
Gebelik ve emıirme döneminde demir ilacı
kullanmayı ihmal etmeyiniz.

Gebeliğinizde sağlık personelinden danışmanlık
ahnız hğız diş sağlığı, bestenme, hijyen, ilaç
ku]Ianımı, cinsel yaşam, emzirme, gebeliği
önleyici yöntemlervbJ

Doğuma bilgili ve bilinçli hazırlanmak için GEBE
BiLGiLEıüDiRME slNlFLARlMlzDAN ayrıntılı
danışmanlık alabilirsiniz

Gebeliğiniz süresince doğum öncesi bat<ım
hizmetlerini; ai|e sağlığı merkezleri, hastane
ve doğumevlerinden alabilirsinia

T.G.5ağik Bakanlığı
Tüıkiye Halk Sağhğı Kurumu

Kadın ve Üreme Sağhğı Oaire 8aşkanhğı
wwwthsk,gov.tr

ö,)
sağİk Bakanl{l

Aşağıdaki şikayetlerden birisinin bile
görülmesi durumunda hemen en
yakın sağlık kuru!uşuna başvurunuz.

. Şiddetli bulantı, kusma

. Ateş

. Ödem [yüz, el ve ayaklarda şişme)

' Günlük iş|erinıziyaparken dahi neFes

darlığı ve sık soluma

' Sık idrara çıkma, idrar yaparken

yanma Ve ağrl, idrarda kan görÜlmesi
. Şiddetli baş ağnsı

. Görmede bozulma, bulanık görme

. Vajinal kanama

. Doğum sancılarının başlaması

. Ciddi karın ağrısı

. Bebek hareketlerinin hissedilmemesi

. Suyun erken gelmesi
ı Sara nöbeti gibi kasılmalar olması

Doğum 0ncesi-Bakım _-

ANNELİK YOLCULUĞUNA GÜVEiltE ÇİKİNİ
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Sigara kullanmayınız, içilen ortamlardan

uzak durunuz.

Fazla kilolarınızı veriniz.

Diş kontrol ve tedavilerinizi yaphrınız.

Anemi lkansızlıkJ varsa tedavi ettiriniz.

Kronik hastalığınız [yüksek tansiyon, kalp,

şekeı epilepsi lsara] vb) var ise mutlaka

kontrol olunuz.

1. Kontrol: Gebeliğin ilk 14 haftası

(ilk 3 ay) içerisinde

2. Kontrol: Gebeliğin 18. - 24. haftalan

(4,5 - 5,5 ay) arasında

3. Kontrol: Gebeliğin 28. - 32. haftalan

[6,5 - 25 ay) arasında

4. Kontrol: Gebeliğin 36. - 38. haftaları

[8,5-9ay) arasında

Kontroller sırasında siz ve bebeğiniz için

risk oluşturabilecek durumlar erken

dönemde tespit edilerek gerekli önlemler

alınır.

HER KONTRoLDE SAĞLıK PERSONELi:

a

a

a

a

a

Tansiyon ö|çümü

Kilo ölçümü

Ödem muayenesi

ıdrar ve kan tahIili

Bebeğin gelişimini tespit etmek

için karın muayenesi yapar.

GEBE |(ALDıĞırızoA,

En az 4 kez kontrolünüzü yaptırınız.

Gebe kalmadan önce doktorunuzdan bilgi alınız.

Gerekli muayeneleri yaptırınız.
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Ağnsv
DoğurnNedir?

Epidural anestezi ile

normal doğu m u n ava ntajlannı

agrısz yaşayln...
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AH LAT DEvLET rıesreıı esi
Selçuklu Mahallesi AhlaVBİTLİS

Tel: 0434 412 40 13
www.ahlatdh.gov.tr

* ANESTEZı
* ÇOCUK HASTALİKLARİ
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HASTANEMİZDE
HİZMET VERDİGİMİZ

* GENEL CERRAHİ
* KADıN HASTALıKLAR|
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Epidurai Normal Doğum Nedir?

Epklırnl üaıleıİ llc <!oğnıını (ığııaı doüırn) hılk rıandı }rüııı
doürın' dı dGr$lın€hGdi.

