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ÖZET 

Balcı S. Preterm Bebeğin Evdeki Bakımına Yönelik  Hemşirelik 

Girişimlerinin Bebeğin  Büyüme – Gelişmesine  ve Annelerin Bakım 

Sorunlarını Çözme Becerilerine Etkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Programı, İstanbul, 2006. 

Araştırma, preterm bebeğin evdeki bakımına yönelik hemşirelik girişimlerinin 

bebeğin büyüme–gelişmesine ve annelerin bakım sorunlarını çözme 

becerilerine etkisini belirlemek amacıyla  yarı-deneysel  tipte planlandı. 

Araştırma, İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi ve İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk  

Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri ve T.C. 

Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim 

ve Araştırma Hastanesi Prematüre Servisinde 31 deney, 32 kontrol grubu olmak 

üzere toplam 63 anne ve 75  preterm bebek (12’si ikiz) ile gerçekleştirildi. İlk 

tanışmada annelere Görüşme Formu dolduruldu. Deney grubuna taburcu 

olmadan önce, Preterm Bebeği Olan Ailelere Yönelik Eğitim Protokolü  (PEP) 

doğrultusunda 3 oturum şeklinde eğitim yapıldı. Taburcu olduktan sonra, 

bebekler düzeltilmiş yaşa göre  1. ayını doldurduğunda ev ziyareti yapılarak 

Sorun Çözme Becerileri Değerlendirme Formu - Bebeğimin Bakım Sorunları İle 

İlgilenme Durumum (SÇBDF) dolduruldu. Ayrıca bebeklerin büyümelerini 

değerlendirmek amacı ile fiziksel ölçümleri alındı. Bebekler, düzeltilmiş yaşa 

göre 3 ,6 ve 9 aylık olduklarında ev ziyareti tekrar edilerek Ankara Gelişim 

Tarama Envanteri (AGTE) kullanıldı ve tekrar izlemleri yapıldı.  

Deney ve kontrol grubundaki bebeklerin düzeltilmiş yaşa göre 1, 3, 6 ve 

9.aylardaki fiziksel büyümeleri arasında fark bulunmazken (p>0,05), Genel 

Gelişim ve Toplam puan (T puan) ortalamaları deney grubu lehine ileri düzeyde 

anlamlı idi (p<0,01). Deney grubunun SÇBDF alt ölçeklerinden aldıkları puan 

ortalamalarının kontrol grubuna göre ileri düzeyde anlamlı olduğu görüldü 

(p<0,01). Sonuç olarak, preterm bebeği olan annelere yönelik hastanede 

yapılan planlı eğitimin ve ev ortamında sağlanan desteğin bebeklerin gelişimleri 

ve annelerin sorun çözme becerileri üzerinde etkili olduğu ancak bebeklerin 

büyümeleri üzerinde  etkili olmadığı belirlendi.  

Anahtar Kelimeler: preterm, düzeltilmiş yaş, izlem, taburculuk planı, büyümeyi 

yakalama. 
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ABSTRACT 

 
Balcı S. Nursing Intervention Regarding Preterm Baby Care At Home And 

Its Effects On Growth and Development Of The Babies And Problem -

Solving Skills Of Their Mothers. Istanbul University The Institute Of Health 

Science, The Nursing Program, Istanbul, 2006. 

The study was a semi-experimental one, planned to determine the effect of 

nursing intervention regarding preterm care at home, on growth and 

development of the babies and problem solving skills of their mothers. 

A total of 75 preterm babies (6 pair of twins) and 63 mothers were included, 31 

in the study and 32 in the control groups. The participating hospitals were 

Istanbul Medical Faculty, Cerrahpasa Medical Faculty and The Ministry of 

Health Bakırköy Maternity and Children’s Education and Research Hospital. 

The mothers filled the Interview Form at the first meeting. The study group was 

educated in three sessions in accordance with the Education Protocol for The 

Families Having Preterm Babies (PEP) before discharge. After discharge, at the 

age of 1 month of corrected age, home visits were made and “Problem Solving 

Skills Assesment Questionare:How To Deal with Problems Regarding Care of 

My Baby” was filled. Furthermore the physical growth of the babies were 

recorded. When the babies were at the corrected ages of  3, 6, 9 months, home 

visits were made again and Ankara Developmental Screening Inventory was 

used. While there was no difference in the physical growth of infants at 1,3,6 

and 9 months of corrected ages between the study and control groups (p>0,05), 

the General Improvement and Total scores (T point) were significantly in favor 

of the study group (p<0,01).The subgroup “Problem Solving Skills Assesment 

Questionare” scores of the study group was also significantly  higher then the 

control group (p<0,01). 

In conclusion, it was determined that planned in-hospital education of the 

mothers of preterm babies and nursing support at home have a positive effect 

on the problem solving skills of mothers and the development but not growth of 

their babies. 

 

Key Words : preterm, corrected age, follow-up, discharge planning, catch-up. 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ  VE  AMAÇ 

Perinatal ve neonatal mortalite bir ülkenin anne ve çocuk sağlığı 

durumunun, dolayısıyla gelişmişlik düzeyinin iyi bir göstergesidir. Türkiye’de her 

yıl yaklaşık 1,5 milyona yakın bebek dünyaya gelmektedir. Bunların yaklaşık 40 

bini “0 yaş grubunda” ölmektedir. Bu grupta ölen bebeklerin ise büyük kısmını 

(%66.2) bir ayını doldurmayan bebekler oluşturmaktadır 20.  

Çocukluk çağında önemli bir yere sahip olan yenidoğan döneminin, 

hastalık ve sorunlarının büyük bir oranını preterm bebekler oluşturmaktadır 99. 

Perinatal ölüm oranının preterm doğumlarda term doğumlara göre altı kat daha 

fazla olduğu belirtilmektedir 4. 

 Son yıllarda anne ve bebek sağlığına verilen önem, teknolojik gelişmeler 

ve bu teknolojinin yenidoğan ünitelerinde kullanımı riskli yenidoğanların yaşam 

şansını arttırmıştır 52,102,103,139. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 2001 

yılında 22 000’den daha fazla bebeğin ileri derecede preterm doğduğu ve 

1995’den 2001’e kadar bebek ölüm hızının 750-999 g arasında doğan 

bebeklerde %15.4, 500-749 g arasında doğanlarda %9.7, 500 g’dan daha az 

doğanlarda ise %5.4 oranında azaltıldığı bildirilmektedir 75. Günümüzde 1500 g 

altında doğum tartısına sahip preterm bebekler için %70, 1500-2500 g arası 

doğum tartısına sahip bebekler için ise %95’e varan yaşam oranlarına 

ulaşılmıştır. Yaşam oranlarındaki bu olumlu gelişmeler, preterm doğan 

bebeklerin uzun dönem gelişimleri ve prognozlarına ilişkin kaygıları da 

beraberinde getirmektedir 17,93. Bu nedenle preterm bebeğin bakım ve tedavisi 

de oldukça güç ve pahalıdır 4,121,122. 

Gebelik boyunca tüm ebeveynler sağlıklı bir bebekleri olmasını hayal 

eder, ona göre kendilerini hazırlar. Erken doğum, problemli bir bebeğin dünyaya 

gelmesi ailede büyük bir hayal kırıklığı ve anksiyete yaratır 53,74,113,122. 

Bebeklerinin zarar göreceğini düşündükleri için onlara dokunma konusunda  

endişeli  ve ürkektirler 53,122. Term bebeği olan ailelere oranla ebeveynlik 

becerileri konusunda kendilerine daha az güvenirler 82,84,101, bebeğin bakımına 

aktif olarak katılmaktan çok seyirci olarak izlemeyi tercih edebilirler 101. Özellikle 

bebeği eve götürme ve tüm sorumluluğu alma zamanı geldiğinde; ebeveynlerin 
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kendilerini güçsüz, yetersiz, endişeli 21,39,85,110,117, şaşkın, hazırlıksız 101 ve 

bebeğe karşı kendilerini yabancı hissettikleri 55  bildirilmektedir. 

Yapılan çalışmalarda preterm bebeği olan anne ve babaların en önemli 

gereksiniminin bebeğin evdeki bakımına yönelik bilgilenme olduğu 

belirtilmektedir 1,10,39,40,65,92,111. Bu yüzden bebeğin taburcu olmadan önce 

ailenin ev ortamına hazırlığı, eğitilmesi, desteklenmesi ve daha sonrasında 

bebeklerin izlenmesi çok önemlidir 110. Preterm bir bebeğin hastaneden  ev 

ortamına geçiş hazırlığı,  taburcu olmadan önce başlamalıdır. Bu geçiş 

sürecinde aile; bakım verenleri gözleyerek, bebeğin günlük bakımına aktif 

olarak katılmalıdır 10,33,50,85,86,102,117,139. Yapılan eğitimlerle ebeveynler, 

bebeklerinin bakımında nelerin önemli olduğunu, bebekleriyle başarılı bir 

etkileşime geçmenin yollarını ve büyüme – gelişmelerinin nasıl olacağını 

öğrenirler. Böylece kendilerini daha rahat ve güvende hissederler 10,33,50, 

84,85,117,139. 

Eve geçiş döneminde; ebeveynlerin evdeki bakıma hazırlanması, uzun 

süreli izlenmesi ve taburculuktan sonra evde bakım hizmetlerinin verilmesi ile 

yenidoğan ve ailesinin sağlığı korunabilir ve geliştirilebilir 39. Preterm bebeği 

olan ailelere sorunlarla baş etmelerinde, onlara rehberlik etmede ve aile- bebek 

arasındaki ilişkiyi sağlamada hemşireler önemli bir role sahiptirler 17,53. Ailelerin 

taburculuktan önce bilgi ve destek kaynakları olarak ilk sıralarda hemşireyi 

tanımladıkları bildirilmektedir 1,82. 

Sağlık bakım sistemi içinde, annelerin bebek bakımı ile ilgili karşılaştıkları 

sorunları çözme becerileri de çok önemlidir 138. Annede yoğun olarak yaşanan 

duygusal çöküntüye bebeğe bakım verme güçlüğü de eklenince, bebeğe 

dokunmaya bile korkan annelerin bebek bakım becerilerini geliştirmeleri güç 

olmakla birlikte uzun zaman da almaktadır 1,29,65. Bu yüzden aileler bebeklerine 

verecekleri bakım ve problemlerini çözme konusunda desteklenmelidir 50. 

Gelişmiş ülkelerde preterm bebekleri de kapsayan gelişimsel 

gecikmelerin erken belirlenmesine yönelik çeşitli programlar (Infant 

Development Program - Infant Mental Health and Development Program) vardır 
19,51,93,120,136. Bunlardan 1972 yılında Vancouer’ da başlatılan “Infant 

Development Program (IDP)’ında bebekler doğumdan 3 yaşına kadar ev 
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ortamında aile ile işbirliği içinde çalışan hemşire, hekim, fizyoterapist, sosyal 

hizmet uzmanı, öğretmen, konuşma terapistleri vb farklı meslek gruplarından 

uzmanların bulunduğu bir ekip tarafından izlenmektedir. Doğumdan 3 yaşına 

kadar hareketleri, konuşması, davranışları, öz-bakım becerileri konusunda 

gözlenmekte ve bebekteki gecikmeler erken dönemde fark edilmektedir 19,51.  

Ülkemizde ise riskli yenidoğan grubu içinde yer alan preterm bebeğe 

sahip aileler; planlı ve sistemli bir şekilde eğitilememekte, ev ortamında 

izlenememektedir. Ailelerin preterm bebeğin bakımı konusunda bilgi eksikliğinin 

olması yanında hastane izlemlerini düzenli yaptıramamaları nedeni ile preterm 

bebeğe ait fiziksel ve gelişimsel sorunlar gözden kaçabilmektedir.  

Bu gereksinimden hareketle araştırma, preterm bebeği olan ailelere 

yönelik taburculuktan önce bir eğitim protokolü oluşturmak, hemşirenin yaptığı 

eğitim, danışmanlık ve ev ziyaretlerinin annenin sorun çözmesine ve bebeğin 

büyüme-gelişmesi üzerinde olumlu katkılar yaratabileceğini göstermek amacıyla  

yarı-deneysel  tipte planlanmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin preterm bebeklerde ilk defa kullanılıyor 

olması bu konu ile ilgili yapılacak diğer çalışmalar için veri tabanı oluşturması 

açısından önem taşımaktadır. 

 

 Araştırmanın Hipotezleri 

 Preterm bebeğin evdeki bakımına yönelik hemşirelik girişimleri; 

Hipotez 1 : bebeğin fiziksel büyüme hızını arttırır. 

Hipotez 2 : bebeğin dil- bilişsel gelişimlerini arttırır. 

Hipotez 3 : bebeğin ince motor gelişimlerini arttırır. 

Hipotez 4 : bebeğin  kaba  motor gelişimlerini arttırır. 

Hipotez 5 : bebeğin sosyal beceri-öz bakım becerilerini geliştirir. 

Hipotez 6 : bebeğin  genel gelişimlerini arttırır. 

Hipotez 7 : annelerin sorun çözme becerilerini geliştirir. 
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BÖLÜM  2. GENEL  BİLGİLER 

   2.1.PRETERM BEBEĞİN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI 

 
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre vücut ağırlığına bakılmaksızın 37. 

gestasyon haftasını (GH) tamamlamadan doğan bebeklere preterm denir 
26,48,65,93,94,103,130,133.  

Preterm bebekler gestasyon haftasına  göre  3 gruba ayrılmaktadır: 

- I.grup: İleri derecede (extremely) preterm;  24 - 31 haftalar arasında 

doğanlar. 

- II.grup: Orta derecede (moderately) preterm; 32 - 35 haftalar arasında 

doğanlar. 

- III.grup: Sınırda (borderline) preterm; 36 - 37 haftalar arasında doğanlar  
    1,32,35,99,130. 

Bu gruplar içinde III. grup en sıktır ve preterm bebeklerin yaklaşık 2/3’si 

sınırda preterm bebeklerdir 26,99,121,122. 

Bebeğin gestasyon haftası düştükçe mortalite insidansı da artmaktadır. 

30 GH üzerinde doğan bebeklerde mortalite % 5 iken, 23-24 GH arasında 

doğanlarda bu oran %50 - 90’ a kadar çıkmaktadır 48. 

 

2.2.SIKLIK 

 

Preterm doğum bugün dünyada, tüm perinatal morbidite ve mortalite 

olgularının %75 fazlasından sorumludur 122,134.  

Türk Neonataloji Derneğinin yaptığı bir çalışmaya göre bebek ölüm 

nedeni olarak preterm doğumların %26 ile ikinci sırada yer aldığı belirtilmektedir 
20.   

Preterm doğum oranının sanayileşmiş ülkelerde %5-11 arasında olduğu 

ve bu oranın 1980’den beri giderek arttığı bildirilmektedir. Preterm doğum oranı 

ABD’de yaklaşık %11 87,93,134, Avrupa’da % 5-7, Kanada’da %6.5134, İngiltere’de 
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%7 16, Afrika’da %14.3, Asya’da ise %18.3 olarak rapor edilmektedir 128. Siyah 

ırkta (%14-15) beyaz ırka (%7-11) oranla daha sık görülmektedir 70,103,134.  

Ülkemizde ise preterm doğum oranı yaklaşık %10’dur  37,93. 

 

2.3. PRETERM DOĞUM NEDENLERİ 

 

2.3.1. Anne ile ilgili faktörler 

- Önceki doğumlarında preterm doğum veya ölü bebek öyküsünün 

bulunması 

- Gebelik öncesi ve süresince iyi beslenememesi  

- Sigara, alkol veya uyuşturucu kullanması 

- Yaşının 16’dan küçük, 36’dan büyük olması 

- Doğum aralıklarının 2 yıldan az olması 

- Hipertansiyon, diyabet ve kalp, böbrek gibi sistemlerden kaynaklanan 

kronik bir hastalığının olması 1,13,16,26,32,33, 50,70,96,128,134 

- Hamilelik süresince annenin yeterli prenatal bakım almaması  

- Annenin geçirdiği enfeksiyonlar  

- Sosyo-ekonomik durumunun düşük olması, evli olmama, gebeliğin 

istenmemesi  

- Preeklampsi veya eklampsi 1,16,45,94,96,116,128,130,133,137  

- Üreme sistemine ilişkin anomaliler 1,13,32,33,70,94 

- Travma 1,50,70, fazla aktivite ve stres 26. 

2.3.2. Fetüs  ile ilgili faktörler  

- Kimyasal zararlar  

- Kromozom anomalileri  

- Rubella, sitomegalovirüs, toksoplazmozis, sifilis gibi intrauterin 

enfeksiyonlar  
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- ABO uyuşmazlığı 1,26,70 

- Kordon sarkması  

- Polihidroamnios  

- Çoğul gebelikler 

- Erken membran rüptürü 1,13,16,26,32,33,45,70,94,96,133. 

2.3.3.Plasenta  ile ilgili faktörler  

- Plasenta anomalileri 

- Tek göbek arteri   

- Plasentanın yanlış implantasyonu ve erken ayrılması 

- Plasenta rüptürü  vb 1,13,26,32,33,70,94,122,130. 

 

2.4. PRETERM BEBEĞİN  ÖZELLİKLERİ  

 

- Başları vücutlarına oranla daha büyüktür. Buna aynı zamanda “preterm 

megasefalisi” adı  verilir. 

- Fontanel geniş, süturlar aralıklıdır. 

- Kulak kıkırdağı yumuşaktır, kolaylıkla katlanır. 

- Göğüs duvarı yumuşak, karın gergindir.  

- Meme başındaki pigmentasyon genellikle yoktur. Meme başı palpe 

edilemez, çapı 0.5 cm’den küçüktür. 

- Areola 34. gestasyon haftasından sonra belirginleşir. 36.gestasyon  

haftasından küçük bebeklerde meme dokusu yoktur. 

- Göbek kordonu geç düşer. 

- Deri ince ve jelatinöz görünümdedir. 

- Bol miktarda lanugo tüyleri ile örtülüdür. 
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-   Tırnaklar kısa ve yumuşaktır. Tırnaklar ancak 32. haftada parmak uçlarına   

      erişir,  sonraki  haftalarda parmağı geçer. 

- Verniks kazeoza nadirdir. 

- Ekstremiteleri uzundur. 

- Avuç içi ve ayak tabanındaki çizgiler azdır. Gestasyon haftasının artması ile  

çizgilerin derinliği ve sayısı da  artar. 

- Genital organlar az gelişmiştir. 

- Erkeklerde testisler skrotuma inmemiş, kızlarda labia majörler labia minörleri 

örtmemiştir.    

- Fizyolojik bir hipotoni vardır. Bebek ne kadar immatür ise o kadar 

hipotoniktir. 

- Yakalama, moro, emme ve yutma  refleksleri olmayabilir ya da az gelişmiştir. 

- Emme, yutma ve solunum koordinasyonu 32-34. gestasyon haftasında 

gelişir.  

- Mide kapasiteleri küçük, besinlerin mideden geçişi çok yavaştır. Beslenme 

çoğunlukla büyük bir sorun oluşturur. 

- Kilo alımı çok yavaştır. 

- Hepatik olgunlaşma eksikliği nedeniyle hipoglisemi, hipoproteinemi, 

hipoprotrombinemi ve hiperbilirubinemi sık görülür.  

- Anemi sıktır. 

- İmmün sistem immatür olduğu için enfeksiyon ajanlarına karşı 

antienflamatuvar tepkinin minimal düzeyde olması ve doğumdan önce 

anneden geçen immünglobülinlerin az olması nedeniyle enfeksiyonlara 

eğilim fazladır. 

- Glomerüler filtrasyon hızının azalması nedeniyle ödem sık görülür. El ve 

ayak sırtında, tibia üzerinde basmakla gode bırakan ödem vardır ve 

gestasyon haftası ilerledikçe azalarak kaybolur. 

- İntrakranial  kanamalar  sık görülür.  
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- Deri altı yağ dokusunun az, vücut yüzeyinin geniş olması, dolaşımın iyi 

olmaması, titreme ve terleme fonksiyonlarının bulunmaması nedeniyle 

hipotermiye eğilim vardır.  

- Bilirubin konjugasyonunun iyi olmaması kernikterusa eğilimi arttırır.  

- Retinal vasküler sistemin iyi gelişmemiş olması sonucu “Preterm 

Retinopatisi” görülür.   

- Solunum kaslarının zayıflığı ve göğüs kafesinin yumuşak olması 

hipoventilasyona neden olur. Buna bağlı olarak karbondioksit retansiyonu ve 

asidoz gelişir. 

- Solunum diyafragmatik ve zayıftır. 

- Apne ile birlikte periyodik solunum görülür 1,13,25,26,32,33,45,50,70,94,95,96, 

116,121,122,130,133,137. 

 

2.5. PRETERM BEBEĞİN SORUNLARI 

 

- Perinatal asfiksi 

- Bronkopulmoner displazi , Respiratuvar distres sendromu (RDS), Apne 

- İntraventriküler kanama veya periventriküler lökomalazi sonucunda mental 

retardasyon veya serebral palsy  32,35,45,48,101,102,103,119,129, 139 

� Doğum ağırlığı 2500 g altında olan preterm bebeklerde mental 

bozukluklar %39, motor bozukluklar %33.3, nörolojik bozukluklar %4.2 

iken, doğum ağırlığı 2500 g üstünde olan preterm bebeklerde ise  

mental bozukluklar %7.7, motor bozukluklar %0.2, nörolojik 

bozukluklar %1.2 olarak belirtilmektedir 68. 

- Preterm Retinopatisi (ROP) 35,48,95,96,103,116,119,129,130,139  

� ROP’un, doğum ağırlığı 500-750 g bebeklerin %81’inde, 750-1000 g. 

bebeklerin %53’ünde, 1000-1250 g bebeklerin %35’inde, 1250-1500g 

bebeklerin %14’ünde ROP görüldüğü 77, 1500 g’ın üstündeki 

bebeklerde ROP insidansının azaldığı belirtilmektedir 60. 
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- Patent ductus arteriozus (PDA) 

- Anemi 

- Gastro-özofajial reflü (GÖR) 

- Nekrotizan enterokolit (NEC), inguinal veya umbilikal herni, kriptorşidizm vb 
32,45,48,103,119,129,130,139 

- Hiperbilirubinemi, hipokalsemi, hipotermi 

- İmmün yetmezlik 

- Metabolik sorunlar 

- İşitme sorunları 35,48,102,116,129,130. Preterm bebeklerde işitme kaybının normal 

popülasyona göre daha yüksek olduğu belirtilmektedir 7.  

