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ÖZET 

Her gebe kadın ve ailesinin doğumun gerçekleşeceği yeri seçmeye hakkı vardır. Günümüzde başta 
Hollanda olmak üzere, Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere gibi ülkelerde kadınların evde doğum 
yapması desteklenmektedir. Yapılan kanıt temelli çalışmalar, evde doğumun hem anne, hem de bebek 
için hastane doğumu kadar iyi sonuçları olduğunu göstermektedir. Evde doğumlarla ilgili olarak ebe 
yalnızca doğum sırasında değil, doğum öncesi ve sonrası dönemde de aktif rol oynar. Ülkemizin doğu 
bölgelerinde evde doğum yapma oranının %45,5 ve ebeler tarafından gerçekleştirilen doğum oranının  
%58,8 olduğu göz önüne alındığında; literatürde evde doğumla ilgili bakım protokollerinin 
olmamasının ve ebelik-hemşirelik kitaplarında evde doğumla ilgili bölümlere yer verilmemesinin 
büyük bir eksiklik olduğu düşünülmektedir. Bu makale ülkemizde yüksek bir oranda gerçekleşen ev 
doğumlarında ebelere ve ebe öğrencilere rehber olması amacıyla derlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Evde doğum, ebelik 

 

ABSTRACT 
MIDWIFERY CARE, ACTS AND RESPONSIBILITIES OF MIDWIVES  
AT HOME BIRTH 

 

Every pregnant woman and her family have a right to choose where to give birth. Nowadays, being 
Netherlands in the first place, giving birth at home is supported in the countries such as Australia, 
New Zealand and England. Evidence based studies suggest that the outcome of planned home births is 
as good as that of planned hospital births both for mother and her baby. At home birth, a midwife 
plays an active roles not only intrapartum period but also antenatal and postnatal periods.  In the east 
regions of our country, the rates of home births and the births attended by midwives are 58.8% and 
45.5% respectively. Nevertheless, it is major deficiency that midwifery and nursery books do not have 
chapters on planned home births and also, a nursery protocol for home births is not present in 
literature. The aim of this review is being a guide for midwifery students and midwives attended to 
home births which are in high rates in our country.  
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GİRİŞ 

Uluslararası ebelik derneklerinde “her gebe kadın ve ailesinin doğumun gerçekleşeceği yeri seçmeye 
hakkı” olduğu belirtilmektedir.  Özellikle evde yapılan doğumların; ucuz olması, müdahale 
gerektirmemesi, kadının kişisel düzenlemeler yapmasına ve diğer aile üyeleriyle bir arada olmasına 
imkan sağlaması gibi pek çok olumlu yönü vardır. Günümüzde Hollanda, Avustralya gibi ülkeler başta 
olmak üzere Yeni Zelanda, İngiltere gibi ülkelerde de evde doğum hizmetleri sağlık politikalarınca 
desteklenmektedir. Yapılan çalışmalar, evde doğumun hem anne hem de bebek için hastane doğumu 
kadar iyi sonuçları olduğunu göstermektedir  (ACNM 2008; RCM 2007).  
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Geçmişten günümüze Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) verileri incelendiğinde, ebenin 
verdiği antenatal bakım ve doğum yaptırma oranlarının giderek azaldığı görülmektedir (TNSA 2003; 
Arslan ve ark. 2008). Ülkemizde sağlık politikalarının yönlendirmesi ile ev doğumlarından 
kaçınılması ve özellikle sezaryen doğumlara yönelinmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan 
ebenin doğumdan uzaklaşmasına, bağımsız rollerinden kopmasına neden olmaktadır (Arslan ve ark. 
2008).  

Amerika Ebe-Hemşire Koleji (American College of Nurse-Midwives);  

- Evde doğum yapma kriterlerini karşılayan kadınların/ailelerin ebelerin de katılımıyla istediği 
yerde doğum yapmayı seçme haklarını desteklemektedir. 

- Sertifikalı ebe-hemşire ve sertifikalı ebeleri, evde doğuma katılmaya “yetkin” kişiler olarak 
tanımaktadır. 

- Evde doğumla ilgili klinik deneyimi arttıracak eğitim programlarını desteklemektedir (ACNM 
2008). 

Evde doğum yaptırmak konusunda ebenin görevi; kadını doğumunu nasıl ve nerede yapacağıyla ilgili 
verdiği karar doğrultusunda bilgilendirmek ve seçimine uygun şekilde mümkün olan en iyi bakımı 
sağlamaktır (RCM 2007).  

