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Yenido¤an yo¤un bak›m ünitesinde
Aile Hekimli¤i Uzmanlar›

Derginizin 2012;16(2) say›s›n›n Aile Hekimli¤inden
Haberler bölümünde yay›nlanan ‘Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesinin yeni bir üyesi: Aile Hekimli¤i Uzman›’
baﬂl›kl› yaz›da[1] Say›n Çay›r disiplinimiz ad›na farkl› bir deneyiminden ve aile hekimli¤ine farkl› bir bak›ﬂtan bahsetmektedir. Aile Hekimli¤i Uzman› Dr. Çay›r’›n bir Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesi’nde (YYBÜ) çal›ﬂmas›, birinci
basamak hekimi olan aile hekimli¤i uzmanlar›n›n ikinci ya
da üçüncü basamak sa¤l›k kuruluﬂlar›nda, günümüz ﬂartlar›nda yenido¤an yan dal uzmanl›¤›n› yapan hekimlerin görevlendirildi¤i yerlerde de görev yapabilece¤ini kan›tlamaktad›r. Bu durum disiplinimiz ad›na gurur verici bir uygulamad›r.
YYBÜ’de çal›ﬂmak uzmanl›k e¤itimim esnas›nda benim
için farkl› bir deneyim oldu¤u gibi, sonras›nda da ‘Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesinde ‹zlenen Bebeklerin Annelerinde Stres Oluﬂturan Faktörler; Stresle Baﬂa Ç›kmada Birinci Basama¤›n Rolünün Belirlenmesi’ adl› tezimi de yapt›m. Say›n Çay›r’›n da yaz›s›nda bahsetti¤i gibi YYBÜ’ler
çok özel koﬂullarda çal›ﬂ›lan yerlerdir. Hem çok farkl› hasta
grubu hem de çok özen gösterilmesi gereken hasta yak›nlar› ile birlikte oldu¤unuz özel mekanlard›r. Hastalar›n›zdan
gözünüzü ay›ramazs›n›z, çünkü her an ba¤l› bir entübasyon
tüpü ç›kabilir ya da t›kanabilir. YYBÜ’de görevli her personel devaml› görev baﬂ›ndad›r ve hiçbir zaman gece olmaz.
Ne yaz›k ki, sesleri tiz ç›kan ya da hiç ç›kmayan hasta
grubunuzla birlikte, gözleri korkulu ve endiﬂeli ya da yaﬂlar içinde olan, yenido¤an bebe¤ini henüz hiç kuca¤›na
alamam›ﬂ anneler, o yo¤un temponun içinde sizden yard›m bekler. Çal›ﬂmam›zda YYBÜ’de izlenen 78 bebe¤in
annesiyle postpartum 3. gün ve sonras›nda yapt›¤›m görüﬂmeler sonucunda bebekleriyle temas eden ya da onlar› görmeye giden 41 annenin durumluk-sürekli kayg› düzeyinde
art›ﬂ oldu¤unu, hospitalizasyon süresi artt›kça ve gestasyonel yaﬂ düﬂtükçe kayg› düzeylerinin ve depresyona e¤ilimlerinin artt›¤›n› saptad›k. Öte yandan düﬂük do¤um a¤›rl›kl› bebeklerin annelerinin kayg› düzeyleri daha yüksekti
ve e¤itim düzeyi artt›kça depresyon azalmakta, kayg› düzeyleri düﬂmekteydi. Anne yaﬂ› ile depresyon varl›¤› ve
kayg› düzeyleri aras›nda iliﬂki saptamad›k, ancak do¤um
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öyküsünde düﬂük riski ya da intrauterin bebek ölümü olan
annelerin sürekli kayg› düzeyleri yüksekti. Preterm bebek
annelerinde kayg› artarken, özellikle konjenital anomalili
bebekleri olan annelerde kayg› ile birlikte depresyona e¤ilim de art›ﬂ göstermekteydi.[2] Bu bebeklerin sa¤l›k problemlerinin bir ömür sürece¤i, anne ve bebe¤in uzun dönem takiplerinin aile hekimi taraf›ndan devam ettirilece¤i
düﬂünüldü¤ünde bu hasta grubu özel bir ilgi ve bak›m gerektirmektedir.
Çay›r’›n da yaz›s›nda bahsetti¤i gibi annelerin YYBÜ’de
deste¤e ihtiyaçlar› vard›r. Yaﬂamla ve zamanla savaﬂ›n verildi¤i YYBÜ’lerde sa¤l›k çal›ﬂanlar› annelere bebekleri hakk›nda bilgi vermek için ancak birkaç dakika ay›rabilmektedirler. YYBÜ’lerde annelerin yaﬂamakta oldu¤u emosyonel
travma, postpartum dönemin de¤iﬂimleriyle ortaya ç›kan
sa¤l›k problemleri ne yaz›k ki sorgulanamamaktad›r. Yurtd›ﬂ›nda birçok merkezde bu sorunu çözmek için psikolog ve
sosyal hizmet görevlileriyle birlikte çal›ﬂ›lmaktad›r,[3] ancak
ülkemizde ne yaz›k ki bu uygulamalar mevcut de¤ildir. Bu
nedenlerden dolay› hem YYBÜ’lerde hem de hastane ç›k›ﬂ›nda aile hekimlerinin birçok görevi bulunmaktad›r. Uzmanl›k e¤itimimiz esnas›nda YYBÜ’lerde edindi¤imiz bilgi
ve beceri ile annelere tedavi edici, rehabilite edici ya da dan›ﬂmanl›k hizmetleri verebiliriz. Birinci basamakta da hem
anne hem de bebe¤in takiplerinin gerçekleﬂtirilmesi ve annenin bilgilendirilmesi, annenin duygu durumunun belirli
aral›klarla de¤erlendirilmesi, ayn› durumdaki annelerin bir
araya getirilerek paylaﬂ›m ve psikolojik destek programlar›
oluﬂturulmas›, birinci basamakta çal›ﬂan ve bireye bütüncül
yaklaﬂan aile hekiminin görevleri aras›nda yer almaktad›r.

Kaynaklar
1.

Çay›r Y. Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesinin yeni bir üyesi: Aile Hekimi
Uzman›. Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi 2012;16:103.

2.

Uluda¤ A, Ünluo¤lu ‹. Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünitesinde ‹zlenen Bebeklerin Annelerinde Stres Oluﬂturan Faktörler; Stresle Baﬂa Ç›kmada Birinci
Basama¤›n Rolünün Belirlenmesi. Konuralp T›p Dergisi 2012;4:19-26.

3.

Preyde M, Ardal F. Effectiveness of a parent “buddy” program for mothers of very preterm infants in a neonatal intensive care unit. CMAJ 2003;
168:8.

Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 16 | Say› 4 | 2012

