmı saygı çerçevesinde fakat hızlı
bir şekilde yapılacaktır [5].
Sağlık hizmetleri ve klinikler:
 Kuruluşa girmeden önce veya kuruluştan ayrılmadan önce tüm kadınları ve refakatçılarını COVID-19
belirtileri veya işaretleri7için triyaj uygulamasından geçirebilir ve tarayabilir.

5

Telesağlık, geleneksel sağlık tkuruluşlarıdışında sağlık hizmeti sunmak için telekomünikasyon ve sanal
teknolojinin kullanımını içerir.
6 Bu belgede “uzaktan kontrol” olarak anılmaktadır.
7 COVID-19

belirtileri – ateş, yorgunluk, kuru öksürük, acı ve ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal

46

(Triyaj, maruz kalma taraması ve kuruluşta ve uzaktan doğum öncesi/doğum sonrası bakım
hizmetlerinin organizasyonu hakkında daha fazla öneri için UNFPA Teknik Bilgi Notu: Gebelik
ve Annelik Bakım Hizmetleri, Nisan 2020'ye bakınız) [3].
 Lohusalık kontrollerine katılım, yalnızca kadınları, belirtisi olmayan bir refakatçıyı ve
gebelik ve annelik bakım hizmeti sunan personeli içerecek şekilde kısıtlanabilir.
Mümkün olan yerlerde, çocuklar, diğer aile üyeleri ve refakatçiler kadınlara klinik
muayenesinde eşlik etmemelidir.
 Planlanmış lohusalık kontrollerinin şeklini değiştirebilir (risk değerlendirmesinden
sonra).
 Fiziki muayeneyi lohusalık kontrolünün tartışma/soru bölümünden ayırabilir [1, 4,
6,7].
Lohusalık kontrolünün nerede veya nasıl gerçekleştiğine bakılmaksızın, gebelik ve annelik
bakım hizmetinde saygı her zaman ön planda olmalıdır [4, 7]. Bu eşi benzeri görülmemiş
zamanlarda, kadınlar kendileri, bebekleri ve aileleri için korkabilir veya endişelenebilir. Bu
korku ve endişe, bakım verenleri kapsamlı kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) içinde görünce
daha da kötüleşebilir; çünkü bu durum, nazik bir gülümseme görmek gibi basit eylemleri
etkileyebilir. Sağlık personeli, her kadınla dostane, kibarca ve saygı çerçevesinde ilişki
kurmalıdır.
Mümkün olduğunda, ebelik bakımının sürekliliği lohusalık döneminde sağlanmalıdır. Bunun
olumlu sonuçlarıartırdığı bilinmektedir. Böylece kadın ve bebeği ile temas halinde olan bakım
veren sayısı azalacaktır [3, 8].
Aşağıdaki belge, uzaktan yapılan doğum sonrası kontroller (telefon/mesajlaşma
uygulaması/telesağlık) hakkında pratik yönlendirme sağlamaktadır. Bu rehber, kuruluşlara
COVID-19 salgını sırasında temel ve saygı temelinde lohusalık bakımı sağlamaya devam
etmeleri için yön vermektedir. Alternatif doğum lohusalık bakımı sunma yollarına uyum
sağlama aşamasında hizmetlerin desteklenmesini amaçlamaktadır, ancak bu, doğum sonrası
bakımın sağlanması ile ilgili olağan politika ve protokollerin yerini almaz. Hizmetler, pandemi
sona erdikten sonra DSÖ'nün anne lohusalık ve yenidoğan bakımıüzerine tavsiyeler [10]
kılavuzuna göre devam etmelidir[9].

