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GİRİŞ

Anne ölümlerinin dünya çapında başta gelen sebebi ve 
ciddi hastalığına en çok katkısından dolayı doğumla 
ilgili kanama, ebe ve doğum hekiminin eğitiminde 
ana kademe olmayı hak eder. Bu eğitim ihtiyacının 
küresel olduğu, İngiltere’de obstetrik kanamaya 
bağlı ölümlerde son zamanlarda ortaya çıkan artışla 
(CEMACH1) vurgulanmaktadır. Esas bilgi birikimi 
hasta başında kazanılıyor olsa da, hayatı tehdit edici 
bu emsalsiz acil duruma göre biçimlendirilmiş bir 
yaklaşıma sahip pratik bir öğretim okumayla veya 
derslere katılmayla elde edilemeyecek bir güvenlik 
ve hazırlıklı olma duygusu sağlar.

İyi yapılandırılmış birçok kurs pratik acil eğitimine 
odaklanmaktadır ve web sitelerinden daha ileri 
bilgi elde edilebilir: ALSO: www.also.org.uk, 
MOET: www.alsg.org.uk ve MOSES: www.
bartsandthelondon.org.uk/simulationcentre/
courses.asp. Bu kurslar resüsitasyona öğretilen 
beceriler, alıştırmalar, senaryolar ve ağır hastalarla 
ilgili olma şeklinde biçim verilmiş bir yaklaşım 
sunar. Benzeri kursların hemen hepsinde olduğu 
üzere bu kurslar herkesi baştan sona eğitemez ve bu 
nedenle güçlü lokal destek ihtiyacı devam eder.

Tüm doğum hekimliği birimleri düzenli olarak 
güncellenen ve prova edilen multidisipliner bir masif 
kanama protokolüne sahip olmalıdır. Bu oturumları 
lokal bir tatbikat olarak yürütmek, obstetrik 
kanamayla mücadele etmek için bu tür sistemleri 
yerinde test etmeye yardımcı olur ve konuyu özellikle 
lokal ekip için yararlı hale getirir. Klinik senaryo ve 
beceri öğretimi bu eğitime detay ve derinlik katar. 
Fakat etkili bakım için sistem içerisindeki yeterlilik 
önemli bir ön gereksinimdir. Bu bölüm çeşitli pratik 
eğitim tekniklerinin (alıştırma, beceri ve senaryolar) 
nasıl işe yaradığını ve böyle programların lokal 
olarak nasıl tesis edildiğini tarif etmektedir.

YETİŞKİN EĞİTİMİNİN GENEL 
PRENSİPLERİ

Yetişkin Öğrenimi
Esas konuya girmeden önce, yetişkinlerin nasıl 
öğrendiğini ifade etmeyi ve yalnızca gerçeklerle 
tatmin olmadıklarını, aynı zamanda edindikleri bilgi 
birikimini anlamaktan ve uygulayabilir olmaktan 
hoşlandıklarını hatırlamak gerekir. Öğrenmede hepsi 
tamamlayıcı olabilen ve pratik eğitim oturumlarında 
gösterilen üç süreç bulunur. 

Görsel
Bu okuma aracılığıyla yaptığımız öğrenmeyi içerir. 
Fakat aynı zamanda kişi veya kişilerce yapılan pratik 
şeyleri izlemek aracılığıyla özümseneni de kapsar. 
İzlenen sahneyi ve davranışları tasvir edebiliyor 
olmak, benzer bir durum kendini gösterdiğinde, 
kişinin bunları kolayca hatırlamasını sağlar.

İşitsel
Bu dinleme yoluyla öğrenmeyi içerir, aynı zamanda 
karşılıklı konuşma, sorular ve tartışmayı da kapsar.

Kinestetik
Bu yapma aracılığıyla öğrenmeyi içerir ve hem 
el pratiği, hem de rol yapmayı kapsar. El pratiği 
özellikle pratik beceriler için kullanışlıyken, rol 
yapma klinik bir senaryoda olaylar dizisi aracılığıyla 
öğrenciyi mantıklı çalışmaya cesaretlendirir.
Üç öğrenme şeklinin hepsi farklı durumlara çeşitli 
derecelerde uygundur. Örneğin düğüm atmayı 
öğrenme gözlemlenebilir ve açıklanabilir. Fakat 
öğrenen kişi beceriyi kavramak için en sonunda 
onu yapma ihtiyacı duyar. Önemli olarak farklı 
bireyler bir yaklaşıma nazaran bir diğerinden daha 
fazla yararlanmaya eğilimlidirler: bazıları olan 
biteni izlemeyi tercih ederken, bazıları en çok açık 
tartışma ve geri beslemeden faydalanır, bazıları 
ise pratik eğitim gösterisinde uygulamacı olmanın 
güçlüğünden zevk alır. Bu farklılıkların farkında 
olmak ve eğitilenlerin özel ihtiyaçlarına duyarlı 
kalmak pratik eğitimi eğlenceli ve etkili kılmaya ve 
bazı bireyler için son derece stresli olabilmesinden 
kaçınmaya yardım eder.
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Pratik Öğrenim
Aynı hazırlıklar öğretme becerileri, alıştırmaları ve 
senaryoları için de yapılmalıdır. 