- Konuşma, algılama, dikkat ve öğrenme fonksiyonlarında bozukluklar 
17,48,61,75,77,102,129 

- Öğrenmede zorluklar: Özellikle çok düşük doğum ağırlığındaki çocukların 

yarısında öğrenme zorluğu görüldüğü 7,17,1500 g’ın altında doğan preterm 

bebeklerin yaklaşık %50’sinin okul öncesi dönemde gelişimsel sorunlar 

gösterdikleri belirtilmektedir 61. 

 

2.6. PRETERM BEBEKTE DÜZELTİLMİŞ  YAŞIN ÖNEMİ 

 

Preterm bebeklerin büyüme ve gelişmesinin izlenmesinde “düzeltilmiş 

yaş” kullanılmalıdır. Düzeltilmiş yaş, bebeğin kronolojik yaşından erken 

doğduğu hafta sayısının çıkartılmasıyla elde edilir 35,45,48,62,85,86,92,102,139.  

Örneğin; 32.gestasyon haftasında doğan ve şimdiki kronolojik yaşı (takvim yaşı) 

20 hafta olan preterm bir bebeğin düzeltilmiş yaşı şu şekilde hesaplanır: 

“Ortalama gestasyon haftası olan 40 haftadan, doğduğu gestasyon haftası olan 

32 hafta çıkarılır (40-32 = 8) ve sonuçta bebek 8 hafta erken doğmuştur. Daha 

sonra kronolojik yaşı olan 20 haftadan erken doğduğu 8 hafta çıkarılır (20-8 

=12) ve böylece bu bebeğin düzeltilmiş yaşı 12 hafta olarak bulunur” 35,92,139. 
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2.7.PRETERM BEBEĞİN BAKIM VE İZLEMİNDE HEMŞİRELİK      

GİRİŞİMLERİ 

 

- Vücut  Isısının Korunması ve Sürdürülmesi 

- Solunumun Desteklenmesi ve Sürdürülmesi 

- Enfeksiyonlardan Korunması 

- Beslenmenin Sağlanması 

- Sıvı ve Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi 

- Aile –Bebek İlişkisinin Başlatılması ve Sürdürülmesi 

- Ailenin Taburculuğa Hazırlanması ve Eğitimi 

- Taburculuk Sonrası İzlem ve Danışmanlık  

 

Vücut  Isısının Korunması ve Sürdürülmesi 

Preterm bebeklerin yağ depoları az, vücut ısısını kontrol mekanizmaları 

tam gelişmemiş olduğundan çok fazla ısı kaybederler. Bu nedenle ısı düzenini 

korumaya yardımcı KUVÖZ veya RADYANT ISITICI gibi özel aletler kullanılır. 

Bebek vücut ısısını düzenlemeye hazır oluncaya kadar kuvöz içinde veya 

radyant ısıtıcı altında tutulur. Bu yüzden bebeğin vücut ısısı ve kuvöz  ısısı sık 

aralıklarla kontrol edilmelidir 1,32,33,70,94,122. 

 

Solunumun Desteklenmesi ve Sürdürülmesi 

Preterm bebeklerde sürfaktan yetersizliği, göğüs duvarı kaslarının 

zayıflığı ve solunum merkezi olgunlaşma eksikliği nedeniyle solunum ile ilgili 

sorunlar sık görülmektedir. Bu yüzden oksijen kuvöz içinde, nazal katater, 

oksijen başlığı ya da ventilatöre bağlanarak verilir. Preterm bebeğin solunum 

ve yaşam belirtileri sık aralıklarla izlenmeli, solunum güçlüğü belirtileri 

açısından gözlenerek kaydedilmelidir. Özellikle oksijenin az veya fazla 
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kullanımına yönelik gelişebilecek risklerden dolayı bebeğin monitorize edilerek 

oksijen seviyesi izlenmelidir 1,32,45,70,94,122. 

 

Enfeksiyonlardan Korunması 

Preterm bebeklerin immün sistemi immatür olduğu için yaşamının ilk 

günlerinde mutlaka enfeksiyonlardan korunmalıdır. Bu yüzden bebeğe yapılan 

tüm uygulamalarda aseptik kurallara uyulmalı, koruyucu izolasyon 

uygulanmalıdır. Bebeğe kullanılan tüm araçların steril edilmesi veya rutin olarak 

temizlenmesi, bebeğe dokunmadan önce ve sonra ellerin yıkanması vb 

uygulamalar enfeksiyonlardan korunmada oldukça önemlidir 1,32,33,45,70,94,122. 

 

Beslenmenin Sağlanması 

Preterm bebeklerde çoğu kez emme ve yutma refleksleri iyi 

gelişmediğinden beslenme güçlükleri sık görülür. Bebek ağız yoluyla 

beslenemiyorsa gavajla veya parenteral yolla beslenir 32,33,94. 

Preterm doğan bebek için en uygun  besin kendi annesinin sütüdür. 

Çünkü preterm doğum yapan annenin sütü, zamanında doğum yapmış annenin 

sütünden farklı özellikler taşır ve kendi bebekleri için en uygun yapıdadır 
8,9,13,23,58,62,78,92,137,140. Anne sütü ile beslenen preterm bebeklerde yalnızca 

formüla sütle beslenenlere oranla ROP insidansının daha düşük olduğu 60 ve 

NEC’in daha az geliştiği bildirilmektedir 23,95,96,106. 

Ancak bazen anne sütü, preterm bebeğin gereksinimlerini karşılamada 

yetersiz kaldığından anne sütünün güçlendirilmesi için protein, enerji, sodyum, 

kalsiyum, fosfor, magnezyum, eser elementler, bazı vitaminler ilave edilmiş özel 

olarak hazırlanmış mamalar kullanılabilir 8,106.  

Anne sütü ile beslenme ve anne sütünün güçlendirilmesi teknikleri,  

bebek taburcu edilmeden önce anneye öğretilmeli ve anne bu konuda 

desteklenmelidir 8,62,106. 

Preterm bebekler anne göğsünü tutamadıklarında anne tamamen 

emzirene kadar sütünü sağarak kaşık veya fincanla bebeğine verebilir 35,62.  
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Fincanla beslenen bebeklerin biberonla beslenenlere göre kalp 

atımlarının daha düşük, oksijen satürasyonlarının daha yüksek olduğu ve 

fincanla besleme yönteminin preterm bebeğin emmeyi öğrenmesi için alternatif, 

güvenilir bir yöntem olduğu belirtilmektedir 83,87. 

Preterm bebeklerde ek gıdalara geçiş dönemi de önemlidir. Ek gıdalara 

başlamada “düzeltilmiş yaş”  kullanılmalıdır 92,140. Düzeltilmiş yaşı 6 ay, vücut 

ağırlığı 6-7 kg üzerine çıkan ve günlük 950 ml’den fazla sütü bir hafta süre ile 

tolere edebilen bebeklere katı gıdalar verilmeye başlanır. Ancak büyük preterm 

bebekler günde 950 ml mama ile doymuyorsa, düzeltilmiş yaş 3 ay (takvim yaşı 

5-6 ay) olunca katı besinlere geçilebilir 92,139,140. 

Preterm bebeklerde vitamin ve mineral desteği de oldukça önemlidir. 

Anneden demir geçişi yetersiz olduğu için 1-1,5 aylık olduklarında demir 

desteği gerekebilir 8,92. Demir desteğinin 12-15. aya kadar, 2-3 mg/kg/gün 

olarak verilmesi önerilmektedir 25,62,92,106,119. Yine preterm bebeklere D vitamini 

başlanması ve kan sonuçlarına göre kalsiyum ve fosfor eklenmesi gerektiği 

bildirilmektedir  8,9,25,62,87. 

 Bu ilaçların nasıl ve ne şekilde verileceği anneye gösterilmeli ve 

anlatılmalıdır 33,45. 

 

Sıvı ve Elektrolit Dengesinin Sürdürülmesi 

Preterm bir bebek idrarı tam olarak konsantre edemediği için 

vücudundan yüksek oranda sıvı atılır. Ayrıca vücut yüzeyinin geniş olması 

nedeniyle görülmeyen sıvı kayıpları da fazladır. Yaşamının ilk 5-7 gününde term 

doğan bebek normal olarak doğum kilosunun %10’nu kaybederken preterm 

bebek ise %15’ni kaybeder 33,45. Bu durum preterm bebeğin günde 150-200 

ml/kg sıvı almasını gerektirir. Preterm bebeğin hidrasyon durumu (deri turgoru, 

ısısı, idrar miktarı vb), vücut ağırlığı sürekli değerlendirilmelidir 33. 

Dehidratasyon ve aşırı hidrasyon (overhidrasyon) belirtileri gözlenmelidir 45. 
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Aile –Bebek İlişkisinin Başlatılması ve Sürdürülmesi 

Erken doğum yapan anne, fiziksel ve psikolojik olarak doğuma ve 

bebeğini kabullenmeye hazır olmadığından doğum sonrası kendisini yetersiz 
52,105, bu durumu kendisinin “başarısızlığı” olarak değerlendirebilir 12,52,53. 

Sağlıklı bir bebek doğuramamaktan, beklentilerinin karşılanamamasından ötürü 

kendilerini güvensiz ve suçlu hissedebilirler 12,33,105,121. 

Ebeveynlerde hayal kırıklığı, çaresizlik, keder ve anksiyete gelişir, kriz 

dönemi yaşarlar 1,29,52,67,74,80,93,105. Özellikle anne, bebeğinin eşi, ailesi ve toplum 

tarafından kabul edilmeyeceği, normal bir çocuk olup olmayacağı düşüncesi ile 

büyük ölçüde stres altındadır 65. Çalışmalarda, preterm bebeği olan 

ebeveynlerin en önemli stres kaynakları olarak, bebekleri hakkındaki 

beklentilerinin gerçekleşmemesi, bebeğin hassas olması, hasta görünümü, 

ebeveynlik rolünde değişiklik, bebeğine nasıl yardım edeceğini bilememe ve 

ondan ayrı kalma gibi durumlar olduğu belirtilmektedir 52,53,88,89,101,108,109. 

Preterm bebeklerin term bebeklere oranla erken dönemde anneleri ile 

pozitif etkileşime girmelerinin daha az olduğu bilinmektedir. Neden olarak 

santral sinir sisteminin immatür olmasından dolayı preterm bebeklerin ses 

çıkarma, anneleri ile göz göze temas, uyanıklık ve hareketlilik durumu, 

gülümseme ve yanıt verme yeteneklerinin daha az olması gösterilmektedir 
12,27,58,61,67,80,84,86,88,96,101,110. Anneler “bebeğim benden hoşlanmıyor” hissini 

yaşayabilir 86. Bu yüzden etkileşimi başlatmak ve sürdürmek için preterm 

bebeklerin annelerinin term bebeklerin annelerine oranla daha çok çaba 

harcadıkları 18,27,61,84,88, bu durumun anne ve bebek arasındaki bağın olumsuz 

yönde etkilenmesine ve bebeğin negatif olarak algılanmasına da neden 

olabileceği belirtilmektedir 12,58,80,89,93,101,109,110. Bu yüzden preterm bebek ihmal 

veya istismar riskiyle karşı karşıya kalabilir 12,33,52,93,95,129.  

Preterm bebeği olan annelerin sağlıklı yenidoğana sahip annelere göre 

bebeklerine daha geç dokundukları, daha az konuştukları 93, daha geç 

gördükleri ve daha geç kucaklarına aldıkları belirtilmektedir 12,105. Anne ve 

preterm bebeği arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörlerin; annenin eğitim düzeyi, 

annenin yaşı, destek sistemleri, sosyo-ekonomik durumu, kültürel yapısı ve 

bebek bakımı konusundaki deneyimleri olduğu belirtilmektedir 27,89.  
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Bebeğe zarar vereceği korkusuyla bebeğine dokunmaya korkan 

annelerin bakım becerilerini geliştirmeleri uzun zaman alabilir 29,65. Bebek 

Yenidoğan Ünitesi’nde yatıyor iken bebeğin bakımına yönelik tüm 

sorumlulukların sağlık profesyonelleri tarafından yerine getirilmesi, annenin 

bakıma katılmaması veya minimal düzeyde katılımı, annenin beceri konusunda 

kendisini güvensiz hissetmesine, sağlık profesyonellerine yönelik kıskançlık ve 

rekabet duygusunun gelişmesine 53,93,101, evde bebeğin bakımı konusunda 

bağımsız kararlar almada ve sorun çözümlemede yetersiz olmasına neden 

olabilir 53,101. Ebeveynler, bebeklerinin bakımına yönelik sorumlulukları almadan 

kendilerini “aile” gibi hissedemeyebilirler 84,101. 

Yapılan bir çalışmada ebeveynlerin, Yenidoğan Ünitesi’nde yaşadıkları ve 

deneyimledikleri uygulamaların yetersiz olması ile sorumluluk korkusu 

yaşamaları arasında bir ilişki olduğu bulunmuştur 101. 

Diğer bir çalışmada; anne bebeğin bakımını başarılı bir şekilde 

yönettiğinde ve bakımına aktif olarak katıldığında, annenin kendini daha yeterli 

ve becerikli hissettiği belirtilmektedir 58. Preterm bebeği olan ailelerle etkili 

iletişim kurabilmek ve onların yaşadıkları bu duyguları ifade etmelerini 

sağlayabilmek için hemşireler onlara yardım etmelidirler. Bebeğin olumlu 

yönlerini aileye göstermek için her türlü fırsatı kullanmalı, bakıma katılmalarına 

izin vermeli 17,33,84,113, anneyi bebeği tutması için teşvik etmelidirler 70. 

İlk modern perinatolog olan Fransız Pierre Budin’in, bebeklerinden çok 

erken ayrılan ve bebeklerini besleyemeyen annelerin kısa zamanda bebeklerine 

karşı ilgilerinin azaldığını belirttiği, anneleri üniteye alarak  bebeğin bakımına 

yardımcı olmalarını sağladıkları belirtilmektedir 24.  

Anne ve babanın kendilerine olan güvenleri yerine gelene ve rahat olana 

kadar ailenin bakımla ilgili uygulamaları ve aile-bebek arasındaki ilişkiler 

gözlenmelidir 67,85,137.  

Bebek taburcu edilmeden önce annenin en az 24 saat, mümkünse daha 

uzun bir süre ünitedeki bir odada (aile odası) ya da oluşturulan geçiş 

ünitelerinde bebeği ile birlikte kalması sağlanmalıdır 39,46,50,85. Bu yöntem, 

bebeğin taburcu olmadan önce özellikle annenin yeteneğini hemşireye 
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göstermesi ve eksik taraflarının eğitilerek düzeltilmesi bakımından çok yararlıdır 
121. 

 

Ailenin Taburculuğa Hazırlanması ve Eğitimi 

Preterm bebeklerin taburcu edilme zamanı önemli bir konudur. Bebeğin 

taburcu edilebilmesi için gerekli optimal kriterler şöyle özetlenebilir: 

- Günde 15-30 g/kg veya daha fazla tartı alması  

- Açık yatakta vücut ısısını koruyabilmesi 3,25,28,45,48,74,87,92,129, 

- Postkonsepsiyonel yaşın 34-37 haftaya ulaşması, 

- Hastanede yatmayı gerektirecek tıbbi bir sorununun olmaması,  

- Fizyolojik olgunlaşma ve kardiyovasküler stabilizasyonunun olması 3,45,48 , 

- Taburcu edilmeden hemen önce bakımda önemli bir değişikliğin yapılmamış 

olması (oksijenin kesilmesi, ilaç dozlarının veya beslenme şemalarının 

değiştirilmesi gibi) 28,74,92, 

- Son bir haftadır apne ve bradikardi olmaması, 

- Bebeğin tarama testlerinin tamamlanmış olması 3,25,28,48,74,87,129, 

- Emme ve yutma refleksleri arasındaki koordinasyon yeteneğinin olması ve 

anne memesini veya biberonu tam olarak alabilmesi 1,3,28,129,139, 

- Yaşı ve kilosu uygunsa aşılamasının yapılması 3,25,48,87,139,  

- Ailenin bebeği kabul etmesi, bebek bakımında yeterli ve eğitim almış olması  

gerekmektedir 1,3,74,92,121.   

Etkili bir taburculuk planının oluşturulması ve bebek taburcu edilmeden önce 

ebeveynlerin evdeki bakıma hazırlanmaları çok önemlidir 3,18,28,33,50,55,70,74,85,121. 

Bebeğin hastaneye kabul aşamasından itibaren ebeveynlerin bakıma 

katılmalarını sağlayarak becerilerini arttırmak, cesaretlendirmek, bireysel 

ihtiyaçlarına karşı hassas olmak ve eksik oldukları konularda eğitmek gereklidir 
17,38,50,53,86,94,105,108,111,113. Bu eğitimlerin annenin kendine olan güvenini arttırdığı 

belirtilmektedir 58,84,113. 
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Ebeveynlere evdeki bakıma yönelik yapılacak taburculuk eğitimi bebeğin 

Yenidoğan Ünitesi’ne girdiği andan itibaren başlamalıdır. Taburculuk eğitiminin; 

bebeğin sağlığının sürdürülmesinde, ebeveynlerin bilgi, beceri ve öz 

güvenlerinin arttırılmasında ve eve geçişin yarattığı anksiyete ve stresin en aza 

indirilmesinde etkili olduğu 82, dolayısıyla bebeğin tekrar hastaneye yatışını veya 

ölüm risklerini azalttığı belirtilmektedir 39,55,72. 

Ailelerin kendilerini yetersiz ve güvensiz hissettikleri konular 5 alanda 

toplanmıştır.  Bunlar: 

- bilgi gereksinimleri (genel bebek bakımı, bebeğin tıbbi tanısı), 

- ileride yaşanabilecek keder verici durumlar (bebeğin öleceği korkusu), 

- aile-bebek ilişkisi, 

- stresle baş etme durumları (taburculuktan önce bebeğin ihtiyaçları hakkında  

bağımsız kararlar  almada yetersizlik/deneyimsizlik), 

- sosyal desteğin olmaması 39,101. 

Taburculuk planının, ebeveynlerin evdeki bakıma geçişini başarılı bir 

şekilde desteklediği ve bu plan içinde aile eğitiminin çok önemli olduğu 

belirtilmektedir 3. 

Anne veya ebeveynlere yapılacak olan eğitim, bireysel olabildiği gibi 

küçük gruplar biçiminde de  olabilir. Bazı anneler sorunlarını grupla tartışmaktan 

hoşlanmazlar ve hemşire ile bireysel ilişki kurmak isterler. Bazı annelerde 

grupta bulunan diğer annelerin de aynı sorunu paylaştığını görerek daha 

rahatlarlar. Bu nedenle hemşire aile eğitimini nerede, ne zaman ve nasıl 

yapacağını iyi planlamalıdır 70,121. Eğitimlerde sözel eğitimi desteklemek için 

görsel araçlara  da (televizyon, video, slayt, broşür, kitapçık vb) yer verilmelidir 
1,65,139. Anlatımları görsel ve işitsel tekniklerle, demonstrasyonla desteklemenin, 

ebeveynlerin ünitede bebeğin bakımına yönelik uygulamaları yapmalarına 

olanak sağlamanın, soru sormasına fırsatlar yaratmanın ebeveyn öğretimini 

kolaylaştıran uygulamalar olduğu bildirilmektedir 39. 

Bebek bakımı ve gelişimi konusunda yol gösterici bilgileri içeren yayınlar/ 

broşürlerin, annelerin öğrendiklerini hatırlamaları konusunda yardımcı ve 
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yönlendirici bir rehber nitelikte olduğu için yararlı olduğu 44,85  ve annelerin sorun 

saptama ve çözme becerilerini de olumlu yönde etkileyebileceği belirtilmektedir  
114,138. 

Taburculuğa hazırlık kapsamında verilecek eğitim içeriğinde; vücut 

ısısının korunması, beslenme (emzirme, biberonla besleme, alternatif teknikler, 

mama hazırlığı), aşılar, büyüme ve gelişme, anne-bebek ilişkisi, kanguru 

bakımı, solunum - kardiyak sorunlar ve bunların izlenmesi, uykusu, temel bebek 

bakımı (banyo, deri bakımı, vücut ısısı ölçümü, giysi seçimi), ilaçların verilişi ve 

dozları, bebeğin gelişimsel durumları, sağlık kontrolleri (göz, işitme, fiziksel ve 

nörolojik izlem), hastalıkların erken belirti ve bulgularını anlama, gerektiğinde 

danışmanlık yapabilecek kişi ya da kurumların telefon numaraları vb konular yer 

almalıdır 3,28,33,38,45,48,50,67,70,72,74,84,85,87,121,129,137.  

 

Taburculuk Sonrası İzlem ve Danışmanlık  

Taburculuk ve taburculuk sonrası ilk günler yüksek riskli yenidoğanların 

ebeveynlerinin yaşamlarındaki en stresli dönemlerden biridir 38,39,53,102,105,119,137. 

Yenidoğan hastaneden taburcu olurken “artık ailenin yaşamının sakinleşeceği, 

bir dengeye kavuşacağı ve bir şekilde normale döneceği” düşünülür 39. Oysa 

bebeğin sağlık sorunu nedeniyle hastanede başlayan kriz genellikle 

taburculuktan sonra da devam eder 18,39. Çünkü taburculuk ile birlikte bebeğin 

tüm sorumluluğunu alma zamanı gelmiştir 18,39,88. Bu durum ailede mutluluk-

sevinç ve anksiyetenin birlikte duyulmasına neden olur ve bu duygular birbirine 

karışabilir 28. Preterm bebeği olan annelerin bebek eve ilk geldiğinde genellikle 

bebeğin beslenmesi, gaz sancısı, hijyen ve enfeksiyondan koruma konularında 

problem yaşadıkları bildirilmektedir 55. 

Bu yüzden preterm bebekler ve aileleri, sadece hastanede kaldıkları süre 

içinde değil hastaneden ayrıldıktan sonra da hemşireler ve diğer sağlık bakım 

profesyonelleri tarafından sürekli desteklenmelidir 45,84,87,88,102. Halk sağlığı 

hemşireleri ve diğer ekip üyeleri tarafından ev ziyaretleri yapılarak yaşadıkları 

güçlükler, endişeler ve ihtiyaçları sorgulanmalıdır 45,88. Ev ziyaretleri, ziyaretçi 

hemşire ve aile arasındaki güven ilişkisinin gelişmesine ve ailenin ihtiyaçlarına 
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odaklanmayı sağlar 18. Bu yüzden ev ziyaretleri düzenli olarak devam etmeli, 

preterm bebeği olan aileler, özellikle de anneler yalnız bırakılmamalıdır 70,121. 

