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KADIN ÜREME ORGANLARI

Kadın üreme organlarının büyük kısmı vücut içinde yer alır.
Organların dışardan görülebilen bölümleri büyük dudaklar,
küçük dudaklar, bızır ve hazne açıklığıdır.

Hazne  : Cinsel ilişkinin gerçekleştiği, adet kanının dışarı aktığı,
normal doğumda bebeğin geçtiği organdır.

Rahim: Her ay gebelik için hazırlanır, gebelik oluşmadığında
iç yüzeyi soyularak adet kanaması olarak dışarı atılır. Gebelik
oluştuğunda bebek burada gelişir.

Tüpler: Yumurtalıklardan atılan yumurtayı içine alır. Döllenme
burada olur ve döllenmiş yumurta tüpler sayesinde rahme taşınır.

Yumurtalıklar: Kadının yumurta hücreleri burada bulunur.
Bu hücrelerden her ay biri olgunlaşıp tüplere gönderilir.

Ayrıca kadınlık hormonları burada üretilir.

Hazne

Büyük Dudak

Bızır

İdrar Yolu

Küçük Dudak

Makat

Tüp

Yumurtalık

Rahim Ağzı

Hazne

Rahim

Doğum ağrısı ile baş edebilirsiniz

Ağrı odasında, hekim izin veriyorsa ayağa kalkıp dolaşınız.

Elinizi ve yüzünüzü yıkayabilirsiniz

Ağrılar geldiğinde, karın ve belinize masaj yapınız.

Ağrı anında, burundan nefes alıp, sıcak yemeği üfler gibi

dudaklarınızı büzerek nefes veriniz.

Ağrılar geçtiğinde, derin derin soluk alıp veriniz.

Ağrı odasında bebeğinizi ve onu emzirdiğinizi hayal ediniz.

Ağrılar ve kasılmalar sıklaştığında, sık sık ağızdan nefes alıp

ağızdan üfleyiniz.

Ağrı anında, güç almak için eliniz ile yatak kenarlıklarını sıkınız.

Hekimin size söylediği zaman ıkınmaya başlayınız.

Yanlış zamanda ıkınmak bebeğe zarar verebilir.

Normal doğumdan sonra en az 24 saat, sezaryenden sonra

en az 48 saat hastanede gözetimde kalınmalıdır.

AİLE HEKİMİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 
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Doğumun Başlangıç Belirtileri

Doğum ağrısının başlaması ve ağrıların

5-10 dakikada bir gelmesi.

Hazneden akıntıyla karışık pembe kan gelmesi.

Hazneden su gelmesi.

Gebeliğin son döneminde doğum yeri ve şekli belirlenmelidir.
Doğum mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılmalıdır.

DOGUM

)

ADET GÖRME VE GEBELİĞİN OLUŞMASI

Kadın. ergenlik döneminden 

menopaza kadar her ay düzenli

olarak bir defa yumurtlar.

Her ay hormonların etkisiyle

rahim iç yüzeyi kalınlaşarak

gebelik için hazırlanır.

Döllenme olmamış ise, rahim iç

yüzeyi soyulur ve adet adet kanı

biçiminde hazneden dışarı atılır.

Cinsel ilişki kadının yumurtlama 

döneminde gerçekleşmiş ise;

tüplerdeki yumurta sperm

tarafından döllenir.

Döllenmiş yumurta, tüplerde

ilerleyerek rahim içindeki

hazırlanmış tabakaya yerleşir

ve gelişmeye başlar.

Artık gebelik oluşmuştur.

Bebek ile birlikte. su kesesi ve

eş gelişmeye başlar.

Normal bir gebelik,

40 hafta / 9,5-10 ay sürer.
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Hekim tarafından zorunlu görülmedikçe
normal dogumu tercih ediniz

)

Bebeğin cinsiyetini babanın spermi belirler

Eş

Su Kesesi
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GEBELİKTE OLUŞAN DEĞİŞİKLİKLER 

Diş eti hassasiyeti,

fırçalandığında  kanama

Hazımsızlık

Kabızlık

Bulantı-kusma

Memelerde büyüme 

ve gerginlik

Meme uçları ve çevresinde

renk koyulaşması

Süt yapımının başlaması

İdrar miktarında artış, ilk ve

son aylarda sık idrara çıkma

Çarpıntı ve baygınlık hissi

Hareketle nefes nefese kalma.