Bilgi birikimi
Pratik öğretimin başarılı bir şekilde başlatılmasından 
önce sağlam bir bilgi temeli gereklidir. Eğer ekip 
pratik öğretime aşina değilse ya da yeni bir konu 
öğretilecekse bir giriş dersi / çalışması / tartışması 
organize edilmelidir. Hazırlıklar ekibin kendini 
hazırlamasına fırsat tanır. Ayrıca bilinenleri pratiğe 
dökmek için bu pratik öğretimin bir fırsat olduğu 
fikrini pekiştirmeye yardım eder.

Ortam
Planlanan öğretime olanak sağlayan uygun bir 
yer bulunmalıdır. Oda düzeni, senaryoda yer 
alanların hastaya erişmesine ve izleyenlerin 
rahatça görmelerine imkan sağlamalıdır. Isıtma 
ve havalandırma dikkate alınmalıdır. Akustik çok 
daha önemlidir ve bazen karışıklığa yol açabilir 
(örneğin açık pencereden gürültü gelmesi). 
Obstetrik kanama öğretilirken, bir doğum salonu 
veya bir ameliyathane çok gerçekçi bir çevredir. 
Ancak bazen klinik ihtiyaçlara ters düşebilir. 
Bundan kaçınmak için doğum odası sakin olduğu 
zaman doğaçlama öğretim planlanabilir. Böyle bir 
“duyurulmamış öğretim’’ sistemin nasıl çalıştığını 
test etmek için iyidir (örneğin alıştırmalar). Fakat 
kimlere veya kaç kişiye öğretim verileceğinin 
planlamasına imkan sağlamadığından, klinik 
senaryoları işlemek yönünden daha az kullanışlı 
olabilir. Diğer bir alternatif, belirlenmiş bir vakitte 
eğitimin verilmesini sağlamak için elektif cerrahinin 
azaltılmasını düşünmektir. Bunu yaparken doğal 
olarak doğumhane iş yükünün öngörülemez olduğu 
ve yedek bir öğretim alanının (örneğin bir seminer 
odası veya antenatal sınıfı) hazırda bulunmasına 
ihtiyaç bulunduğu hatırlanmalıdır. 

Öğretim atmosferini ayarlamak
Eğitici, öğretim oturumunun başlangıcında genel 
bir açıklama yapmalıdır. İçeriğin yararlılığını ana 
hatlarıyla göstererek uygun havayı yaratacak ve 
öğrencileri motive edecektir. Örneğin “Obstetrik 
kanama, dünya çapında maternal ölümün önde 
gelen sebebidir ve bugün biz bir kurgusal plasental 
ablasyonu olgusu üzerinde çalışacağız. Sizin 
için hedef bu konudaki bilginizi pekiştirmek ve 
uygulamaktır. Gerçek bir acilde buna benzer bir 
durumla karşılaştığınızda işinize yarayacaktır”. Bu 

aşamada klinik problemi son zamanlarda meydana 
gelmiş lokal olaylar çerçevesinde ortaya koymak 
yararlı olabilir. 

Bundan sonra oturumun özgün hedefleri kimin ne 
yapacağıyla ilgili olarak herkesten ne beklendiği, 
soruların anında mı sorulacağı yoksa sonuna kadar 
beklenmesi mi gerektiği ile birlikte açıklanmalıdır. 
Bitime kadar beklenmesi istendiğinde çoğu insan 
ne soracağını unutacağı için işlem sırasında soru 
sormaya imkan vermek son derece yararlıdır. Ancak 
bu senaryonun ve rol yapmanın o anki etkisini 
mahvedebilir. Durum her oturumda yeni baştan 
değerlendirilmelidir.

İletişim
Pratik öğretimde bizzat “yapma” ve rol yapma, 
çok özgün açıklamalara dayanan taklit alıştırmaları 
marifetiyle etkili olur. İlerleme, öğrencilerin ne 
yaptıklarına göre değişkenlik gösterebilir. Eğitici 
kontrolü elde tutmak, niyetlenilen tüm öğretim 
hedeflerini kapsamak ve oturumu uygun bir sonuca 
bağlamak için dikkatli ve esnek kalmaya ihtiyaç 
duyar.

Geri bildirim
Bu bazen eleştiri olarak bilinir ve önemli noktalara 
dikkat çekeceği için öğrenme işleminin önemli bir 
parçasıdır. Sistematik geri beslemenin Pendleton 
tarafından tarif edilen ve Pendleton kuralları olarak 
bilinen şekli dört aşamadan oluşur: öğrenci önce neyi 
iyi yaptığını, sonra da bunu nasıl geliştirebileceğini 
söyler; bunu eğiticinin önce öğrencinin neyi iyi 
yaptığını, sonra da bunun üzerine ne eklenebileceğini 
söylemesi izler. Önce öğrencinin yorum yapmasına 
izin vermek, eğiticiye adayın kendi yeteneği ve 
davranışına bakışını değerlendirme fırsatı verir. 
Bundan sonra eğitici hem iyi eğitime, hem de 
öğrenci tarafından henüz kavranmamış alanların 
geliştirilmesine dikkat çekme fırsatına sahip olur. 