Amerikan Pediatri Akademisi de etkili bir taburculuk planının 

oluşturulmasını, bebeğin taburcu olduktan sonra ailesinin desteklenmesini ve 

bebeğin büyümesinin izlenmesi gerektiğini desteklemektedir 3. 

 Taburculuk sonrasında preterm bebeğin izlenmesinde ve ailesine 

yapılacak olan danışmanlıkta şu konular  ele alınmalıdır: 

 

- Büyüme ve gelişmenin izlenmesi 

Taburculuk sonrasında bebeğin büyüme ve gelişiminin izlenmesinde 

düzeltilmiş yaşın kullanımı çok önemlidir. Çünkü preterm bebeklerin büyüme ve 

gelişmeleri term bebeklerden farklıdır. Zamanından 2 ay erken doğan preterm 

bir bebeğin desteksiz oturmasının, term bebekler gibi altıncı ayda değil  

sekizinci ayda olması beklenir 35,92,140.  

Büyümenin izlenmesinde, bütün bebeklerde olduğu gibi bu bebeklerde 

de, her kontrole gelişlerinde  vücut ağırlıkları, boyları ve baş çevreleri 

ölçülmelidir 67,119,140. Standart büyüme eğrileri ile değerlendirme yapılırken 

bebek 36 aylık olana kadar düzeltilmiş yaş kullanılmalıdır 62,140. 

Preterm bebeğin önce baş çevresi, sonra vücut ağırlığı en son da boyu 

büyümeyi yakalar 62. Kronolojik yaş ile düzeltilmiş yaş arasındaki fark; baş 

çevresi için 1,5 yaş, tartı için 2 yaş ve boy için 3,5 yaşta önemsiz hale gelir 
92,139. Preterm bebeklerin çoğunun ilk 2 yaşta büyümeyi yakaladığı 

bildirilmektedir 13,62,85,119.  

Bebeklerin büyümeleri izlenirken gelişmeleri de izlenmelidir. Gelişmenin 

izlenmesinde bebeğin;hareketleri, postürü, görmesi, ince motor hareketleri, 

işitme ve konuşması, günlük ve sosyal hareketleri  değerlendirilmelidir 140. 

Yapılan bir çalışmada; term bebeklerin %90’nının, pretermlerin ise 

%22’sinin 33.ayda 20 kelimeyi söyleyebildiği, term bebeklerin %90’nının, 

pretermlerin %12’sinin 23.ayda iki resmi tanıyabildiği, term bebeklerin 
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%90’nının, pretermlerin ise %12’sinin 35.ayda dört kelimelik cümleyi  kurabildiği 

bildirilmektedir 77. 

Küçük pretermlerde hayatın ilk yılı içinde zeka gelişimi daha yavaştır. 

Nörolojik olarak zedelenmeyen preterm bebeklerin zeka gelişiminin term 

bebeklerden büyük bir farklılık göstermediği, doğum ağırlığı 2000 g’ın altında 

olan bebeklerin 9. ayda mental gelişim açısından term bebekleri yakaladığı 

belirtilmektedir 48,77. 

 

- Göz muayenesi 

Pretermlerde oluşabilecek retinopatinin erken tanı ve tedavisi önemlidir 
140. Bu nedenle doğum ağırlıkları 1500 g’ın altındaki (veya 32 haftalıktan küçük) 

bebeklerin doğumundan 4-6 hafta sonra deneyimli bir oftalmolog tarafından 

muayene edilmesi gereklidir. Periyodik göz muayeneleri özellikle ilk 3 yaşa 

kadar sürdürülmelidir 62. 

Sürekli ya da  ara sıra ortaya çıkan şaşılıkta ise 3. aydan sonra ayrıntılı 

göz muayenesi yapılmalıdır 99. 

 

- İşitme muayenesi 

Preterm bebeklerde izlenmesi gereken durumlardan biri de işitme sorunu 

olup olmadığıdır. Amerikan Pediatri Akademisi, 1500 g altında doğan tüm 

bebeklerin düzeltilmiş yaşları 3 aylık olmadan önce işitme kaybı açısından 

taranmasını önermektedir 99,102,139. 

Bebek taburcu olmadan önce işitme testi yapılmalıdır. Eğer 

yapılamamışsa taburcu olduktan sonraki ilk 2-4 hafta içinde uygulanmalıdır. 

Başlangıçtaki işitme testinden sonra preterm bebeğin işitme değerlendirilmesine 

ilk 2 yaşta devam edilmelidir. Çünkü ilk testi geçmiş olması sonradan işitme 

kaybı gelişme riskini ortadan kaldırmaz 62,102. İşitme muayenesinin bebek 6 aylık 

olmadan yapılması önerilmektedir. Aile bebeğini düzenli olarak kontrole 

götürmelidir 35. 
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- Nörolojik ve fizik muayene 

Preterm bebeklerde, özellikle de hiperbilirubinemi, konvülsiyon veya 

intrakraniyal kanama vb geçirenlerde nörolojik muayene çocuk nöroloğu 

takibinde yapılmalıdır 35,62. Bu tip sorunlar yaşanmamış bile olsa çocuğun en 

azından ilk 1,5 yaşta çocuk nöroloğu takibinde izlenmesi  çok önemlidir 99. 

Preterm bir bebeğin fizik tedavi uzmanı tarafından da muayene edilmesi 

gerekmektedir. Spastisite, refleks canlılığı ve bebeğin motor gelişimini 

etkileyebilecek sorunlar erken tanınırsa tedavileri fizik tedavi ile yapılmaktadır. 

Bebek en az 1 veya 2 aylık olduğunda, özellikle I. ve II. grup preterm bebekler 

ile nörolojik sorunu olan bebeklerin bu kontrolden geçmesi gerekmektedir 35. 

 

- Aşıları 

Preterm bebeğin aşıları konusunda da ebeveynlerin bilgilendirilmesinin 

yanı sıra izlenmesi  ve gerektiğinde yönlendirilmesi çok önemlidir. Preterm 

bebeklerin aşılaması, term  bebekler için geçerli olan şemaya göre, doz 

azaltılmadan ve uygun kronolojik yaşta yapılır 48,62,99,119. 

Hepatit B (HB) aşısı özellik göstermektedir. Doğum tartısı 2000 g altında 

olan bebeklerde, anne HbsAg (-) ise ilk doz, bebek 2000 g üzerine çıktığında 

veya postnatal 2. ayda diğer aşılarla birlikte yapılır 48,62,99,119. Doğum tartısı 2000 

g altında ise ve anne HbsAg (+) ise ilk 12 saat içinde Hepatit B Immünglobulin 

(HBIg) ve HB aşısı yapılır, ancak bu ilk doz aşı şemasına katılmaz ve aşı 

takvimindeki gibi aşılamaya devam edilir 48,62,99. 

Kronik akciğer hastalığı olan bebeklerde 6. aydan sonra sonbahar 

aylarında 1 ay arayla 2 kez influenza aşısının yapılması önemlidir. Ayrıca 

bebeklerin ebeveynleri ile bakıcıları ve ev içinde temas ettiği diğer kişilerin de 

aşılanması faydalıdır 48,99. Kış aylarında hekim gerekli gördüğü takdirde 

Respiratuar Sinsitiyal Virüs (RSV) infeksiyonlarından koruyabilmek için RSV'ye 

karşı geliştirilmiş olan immunglobulin aylık intramüsküler enjeksiyonlar şeklinde 

kullanılabilir 99. 

Bebek 2 aylık olmuş, hala hastanede yatıyor ise o zaman aşıları 

hastanede yapılabilir (Difteri-Boğmaca-Tetanoz, Hemofilius İnfluenza Tip B, 
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Polio, Pnömokok vb). Bebeğin aşıları bir karta kaydedilmeli ve aileye verilmelidir 
28. 

Sonuçta; hemşireler, kadınların ve çocuklarının sağlığını koruyucu 

davranışlar kazanmaları ve sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için onlara yardım 

edebilecek önemli bir konuma sahiptirler. Doğum öncesi ve sonrasındaki 

hemşirelik bakımı, bireye sadece fiziksel bakım vermek değil, aynı zamanda 

destek ve eğitim vermeyi ve danışmanlık hizmetini de içermektedir 6. 

 

2.8. SORUN VE SORUN ÇÖZME  

 

           Tanım / Kavramlar 

 Günlük hayatta karşılaştığımız birçok problemler veya olaylar özel ve iş 

hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Bu gibi durumlarda sahip olmamız gereken 

temel beceri, sadece bu sorunlara karşı elimizden geleni yapmak değil, 

sorunların temelini oluşturan olayları tanımlamak, gerekli bilgileri elde etmek ve 

kendimize has bir yöntemle bu sorunlara etkili ve başarılı çözümler 

üretebilmektir 104. 

Sorun, “proballo – öne çıkan engel” sözcüğünden türetilmiş “problema” 

kelimesinden gelmektedir56,114,126. Günümüz Türkçe’sinde ise, problem 

kavramına karşılık olarak sor kökünden türetilen sorun kavramı 

kullanılmaktadır56. Sorun (problem) kavramıyla ilgili literatür incelendiğinde 

birbirinden farklı pek çok tanım olduğu görülmektedir. 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde 124 ; sorun, araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp 

çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem ya da 

sıkıntı veren durum olarak tanımlanmaktadır. 

Güçlü 56 ve Katkat 69 yazılarında; John Dewey’in sorunu, insan zihnini 

karıştıran, ona meydan okuyan ve inancı belirsizleştiren her şey, Morgan’ın ise 

bireyin bir hedefe ulaşmada engel ile karşılaştığı bir çatışma durumu olarak 

tanımladığını belirtmektedirler. Karasar’a 73 göre ise giderilmek istenen her 

güçlük bir problemdir. 
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Sorunlar uzun ve kısa süreli, basit veya karmaşık aynı zamanda 

duygusal, ekonomik ve bedensel olabilir. Bu farklı sorun türleri birbirleri içine 

karışarak büyük karmaşık sorunlar haline dönüşebilirler. Bazı sorunlar  mantık 

yolu ile çözülürken, bazıları ise olaylara yeni bir algılama açısından bakmayı 

gerektirir 114,138. 

Sorun çözme de farklı şekillerde tanımlanmıştır.  

Güçlü 56 yazısında, Heppner ve Krouskopf’un, sorun çözmeyi karışık 

içsel ve dışsal istek ve arzuların uyumu için bilişsel ve etkili davranışsal süreçler 

olarak, Bingham’ın ise belli bir amaca ulaşmak için karşılaşılan güçlükleri 

ortadan kaldırmaya yönelik bir dizi çabayı gerektiren bir süreç olarak 

tanımladığını belirtmektedir. 

Diğer bir deyişle Sorun Çözme; bir amaca ulaşmakta karşılaşılan güçlükleri 

yenme veya zorlukların çözümünü bulma 56,71,114 ya da kişinin sorunu 

hissedişinden ona çözüm buluncaya kadar geçirdiği bir süreçtir 56,114. 

Sorun çözme sürecinin oluşması için bireyin, çözülmesi gereken bir 

sorun olduğunu kabullenmesi, sorunun bireyi motive etmesi yani zihnini 

karıştırması ve sorunu ortadan kaldırma hedefinin olması gereklidir. Sorun 

çözme sürecinin  başarıyla tamamlanması için olaylara dayalı bilgi birikiminin de 

olması önemlidir 76,126. Sorun çözme bireyi güçlü kılar, özgüven duygusunu 

geliştirir. Yani kişiye bağımsızlık kazandırır 118. 

   Sorun Çözme Süreci /Aşamaları 

Sorun çözmede John Dewey’in 1910’da belirlediği 6 aşaması birçok 

araştırmacı tarafından temel olarak alınmaktadır 56,114,118,126. Bu aşamalar;  

- sorun çözmeye gereksinim duyma, 

- sorunu tanıma, 

- çözüm seçeneklerini arama, 

- eylemi kararlaştırma, 

- kararı uygulama, 

- çözümü değerlendirmedir. 
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Benson 14 yazısında D’Zurilla ve Goldfield’in  sorun çözme sürecini; 

- problemin tanımlanması, 

- alternatif çözümlerin oluşturulması, 

- en iyi çözüme karar verilmesi,  

- plan yapılması ve uygulanması 

- sonucun değerlendirilmesi olarak sıraladıklarını belirtmiştir. 

Bir çalışmada ise sorun çözme süreci; 

- problemi tanımlama 

- seçenekler hakkında bilgi toplama, 

- en iyi seçeneği seçme, 

- plan geliştirme, 

- planı değerlendirme olarak belirtilmektedir 54. 

Literatürde 41,56,114 , Bingham’ın geliştirdiği sorun çözme aşamaları ise 

şöyle sıralanmaktadır: 

- sorunun farkında olma ve onunla uğraşma isteği duyma, 

- sorunun açıklanması ile ilgili olduğu alanı ve sorunlar grubunu kavramaya 

çalışma, 

- sorunla ilgili verileri ve bilgileri toplama, 

- sorunun çözümü için en uygun olan bilgileri seçme ve düzenleme, 

- toplanan bilgiler ışığında olası çözüm yollarını belirleme, 

- belirlenen çözüm yollarından en uygun olanı seçme, 

- seçilen çözüm yolunu bulma, 

- kullanılan çözüm yolunu değerlendirme. 

Kısaca sorun çözme sürecinde başarı, öncelikle sorunun doğru 

tanımlanmasına bağlıdır. Sorunun doğru tanımlanmasının yanı sıra sorunla ilgili 
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yeterli bilgi sahibi olunmalı ve güçlüğü gidereceği düşünülen çeşitli davranış 

şekilleri formüle edilmeli ve en iyi çözüme götüreceği düşünülen seçenekten 

başlanmalıdır. Mevcut seçenekler uygulamaya konur ve değerlendirilmesi 

yapıldıktan sonra başarılı olunmuşsa o yolda devam edilir aksi halde başka 

seçenek uygulamaya konur 71. 

Çalışmada kullanılan Sorun Çözme Modeli Pridham ve arkadaşları 

tarafından geliştirilmiştir. Bu model yedi aşamalıdır: 

1. Tarama: Bu aşamada bireyin sorun ve hedefleri araştırılır ve birey bunlara 

göre yönlendirilir. 

2. Formüle etme (Ortaya koyma): Durum formüle edilir, belirlenir ve adlandırılır. 

3. Ön değerlendirme (Tahmin etme): Formüle edilen sorunun önemli olup 

olmadığına karar verilir. 

4. Sorun çözmeye istekli veya gönüllü olma: Bireyin sorun çözmeye hazır veya 

istekli olup olmadığına karar verilir. 

5. Planlama: Çalışma kararları hazırlanır. “Sorunu kim çözecek? ve çözümde 

hangi sıra izlenecek?” gibi sorulara cevap aranır. 

6. Uygulama: Bu aşama birkaç alt aşamayı içerir. 

     a) Uyarlama: Sorunun gelecekteki yeniden çözümünden beklentileri veya 

sorunun anlaşılmasındaki özel değişiklik ya da gelişmeyi gösterir. 

     b) Rehberlik yapma: Rehberlik, sorun çözümünde kararların alınması veya 

yapmak zorunda kalınan kişisel davranışlarının neler olduğu ile ilgilidir. Birey 

bilinen aşamaları nasıl öğrenebilir veya rehber olan kişilerle birlikte alternatif 

yaklaşımları nasıl değerlendirebilir? 

     c) Uygulama: Birey, hareket planının aşamalarını  veya gelişmiş test edilmiş 

becerileri, klinisyen denetimi ile uygulayabilir. 

     d) Karar kuralları ve sorun çözme stratejilerini geliştirme: Klinisyen ve bireyin 

kullanacağı politikalar ve stratejilerin gelişimine açıklık getirilmesi ile  hareketler, 

planlanan durumlar veya olası olay hakkındaki beklentilerle bağlantı kurulur. 
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7. Değerlendirme: Sorunların çözümü veya uygulama aşamasındaki uygun 

hazırlıkla, bireylerin başarı göstermesinin mümkün olup olmadığının ortaya 

çıkarıldığı aşamadır 138. 

Sorun-çözme, bütün eğitim ve öğretim etkinliklerinin bir sonucu olarak 

kişide oluşan bir beceri ise de bireylerin desteklenmesi ile bu beceri daha kolay 

ve daha “kuvvetli” bir biçimde ortaya çıkar. Bu da kişinin yaşama uyumunu 

kolaylaştırır. Sağlık bakım sistemi içinde, annelerin bebek bakımı ile ilgili 

karşılaştıkları sorunları çözme becerileri çok önemlidir 138. Çünkü anneler 

çocuklarının sağlığı konusundaki sağlık davranışları ve sağlık bakımı hakkında 

temel kararlar alırlar. Onlar, çocuklarının eğitiminde ve sağlık inanç ve 

tutumlarına rol modeli olmada belirleyici bir role sahiptirler 54. 

Özellikle preterm bebeği olan ailelerin, term bebeği olan ailelere oranla 

ebeveynlik becerileri konusunda kendilerine daha az güvendikleri ve daha çok 

sorun yaşadıkları belirtilmektedir 82,101. Annenin kendini güvensiz hissetmesi, 

onun evde bebeğin bakımı konusunda bağımsız kararlar almasında ve problem 

çözümlemesinde yetersiz olmasına neden olabilmektedir 53,101. 

Preterm bebeği olan ailelerin eğitilmesi, psikososyal açıdan 

desteklenmesi ve problem çözme becerilerinin arttırılmasına yönelik yapılan 

girişimlerin olumlu anne-bebek ilişkisine katkıda bulunacağı, gerek preterm 

bebeklerin gerekse ailelerinin prognozu açısından çok önemli olduğu 93 ve bu 

bebeklerin hastaneye tekrar yatma oranını azaltarak, ailelerin istenmeyen bir 

durumla hazırlıksız karşılaşmalarını önleyebileceği vurgulanmaktadır 72. Bu 

bakımdan bebek bakımının öğrenilmesine özel bir özen gösterilmesi, hem anne 

adaylarının ebeveynliğe daha iyi hazırlanması, hem de yetişecek yarın ki 

gençliğin daha “sağlıklı” olması için gereklidir 138. 
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BÖLÜM  3. GEREÇ  VE  YÖNTEM 

3.1. ARAŞTIRMANIN TİPİ 

 

Araştırma, preterm bebeğin evdeki bakımına yönelik hemşirelik 

girişimlerinin bebeğin büyüme – gelişmesine  ve annelerin bakım sorunlarını 

çözme becerilerine etkisini belirlemek amacıyla  yarı-deneysel  tipte planlandı. 

 

3.2. ARAŞTIRMANIN YAPILDIĞI YER VE TARİH 

 

Araştırma, İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi ve İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Çocuk  Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri 

ve T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi (araştırmanın yürütüldüğü tarihlerde Sosyal 

Sigortalar Kurumuna bağlı olarak hizmet vermekte idi) Prematüre Servisinde 

yapıldı. Preterm bebeklerin  yattığı bu üniteler, Neonatolog’ların  da bulunduğu 

2. ve 3. düzey ünitelerdi.  

Vaka izlemleri Ağustos  2002 – Aralık  2004  tarihleri arasında 

gerçekleştirildi. 

 

3.3. ARAŞTIRMANIN  ÖRNEKLEMİ 

Araştırma grubunda örneklem sayısının belirlenmesi için istatistik uzmanı 

tarafından yapılan power analizi sonucunda; “Sorun Çözme Becerileri 

Değerlendirme Formu - Bebeğimin Bakım Sorunları İle İlgilenme Durumum 

(SÇBDF)” ve “Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)’nin Genel Gelişim 

parametreleri için Delta (�)=2.5; SD=3,4 olarak alındığında β = 0,20 ve α= 0,05 

için tespit edilen örneklem sayısı n=30 olarak belirlendi. 

Grupları oluşturmak üzere Ağustos 2002 - Aralık 2004 tarihleri arasında 

belirtilen ünitelerde yatan ve seçim kriterlerine uygun olan ilk 43 preterm bebek 

ve annesi kontrol, diğer 43 preterm bebek ve annesi ise deney grubuna alındı. 
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Araştırma süresince, kontrol grubuna alınan annelerden 8’inin araştırmaya 

katılmak istemediğini belirtmesi, 1 bebeğin ölmesi, 1 annenin uzak yerde 

oturması ve 1 bebeğin de izlem sırasında hastanede yatması nedeniyle toplam 

11 preterm bebek ve annesi kontrol grubundan çıkarıldı. Kontrol grubunu 32 

anne ve 38 preterm bebeği (6’sı ikiz eşi) oluşturdu. Deney grubuna alınan 

annelerden ise 2’sinin araştırmaya katılmak istemediğini belirtmesi, 6’sının 

verdiği telefon numaralarına ulaşılamaması, 1 bebeğe serebral palsi tanısı 

konması ve 3 ailenin de taşınması nedeniyle toplam 12 preterm bebek ve 

annesi deney grubundan çıkarıldı. Deney grubunu 31 anne ve 37 preterm 

bebeği (6’sı ikiz eşi) oluşturdu. Araştırma, toplam 63 anne ve 75 preterm 

bebek ile gerçekleştirildi. 

  

3.4. ARAŞTIRMA GRUBU SEÇİM KRİTERLERİ 

3.4.1. Bebek Seçim Kriterleri 

- 28-34 gestasyon haftaları arasında olması 

- Gestasyon yaşına uygun tartıda olması 

- Konjenital  anomalisi bulunmaması 

- Ağır nörolojik sorunlarının (intrakraniyal kanama, ciddi perinatal asfiksi vb) 

olmaması  

3.4.2. Anne Seçim Kriterleri 

- Daha önce preterm bebek bakımı konusunda eğitim almamış olması 

- En az ilkokul mezunu olması 

 

3.5. ARAŞTIRMANIN  DEĞİŞKENLERİ 

Araştırmanın bağımsız değişkenleri; bebeğin ünitede yattığı andan 

itibaren düzeltilmiş yaşa göre 9 ay boyunca yapılan eğitim; bağımlı değişkenler 

ise preterm bebeğin vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ölçümleri, 

SÇBDF ve AGTE’ den  aldıkları puanlar oluşturdu. 
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3.6. VERİLERİN TOPLANMASI 

Verilerin toplanması için araştırma kapsamındaki ünitelerden sözlü ve 

yazılı onam (EK 7), preterm bebeği olan annelerden ise sözlü onam alındı. 

