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GİRİŞ

Kitabımızın başlarında da belirttiğimiz gibi doğum 
sonu kanama dünyanın her yerinde kadınların 
en önemli ölüm sebebi1 ve batı dünyasındaki 
hastanelerde ise en önemli ikinci hasta kabul 
sebebidir2,3. Aynı zamanda doğum sonu kanama 
batı dünyası ve üçüncü dünya ülkelerinde önemli 
bir hastalık sebebi olarak kabul edilmiştir1,4,5. 
Waterstone ve ark6 doğum sonu kanamanın anne 
ölümlerinden 2. veya 3. derece sorumlu olduğunu 
bildirmişlerdir. Bu sebeplerden dolayı dünyanın her 
yerinde kadınların ve ailelerinin hayatını etkileyen 
doğum sonu kanama sıklığının1 en aza indirgenmesi 
umulmaktadır. Durum böyle olunca ebeliğin esas 
görevleri doğum sonu kanamayı engelleyebilmek, 
erken saptamak ve kanama esnasında yerinde 
kararlar alarak, doğum eylemini yönetebilmektir7,8.
İngiltere’de çalışan ebelerin şansı ülkelerinin diğer 
ülkelere göre nispeten düşük anne ölüm hızına sahip 
olmasıdır1. Açıkça bu ülkede ilk göze çarpan doğum 
sonu kanamalarda yönetimin kanamanın tanısından, 
yardım çağırılıp acil tedavinin hızla uygulanmasına 
kadar ebelerin elinde olduğudur9. Gerçekte ise 
doğum sonu kanamalarda yönetim buna göre daha 
karışıktır. Bununla beraber bu yetenek gerektiren 
iş multidisipliner ekip çalışmasını, derin bir 
sosyal bilgiyi, gebeyi ve doğumunu çevreleyen 
psikolojik ve fizyolojik uygulamaları iyi bilmeyi 
gerektirir. Ebeler doğum sonu kanamayı önlemek 
için yönetimin merkezinde olmalıdırlar ve bu konu 
bölüm içinde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

DOĞUM SONU KANAMANIN ÖNLENMESİ

Doğum öncesi korunma
Doğum sonu kanamanın önlenmesi için önlemler 
doğum öncesinden alınmalıdır. Ebeler her doğum 
öncesi ziyaretlerinde ve sonrasında kadınları 
risk faktörleri açısından incelemelidir. Böylece 
kadınlarla beraber aileleri de ele alınmalı ve 
sağlık profesyonelleri tarafından bakım planları 
hazırlanarak uygulanmalıdır10. Tüm ebeler için 
doğum öncesindeki risk faktörleri belirlenmiştir. 

En çok görülen doğum sonu kanama sebepleri 
aşağıdakilerdir11:

Beden kitle indeksinin 30 kg/m• 2’ den fazla 
olması
Doğum sonu kanama öyküsü• 
Doğum öncesi kanama• 
Plasentanın erken ayrılması• 
Plasenta previa• 
Çoğul gebelik• 
Makrozomik bebek• 
Uterus cerrahisi öyküsü• 
Gebelikteki antikoagülan kullanma öyküsü.• 

Diğer risk faktörleri ise anemi, polihidramnios, 
annenin yaşı, uterus yapışıklıkları ve plasenta 
parçalarının tam çıkmama öyküsüdür7. Nulliparların 
daha önce doğum yapmış kadınlara göre doğum sonu 
kanamalarla daha çok karşılaştığı saptanmıştır. Bu 
önemlidir, çünkü bu gruptaki kadınlar doğum sonu 
kanama belirtilerini daha önce karşılaşmadıkları 
için fark edemezler12. Geçmişte nulliparların 
yönetimi standartların altındaydı ve doğum sonu 
kanama önceden tahmin edilip, tedbir alınamazdı12. 
Aslında yukarıda belirtilen risk faktörlerinin tamamı 
gebelikteki fiziksel durumlara odaklıdır. Kadınlara 
ve bebeklerine en uygun bakımı sağlamanın en 
güvenli yolu bütüncül bakımdır. Anne ölümleri 
de bu risk faktörlerinin bazılarıyla bağlantılıdır ve 
bunlar anne yaşını 34’ten büyük olması, yetersiz 
sosyal çevre ve beyaz ırktan olmamasıdır6. 