Kimler Evde Doğum Yapabilir? 

Multipar olan (nullipar kadınlarda uzamış eyleme bağlı transfer oranları daha yüksektir), 18-35 yaş 
arası, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan, obstetrik risk faktörü taşımayan, daha önce sezaryan ya 
da uterusla ilgili herhangi bir operasyon geçirmemiş, gebeliği problemsiz devam etmiş kadınlar evde 
doğum yapabilir (Arab Republic of Egypt, Basic Essential Obstetric Care: Protocols for Physicians 
2005; Muhammad 2009; RCM 2007). 

Planlı evde doğumlarda uygun ebelik bakımı, doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası dönemler 
olmak üzere 3 grupta incelenmiştir: 

A- Doğum Öncesi Dönemdeki  Ebelik Bakımı   

İngiltere’deki Royal Ebelik Koleji (Royal College of Midwives) doğum öncesi dönemde ebenin diğer 
sağlık çalışanlarıyla birlikte bir  plan hazırlamasını ve bu planın da;  

- Evde doğumun riskleri ve sonuçları hakkında kadını yeterli şekilde bilgilendirmeyi, 

- Gerekli bakımın sağlanması için yeterli donanım ve tecrübeye sahip iki ebenin hazır 
bulunmasını sağlamayı, 

- Gerekli durumlarda müdahale edebilecek obstetrik ve pediatrik sağlık çalışanlarıyla iletişim 
kurmayı içermesi gerektiğini vurgulamaktadır (RCM 2007).  

Doğum öncesi ebelik bakımı 2 adımdan oluşur:  

1- Risk Değerlendirmesi 

Ebe gebelik boyunca takip ettiği, doğum öncesi bakım verdiği kadının planlanmış olan evde 
doğumuna katılabilir. Burada önemli olan kadının evde doğum yapma konusunda risk taşıyıp 
taşımadığını belirlemektir.  

Evde Doğum Yapma İle İlgili Riskli Durumlar  

§ Çevresel Faktörler: Aile bireylerinde enfeksiyon, hijyenik olmayan ortam.  

§ Obstetrik Faktörler: Preeklampsi, eklampsi, çoğul gebelik, plasenta previa, polihidroamnios, Rh 
uyuşmazlığı, önceden geçirilmiş sezaryen, önceki ölü doğum ve neonatal ölüm hikayesi, doğum 
sayısının 4’ten fazla olması.  

 



 

106 Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2,Sayı:2.2009 

 

§ Medikal  Faktörler: Kalp hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, tüberkiloz, ciddi anemi,  infertilite 
hikayesi.  

§ Fetal Faktörler: Malprezantasyon, gestasyon haftasının 37’den küçük, 42’den büyük olması, 
önceki veya şimdiki gebelikte intrauterin fetal ölüm, gelişme geriliği, fetal konjenital kalp 
malformasyonu.  

Planlı Evde doğum için seçim kriterlerine uymayan  kadınlar bazen evde doğum yapmak isteyebilir. 
Bu durumda ebe aileyi uygun merkezlere yönlendirmeli ve ısrarcı olan aileler için yasal sorumluluk 
almaktan kaçınmalıdır. Beklenmeyen bir komplikasyon gelişmesi durumunda ebe, vakit kaybetmeden 
gebe kadının hastaneye transferini gerçekleştirmelidir. Tablo 1’de doğum öncesi, sırası ve sonrası 
dönemde hastaneye transferi gerektirecek durumlar özetlenmiştir (ACNM 2008; Arab Republic of 
Egypt, Basic Essential Obstetric Care: Protocols for Physicians 2005; RCM 2007).  

 
Tablo 1. Hastaneye Transferi Gerektiren Durumlar 
 

Doğum Öncesi Doğum Sırası Doğum Sonrası 
• Doğumun 37. haftadan önce,  
42. haftadan sonra başlaması 
• Doğum öncesi hemoroji ya da 
yaygın vaginal kanama 
• Yüksek kan basıncı 
• Malprezantasyon 

 

• Amnios sıvısının mekonyumlu 
olması 

• Fetal distres 
• İntrapartum hemoraji 
• Uzamış eylem 
• Kordon sarkması 
• Partografta uyarı çizgisinin 

aşılması 
• Kan basıncı > 140/90mmHg 
 

• Doğum sonu hemoraji 
• Plasenta retansiyonu 
• Bebekteki solunum güçlüğü 
• Özel sütür atılması gereken 

durumlar 
 

 