 

3.6.1. Veri Toplama Araçları 

- Görüşme Formu 

- Sorun Çözme Becerileri Değerlendirme Formu - Bebeğimin Bakım Sorunları  

 İle İlgilenme Durumum  (SÇBDF) 

- Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 

- Preterm Bebeğin İzlem Formu 

- Annelerin Bakım Becerileri Kontrol Listesi  

- Fiziksel Ölçümleri Almak İçin Kullanılan Araçlar  

 

Görüşme Formu 

Araştırmacı ve danışmanı tarafından hazırlanan  form, ailenin ve preterm 

bebeğin tanımlayıcı özelliklerini sorgulayan 9 adet açık, 8 adet kapalı uçlu 

olmak üzere toplam 17 sorudan oluşmakta idi (EK 1). 

 

Sorun Çözme Becerileri Değerlendirme Formu - Bebeğimin Bakım 

Sorunları İle İlgilenme Durumum (SÇBDF) 

  Araştırmada, annelerin bebek bakımı ile ilgili sorunları çözme becerilerini 

değerlendirmek amacı ile 1979’da Pridham, Hansen ve Conrad’ın üzerinde 

çalıştığı ve 1982 yılında Pridham ve Chang tarafından geliştirilen SÇBDF 

kullanılmıştır. Formun, Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması Yazıcı138 

tarafından  1995  yılında yapılmıştır (EK 2).  

Form 8 alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 2 ile 6 arasında olmak 

üzere formun toplam madde sayısı 29’dur (1. madde iki şıklıdır).  
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Formun Alt Ölçekleri 

Çocuk (Bebek) Bakım Becerisi (Ölçek12): Annenin, bebeği ve varsa daha 

büyük çocuklarına yönelik bakım sorunlarını çözme becerisi ve annenin bebek 

bakımı konusundaki bilgi durumu değerlendirilir. Ölçek, 5 maddeden (1 a, 1 b, 

2, 3, 4) oluşmaktadır. 

 Tarama (Ölçek13): Bireyin sorun ve hedefleri araştırılır ve birey bunlara göre 

yönlendirilir. Ölçek, annenin bebek için düşündüğü ve uygulamalara harcadığı 

zamanı, bebekteki sorunları / değişiklikleri fark etme sıklığını değerlendiren  3 

maddeyi (5,7,8) içermektedir.  

Formülasyon / Formüle Etme (Ortaya Koyma) (Ölçek14): Sorun formüle 

edilir, belirlenir ve adlandırılır. Ölçek, annenin bebek bakımının nasıl olması 

gerektiğine yönelik fikir oluşturma, bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilginin 

güvenilirliğini değerlendirme durumunu içeren 6 maddeden (6,9,10,11,12,13) 

oluşmaktadır. 

Ön değerlendirme (Tahmin Etme) (Ölçek15): Formüle edilen veya ortaya 

konan sorunun önemli olup olmadığına karar verilir. Annenin, bebekteki 

değişimlerin önemli olup olmadığına ve bebek bakımı ile ilgili değişimlere karar 

vermesini değerlendiren 2 maddeden (14,15) oluşmaktadır. 

Planlama (Ölçek16): Çalışma kararları hazırlanır. “Sorunu kim çözecek? ve 

çözümde hangi sıra izlenecek?” gibi sorulara cevap aranır. Bebek bakımı 

konusunda yapılacak olan değişimin zamanlamasına karar verme, yapılan 

hareketlerin sonuçlarını tahmin etme, ilave bilgiye ulaşma ve bu bilginin 

güvenilirliğini değerlendirmeyi içeren 6 maddeden (16,17,18,19,20,21) 

oluşmaktadır. 

Uygulama (Ölçek17): Birey, hareket planının aşamalarını ve test edilmiş 

becerileri klinisyen denetimi ile uygulayabilir. Sorunu çözerken çözümlerin 

uygun olup olmadığına karar vermeyi ve bebeğin bakımı konusundaki 

uygulamalarda gösterdiği başarıyı değerlendiren 3 (22,23,25) maddeden 

oluşmaktadır. 
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Değerlendirme (Ölçek18): Bireyin soruna yönelik çözümlerinin uygun olup 

olmadığına karar vermesi, sorunu anlama ve planladıklarını uygulamadaki  

başarısını değerlendiren 4 (24,26,27,28) maddeden oluşmaktadır. 

Sorun Çözme Süreci (Ölçek19): Tarama’dan Değerlendirme aşamasına kadar 

geçen süreci tanımlamaktadır. Ölçek, 5’ten 28’e kadar tüm maddeleri 

içermektedir.  

Formdaki her bir madde bir doğru üzerinde 1’den 9’a kadar 

numaralandırılmıştır. Formu yanıtlama süresi yaklaşık 10-15 dakikadır 138. 

Formun alt ölçeklerinden olan ve beş maddeden oluşan Çocuk (Bebek) 

Bakım Becerisi (Ölçek 12)’nin puanlanması ile ilgili bir sorun yaşanmış ve ölçeği 

geliştiren Pridham, Türkçe’ye uyarlayan Yazıcı (Kuğuoğlu) ve istatistik uzmanı 

Bor’un görüş ve önerileri doğrultusunda değişiklik yapılmıştır. Ölçek 12’nin 

bundan sonraki kullanımları sırasında bu puanlama yönteminin geçerli olmasına 

karar verilmiştir. Şöyle ki; primipar annelerden 1b ve 3. madde dışındaki 

maddeleri, multipar annelerden 5 maddenin tümünü cevaplamaları istenmiştir. 

Bu durumda Ölçek 12’den primipar ve multipar annelerin alacakları puanlar 

değişmektedir. Multipar anneler  en düşük 5 - en yüksek 45 puan, primipar 

anneler ise en düşük 3 - en yüksek 27 puan almaktadır. Primipar ve multipar 

annelerde, puanlamanın eşit olabilmesi için getirilen öneriler doğrultusunda (EK 

6) Ölçek 12’den annelerin aldıkları puan, cevapladıkları soru sayısına 

bölünmüştür. Yani primipar annelerde sorular 3’e, multipar annelerde sorular 5’e 

bölünerek puan ortalamaları alınmıştır. 

Sorun Çözme Süreci (Ölçek 13) Alt ölçeğinden ise tüm anneler için elde 

edilen en düşük puan 24 - en yüksek puan 216’dır. 

Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasında ölçeğin, Cronbach Alfa İç 

Tutarlılık Katsayısı formun alt boyutları için ayrı ayrı hesaplanmış ve her alt 

boyuttan elde edilen Cronbach Alfa değeri  .64,  .95 arasında bulunmuştur (138). 

Araştırmada ölçeğin güvenirlik çalışması tekrar yapılmıştır. Cronbach Alpha 

katsayısı  çocuk bakım becerileri alt ölçeği için .84,  bakım sorunlarını çözme 

becerileri alt ölçeği için .97, tarama alt ölçeği için .84, formülasyon alt ölçeği için 

.91, ön değerlendirme alt ölçeği için .57, planlama alt ölçeği için .90, uygulama 

alt ölçeği için  .90 ve değerlendirme alt ölçeği için .90’dır. Alt ölçeğin birbirleri ile 
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korelasyonları pozitif yönde olup istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

bulunmuştur. 

 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE) 

AGTE, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli 

bilgi sağlayan bir tarama aracıdır. 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki 

gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda 

değerlendirmektedir. 

Envanterin, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk 

altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve 

gerekli önlemlerin alınabilmesine de olanak sağladığı bildirilmektedir.      

Denver Gelişim Tarama Envanteri kriter olarak kullanıldığında her iki 

ölçüm aracı  arasındaki ilişki yüksek bulunmuştur. Yine Bayley Bebekler için 

Gelişim Ölçeğinin Zihinsel ve Motor ölçekleri ile AGTE arasındaki 

korelasyonların tüm yaş gruplarında anlamlı ve yüksek olduğu  belirlenmiştir. 

Savaşır, Sezgin ve Erol 107 tarafından kültürümüze özgü olarak geliştirilen 

154 maddelik Ankara Gelişim Tarama Envanteri her biri tek başına ayrı bir 

çalışma olarak beş aşamalı ön çalışma sonucunda geliştirilmiştir.  

AGTE’de 154 madde üzerinden alınan toplam puan, Genel Gelişimi 

yansıtmaktadır. Envanterin; Dil Bilişsel (DB), İnce Motor (İM), Kaba Motor (KM), 

Sosyal Beceri-Öz bakım (SB-ÖB) olmak üzere toplam 4 alt testi vardır. Alt 

testlerin çeşitli gelişim testlerinde ve gelişim literatüründe belirtilen birbirleriyle 

ilişkili ancak birbirinden farklı, özel gelişim alanlarını değerlendirmeyi amaçladığı 

belirtilmektedir. 

Envanter Alt Testleri 

Dil-Bilişsel Gelişim: 65 maddeden oluşur. Basit ses ve sözel davranışlar ile 

karmaşık dil ifadeleri, dili anlama ve açık olarak ifade edebilme, basit 

problemleri çözme, sayı-zaman kavramı gibi becerileri kapsar. 

İnce Motor Gelişim: 26 maddeden oluşur. Basit el-göz koordinasyonundan, 

karmaşık ince motor davranışlara kadar uzanan görsel-motor becerileri kapsar. 
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Kaba Motor Gelişim: 24 maddeden oluşur. Hareket ve hareketle ilişkili kuvvet, 

denge ve koordinasyonu içerir. 

Sosyal Beceri-Öz Bakım Gelişimi: 39 maddeden oluşur. Yeme-içme, tuvalet 

temizliği ve giyinme gibi öz bakım alışkanlıkları ile özerklik, sosyal etkileşim ve 

insiyatif gibi özelliklerin genel bir ölçümünü verir. 

Envanterin güvenirliği iç tutarlılık ve test tekrar test yöntemleri ile 

incelenmiştir. Envanterin ve alt testlerin iç tutarlılığı her üç yaş grubunda  (0-12 

ay, 13-44 ay, 45-72 ay) Cronbach Alfa katsayıları hesaplanarak incelenmiştir. 

Özellikle 0-12 aylık döneme ilişkin  puanlar ile Cronbach Alfa katsayıları  yüksek 

bulunmuştur (Toplam: .98, Dil-Bilişsel:.93, İnce Motor: .92, Kaba Motor: .91, 

Sosyal Beceri-Öz Bakım: .92).  

Ülkemiz için geliştirilmiş olan bu envanterle preterm bebeklerinde  

gelişimsel açıdan gecikmelerinin  belirlenebileceği bildirilmektedir 107. 

 

Uygulama ve Puanlama 

- Bebeğin ya da çocuğun yaşına uygun dilimden başlanarak anneye ya da 

çocuğa temel bakım veren kişiye sorular tek tek sırayla sorularak başlanır. 

- Anne ve babadan birlikte de bilgi alınabilir.  

- Yanıt “evet” ise kayıt formunda o soru için ayrılan kutuya 1, yanıt “hayır” ise 

0 yazılır.  

- Bilgi veren kişi çocuğun belli bir davranışı yapıp yapmadığını bilmiyor ise ya 

da emin değilse, kutuya “B” yazılır.  

- Eğer çocuğu gözleme olanağı varsa ve uygulayıcı o davranışı çocuğun 

yapabildiğini gözlemişse anne bilmese de “evet” şeklinde işaretlenir.  

- Anne üst üste 8 soruyu olumsuz cevapladığı zaman görüşme bitirilir.  

- Annenin verdiği cevaplar doğrultusunda genel gelişim ve alt ölçek puanları 

hesaplanır. 
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Gelişim puanlarını yorumlamada yardımcı olması amacıyla aşağıda 

belirtildiği şekilde iki çeşit profil kağıdı hazırlanmıştır.  

 

T  Puan (Toplam Puan) Tablosu 

T puanları, çocuğun genel gelişiminin normal dağılımın neresine 

düştüğünü göstermek amacıyla kullanılır. Çocuğun genel gelişim puanı 

hesaplandıktan sonra, T puan tablosunda çocuğun yaş düzeyi sütununun altına, 

hesaplanan puan yazılır. Tablodan çocuğun elde ettiği ham puana karşılık gelen 

T puanı bulunur. Ortalama T puanı 50 olarak kabul edilmektedir. 50 T puanı 

karşılığındaki ham puanlar ortalamayı, 60 ve 40 T puanı karşılığı ham puanlar 

ortalamadan bir standart sapma uzaklığı, 70 ve 30 T puanı karşılığındaki ham 

puanlar ise ortalamadan iki standart sapma uzaklığı göstermektedir. Çocuğun 

ham puanına denk gelen T puanı, 40’ın üstünde ise çocuğun gelişiminin 

yaşına uygun olduğu, T puanı 35 ve altında ise gelişiminin yaş düzeyinden 

geri olabileceği ifade edilmektedir. T puanı yükseldikçe mental-motor 

gelişiminin daha iyi olduğundan söz edilebilir. 

 

Genel Gelişim ve Alt Test Ham Puanları Profili 

Genel gelişim ve alt test puanlarının yaşlara  göre ham puan ortalamasını 

vermektedir. Takvim yaşının %20 ve %30 altına düşen puanların da kolaylıkla 

bulunabilmesine olanak sağladığı belirtilmektedir. Bir çocuk kendi yaş düzeyinin 

%30 altındaki bir yaş düzeyine düşen puan veya puanlar almışsa ya da 2 ya da 

daha fazla alt test puanı %20 ve %30 düşük yaş düzeyi arasında ise gelişimsel 

gerilik olarak tanımlanmaktadır. “gelişimsel gecikme” ve “sınırda gelişim” gibi 

terimler takvim yaşı altındaki gelişim düzeyini tanımlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Bunların tanıyı ifade eden terimler olarak algılanmaması ve 

yorumlanmaması gerektiği belirtilmektedir. 

Araştırma grubunu değerlendirmede, ölçeğin 12-13. ayına kadar olan 

maddeler kullanılmıştır (EK 3). 
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Preterm Bebeğin İzlem Formu 

  Bebeğin fiziksel ölçümlerinin (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi), 

danışmanlık yapılan konuların ve bebeğe ait bilgilerin belirli aralıklarla 

kaydedildiği bir formdur (EK 4). 

Annelerin Bakım Becerileri Kontrol Listesi 

Eğitim sonunda anneden yapması istenen uygulamaların kontrol edilmesi 

amacıyla hazırlanan bir listedir  (EK 5). 

Fiziksel Ölçümleri Almak İçin Kullanılan Araçlar 

 Araştırmacı tarafından sağlanan, Soehnle 8310 markalı Dijital hassas 

tartı, baş kısmı sabit ve ayak kısmı oynar olan tahta boy ölçme aleti ve 

esnemeyen mezura kullanılmıştır. 

 

3.6.2. Uygulama 

- Araştırma öncelikle 5 vakada pilot çalışma şeklinde yürütüldü. Pilot çalışma 

sonunda kullanılan formlar ve izlenen yöntem gözden geçirilerek değişiklikler 

yapıldı.  

- Vaka seçim kriterlerine uyan ve hastanede yatan preterm bebeklerin 

anneleri ile tanışılarak, araştırma hakkında görüşüldü. Annelere hastaneden 

çıkış sonrası izleme sürecini kabul edip etmedikleri soruldu. Kabul eden 

annelerle Görüşme Formu  dolduruldu. Araştırmacıya ulaşabilecekleri 

telefon numaraları verildi. Deney grubundaki annelere, taburcu olmadan 

önce yapılması planlanan eğitim programı hakkında bilgi verildi, eğitim günü 

ve saati belirlendi.  

- Eğitim için belirlenen gün ve saatte en fazla 5 kişiden oluşan gruplar 

şeklinde anneler eğitim için hazırlanmış odaya alındı. Eğitimden önce 

anneler ile tek tek tanışıldı ve eğitim programında yer alan konular açıklandı.  

- Eğitimler, “Preterm Bebeği Olan Ailelere Yönelik Eğitim Protokolü  

(PEP)” doğrultusunda 3 oturum şeklinde yapıldı. Aşağıda eğitim 

protokolünün içeriği verilmiştir: 
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Preterm Bebeği Olan Ailelere Yönelik Eğitim Protokolü  (PEP) 

1.OTURUM Süre Yöntem 
      BİLGİ 
- Preterm Nedir? 
- Bebekler Niçin Preterm Doğarlar?  
- Preterm Bebeklerin Özellikleri 

Nelerdir? 
- Preterm Bebeklerin Sorunları 

Nelerdir? (Vücudun Isıtılması, 
Solunum- Beslenme- Kalp – Beyin-  
Göz - İşitme İle İlgili Sorunlar, Sarılık, 
Demir Eksikliği Anemisi vb)  

- Preterm Bebekler Hastaneden Ne 
Zaman Taburcu Edilir? 

 
 
 
 

1 - 2 saat 
 

 
Düz anlatım 

 
Resimli 

materyallerin 
gösterilmesi 

 
Soru-cevap 

 

2.OTURUM   
     BİLGİ 
- Preterm Bebeğe Uygulanacak Aşı 

Takvimi  Nasıldır? 
- Preterm Bebekler Nasıl Gelişir? 

(Düzeltilmiş Yaş) 
- Preterm Bebeğe Yapılması Gereken 

Sağlık Kontrolleri Nelerdir? 
- Preterm Bebek Hangi Durumlarda 

Hastaneye Getirilmelidir?  

 
 
 
 

1 - 2 saat 
 

Düz anlatım 
 

Resimli 
materyallerin 
gösterilmesi 

 
Soru-cevap 

3.OTURUM   
      
     BECERİ 
- Preterm Bebeğe Yaklaşım ve Evdeki 

Bakımı  Nasıl Olmalıdır? (İletişim, 
Beslenme, Vücut Isısının Korunması, 
Günlük Temizliği, Banyosu, Konak, 
Pamukçuk, Pişik, Kabızlık, Kolik, Ateş 
vb) 

 
 
 

1- 2 saat 

Düz anlatım 
 

Resimli 
materyallerin 
gösterilmesi 

 
Soru-cevap 

 
Demonstrasyon 

 
BİLGİNİN PEKİŞTİRİLMESİ 

 
15 dak. 

 
Eğitim CD 

 Eğitim Kitapçığı 
 

BECERİNİN PEKİŞTİRİLMESİ 
 
Taburculuktan önce annenin bebek bakımı ve beslenmesi konusundaki yaptığı 
uygulamalar gözlenerek, kontrol listeleri doğrultusunda değerlendirildi. Yetersiz 
ve hatalı uygulamalarına ilişkin bilgiler tekrar edilerek, eksikleri uygulamalı 
olarak düzeltildi. 
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- Bebek taburcu olduktan sonra, düzeltilmiş yaşına göre 1. ayını 

doldurduğunda anne ile telefonla görüşülerek ev ziyareti için uygun olup 

olmadıkları soruldu. Her iki gruptaki bebeklere ev ziyareti yapılarak, SÇBDF 

dolduruldu ve bebeğin fiziksel büyümesini değerlendirmek amacı ile 

ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi) araştırmacının yanında 

götürdüğü araçlar ile alındı ve Preterm Bebeğin İzlem Formuna kaydedildi. 

Annelerin  bebeklerinin bakımına ilişkin sordukları sorular yanıtlandı ve 

özellikle deney grubundaki anneler, eksik oldukları konularda yeniden 

bilgilendirildi. Ev ziyareti yaklaşık 3 saat sürdü. Bir sonraki görüşmeye kadar 

olan sürede özellikle deney grubundaki annelerle en az 3 kez telefon 

görüşmeleri yapıldı. Bu görüşmelerde ailelerin yaşadıkları sorunların tümüne 

yönelik (beslenme, aşılar, kullanılan ilaçlar, kontroller, ateş, kabızlık vb.) 

açıklamalar yapılarak bilgi verildi. 

 

- Bebekler, düzeltilmiş yaşlarına göre 3 ,6 ve 9 aylık olduklarında   ev 

ziyaretleri tekrarlandı. Dil bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz 

bakım ve genel gelişimi değerlendiren AGTE kullanıldı. Fiziksel ölçümler, 

bebeğe ait sorunlar ve takip edilmesi gereken özellikler Preterm Bebeğin 

İzlem Formuna kaydedildi. Annelerin sordukları sorular cevaplandı. 
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ARAŞTIRMA UYGULAMA ŞEMASI 

 
 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

     

SONUÇ    

 

* D.Y.= Düzeltilmiş Yaş       ** SÇBDF = Sorun Çözme Becerileri Değerlendirme Formu – 
                                                  Bebeğimin  Bakım Sorunları İle  İlgilenme Durumum Ölçeği 

       ***AGTE =  Ankara Gelişim Tarama Envanteri 

DENEY GRUBU KONTROL GRUBU 

* Tanışma 
* Onay Alma 
*Görüşme Formunun    
   Doldurulması 

EĞİTİM PROTOKOLÜ 
(PEP) 

(Eğitim konularının 
anlatılması, CD’nin 

izletilmesi, kitapçığın 
verilmesi) 

Bakım Beceri 
Kontrol Listesinin 
gözlem yapılarak 

doldurulması 

D.Y. *göre 1.ayda 
izlem ve danışmanlık 

 - SÇBDF Uygulama** 
 - Fiziksel Ölçümleri    
    Değerlendirme 

D.Y. *göre 1.ayda 
izlem   

 - SÇBDF Uygulama** 
 - Fiziksel Ölçümleri    
    Değerlendirme 

D.Y. *göre 3,6 ve 9. 
aylarda izlem ve 

danışmanlık 
- AGTE’yi  Uygulama*** 
 - Fiziksel Ölçümleri    
    Değerlendirme 

 

D.Y. *göre 3,6 ve 9. 
aylarda izlem  

   
 - AGTE’yi  Uygulama*** 
 - Fiziksel Ölçümleri    
    Değerlendirme 

 

* Tanışma 
* Onay Alma 
* Görüşme Formunun    
   Doldurulması 

- D.Y. göre 1, 3, 6 ve 9. aylarda bebeğin vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve   

   baş çevresi ölçüm  değerleri 

- D.Y. göre 3, 6 ve 9. aylarda AGTE göre Genel Gelişim puanları 

- D.Y. göre 1. ayda uygulanan SÇBDF  puanları 
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3.7. EĞİTİM ARAÇLARI 

- Preterm Bebeğin Bakımına Yönelik Eğitim Kitapçığı 

- Preterm Bebeğin Bakımına Yönelik Eğitim CD’si   

 

Preterm Bebeğin Bakımına Yönelik Eğitim Kitapçığı 

Araştırmacı ve danışman tarafından literatür bilgisine 30,34,36,42,62,63,64,99,135, 

139 dayanılarak hazırlanan eğitim kitapçığının içeriği;  

- Preterm Nedir? 

