
 

 

 
 

 

1.0 AMAÇ  
Kadın hastalıkları ve doğum tedavi hizmetleri için gelen hastalara doğru, zamanında ve etkin bir sağlık hizmeti 

verebilmek için yapılacak işlemleri standart hale getirmek. 
 

2.0 KAPSAM 

 Doğum servisine başvuran hastaları ve çalışanlarını kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 

 

4.0 SORUMLULAR  
Kadın Doğum Uzmanı Hekimler, Hemşire, Ebe, Veri Giriş Elemanı, Temizlik Personeli 
 

5.0 TANIMLAR 

 

6.0 FAALĠYET AKIġI 

Hastanın değerlendirilmesi, tedavisinin düzenlenmesi, tedavinin sonuçlandırılması ( yatırılması, taburcu ve sevk 
) işlemlerini kapsar. 

YatıĢ ĠĢlemleri: 

Kadın Doğum Polikliniğinden yatış kararı verilen hasta gerekli evrakları ile birlikte servise kabul edilir. Acil 
Servise gelen hastalar direk doğum salonuna veya servise  kabul edilerek yatışı yapılır. Hasta dosyası hazırlanır.  

Hasta Kimliğinin Doğrulanması Prosedürü’ne gore kimlik bilekliği takılır. Doğum yaptıktan sonra anneye, 
kız bebek için pembe; erkek bebek için mavi bileklik takılır (aynı seri numaralı). Sezaryen ile doğumdan sonra 

bebek aileye kimlik tespiti ile imza karşılığı teslim edilir. Her işlemden önce Hasta Güvenliği Prosedürü’ne göre 
kimlik doğrulama yapılır. Hastaya yapılan tüm işlemler hasta mahremiyeti göz önünde bulundurularak 
gerçekleştirilir.  

Doğum Ġçin Yapılan Uygulamalar: 

Normal Doğum Ġçin Yapılan Uygulamalar: 

Normal doğumu beklenen vakalar travay odasına alınır. Doktor orderına göre doğum gerçekleşene kadar takibi 
yapılır, (ÇKS, NST, dilatasyon, partograf takibi) partograf formuna kaydedilir, tedavisi yapılır. Gerekli tetkikler 
doktor istemine göre yapılır. Kan transfüzyonu yapılacaksa, Kan Ve Kan Ürünleri Transfüzyonu Talimatına  

uygun yapılır. Travay odasında takibi yapılan gebenin doğum süreci başladığında doğum salonuna alınır. Doğum 
için gerekli hazırlık yapılır. Steril doğum seti açılır. Gebenin üzeri steril örtü ile örtülerek mahremiyetinin 

korunması sağlanır. Hastaya gerekli açıklamalar yapılarak psikolojik destek sağlanır. Doğum ekibi, gerekli 
ekipman steril olarak hazırlanır. Doğum Eylemi Yönetim Rehberi doğrultusunda gerçekleştirilir. Yeni doğan 
bakımı yapılır. Yeni doğan için  Hemşire  Gözlem Formu doldurulur. Annenin doğum sonrası bakım ve takibi 

yapılıp Hemşire Gözlem Formuna kaydedilir. 
Doğum Ağrısı Ġle BaĢ Etmek Ġçin Yapılması Gereken Yöntemler: Doğum ağrısı ile baş etmede ilaçsız 

yöntemlerden bahsedilir. Hayal kurması, müzik dinlemesi ve bir noktaya odaklanması anlatılır. Gevşeme 
metinleri ile gebelere müzik dinletilerek gevşemeleri sağlanır. Gebelik sürecinde ve doğumda bunu nasıl 
kullanacağı anlatılır. Doğum esnasında uygulanan tekniklerin ve egzersizlerin yararları anlatılır ve dikkat etmesi 

gerekenler vurgulanır. Doğumun hangi evresinde hangi solunum egzersizi yapması gerektiği anlatılır. Doğum 
anında ıkınma sırasında yapması gerekenler mutlaka anlatılır.  