Rahim ağzında nişan-iz

oluşması

Adet görmeme

Haznede akıntı artışı

Kansızlık / Anemi

Ciltte çatlaklar,

lekelenmeler, kuruluk

Şeker hastalığına yatkınlık

9-12 kiloluk artış

İçe kapanma,

duygusallaşma

Cinsel istekte azalma

veya artma

GEBELİK KONTROLLERİ

Gebelikte en az 4 kez sağlık kontrolüne gidilmelidir.

Kontroller;

İlk 14 hafta içinde,

18-24. (tercihen 20-22.) haftalar arası.

30-32. haftalar arası.

36-38. haftalar arasında yapılmalıdır. Her hangi bir risk 

durumunda daha sık kontrole gidilmelidir.

Gebelik sırasında gebeliğin seyri, doğum ve doğum 

sonrası dönemler konusunda sağlık personelinden

danışmanlık alınmalı, doğuma hazır ve bilgili olarak 

gidilmelidir. Bu konularda, yaşanacak süreçlerle ile ilgili

eş ve diğer aile bireyleri (kayınvalide, kayınpeder,

kardeşler vb) de bilgilendirilmeli, anne adayına 

destek olmalıdırlar.

Doğum Çantanıza Koymanız Gerekenler;

Kendiniz için;
Gecelik ya da pijama, pamuklu kısa çorap, yedek iç çamaşırı,

sutyen, havlu, sabun, diş fırçası, kolonya, kağıt peçete,

hazır ped, temiz bez, bardak, kaşık. meyve suyu. süt, terlik.

Bebek için;
Zıbın, fanila, patiksiz pijama ya da tulum, çorap, başlık, eldiven,

pamuklu örtü, hafif battaniye, hazır çocuk bezi.
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GEBELİKTE TEHLİKE BELİRTİLERİ

Hazneden
su ve/veya

kan gelmesi 

Hazneden
su ve/veya

kan gelmesi 

İdrar yaparken
yanma

Ateş
Titreme

Şiddetli
karın - kasık

ağrısı

Vücutta
kasılmalar

Şiddetli
baş ağrısı
Tansiyon
yüksekliği

Aşırı bulantı,
kusma

El ve ayaklarda
geçmeyen

şişlik

Bebek
hareketlerinde
azalma / çok

artma

GEBELİKTE BAKIM

Beslenme
Öğün atlamadan az miktarlarda,

sık aralıklarla her türlü besinden

yenmelidir.

Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta ve nohut,

fasulye, mercimek gibi yiyacaklerden

hergün 2 öğün yenmelidir.

Süt, peynir, yoğurt, ayran gibi yiyacekler

kemikleri güçlendirdiğinden her gün

2 öğün yenmelidir.

Ekmek, bulgur, makarna, pirinç,

tarhana gibi yiyecekler her öğünde

az miktarda yenmelidir.

Sebze ve meyveler iyi temizlenerek

bol bol tüketilmelidir.

Günde 10-15  bardak su içilmelidir.

Et, balık, tavuk, yumurta, karaciğer,

dalak, ceviz, üzüm, pekmez, kayısı,

kurufasulye, nohut, mercimek gibi

besinler daha fazla alınmalıdır.

Anne ve bebeğin sağlığı için iyotlu tuz

kullanılmalıdır.

Çay ve kahve gibi içecekler az içilmelidir.

Sadece hamur işiyle beslenmek

sakıncalıdır.

Turşu, tuzlama, salamura gibi

ürünlerden uzak durulmalıdır.

Oruç tutmak bebeğin ve annenin

sağlığını tehlikeye sokar.

12 05

Bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde,
anne ve bebeğin sağlığı için acilen

hastaneye başvurulmalıdır



06 11

GEBELİKTE BAKIM

Çalışma Durumu
Uzun süre ayakta durmak ve ayakları sarkıtarak

oturmak sakıncalıdır.