Kapanış
Yetişkinlerin davranışlarını değiştirmeden önce 
anlamaya ihtiyaç duyacağını akılda tutarak soru 
sormayı ve tartışma yapmayı cesaretlendirmek 
çok önemlidir. Sonra seansın anahtar öğretim 
noktalarının bir özeti verilmelidir. Böylece herkes 
en önemli konulara ait net mesajlarla oradan ayrılır. 
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ALIŞTIRMALAR, BECERİLER VE 
SENARYOLAR

Bu üç öğretim stili hedefleri yönünden birbirinden 
farklıdır. Hepsi farklı beceri ve bilgileri gerektirir ve 
test eder. Bunlara ait özellikler ve farklılıklar uygun 
öğretim materyali örnekleriyle birlikte Tablo 1’de 
özetlenmiştir.

Alıştırmalar
Bunlar deneme ya da yapay uygulamalardır ve 
lokal sistemleri test etmek için yapılan yangın 
tatbikatlarına benzetilebilir. Bir alıştırmayı yapmak 
sadece detaylı lokal incelemeye izin vermez 
(örneğin: bir alarm çalınırsa gerçekten ne olur), 
fakat aynı zamanda lokal düzenlemeler, hizmetler 
ve ekibin bunlara dair bilgisi yönünden çok etkili 
bir test olabilir.

Bir alıştırma için hazırlıklar
Alıştırma uygulanırken personel gerçek bir durumda 
ne olacağının fikrini almak için normal bir klinik 
alanda, hazırlıksız olarak yüz yüze gelmelidir. 
Şüphesiz alıştırma hasta bakımıyla ters düşmemelidir 
ve böylece zamanlama var olan iş yüküne bir 
dereceye kadar bağlı olacaktır. Bununla birlikte 
öğretim oturumu için lider klinisyen lider ebeyi bir 
obstetrik kanama olgusunda transfüzyon uzmanı 
ve taşıyıcı personel gibi gerekli diğer bireyleri 
bilgilendirmelidir. Bu sadece nezaket sorunu değil, 

aynı zamanda zamanlamayı planlarken görevlerin 
çakışmasını önlemek içindir. Transfüzyon uzmanı 
grup tayini için yedek serum hazırlayabilir ve boş 
kan torbalarını “yapay uygulama” için hazırda 
tutabilir.

Alıştırmanın yürütülmesi
Tablo 2’de masif obstetrik kanama alıştırması 
için hazırlanmış faydalı bir şekilde monitörize 
edilebilen şeyleri öneren bir değerlendirme sayfası 
örneği gösterilmiştir. Bunlar aşağıdakileri içerir:

İlk acil durum uyarısına kim cevap • 
verir?
Uygun acil çağrı ortaya konuyor mu?• 
Acil sinyal sistemi ne kadar etkili?• 
Taşıyıcılar ikaz ediliyor mu ve onlar • 
cevap veriyor mu?
Transfüzyondan sorumlu personel (kan • 
bankası) herhangi bir ileti almış mı?
Kan yatak başına ne kadar çabuk • 
geliyor?
Hasta ameliyathaneye ne kadar çabuk • 
transfer ediliyor?
Anestezist, hematolog, konsültan • 
doktor ne zaman geliyor?

Bu tür analizler, sistemdeki başarısızlıkları 
göstermeye ve lokal politikayı değiştirmeye 
yardım edebilir. Problemlerin belirlenmesi rehber 

Beceri Alıştırma Senaryo

Tanım Bir becerinin kazanılması Bir probleme cevapta olaylar 
zinciri Doğaçlama klinik rol yapma

Öğretime hedefi Doğru tekniği kesinleştirmek Lokal acil sistemini test 
etmek

Doğaçlama bir ortamda 
klinik bakım pratiği ve 
uygulaması

Öğretim ortamı Seminer odası Günlük çevrede hastane 
içinde

Seminer odası, ameliyat 
salonu veya doğumhane

Obstetrik kanama ile ilişkili 
öğretim ve test etme için 
uygun şeylerin örnekleri

Destek sütürü 
Rusch balonu 
Aortakaval kompresyon 
KPC

Acil masif obstetrik kanama 
çağrısına cevap

DÖK
ablasyo – 
plasenta previa – 

DSK
atoni– 
travma– 
PETÇ– 

Beceri karışımı Doktorlar ve ebeler
Tüm doğum salonu ekibi ve 
laboratuar ekibi, hematologlar 
ve personel

Multidisipliner:
obstetrisyenler, ebeler 
anestezistler, pediatrisyenler

KPC: Kardiyopulmoner canlandırma, DÖK: Doğum öncesi kanama, DSK: Doğum sonu kanama, PETÇ: Plasenta ve eklerinin tam 
çıkmaması

Tablo 1: Beceri, alıştırma ve senaryo öğretiminde farklılıklar ve anahtar özellikler
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geliştirmeyi tetikler ve bilgi sağlar. Farklı kişilerin 
rollerinin aydınlığa kavuşturulması ve faaliyetlerin 
düzene konulması gelecekteki cevapları ve bakımı 
iyileştirir. Bu gibi ilerlemeler gelecek alıştırmalarda 
belirlenebilir ve sistemdeki gelişmeler personele 
geri besleme ile verilir. 