Telesağlık hizmetlerine başlamadan önce:
 Lohusalık kontrollerindeki değişiklikleri bildirmek ve izlemek için bir sağlık bilgi
yönetim sistemi stratejisi geliştirin
 Personele, uzaktan lohusalık kontrollerini gerçekleştirmek için gerekli teknolojiyi,
eğitimi ve sistemleri verin. Bu kapsamda telefonla kontrolleri gerçekleştirmek için
ebelere yeterli kaynaklar (cep telefonuna, şarj cihazına, kontör ve sim kartına veya
kontör satın almak için paraya erişim) sağlanmalıdır.
 Uzaktan lohusalık kontrolleri için kadından aydınlatılmış onam alın ve bunu
belgelendirin. Aynı zamanda kadının ihtiyaç halinde sağlık hizmetlerine
ulaşabileceğinden emin olun.
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COVID-19 Sırasında Alternatif Kontrol Yolları
Doğum sonrası bakım, kadın ve yenidoğanın ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü,
doğum sonrası en az dört kontrol yapılmasını tavsiye etmektedir [9]. Uzaktan kontrol, düşük risk olarak
kabul edilen kadınlar ve yenidoğanlar için uygun olabilir. Kadınların uzaktan kontrol için uygun olup
olmadığını belirlerken, gebelik ve annelik bakım hizmetleri sunan personelin kadınlara yönelik mevcut
desteği ve yaptıklarıdoğum sayısını dikkate alması gerekir. Örneğin, başarılı emzirme öyküsü olan düşük
riskli, birden fazla doğum yapmış kadın, çok az ev desteği olan ve ilk doğumunu yapan bir kadına kıyasla
uzaktan kontroller için daha uygun olabilir.
Aşağıdaki hususlar görülen kadınlarda ve/veya yenidoğanlarda yüz yüze kontroleöncelik verilmelidir:
 Toplumsal cinsiyete dayalışiddet ve akıl sağlığı sorunları da dahil olmak üzere sosyal ve duygusal
kırılganlıkları olduğu bilinen veya risk altında olan
 Komplike veya müdahaleli doğumlar
 Prematürite doğum/düşük doğum ağırlığı
 Diğer anne ve yenidoğan zorlukları. Bu, bebek besleme ile ilgili uzaktan yeterince
değerlendirilemeyecek sorunları içerebilir [1].
Her kontrolde, türüne bakılmaksızın, TÜM kadınlar ve yenidoğanların:
 Olası COVID-19 belirtileri* ile ilgili değerlendirmeden geçirilmesi ve bilgi alması gerekir.
 Kadınlar belirti veya şüpheli/doğrulanmış COVID-19 ile temas kurduğunu bildirirse, ülkeye özgü
zorunlu izolasyon hakkında bilgi verin ve mümkünse telefonla iletişimi veya programın yeniden
düzenlenmesini önerin (acil ihtiyaç varsa, bakım için kuruluş/ülke önerilerini izleyin)
 Yenidoğan tehlike işaretleri ** ve lohusalık komplikasyonlarına*** ilişkin bilgilendirilmesi
gerekir.
 Duygusal esenlik ve kişisel güvenlik dahil devamlı risk değerlendirmesine tabi tutulması gerekir.
 Risk değerlendirmesinde olası veya fiili komplikasyonlar tespit edilirse, kontrollerin daha sık
gerçekleştirilmesi ve bunların yüz yüze olması gerekebilir
 Uygun bakım planlamasının sağlanması için bakım hizmetlerine ilişkin yeterli belgeverilmesi
gerekir.

Gerekirse, uzaktan kontrol belgelerini kadınların elde tutulan kayıtlarına entegre etmek için bir süreç
geliştirilmelidir.
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Tablo 1. Lohusalık Kontrolleri – Uzaktan Kontrol Olanağı Varsa
Mevcut DSÖ 2013 Asgari
Lohusalık Kontrol Tavsiyeleri
[9]

Alternatif lohusalık bakımı şekli – uzaktan kontrol olasılığı varsa
(COVID-19 belirtileri*, yenidoğan tehlike işaretleri** ve anne
komplikasyonları*** ile ilgili bilgi ve eğitim olmalıdır.)