Epkluıl trıcüıeıi .ılır .dıytıın ırcımd doğım öııccdııdı bC hııtıı*
dın anııgı ırdğııdın bi lııüıı, yırüm1dı üGrıGzii ,nıddG wtib
ııl bıldııı şüııııdı ıüıon idıııdtıııdııl ıııılırıı t* İlmı*,
Doğum .ücdın kıırıdı tı kııldııdı ru}n yı borıç olınt l,h+
tlilk ığn vı rcı hiııc<ilınz

Ağrısız Doğum için Epidural Anestezi Nasıl Yapılır?

tJygı*rrıı ıınındı ııııc bılhi Srryı ç*ıgk ş.ldH.ot ırr. lSü
ıı*ı yşıltığı bölga .ıdr.pük ıoüııroıJı nmüaıF vı bltıl ııçıtııi
ih ııyışıuruhır. 0dıı ıoıın ilal çol lııot {n üıb.l [irlgı*ııCııı omul-
lkt*i aiü"d ınlğı i|ç vırlk Gıııciiklc ddıı rın tıknı ilçwr*
b$mok lCn bu ınüdı bh kııçbf brı|dıı. 8u kıg ııoııml doğuıııdın
hcrnııı ıoıın ıızryırıftn l 9ünıoıın çlcilık i,loırnıldoğıındı tryıı
|ııın şliıgd .nG*.ıidG ıııınııııdcld çüırd ııı*ıiyı güG dılıı
ıı ilıç ııçısir. Aıvıç ıdıyının şJırn, ıım{ıığı ıçk ıckidıdoürndı
ıhif ıoldıı.

§rıyı çok daha az hisseden anne adayları doğuma

daha çok yardımcı oluyoı'

Epidı.ırd gııgııi ıekniği anrı adarynın ıloğ.rn odsm. dnülııaı sofı.
ııii ıilm ıikç lçirıdc ıaıcJınıt ohtı cdl.bafu biı ıartr1a ıııkııyı
enıçhr. 8ıbığin çıloş *ııııda enıı eğrıyı çıt dıhı ız hiııııtği Çn kı
clmCın rc ıhnfiıılaı daha ralııı yıpaı. hı üııııı ııılğı btoıtıı
ti doğn ığı*ıı ıııııh doüıııı lıüıııı dı ıüııı&*.

Ağrısız Doğum Amacıyla Anneye Verilen llaçların

Bebeğe Zararı Dokunur mu?

aı lhCü trul bk bölgşıç ıımııı dedı vıridlğlrıdç bcbcğı aıı o}na.
Terıhü ıııı bığn9 çıilıııhıf, vryCğl rıdiicaüı nftıhvır.
ıııçı bqlJÖ lçk hü.Ü. Cdı olı|ıı ıailıı ü ı*, 8.b* dOğ
ıi{lııdı ırırı cııl ç hıılcdi ohır.

Anne ağn hissetmediğaiçin d$um sırasında
hırpalanmaz, yorgun düşmez.

Af§ doürnd. lodıniın kıeç|ıı oııilıffia ö.!.ı, ıııh,m §,ıı pr,
htrkük. Yı* ıııııtıin bıirıden'ı/ dffirız. Tduıiğin ırygırı ol*ıkyı-
pl*ğndı ığnıı doğııtıı ıııııyı iü*L ı.ıu, yolrğ. llçlıo *yıç ığı
l,§ıtnodğ lçlı ıbüın ıırgıdı lrpCırmıı . yoqn diiçınıı, 8çb.*
doğıılcrı ıııırıı kııdmılıq|ı blrac n f.ıiıi tfrtr *nü!k tıazıt lcrt
eHadoürnıyııdıııcıo&ı. Doğııııdırııorrı dı ın lgıı z.ıışıdı bü
b.ür.bıloc*lrıl.gCr.

Epidunl Normal Doğumun Avantajlan

: Eıiöııd ıııdari ığnıa Efrrd doÖrn içh rührnrr,ça b* yöıtımdiı

. g,ikıblbiçk,d. doğun ığıbruı CO*ıııtıl ıığlır,ııygnıı doıdı
w zımıııdı ııygıılgırğıü doğırnı Mııdrır.