Risk faktörleri ebeler tarafında belirlenirken kadının 
sosyal ve fiziksel yaşam koşulları, kadının fakir bir 
yöreden gelip gelmediği, ait olduğu sosyal gruplar 
ve etnik kökeninden gelen kalıtsal hastalıklara daha 
maruz kalıp kalmadığı incelenmelidir1,13,14. Ebeler 
özellikle doğum öncesi bakımlarını sağlayamayacak 
kadar az geliri olan kadınları belirlemelidir ve bu 
kadınlar için gerekiyorsa halk sağlığı hemşireleri, 
aile hekimleri ve sosyal güvenlik kurumlarıyla 
iletişime geçmelidir13. Bu uygulamalarla kadınların 
gebeliklerinin erken dönemlerinde mümkün 
olduğu kadar çevresel riskler azaltılmalı, sosyal 
yapı düzeltilmeli, kültürel ve psikolojik ihtiyaçları 
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karşılanmalıdır1,13.

NICE sağlıklı gebeler için özel doğum öncesi bakım 
kılavuzları hazırlamıştır10. Bu kılavuzlar kaynakların 
etkin kullanımı için gereklidir ve ebeler de gebe 
kadınları doğum öncesi bakım için bu kılavuzları 
kullanmaya yönlendirmektedir. Bu dokümanlar15 ve 
WHO gebe kadınların fiziksel, sosyal ve psikolojik 
ihtiyaçları için geçmişlerindeki kültürel özellikleri 
de açıkça belirlenerek bir bakım planına dahil 
olması gerektiği belirtilmiştir.

Açıkçası ebeler için doğum sonu kanamada bu risk 
faktörlerini bilmek için gerektiği kadar araştırma 
yapmazlarsa yeterli bilgi sahibi olamayacaklardır13. 
Risk faktörleri bir kere belirlenmişse hemen harekete 
geçilmelidir. Buna rağmen kadınlar arzu ettiği doğum 
şekli hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmalı, risk 
faktörlerini tanımalı ve tartışmalıdır. Bebeği ve 
kendi için zaman azaldıkça ebe ile kadın arasında 
karşılıklı güven ilişkisi kurulmalı ve kadının istediği 
doğum şekli ile kendisi için en güvenli olan doğum 
şekli arasındaki potansiyel karışıklığı önlemek için 
iyi bir danışmanlık verilmelidir15,18.

Doğum sırasında korunma
Doğum sonu kanamayı önlemek için kadının 
fiziksel ve duygusal sağlığının da mümkün 
olduğunca iyileştirilmesi lazımdır. Bu iyileştirme 
doğum öncesi dönemde başlamalıdır ve doğuma 
hazırlanma sırasında mümkün olduğu kadar normal 
süreç korunmalıdır19. Doğum eylemi sırasında 
ebenin ve kadının birbirlerinin desteğine ihtiyacı 
vardır. Birbirlerini cesaretlendirmeliler ve ebeler 
de gebe kadına doğum eyleminin daha az acıyla 
atlatılması için alternatif yollar önermelidir20,21. 
Doğum önemli miktarda sıvı kaybına yol açar ve 
kan hacminin korunması ihtiyacı doğar22. Kadınlar 
doğum eyleminde rahatlatılarak kendilerini güvende 
hissetmeli ve ortamda gerektiği kadar havalandırma 
sağlanmalıdır21,23. Bu önlemlerin hepsi birden 
çok önemlidir, zira doğum sonu kanama sadece 
parenteral sıvı takviyesiyle engellenemez.