Aşağıdakiler Queen Charlotte’s ve Chelsea 
hastanelerinde obstetrik kanamalar için yıllarca 
yürütülen alıştırmalara dayanan, saptanan 
problemlere ve bunlara yanıt olarak yapılan sistem 
değişikliklerine ait örneklerdir.  

İletişim Çoğu gizli soruşturmada belirlendiği gibi 
iletişimdeki problemler acil cevap vermeyi sıklıkla 
engeller. Biz klinisyenler ile kan transfüzyon görevlisi 
arasında ne zaman, ne gerektiği konusundaki 
talimatlarla mücadele ettiğimizi fark ettik: Grubu 
uygun kanı veya hatta bu yönde test yapılmış kanı 
bekleyebilir miyiz? Kanın hasta yatağına gelmesi için 
ne kadar süreyle bekleyebiliriz? Hangi pıhtılaşma 
ürünlerine ne zaman ihtiyacımız olur? Bunlar 
sıklıkla telefonda aydınlığa kavuşturulamayan 
sorulara bazı örneklerdir. Bu işin doğum salonunda 
henüz çok yeni olan birilerine havale edildiği ve 
yanlış anlamaların sık olduğu aşikar hale gelmişti. 
Çözüm olarak biz ilk önce operasyon salonuna 
transfüzyon laboratuarındaki kırmızı telefonla direkt 
bağlantılı kırmızı bir telefon koyduk. Bu anestezistin 
kan ihtiyacını hastayı bırakarak dışarıda telefon 
aramasına gerek olmadan direkt kan transfüzyon 
görevlisi ile görüşmesine olanak sağladı. İkinci 
olarak kan grubu uygunluğu testi yapılmasını 
bekleyip bekleyemeyeceğimizi tartışmaktansa, 
yatak başında kan transfüzyonu yapmak için zaman 
limitlerini tespit ettik (örneğin: 4 ünite kana 30 
dakika içinde ihtiyacımız var.) Bu laboratuarı klinik 
gereklilikler konusunda tereddütsüz bıraktı ve 
ihtiyaç olduğunda kanın hasta başına ulaşmasındaki 
gecikmeleri en aza indirdi. 

Transportun rolü Taşıyıcı personel kanama çağrısı 
yapıldığında laboratuara kan örneğini götürmek 
için ilk önce doğum salonuna gelirdi. Bu çok 
acil durumlarda hasta başına kan geç getiriliyor 
olduğundan etkisiz olarak kabul edildi. Çözüm olarak 
ilk önce süreci değiştirdik. Şimdi taşıyıcı personel 
en acil durumlarda 0 negatif kan teminine  hazırlıklı 
olsun diye önce doğrudan laboratuara gitmektedir. 
İkinci olarak örneği laboratuara götürmek için üst 
kattan alt kata boru hattı tesis edilmesi bu anlayışa

Tablo 2: Masif obstetrik kanama alıştırması için 
bir değerlendirme sayfası örneği. Bu değerlendirme 
sayfası doktorların bireysel cevap verme ve reaksiyon 
sürelerini de içerecek şekilde genişletilebilir. 

Acil sinyal alma zamanı• 
İlk uyarıya cevap veren personel• 
Santralın acil çağrı alma zamanı• 
Acil çağrıya cevap veren personel• 
İlk ABC canlandırma (havayolu, solunum ve • 
dolaşım) tedavisinin hızlı ve efektif bir şekilde 
kurulması
Kan transfüzyonu için transport personelinin • 
geliş zamanı
Laboratuara kan örneğinin geliş zamanı• 
Hasta yatağına uygun kanın geliş zamanı• 
Operasyon salonuna hastanın taşınma zamanı • 

yardımcı oldu. Eğer hastanın klinik durumu uygun 
grupta kan temini için beklemeye müsaitse örnek 
boru hattıyla ulaşıncaya kadar taşıyıcı personel 
kan bankasında beklemekte ve sonuçta uygun kanı 
doğum salonuna getirmektedir.

Beceriler
Pratik becerilerin öğretilmesi obstetrik kanama 
öğretim oturumlarında yararlı olabilir. Bir senaryo 
oynandığında tartışma ve sorular esnasında sıklıkla 
özgün öğretim ihtiyacı açıkça ortaya çıkar. Tamamen 
anlaşılamamış şeylerden bahsedilmiş olabilir ve 
bu tür durumlar senaryoya dayalı öğretimin yapıcı 
olması için bunların ne kadar önemli olduğunu 
gösterir. Personel neyin ne olduğu ve nasıl yapıldığı 
hakkında soru sorabileceğini hissetmelidir. 