. llıg,ı|ryn.dıı ıq*ı yüı{ıııbaiaiü.

, Epidırıl ındjozi ılıi ,.rı.rnhüıı.z. hııtı iıfuııniııııı ıyrıca Sr-
ı* hşıltıdcı*i üııduıınıı 9ı Sıırııırı cıgc§ırrıea

. PCko§e rCııılıııu kıı ıpızııtıı ditr Eliri. rırmd doğğn

ıın$mlırığır.

- Doğum D.rıı }Dı!ilrrı bi*h okırıdğıc açh b.b.Süıi çok düı
S* kıJcıryrnı *. }ımın bçdııııb$iniıiı.

. Doğum ladıi (.ptyobill) ç{ın dıınııııüırdı cpaı}üOrıSriı, .dır.
ıı tt ıınıit .$ıırıdı dıryıılın ığryı $dııııudı old*çı G*ilütk.

. Scıcryon g.f.kılre ı*ün lııııtcıdııı vcıflcıı lkş doaı rtrürık
grml ııııııııi vüikn &f, tJrırd( br şıildı ıııııyın p9d$li.

,d
İ

ü

}.



ry
w

-

GEBE giıciıruoinııE sINıFI
BAŞVURU KOŞULLARİ

-Gobo öigllendlrrne sınıfıno eşiniıia
veyo blr yokınınızlo kotılablllrslnlz.

-Oebe bilgilendirme sınıfı l hafla olup
3 9ün boyunco 2 saot
prcgramğ kotıImonız öneıiliı.
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GEBE gİı-cİıENDİRME §INıFI
OLAN HASTANELERİMİZ

KORı(u§uz uE BıtıilOtİ noğuıı içiıı,
niıciıi AilııELER oLıuıAı( içiıı,

§lnEnl çEBE rğiriıı sııııtıtuıızA
DAuET EDıYORUZ.

AH1AT ııEuLET HA§TA]IE§ı

$elçulıtu lUlahallesl Ahlat/Blrı.ls
Te} 0434 4l2 ı$ 13 Falıs: 0434 4l2 ııO l4

wwu.ahlatilh.gOU.tı

,rtlq
AHLAT ııEUIET HA§T[ilEsı

EEBE niıçiırilDınME sıilıFı

§ağlıklı
Ha]nlleiik §üreci ve
Rahat Bir Doğum
ıstemez mlsiniz?
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t{oRı,lAL DoĞUıl
FizyoLoJix gin oLAvDIR

NoRMAL ooĞuu grseĞiıu
ıaĞışıxı_ıx sisreuiıi cüçı_exoinin

BIı

gBl }IRı{§ §ıı{İl
MLER İüELEn

sıİ{ıFı ]{EDİR?
Har anna yç bşbç adoyının çabatik,dağum

ve d*ğum üüıııö3ı suraç hrkkındu bltgt

edtnmeL ve bu bilgiyi hayala geçlrmsi

an doğal hakkıdır"Aynı ıamandq tiirı
kağınior mutlu,huıurlu va ıağtıktı btr goİrılik v* doğum

denayimi geçirmelc lsfoıGeöe btlgilandkme sınılı;onng w
babo odaylarını çobelikta,dğumdı va doçum

sonrosındo naler yopması şsrrıkilğnl öğr ot an,onlo ı a
mutlu,huzurlu ve soğhlıh bir gıebe/lk,doğum ve

lğusolğın naııl gaçirila*ağini oğratan

blr sınıftır

.. -ıl

GEBE ASIL İŞİ YAPAN,
EBE - DOKTOR YARDIMCI ELEMANDIR

ı ,="r...*"i ııonııaı ooarr-Tl
] oüııvAyA GEriRuiş oLAN Aı{NELEıı İ
Fıesrıxtorx oıxa xısa süneoe çırınlAn|

1- aaÖeıliğln olıryınu
2" fuböliklç ğnnffi qluşrn ıbÜlWWırıq üıaılipıt
3- Aeöailkfe yqpiınou oEıdıpn ttrıtüır w ühmtat
4- Adbşlikta ğegran n6 vg-öıfuhm
5- Gabalikta yapılqn agıorıtıIer va ıuıİegtalmiıleıri
ö- üğuma hwırlıiç boşlaııgç üçıllrtlFırl w &fuım
soncısıylo boş eime yollğn
7- Doğum sonrğsı bakım
8- .Anne sütü, amzirmo vo bebek bakımı
ü- AF ağitimi

G6B§ıEp ş*Ğıırıı 8ğ§§r(ıfR
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l Aşağıdalıi şikayetlerden birisinin bile l

görülmesi durumunda hemen en
yal«ın sağlık l«uruluşuna başvurunuz.