Ebeler hem doğum öncesi dönemdeki, hem de 
doğum eylemi esnasındaki riskleri iyi bilmelidirler24. 
Doğum sonu kanamaya yol açan doğum eylemi 
esnasındaki risk faktörleri şunlardır:

Doğum eyleminin 12 saatten uzun sürmesi• 
Doğumun 3. evresinin 30 dakikadan uzun • 
sürmesi

Plasentanın tam çıkmaması• 
Ateşli hastalık• 
Müdahaleli doğum• 
Sezaryen (özellikle doğumun 1. ya da 2. • 
evresindeki acil durumlarda uygulanan)
Amniyos sıvı embolisi• 
Plasentanın erken ayrılması.• 

İlk dört durum atoniye en çok sebep olanlardır. Bunlar 
gibi serviks ya da vajina travmasına yol açabilen 
operatif doğumlar da atoninin önemli bir sebebidir. 
Emboli ve ablasyo da pıhtılaşma bozukluklarının 
en sık görülen sebepleri olmakla beraber, doğum 
sonu kanamaların bütünü düşünüldüğünde daha az 
rastlanan sebeplerdendir11.

İngiltere ve diğer gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar 
düşünüldüğünde doğumun 3. evresindeki yönetimi 
anlatan metinlerin tartışmaya açık olduğu 
görülmektedir. Üçüncü dünya ülkelerinde de bu 
konu önemli bir sorundur ve aslında doğumun 
3. evresindeki bu rutin aktiviteler birçok kadının 
hayatını kurtarabileceği gibi, doğum sonu kanamanın 
yol açabileceği ciddi hastalıkları da engeller1,5,6,12. 
Normal olarak seyretmeyen doğumlar için gebe 
kadınların özel kültürel durumları bilinmeli ve 
doğumun nerde yapılmasının beklendiğinin cevabı, 
tedavi ihtiyaçları için, özellikle öğrenilmelidir1.
Doğumun 3. evresi için önerilen bu tedbirler belki 
sağlıklı ve iyi beslenen bir toplum için çok da 
önemli olmayabilir. Ancak doğum sonu kanama 
risklerinin yüksek olduğu belirlenen kadınlar için 
hayati önem taşır25. Tablo 1 doğumun 3. evresindeki 
her bir uygulama seçeneği için ana unsurları 
tanımlamaktadır.

DOĞUM SONU KANAMANIN TEŞHİSİ VE 
DOĞUM SONU ÖNLEM

Kan kaybının geriye dönük ölçümü tanı için çok 
faydalı değildir. Zira kaybedilen kan tamamıyla 
yerine konamayabilir ve bu da tahmini bir ölçüm 
için zorluk yaratır26.

Sağlıklı genç kadınlarda doğumdan hemen sonraki 
kan kaybı çoğu kez dolaşımı bozmaz. Bu da gebelik 
esnasında kan hacminin artmış olmasına bağlıdır22. 
Normalde gebelikte 1.250 ml kadar artan plazma 
hacminin çoğunlukla kırmızı kan hücresi içerir. 
Bunun sonucunda gebelikte % 25 kadar artan kan 
hacmi, dolaşımı da arttırır22. Pratikte ebeler için 
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bunun anlamı, basit hemodinamik ölçümleri yaparak 
hastaların kliniklerini iyi gözlemleyebilmek ve ayrıca 
soğuk terleme, soluk cilt, çabuk yorulma ve ciddi 
halsizlik ile karakterize olan şok tablosunun erken 
belirtilerini hemen fark edebilmektir22. Kadınlarda 
konfüzyon ve huzursuzluk başlayıp da bu belirtilere 
eklendiği zaman şok tablosu önlenemez bir şekilde 
derinleşir (Bkz. Bölüm 8)22.

Doğum sonu kanama için 2 tanımlama vardır. İlki 
doğumdan sonraki ilk 24 saatte görülen kanama, 
diğeri ise doğumda sonraki ilk 24 saat ile 6 hafta 
içinde gelişen kanamadır. Buna rağmen bazı 
uzmanlar doğum sonu kanamayı 3 farklı dönemde 
tanımlamıştır. Bunlar:

Doğumdan hemen sonraki en kısa sürede 1- 
olan hızlı kan kaybı,
Doğumdan sonra meydana gelen ancak uzun 2- 
süre devam eden ciddi loşi,
Çocuğun doğumunu takiben ilk 24 saatten 3- 
sonra görülen kanama.

