
DOĞUM EYLEMİNDE VERİLEN DESTEKLEYİCİ BAKIMIN BEBEK SAĞLIĞINA ETKİSİ 
 
 
GİRİŞ 
 
Doğum ; anneliğe ilk adımı atma ve bebek sahibi olma sürecidir.Bu süreçte kadınlar korku ve 
endişe içinde olduklarından yaşadıkları anın ve olayların farkında olamazlar.Sadece 
yeterince destek almaya ve önemsenmeye ihtiyaç duyarlar.Çünkü bu sürecin olumlu bir 
şekilde geçmesini isterler. 
 
Destekleyici Bakım(doğum desteği) 
 
Doğum desteği ebe/hemşire tarafından doğum eylemi süresince kadına sağlanan 
destekleyici bakımı tanımlamak için kullanılan bir terimdir.(1)  
Doğum desteğinin amaçları; doğum yapan kadına aktif yardım etme, duygusal 
gereksinimlerini ve isteklerini karşılama, rahatlığını sağlama, doğum sonuçlarını geliştirme, 
benlik saygısını arttırma, olumlu doğum deneyimi edinmesini sağlama ve annelik rolüne 
geçişini kolaylaştırmadır.(2) 
 
Destekleyici bakımın bebek sağlığı üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunmaktadır. 
 

*  5.dk APGAR skorunun 7’nin altında olma olasılığı daha azdır.  
APGAR skoru; yeni doğan bebeğin sağlıklı olma halini gösteren tespitlerdir. Doğum sonrası, 
1.ve 5.dk’ da 2 kere yapılır. Apgar skorlamasında bebeğin kas tonusuna, kalp 
hızına,uyarılara cevaba,cilt rengine ve solunumuna bakılır.0 ile 2 arasında puanlandırılır. 

 
 (3) 
 
Buna göre skor; 
       
        7-10 arasında ise bebek normal 
        4-6 arasında bebekler solunum desteği ile bu ilk dönemi sorunsuz atlatabilir. 
        0-3 arasındaki bebekler ise acil müdahale ihtiyaç duyar. 
 
      * Anne-bebek etkileşimi daha iyidir. Anne bebek arasındaki etkileşim, doğum öncesi 
dönemde başlayan fetusun hareketleri ile gittikçe artan,doğumda doruğa çıkan kaliteli ve 
etkili bir ilişkidir. 



       Annenin bebeğini erken dönemde emzirmesi, bebeğine dokunması, kucaklaması göz 
göze iletişimde bulunması, konuşması, sevmesi, okşaması, öpmesi annenin bebeği ile olan 
etkileşiminden etkili davranış modelleridir.(5) 
      Etkileşimdeki sorunlar bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde otizm, analitik 
depresyon organik bozukluk olmaksızın gelişme geriliği idiopatik davranış bozukluklarına yol 
açabilir.(6) 
       Çocuklarda ilk aylarda görülen barsak kolikleri,uyku bozuklukları,emme,yeme 
güçlükleri,iştahsızlık,kusma ve diğer psikosomatik belirtiler,çoğu kez ilk yıllardaki anne-bebek 
etkileşimin olumlu olmamasına bağlanmaktadır.(7) 
 
      * Yenidoğanın yoğun bakım ünitesine alınma oranında azalma.Destekleyici bakım 
verildiğinde yenidoğanda komplikasyon olasılığı azalacağından yoğun bakım ünitesinde 
alınma ihtiyacı da azalmış olacaktır. 
        
      * Hastanede kalma süresinde azalma söz konusudur. 
 
 
Sonuç olarak;  
Anneye verilen destekleyici bakımın bebek sağlığını olumlu yönde etkilediği ortaya 
çıkmıştır.Destekleyici bakım daha fazla dikkate alınarak verildiğinde bebek sağlığına olumlu 
katkı sağlayacaktır. 
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