. Kanamanın azalmaması ve/veya

artması
. Sara nöbetigibi kasılmalar olması
. Nefes darhğı ve sık soluma
ı Karın ağrısı
. AteŞ

. Kötü kokulu akınlı

. İdrar yaparken yanma, ağrı veya idrar

kaçırma
. Şiddetli baş ağrısı
. Görmede bozulma, bulanık görme
. Memelerde kızarıklık, ağrıve ısıartışı

T.c.
SAĞLıK BAKANL|Ğ|

AHLAT DEVLET HASTANESİ
Tel: 0434 412 40 13

Önlenebilir anne ölümleri kader değil ihmaldir.

Sevgili anneler, doğum sonrası sağ|ık
kuruluşlarından bakım hizmeti almayı ihma!
etmeyin.

ı

Doğum §onrası balıım hizmet|erini; aile sağtığı
merkezleri, hastane ve doğumevlerinden
alabilirsiniz. ffi

T.G. §ağ|ık Bakanlığı

T.C. §ağlık Bakankğı
Ilirltiye Halk §ağhğı Kurumu

Xadın ve Üreme Sığlığı Dıire Eaşkanlğı
ııwııı.lhsk.gov.tr

nH
Bakım
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sızıİ{ VE
BEBEĞlxiziıı sıĞııĞı içix,

Lohusalık döneminde [doğumdan sonra ilk 42 gün)

sağlık kuruluşuna gidiniz.

Lohusalığınızda:

İlk 24 saat içinde

2-5. günler arasında

l3J7. günler arasında

30-42.günler arasında

kon trolünüzü yaptırın ız.

üOĞUM sONRAsı KONTROLLERı}IıZı
i n ııaı- ET].,ı Eyi ıı lz.

Siz ve bebeğinizin sağlığı açısından, iki

gebeliğiniz arasında en az ikiyıl olmalıdır,

Eşinizle birlikte sağlık personelinden

danışmanlık alarak size uygun olan

gebeliği önleyici yöntemi seçiniz.

KOiıTROLLERDE
sAĞLıK pER§o],ıELi:

Tansiyon ölçümu

Ateş ölçümü

Gerekirse idrar ve kan tahlili

Akıntı ve kanama kontrolü yapar.

Herhangi bir risk saptandığında hekiminizin

önerilerine uyunuz. Emzirme döneminde de

demir ilacı kullanmaya devam ediniz,

a

a
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Be beğ in iz i

Hastanede alınmış olsa bile
Fenilketonürl, Hipotiroidi ve Biyotidinaz
taramaları için topuk kanı aldırmak için
aile sağlığı merkezinize başvurun.

llk aşısı hastanede yapı|an bebeğinizin
diğer aşıları için aile sağlığı merkeziniz
ile irtibata geçin.

Kernik gelişimi için aile hekiminiz
tarafından bebeğinize verilecek D-
vitamini damlasını düzenli kullanın.

Göbek ve çevresinin, bebeği
TETANOZ ve diğer mikroplardan
korumak için temiz ve kuru kalması
gerekir.

6öbek bağı kullanmayın. Göbeği
bebeğin alt bezinin dışında bırakın,

. Bebeğin gözleri temiz su ve yumuşak

bir bezle silinebilir- Sabun ya da her-

hangi bir başka temizleyici kullanma-

yın.

o Banyo esnasında kulaklarını da yumu-

şak bir bez ve hafif sabunlu suyla si-

lin.

2 yaşına
kadar

emzırmeye

devam edin.
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Bebeğinize

llk 6 ay
s ad ece

anne
Sütü

YINınoönN
BEBEK $AKİMİ



Her Anne ve Baba Çocuğunun
İşitmesini Kontrol Etmelldlr...