- Bebekler Niçin Preterm Doğarlar?  

- Preterm Bebeklerin Özellikleri Nelerdir? 

- Preterm Bebeklerin Sorunları Nelerdir? (Vücudun Isıtılması, Solunum- 

Beslenme- Kalp – Beyin-  Göz - İşitme İle İlgili Sorunlar, Sarılık, Demir 

Eksikliği Anemisi vb)  

- Preterm Bebekler Hastaneden Ne Zaman Taburcu Edilir? 

- Preterm Bebeğe Yaklaşım ve Evdeki Bakımı  Nasıl Olmalıdır? (İletişim, 

Beslenme, Vücut Isısının Korunması, Günlük Temizliği, Banyosu, Konak, 

Pamukçuk, Pişik, Kabızlık, Kolik, Ateş vb.) 

- Preterm Bebeğe Uygulanacak Aşı Takvimi  Nasıldır? 

- Preterm Bebekler Nasıl Gelişir? (Düzeltilmiş Yaş) 

- Preterm Bebeğe Yapılması Gereken Sağlık Kontrolleri Nelerdir? 

- Preterm Bebek Hangi Durumlarda Hastaneye Getirilmelidir? gibi konular yer 

almaktadır (EK 10). 

Eğitim Kitapçığının çoğaltılmasında (100 Adet) Seba –Med (Uçkan 

Medikal) destek vermiştir. 

Preterm Bebeğin Bakımına Yönelik Eğitim CD’si 

  Kitapçıkta yer alan konuların aileye gösterilmesi için resimli ve sözel 

anlatımla hazırlanmıştır (EK 11). 
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3.8. VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Araştırma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların 

(Ortalama, Standart sapma, frekans) yanısıra niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında normal dağılım gösteren parametreler için Student t testi ve 

normal dağılım göstermeyen parametreler için Mann Whitney U testi kullanıldı. 

Normal dağılım göstermeyen 2’den fazla grubun gruplar arası 

karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi, farklılığa neden olan grubun tespitinde 

Mann Whitney U test ve niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi 

uygulandı.Parametreler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Pearson 

korelasyon testi yapıldı. Sonuçlar % 95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 

düzeyinde değerlendirildi. 

  

3.9. ARAŞTIRMANIN GÜÇLÜKLERİ   VE  SINIRLILIKLARI  

       Güçlükleri: 

- Araştırmanın öncelikle Üniversite hastanelerinde yapılması planlandı. Ancak 

Üniversite hastanelerinde belirlenen kriterlere uygun ve yeterli sayıda vaka 

bulunamayınca T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bakırköy Kadın Doğum ve 

Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prematüre Servisinden de 

vaka alınmak zorunda kalındı. Vakaların farklı yerlerdeki 3 hastaneden  

alınması, ev ziyareti için bir çok farklı semte gidilmesi (EK 9) ulaşım 

sorunlarına, maddi güçlüklere ve zaman kaybına yol açtı. 

- Ev ziyaretlerini bazı annelerin kabul etmesine karşın evdeki diğer aile 

büyüklerinin buna karşı çıkması, bazı ailelerin taşınarak yer değiştirmesi,  

verdikleri telefon numaralarına ulaşılamaması gibi nedenler vaka kayıplarına 

neden oldu. 

- Annelerin bebekleri taburcu olmadan önce yapacakları uygulamalar 

arasında yer alan “bebek banyosu” hastane ortamının uygun olmaması 

nedeniyle gerçekleştirilemedi. Bu nedenle bebek banyosu, anneye  

resimlerle anlatılarak gösterildi. Bazı bebeklere ise ev ziyaretleri sırasında 

anne ile birlikte banyo yaptırılarak bu uygulama annelere öğretildi. 
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- SÇBDF’nin puanlandırılması ile ilgili değişiklik yapılması, ölçeğin orijinal 

sahibi Prof.Dr.Karen Pridham ile puanlandırmaya yönelik görüşülerek 

önerilerinin alınması zaman kaybına neden oldu. 

 

Sınırlılıkları: 

- İlk takipler preterm bebeklerin düzeltilmiş yaşına göre 1.ayını doldurduğunda 

yapıldı. Ancak bebeğin kronolojik yaşına göre bu süre yaklaşık 2 ya da 3 ay 

oluyordu ve bu  durum araştırmacı ile anne ve bebekleri arasında kurulacak 

ilişkiyi biraz geciktirdi. 

- SÇBDF, özellikle eğitim düzeyi düşük anneler tarafından güçlükle anlaşıldı.  

- Kontrol grubu hastane ortamında izlenemediği için bu grubu da ev ziyareti 

yapıldı. Ev ortamında ailelerin gereksinim duyduğu konularda sordukları 

sorulara, görülen yanlış uygulamalara ve belirlenen sorunlara etik olmadığı 

için müdahale edildi. Örneğin; araştırma sırasında kontrol grubundaki bir 

bebeğin annesi tarafından istismar edildiği ve hırpalandığı, bir bebekte ise 

kalça çıkığı olduğu belirlendi. Her iki aile de, gerekli kurumlara yönlendirildi. 

Bebeğini istismar eden anneye ilaç tedavisi başlandı, kalça çıkığı olan 

bebeğe ise ortopedik tedavi uygulandı. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular dört başlık altında incelenmiştir. 

 

- Ailelerin ve Bebeklerinin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular  

- Bebeklerin Aylara  Göre Fiziksel Ölçümlerine İlişkin Bulgular 

- Bebeklerin Aylara Göre Mental-Motor Gelişim Puanlarına  İlişkin Bulgular 

- Annelerin Çocuk (Bebek) Bakımı ve Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri 

Puanlarına İlişkin  Bulgular  

 

                  

Ailelerin ve Bebeklerinin Tanıtıcı Özelliklerine İlişkin Bulgular 

 

 
Bu bölümde deney ve kontrol grubundaki bebeklerin ve ailelerinin tanıtıcı 

özelliklerine ilişkin dağılımları verilerek, gruplar bu özellikleri açısından 

karşılaştırılmıştır. 

 Ailelere ait tanıtıcı özelliklerin dağılımı ve karşılaştırılması Tablo 4.1’de 

verilmiştir.    
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Tablo 4.1- Ailelerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı ve Karşılaştırılması     S=63     

Deney  

(s=31) 

Kontrol  

(s=32) 

χχχχ 2 

p ÖZELLİKLER 

s % s % 
İlköğretim 23 74,2 21 65,6 
Lise 5 16,1 8 25,0 Anne Eğitimi   
Yüksekokul 3 9,7 3 9,4 

0,768 
0,681 

Çalışıyor 4 12,9 4 12,5 Annenin 
Çalışma 
Durumu Çalışmıyor 27 87,1 28 87,5 

0,002* 
      1,000 

İlköğretim 20 64,5 18 56,3 
Lise 6 19,4 9 28,1 Baba Eğitimi   
Yüksekokul 5 16,1 5 15,6 

0,690 
0,708 

Primipar 19 61,3 19 59,4  Gebelik Sayısı 
Multipar 12 38,7 13 40,6 

0,024 
0,877 

1 - 2 26 83,9 26 81,2 Çocuk Sayısı 
3  ve üstü 5 16,1 6 18,8 

0,075 
0,784 

Var 1 8,3 3 23,1 Diğer 
Kardeşlerde 
Pretermlik Yok 11 91,7 10 76,9 

1,009* 
      0,593 

Var 27 87,1 30 93,8 Sosyal 
Güvence Yok 4 12,9 2 6,2 

0,809*  
      0,426 

Çekirdek aile 18 58,1 26 81,2 
Geniş aile 9 29,0 4 12,5 Aile Tipi 
Geçiş ailesi 4 12,9 2   6,3 

4,029 
0,133 

* Fχ 2= Fisher’s  Exact  Ki-Kare     

 

Tablo’da görüldüğü gibi gruplar tanıtıcı özellikler yönünden karşılaştırıldığında, 

çoğunlukla anne ve babaların ilköğretim mezunu oldukları, annelerin 

çalışmadığı, babaların çalıştığı, annelerin primipar oldukları, multipar annelerin 

bebeklerinde pretermlik öyküsünün olmadığı, sosyal güvencelerinin olduğu ve 

ailelerin çekirdek aile tipinde olduğu görüldü. Tanıtıcı özellikler yönünden 

gruplar arasında fark görülmedi (p>0,05). 

  

Annelerin yaş ortalamaları ve karşılaştırılması Tablo 4.2’de verilmiştir. 
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Tablo 4.2- Annelerin Yaş Ortalaması ve Karşılaştırılması S=63  
             

Anne Yaşı (yıl) 
GRUPLAR 

Ortalama ± SS 

t 
p 

      Deney     (s=31) 27,2  ±  5,8 

Kontrol   (s=32) 28,7  ±  5,3 

0,976 

0,333 

 

Deney grubundaki annelerin yaş ortalaması 27,2 ± 5,8 yıl iken, kontrol 

grubundaki annelerin yaş ortalaması ise 28,7 ± 5,3 yıl olarak belirlendi. İki grup 

arasındaki fark istatistiksel açıdan  anlamlı bulunmadı (p>0,05). 

 

Bebeklerin doğdukları hastanelere göre dağılımı ve karşılaştırılması 

Tablo 4.3’de verilmiştir. 

 
     Tablo 4.3-  Bebeklerin Doğdukları Hastanelere Göre Dağılımı ve  
                        Karşılaştırılması                                                  S=75 
 

Deney   
(s=37) 

Kontrol   
(s=38) HASTANE  

s % s % 

 χχχχ 2 
p 

Üniversite 13 35,1 14 36,8 

SSK 24 64,9 24 63,2 

0,024 

        0,878 

 

Tablo’da görüldüğü gibi her iki grupta yer alan bebeklerinin çoğunluğunun SSK 

hastanesinde doğduğu ve bebeklerin doğdukları hastanelere göre gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı görüldü (p>0,05).  

 
Bebeklere ait tanıtıcı özelliklerin dağılımı ve karşılaştırılması Tablo 4.4’de  

verilmiştir.       
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Tablo 4.4- Bebeklerin Tanıtıcı Özelliklerinin Dağılımı ve Karşılaştırılması    S=75                

          
Deney  (s=37) Kontrol (s=38) 

ÖZELLİKLER 
Ortalama ± SS Ortalama ± SS 

t 

 p 

Doğumdaki Vücut Ağırlığı (g) 1644 ± 358 1580 ± 329 
0,152 

0,880* 

Doğum Boyu   (cm) 41,7 ± 2,9 41,6 ± 3,4 
0,810 

0,420* 

Doğum Baş Çevresi (cm) 29,4  ±  2,1 28,9  ± 1,7 
1,159 

0,250* 

Gestasyon Haftası (GH) 32,9 ± 1,4 32,3 ± 1,3 
1,888 

0,063* 

s % s % 
x2 

p 
 

18 48,6 16 42,1 

Cinsiyet  
                          
                          Kız 
                          Erkek 

19 51,4 22 57,9 
0,324 
0,569* 

* p>0,05  

 
Her iki gruptaki bebeklerin doğumdaki vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş 

çevresi, gestasyon haftası ve cinsiyet yönünden aralarında bir fark bulunmadığı 

yani grupların benzer olduğu belirlendi (p>0,05). 

 

Bebeklerin anne sütü alma süreleri ve karşılaştırılması Tablo 4.5’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.5- Bebeklerin Anne Sütü Alma Süreleri ve Karşılaştırılması   S= 75 
                                                                      

Anne Sütü Alma Süresi  (Ay) 
GRUPLAR 

Ortalama ± SS 

t 
p 

     Deney     (s=37) 6,6 ± 3,9 

Kontrol   (s=38) 4,7 ± 4,2 

2,050  

0,044 
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Tablo incelendiğinde; deney grubu bebeklerinin anne sütü alma süresi ortalama 

6,6 ± 3,9 ay, kontrol grubunun ise  4,7 ± 4,2 ay idi. Gruplar anne sütü alma 

süreleri açısından karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak deney grubu 

lehine anlamlı bir fark olduğu belirlendi (p<0,05). 

 

Bebeklerin 6 ay boyunca tek başına anne sütü alma durumu ve 

karşılaştırılması Tablo 4.6’da verilmiştir. 

  

Tablo 4.6: Bebeklerin 6 Ay Boyunca Tek Başına Anne Sütü Alma  
       Durumu ve Karşılaştırılması                                   S= 75  

                                          

        GRUPLAR χχχχ 2 
p 

Deney   (s=37) Kontrol  (s=38) 

Toplam 
(s= 75) Beslenme Şekli 

s % s % s % 
Altı Ay Boyunca Tek 
Başına Anne Sütü 
Alma Durumu 

 
8 

 
21.6 

 
2 

 
5.3 10 13.3 

4.34 
  

0.047 

 

Deney grubu bebeklerin tek başına 6 ay boyunca anne sütü alma durumu % 

21.6 iken kontrol grubunun ise  %5.3 olarak bulundu. Gruplar tek başına anne 

sütü alma durumu açısından karşılaştırıldığında aralarında istatistiksel olarak 

deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görüldü (p<0,05). Araştırma 

grubundaki tüm preterm bebeklerin tek başına 6 ay boyunca anne sütü alma 

oranı ise %13.3 olarak belirlendi. 

 
 
 
Bebeklerin Aylara  Göre Fiziksel Ölçümlerine İlişkin Bulgular 

 
Bu bölümde, gruplardaki bebeklerin fiziksel ölçümlerinin dağılımı ve 

karşılaştırılması yer almaktadır. 

 
Bebeklerin izlenen aylara göre vücut ağırlığı ortalamaları ve 

karşılaştırılması Tablo 4.7’de verilmiştir. 
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Tablo 4.7-  Bebeklerin Vücut Ağırlığı Ortalamaları ve Karşılaştırılması     S=75 

                                             
VÜCUT AĞIRLIĞI (g)  

Deney  (37) Kontrol  (38) 

                    
                  

İZLEMLER 
 Ortalama ±  SS Ortalama ±  SS 

t 
 p 

               Doğum 1644 ± 358 1580 ± 329 0,152 
 0,880* 

1. ay 3998 ± 625 4010 ± 934 0,067 
 0,947* 

3. ay 5796 ± 750 5724 ± 917  0,370 
 0,712* 

6. ay 7467 ± 989 7387 ± 979  0,350  
0,728* 

D
ü

ze
lt

ilm
iş

  Y
aş

a 
G

ö
re

 

9. ay 9888 ± 1010 8600 ± 1099 1,591  
0,116* 

* p>0,05  
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Şekil 4.1- Bebeklerin Aylara Göre Vücut Ağırlığı Ortalama Değerleri 

 
Tablo 4.7 ve Şekil 4.1’de görüldüğü gibi, bebeklerin vücut ağırlığı ortalama 

değerleri açısından gruplar arasında doğumda, düzeltilmiş yaşa göre 1, 3, 6 ve 

9.aylarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p>0,05). 

 

 Tablo 4.8’de bebeklerin izlenen aylara göre boy uzunluğu ortalamaları ve 

karşılaştırılması verilmiştir. 
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Tablo 4.8-  Bebeklerin  Boy Uzunluğu Ortalamaları ve Karşılaştırılması     S=75     

 
BOY  UZUNLUĞU (cm) 

Deney  (37) Kontrol  (38) İZLEMLER 
Ortalama ± SS Ortalama ± SS 

t 
 p 

                       
         Doğum 

41,7 ± 2,9 41,6 ± 3,4 
0,810 
0,420* 

1. ay 52,1   ±  1,9 52,4  ±  3,7 
0,341  
0,735* 

3. ay 59,6   ±  3,2 60,0  ±  3,3 
0,520 
0,605* 

6. ay 66,8   ±  2,9 66,8   ±  3,3 
0,084  
0,933* 

D
ü

ze
lt

ilm
iş

  Y
aş

a 
 

G
ö

re
 

9. ay 72,5   ±  2,7 72,0   ±  3,3 
0,768 
0,445* 

     * p>0,05  
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Şekil 4.2- Bebeklerin Aylara Göre Boy Uzunluğu Ortalama Değerleri 

 

 

Tablo 4.8 ve Şekil 4.2’de görüldüğü gibi, bebeklerin boy uzunluğu ortalama   

değerleri açısından gruplar arasında doğumda, düzeltilmiş yaşa göre 1, 3, 6 ve 

9.aylarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p>0,05). 

 
Tablo 4.9’da bebeklerin izlenen aylara göre baş çevresi ortalamaları ve 

karşılaştırılması verilmiştir.     
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Tablo 4.9- Bebeklerin Baş Çevresi Ortalamaları ve Karşılaştırılması S=75                          

                                                               
BAŞ ÇEVRESİ (cm) 

Deney (37) Kontrol (38) İZLEMLER 
Ortalama ±  SS Ortalama ±  SS 

t 
 p 

                     
        Doğum 

29,4  ±  2,1 28,9  ± 1,7 
1,159  
0,250* 

1. ay 37,2 ± 1,3 37,3 ± 1,9 
0,413 
0,681* 

3. ay 40,3  ± 1,4 40,3  ± 1,7 
0,051 
0,960* 

6. ay 43,2  ± 1,3 43,3  ± 1,7 
0,328  
0,744* 

D
ü

ze
lt

ilm
iş

  Y
aş

a 
 

G
ö

re
 

9. ay 45,0  ± 1,2 45,0  ± 1,7 
0,161 
0,873* 

   * p>0,05 
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Şekil 4.3. Bebeklerin Aylara Göre Baş Çevresi Ortalama Değerleri 

 

Tablo 4.9 ve Şekil 4.3’de görüldüğü gibi, bebeklerin baş çevresi ortalama 

değerleri açısından gruplar arasında doğumda, düzeltilmiş yaşa göre 1, 3, 6 ve 

9.aylarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı belirlendi (p>0,05).   
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Bebeklerin Aylara Göre Mental- Motor Gelişim Puanlarına İlişkin  Bulgular 

 

Bebeklerin AGTE’ye göre mental - motor gelişim alanları puan 

ortalamalarının dağılımı ve karşılaştırılması  Tablo 4.10’da verilmiştir.   

 
Tablo 4.10- Bebeklerin AGTE’ye Göre Mental-Motor Gelişim Alanları Puan   
                    Ortalamalarının Dağılımı ve Karşılaştırılması                  S=75 
  

AGTE  Puan Ortalamaları 
Deney  (s=37) Kontrol (s=38) 

  
MENTAL-MOTOR  
GELİŞİM ALANLARI 

Düzeltilmiş 
Yaşa Göre 

Ortalama ±  SS Ortalama ±  SS 

t 
p 

3. ay 6,5 ± 0,9 5,2 ± 1,4 
4,585 

   0,001** 

6. ay 12,8 ± 1,7 10,8 ± 1,9 
4,624    

 0,001* 

 
 
 

Dil Bilişsel 
Gelişim 

 
 9. ay 16,8 ± 1,3 14,3 ± 1,7 

4,585 
   0,001** 

3. ay 2,3  ± 0,5 2,2 ± 0,5 
0,809 

  0,418** 

6. ay 11,3  ± 1,0 9,9 ± 1,9 
3,489 

  0,001** 
İnce Motor 

Gelişim 

9. ay 12,9  ± 0,2 12,7 ± 0,6 
2,758 

   0,006** 

3. ay 2,9  ± 0,2 2,8 ± 0,5 
1,466 

   0,143** 

6. ay 7,1  ± 1,2 6,5  ± 1,3 
1,846 

   0,065** 
Kaba Motor 

Gelişim 

9. ay 11,8 ± 1,4 10,8 ± 1,8 
2,534    

   0,011** 

3. ay 4,8 ± 0,7 4,3 ± 1,0 
1,958 

   0,050** 

6. ay 11,4 ± 1,1 9,4 ± 2,0 
4,593 

   0,001** 
Sosyal Beceri-

Özbakım 

9. ay 15,5 ± 1,3 13,1 ± 1,4 
5,841 

   0,001** 

3. ay 16,4 ± 1,6 14,5 ± 2,4 
4,096 

 0,001* 

6. ay 42,5 ± 4,2 36,6 ± 5,5 
5,230 

  0,001* 
GENEL GELİŞİM 

9. ay 57,0 ± 2,9 50,8 ± 3,6 
8,140 

 0,001* 

3. ay 50,8 ± 3,2 47,0 ± 4,6 
3,976 

   0,001** 

6. ay 55,2 ± 4,9 48,4 ± 6,4 
5,225 

   0,001** 
TOPLAM PUAN 

(T PUAN) 

9. ay 58,0 ± 4,7 47,5 ± 6,7 
7,880 

   0,001** 
* t = Student t test                                             ** z =Mann Whitney U test  
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            Şekil 4.4- Bebeklerin Aylara Göre Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba  
                           Motor Gelişim  Puanlarının Ortalama Değerlerinin  Dağılımı 
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            Şekil 4.5-  Bebeklerin Aylara Göre Sosyal Beceri -Özbakım, Genel   
                             Gelişim ve T Puanlarının Ortalama Değerlerinin  Dağılımı 

 

Tablo ve Şekillerde görüldüğü gibi, bebeklerin düzeltilmiş yaşa göre 3, 6 ve 

9.aylardaki Dil-Bilişsel Gelişim puanı ortalamaları karşılaştırıldığında; her iki 

grup arasında bütün aylarda ileri düzeyde anlamlı bir fark olduğu belirlendi 

(p<0,01). 

 

 



 

 

60 

Deney ve kontrol grubundaki bebeklerin düzeltilmiş yaşa göre 3, 6 ve 

9.aylardaki İnce Motor Gelişim puanı ortalamaları incelendiğinde; her iki grup 

arasında 3. ayda fark anlamlı değil iken (p>0,05), 6 ve 9. aylardaki farkın ileri 

düzeyde anlamlı olduğu görüldü (p<0,01). 

 

Bebeklerin düzeltilmiş yaşa göre 3, 6 ve 9.aylardaki Kaba Motor Gelişim 

puanı ortalamaları karşılaştırıldığında; her iki grup arasındaki farkın 3 ve 6. 

aylarda anlamlı olmadığı (p>0,05), 9. aydaki farkın ise ileri düzeyde anlamlı 

olduğu belirlendi (p<0,01).   