Obstetrik kanamalarda aşağıdaki becerilere ihtiyaç 
olabilir:

Tıbbi beceri • 
İki elle uterus kompresyonu- 
Aort kompresyonu- 
Kardiyopulmoner canlandırma- 

Cerrahi beceriler• 
Uterusa şişirilebilir balon yerleştirme- 
Uterusu sıkıştıracak sütür koyma- 
Venöz yol için intravenöz cut-down açma- 

Beceri öğretimine hazırlanma
Acil durumlarda gerekli olabilecek bir pratik beceri 
öğretilirken bu iş fikirlere, sorulara ve uygulamaya 
bol zaman ayırarak yavaş yavaş ve sakince 
yapılmalıdır. Manken ve cerrahi yardımcı aletleri 
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kullanmak iyidir. Fakat in vivo çalışırken beklenen 
farklılıklara dikkat çekmek hatırlanmalıdır (örneğin 
şişirilebilir balonu şişirirken intrauterin kavitede 
iyi tutmaya ihtiyaç olduğu, destek sütürünü sıkıca 
bağlarken fundusun köşelerinden aşağıya kaymaya 
meyilli olmasıyla nasıl uğraşılacağı gibi).

Beceri öğretiminin yürütülmesi
Bu öğretim süreci en iyi dört basamakta yapılır:

Basamak 1: Eğitici beceriyi sessizlik içinde gösterir. 
Beceri adayların nihai hedeflerinin ne olduğunu 
anlayabilmeleri için normal hızında düzenlenir.

Basamak 2: Eğitici beceriyi izah ederek yavaşça 
gösterir. Açıklamalar ve tekniğin dilimlere ayrılması 
sürecin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunur ve 
yararlı ipuçları sağladığı kadar, dikkat edilmesi 
gereken ya da güvenlikle ilgili noktaları da ortaya 
koyabilir. 

Basamak 3: Öğrenci eğitici üçüncü kez beceriyi 
gösterirken açıklama yapma işini yürütür. Eğitici 
bu basamakta öğrencinin sunduğu bilgiyi tammış 
gibi kabul etmeme konusunda çok dikkatli olmalı 
ve eğer öğrenci hata yaparsa becerinin o noktasında 
durmalıdır. Eğitici öğrencinin ne bildiğini 
görebildiği için bu adım cerrahi emniyet açısından 
çok önemlidir. Herhangi bir hata ya da eksiklik 
derhal ele alınmalıdır (bu basamağın tekrarlanması 
gerekebilir).

Basamak 4: Üçüncü basamak tatmin edici bir şekilde 
tamamlandığında öğrenciye doğrudan gözlem 
altında açıklamasıyla birlikte beceriyi uygulama 
imkanı verilir. 

Senaryo Öğretimi
Bu pratik öğretim oturumları klinik bir tablo tarif 
eder ve problemin yönetimi için rol yapmaya imkan 
sağlar. Bu tür öğretimin amacı uygun klinik davranışı 
ortaya koymaktır. Bu klinik bilgi birikimini ve 
bunun nasıl tatbik edileceğini içerir. Aynı zamanda 
kişilerin birlikte bir takım olarak nasıl çalışacağını 
ve iletişim kuracağını da kapsar. Bu etkileşimler 
karmaşık olabilir ve masif kanama senaryosuna 
geçmeden önce iyice detaylandırılmaya değer.

Takım Çalışması
İyi klinik bakım için bir takım olarak birlikte 
çalışma yeteneği birinci derecede önemlidir. 

Bireyler uzmanlıkları yönünden farklılıklar 
gösterir. Grubun dinamiği ve bazı özel görevlerin 
yürütülebilmesi bütün takım üyelerinin kişiler arası 
becerilerine bağlıdır. Birlikte çalışan bir grubu 
izlemek problemlerin aydınlatılmasını sağlayabilir. 
Takım çalışması ve bazen bireysel davranış bazında 
düzeltici faaliyete odaklanılmasına yardım eder.

Her takım iyi bir lidere ihtiyaç duyar, kimin lider 
olacağına karar vermek bazen zor olabilir. Takım 
liderinin ille de en kıdemli kişi olması gerekmediğini 
kabul etmek önemlidir. Senaryo olgunlaşırken bazen 
liderin değişmesi gerekebilir. Her durumda lider 
uygun bilgi birikimine ve beceriye sahibi olmalı, 
iyi bir iletişimci ve motive edici olmalı, içinde 
bulunulan durumun sürekli farkında olmalı (bütün 
resmi görebilmeli) ve iş yükünü paylaştırmalıdır.