Çocuğunuz işiisel gellşlrye uymuyorsa,
çocuğunuzun ayrı ntıl ı işiime testlerlnden
geçlrllmesl gereklr.

+

a)
T.c sağhk 8ökanhğl
,*T,Hİ,şu

0-3 ay arası
Anne sesini tanır ve sakinleşir. Yüksek seslere
irkilir, besleniyorsa duraksar.

3-6 ay arası
Gürültüde uyanır çevresindeki seslerin nere-
den ge!d|ğini bulmak için ses|n kaynağına
döner.

6-12 ay arası
Da da, ba ba gibiseslerialgılar.
Adı söylenince tepki verir.
Çıngırak sesi gibi oyuncak seslerinden hoşla-
nır.

12-,l8 ay arası
Ba ba, da da gibisesler çıkarır.
Sevdiği oyuncakların, eşyaların adı
söylenince işaret|e gösterir.
Uzaktan seslendiğinde bakar.

18-24 ay arası
?O'ye yakın kelime söyler.
lki ke|imelik cümleler kurar.
Basit komutları yerine getirir.

24 ay - 3 yaş arası
24 aylıkken270,3 yaş yaşında 1000 kadar
kelime haznesivardır.
İsteklerini genellikte sözet olarak bildirir.
Basit cümlelerle konuşur.
Farklı sesleri ayırteder.
Kendisine söylenenleri anlar.

IE@rW fu@
Fqflrr,aaffiflbuaniln_
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En değerIi varlığınız olan çocuğunuzun
işitebilmesi ve konuşmayı öğrenebilmesi,
onun en temel hakkıdır!

lşilerek konuşmay öğrenme açısından ilk 6 ay
kritik bir dönemdir.

Bu nedenle , her çocuğa doğduktan sonraki
tlk 3 aylık dönemde işitme testlerinin
uygulanmasını öneriyoruz..

Çocuğunuz işitme kaybı risk faktörlerinden
birini taşıyorsa, sadece tarama testleri yeterll
olmaz , ayrıntılı işitme testlerine tabitutu]ması
gerekir.

İşitme Kaybı Yönünden
Risk Faktörleri Şunlardır:

Doğum Öncesi Dönemde:
Arıne ve baba arşında akrabahk var mı?
Ailede çocukluk çağında başlayan lşltme kaybı
öyküsü var mı?
Anne hamileliği sırasında llaçlar kullandı mı?
Arıne h amileliğ t srası n da bulaşı cı hastalıklar ge-

çlrdl ml?
Anne hami]eliği sırasında yüksek tanslyon, şeker
hastalığı, böbrek yetmezliğl vb. sistematlk blr
hastalıh geçlrdl ml?
Arıne hamileliğisırasında röntgen çHlrdi mi?
Arıne hamileliği sırasında herhangi blr l(aıa,

çarpma ve yaralanma geçlrdl ml?

Doğum Sırasında:
Bebeginiz doğum anında olısijensiz kaIdı mı?

Bebeğiniz cloğurn §o,ıra$ bir süre solunum zoılu-

ğu yaşadı mı?
Bebeğinizin doğum ağırlığı 1500 gramın aibnda

mı?

Bebeğiniz yenl doğan yoğun bakım iinlteskıde 2

günden iazla lıaldı mı?
Bebeğlnlzin kafa veya kulak yapısında normaI

dışı blr durum a6z konuau mu?

Kan uyı.ışmazlığı wr mı?

Doğum Sonrası:
Bebeğiniz yüksek ateşle seyredeHlen blr }usta.

tık geçlrdl ml?

Uzun süre sarılığı oldu mu?

Çoctığunuza darnar yoluyla kulağa zanrı dokuna-

bilecek blı llaç vErlldl ml?

Yiiksek şiddetll güıtiltüye maruz kalma oyküsü

varmı?

Kafa travması geçiıdl ml?

1.

2.

3.
4.

l.
2.

3.

4.

5.

6.

6.
7.

2.

3.

t



DOĞUMDAN SONRA
KENDlN|zE GELıR GELMEZ
BEBEĞ| N|Zİ EMZİRMEYE BAşLAYıN.

