
Doğum anne ve bebek 
için doğal bir olaydır. Tıbbi 
yardımla, gebelerin bebeklerini 
sağlıkla doğurmalarına destek 
olmak amaçlanır. Gebeler, 
bebeklerini vajinal kanaldan 
veya sezaryen ile doğururlar.

Doğal vajinal doğum
Gebeliğin 37-41 haftaları arasında gebenin 
kasılmalarının başlaması doğal doğum 
başlangıcıdır. Doğumların çoğu kendiliğinden 
başlayan (spontan) sancılarla başlar.

Dogum 
ve çesitleri.

14KADIN VE SAĞLIK
BROŞÜR SERİSİ



37 inci haftadan önce başlayan sancılarda, anne ve bebeğin sağlık ve 

tıbbi durumu uygunsa doğumun normal haftalara kadar ertelenmesi 

hedeflenir. 

41. Haftaya kadar doğal doğum eylemi başlamayan gebeler ise 

hastaneye yatırılır ve tıbbi destek (suni sancı) ile doğumları başlatılır.

Ayrıca gebenin suyunun gelmesi veya azalması, bebekte tespit 

edilen gelişme geriliği, gebenin tansiyonunun yükselmesi gibi çeşitli 

sebepler nedeniyle doğum tıbbi destek ile başlatılabilir.

Kendiliğinden ya da tıbbi destek ile başlayan doğum dönemi 

temel olarak 3 döneme ayrılır. 

Yavaş açılma ; 3 dakikada 1 gelen sancının 

rahim ağzını yaklaşık 4-5 cm’e kadar 

açmasını sağlayan dönem. Bu dönem bazı 

gebelerde 24 saat kadar sürebilir. 

Rahim kasılmaları kendiliğinden başlayan 

gebenin hastaneye gidip vajinal muayene 

olması ve durumunun değerlendirilmesi 

gerekir. 

Anne ve bebek açısından sıkıntılı bir durum 

yoksa ve gebe acil bir durumda hastaneye 

gidebilecek koşullardaysa evde yavaş açılma dönemi 

geçirilebilir. 

Bu dönem suni sancı ile başlatılırsa hastaneye 

yatılması ve hastande  izlenmesi gerekir.

Aktif açılma ve doğum; gebenin kasılma ve 

sancılarının rahim ağzını 10 cm kadar açtığı, bebeğin 

başının doğum kanalından ilerleyerek doğumun 

gerçekleşmesi dönemidir. Aktif açılma doğuma 

Doğum sancıları-
kasılmaları 3 

dakikada bir olmaya 
başladığında 

hastaneye
 gitmelidir.



kadar yaklaşık 6-8 saat 

sürebilir. Doğum ise yaklaşık 

2 saat içerisinde bebeğin 

doğmasıdır. Bu dönemin 

tamamı sağlık kuruluşunda 

geçirilmelidir. Doğum 

sırasında gebeye yardımcı 

olmak ve bebekle annenin 

sağlığını korumak için tıbbi işlemler yapılması 

gerekebilir.

Bebeğin eşinin (plasenta) ayrılması; doğumdan 

sonra yaklaşık 1 saat içerisinde bebeğin eşi de 

rahimden ayrılarak doğum kanalından doğar. 

Bu dönem, annede kanama riski açısından 

çok önemlidir, mutlaka sağlık kuruluşunda 

geçirilmelidir. 

Gebenin dikkat etmesi gerekenler;

• Doğum sancıları-kasılmaları 3 dakikada bir 

olmaya başladığında hastaneye gitmelidir.

• Bebeğin hareketleri 30. gebelik haftasından sonra 1-2 saat 

içinde en az 1 defa hiddedilmelidir. Gebe bebek hareketlerini 

hissetmemeye başlarsa acilen hastaneye gitmelidir.

• Gebenin suyunun gelmesi durumunda (hangi haftada olursa 

olsun) hemen hastaneye gitmesi gerekir.

• Parlak kırmızı renkte ve yoğun Vajinal kanama olması veya 

kuvvetlice kasılan rahimin gevşememesi ile şiddetli ağrı 

oluşması durumunda gebe acilen hastaneye gitmelidir. 

Gebenin suyunun gelmesi 
durumunda (hangi haftada olursa 
olsun) hemen hastaneye gitmesi 

gerekir.



Sezaryen Doğum
Gebeye acil durumlarda; genel sağlık 

durumunun bozulması, kanama veya 

bebekle ilgili bebek kalp atışlarında 

bozulma ya da makat geliş gibi 

durumlarda sezaryen ile doğum 

önerilir. 

Sezaryen ile doğum, belden alt 

bölgesinin uyuşturulması ya da 

genel anestezi altında ameliyathane 

koşullarında yaptırılan doğum şeklidir. 

Bebek annenin ön karın kısmında yapılan kesikler ile 

rahime ulaşılarak anne gebenin kanından çıkarılır. 

Kesiğin katları doğum tamamlandıktan sonra dikilir. 

Sezaryen ile doğumdan sonra yaşanan diğer 

gebeliklerin yine sezaryen doğum ile gerçekleştirilmesi 

tavsiye edilir. 

Sezaryen tıbbi sebepler nedeni ile yapılması gereken 

bir doğum şeklidir.
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Bu yayın, Federal Alman Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) ve Avrupa 
Birliği’nin İnsani Yardım Kurumu (ECHO) ortak finansmanıyla yürütülen “Toplum 
Temelli Yerel İnisiyatifler Projesi (CLIP 2)” kapsamında hazırlanmıştır. İçeriği, Avrupa 
Birliği’nin maddi desteğiyle yürütülen insani yardım faaliyetlerini kapsamaktadır 
ve görevlendiren kurumların görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Sezaryen ile doğum, 
belden alt bölgesinin 

uyuşturulması ya 
da genel anestezi 

altında ameliyathane 
koşullarında yaptırılan 

doğum şeklidir. 