İletişim
Soru sorma, bilgi sağlama ve diğer insanların ne 
söylemeye çalıştığı dinleme süreci basit olmalıdır. 
Bunun böyle olmadığı açıktır ve ölümlerden sonra 
düzenlenen gizli raporlarında bir problem alanı olarak 
defalarca yer almıştır. 1997 – 19992 Gizli Soruşturma 
Raporu’nda anne ölümlerindeki yetersiz bakımın 
en büyük sebebi, profesyoneller arasındaki iletişim 
ve takım çalışması başarısızlığıydı. Pratik öğretim 
oturumları yapılırken takım içindeki iletişime şahit 
olunabilir ve sonradan tartışılabilir. Genel anlamda 
herhangi bir acil durumla uğraşılırken belirli kişilere 
kişiye özel açık-seçik komutlar verilmelidir. Sesler 
yükseltilmemeli, sakin, kontrollü bir hava ortama 
hakim olmalıdır. Ne yazık ki bazı bireyler aşırı 
heyecanlı olma eğilimindedirler ve bağırmadan 
ne söylendiğini duymayı güçleştirmenin yanı 
sıra herkesin davranışını olumsuz etkileyebilecek 
gürültülü bir ortam ortaya çıkabilir. Yapay acil 
senaryolarda bu gibi stres altındaki davranışlara 
dikkat çekmek ise sadece bununla ilgili farkındalığı 
arttırmaya yardım edebilir.

Senaryo öğretimine hazırlanma

Rol yapmaya hazırlanırken her şeyi mümkün 
olduğunca gerçekçi yapmaya çalışmak önemlidir.

Hasta 
Öğretilecek konuya bağlı olarak bir manken ya 
da canlı bir kişi kullanılabilir. Mankenler dolaşım 
durması ve kardiyopulmoner resüsitasyon için 
iyi olma eğilimindedir. Bununla birlikte canlı 
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mankenler, cevap alınmasına ihtiyaç duyulan 
durumlarda daha iyidir (örneğin eklampsi). Her ikisi 
de masif obstetrik kanama için uygundur. Canlı bir 
modelin avantajı, her kademedeki personelin hasta 
ile nasıl iletişim kurduğuyla ilgili olarak herkesin 
genellikle çok değerli şeyler öğrenmesidir.

Ekipman 
Klinik senaryoları yürütürken bazı materyaller 
elde olursa daha gerçekçi olunmasına yardım 
eder. Bu basit düzeyde tutulmalıdır. Fakat bunların 
kullanılması hangi önemli özelliklerle uğraşıldığını 
(örneğin yan yatırma ve oksijen) ve neyin eksik 
kaldığını (örneğin intravenöz yol veya üriner kateter) 
göstermeye yardım eder. Tablo 3 masif kanama 
senaryosu için önerilen asgari donanım listesidir.

Senaryoyu yürütmek
Kim dahil edilmelidir? 
Rol yapmaya kimin dahil edilmesi gerektiğine ve 
kimin bir kenardan izlemek için dışarıda tutulmasının 
daha iyi olacağına karar vermek zor olabilir. Eğer 
kadro elemanları senaryo öğretimi için yeniyseler 
başlangıçta en iyisi gönüllü aramaktır. Gönüllü 
bulamamanın sebebi utangaçlık gibi basit faktörlere 
bağlı olabilir. Fakat bu bilgisizliğinin açığa çıkması 
korkusundan veya yeterlilik meselesinden de 
kaynaklanabilir.

Tablo 3. Pratik obstetrik kanama eğitimi için gerekli 
temel donanım listesi

Havayolu ve solunum
Guedel hava yolu• 
Pompası ve tüpüyle birlikte oksijen maskesi• 
Stetoskop• 

Dolaşım
Destek yastığı (pelvisi yana çevirmek için)• 
Sargı• 
2 tane geniş ven içi kanül (14 FG)• 
20 ml enjektör• 
Tam kan sayımı, kan grubu uygunluğu ve • 
pıhtılaşma çalışmaları için kan tüpleri
Verilme setiyle birlikte 2 litrelik kristaloit • 
torbaları
Kateter• 

Masif obstetrik kanama için donanım
Uterus içinde şişirilebilir balon ve mesane • 
sondası

Senaryo eğitimine başlamadan önce, teorik olarak 
malzemeye hakim olunsun diye didaktik öğretime 
ihtiyaç vardır. Problemin altındaki teoriden daha 
önceden emin olmayanlar, senaryo eğitimini yeni 
kazandıkları bilgilere pratik yoldan dayandırabilirler. 
Esasında kadro elemanları bir kez bu öğrenme 
metoduna alıştıklarında gerisi gelecektir. Nadiren 
birilerini katılım sağlaması için uyarma ihtiyacı 
olabilir. Ancak bu hassasiyetle ve destekleyici bir 
şekilde yapılmalıdır.