 

 Gruplar düzeltilmiş yaşa göre 3, 6 ve 9. aylardaki Sosyal Beceri-Özbakım 

puanı ortalamaları açısından değerlendirildiğinde; gruplar arasındaki farkın 3. 

ayda anlamlı (p<0,05), 6 ve 9.aylarda ise ileri düzeyde anlamlı olduğu saptandı 

(p<0,01). 

  

 Bebeklerin düzeltilmiş yaşa göre 3, 6 ve 9.aylardaki Genel Gelişim puanı 

ortalamaları karşılaştırıldığında; her iki grup arasındaki farkın tüm aylarda ileri 

düzeyde anlamlı bulunduğu görüldü (p<0,01). 

 

Genel Gelişim puanından elde edilen ve çocuğun toplumdaki sağlıklı 

çocuklar arasındaki yerini gösteren Toplam puan (T puan) açısından deney ve 

kontrol grupları karşılaştırıldığında; düzeltilmiş yaşa göre 3, 6 ve 9.aylardaki T 

puan ortalamaları açısından gruplar arasındaki farkın tüm aylarda ileri derecede 

anlamlı olduğu belirlendi (p<0,01). 
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Annelerin Çocuk (Bebek) Bakımı ve Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri 

Puanlarına İlişkin  Bulgular 
 

 
Annelerin SÇBDF alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları ve 

karşılaştırılması Tablo 4.11’de verilmiştir. 

 
Tablo 4.11- Annelerin SÇBDF Alt Ölçeklerinden Aldıkları Puan Ortalamaları  
                    ve Karşılaştırılması                          S= 63 

 
ANNELERİN ÖLÇEK PUAN 

ORTALAMALARI 
Deney  (s=31) Kontrol (s=32) 

 
ÖLÇEK 

NO 

ÖLÇEK 

TÜRÜ 

ALT –ÜST 

PUAN 

SINIRLARI Ortalama ±  SS Ortalama ± SS 

t 
p 

     12 Çocuk Bakım 
Becerisi (1 – 9) 7,8  ±  0,9 6,1  ±  1,1 

6,655 
0,001** 

13 Tarama (3 – 27) 23,6  ± 2,3 21,9  ± 3,6 
2,220 
0,031* 

14 Formülasyon (6 – 54) 44,5  ± 4,6 37,9 ± 6,7 
4,569 
0,001** 

15 Ön 
değerlendirme (2 – 18) 14,5  ± 1,7 11,5  ± 2,2 

6,150 
0,001** 

16 Planlama (6 – 54) 46,2  ± 4,3 38,2  ± 5,7 
6,330 
0,001** 

17 Uygulama (3 – 27) 24,2  ± 3,0 19,9 ± 3,8 
4,939 
0,001** 

18 Değerlendirme (4 – 36) 31,1  ± 2,8 25,8  ± 3,9 
6,293 
0,001** 

19 Sorun Çözme 
Süreci 

(24 – 216) 184,1  ± 17,4 155,2 ± 22,0 
5,769 
0,001** 

*p<0,05     ** p<0,01       
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Şekil 4.6- Annelerin SÇBDF Alt Ölçeklerinden  Aldıkları Puanların   
                Ortalama  Değerlerinin  Dağılımı 

 
Annelerin SÇBDF alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları 

karşılaştırıldığında; deney grubundaki annelerin kontrol grubuna göre daha 

yüksek puan aldığı ve gruplar arasındaki bu farkın Tarama alt ölçeğinde anlamlı 

(p<0,05), diğer alt ölçeklerde ise ileri derecede anlamlı olduğu görüldü (p<0,01). 

 

Annelerin eğitim durumları ile bakım beceri ve sorun çözme beceri  puan 

ortalamalarının karşılaştırılması Tablo 4.12’de verilmiştir. 
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Tablo 4.12- Annelerin Eğitim Durumları İle Çocuk (Bebek) Bakım Beceri ve   
                   Sorun Çözme Beceri  Puan Ortalamaları ve Karşılaştırılması      S=63 
 

Çocuk (Bebek) Bakım  
Beceri  Puanı 

(1 - 9) 

Sorun Çözme Beceri Puanı 
(24 - 216) 

Deney   (s=31) Kontrol  (s=32) Deney   (s=31) Kontrol   (s=32) 

 
EĞİTİM 

DURUMU 

Ortalama ±  SS Ortalama ±  SS Ortalama ±  SS Ortalama ±  SS 
İlköğretim 

 
7,5 ± 0,8 5,9 ± 1,2 178,8 ± 17,0 147,9 ± 22,5 

Lise 8,5 ± 0,5 6,4 ± 0,9 196,8 ± 3,6 
 

166,0 ± 11,4 
 

Yüksekokul 8,6 ± 0,5 6,8 ± 1,0 203,0 ± 7,8 
 

177,3 ±14,6 
 

KW * 
p 

10,115 
       0,006*** 

3,449 
0,178 

12,896 
       0,002*** 

7,950 
    0,019** 

* KW= Kruskal Wallis Testi           **p<0,05           *** p<0,01       

 
Tablo’da görüldüğü gibi, annelerin eğitim durumlarına göre çocuk bakım beceri 

puanı ortalamaları incelendiğinde; her iki gruptaki yüksekokul mezunu annelerin 

daha yüksek puan aldığı ve bu farkın deney grubunda istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı olduğu (p<0,01), kontrol grubunda ise anlamlı olmadığı  

görüldü (p>0,05). 

 

Annelerin eğitim durumlarına göre sorun çözme beceri puanı ortalamaları 

incelendiğinde; yine her iki gruptaki yüksekokul mezunu annelerin daha yüksek 

puan aldığı ve bu farkın istatistiksel olarak deney grubunda ileri düzeyde 

anlamlı (p<0,01), kontrol grubunda ise anlamlı olduğu görüldü (p<0,05). 

 

Primipar ve multipar annelerin çocuk bakım beceri ve sorun çözme 

beceri puanlarının karşılaştırılması Tablo  4.13’de gösterilmiştir. 
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Tablo  4.13- Primipar ve Multipar Annelerin Çocuk (Bebek) Bakım Beceri ve  
         Sorun Çözme Beceri Puan Ortalamaları ve Karşılaştırılması        S=63 
 

Gebelik Sayısı 
Primipar Multipar 

 

Ortalama ±  SS Ortalama ±  SS 

t 
p 

Çocuk (Bebek) Bakım  
Beceri  Puanı 

8,1 ± 0,7 7,3 ± 0,9 2,729     
 0,011* Deney   

(n=31) Sorun Çözme Beceri 
Puanı 

190,7 ± 13,4 173,5 ± 18,1  3,038   
 0,005** 

Çocuk (Bebek) Bakım  
Beceri  Puanı 

6,3 ± 1,2 5,8 ± 0,9  1,080   
 0,289 Kontrol   

(n=32) Sorun Çözme Beceri 
Puanı 

158,7 ± 23,7 150,2 ± 18,9  1,082   
 0,288 

*p<0,05              **p<0,01  

  
Annelerin gebelik sayılarına göre çocuk bakım beceri puanı ortalamaları 

incelendiğinde; deney ve kontrol grubunda yer alan primipar annelerin multipar 

annelerden daha yüksek puan aldığı ancak bu farkın kontrol grubunda anlamlı 

olmadığı (p>0,05), deney grubunda ise istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı 

olduğu bulundu (p<0,01). 

 

Annelerin gebelik sayılarına göre sorun çözme beceri puanı ortalamaları 

incelendiğinde; her iki gruptaki primipar annelerin multipar annelerden daha 

yüksek puan aldığı ancak bu farkın kontrol grubunda anlamlı olmadığı (p>0,05), 

deney grubunda ise istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı olduğu görüldü 

(p<0,01). 

 

Aile tipi ile çocuk (bebek) bakım beceri ve sorun çözme beceri 

puanlarının karşılaştırılması Tablo 4.14’de verilmiştir. 
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Tablo 4.14- Aile Tipi İle Annelerin Çocuk (Bebek) Bakım Beceri ve Sorun Çözme  
                    Beceri Puan Ortalamaları ve Karşılaştırılması 
 

Deney (n=31) Kontrol (n=32) 

Çocuk (Bebek) 
Bakım Beceri 

Puanı 

Sorun Çözme 
Beceri Puan 

Çocuk (Bebek) 
Bakım Beceri 

Puanı 

Sorun Çözme 
Beceri Puan 

 

 

Aile Tipi 

Ortalama ± SS Ortalama ± SS Ortalama ± SS Ortalama ± SS 

Çekirdek Aile 8,0 ± 0,9 189,8 ± 13,9 5,9 ± 0,9 157,7 ± 20,4 

Geniş Aile 7,4 ± 0,8 174,7 ± 22,7 5,7 ± 1,1 160,2 ± 23,1 

Geçiş Ailesi 7,4 ± 0,7     179,5 ± 7,9 8,5 ± 0,2     190,5 ± 6,4 

KW* 

p 

 5,208 

0,074 

6,308 

  0,043** 

5,842 

  0,050** 

5,390 

0,068 

* KW=Kruskal Wallis testi    **p<0,05                

 

Tablo’da görüldüğü gibi aile tipine göre çocuk bakım beceri puanı ortalamaları 

karşılaştırıldığında; deney grubunda yer alan çekirdek ailelerin, kontrol 

grubunda ise geçiş ailelerin daha yüksek puan aldığı ve bu farkın istatistiksel 

olarak kontrol grubunda anlamlı (p<0,05), deney grubunda ise anlamlı olmadığı 

görüldü (p>0,05). 

 

Aile tipine göre bakım sorun çözme beceri puanı ortalamaları 

incelendiğinde ise deney grubunda yer alan çekirdek ailelerin daha yüksek puan 

aldığı, bu durumun istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0,05), kontrol grubunda 

ise geçiş ailelerinin daha yüksek puan aldığı, bu farkın istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı  bulundu (p>0,05). 

 

Deney ve kontrol grubundaki annelerin sorun çözme beceri puanları ile 

bebeklerinin genel gelişim puanları arasındaki ilişkinin karşılaştırılması Şekil 4.7 

ve Şekil 4.8’de verilmiştir. 
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Deney Grubu 
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Şekil 4.7-Deney Grubundaki Annelerin Sorun Çözme Beceri Puanları  
                İle Bebeklerinin Genel Gelişim Puanları Korelasyon Grafiği 

 

Şekil 4.7’de görüldüğü gibi deney grubundaki annelerin sorun çözme 

beceri puanları ile bebeklerinin genel gelişim puanları arasında pozitif yönde, 

orta düzeyde ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r=0,41 , 

p=0,02). Annelerin sorun çözme beceri puanları arttıkça, bebeklerin genel 

gelişim puanları da artmaktadır. 
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Şekil 4.8- Kontrol Grubundaki Annelerin Sorun Çözme Beceri Puanları İle  
                 Bebeklerinin Genel Gelişim Puanları Korelasyon Grafiği 
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Şekil 4.8’de görüldüğü gibi kontrol grubundaki annelerin sorun çözme 

beceri puanları ile bebeklerinin genel gelişim puanları arasında pozitif yönde, 

orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Ancak bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı 

değildir (r=0,34, p=0,59). 
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BÖLÜM 5 . TARTIŞMA 

 

Gebelik ve ebeveynliğe geçiş dönemi; bireylerin “eş” rolleri yanında “ana-

babalık” rollerini de üstlenebilmek için yoğun çaba harcadıkları değişim dolu bir 

süreçtir 52. Buna ek olarak bebeğin preterm doğumu ailede “kriz”e neden 

olabilir. Bu dönem, anne ve bebek bağlılığını olumsuz etkileyebilir, ebeveynlerin 

bebeğe bakım vermesini güçleştirebilir 21,29,52,82,86,121. Annenin bebeğini 

kabullenmesi, ona bakabilecek düzeye gelmesi ve kendine güvenmesi çok 

önemlidir1. Bu yüzden anne bebeğinin bakımına katılmalı, eksik olduğu 

konularda eğitilmeli 18,84,86 ve taburculuk sonrası yapılacak izlemler ile 

desteklenmeli ve yalnız bırakılmamalıdır 39,70,121. 

 

Preterm bebeğin evde izlem ve bakımında hemşirelerin; bebeğin 

beslenmesi, büyüme ve gelişimi, gelişimsel ve davranışsal özellikleri yanında 

ailenin bebek bakımına ilişkin sorunları çözmesi vb konularda olumlu katkıları 

olabileceği belirtilmektedir 40. Bu doğrultuda preterm bebeği olan ailelere gerek 

hastanede gerekse ev ortamında en uygun bakımı verebilmeleri için yapılacak 

olan eğitim ve desteğin, bebeğin büyüme - gelişmesine ve annelerin sorun 

çözme becerilerine etkisinin  olabileceği düşüncesiyle bu araştırma 

gerçekleştirilmiştir. 

Tartışma bölümü; 

- Ailelerin ve bebeklerinin tanıtıcı özellikleri  

- Bebeklerin aylara göre fiziksel ölçümleri 

- Bebeklerin aylara göre mental-motor gelişimleri 

- Annelerin çocuk (bebek) bakımı ve bakım sorunlarını çözme becerilerine    

     yönelik bulguların tartışıldığı dört  bölümü içermektedir. 
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Ailelerin ve Bebeklerinin Tanıtıcı Özelliklerine Yönelik Bulguların 

Tartışılması 

Araştırma grubunu 37 deney, 38 kontrol grubu olmak üzere toplam 75 

preterm bebek (her iki gruptan 6’sı ikiz) ve 63 anne oluşturdu. 

Deney grubundaki annelerin yaş ortalaması 27,2 ± 5,8 yıl, kontrol 

grubundaki annelerin yaş ortalaması 28,7 ± 5,3 yıl idi. Gruplar anne yaş 

ortalamaları açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir fark 

bulunmadığı görüldü (Tablo 4.2). 

Deney ve kontrol grubu; anne ve baba öğrenim düzeyi ve çalışma 

durumu, sağlık güvencelerinin olup olmama durumu, aile tipi, ailedeki çocuk 

sayısı, annelerin gebelik sayıları ve multipar annelerin önceki çocuklarında 

pretermlik  öyküsü olup olmadığı, araştırma verilerinin alındığı hastanelerin 

dağılımı açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında fark olmadığı diğer bir 

deyişle grupların benzer olduğu görüldü (Tablo 4.1, Tablo 4.3). 

Araştırma grubunu oluşturan bebekler; cinsiyet, gestasyon haftası, 

doğumdaki vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ortalama değerleri 

açısından karşılaştırıldığında, her iki grubun da homojen bir dağılım gösterdiği 

saptandı (Tablo 4.4).  

Bebeklerin kronolojik yaşlarına göre anne sütü alma süreleri 

incelendiğinde; deney grubu bebeklerin 6,6 ± 3,9 ay, kontrol grubu bebeklerin  

4,7 ± 4,2 ay anne sütü aldıkları bulundu. Gruplar anne sütü alma süresi 

açısından karşılaştırıldığında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir 

fark olduğu belirlendi. Tüm araştırma grubu için tek başına 6 ay boyunca anne 

sütü alan bebek oranı %13.3 olarak bulundu (Tablo 4.5). Tek başına 6 ay 

boyunca anne sütü alma oranının deney grubunda (% 21.6) kontrol grubuna 

göre (%5.3) anlamlı düzeyde yüksek olduğu görüldü (Tablo 4.6). 

Anne sütünün besinsel, immünolojik yararları ve en iyi gelişimsel 

sonuçları  içermesine karşın gerek term, gerekse preterm bebeklerde anne sütü 

ile besleme istenen oranlarda değildir. Özellikle  preterm ve Düşük Doğum 

Ağırlıklı (DDA) bebeklerde emzirme süresi ve insidansının term bebeklere 

oranla daha düşük olduğu belirtilmektedir 23,59. ABD’de term bebeklerin anne 
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sütü alma oranı %69 iken preterm bebeklerde bu oranın %50 olduğu 

bildirilmektedir 23. Bu bebeklerde emzirme insidansının düşük olma 

nedenlerinin; emzirmenin yararları, sütün sağılması ve saklanması hakkında 

sağlık bakım profesyonellerinden yeteri kadar bilgi, danışmanlık, teşvik ve 

desteğin alınamaması 59 
,bu bebeklerin uzun süre hastanede yatması, yeterli 

emememesi 112 gibi durumlar olduğu belirtilmektedir. 

Hanedan ve ark.57 izledikleri 129 preterm bebeklerden %72’sinin değişik 

sürelerde anne sütü aldığını ve bunlardan %17’sinin  0-4 ay sadece anne sütü 

ile beslenirken,  %16’ sının ise 0-6 ay süreyle anne sütü ile birlikte karışık 

beslendiğini  bulmuşlardır. 

Ezengin ve ark. 43 yaptıkları çalışmada,  ilk 4 ayda preterm bebeklerin de 

içinde yer aldığı riskli yenidoğanların %55’nin sadece anne sütü ile beslendiği 

belirtilmektedir. 

TNSA 2003 123 verilerine göre “tek başına anne sütü verme” oranı 

doğumdan sonraki ilk 4 ay içinde % 27.3, ilk 6 ay içinde ise %20.8 olarak 

bildirilmektedir.  

  Görüldüğü gibi gerek term gerekse preterm bebeklerde emzirme oranı 

istenen oranlarda değildir. Ancak yapılan çalışmalarda term ve preterm bebeği 

olan annelere yapılan emzirme eğitiminin ve desteğinin anne sütü devamlılığı 

açısından önemli sonuçlar oluşturduğu bildirilmektedir 47,58,90,112,131,132. 

Araştırmada deney grubundaki bebeklerin daha uzun süre anne sütü 

almasının bu konuda yapılan eğitimin emzirme oranını arttırdığı, yapılan destek 

ve danışmanlığın anne sütüne devamda etkili olduğu düşünülebilir.  
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Bebeklerin Aylara Göre Fiziksel Ölçümlerine Yönelik Bulguların 

Tartışılması 

Preterm bebeği olan annelere yönelik yapılan eğitim, danışmanlık ve 

izlemin bebeklerin büyümelerine etkisi ile ilgili literatürde az sayıda çalışmaya 

rastlanmıştır. Bu nedenle bu bölüm daha çok kendi içinde de tartışılmıştır. 

Deney ve kontrol grubunu oluşturan preterm bebeklerin düzeltilmiş yaşa 

göre 1, 3, 6 ve 9. aylardaki vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ortalama 

değerleri aylara göre karşılaştırıldığında; her iki grup arasında istatistiksel 

yönden anlamlı bir fark olmamasına karşın 3, 6 ve 9. aylarda deney grubundaki 

bebeklerin tartı artışının kontrol grubuna göre daha fazla olduğu görüldü (Tablo 

4.7, Şekil 4.1, Tablo 4.8, Şekil 4.2, Tablo 4.9, Şekil 4.3).  

Ailelere yapılan eğitimler ile bebeklerin büyümelerinin etkilenebileceği ve 

hemşirelerin bu konuda önemli farklar yaratabileceği belirtilmektedir 40,66,80. 

Turan ve Bolışık 121, preterm bebeği olan ailelere serviste uygulanan  

planlı eğitimin anne ve bebek üzerine olan etkilerini belirlemek amacı ile 100 

preterm bebek annesine; informal konuşma, demonstrasyon, soru-cevap gibi 

yöntemler kullanarak eğitim yapmışlar ve eğitim kitapçığı vermişlerdir. Sonuçta; 

15 gün sonraki izlemde her iki gruptaki bebeklerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu 

ve baş çevresi ölçümleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını, deney 

grubunda istenilen düzeyde fark oluşturulamamasını, her iki gruptaki bebeklerin 

anne sütü alma durumlarına ve gestasyon haftalarına bağlı olabileceğini 

bildirmişlerdir. 

Leonard ve ark.80 32 preterm bebek, 14 term bebek ve annelerine yönelik 

yaptıkları çalışmada; deney grubundaki preterm bebeklerin ailelerine taburcu 

olmadan önce bebeğin bakımı ve izlemlerin yararları konusunda formal bir 

eğitim, emosyonel destek ve “özel bebek” isimli bir video filminin yer aldığı “aile 

destek programını" uygulamışlardır. Taburcu olduktan 6 ay sonra hemşire 

tarafından yapılan ev ziyaretinde bebeklerin fiziksel, sosyal, entelektüel ve 

toplam gelişimi deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 

Araştırmada özellikle 1. ayda deney grubundaki bebeklerde fiziksel 

büyüme açısından istenen sonuca ulaşılamaması Turan ve Bolışık’ın 
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araştırması ile benzerlik göstermektedir. Ancak araştırmada diğer aylardaki 

izlemlerde deney grubunun özellikle tartı artışı 9. ayda belirgin bir şekilde 

artmasına karşın artış anlamlı düzeyde değildir. Leonard ve arkadaşlarının 

yaptığı çalışmada ise yapılan eğitim programının bebeğin fiziksel gelişimi 

üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir. Araştırmada deney grubundaki bebeklerin 

fiziksel büyümede istenen farkı yakalayamama nedenlerinden biri; ev ziyaretleri 

için planlanan zamanla ilgili olabilir. Bebeklerin izlemlerinin düzeltilmiş yaşa 

göre yapılmasından dolayı taburculuk tarihi ile ilk izlem arasında geçen süre 

uzun olmuştur. Bu nedenle anneler ile ilk iletişim ve yapılan eğitimin 

pekiştirilmesi biraz gecikmiştir. Diğer bir neden; deney  grubundaki bebeklerin 

anne sütü alma süresinin daha uzun olmasına karşın kontrol grubundaki 

bebeklerin de farklı zamanlarda anne sütü ile beslenmeleri olabilir. Son yıllarda 

anne sütüne verilen önem ve hastanelerde yapılan emzirme eğitimleri, kontrol 

grubundaki bebeklerin de anne sütü alımlarını ve sonuçta büyümelerini olumlu 

yönde etkilemiş olabilir. Ayrıca kontrol grubundaki bebeklerin hastaneye düzenli 

kontrole gelmemeleri ya da gelenlerin  hastane randevu tarihi ile araştırma için 

belirlenen izlem tarihinin uymaması nedeniyle kontrol grubuna da ev ziyareti 

yapılması, ev ziyaretleri sırasında bebekler adına yapılan yanlış uygulamalara  

etik olmadığı için müdahale edilmesi ve gerektiğinde annenin sorduğu soruların 

yanıtlanması etken olmuş olabilir.  