Doğumdan hemen sonra
emzirmeye başlayan annenin
önceleri az miktarda gelen sütünün

miktarı bebeğin sık sık emmesi
ile artar.
"Ağız Sütü" denilen bu koyu
kıvamlı ilk sütün bebeğinizin
sağlığı ve gelişimi için verilen
ilk besin olması önemlidir.

AJVNE SÜrÜ HAZİNEDİR

BEBEĞiııizı-e
TEN TENE CAN CANAOLMAK

SÜTÜNÜZÜN GEL|ŞİNi vr
AKİŞİ N İ KOLAYLAŞT| Rİ R.

EMZİRME ite ilgili her tür!ü soru ve
sorun!arınız için;
yakınlarınızda bulunan bir sağlık
kuruluşuna başvurabilir, ücretsiz
dan ışmanl ı k alabilirsiniz.

Bebeğinizin llk 6 ay
ihtiyacı olan tek besin,

anne sütüdür.



Anne Sütünün Fayda|arı

. Anne ile bebek arasında duygusal
bağ kurulmasını sağlar

. lmmün sistemi gelişürir

. Ekonomiktir

. Kolay hazmedilir

. Annenin meme ve over kanseri riskini

azaltlr
. Emen bebeklerde lQ daha yükseKir
.lshal ve solunum yolu hastalıklarından korur
. Fizyolojik sarılığı önler

Sütünüzün yeterlnce gelmesi için
. Bebeğinizi sık sık emzirin,
. Bebeğiniz her ağladıkça, her istedikçe

EMziRMEYl sÜRDüRüN.

Yeni doğan bir bebek emmese bile annenin göğsünde sık sık

kalmak isteyebilir.

Ögün sayısı daha sonra giderek azalır.

Sık emzirme, bol süt gelmesini sağladığı gibi göğüslerinizin

şişmesini ve acımasını da önler

BEBEĞiNizi 6. AYDAN soNRA
UYGUN EK BES|NLE BiRLiKTE
2 YAş|NA KADAR EMziRiNizl

6. ayını doldurduğunda
. Zamanında
. Uygun miktarda
. Uygun şekilde
. Uygun sıklıkta
. Ve uygun ek besinlere başlamak

çok önemlidir.

lU' .

araÜiNiziN ıık 6 ay sizin sütünüzden başka,
su dahil hiç bir şeye ihtiyacıyoktur.
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ANN1. §Vr,Ü BfR HA^\NEDIP.

*
*
*

Ağzı geniş açık,
Alt dudağı dışa dönmüş,
Bebeğin çenesi memeye dokunuyor,

t
Ağzının üzerinde daha faz|a, areola görülüyor.

*
*
*
*
*

Meme başı sağlık|ı görünümdedir.
Emzirme sonunda göğüs yumuşar.
Emzirme anne için rahat ve zevklidir.
Bebek memeyi kendisi bırakır.
Bebeğin sütü yutuşu duyulabi|ir veya görtilebilir.

Boşrrılı eııızirtnenin en §m'i odımı
ünnğnin kend$ne duyduığu gtjvend$r-

§üt sağma ile llgili her türlü soru ve sorunlarınız lçln,
yakı nları n ızda bulunan bir sağlı k kuruluşlan na başvurabiliı

ücretsiz danışmanlık alabi|irsiniz.



*

*

*

Memeyi kavramış olan bebeğin
ağzının geniş, iyice açık olduğu,
Dilini öne doğru uzattığı için alt
dudağının dışa dönük olduğu,

Çenesinin anne memesine
değdiğ|,

N" Yanaklarının yuvarlak, dolgun olduğu,
N" Emme sırasında anne memesinin yuvarlak olduğu,
N Alttan meme başının etrafındaki koyu alanın büyük bir

kısmının bebeğin ağzı içinde kaldığı, çok azının görüldüğü
fark edilir.

Sağlık|ı her anne, doğru bir şekilde emziriyorsa,
i|k haftalarda geceleri de dahil sık emziriyorsa
Bebeğin kendiliğinden memeyi bırakarak uykuya dalı yorsa

Bebek günde 6-8 kez idrar yapıyorşa ve
ilk 6 ay boyunca ağırlığı ayda ortalama 5O0 gr. artıyorsa

Kucak pozisyonu

Bebeğl memeyo lyl yerleştiııno;
Meme başında oluşabilecek çatlak, yara, tıkanıklık
vb problemleri önler.