Personele tanımlanmış roller verin 
İnsanlar destek açısından kendilerine tanımlanmış 
bir rol verilmesine ve neyin beklendiğinin ya da 
beklenmediğinin anlatılmasına ihtiyaç duyar. 
Örneğin: “Siz bu multipar hasta ile ilgili acil uyarıya 
cevap veren kıdemli uzmansınız. Hasta henüz 
biten spontan vajinal doğum sonrası aktif olarak 
kanamaktadır. Ebe buradadır fakat diğer personel 
ameliyathanede bir acil vaka ile meşguldür ve en 
az 10 dakika yardım beklemeyin. Lütfen gerçek 
hayattaymış gibi hareket edin. Size talep ettiğiniz 
her bilgiyi sağlayacağım”.

Senaryonun işlemesinin sağlanması 
Hasta belirli cevaplar vermesi için önceden 
hazırlanabilir veya monitörlerin göstergeleri 
hazırlanabilir  (monitör üzerine yapıştırılmış 
kardiotokograf kâğıdı veya monitör üzerinde kan 
basıncı kayıtları vb). Fakat senaryonun akışını 
sağlamak ve talep edildiği ölçüde bilgi vermek 
eğiticinin görevidir. Senaryo ilerlemeye ihtiyaç 
duyar. Nasıl olursa olsun, nazik cesaretlendirmeler 
ve bazen küçük hatırlatmalar, öğrencinin tedavide 
anahtar noktaları kavramasına yardımcı olabilir. 
Senaryoları yürütmenin amacı bilgisizliği ortaya 
çıkarmak değil, bireylere bilgilerini zamanında ve 
mantıksal olarak uygulayacak gücü sağlamaktır. 
Adayların kabiliyet ve performanslarına bağlı olarak 
senaryo erkenden bitebilir ya da daha karmaşık 
hale gelebilir. Bunun ortaya çıkmadan önce eğitici 
tarafından isabetli bir şekilde görülmesi gerekir. 
Eğer aday strese giriyorsa fakat bütün temel tedavi 
noktalarını yapmışsa; o zaman senaryo bitirilebilir ve 
aday tebrik edilebilir. Eğer tedavide temel noktalar 
başarılamamışsa, o zaman yardıma gelmiş kayıt 
memuru veya danışman rolünde destek sağlanabilir. 
Eğer öğrenci mükemmel gidiyorsa o zaman senaryo 
ilerleyebilir ve daha karmaşık olaylar eklenebilir.
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Küçük hatırlatmalar 
Öğrencinin moralini kırmadan ya da utandırmadan, 
hassas bir şekilde yapılacaksa bu zor olabilir. Ancak 
bu tür bir öğretimin yapıcı olmasını sağlayacak 
gerçek beceri budur. Aşağıdaki örnekler masif 
kanama durumlarında olabilir:

Yan yatırma gebe kadınlarda unutulabilir ve • 
böyle durumlarda “dolaşımı iyileştirecek başka 
bir şey var mı” diye hatırlatıcı tarzda soru 
sormak bir cevap yaratabilir.
İzlemlere taşikardi veya hipotansiyonla bilgilere • 
dair görünür bir kayıt veya cevap yoksa bunlar 
tekrarlanabilir.

Eğer personel düşünce silsilesini kaybettiyse • 
ya da kan isteyeceklerini belirtmelerine 
rağmen bunu yapmayı unuttularsa “kan grubu 
uygunluğu yapılmamış kan şimdi hazır” 
şeklinde yorum yapmak.
Hastanın fizyolojik cevaplarına uyumlu olsun • 
diye müdahale edilerek faaliyet gerektiği 
şekilde hızlandırılabilir ya da yavaşlatılabilir. 
Örneğin ven içine sıvı başlandığında adayı kan 
basıncının yükseldiği, ama vajinal kanamanın 
aktif olarak devam ettiği konusunda bilgilendirin. 
Bu kanamanın sebeplerini değerlendirme 
konusunda adayı cesaretlendirecektir.
Eğer aday sağlanan damar yolundan laboratuar • 

Adaya bilgiler
34 yaşında grand multipar bir gebe 40 dakika önce 4.000 gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek doğurdu. 
Doğumun üçüncü evresi fizyolojiye uygun biçimde yönetildi ve plasenta 10 dakika sonra doğdu. Ebe 
kırmızı renkte aktif bir vajinal kanamanın olduğunu fark etti ve siz doğum salonundan çıkmış giderken 
yanınıza gelip anlattı.

İlk gözlemler
Konuşuyor fakat çok soluk. Nabız 110/dakika; kan basıncı 120/80 mm Hg. Zeminde ve yatakta ve fazla 
miktarda kan. 

Lütfen sizi çağıran ebe ile birlikte gerçek yaşamdaymış gibi devam edin. Size talep edeceğiniz her türlü bilgiyi 
vereceğim. (Aday doğum hekimi ya da ebe olabilir. Her ikisi de bu acil durumu başlangıçta yönetebilmelidir. 
Eğer ameliyathaneye gidiş ihtiyacı doğarsa istek üzerine daha üst düzey yardım ulaşabilir.)