Çamaşır yılamak,   ekmek pişirmek gibi uzun süre

çömelerek yapılan  işler tehlikelidir.

Odun, su taşımak  gibi ağır işler yapılmamalıdır.

Kişisel Temizlik
Sık sık ve ılık su ile banyo yapılmalıdır.

Cilt kuruluğu, kaşıntı ve çatlaklara karşı

banyodan sonra vazelin, zeytinyağı

gibi maddeler  kullanılmalıdır.

Gebelikte artmış olan hazne akıntısının

olumsuz etkilerini gidermek için beyaz

pamuklu iç çamaşırı giyilmeli,  sık sık

değiştirilmeli ve tuvalet temizliği önden

arkaya doğru yapılmalıdır.

Hazneye pamuk, bez gibi maddeler

konulmamalıdır.

Dişler, her yemekten sonra ve

yatmadan önce yumuşak bir diş fırçası

ile fırçalanmalıdır.

 

Giyim
Giysiler, büyüyen beden ölçülerine 

uygun olarak seçilmelidir.

Sıkı kemer, dar etek ve diz altı çoraplardan kaçınılmalıdır.

Destekleyici sutyen kullanılmalıdır.

Ayakkanılar geniş ve alçak topuklu olmalıdır.

ÖNEMLİ UYARILAR!

Gebelikte ve emzirme

sırasında sigara kullanmayınız,

sigara içilen ortamlarda

bulunmayınız.

Aşırı tuzlu (tuzlama,

salamura,turşu)

yiyeceklerden kaçınınız,

yemeklerde iyotlu tuz

kullanınız.

Yemeğe başlamadan önce

mutlaka ellerinizi yıkayınız.

Kızamık,sarılık, suçiçeği  gibi bulaşıcı hastalık

geçiren insanlardan uzak durunuz.

Et ve dondurulmuş yiyecekleri tam olarak pişiriniz.

Çiğ et, çiğ köfte ve çiğ yumurta yemeyiniz.

Bahçe, toprak ve hayvan ile uğraştıkran sonra

ellerinizi yıkayınız.

Düşüğe neden olabileceği için kedi pisliğinden uzak durunuz.

Gebelikte tansiyon ölçümü  düzenli şekilde
yapılmalı ve yüksek tansiyon durumunda

sağlık kurumuna başvurulmalıdır
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GEBELİKTE BEDEN HAREKETLERİ
Gebelikte her gün temiz havada en az 1 saat yürüyüş 

yapılmalıdır.

Gebelikte 5. aydan itibaren doktor tarafından bir yasaklama

getirilmedikçe her gün 10-15 dakika beden hareketleri

yapılmalıdır.

  Doğru duruş pozisyonu

Bel ve karın kaslarını çalıştıran hareketler

Bel kaslarını çalıştıran hareket

Taban kaslarını güçlendıren hareketler

Bağdaş Kurma Çömelme

Taban kaslarını kasıp - gevşeten hareket
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GEBELİKTE ÖNERİLER

Bulantı
Bulantıya neden olan yiyeceklerden kaçınılmalı

Bulantıyı bastırmak için tuzlu bir şeyler yenmeli

Sık sık, az miktarlarda yenmeli

Ilık yiyeceklerden kaçınılmalı

Katı ve sulu yiyecekler aynı anda alınmamalıdır.

Mide yanması
Sık sık, az miktarlarda yenmeli

Yağlı ve gaz yapıcı yiyeceklerden kaçınılmalı

Yemeklerden hemen sonra yatılmamalı ve 

eğilerek iş yapılmamalı

Bol su içilmeli

Yiyecekler yavaş ve iyi çiğnenmeli

Yüksek yastıkla yatılmalı

Yatmadan önce ılık süt içilmeli

Sorun geçmiyor ise sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Basur
Kabızlık önlenmelidir. Bunun için bol su içmek,

sebze meyve yemek ve yürüyüş yapmak yararlı olur.
Sorun geçmiyor ise sağlık kuruluşuna

başvurulmalıdır.