Literatürde preterm bebeklerin, baş çevresi için 1,5 yaş, vücut ağırlığı için 

2 yaş, boy uzunluğu için ise 3,5 yaşında büyümeyi yakaladıkları belirtilmektedir 
62,92,139. Araştırmada, her iki gruptaki bebeklerin öncelikle baş çevresi ve boy 

uzaması açısından term bebekleri yakaladıkları, vücut ağırlığında ise deney 

grubundaki bebeklerin bu farkı öncelikle yakaladıkları görülmüştür. Sonuçta, 

araştırma grubunda büyümeyi yakalama literatüre göre daha erken dönemde 

oluşmuştur. Ancak fiziksel ölçümler adına deney grubu lehine istatistiksel farka 

ve sonuçta hipotez 1’e ulaşılamamıştır. 
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Bebeklerin Aylara Göre Mental - Motor Gelişimlerine Yönelik Bulguların 

Tartışılması 

Araştırma grubunun AGTE’den aldıkları puan ortalamaları 

değerlendirildiğinde; deney  grubundaki bebeklerin gelişim puanlarının kontrol 

grubuna göre daha yüksek olduğu belirlendi. Ancak fark tüm alanlarda 

istatistiksel olarak anlamlı değildi. Düzeltilmiş yaşa göre 3.ayda dil-bilişsel ve 

sosyal beceri-öz bakım alanlarında, 6.ayda dil-bilişsel, ince motor, sosyal 

beceri- öz bakım alanlarında, 9. ayda tüm alanlarda fark deney grubu lehine 

anlamlı idi (Tablo 4.10). Tüm alanlardaki puanların toplamından oluşan genel 

gelişim puan ortalamaları tüm izlem ayları için deney grubu lehine ileri derecede 

anlamlı olarak bulundu. 

AGTE’de, genel gelişim puanından elde edilen ve çocuğun toplumdaki 

sağlıklı çocuklar arasındaki yerini gösteren Toplam puan (T puan) ortalaması 50 

olarak kabul edilmekte, T puanının 35’in altında olması gelişim geriliği olarak 

tanımlanmaktadır. Araştırmada kontrol grubu bebeklerde T puan ortalamasının 

35’in üzerinde olduğu, deney grubundaki bebeklerin T puan ortalamasının, 

ortalama değer olan 50 T puanın üzerinde olduğu ve kontrol grubundan anlamlı 

derecede yüksek olduğu saptandı (Tablo 4.10).  

Her iki gruptaki bebeklerin fizik tedavi desteği almamalarına karşın deney 

grubu bebeklerin mental-motor gelişim puanlarının ortalamanın üstünde, kontrol 

grubu bebeklerin ise ortalamanın altında olduğu görülmektedir. 

   Resnick ve ark. 100 yaptıkları prospektif longitudinal çalışmada,  çok 

düşük doğum tartılı bebekleri evde ve hastanede izlemişlerdir. Deney 

grubundaki ailelere 2 yıl boyunca danışmanlık ve ebeveyn eğitimi yapmışlar, 

kontrol grubuna ise birimin rutin bakımı verilmiştir. Her iki grup Bayley Infant 

Gelişim Skalası ile değerlendirilerek, düzeltilmiş yaşa göre 12 ve 24. aylarda 

mental gelişim skorlarına bakılmıştır. Sonuçta, deney grubunun kontrol grubuna 

oranla mental gelişim skorlarının anlamlı olarak daha yüksek ve gelişimsel 

gecikme insidansının anlamlı olarak daha düşük olduğunu bulmuşlardır. Bu 

sonuç araştırma sonucu ile benzerlik göstermektedir. 
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Leonard ve ark.80 yaptıkları çalışmada, “aile destek programı” uygulanan 

deney grubundaki ailelerin preterm bebeklerinin gelişimlerinin anlamlı düzeyde 

daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. 

Ok ve Conk 91 annelere yapılan beslenme eğitiminin bebeklerin motor 

gelişiminde önemli farklılıklar yarattığını belirlemişlerdir. 

Bu veriler doğrultusunda, gerek araştırmada gerekse diğer çalışmalarda 

annelere yapılan planlı eğitim ve danışmanlığın bebeğin gelişimine katkı 

sağladığı düşünülebilir. 

Araştırmada kontrol grubuna göre deney grubunda AGTE alt 

alanlarından elde edilen puan ortalamalarındaki anlamlı artış, sırasıyla önce dil 

bilişsel, sonra  sosyal beceri-öz bakım, ince motor ve kaba motor gelişimde 

olmuştur. Özellikle kaba motor gelişimin  deney grubunda, düzeltilmiş yaşa göre 

ancak 9.ayda yüksek bulunması literatürle uyumludur. Literatürde preterm 

bebeklerin daha az hareketli oldukları, postür kontrolü ve motor aktivitelerinin 

istenilen düzeyde olmadığı belirtilmektedir 77,101. Ayrıca gözlemlerimiz ve 

literatürde belirtildiği gibi 93,140 ailelerin preterm bebeklerinin hassas ve küçük 

olmalarından dolayı onlara karşı daha koruyucu ve kollayıcı davrandıkları 

bebeklerin kaba motor gelişimini geciktirmiş olabilir. 

Deney grubundaki bebeklerin dil bilişsel, sosyal beceri-öz bakım beceri 

puanlarının yüksek olması ise, literatürde belirtildiği gibi 31,75 annelerin bebekleri 

ile kurdukları ilişkiye, gösterdikleri ilgiye ve nasıl davranacaklarını bilmelerine 

bağlı olabilir. 

Literatürde, ev ortamının ve ebeveynlerin beceri düzeylerinin 80,101, 

çevresi tarafından desteklenmesinin 81 bebeğin gelişimi üzerine olumlu katkı 

sağladığı belirtilmektedir.  

Araştırmada, deney grubundaki annelerin sorun çözme beceri puanları 

arttıkça bebeklerinin de genel gelişim puanlarının arttığı ve aralarında pozitif 

yönde, anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi (Şekil 4.7). Araştırma bulgusu literatür 

ile uygunluk göstermektedir. Sonuçta, deney grubundaki annelerin beceri 

düzeylerinin yüksek olması onların bebeklerinin gelişimini de etkilemiş olabilir. 



 

 

75 

       Bebeklerin anne sütü alma süresinin mental-motor gelişimi etkileyen 

önemli bir faktör olduğu bilinmektedir 26,66,85. 

Yapılan 20 meta analiz çalışmasında anne sütü ile beslenen  düşük  

doğum ağırlıklı bebeklerin mental gelişiminin formüle süt ile beslenen bebeklere 

oranla daha iyi olduğu bulunmuştur 23. 

Bier ve ark.15  yaptığı çalışmada,  anne sütü ile beslenen 29 ve formüle 

süt ile beslenen 10, toplam 39 preterm bebeğin düzeltilmiş yaşa göre 3 ,7 ve 12. 

aydaki gelişimlerini değerlendirmişlerdir. Sonuçta, anne sütü alan bebeklerin 

motor ve kognitif gelişim puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Gomez-Sanchiz ve ark. 49,  anne sütü alan hem term hem de preterm 

bebeklerin 18. ayda mental ve motor gelişimlerini değerlendirmişlerdir. Anne 

sütünü 4 aydan daha az zamanda alanlar ile 4 aydan daha uzun süreli anne 

sütü ile beslenen bebeklerin Bayley Infant Gelişim Skalası ile gelişimlerini 

izlemişler ve daha uzun süreli anne sütü alan bebeklerin daha yüksek puan 

aldığı, başka bir deyişle anne sütü ile beslenenlerde mental gelişim sonuçlarının 

daha iyi olduğunu bulmuşlardır.  

Deney grubundaki bebeklerin motor ve mental gelişiminin kontrol 

grubuna göre daha iyi olmasında (Tablo 4.10) anne sütü alma süresinin daha 

uzun olması (Tablo 4.5, 4.6)  etkili olmuş olabilir. 

Tüm bu sonuçlar, annelere yapılan planlı eğitimin, danışmanlık ve evde 

izlemlerin bebeğin gelişimine katkı sağladığını göstermekte ve hipotez 2,3,4,5 

ve 6’yı desteklemektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

76 

Annelerin Çocuk (Bebek) Bakımı ve Bakım Sorunlarını Çözme     

Becerilerine Yönelik  Bulguların Tartışılması 

 

Literatür incelemesinde, bu bölümde kullanılan SÇBDF’nin daha önce 

yalnız sağlıklı term bebeklerin annelerinde kullanıldığı belirlenmiştir 114,138. 

Preterm bebek annelerinin sorun çözme becerileri üzerine bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.   

Annelerin “çocuk (bebek) bakım beceri” puan ortalamaları  deney grubu 

için 7,8 ± 0,9, kontrol grubu için 6,1 ± 1,1 , “sorun çözme beceri” puan 

ortalamaları deney grubu için 184,1 ± 17,4, kontrol grubu için 155,2 ± 22,0 

olarak bulunmuştur. Gruplar “çocuk (bebek) bakım becerisi” ve “sorun çözme 

becerisi” puan ortalamaları açısından karşılaştırıldığında,  deney grubu lehine 

istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Ayrıca sorun 

çözme becerileri formu alt ölçeklerinden alınan puan ortalamalarının da deney 

grubunda anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 4.11). 

  Annenin problem çözme becerisi arttıkça kendine duyduğu güvenin de 

arttığı 97, kendine güvenmeyen veya kendini yeterli bulmayan ebeveynlerin evde 

bebeğin bakımı konusunda bağımsız kararlar almada güçlük yaşadıkları ve 

problem çözme becerilerinde yetersizlik gösterdikleri belirtilmektedir 101. Ayrıca 

annelerin bebek bakımı konusunda kendilerini başarılı hissetmesinin problem 

çözme becerisi üzerine olumlu etkisi olduğu bildirilmektedir 114. 

Uçar ve Bayık 125, yeni doğum yapmış annelerin taburculuk sırasında 

kendileri ve bebekleri ile ilgili öz bakım beceri düzeylerinin yetersiz olduğunu 

bulmuşlar ve annelerin öz-bakım becerilerinin geliştirilmesi için hemşirelerin 

taburculuk eğitimi yapmalarını ve evde bakım hizmetleri ile anneleri 

desteklemeleri gerektiğini önermişlerdir.   

Yazıcı 138 çalışmasında, sağlıklı term bebeği olan annelere yapılan sağlık 

eğitiminin annelerin bakım becerilerini ve sorun çözme becerilerini olumlu 

etkilediğini, eğitim verilen deney grubundaki annelerin öz bakım gücünün daha 

yüksek olduğunu ve annelerin öz bakım gücü ile sorun çözme beceri düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirlemiştir. 
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Arslan 5, primipar anne adaylarına, gebeliğin son trimestrinden  

postpartum 2. aya kadar bebek bakımı, ebeveynlik rollerine adapte olma, 

annenin kendi sağlığı ve bebeğin sağlığı ile ilgili olarak karşılaştığı problemlere 

yönelik olarak  eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiş ve bunların annelerin bilgi 

düzeyi, bebek bakımı ile ilgili sorun çözme beceri düzeyleri ve yaşam kalitesi 

üzerine etkisini incelemiştir. Planlı eğitim ve danışmanlık hizmeti verilen 

annelerin bilgi ve sorun çözme beceri düzeyinin verilmeyenlere göre önemli 

ölçüde arttığı ve bilgi düzeyi ile sorun çözme beceri düzeyleri arasında anlamlı 

bir ilişki olduğunu bulmuştur.  

Altun 2 çalışmasında,  planlı eğitim verilen adölesan annelerin bebekleri 

ile ilgili olumlu geri bildirim verdiklerini ve annelikle ilgili becerilerinde artma 

olduğunu saptamıştır. 

Chen ve ark. 28, preterm doğum yapan 62 anne üzerinde yaptıkları 

çalışmada, hastaneye yatış süresince preterm bebek bakımı hakkında eğitim 

verilen deney grubu annelerin, preterm bebeklerinin bakımı konusunda 

kendilerine daha çok güvendikleri, bebek bakımı konusunda daha az stres 

yaşadıklarını bulmuşlardır. 

Zahr 141, annelerin kendilerine güvenleri arttıkça, preterm bebekler 

hakkında bilgi ve destek sağlandıkça, annelerin bebeklerine etkili bir şekilde 

bakım verdikleri ve başarılı bir şekilde ebeveynliğe uyum sağladıklarını 

saptamıştır.  

Tarkka 115 yaptığı çalışmasında, primipar 271 anneye bebekleri 3 aylık 

olduğunda sorular sorarak annenin becerilerine katkı sağlayan faktörleri 

incelemiştir. Sonuçta; annenin kendisine yakın olan kişilerden aldığı sosyal 

desteğin ve halk sağlığı hemşiresinden beslenme konusunda aldığı rehberliğin 

primipar annelerin yeterlilik ve becerilerine katkı sağladığını, annelik becerileri 

yüksek olanların kendilerini daha mutlu, bebek bakımında kendilerini daha 

başarılı hissettiklerini bulmuştur. 

Bullock ve Pridham 22, annenin bebeğinin bakımında kendini başarılı 

hissettiği zaman kendine daha çok güvendiğini, kazandığı güven ve beceri ile 

bebeğinin davranışlarına karşı daha hassas olduklarını ortaya çıkarmıştır.  
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Pridham ve ark. 97 çalışmalarında, sağlıklı term bebeği olan annelerin 

doğum sonrası ilk 3 aylık süre içinde hemşire ve hekimlerden yardım isteme ve 

yardım kullanma durumlarına bakmışlardır. Çalışma sonucunda annelerin 

hekim ve hemşirelerden yardım kullanımında birbirlerini tamamlayıcı 

fonksiyonlara sahip olduklarını, özellikle ilk aylarda problem çözme konusunda 

yardım kaynağı olarak hemşireyi tanımladıklarını saptamışlardır. Bu bulguyu da 

“hemşirenin kız kardeş olarak görüldüğü veya öyle şekillendirildiği” düşüncesine 

bağlı olabileceği şeklinde yorumlamışlardır. 

Bebeğin bakıma cevabı, davranışları, büyüme-gelişmesi gibi özellikleri 

yanında 138, annenin bakım verme becerisi, ne yapabileceğini bilmesi, 

hastanelerde verilen eğitim veya basılmış eğitim materyallerinin annelerin sorun 

çözme becerilerini olumlu etkileyebileceği belirtilmektedir 39,44,85,114,138.  

Leahy 79, primipar olan 135 anne ile gerçekleştirdiği çalışmasında, halk 

sağlığı hemşireleri ve ebeler tarafından yapılan eğitim programlarının, gerek 

ailesinden gerekse hemşirelerden aldığı desteğin primipar annelerin bebek 

bakımında kendilerine duydukları güveni arttırdığını bulmuştur. 

Hastaneden taburcu olmadan önce annelere yazılı bilgilerin yer aldığı 

broşürlerin verilmesi, hastaneden taburcu olduktan sonra annelerin telefonla 

izlenmesi ve  hemşireler tarafından ev ziyaretlerinin yapılması, annelerin 

bakıma ilişkin problemlerini çözmede yardımcı olunması, ayrıca yapılan eğitim 

ve danışmanlığın annelerin daha doyum verici ebeveynlik deneyimi 

yaşamalarını kolaylaştırdığı ve   annelerin gelişen kaygılarını çözmelerinde 

yardımcı olduğu belirtilmektedir 6. 

Belirtilen çalışma sonuçları ve literatür doğrultusunda, doğum öncesi ve 

doğum sonrası erken dönemde bebek bakımı konusunda aile merkezli kapsamlı 

hemşirelik yaklaşımları ile anneler bilgilendirilirse, annelerin kendilerine olan 

güvenleri arttırılmış olacaktır. Annelerin bebek bakımı konusunda kendine olan 

güveni arttıkça bebeğinin sorunları ile baş etme becerilerinin de olumlu yönde 

etkilenmesi beklenen bir durumdur 12,114. Sonuçta gerek literatür gerekse diğer 

çalışma sonuçları araştırma bulgularımızla benzerlik göstermektedir. 

Özellikle preterm bebeği olan annelerin, bebeklerinin özel durumlarından 

dolayı eğitim, destek ve rehberliğe daha çok ihtiyacı olabileceği  söylenebilir. Bu 
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sonuçlar, annelere hemşireler tarafından verilen sistemli eğitim programlarının 

ve evde izlemlerin annelerin bakım becerisi ve sorun çözme becerisinin 

gelişimine katkı sağladığını düşündürmekte ve Hipotez 7’yi desteklemektedir. 

Annelerin eğitim durumlarına göre “çocuk (bebek) bakım beceri ve sorun 

çözme beceri” puan ortalamaları karşılaştırıldığında,  deney ve kontrol 

grubundaki yüksekokul mezunu annelerin aldıkları puanların daha yüksek 

olduğu görüldü. Özellikle deney grubundaki bu farkın istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı olduğu belirlendi (Tablo 4.12). Bireylerin eğitim düzeyi arttıkça 

sorun çözme becerilerinin de arttığı 114,138, olaylar karşısında daha sakin 

oldukları ve sorunları daha kolay çözümleyebildikleri 138 belirtilmektedir. Bu 

durum araştırma sonuçları ile uyumludur.  

Araştırmada, primipar ve multipar annelerin bakım beceri ve sorun 

çözme beceri puanları karşılaştırıldığında, primipar annelerin daha yüksek puan 

aldığı belirlendi (Tablo  4.13). 

Primipar annelerin bebeklerine bakma becerileri ve bunların uygunluğu 

konusunda çeşitli derecelerde anksiyete yaşadıkları ve multiparlara oranla daha 

az becerikli oldukları ve daha fazla korku yaşadıkları belirtilmektedir 5. 

Pridham ve ark. 98 yaptıkları çalışmada, multipar ve primipar annelerin 

bebeklerine yönelik uygulamalar ve sorunlara verdikleri önem açısından her iki 

grupta da anlamlı fark bulmamışlardır. Benzer bir sonuç Gross ve Howard 54 

tarafından da bulunmuştur. Çalışmalarında, primipar ve multiparlar arasında 

karar verme süreci / uygulamaları açısından farklılık olmadığını belirlemişlerdir. 

Araştırma bulgusu literatür ve diğer çalışmalardan farklı bulunmuştur. Bu 

durum, multipar annelerin çoğunluğunda önceki gebeliklerinde preterm doğum 

öyküsünün olmaması ve bu bebeklerin bakımı konusunda çok fazla bilgi ve 

deneyime sahip olmamaları ile açıklanabilir. Preterm bebek sahibi olmak ve bu 

bebeklerin özel bakımı multipar annelerin puanlarını etkilemiş olabilir.  

Araştırmada aile tipine göre annelerin bakım beceri ve sorun çözme 

beceri puanlarına bakıldığında; deney grubunda çekirdek ailesinde, kontrol 

grubunda ise geçiş ailesinde yer alan annelerin “çocuk (bebek) bakım beceri” ve 

“sorun çözme beceri” puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görüldü. Deney 
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grubunda sorun çözme beceri puanları arasında, kontrol grubunda ise bakım 

beceri puanları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı idi (Tablo 4.14). 

Çekirdek aile tipinde yer alan annenin, aile içinde daha etkin rol aldığı ve 

çekirdek ailelerde davranışları değiştirmenin daha kolay olduğu 

vurgulanmaktadır. Annenin bilgilendirilmesi, doğal olarak ailenin sağlık 

durumunu olumlu yönde etkileyecektir138. Araştırmada deney grubundaki 

çekirdek aile içinde yer alan annelerin puanlarının yüksek olması, verilen 

eğitimin ve desteğin annenin becerilerinin gelişmesinde etkili olduğunu 

göstermektedir. Oysa geçiş ailesinde anne kendi ortamında bulunsa bile yine 

diğer aile büyükleri ile bir aradadır. Bu durum annenin bebeğinin bakımı 

konusunda yapmak istediklerini uygulaması ya  da bağımsız olması açısından 

zorluk çekmesine neden olabilir. Fakat diğer aile büyüklerinin verdiği 

psikososyal destek de oldukça önemlidir. Kontrol grubunda geçiş ailesi içinde 

yer alan annelerin beceri puanlarının yüksek olması, kontrol grubundaki 

annelerin diğer aile büyüklerinden daha fazla ve sürekli psikososyal destek 

almasına bağlı olabilir. 

Araştırmada, deney ve kontrol grubundaki annelerin sorun çözme beceri 

puanları arttıkça bebeklerinin de genel gelişim puanlarının arttığı, bu artışın 

deney grubunda istatistiksel olarak daha anlamlı olduğu bulundu (Şekil 4.7, 

Şekil 4.8). 

Literatürde ebeveynlerin sahip olduğu beceri düzeylerinin ve aldıkları 

desteğin bebeklerin gelişimleri üzerinde etkili olduğu bildirilmektedir 80,81,101. Bu 

durum araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir. 

Araştırmada, preterm bebeği olan annelere yönelik hastanede yapılan 

planlı eğitimin ve ev ortamında sağlanan desteğin bebeklerin gelişimleri ve 

annelerin sorun çözme becerileri üzerinde etkili olduğu ancak bebeklerin 

büyümeleri üzerinde  etkili olmadığı belirlenmiştir.  
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SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

- Araştırma grubunda yer alan aileler; öğrenim düzeyi, çalışma durumu, sağlık 

güvenceleri, aile tipi, ailedeki çocuk sayısı, annelerin yaşı ve gebelik sayıları 

gibi tanıtıcı özellikler ve vakaların alındıkları hastaneler (SSK ve Üniversite) 

açısından karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) yani 

grupların benzer olduğu belirlenmiştir.  

- Araştırma grubunu oluşturan bebeklerin; gestasyon haftası, doğumdaki 

vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve baş çevresi ortalama değerleri ve cinsiyetleri 

açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 

(p>0,05) ve her iki grubunda homojen bir dağılım gösterdiği saptanmıştır. 

- Deney grubu bebeklerinin anne sütü alma süresi ve tek başına 6 ay boyunca 

anne sütü alma durumu kontrol grubu bebeklerden daha yüksek olup, 

aralarında deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

görülmüştür (p<0,05). 

- Bebeklerin düzeltilmiş yaşa göre 1 ,3, 6 ve 9. aylardaki vücut ağırlığı, boy 

uzunluğu ve baş çevresi ortalama değerleri aylara göre karşılaştırıldığında; 

her iki grup arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir (p>0,05). 

- Araştırma grubunun AGTE’den elde edilen mental-motor gelişim alanları 

puan ortalamaları değerlendirildiğinde; deney grubundaki bebeklerin Genel 

Gelişim puanlarının ve Toplam puan (T puan) ortalamalarının daha yüksek 

olduğu ve gruplar arasındaki farkın deney grubu lehine ileri derecede 

anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,01).  