Anngnin yeterll eüt oluşturebilmggi için:
Bebek her istediğinde ve doğru şekilde emzirilmesi
gerekrnektedir.

*
*
*
*
*

l.- ' 2



Bilinmesi Gerekenler;

t. Ülremlzde doğan tüm yenldoğantardan
Ücretslz olarak topul kanı atınarak beltrtlen
hastıılıl«ların varlığı ücretstz otarak araştırlır.

2. Bebeğlnlzden hastaneden taburcu edl-
meden önce mut|aka topuk kanı alınmalıdır.

3. Taraması yapılan hastalıklar lle doğan
bebekler yaşamın llk dönemlnde sağlıklı dış
göıtinüşe sahlp olabl|lrler.

4. Hastaııl«lar bebeğlnlzden atınan topuk
kanı lle erken teşhls edlleblllr ve clddl so-
runlar önleneblllr.

5. Tarama lçln bebeğlnlzden birkaç damla
topuk kanı alınacaktır.

6. Tarama sonucunda hastalık şüphesl sap
tanırsa, llglll sağlık personell slze mutlaka
ulaşacaktır.

7. Bazı beöeklerden tekrar topuk kanı
almak gerekeblllr.

8. En erken dönemde tekrar topuk kanı
atınması bebeğlnlz|n sağlığı açısından çot«
büyük önem taşır.

tIEDHı'lff inf|TUEfşır€_|ğTfıf h

T C Sagiü Bakarilıql
T.rİİy.}I( sıOıo

Kıİını,

YENİDoĞAN TAR/AnfuA

PRoGRAMı
Hangi Hastalıkları

Tarıyoruz ?



Taraması Yapılan Biyotinidaz Eksikliğl l BEl Kistik Fibrozis (KF|

Klstl!« Flbrozls esas olarak a|«clğerlerl ve

slndlrlm slstemlnl etklleyen genetlk blr

hastaılktlr.

klstlk Flbrozlsll bebel«Ierde hastalık lle
llglll bulgular çeşltll yaşlarda ortaya çıka,
Oİllr. gn sık rastlanan şlkayetler tel(rarla_

yan at«clğer enfel«slyonları, bol mll«tarda

yağıı ve pls kol«ulu dışkılama, yeterlı klıo
alamamaIarıdır.

Erken tanı alan k|stlk Flbrozlsll hastalar
uygun dlyet, llaçlar ve flzyoterepl lle
daha uzun ve sağlıklı blr hayata sahlp
olmal«tadır.

Hastalıklar
Fenilketonüri (FKUl

Fenllketonürl kalıtıal blr hastaııktır.
Hastallkta beyln hasarı yaratan blr madde

|fenllalanln| vücuttan atılamaz ve kanda
blrlklr.

ülkemız hastalığın en sık lzlendlğl Ülkeler_
dendlr. Doğan her 4.5OO bebel«ten blrl fe
nllketonürl lle doğmaktadır.

Tedavts! özel dlyet tedavlsl lle olur- Erl«en

tanımtanıp tedavt edtlmez lse ağır zlhlnsel
gerlllk oluşur.

Blyotln vücut lçln son derece önemll blr

mİaoeolr. Bu maddenln oluşabllmesl lçln

Blyotlnldaz enzlmlne vücutta lhtlyaç vardır,

Blyotlnldaz Ekslkltğl l€lıtsal blr hastalıktır,
Tedavl edllmez lse der| bulguları, lşltme
kaybı ve öliim glb! sonuçlar lle seyredeblllr,

Blyotlnldaz Ekstkllğlnde erken tanı ve
tedavı
çol« önemlldlr. Tedavlsl kolay, ucuz ve etl«|n-

dlr.

Konjenital Hipotiroidi { KHl

Tlrold bezlnln yeterlnce tlrold hormonu
üretememesl lle llg|ll doğuştan gelen blı
hastaııktır.

Görülme sıklığı ırk ve etnlk yapıya göre

değlşmel«te blrllkte dünya genellnde 3,5OO-

4.0OO canlı doğumda blrdlr.