Doğum – 24
saat

Yüz yüze
Enfeksiyon riskini değerlendirin ve tavsiye edilen KKE’nin
giyildiğinden emin olun.
Varsa rutin yüz yüze değerlendirme ve taburculuk öncesi kontrol
listesi ****. Sağlık kuruluşlarına gereksiz ziyaretleri önlemek için
yeterli rutin ve reçeteli ilaç verilmesini sağlayın.
Sağlık kuruluşunda doğum - mevcut, yerel yönergelere göre
taburculuk. Normalden daha erken taburcu edilen kadınların evde
iyi desteklenebilmelerini ve bir doğum bakımı sağlayıcısı tarafından
sürekli evde ve/veya telefon desteği için mevcut sistemler
bulunduğundan emin olun.

3. gün (48-72
saat)
2. hafta (7-14
gün)

Evde Doğum – Yetkin bir profesyonel tarafından 24 saat içinde yüz
yüze değerlendirme yapılmalıdır.
Uzaktan temas
Devamlı risk değerlendirmesini içerir.
Yüz yüze temas
Enfeksiyon riskini değerlendirin ve tavsiye
edilen KKE’nin giyildiğinden emin olun.
Devamlı risk değerlendirmesini içerir.

6. hafta (~42
gün)

Yöntem
kadının
ihtiyaçlarına
bağlı
olarak değiştirilebilir.

Uzaktan kontrol
Devam eden risk değerlendirmesini içerir.
Gebeliği önleyici yöntemihtiyaçlarının
görüşüldüğünden ve karşılandığından
emin olun.

* COVID-19 belirtileri – ateş, yorgunluk, kuru öksürük, acı ve ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal [5].
** Yenidoğan tehlike işaretleri: yetersiz beslenme; konvülsiyonlar; hızlı nefes alma (hız≥60/dk.); göğüs duvarında ciddi bir içe
doğru çöküklük; kendiliğinden hareket etmemesi, ateş (ısı ≥37.5); düşük vücut ısısı (ısı<35.5); ve ilk 24 saatte sarılık veya daha
sonrasında avuç içlerinin/tabanlarının sarı olması [9].
***Tehlike işaretleri: lohusalık kanaması; preeklampsi/eklampsi; enfeksiyonve derin ven trombozu
**** Varsa olanı kullanın veya şu linktekini
content/uploads/PNC-Checklist_Asia-1.pdf [10]

kullanabilirsiniz
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https://www.healthynewbornnetwork.org/hnn-

Bu tablo, önerilen minimum doğum sonrası ziyaret sayısına dayanmaktadır. Birçok kadın lohusalık
döneminde daha yoğun destekten faydalanacaktır. Daha fazla uzaktan veya yüz yüze kontroller de buna
dahil olabilir. Kontrol sayısı her kadının bireysel ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.
Yüz yüze kontrollerde DSÖ yönergelerine göre uygun KKE'yi sağlayın [11, 12]. Daha fazla ayrıntı için bkz.:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2eng.pdfvehttps://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-communityduring-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)outbreak

