
ÜLKEMİZDE YENİDOĞAN SAĞLIĞI KONUSUNDAKİ
SON YILLARDAKİ GELİŞMELER
Ülkelerin gelişmiş düzeylerinin değerlendirilmesinde önemli 
göstergelerden birisi de süt çocuğu ve yenidoğan mortalitesi-
dir. Dünyada yılda 130 milyon bebek doğmakta ve neonatal 
dönemde bunların dört milyonu kaybedilmektedir. 2008 yılında 
beş yaş altındaki ölümlerin %41 inin neonatal dönemde olduğu 
bildirilmiştir (1,2) Ülkemizde yakın zamanlara kadar ekonomik 
düzeyimize paralel olmayan bir mortalite oranı çocuk sağlığı ile 
uğraşan hekimlerin ve diğer görevlilerin üzüntü kaynağı olmuş-
tur. Komşumuz ülkelerden birkaçı hariç hepsinden daha olum-
suz sayılara sahiptik. Ancak son yıllardaki çalışmalar ülkemizin 
beş yaş altı hem de neonatal ölüm oranlarında önemli düşüş ger-
çekleştirdiğini göstermektedir.(Şekil 1-6)
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Şekil 8. Anne Ölüm Oranı Uluslararası Karşılaştırması
Gelişmiş ülkelerin bu aşamada yaptıkları önemli bir çalışma bölgesel perina-
tal organizasyon oluşturmak ve hem yenidoğan hizmetlerini hem perinatoloji 
hizmetlerini düzenleyerek  hem yatırım hem de personel planlamasını düzenli 
şekilde yürütmek ve bölge ihtiyaçlarına göre  planlama yapmaktı (3,4). Ülke-
mizde de bu yol izlenerek 29 sağlık bölgesi için düzenlemeler yapılmış, bura-
larda üçüncü, ikinci ve birinci basamak yenidoğan hizmetleri organize edilmiş 
ve buna göre personel, altyapı, cihaz ve transport ihtiyaçları tespit edilerek ça-
lışmaya başlanmıştır(Şekil9).
 

Şekil 9. Türkiye Sağlık 
Bölgeleri Haritası

Şekil 11.Antenatal takip ve doğum şekli ile ilgili veriler
Diğer taraftan da bebek ölümlerinin nedenleri köy, ilçe  ve il düzeylerinde takibe 
alınmış ve Şekil 10 da  görüldüğü üzere Sağlık Bakanlığı tarafından izlenerek 
önlenebilir sebepler konusunda gereken uyarılar yapılmıştır. Şekil 4 te antenatal 
takip oranlarının 2003 yılına göre önemli artış gösterdiği, sağlık personelinin 
eşlik ettiği doğum oranlarının arttığı ancak sezaryen oranının da yükseldiği gö-
rülmektedir. Burada malpraktis endişesinin de bu oranda etkili olduğunu kay-
detmek gerekmektedir (5,6).

Ülkemizde perinatal mortalite nedenleri ile ilgili önceden yapıl-
mış sadece bir çalışma bulunmaktadır (7) 2009 yılına ait  yeni-
doğan mortalitesine ait sebepleri incelediğimizde, erken ve geç 
mortalitede prematürelik ve prematüreliğe ilişkin sebeplerin 
temel sebepler olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1). Bu aşamadan 
sonra antenatal takibin seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. 
Bu sebeple kısa bir süre önce ülkemizde kadın hastalıkları ve 
doğum anabilim dalının yandalı olarak kabul edilen perinatoloji 
bilim dalına ve burada hizmet veren meslektaşlarımıza ve diğer 
sağlık mensuplarına çok iş düşmektedir. Sağlık Bakanlığı da bu 
amaca uygun olarak gerekli düzenlemeleri yapmış ve perina-
toloji ve neonatoloji merkezlerinin birlikte çalışacağı perinatal 
merkezleri düzenlemiş ve altyapı ve cihazlandırma işlemleri de 
tamamlanmıştır.
Neonatal mortalitenin azalmasında önemli etkenlerden biri de 
neonatal resusitasyon programı (NRP) eğitimi alan personel sa-
yısının artması olmuştur. Ayrıca Tedavi Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü yenidoğan hemşirelerinin eğitimi için kurslar düzenle-
miş ve sertifika programı geliştirmiştir. Ana Çocuk sağlığı ve 
Aile Planlaması (AÇSAP) Genel Müdürlüğü ise ikinci basamak 
yenidoğan ünitelerinde hizmet verecek çocuk sağlığı ve hasta-
lıkları uzmanları için yenidoğan yoğun bakım kursları düzen-
lemiştir.
 