Yenldoğan dönemlnde bellrtl
vermedlğlnden erken tanısı güçtür, Er!«en

tanı konulmaz lse katıcı zel«a gerll!ğl
l«açınılmazdır.

Erken tanı konan bebelıterde tedavı oldu!«ça

kolay, ucuz ve etklndlr.

ıiz_Sizi n-EllGeleceğI ını zde
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T.c.
CYBE'lar t HlV/AlDS, Hepatit B, Bel

soğuk|uğu, Frengi, Klamidya vb.)

Aynıortamda bu|unma

Norma| sosyal yada gündelik temaslar

Elbiselerin paylaşılması

Yemek tabaklarının paylaşılması

Dokunma

El skışma-Öpüşme I derin ve zedeleyici

öpüşmeler hariç)

Hasta bireyin hazırladığı yemekleri yeme

Sinek böcek ısırması ile bulaşmaz.

T.G. Sığik Bıkınlığı
Türiiye Ha|k Sığlığı Kurumu

iıdın ve Ürema Sağlığı Daira Başkanlığı
wwv.thık.gov.tr

SAĞLİK BAKANLİĞİ
AHLAT DEVLET HASTANESi

Tel: 0434 412 40 13

a
o

a

o

a

a

a

a

T.G. §ağlık Bakanhğı

Hastalık belirtileri varsa

l En kısa zamanda mümltünse cinsel
eş|nizle hirlikte doktora gidip tedavi
olunuz.

. Doktorun önerd|ği tedavinin gerekleri
tam olarak yerine getiriniz

o Tedavi tamamlananı kadar korunmasız
cinsel ilişkide bulunmayınz ya da cinsel
ilişkiden kaçınınız.

Cinsel yoIla bu|aşan hastalıklar
açısından riskli bir cinsel ilişki
yaşadıysanız hastalık belirtisi
olmasa da hastalık etkenini
taşıyabilirsiniz.

insel Ytllı Bulaşan

Enfeisiyonlar Hakkında

Oanışmanlık H izmetlerini

Hastanelerübn, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile

Plınleması iılerkezlerinden, Aile §ağlığı

}lerlıezlerinden alabilirsiniz.



Aşağıda yer alan belirtileri
yaşadığınızda hemen bir sağlık
kuruluşuna başvurunuz.

o Normalo|mayan akıntı

ı Haznede[vajinaD yanma ve kaşıntı

o Adet dışıkanama

o Cinsel ilişkisırasında ağrı

o Karnın ait bölümünde ağrı

ı peniste akıntı

. cinsel bölge ya da ağızda yara, beze kabarcıkları

ı İdrar dışkı yaparken yanma ve ağrı

ı Cinselorgan etrafında şişlik

o Ateş, titreme

o Boğazda şişlik

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon
(CYBEI nedir?

Hasta bir kişinin bir başka kişiye
vajinal [hazne yolu ile), oralve anal
seks yol uyla enFeksiyonu
bulaştırmasıdır.

CYBE Belirt|leri

GYBElerde akıntı genellikle en önemli
belirtidir. }lormalde her sağlıklı kadında
akıntı vardır. Ancak normal akıntı ile
normal olmayan vaiinal akıntı özelliğini
ayırt etmek önemlidir.

Normal akıntı: Kokusuz beyaz-açık sarı
renktedir. Adet dönemine göre
değişiklik gösterir. (Adet öncesi, adet
ortası hafif artarl.

Normal olmayan akıntı: Kokulu, koyu
yeşil,sarı renkte, adet dönemine göre

değişiklik göstermeyen, sürekli var olan
ve ped kul|anmayı gerektirecelt kadar
fazla olan akıntıdır.

Bulaşma yo|ları

O Cinsel |lişki tvajinal./orallanalJ

O Vücut salgıları (meni vb.l

o kanvekanürünleri

O Anneden bebeğe gebelih doğum
veemzirmesırasında

Korunma yo!|arı

ı Cinsel ilişkide kondom kullanılması

o Tekeşlicinselyaşam

O Bulaşma risklerinden uzak durma
(ortak kullanılan eniektör, piercing,

dövmevbJ