- Annelerin çocuk (bebek) bakım becerisi ve sorun çözme becerisi puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında, deney grubundaki annelerin beceri 

puanlarının daha yüksek olduğu ve her iki grup arasındaki farkın istatistiksel 

olarak ileri derecede anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,01).  

- Her iki gruptaki yüksekokul mezunu annelerin çocuk (bebek) bakım becerisi 

ve sorun çözme becerisi puan ortalamalarının daha yüksek olduğu ve bu 

farkın deney grubunda ileri derecede anlamlı olduğu görülmüştür (p<0,01). 
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- Çocuk (bebek) bakım becerisi ve sorun çözme becerisi açısından her iki 

gruptaki primipar annelerin multipar annelere oranla daha yüksek puan 

aldığı bulunmuştur. 

- Deney grubunda çekirdek aile, kontrol grubunda ise geçiş aile tipine sahip 

olan annelerin çocuk (bebek) bakım becerisi ve sorun çözme becerisi puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

- Deney grubundaki annelerin sorun çözme beceri puanları ile bebeklerinin 

genel gelişim puanları arasında pozitif yönde, orta düzeyde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur (p<0,05). 

 

Araştırma sonuçları doğrultusunda aşağıda bazı öneriler  verilmiştir. 

- Preterm bebeği olan annelere taburcu olmadan önce planlı eğitimlerin 

yapılması, 

- Annenin taburcu olmadan önce bebeğinin bakım ve beslenmesine katılması, 

annenin bakım ve beslemeye ilişkin uygulamalarının gözlenerek oluşturulan 

kontrol listelerine kaydedilmesi ve eksik oldukları konularda uygulamalı 

olarak tekrar eğitilmesi, 

- Annelere, ellerinde kaynak olarak bulunabilecek eğitim kitapçıklarının 

dağıtılması, hastanede kaldıkları sürede eğitim CD veya videolarının 

izletilmesi, 

- Anne ve preterm bebeğin, doğumdan başlanarak en az ilk 1 yıla kadar 

büyüme-gelişme, anne-bebek ilişkisi, aile ilişkileri yönünden özellikle ev 

ortamında hemşire ve hatta mümkünse profesyonel bir ekiple izlenmesi, 

- Ev ziyaretlerinin özellikle eğitim düzeyi düşük annelerde daha sık yapılması, 

- Taburculuk sonrası telefonla danışmanlık alabilecekleri kişi veya kurumların 

bulunması,  

- SÇBDF’nin dil geçerliğinin değişik eğitim düzeyindeki anneler ile tekrar 

yapılması önerilebilir. 
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EEKK  11..  
 
     GÖRÜŞME  FORMU 

 
     Anket No: 

     Hastane Adı:  

1. Adınız –Soyadınız: 

2. Yaşınız:    

3. Adresiniz:        Telefon: 

4. Kaçıncı Bebeğiniz:     

5. Diğer çocuklarınızda Pretermlik öyküsü:           Var (  )         Yok (  )         

6. Bebeğinizin Adı: 

7. Kaç Haftalık (Gebelik Haftası) :              

8. Doğum Tarihi (ay ve gün olarak) : 

9. Bebeğinizin Cinsiyeti:         Kız (   )      Erkek  (   ) 

10. Doğum Kilosu:              Doğum Boyu:        Doğum Baş Çevresi: 

11. Eğitim Durumunuz: 

İlköğretim (   )              Lise (   )            Yüksekokul /Fakülte(   ) 

12. Çalışıyor musunuz? 

Evet (   )             Hayır (   ) 

13. Eşinizin Eğitim Durumu: 

İlköğretim (   )              Lise (   )            Yüksekokul /Fakülte(   ) 

14. Eşiniz Çalışıyor mu? 

 Evet (   )             Hayır (   ) 

15. Aile Tipi: 

        Çekirdek aile (   )      Geniş aile (   )      *Geçiş ailesi (   ) 

16.Sosyal Güvence: Var (  )             Yok (  )       

17.Anne Sütünü ne kadar süre aldığı: .............................. 

 
 
 
* Sanayileşme ve kentleşme süreci sonucunda kentin yeni iş ve eğitim imkanları yaratmasıyla birlikte 
köyden kente doğru bir yatay hareketlilik gelmiştir. Bu yatay hareketlilik sonucunda köylerden gelen halk 
şehirlerin kenar semtlerinde “gecekondu” denilen aileler meydana getirmişlerdir. Bu nedenle “gecekondu 
ailesi” kente yerleşmesine karşın köyden kopmadığı için genellikle köy ailesinin özelliklerini gösterir.Ancak 
kent ailesiyle de yüz yüze ilişkide oldukları için kent ailesi özelliklerini de göstermektedir. Kadın ve çocuklar 
geleneksel geniş aileye oranla daha özgürdürler Bu nedenle gecekondu ailesine “geçiş ailesi”’de 
denilebilmektedir 11. Geçiş ailesi, kısmen geniş kısmen de çekirdek ailenin özelliklerini taşır 127. 

       



 

 

97 

EEKK  22..  

 

 

 

          

Adınız –Soyadınız: 

Bebeğinizin Yaşı: 

Tarih: 

 

SORUN ÇÖZME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME FORMU 

Bebeğimin Bakım Sorunları İle İlgilenme Durumum 

 
Açıklama: Sevgili anne, biz sizin yenidoğan bebeğinizin bakımıyla ilgili 

sorunlara nasıl değindiğinizle ilgileniyoruz. Aşağıdaki maddeleri 

cevaplarken lütfen, geçen hafta (son yedi gün veya daha fazla) bebeğiniz 

ve onun bakımıyla ilgili sorunlar karşısında kendinizi nasıl hissettiğinizi 

düşününüz. Aşağıdaki maddelerin her biri için sizin durumunuzu en iyi 

gösteren numarayı doğru üzerinde  daire içine alınız. 

 

 

Örnek:   
1        2       3       4       5       6       7       8       9 
                                                                                                                       
   
           
 
Hiç iyi                       Orta                           Çok iyi 
değil                                                                              
 
 
 
Not: Cevaplamada herhangi bir tereddütünüz olursa boş bırakmayıp bana 
sorunuz.         
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1.a)   Yeni bebeğimin bakımı ile ilgili işlerin nasıl gittiği: 
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

        Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 
        değil                                                                              
 
    b)  Yaşça daha büyük çocuklarımın bakımı ile ilgili işlerin nasıl gittiği: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

        Hiç iyi                       Orta                      Çok iyi 
        değil                                                                              
 
 
NOT: Daha büyük çocuklara sahip değilseniz cevaplamayınız. 
 
2.      Bebeğimin bakımı ile ilgili sorunları çözme becerim: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

         Beceriksizim             Orta                Oldukça becerikliyim 
 
3.     Yaşça daha büyük çocuklarımın bakımı ile ilgili sorunları çözme becerim: 
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

          Beceriksizim             Orta                 Oldukça becerikliyim 
 
NOT: Daha büyük çocuklara sahip değilseniz cevaplamayınız. 
 
4.      Bebek bakımı konusundaki bilgi düzeyim: 
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

 
         Hiç bilgim yok           Orta          Bilgim çok yeterli 
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5.       Bebeğimin bakımı ile ilgili işleri düşünmeye ve yapmaya harcadığım 
zaman: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

        Hiç zaman                 Orta          Düzenli olarak  
        harcamam             zaman harcarım 
 
6.       Bebeğimle ilgili işlerin nasıl gittiğini fark etmemin doğruluk derecesi: 
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

         Hiç doğru                    Orta                      Çok doğru 
         değil                                                                              
 
7.  Bebeğim için önemli olabilecek değişiklikleri fark etme sıklığım: 
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

        Önemli şeyleri           Orta             Önemli şeyleri 
         hiç fark etmem                                          sürekli fark ederim 
 
 
8. Bebeğim için önemli (acil) olabilecek değişikliği en kısa zamanda fark  
edebilme  durumum: 
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 

         Önemli şeyleri            Orta                       Önemli şeyleri            
         zamanında fark edemem                          zamanında fark ederim 
 
Bebeğim hakkında önemli bir şey fark ettiğimde: 
 
9. Bebeğimin bakımı ile ilgili gerekli bilgileri öğrenme durumum:                                                   
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 
Hiçbir zaman yeterli   Orta                      Her zaman yeterli    
bilgi alamam                                              bilgi alırım 
 
 



 

 

100 

10.  Birşeyin nasıl olduğuna veya niçin geliştiğine yönelik ortaya çıkan   
fikirlerim: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 
Hiç iyi                       Orta                       Çok iyi 
değil    

 
     
11. Bebeğimin bakımının nasıl olması gerektiğini doğru olarak düşünme 
derecem:                                                                     
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 
Hiç  doğru                    Orta                     Tamamıyla doğru 
olarak düşünemem                                   olarak düşünürüm 

 
12. Bebeğimin bakımında nelerin gerekli olduğunu öğrenmek için birisinden 
bilgi almanın yararlı olup olmayacağına karar verme durumum:                                                            
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 
Hiç iyi                       Orta                       Çok iyi 
değil                                                                              

   
13. Bebeğimin bakımı ile ilgili başkasının verdiği güvenilir bilgilerin ne 
kadarını bildiğimi  değerlendirebilme durumum: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 
Hiç iyi                       Orta                           Çok iyi 
değil                                                                              

 
14.     Bebeğimin sağlığı ile ilgili önemli bir şey fark ettiğimde, bunun gerçekten 
ciddi  olup olmadığına karar verebilme durumum: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 
Hiç iyi                       Orta                           Çok iyi 
değil         
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15. Bebeğim ve bakımı ile ilgili farklı bir şey yapıp yapmamaya karar 
verebilme  durumum: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
 
Hiç iyi                       Orta                      Çok iyi 
değil                                                                              

 
Bebeğim ve bakımı ile ilgili farklı bir şey yapmaya karar verdiğimde: 
 
16.    Bir an önce bir şey yapmaya  veya yapmamaya karar verebilme 
durumum: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
                                                                                                                     
Hiç iyi                       Orta                           Çok iyi 
değil                                                                              

 
17.     Bebeğimi veya bakımını  ilgilendiren bir sorun ve durumla ilgilenebilme 
durumum: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                             
Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 

         değil                              
 
18.  Bir sorunla karşılaştığımda, sorunun çözümünün nasıl olması 

gerektiğine karar verebilme durumum 
 
   1        2       3       4       5       6       7       8       9 

 
 

                                                                                                                                                                 
        Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 
        değil                                                                              
 
Bebeğimin ve / veya onun bakımı ile ilgili bir şey yapmam gerektiğine 
karar verdiğimde: 
 19.     Soruna çözüm getirmekteki başarım: 

   1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                                                                                        
        Hiç iyi                       Orta                      Çok iyi 
        değil    
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20. Sorunu çözmek için daha çok bilgiye ihtiyacım olup olmadığına karar 
verebilme durumum: 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                             
         Hiç iyi                       Orta                       Çok iyi 
        değil          
 
 
21.  Birisi sorunu çözmeye yardım etmek için bilgi verdiğinde, o bilginin 

doğru olup olmadığına karar verebilme durumum:                                                                 
1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                             
Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 
değil  

 
22.      Bir sorun ya da konu ile ilgilendiğimde bu konuyu planlama ve 
programlama (organize edebilme) durumum:                                                                             
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                             
Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 

         değil   
 
23.      Bir karar verdiğimde  ya da plan yaptığımda, bu plan ya da kararı emin 
olarak  yürütebilme durumum:                                                                            
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                             
Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 

         değil     
 
24.     Bebeğimin bakım sorununu çözerken , çözümlerin uygun olup olmadığına 
karar verme  durumum:                                                                          
  1        2       3       4       5       6       7       8       9 

 
 

                                                                                                             
Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 

         değil                                                                              
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25. Bebeğimin bakımı ile ilgili planlarımı uygulamadaki başarı durumum: 
 

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                             
Hiç başarılı               Orta                     Çok başarılıyım 

         değilim       
 
Bebeğim ve / veya onun bakımı ile ilgili bir sorun yada konuyu çözmeye 

veya uğraşmaya başladığımda:  

26. Gerçekten bir şey (sorun) olup olmadığını anlama derecem: 
                                                                       

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                             
Hiç iyi                       Orta                     Çok iyi 

         değil      
  
 
27.     Bebek ve / veya bebeğimin bakımı ile ilgili bir sorun ya da konu ile 
uğraşma  durumum:                                                                        

1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 

                                                                                                                                                                                                                        
          

Çok kötü                    Orta                     Çok iyi 
 
28. Bir şeyler iyi gittiğinde neden iyi gittiğini iyi gitmediğinde de neden iyi 

gitmediğini anlayabilme durumum: 
 
1        2       3       4       5       6       7       8       9 
 
 
                                                                                                                                                                                                                        
Çok kötü                    Orta                     Çok iyi 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

104 

EEKK  33..    

ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ MADDELERİ 
DOĞUMDAN  3  AY SONUNA KADAR (1,2,3 Aylar) 

1.Ani ses ya da gürültüden ürküp sıçrar mı? 

2.Konuşulunca sesler (ağlama dışında) çıkarır mı? (Cevap 

Evetse) Nasıl sesler çıkarır diye sorun ve kaydedin. 

3.Tanıdık bir sese başını çevirir mi? 

4.Kucağa alındığında susar sakinleşir mi? 

5.Kaşık, meme yaklaşınca daha ağzına dokundurmadan ağzını 

açar mı? 

6.Kucağınıza aldığınızda kafasını dik tutar mı? 

7.Bebek sırt üstü yatarken ellerini seyreder mi? 

8. Bebek yüz üstü yatarken başını kaldırır mı? 

9.Ellerini bazen açık tutar mı? 

10.Bebeğinizle konuşup gülümserseniz bebeğiniz de size 

gülümser mi? 

11.Gözleri ile hareket eden şekilleri izler mi? 

12.Kucağınızda otururken kafasını çevirip etrafına bakar mı? 

13.Bebek biberonunu, anne memesini görünce hareketlenir, elini 

kolunu sallar mı? 

DB 

DB 

 

DB 

SB-ÖB 

SB-ÖB 

KM 

SB-ÖB 

KM 

İM 

SB-ÖB 

İM 

KM 

DB 

4 AYDAN 5 AY SONUNA KADAR (4 , 5 Aylar) 

14. Bebek sırtüstü yatarken ellerini seyreder mi? 

15. Kendi kendine ya da beslenirken ağlama dışında ses çıkarır 

mı? Cevap evetse “ne sesler çıkarır?”(En az iki farklı ses 

olması:mmm,sss, ah, uf, da, ma, ga, ka gibi) 

16. Siz gıdıklamadan, dokunmadan yüksek sesle güler mi? 

17. Azarlandığı zaman yüzünün şekli değişir mi? 

18. Püre ya da lapa gibi besinler yer mi? 

19. Elindeki ekmeği, oyuncağı ağzına götürür mü? 

20. Biraz uzaktaki oyuncaklara, eşyalara uzanır  mı? 

21. Eşyaları eline alıp bakar mı? 

22. Bebek çıngırağı bir elinden öbür eline geçirir mi? 

DB 

DB 

 

 

DB 

SB-ÖB 

SB-ÖB 

İM 

DB 

DB 

İM 

DB      : Dil Bilişsel  KM     : Kaba Motor 
İM      : İnce Motor    SB-ÖB: Sosyal Beceri – Öz bakım 
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23. Elinin uzanabileceği yere oyuncak koysanız onu tutar mı? 

24. Önüne konan kibrit kutusu büyüklüğünde bir kutuyu eline alır 

mı? 

25.Bisküvi ve kabuk ekmek ile diş etlerini kaşır, onları emer mi? 

26. Küçük parçalar halindeki yiyecekleri alıp ağzına götürür mü? 

27. Annesine, babasına sarılarak sevgisini gösterir mi? 

İM 

İM 

SB-ÖB 

SB-ÖB 

SB-ÖB 

 

6 AYDAN 7 AY SONUNA KADAR (6 , 7 Aylar) 

28. Oyuncakları yere atıp düşüşünü seyreder mi? 

29.Önüne konan bir kesme şekeri eline almaya çalışır mı? 

30. Bardağı iki eliyle tutar mı? 

31. Yatarken yastıklara ya da ellerinize tutunup kendini yukarı 

çekerek oturur mu? 

32. Küçük bir parça ekmek ya da bisküviyi bir elinden öbür eline 

geçirir mi? 

33. Eğilerek, düşen eşyaları arar mı? 

34. Kollarının altından tutunca yürüme hareketleri yapar mı? 

35. Başlığını çekip çıkarır mı? 

36. Sırtüstü yatarken yana döner mi? 

37. Sırtüstü yatarken karnının üzerine döner mi? 

38. Elindeki kaşığı ses çıkarmak için yere vurur mu? 

39. Küçük üzüm tanelerini avuçlayarak eline alır mı? 

40. Yemeğini çiğner mi? 

41. “Da-da, ba-ba, ma-ma, de-de” gibi sesler çıkarır mı? 

42. İki elini kullanarak bardağını kaldırır mı? 

43. Elindeki oyuncakları yere atarak sizin almanızdan hoşlanır 

mı? 

DB 

İM 

İM 

KM 

 

İM 

DB 

KM 

İM 

KM 

KM 

DB 

İM 

SB-ÖB 

DB 

SB-ÖB 

SB-ÖB 

 

8 AYDAN 9 AY SONUNA KADAR ( 8, 9 Aylar) 

44. “Atta” dendiğinde kapıya bakar ya da hareketlenir mi? 

45. Elindeki iki kutuyu, oyuncağı birbirine vurur mu? 

46. Üstüne mendil koyduğunuz oyuncağı mendili çekerek bulur 

mu? 

DB 

İM 

DB 

KM 
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47. Yastıkla desteklemezseniz veya duvara dayanmadan bir süre 

düşmeden kendi kendine oturur mu? 

48. “El çırpar” oyunu oynar mı? (Göstererek sorun) 

49. Emekler mi? 

SB-ÖB 

KM 

 

10 AYDAN 11. AY SONUNA KADAR ( 10,11 Aylar) 

50. Müzik çalınca sallanır mı? 

51. İşaret parmağını kullanarak masa üzerindeki şeyleri yoklar, 

iter, yuvarlar mı? (İşaret parmağınızla gösteriniz). 

52. Eşyaya tutunarak sıralar mı? 

53. Tek eli tutulduğunda adım atar mı? 

54. Babasını görünce “baba”, yemek isteyince “mama”, su 

isteyince “su” gibi kelimeler söyler mi? 

55. Bir yere giderken baş baş yapar mı? 

56. Tay-tay durur mu, çok kısa da olsa kendi başına ayakta durur 

mu? 

57. Ayaktayken çömelir mi? 

58. Bana ver deyince elindeki oyuncağı size uzatır mı? 

59. “Hayır” “cıs” denilince durur mu? 

SB-ÖB 

İM 

 

KM 

KM 

DB 

SB-ÖB 

KM 

KM 

DB 

SB-ÖB 

 
12 AYDAN 13. AY SONUNA KADAR ( 12,13 Aylar) 

60.Kollarını uzatarak elbisesinin giydirilmesine yardımcı olur mu? 

61. İstediği bir eşyayı eliyle gösterir mi? 

62. Bir şeyi isteyip istemediğini belli eder mi? 

63.Yardımsız birkaç adım atar mı? 

64. Yardımsız yürür mü? 

65. Sepet, kova, file içine bir şeyler koyarak taşır mı? 

66. “Bana ayakkabılarını göster” derseniz gösterir mi? 

67. Tek tek kelimelerle konuşur mu? (Örnek veriniz) 

68. Bazı işleri kendi başına yapmakta ısrar eder mi? 

69. Ayakta iken topa ayağı ile vurur mu? 

70. “Kapıyı kapat” gibi söylenen basit işleri yapar mı? 

SB-ÖB 

DB 

SB-ÖB 

KM 

KM 

SB-ÖB 

DB 

DB 

SB-ÖB 

 KM 

DB 

-Araştırmada envanterin sadece 13.ay sonuna kadar ki bölümü kullanıldığı 
için ekte bu aya kadar olan maddeleri belirtildi.  
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PRETERM BEBEĞİN İZLEM FORMU 

Bebeğin Adı-Soyadı: 

Doğum Tarihi: 

Gestasyon Yaşı:             Düzeltilmiş Yaşı: 

Doğum Kilosu:                                                         Doğum Boyu:                       Doğum Baş Çevresi: 

Hastaneden Çıkmadan Önceki Kilosu:                  Boyu :                                   Baş çevresi: 

                            Tarih     

Ölçülen Parametreler Düzeltilmiş Yaşa Göre  

1 Aylık 

Düzeltilmiş Yaşa Göre  

3 Aylık 
Düzeltilmiş Yaşa Göre  

6 Aylık 
Düzeltilmiş Yaşa Göre  

9 Aylık 

Vücut Tartısı 

Boy Uzunluğu 

Baş Çevresi 

 

 

 

 

   

 

Danışmanlık 

Yapılan Konular 
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ANNELERİN BAKIM  BECERİLERİ  KONTROL LİSTESİ 

 

 

          Annenin Adı-Soyadı:                                                 Bebeğin Adı Soyadı: 

 

TARİH 
   

   1. Gözlem    2. Gözlem   3.Gözlem 

                                            
ANNENİN HASTANEDEN 

ÇIKMADAN ÖNCE 
YAPTIĞI 

UYGULAMALAR Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır 

 

� Altını açma, temizleme ve   

     bağlama 

� Giydirme 

� Uygun pozisyonda 

yatırma 

� Emzirme/ Biberonla 

besleme 

� Gazını çıkarma 

� Vücut ısısını ölçme  

� Solunumunu sayma 

      

 

 

       Gözlem Notu: 
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““SSoorruunn  ÇÇöözzmmee  BBeecceerriilleerrii  DDeeğğeerrlleennddiirrmmee  

FFoorrmmuu  --  BBeebbeeğğiimmiinn  BBaakkıımm  SSoorruunnllaarrıı  İİllee  

İİllggiilleennmmee  DDuurruummuumm--SSÇÇBBDDFF””  İİllee  İİllggiillii  

YYaazzıışşmmaallaarr  
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UUYYGGUULLAAMMAA  YYAAPPIILLAANN  HHAASSTTAANNEELLEERRİİNN  İİZZİİNN  

YYAAZZIILLAARRII  
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EEVV  ZZİİYYAARREETTLLEERRİİNNEE  AAİİTT  FFOOTTOOĞĞRRAAFFLLAARR  
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