2- Doğum Ortamının Değerlendirilmesi ve Ebenin Hazırlığı 

Ebe doğum öncesi dönemde, evde doğum yapmayı planlayan ailenin evini ziyaret etmelidir. Bu 
ziyaret beklenen doğum tarihinden en az iki hafta önce yapılmalıdır. Ziyaretin amacı evin yerini 
belirlemek, ulaşım için en kısa güzergahı tespit etmek ve aşağıdaki kriterleri değerlendirmektir: 

- Temiz su kaynağının varlığı, 

- Doğum için uygun olan odanın belirlenmesi (oda temiz, az eşyalı, yeterli ışık alan ve eğer 
varsa evde beslenen hayvanlardan yeterince uzak bir mesafede olmalıdır. Ayrıca acil durumlar 
için ana giriş kapısına mümkün olduğunca yakın olmalıdır), 

- Doğum için kullanılacak malzemelerin kontrolü,  

- Acil durumlar için aile ve sağlık personeli arasında iletişimin nasıl sağlanacağının planının 
yapılması, 

- Tehlike belirtileri ve acil durumlar hakkında ailenin bilgilendirilmesi (Arab Republic of 
Egypt, Basic Essential Obstetric Care: Protocols for Physicians 2005). 

Ebe, doğum öncesi dönemde yanında bulundurması gereken malzeme, araç ve ilaçları (Tablo 2) 
kontrol etmeli, araçların çalışır durumda olduğundan emin olmalıdır.   
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Tablo 2. Doğumda Ebenin Yanında Bulundurması Zorunlu Malzeme, Araç  ve İlaçlar 
Malzemeler 

 
Araçlar 

 
• %70’lik alkol , %10 povidone iodine 
• Bone ve maske 
• Plastik yatak bezi  
• Böbrek kuvet (2 adet) 
• Kare gazbezi 
• İdrarda protein ve glikoz tespiti için dipstick 
• Disposible eldiven, Steril eldiven 
• Enjektör 
• Termometre 
• Umbikal kord klembi (2 adet) 
• Disposible idrar kateteri 
• Disposible plastik önlük 
• Puar 
• Tıbbi atıklar için kırmızı ve siyah torbalar 
• Delici, kesici atıklar için küçük, plastik atık kutusu 
• IV kanül no:18 (2 adet) 
• IV infüzyon seti 
• Vicryl#0 (2 adet) 
• Flaster  
• Airway no: 3 “yeşil” 
 

• TA aleti 
• Yetişkin ve yeni doğan için farklı 

ölçülerde steteskop 
• Feteskop 
• Mezure, neonatal tartı  
• Koher klemp (2 adet) 
• Eğri epizyotomi makası 
• Steril bistüri (kordu kesmek için) 
• Spekulum 
• Forseps  
 
İlaçlar 
• Oksitosin  (5IU lik/ 4 amp) 
• Laktatlı Ringer solüsyonu 500 ml (2 adet) 
• Metergin ampül (doğum sonu hemoraji 

için) 
• K vitamini (yeni doğan için) 
 

B- İntrapartum Dönemde Ebelik Bakımı  

Ebe doğum yaptırmak üzere gittiği evde belirli işlem basamaklarını uygulamalıdır. Bu işlem 
basamakları şunlardır: 

1. Adım: Eve ulaşıldığında yapılması gerekenler; 

- Fizik çevrenin temizliğinin kontrolü, doğum yaptırılacak odanın ve doğuma yardımcı olacak 
kişinin belirlenmesi, 

- Herhangi bir acil duruma karşılık transfer olanaklarının değerlendirilmesi ve bu adımda kadın 
ve ailesinden bilgilendirilmiş onam alınması. Onam almak yasal sorumluluğun paylaşılması 
açısından yararlı olacaktır. 

2. Adım: Öykünün alınmasıdır. Öyküde; Doğum ağrılarının başlangıç zamanı, sıklığı, şiddet ve 
süresi, kanama varlığı, membranların açılma durumu, fetal hareketlerdeki azalma varlığı, 
şiddetli baş ağrısı, epigastrik ağrı değerlendirilir.  

3. Adım: Fiziksel muayenedir. Bu bağlamda;  

Genel muayene (Kan basıncı, nabız, solunum, ateş, cilt rengi soluk, sarı vs) 

Abdominal muayene (Leopold manevraları uygulanır, skar doku varlığı gözlenir). 