Eğitici notları  / Ana tedavi noktaları Yapıldı

Yardım iste ve masif obstetrik kanama alıştırmasını başlat• 
Bunun dolaşımsal bir problem olduğunun farkına var: havayolunu ve solunumu kontrol • 
et ve oksijen maskesini tak
Damar yolunu aç• 
Tam kan sayımı, kan grubu, pıhtılaşma, üre ve elektrolitler için kan yolla• 
Parenteral sıvı başla• 
Klinik muayene yap ve uterin atoniyi teşhis et.• 
Uterusa masaj yap• 
Uterotonik ajan uygula• 
Vajinal muayene yap ve pıhtıları uzaklaştır• 
Belirgin bir vajinal laserasyon olup olmadığını kontrol et• 
İki elle uterusa baskı uygula• 
İlaçları sırayla uygula, uygun şekilde ven içine sıvı ve kan ver • 
Eğer hasta cevap veremediyse genel anestezi altında muayene yapmayı düşün ve doğum • 
sonu kanama nedenlerini dikkate al
Kanamayı kontrol etmek için cerrahi teknik hakkında bilgi, örneğin Rüsch balon, destek • 
sütürü vb.

Tablo 4: Atoni nedeniyle oluşan doğum sonu kanama için örnek senaryo
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çalışması için kan almadan uzaklaşırsa, eğitici 
kanama sebebini tahmin etmeden önce yapması 
gereken bir şey olup olmadığını sorarak 
gidişatı yavaşlatabilir. Eğer gerekli olursa boş 
bir enjektör ve kan tüpleri gösterilerek bir 
öğretim unsuru yaratmak için adaya hatırlatma 
yapılabilir. 

Yapılanları mantıklı bir sonuca bağlama 
Eğer senaryo yolunda devam etmişse rol yapmaya 
katılan herkes kutlanmalı ve katılımları için 
teşekkür edilmeli, sonra yukarıda bahsedilen geri 
bildirim sürecine angaje olmaya teşvik edilmelidir. 
Sonra da tedavideki anahtar noktalar özellikle 
vurgulanarak kapanıştan önce sorular ve tartışmalar 
için cesaretlendirilmelidir. Olası masif obstetrik 
kanama senaryoları, anahtar tedavi noktaları ile 

birlikte Tablo 4 ve 5’de verilmiştir.

ÖZET

Pratik öğretimi lokal olarak tesis etmek lokal 
süreçleri geliştirir, takım çalışması yaratır, iletişime 
yardımcı olur, klinik bilgi birikiminin artmasını ve 
bunun acil durumlarda tatbik edilmesini geliştirir. 
Basit tutulması en iyisidir. Rol yapmaya dahil 
olanlar için sıkıntı verici olabileceğinden hassas 
bir şekilde tanıtılmalı ve teşvik edici bir atmosferde 
yürütülmelidir. Personelin hangi öğrenme stilinin 
kullanılacağını ve bunun amaçlarının ne olduğunu 
bilmeye ihtiyacı vardır. Oturumun planlanan 
içeriğinin önceden duyurulması personeli hazırlık 
yapmaya, hevesle istifade etmeye ve öğrenmeye 
teşvik edecektir. 

Adaya bilgiler
24 yaşında primipar gebe 42. gebelik haftasında indükleniyor. Prostaglandin yerleştirilmesiyle ile birlikte 
gebenin aralıklı karın ağrısı oluyor. Bir saat içerisinde, hasta doğum salonuna transfer ediliyor ve 3.800 
gram ağırlığında sağlıklı bir erkek bebek ve ardından plasentası doğuyor. 

İlk gözlemler
Konuşuyor; nabız 100/dakika; kan basıncı 115/70 mm Hg; vajinadan sızıntı halinde devamlı kanama 

Lütfen gerçek yaşamdaymış gibi devam edin. Size talep edeceğiniz her türlü bilgiyi vereceğim. 
(Bu senaryo daha karmaşıktır – gizli kalmış ablasyo plasenta ihtimaliyle birlikte hızlı gerçekleşmiş doğum. 
Odak noktası genital sistem travması kanaması ve yaygın damar içi pıhtılaşma bozukluğu arasındaki ayırım 
üzerine olacaktır. Bu senaryonun nasıl gelişeceği öğrencinin tecrübesi ve kabiliyetine bağlı olacaktır.) 

Eğitici notları  / Ana tedavi noktaları Yapıldı

Yardım iste ve masif obstetrik kanama çağrısı yap• 
Dolaşımsal problemi fark et. Havayolunu ve solunumu kontrol et. Oksijen maskesini tak• 
Damar yolunu aç• 
Tam kan sayımı, kan grubu ve pıhtılaşma taraması için kan gönder• 
Parenteral sıvı başla• 
Uterusun iyi kasılmış olduğu tespit etmek için batını muayene et• 
Vajinal laserasyonlar için vajinal muayene• 
Analjezi ve muayene için ameliyat salonuna transfer • 
Kateterizasyon• 
Genel anestezi altında tam muayene: vajina, serviks ve uterus boşluğunun kontrolü• 

Tablo 5: Atoniye bağlı olmayan doğum sonu kanama için örnek senaryo
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