Varisler

Kansızlık

Bacakları sıkan çorap giymemeli

Uzun süre ayakta durulmamalı

Kısa topuklu ayakkabı giyilmelş

Dinlenirken ayaklar yükseltilmeli

Gerektiğinde varis çorabı kullanılmalıdır.

Hekim tarafından verilen demir ilaçları

düzenli kullanılmalıdır.

Et, balık, Yumurta, nohut gibi

yiyecekler yenmelidir.

Demir hapları süt/süt ürünleri ve

çay-kahve ile aynı zamanda alınmamalıdır. 07



Uyku ve Dinlenme
Gece uykusu dışında gündüzleri de yarım saat dinlenilmelidir.

En uygun uyku şekli, sol yan tarafa dönük üst bacak hafif

kıvrılmış olmalıdır.

Bel ve sırt ağrıları için sert yatak tercih edilmelidir.

Oturarak çalışan gebeler, ayaklarını bir tabureye yükselterek

oturmalı ve belirli aralıklarla ayağa kalkıp dolaşmalıdır.

Ayakta çalışanlarda sabir kalmamalı ve bacaklarını hareket

ettirmelidir.

Bacak Krampları
Her gün yeterli süt, peynir ve yeşil sebze alınmalıdır.

Bacaklar sıcak tutulmalıdır.

Yatmadan önce ılık su ile yıkanmalıdır.

Sık sık hareket etmelidir.

Bir el ile dize bastırılıp, diğer el ile ayak parmakları

bacağa doğru çekilerek masaj yapılmalıdır.

Kısa, geniş topuklu ayakkabı giyilmelidir.

Duygusal değişiklikler
Duygusal olma, ağlama isteği, içe kapanıklık,

çabuk sinirlenme, ilgi görme isteği gebelikte tamamen 

normal bir durumdur.

Düzenli uyku, ılık su ile yıkanma, açık havada

yürüyüş sıkıntıyı hafifletir.

Yaşanan duyguları eş ve diğer aile üyeleriyle

paylaşım yararlı olur.

Gazete okumak, elişi yapmak, sohbet etmek gibi 

uğraşlar sıkıntıları hafifletir.

Cinsellik
Gebelikte hekim herhangi bir yasaklama

getirmediyse cinsel yaşam devam edebilir.

Cinsel ilişkide kadının rahat edebileceği

pozisyonlar seçilmelidir.
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Kilo Alımı
Bebeğin büyümesi ile birlikte gebede 9-10 kiloluk artış olur.

En fazla son 3 ayda alınır. Fazla kilo alımı anne ve bebek

sağlığı açısından tehlikelidir. Düzenli olarak her ay kilo 

takibi yapılmalıdır.

İlaç Kullanımı
Gebeliğin 4. ayından sonra ve doğum sonrası

3 ay boyunca kan yapıcı demir hapı kullanılmalıdır.

Demir hapı için sağlık ocaklarına başvurulmalıdır.

Gebelikten 2-3 ay önce başlayarak gebeliğin
3. ayı sonuna kadar folik asit kullanılmalıdır.

Gebeliğin 12. haftasından sonra günde 

9 damla D Vitamini desteği alınmalıdır.

Gebeliğin 4. ayından

itibaren tetonos aşısı yapılır.

Gebelikte hekimin 

önermediği hiçbir ilaç

kullanılmamalıdır.

Başka bir şikayetle sağlık kuruluşuna 

gidildiğinde gebelik durumu söylenmelidir.

Radyolojik tetkiklerin yaptırılması

gerektiğinde hekime gebe

olunduğu bildirilmelidir.

Bebek Hareketlerini İzleme
Bebek hareketleri, gebeliğin 4,5-5, ayından itibaren hissedilir.

Bebeğin rahim içinde uyku ve uyanıklık dönemleri vardır.

Uykuda iken az oynar ya da hiç oynamaz. Bu nedenle bazen

bebeğin hareketsiz olması normaldir.

Bebek hareketleri, gebe tarafından her akşam veya

2 günde bir yemek sonrası, istirahat halindeyken izlenmelidir.

Hareketlerde herhangi bir farklılık (artma veya azalma)

gözlenmişse sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Bebek bir günde en az 10 defa hareket etmelidir.
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