Uzaktan Lohusalık Kontrolünde Kullanılabilecek Kontrol Listesi
Aşağıdaki kılavuz uzaktan lohusalık kontrolleri içindir. Tüm yüz yüze ziyaretler için standart uygulama
devam etmelidir. Gerektiğinde, rutin doğum sonrası kontrollerde neler olması gerektiği konusunda yerel
rehberliğe başvurun. Bu, doğum sonrası ziyaretlerin içeriğine ilişkin kapsamlı bir rehber değildir. Uzaktan
kontrollerin nasıl yapılandırılabileceği konusunda bir rehberdir.
Evde destek kaynaklarını/ağını ve meydana gelebilecek değişiklikleri tartışın (artık evde kadını
desteklemek üzere seyahat edemeyecek olan aile üyeleri, artık mevcut olmayan çocuk bakımı verenler).
Kadını, mümkün olduğunda topluluk destek kaynaklarıyla bağlantıya geçirin.
Özellikle acil durumlarda, kadının lohusalıkta ebe veya anne bakım hizmeti veren personele ne zaman
ve nasıl başvurabileceğini görüşün.
Aile planlaması/doğum aralığı hakkında konuşun. Uzun süreli ve geri dönüşümlü gebeliği önleyici
yöntemler de dahil olmak üzere tüm gebeliği önleyici yöntemler, doğum sonrası yüz yüze kontrol
sınırlamaları dahilinde gebeliği önleyici yöntemlerin nasıl değişebileceği bağlamında tartışılmalıdır.
Geleneksel doğum aralığı yöntemlerinin başarısızlık risklerini anlatın. COVID ile değiştiyse gebeliği
önleyici hizmetlerin nasıl ve nereden alınacağından bahsedin ve mümkünse sağlık kuruluşundan taburcu
edilmeden önce veya doğum sonrası yüz yüze ziyaretler sırasında tercih edilengebeliği önleyici yöntemi
tedarik etmeye çalışın.
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Uzaktan Lohusalık Kontrolleri
Uzaktan Lohusalık Kontrolünde Kullanılabilecek Kontrol Listesi
Yönteme bakılmaksızın TÜM kontrollerde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:
Saygı Temelli Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri şunları içerir:
 Bütün kadınlara onurlarını kırmadan saygıyla davranma.
 Gizlilik ve mahremiyetin korunması
 Ayrımcı davranışa maruz bırakılmama
 Kadınların bilgi edinme ve bilgilendirilerek kendi kendine karar verme hakkının
desteklenmesi
Önerilen işlemler
 Kendinizi tanıtın ve kadını dostça selamlayın.
 Olası COVID-19 belirtilerini değerlendirin (hem kadın hem de refakatçilerde) ve belirti
tespit edildiğinde bakım için hizmet rehberi ya da uygulama kılavuzuna ve prosedürlerine
bakın.
 Kadının genel sağlığı ve esenliği hakkında bilgi alın.
 Fiziksel, sosyal, duygusal ve kültürel esenliğini dikkate alın.
 Bebeğin aldıkları, çıkardıkları ve faaliyetleri dahil sağlığı hakkında bilgi alın.
 Hem kadın hem bebekte rutin gözlem ve değerlendirme yapın.
 Tüm değerlendirmeleri, testleri ve prosedürleri açıklayın ve bunlar için onay alın.
 Gebeliği, doğum ve bugüne kadar olan öyküsünü gözden geçirin ve risk faktörlerinin
değerlendirmesini yapın.
 Yenidoğan tehlike işaretleri hakkında konuşun:
 yetersiz beslenme
 konvülsiyonlar
 hızlı nefes alma (hız≥60/dak)
 göğüs duvarında ciddi bir içe doğru çöküklük
 kendiliğinden hareket etmemesi
 ateş (ateş ≥37.5)
 düşük vücut ısısı (ateş <35.5)
 ilk 24 saatte sarılık veya sonrasında avuç içlerinin/tabanlarının sarı olması
 Lohusalık komplikasyonlarına ilişkin işaretleri ve belirtiler hakkında konuşun:
 Lohusalık kanaması
 preeklampsi/eklampsi
 enfeksiyon
 derin ven trombozu
 meme iltihabı
 Aile planlaması ve doğum aralığını görüşün.
 Sorularını almak ve cevaplamak için zaman ayırın.
 Kişiye özel bilgi ve eğitim verin.
 Gerektiğinde danışmanlık verin ve yönlendirin
 Gerekirse kadının evinden sağlık kuruluşuna acil ulaşım planını görüşün.
 Bir sonraki lohusalık kontrolünü ve devam etmekte olan bakımı planlayın.
 Devam etmekte olan bakım için belge değerlendirmeleri, görüşmeler ve planlar yapın.
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İlk Yüz Yüze TemasDoğum – 24 saat
 Rutin ilk değerlendirmeler, eğitim ve taburculuk planlaması
 Standart ilk doğum sonrası kontrol değerlendirmelerine/faaliyetlerine ek olarak, telesağlık
ve doğum sonrası kontrol takvimi hakkında bilgi verin ve telefon/video görüşmeleri için onay
alın.
 Kadının telefon numarasını ve yedek bir telefon numarasını teyit edin.
 Kadında uzaktan lohusalık kontrolüyapan ebenin/personelin veya hastanenin/sağlık
kuruluşunun irtibat numarası olduğundan emin olun.
 Kadınların sadece malzeme almak için kuruluşa gelmelerini önlemeye yetecek kadar demir,
folik asit ve diğer ilaçlara sahip olduğundan emin olun.