Pelvik muayene (Vulva; rigit perine, skarlar, varisler vs açısından değerlendirilir) yapılır. 

4. Adım: Doğumun başladığının tanılanmasıdır.  Servikal dilatasyon 3 cm’den fazla, dilatasyon 

hızı saatte en az 1 cm,  fetal iniş başlamış olması durumudur. 

Ebe bu işlem basamaklarını uyguladıktan ve doğum eyleminin başladığını tanıladıktan sonra doğumun 
her bir evresine özgü gerekli ebelik bakımını verir. 

Doğumun Birinci Evresinin Yönetimi 

1. evrenin yönetimi 4 adımdan oluşur:  

1- Kadın ve ailesine destekleyici bakım verilmesi/Ağrı ile baş etmede ardım 
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2- Hidrasyonun sürüdürülmesi  

3- İnfeksiyon kontrolü 

4- Partograf  kullanımı 

Doğum eylemi sırasında partograf kullanmak hem anne hem de bebeğin durumunun düzenli olarak 
değerlendirilmesini ve uzamış eylemlerinin erken dönemde fark edilmesini sağlar. 

- 30 dakikada bir uterus kontraksiyonları (sıklık, süre, şiddet) ve fetal kalp atımı değerlendirilir. 

- 2 saatte bir vajinal muayene ile eylemin ilerleyişi değerlendirilir. Amniotik mayi mekonyum 
açısından değerlendirilir, mekonyumlu ise hastaneye transfer gereklidir. 

Doğumun Birinci Evresinde Önerilmeyen Uygulamalar 

· Mobilizasyonun sınırlandırılması   

· Sıvı kısıtlaması 

· Sıklıkla yapılan vaginal muayeneler 

· Kadının devamlı ıkındırılması 

· Fundal basınç 

· Supine pozisyonu  

· Lavman: Lavman rahatsızlık vericidir, bağırsaklara zarar verebilir. Doğumun süresini 
kısaltmadığı, neonatal infeksiyon ve perinatal yara infeskiyonunu düşürmediği gösterilmiştir.  

· Pubisin traşı: Traşın infeksiyonları önlemediği aksine, annenin HIV ya da Hepatit taşıyıcısı 
olması durumunda infeksiyon ajanının perinedeki açık bir yaradan yeni doğana bulaşabileceği 
belirtilmektedir. Ayrıca tüylerin deriden çıkması aşamasında rahatsızlık verici olduğu 
vurgulanmaktadır (Arab Republic of Egypt, Basic Essential Obstetric Care: Protocols for 
Physicians 2005; Şahin ve ark. 2004). 

Doğumun İkinci  Evresinin Yönetimi 

İkinci evrenin süresi primiparlarda 2 saat, multiparlarda 1 saattir. Her 5 dakikada bir fetal kalp atımı 
değerlendirilmelidir. 2. evrenin yönetimi 6 adımdan oluşur: 

1- Doğumun ikinci evresinin başladığının tanılanması 

- Kadında aniden ıkınma hissi gelişir. 

- Serviksin dilatasyonu tamamlanmıştır, fetal baş vajenden görülür. 

- Membranlar açılmıştır. Eğer membranlar halen açılmamışsa; fetal iniş değerlendirilerek 
servikal dilatasyon 6-7 cm’e ulaştığında ebe tarafından açılır.  

2-  Kadına pozisyon verilmesi ve ıkındırılması: (Oturur/yarı oturur ya da çömelme pozisyonu). 

3-  Perinenin korunması: Perineal yırtıkların önlenmesi için en etkin uygulama fetal başın 
YAVAŞ doğurtulmasıdır. Başın perineden sıyrılması sırasında kadın ıkındırılmaz.  

4-  Epizyotomi: Kanıta dayalı çalışmalarda, rutin epizyotomi ile karşılaştırıldığında, 
epizyotomiden kaçınmanın daha yararlı olacağı belirtilmektedir. Epizyotomiden kaçınma ile daha 
az posterior travma, daha az sütur, daha az komplikasyon sağlanır ancak anterior perineal travma 
riskinde artış söz konusudur (Şahin ve ark. 2004).  