Uzmanlar ikinci tip kanamanın daha önemli bir 
sorun olduğunu düşünmektedir, çünkü bu tip 
kanama genellikle gözden kaçabilmektedir. Kadınlar 
doğum sonunda kullandıkları petleri değiştirirken, 
fazla zaman geçmeden tekrar değiştirme ihtiyacı 
duydukça bu durumdan şikâyetçi olacaklar ve 
böylece ciddi bir loşiyi bildireceklerdir. Fakat kan 
kaybeden ve bunun farkında olmayan kadınlar da 
olabilir. Ebeler ve asistanlar anne gözlem notlarına 
kaybedilen kan ve diğer sıvıların miktarını ölçerek 
kaydetmeli, kan kaybıyla yeterince baş edemeyen 
ve belirgin bir kanaması olmayan kadınlarda 
kaybedilen kanı yerine koymak için hemen harekete 

geçebilmelidirler22.

DOĞUM SONU KANAMALARDA YÖNETİM

Ebeler doğum sonrası meydana gelen kanamalarda 
oluşabilecek bilinç kaybı ve genel durum bozukluğu 
için basit, ama yaşamsal destek yöntemlerini bilmek 
zorundadır (ABC algoritması)8,22,27. İlk kural, acil 
bir durumda tek başına müdahale edemeyeceğinin 
farkında olmak ve yardım çağırdıktan sonra acil 
müdahaleye başlamaktır27. Ebeler hava yolunun açık 
olduğundan ve solunumun yeterli olduğundan emin 
olmalıdır ki, bu zaten pahalı bir teknoloji gerektirmez. 
Eğer kadın konuşulana cevap veremiyorsa ve 
solunumunu kendi kendine kontrol edemiyorsa bu 
konuda yardıma ihtiyacı vardır. Bu yardıma, soluk 
alıp vermeyi yeterli bir şekilde kontrol altına alana 
kadar devam edilmelidir. Hipoksi, hipovolemiden 
daha hızlı gelişirse kadın ölebilir22. O2 tedavisi 
hemoglobinin hücre ölümünü engelleyebilecek 
düzeyde oksijenlenmesini sağlayabilecek zamana 
kadar devam etmelidir22. Eğer bir kere yeterli 
üyelerden bir takım oluşturulabilirse, bu takım 
doğum sonu kanamayı teşhis ederek gerekli temel 
döngüyü yeniden sağlayabilir (Bkz. Bölüm 13).

Ölüm ve ciddi hastalığın azaltılmasındaki anahtar, 
doğum sonu kanamada iyi yönetim ve etkili 
bir şekilde sıvı açığının kapatılmasıdır (Bkz. 
Bölüm 5)8,22. Ebeler verilecek sıvı miktarını 
belirleyebilirler; ancak esas odaklanmaları gereken 
sıvının hızlıca gönderilmesi ve soğuk olmamasını 
sağlamaktır. Bunun için sıvı ısıtıcıları ve basınçlı 
serum setleri kolay ulaşılabilecek bir şekilde hazır 
bulundurulmalıdır. Her 1 ml’lik kan kaybının 

Tablo 1: Doğumun 3. evresindeki beceriler için seçenekler

Aktif yönetim Beklenen yönetim

Ön omuzu doğurturken oksitosik ilaç vermek Oksitosik ilaç vermemek

Kordonu hemen klempleyip, kesmek Atım sona erene kadar kordonu klemplememek. 
Sonra da sadece fetal tarafı klemplemek.

Uterus merkezde ve iyice kasılıyken kordonu 
kontrollü olarak çekmek

Kordon çekilmez
Kendiliğinden ayrılmanın bulguları beklenir

Fundusun yükselmesi• 
Kordonun uzaması• 
Vajinal kanamanın görülmesi• 

Ebenin plasenta ve membranları doğurtması Annenin çabasıyla plasenta ve membranların 
doğması
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tekrar yerine gelebilmesi için 3 ml sıvıya ihtiyaç 
vardır8,22. Sıvı tedavisini hızlandırmak için en az 
2 damar yolu açılmalı, kısa ve gönderilecek sıvıya 
uygun çapta kateterler kullanılmalıdır22. Ayrıca 
ebeler söylenmesini beklemeden sıvı tedavisine 
başlayabilmelidirler, çünkü doğum sonu kanama 
bir acildir. Bununla beraber kadınlarda hipovolemik 
şok sonucu oluşabilecek hipotermiden korunmak 
için vücut ısısı korunmalıdır8,22. Aynı zamanda 
kanama kontrolünün önemli bir parçası olan 
böbrek işlevlerinin değerlendirilebilmesi için, zaten 
kanamakta olan kadının enfeksiyon kapmasını 
engelleyecek şekilde, doğru aseptik teknikle idrar 
sondası takılmalıdır22.