Uzaktan Kontrol Kılavuzu–Yöntem kadının ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir.
Kendinizi tanıtın ve dostça selamlayın
Saygı Çerçevesinde Gebelik ve Annelik Bakım Hizmetleri
Bugün nasıl hissediyorsunuz?
Olası COVID-19 belirtilerini değerlendirin (kadın, bebek ve evde temas ettiği kişilerde) ve
belirti tespit edildiğinde bakım için hizmet rehberi ya da uygulama kılavuzuna ve
prosedürlerine bakın.
Doğum saatini, tarihini ve şeklini teyit edin.
İlk çocuk olup olmadığını kontrol edin.
Gebeliğiniz sırasında veya doğum sırasında herhangi bir sorun tespit edildi mi? Devam eden
risk değerlendirmesi







Duygusal Esenlik Değerlendirmesi
Doğum süreci ve sonrasında nasıl iyileşiyorsunuz? Doğum süreci hakkında konuşun ve bilgi
alın.
Biraz uyuyabiliyor musunuz?
Duygusal değerlendirme
Yenidoğan uyku düzeni hakkında konuşun.
Herhangi bir konu hakkında çok endişeleniyor musunuz?
Duygusal değerlendirme
Başa çıkma stratejileri hakkında konuşun.



Bana ruh halinizden bahseder misiniz? Herhangi bir değişiklik fark ettiniz mi?
Duygusal değerlendirme
Duygudurum dalgalanmalarından ve yaygın lohusalık duygularından bahsedin. İlk günlerde
yaşanabilecek duygulardan bahsedin–Bunlar 10. gün itibariyle çözülmelidir.
Bağlamda gerekiyorsadepresyon tarama aracını kullanın.
Lohusalık depresyonu belirtilerinden ve gerektiğinde yönlendirmeden bahsedin.
Evde güvende hissediyor musunuz?
Eş/partner şiddeti/toplumsal cinsiyete dayalışiddet değerlendirmesi
Hizmetler ve iletişim numaraları ile ilgili bilgi verin (varsa).
Yardıma ihtiyacınız olduğunda size destek olabilecek veya yardımcı olabilecek kişiler var mı?
Duygusal/fiziksel destek
Güvenlik planlaması