5-   Bebeğin doğurtulması 
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      6-  Yeni doğanın ilk bakımı: Isı kontrolü (anne karnına konur, kurulanır, battaniye ile örtülür), 
oral mukozanın gaz beziyle temizlenmesi, emzirmenin başlatılması, göbek kordonunun  
klemplenmesi ve iki koher pensinin ortasından kesilmesi 

     Doğumun 2. Evresinde Önerilmeyen Uygulamalar 

- Yeni doğanın verniks kazeozadan temizlenmesi için sıcak ya da soğuk kompres ile silinmesi, 
banyo yaptırılması. 

- Yeni doğanın ayaklarından tutularak baş aşağı sarkıtılması, sarsılması (beyin hasarına yol 
açabilir), yeni doğanın sırt ya da herhangi bir vücut kısmının tokatlanması (travmalara neden 
olabilir) (Arab Republic of Egypt, Basic Essential Obstetric Care: Protocols for Physicians 
2005).   

Doğumun Üçüncü Evresinin Yönetimi 

Doğum Eyleminin Aktif Yönetimi   

Doğumun üçüncü evresinde uygulanan aktif yönetim ile doğum sonu kanamalar  azaltılabilir ve 
doğum sonrası hemoglobin değeri yükseltilebilir. Aktif yönetim şunları içermektedir: 

- Göbek kordonunun kontrollü çekilmesi  

- Uterus masajı 

- Oksitosin uygulaması (10 IU/Intramüsküler) 

Plasenta çıkarıldıktan sonra uterus masajı yapılır. Varsa perineal yırtıklar ve epizyotomi onarılır (Arab 
Republic of Egypt, Basic Essential Obstetric Care: Protocols for Physicians 2005). 

C- Doğum Sonu Dönemde Ebelik Bakımı  

Doğumun Dördüncü Evresinin Yönetimi 

Bu evrede ebe erken ve geç  dönemde bakım vermekle sorumludur. Geç dönem doğum sonu bakım; 
danışmanlık ve ev ziyaretlerini kapsar. 

Erken Doğum Sonu Bakım 

Ebe, kadın ve yeni doğanı doğumdan sonraki ilk iki saat boyunca 30 dakikada bir  gözlemelidir. Tüm 
girişimler ve değerlendirmeler kayıt edilmeli, doğumda kullanılan malzemeler uygun tıbbi atık 
poşetlerine konarak evden uzaklaştırılmalıdır. 

2- Geç Doğum Sonu Bakım 

Danışmanlık 

Ebe, kadın ve ailesi için bilgi kaynağı olmaya devam etmeli, gerekirse telefonla danışmanlık 
yapmalıdır. Doğumdan sonraki 1, 4 ve 7. günlerde “doğum sonu ev ziyareti” gerçekleştirilmelidir.  
Aşağıdaki konularda doğum sonu danışmanlık şu konuları kapsamalıdır: 

· Tehlike belirtileri 

· Yeni doğanın sıcak tutulması 

· Emzirme 

· Göbek bakımı  

· Yeni doğanın banyosu 

· Aile Planlaması  
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SONUÇ ve ÖNERİLER 

Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar; planlı evde doğumun uygun maliyetli bir sağlık bakım 
seçeneği olduğunu göstermektedir (ACNM 2008). İngiltere’deki Royal Ebelik Koleji (Royal College 
of Midwives) şu önerilerde bulunmaktadır:  

- Ebeler evde doğum yaptırma becerilerini geliştirmeli, konuyla ilgili düzenli aralıklarla 
eğitimden geçmeli, düzenli ve uygun şekilde acil durumlarla ilgili uygulamalı eğitimler almalı. 

- Sağlık kurumları kadınların bebeğini nerede dünyaya getirmek istediklerini önemsemeli, 
gebelere evde doğum yapma imkanı sunmalı.  

- Evde doğuma katılan tüm ebeler can güvenliklerine yönelik önlemler almalı (örn: cep 
telefonu, alarm, ikinci bir kişinin eşlik etmesi vb), konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalı.  

- Evde doğuma katılan tüm ebeler,  evde sağlanan intrapartum bakımla ilgili kayıt tutmalıdırlar  
(RCM 2007). 

Günümüzde bağımsız rolleri giderek sınırlanan ebelerin bu rollerini geri kazanmaları için; evde doğum 
konusuna ilgi göstermeleri, gebe kadınlara evde doğum yapmayı bir seçenek olarak sunmaları, yurt 
dışındaki meslek örgütlerinin konuyla ilgili önerilerini dikkate alarak becerilerini geliştirmeleri 
gerektiği düşünülmektedir.   
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