DOĞUM SONU KANAMADAN SONRA 
BAKIM

Doğum sonu kanama belirtilerini gösteren kadınlar 
birebir yakın takip altına alınmalıdır 4–6,12. Özellikle 
kadının fiziksel durumu gözlenmeli; idrar çıkışı, sıvı 
alımı, yaşamsal bulguları ve devam eden kanamanın 
takibi yapılmalıdır. Mümkünse takip edilen kadın 
tam donanımlı bir doğum kliniğine alınmalıdır. 
Bazen mekanik ventilasyonu için yoğun bakım 
şartlarına ihtiyaç duyulabilir4–6,12.

Yoğun bakımlarda, doğum yapmış bir kadına ait özel 
önemli belirtiler bazen göz ardı edilebilir3. Ebelerin 
yaptığı bakım, aynı zamanda yoğun bakım gibi 
kadının fiziksel durumunu da gözlemeyi içerir. Aynı 
zamanda doğum sonrasında meydana gelecek olası 
bir istenmeyen durumda aile bilgilendirmelidir3,24. 
Bu dönemde kadınlar bebekleriyle iletişim halinde 
olmanın yararının bilincinde olmalıdır ve aldıkları 
kararlarda bebeklerini de düşünmelidirler3. Tenin 
tene teması hem bebeğin bakımı, hem de kadının 
iyileşmesi için yararlı ve basit bir yoldur. Bu 
şekilde anneyi ve bebeği daha canlı tutmak için 
gerekli konfor sağlanır ve emzirme etkin şekilde 
kolaylaştırılır28. 

Doğum sonu kanamanın doğası gereği kadının hem 
fiziksel, hem de duygusal olarak desteklenmesi 
gerekir29. Bu dönemde kadınlarda etiyoloji için 
hemen sorgulama yaralı olmayabilir, aksine zarar 
bile verebilir. Bu durum tekrar doğum sonu kanama 
riski bile yaratabilir. Bu kriz dönemi geçtikten 
sonrada bu kadınların uzun süre takip edilmesi 
gerekir. Büyük hastanelerde bu durumlar için doğum 
hekimi dışında, diğer sağlık profesyonelleri de 

bulunmaktadır ve hastalar bu kliniklerde eşgüdümlü 
tedavi edilmelidir29.

KAYITLAR 

Doğru kayıtlar acil durumlarda yaşamsal değere 
sahiptir. Acil müdahale ekiplerinin takım liderleri, 
müdahale edilen durumlarda kayıtları tutması 
için birini görevlendirmelidir ve bu kişi takım 
üyelerinin müdahale odasına giriş çıkış saatlerini 
de kaydetmelidir. Gerekli olduğu zaman işlemin ne 
zaman yapıldığı, hangi ilacın kullanıldığı, veriliş 
yolu ve dozunun bilinmesi lazımdır30. İyi tutulan 
kayıtlar her bir durumda yapılan bakımın kalitesini 
gösterir30. Ebeler profesyonel görevleri gereği 
kayıtları modernize etmekten ve mümkün olduğunca 
doğru bir şekilde korumaktan sorumludur9,30. İyi bir 
uygulama kayıtların da iyi korunmasıyla tamamlanır 
ve anneye ait verileri içerecek şekilde okunaklı 
olmalıdır. Kayıtları tutan profesyoneller verilerin 
içine kendi bireysel notlarını koymamalıdır. Doğru 
tutulan ve iyi korunan kayıtlar olası bir yasal riski 
atlatmak için de hayati önemlidir. Aynı zamanda tüm 
takım üyeleri de bu kayıtlar sayesinde birbirlerinden 
bilgi alabilirler (Bkz. Bölüm 13)31. Basit faktörler 
kayıtların kalitesini arttırabilir ki bu sadece 1–2 
dakika alır30. Bunlar:

Her yeni kayıt için gün ve saati yazmak• 
Yeni bir kayıt girildiği zaman isim yazmak• 
Okunaklı yazmak.• 

Doğum sonu kanamanın takibinde hayati bulguları 
ve idrar çıkışını kaydetmek önemlidir. Fakat 
hastalıkların etkili bir şekilde yönetimini sağlamak 
için kayıtlar tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda 
kadının fiziksel değişkenleri, özellikle de solunumu, 
çok önemlidir. Bunlar hasta kötüleşmeye başladığı 
zaman tedavinin etkili olabilmesi için gerekir2,3. 
Tedaviye cevap vermeyen kadın için anestezi ve 
doğum uzmanlarını çağırıp, yoğun bakıma almadan 
önce tutulan kayıtlar iyice incelenmelidir.

ETKİLİ İLETİŞİM

Her türlü acil sağlık bakımı ancak profesyoneller 
tarafından uygulanırsa hayat kurtarabilir. Ancak 
ekip ne kadar büyükse iletişim kurmak daha da o 
kadar karmaşıklaşır ve takımdan etkin bir şekilde 
yararlanmak zorlaşır31,32. Birileri gözlemlemek, 
talimat vermek ve takım çalışmasını kontrol 
etmek için sorumluluğu üstüne almalıdır31,33. Bu 
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liderin bireysel rolü olaya dikkatini verip, tedaviyi 
etkili kılmak ve doğum sonu kanamanın kontrol 
altına alınamadığı zamanlarda bunun potansiyel 
sebeplerini bilerek, tekrar gözden geçirebilmektir34. 
Hem doğum hekimleri, hem de ebeler takımlarında 
çalışan kişileri acil bir durum olduğu zamanlarda 
kıdemli bir klinisyene ulaşmaları konusunda 
bilgilendirmelidir31,33. Bazı durumlarda bu konularda 
deneyimli ebeler, aile hekimlerinden bile daha etkili 
olabilmektedir.

Acil durumlarda hiyerarşi için zaman yoktur ve 
iletişim kesinlikle gereklidir, resmiyete gerek 
duyulmaz (bay veya bayan filanca gibi) ve hastadan 
sorumlu kişiden düzenli aralıklarla bilgi istenmelidir. 
Takımlar eğitilirken acil durumlar için senaryolar 
hazırlanmalıdır. İletişimin hem bireysel, hem de 
multidisipliner olması sağlanmalı, gerçekçi olunmalı, 
çalışılan çevre iyi bilinmeli ve olaylar mümkün 
olduğunca gerçek zamana dayandırılmalıdır33. 
Örneğin bir ev doğumunda karşılaşılan doğum sonu 
kanama için eğitim yapılırken paramedikler bu 
durumlarda ebelerin kullanacağı gerekli donanımı 
da bilmelidir. Ebeyi oynayan paramedik doğum 
ünitesinden olmamalıdır. Bu eğitim paramediklerin 
ve ambulans görevlilerinin, ebelere ulaşılamadığı 
zamanları işlemelidir. Ancak bu eğitim ebelik 
girişimlerini ve ilaçların kullanılma yönergelerini 
içermemelidir.

ALIŞTIRMA EĞİTİMİ

Takım sporlarının 10 aşamalı olduğu düşünülürse 
takımın etkili olabilmesi için takım üyelerinin de 
birbirlerini çalıştırmaları gerektiği hatırlanmalıdır. 
Takımın daha da etkili bir potansiyele sahip olabilmesi 
için her bireyin bireysel yeteneğine odaklanılmalıdır. 
NHS’de profesyoneller diğerlerine göre kendilerinin 
güçlerini ve zayıflıklarını bilerek, iyi yağlanmış bir 
zaman makinesi gibi çalışmaktadırlar31,35. Artık ne 
mutlu ki bu eğitim değiştirilmiş ve multidisipliner 
çalışmanın faydaları anlaşılmıştır33.