Fiziksel esenlik değerlendirmesi
İyi besleniyor musunuz?
Beslenme tavsiyesi verebilirsiniz.
İlaç alıyor musunuz (demir/parazit vb.)?
Rutin takviyeler/ilaçlar ile ilgili bilgi verin.
Kanamanızdan endişe duyuyor musunuz? Evetse, bana ne kadar kanamanız olduğunu
söyler misiniz?
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Hijyenik pedinizi ne sıklıkla değiştirmeniz gerekiyor? Kanama ne renk? Pıhtı var mı? Hoş
olmayan bir kokusu var mı?
Doğum sonrasıyaşanan normal fizyolojik değişikliklerden ve doğumdan sonra lokiyanın4-6
haftaya kadar sürmesini beklediğinizden bahsedin.
Anormal lohusalık kanaması için ne zaman acil bakım alınacağını belirtin. Endişeler varsa,
normal uygulamaya/politikaya göre danışmanlık verin veya yönlendirin.
Tuvalete gitmekte sorun yaşıyor musunuz? İdrar kaçırma veya yapamama
Kabızlık/dışkı kaçırma
Herhangi bir yırtık veya dikişiniz oldu mu? O alandaki hissiyat nasıl?
Ağrınıza 0 ile 10 arasında puan verin (sıfır acı yok, 10 aşırı ağrı).
Çok fazla acıçekmeden yürüyüp oturabiliyor musunuz? Bölgeyi temiz tutmak için ne
yapıyorsunuz? Perine hijyeni, bakımı ve pelvik taban egzersizlerinden bahsedin.
Endişeler varsa, normal uygulamaya/politikaya göre danışmanlık verin veya yönlendirin.
Düzenli olarak hareket ediyor musunuz?
Derin ven trombozu önleme yollarından bahsedin.
Herhangi bir tehlike işareti fark ettiniz mi: Artan vajinal kanama veya pıhtılar?
Kötü kokulu akıntı?
Şiddetli baş ağrısı ve/veya bulanık görme?
Ateş ve yataktan kalkamayacak kadar halsiz hissetme?
Şiddetli ağrı?
Hızlı veya zor nefes?
Ağrılı veya kızarmış memeler ile grip benzeri semptomlar?
Baldırlarda ağrı veya şişkinlik?
Belirtiler varsa, normal uygulamaya/politikaya göre danışmanlık verin veya yönlendirin.
Bu belirtilerden herhangi birine sahip olsaydınız ne yapardınız? Nereden ve nasıl yardım
isteyeceğini belirtin.
En yakın sağlık kuruluşunagidebilir misiniz? Nasıl?
Ulaşıma erişim
Sosyal güvenlik ya da ekonomik ihtiyaç










Bebek Beslenmesinin Değerlendirilmesi
Emziriyor musunuz? Evet ise, memeleriniz ve meme uçlarınız nasıl?
Memeler - rahatlık, dolgunluk, ağrı, kızarıklık.
Meme uçları - sağlam, çatlak, kanama var.
Meme uçlarının bakımı ve meme şişmesi/ellesağma hakkında konuşun.
Bebek emmek için düzenli olarak uyanıyor mu? Bebek memeyi iyi tutuyor ve iyi emiyor mu?
İyi bir tutma ve emme şeklinin işaretlerinden bahsedin. Bebek ne sıklıkla emiyor? Haftasına
göre beklenen normal emzirme düzenlerinden bahsedin (48-72 saat, 7-14 gün ve 6 hafta
civarında).
Bebekten son 24 saat içinde kaç tane ıslak/kirli bebek bezi çıktı? Hafta için normal taburcu
süreci ve sonrasını tartışın. Bebeğinizi mümkün olduğunca teninizle temas halinde tutuyor
musunuz? Ten temasının faydalarından bahsedin.
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Başka bir takviye vermeden yalnızca emzirmenin öneminden ve sürekli yeterli süt sağlamak
için başvurulabilecek stratejilerden bahsedin. Emzirme için destek verecek topluluk
hizmetleri (varsa) hakkında bilgi ve iletişim bilgileri verin.
Mamayla besleniyorsa:
Mama hazırlamadan önce el yıkamanın, araç-gereçleri sterilize etmenin vemamayı
talimatlara göre temiz içme suyu ile karıştırmanın öneminden bahsedin. Koşullar uygunsa,
kadın tartışmaya açıksa veya kültürel inançlar nedeniyle ilk emzirmeyi erteliyorsa
emzirmeye başlama hakkında konuşun.



Yenidoğan Değerlendirmesi
Bebeğiniz nasıl? Genel yenidoğan sağlığı.
Normal bebek davranışlarından /uyku düzenlerinden ve alıştırma tekniklerinden bahsedin.