Tablo 1. 2009 yılı erken ve geç neonatal mortalite nedenleri.

Şekil 12.. Yıllara göre neonatal resüsitasyon programına katılan personel sayısı
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Tablo 2 de yenidoğan  ünitelerinin sayılarındaki, cihaz duru-
mundaki ve neonatoloji uzmanlarının sayılarındaki ve hemşi-
re sayılarındaki artış oldukça dikkat çekicidir (8). Ülkemizde 
oldukça az sayıda bulunan yenidoğan uzmanları tıp fakülte-
lerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Has-
tanelerinde kurulan yenidoğan kliniklerinde de yetiştirilmeye 
başlanmıştır. 
Bebek dostu hastane sayısında da önemli sayıda artış olmuştur. 
Bu da anne sütü kullanımı sonucu bebeklerin hem gelişmeleri-
nin çok iyi olmasına ve bir çok enfeksiyon hastalığının önlen-
mesine yol açmıştır (8,9)

 
Tablo 2. Yenidoğan ünitelerinin cihaz, yatak sayıları ve uzman ve hemşire 
sayısındaki gelişmeler
 

Şekil 13.. OECD ülkeleri ve ülkemizin neonatal mortalitelerindeki azalma 
oranlarının karşılaştırılması

OECD ülkeleri 1960’ lardaki %0 30 larda olan mortalite oranları-
nı ancak 30 yıl gibi bir sürede %0 10 civarına düşürülebilmişler-
dir. Ülkemiz  aynı oranı 2003-2010 yılları arasına sığdırmıştır. Bu 
sebeple UNICEF Sağlık Bakanımızı ödüllendirmiştir.
Bu gelişmeler elbette yenidoğan sağlığımız için yeterli değildir. 
Bu oranların önümüzdeki yıllarda daha da düşmesi gerekmekte-
dir. Öncelikli hedeflerimiz prematürelik ve komplikasyonlarına 
bağlı neonatal ölümleri azaltmak, konjenital anomalileri erken 
tespit etmek, enfeksiyonları önlemek olmalıdır. Bu arada başta 
aileler olmak üzere tüm halkımızın eğitimi içinde gerekli gayret-
lerde bulunmamızın önemli olduğunu düşünmekteyiz (10).

Kaynaklar
1. Moss W, Darmstadt GL, Marsh DR, Black RE, Santosham M. Research priori-
ties for the reduction of perinatal and neonatal morbidity and mortality in develo-
ping country communities. J Perinatol. 2002;22(6):484-95.
2. Black RE, Cousens S, Johnson HL, Lawn JE, Rudan I, Bassani DG, et al. Glo-
bal, regional, and national causes of child mortality in 2008: a systematic analysis. 
Lancet. 2010;375(9730):1969-87.
3. Lawn JE, Cousens S, Zupan J. 4 million neonatal deaths: when? Where? Why? 
Lancet. 2005;365(9462):891-900.
4. Darmstadt GL, Walker N, Lawn JE, Bhutta ZA, Haws RA, Cousens S. Saving 
newborn lives in Asia and Africa: cost and impact of phased scale-up of interventi-
ons within the continuum of care. Health Policy Plan. 2008;23(2):101-17.
5. Wallin L. Evidence-based practice in a global context: the case of neonatal 
mortality. Worldviews Evid Based Nurs. 2008;5(4):167-9.
6. Smith LK, Manktelow BN, Draper ES, Springett A, Field DJ. Nature of so-
cioeconomic inequalities in neonatal mortality: population based study. BMJ. 
2010;341:c6654.
7. Erdem G. Perinatal mortality in Turkey. Paediatr Perinat Epidemiol. 
2003;17(1):17-21.
8. Health Transformation Program in Turkey. Progress report. January 2009. Mi-
nistry of Health. [database on the Internet]. 2009. Available from: www.tusak.sag-
lik.gov.tr/pdf/kitaplar/TurkeySPDEng.pdf.
9. Edmond KM, Zandoh C, Quigley MA, Amenga-Etego S, Owusu-Agyei S, 
Kirkwood BR. Delayed breastfeeding initiation increases risk of neonatal mortality. 
Pediatrics. 2006;117(3):e380-6.
10. Demirel G, Tezel B, Ozbas S, Oguz SS, Erdeve O, Uras N, Dilmen U. :Rapid 
Decrease of Neonatal Mortality in Turkey., Matern Child Health J. 2012 Sep 4. 
[Epub ahead of print]

Prof. Dr. Uğur DİLMEN
Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Sinan Aslan, Çorlu Devlet Hastanesi
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olacağını düşünüyorum. 
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