İngiltere Yorkshire bölgesinde geleneksel eğitim 
programları ilk 20–30 dakika içinde doğumla ilgili 
acillere etkin müdahale edilebilmesini sağlamak 
amacını taşır. Bu eğitimi alanlar ünitelerde rotasyon 
yaparlar. Eğitimlerde sistematik olarak acil durum 
bölgesine mümkün olduğu kadar çabuk gelinmesi 
öğretilir. Bu eğitim verilen ünitelerde doğum yapan 
kadın için diğer asistanlar da konsültan olarak 

çalıştırılmalıdır.

Eğitim senaryoları gerçek zamanlı olmalı ve gerçek 
acil işlemleri uygulamak için manken kullanılmalıdır. 
Eğitime katılanlardan bu durumun gerçek bir 
acil durum olma olasılığına karşı doğru işlemleri 
bilmeleri beklenmelidir. Bu yüzden eğitimler 
kameraya alınmalı ve gün içinde katılımcılar 
şu konularda kendilerini sorgulamalıdır: Takım 
liderlerini talimatlarına uyabilmişler mi; kontrol ve 
iletişim sağlanabilmiş mi; birbirlerini en iyiye yakın 
bakım konusunda yeterince aydınlatabilmişler 
mi?13 Bu eğitimler için hassas bir zaman ayarlaması 
yapılmalıdır, çünkü bu gelişen sonuçları etkiler. 
Böyle zamanlarda görülen gelişmeler ve elde edilen 
başarılar bir zaman tablosuna işaretlenmelidir. 
Böylece zaman kaybı gittikçe kısaltılabilir36. Sürekli 
eğitim, takım çalışmasını ve iletişimi geliştirir. Bu 
eğitimlerin aynı zamanda annenin ciddi hastalık ve 
ölüm oranlarını da azalttığı gösterilmelidir.

SORGULAMA

Takımın öğrenmesinde, stresli klinik olaylara 
mümkün olduğu kadar dışarıdan bir gözlemci 
gibi bakılmalıdır. Bu sorgulamanın amacı neyin 
iyi yapıldığına odaklanmalıdır. Acil olmayan 
durumlarda takım üyelerinin birbirlerine ne 
aktarması gerektiği iyi belirlenmelidir ki, bu ekibin 
gelişmesini ve öğrenmesini hızlandırır. Böylece ekip 
acil bir durumda çevreye müdahalenin ne demek 
olduğunu hisseder. Bu aynı zamanda profesyonelce 
davranmayı, duyguları kontrol altına almayı ve 
gerçektende travmatik durumlarda etkilenen bireyin 
bakımını yapabilmeyi öğretir37. Bu sorgulama takım 
üyelerinin birbirini tanıması ve takım içerisinde 
rollerinin değerini bilmesi için gerçekten faydalı bir 
yöntemdir. Bu yöntem üyelerin meslek doyumunu 
arttır. Ayrıca doğum hekimleri ve ebelerin acil 
çağırılma sıklığını azaltır37. 

SONUÇ

Ebeler doğum sonu kanamanın fark edilmesi ve tedavisi 
için korumanın merkezindedirler. Ebeler doğum 
sonu kanamanın önlenmesi için risk faktörlerini 
bilmelidirler ve uygun önlemleri almalıdırlar. Aynı 
zamanda hipovolemik şokun patofizyolojisini 
anlamalı ve ilk yardımı bilmelidirler. Bu bilgiler 
kadının fiziksel durumu, kültür yapısını ve sosyal 
durumun iyi bilinmesiyle pekiştirilmelidir.
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Olumlu sonuçları için ekipler multidisipliner 
çalışmalar yapmalıdırlar. İngiliz Yorkshire modeline 
göre ekipler bölgelerindeki ünitelerde rotasyonlar 
yaparsa daha çok yarar sağlanabilir. Etkili iletişim, 
tekin takım liderleri, iyi iletişim ve aydınlatıcı kontrol 
herhangi bir obstetrik acil durumun yönetiminde 
yaşamsal önem taşır.
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