Bebeğinizle ilgili bir şeyden endişe duyuyor musunuz? Bebeğin anne tarafından
değerlendirilmesi
Aşağıdaki tehlike işaretlerinden herhangi birini fark ettiniz mi?
Bebeğiniz iyi beslenmeyi bıraktı mı?
Bebeğinizin hareketleri veya faaliyet seviyesi azaldı mı?
Bebeğinizde herhangi bir konvülsiyon / nöbet oldu mu?
Bebeğinizi zor mu uyandırıyorsunuz? Her zaman çok uykulu mu?
Bebeğinizin teni belirli bir sebep olmaksızın çok sıcak veya çok soğuk mu geldi?
Uygun kıyafetlerden konuşun. Yetişkinlerden sadece 1 veya 2 kat daha fazla giydirilebilir.
Bebeğinizin normalden daha hızlı nefes aldığını mı fark ettiniz veya nefes alırken bebeğin
göğsü çöküyor mu? Bebeğinizin avuç içlerinde veya ayak tabanlarında sararma var mı?
Tehlike işaretleri mevcutsa, olağan uygulamaya/politikaya göre danışmanlık verin ya da
yönlendirin.
Yenidoğan beslenmesi ve sindirim düzeni - yukarıda Bebek Beslenmesinde ele alınmıştır
Bebeğinizin kordon bağı neye benziyor? Göbek bağı bakımından bahsedin.
Yenidoğanlarda enfeksiyonların önlenmesinde el yıkamanın ve genel hijyenin öneminden
bahsedin.
Yenidoğanda ek bakım/tedavi gerektirebilecek anne ile ilgili herhangi bir durumu göz
önünde bulundurun, örneğin: HIV, hamilelikte tedavi edilmemiş frengi veya diğer CYBE'ler
Endişeleri/soruları konuşma fırsatı verin.
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Sağlığın Geliştirilmesi/Eğitim Konuları
Sağlığı Geliştirme / Eğitim danışmanlığı
Başka bir takviye vermeden yalnızca emzirme
Sütün yetmemesi ile ilgili endişeler gibi yaygın meselelerden, sütün yeterli olması ve meme
sağlığı ile ilgili konulardan konuşun.
Laktasyonel Amenore Yöntemi (LAM) kriterlerini aile planlaması ve doğum aralığı konusuna
dahil edin.
Modern yöntemler ve gebeliği önleyici yöntemler konusundaki seçeneklerinden bahsedin.
Doğumdan sonra veya doğum sonrası sağlık kuruluşunakontrole geldiğinde taburcu
olmadan önce tercih edilen yöntemin başlatıldığından veya sağlandığından emin olun.
Doğum sonrası kontrolü sırasında gebeliği önleyici yöntemlere yönelik danışmanlık
ve/veya hizmet verilmemiş ise gerektiği şekilde yönlendirin.
Cinsel ilişkinin yeniden başlama sürecinden ve güvenli cinsel ilişkiden bahsedin. Beslenme
bilgileri verin.
Koşullara özgü danışmanlık. Örneğin: Sıtma, tüberküloz, hepatit, enfeksiyon
önlemleri
Kontrol takvimine göre bir sonraki randevuyu belirleyin.



Başka sorunuz var mı? Konuşmak istediğiniz bir konu var mı?
Kadına doğum sonrası bakımın önemini hatırlatın, bir sonraki lohusalık kontrolünü ve
kendisiyle veya bebeğiyle ilgili endişeleri varsa takip etme sürecini koruyun.
Değerlendirin:
Yeni bir risk faktörü belirlediniz mi? Öyleyse,
Bu kadının yüz yüze lohusalık kontrolüne ihtiyacı var mı?
Bu kadın COVID-19 sırasında hastane hizmetlerine erişim yolunu biliyor mu?
Bu kontrolü nasıl/nerede belgeleyeceksiniz?
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