Doğum Sonrası Bakım ve Eğitim, Pediatri Kontrolü 
Doktor orderına ve “Doğum Sonu Bakım Yönetim Rehberine” göre lohusanın takip ve tedavisi yapılır. Fundus 
masajı ve kanama takibi yapılır. Anne sütü ve emzirme konusunda eğitim yapılarak Hemşire Gözlem Formuna 

ve Yatan Hasta Eğitim Formuna kaydedilir.Emzirme Kitapçığı her doğum yapan anneye verilir.Anne bebekle 
birlikte servisteki yatağına alınır.Yeni doğana rutin olarak pediatrik k-vit ampul im, pediatrik hepatit B asısı 
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yapılır Ası Formuna kaydedilir. 2000gr altındakilere hepatit B aşısı yapılmaz.Tüm yeni doğanla rutin olarak  
çocuk hekimine muayene ettirilir.  Hastanın taburcu işlemleri gerçekleştirilir. Taburcu Sonrası Hasta  Taburcu ve 
Eğitim Formu doldurularak bir nüshası imza karşılığı hastaya verilir. 

Sezeryan Ġcin Yapılan Uygulamalar 
Sezeryan kararı verilen gebeye, Konsültasyon Formu doldurularak anestezi hekiminden konsültasyon istenir.   

ameliyat hazırlığına başlanır. Hastaya gerekli açıklama yapılarak preoperatif hazırlık işlemlerine uygun olarak 
tüm hazırlıkları yapılır. Güvenli Cerrahi Uygulama Rehberine uygun hasta doğrulaması yapılır. Hasta 
Transferi Talimatı’na uygun olarak ameliyathaneye alınır.  

Ameliyat sonrası yeni doğan bakımı yapılır. Pediatri konsültasyonu için çocuk uzmanına konsulte 
ettirilir.Konsültasyon sonrası problem varsa yeni doğan ünitesine transferi sağlanır.  Annenin sezeryan sonrası 

doktor orderına göre tedavisi yapılır. Her tedavi oncesi ve sonrasında Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı 
Talimatına  uygun el hijyeni sağlanır.  
Normal doğum yapan hastalar 24 saat, sezaryenle doğum yapan hastalar 48 saat hastanede tutularak izlenir. İlaç 

tedavisi İlaç Yönetimi İşleyiş Prosedürüne göre yapılır. Emzirmeye ait broşür ve kitapçık her doğum yapan 
anneye verilir. 

Kadın Hastalıkları Ġçin Yapılan Uygulamalar: 

Kadın Doğum Polikliniğinden ya da Acil Servis’ten  yatışı yapılan hastalara  doktor orderına göre tedavisi 
yapılır. Doğum kliniğinde kullanılan tüm ilaçlar İlaç Yönetim İşleyiş Prosedürüne göre uygulanır. İlgili hekim 

her gün sabah vizitende hastaya uygulanacak tedaviyi tabelaya yazar. 
Tabelaya ilacın tam adını, uygulama zamanını, dozunu, uygulama seklini ve veriliş suresini içerir. Hekimin 

tedavi planı Hemşire Gözlem Formuna kayıt edilir. Acil durumlarda Hasta Güvenliği Prosedürü’ne belirtildiği 
gibi sözel direktif alınır, Sözel İstem Formuna kayıt edilir. 24 saat içerisinde sözel direktif veren doktor 
tarafından order yazılır. Hasta/hasta yakınları genel durumu ve tedavi sureci hakkında hekim tarafından 

bilgilendirilir. Tedavisi devam etmekte iken sevki gereken hastalarda,  Hasta Sevk Formu doldurularak sevk 
İşlemi gerçekleştirilir. Ambulans ile sevki gereken hastalarda ise  112  ile iletişime geçilerek Hasta Sevk Formu 

doldurularak hastanın nakli sağlanır. 
 Bulaşıcı hastalığı olan hastalar İzolasyon Önlemleri Talimatı’na göre izole edilir.  
 

Hareket Kısıtlama Kararı Verilen Hastalarda Uygulama  

Hareket Kısıtlama kararı verilen hastaya Hareket Kısıtlama Talimatına göre işlem yapılır. Kısıtlama kararı 

uygulamanın başlayacağı tarih ve saat, kontrol sıklığı ve uygulamanın biteceği tarih ve saat belirtilerek hekim 
tarafından verilir. Kısıtlama kararı ve izlemleri dosyaya kaydedilir.24 saatte bir order yenilenir.  
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