
KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ GEBE VE DOĞUMSONU 

DÖNEMDE ANNENİN GENEL FİZİK MUAYENE UYGULAMA REHBERİ 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Ellerinizi yıkayın 

2. Kadına kendinizi tanıtın 
3. Muayeneye ilişkin bilgi verin  

4. Eldiveninizi giyin 

5. Muayeneye baştan başlayın (aşağıdaki tabloyu izleyin) 
6. Tüm muayene süresince iletişimi sürdürün ve geri bildirim verin 

7. Tüm muayene süresince ilişkin kaydınızı tutun 

8. Tüm muayene süresince kadının mahremiyetine dikkat edin 

9. Muayeneyi sonlandırın 
10. Ellerinizi yıkayın 

 

 

Alan Muayenede gözlenecekler 

Genel görünüş Yaş, ırk, sağlık durumu, postür, boy, kilo, gelişim, kıyafet, hijyen, duygulanım, 

uyanıklık, oryantasyon, kooperasyon, iletişim becerileri 

Vital bulgular Isı, nabız, solunum, kan basıncı (Derece, Tansiyon aleti, steteskop) 

Cilt Renk, bütünlük, hidrasyon, ısı, aşırı terleme, koku, lezyonların varlığı, vücut 
kıllarının; yapısı ve tüylerin dağılımı, tırnak; yapısı, rengi, çomak parmak 

Baş Büyüklük, şekil, travma, kitle, skar, isilik ya da pullanma, fasial simetri, ödem 

ya da şişkinlik  

Gözler Pupil büyüklükleri, şekli, reaktivite, konjunktivada enfeksiyon, sklerada sarılık,  
hemoraji, göz kapakları, extraokuler hareket, görme alanı (ışık kaynağı) 

Kulaklar Şekil ve simetri, hassasiyet, akıntı, dış kulak yolu, timpanik membranlar,  

duyma (üç adım öteden fısıltıyı yuyabilmeli) 

Burun Simetri,  hassasiyet, akıntı, mukoza, inflamasyon, frontal ve maksillar sinüste 
hassasiyet, kokuları ayırt etme 

Ağız ve boğaz Hijyen, dişlerin durumu, dolgular, dudakların görünümü, dil, ağız ve yanak 

mukozası, eritem, ödem, ıslaklık, akıntı, tonsillerin büyüklüğü, damak, 
ülserler(Abeslang) 

Boyun Mobilite, kitle, trakeada deviasyon, tiroid büyüklüğü 

Lenfler Servikal, intraklavikular, aksillar, inguinal, adenopati, büyüklük, şekil, 

hassasiyet, süreklilik 

Memeler Cilt değişiklikleri, kolostrum, çökmeler, simetri, vaskülarizasyon, skar dokusu, 
hassasiyet, akıntı, kitle, meme ucu ve areola özellikleri   

Kalp Hız, ritm, murmur, (Steteskop) 

Vasküler durum Jugular ven distansiyonu, ödem, periferik ven dolgunluğu,  

Akciğerler Göğüs kafesinin solunuma eşit-simetrik katılımı, solunum seslerinin eşit ve 
temiz olması, hırıltılı solunum (Steteskop) 

Abdomen Şekil,  skar dokusu, barsak sesleri, hassasiyet, kitle, renk değişikliği 

(Steteskop), Leopold Manevraları (bakınız uygulama rehberi),  

Ekstremiteler Ödem, ülser, hassasiyet, varis, eritem, tremor, deformite, Homan’s belirtisi ya 
da ekstremitede hassasiyet DVT 

Genito üriner 

sistem 

Eksternal genitallerin durumu, perine, inflamasyon, hassasiyet, akıntı, kanama, 

ülser, nodül, kitle, renk değişikliği, tüylerin dağılımı, varis 

Rekto-anal bölge  Sfinkter gücü, kitle, hemoroid, hassasiyet, gaitada kan 

Kas- iskelet Postür, kasların simetrisi, kas atrofisi, kas zayıflığı, eklemlerin durumu, eklem 

hareketliliği, kızarıklık, şişlik 

Nörolojik Mental durum, oryantasyon, hafıza, duygusal durum, açık seçik konuşabilme, 

güç, derin tendon refleksi, denge (refleks çekici) 



KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ LEOPOLD MANEVRALARI 

UYGULAMA REHBERİ 

 

 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Ellerinizi yıkayın, mümkünse ısıtın. 

2. Yapılan işlemi gebeye açıklayın. 

3. Gebeye dorsal rekumbent pozisyonu verin, abdomeni açın. 

        I. Leopold manevrasını yapın 

4. Gebe ile yüz yüze olun.  

5. Parmaklarınızı abdomenin üst kısımlarına her iki yana, parmak uçları birbirine yakın gelecek 

şekilde koyun.  

6. Parmak uçları ile fundusu palpe edin. Yüksekliğini belirleyin. 

       II. Leopold manevrasını yapın 

7. Yüzünüzü anneye dönün.  

8. Her iki elini abdomenin iki yanına koyar, bir el sabit tutularak diğer el ile palpe edin.  

9. Sırtın yerini tespit edin. 

       III. Leopold manevasını yapın 

10. Yüzünüzü anneye dönün. 

11. Bir elin başparmağı ile diğer parmaklarını mümkün olduğu kadar ayırarak simfizis pubis üzerine 

koyun. 

12. Gelen kısmın ne olduğunu belirleyin. 

       IV. Leopold manevrasını yapın 

13. Sırtınızı gebeye dönün. 

14. Her iki el abdomenin alt kısımlarına ve pelvisin içine doğru yavaşça yerleştirilir.  

15. Gelen kısmın durumunu saptayın. 

16. İşlem boyunca gebe ile iletişiminizi sürdürün,  

17. Muayene bulguları konusunda gebeyi bilgilendirin. 

18. Bulguları kaydedin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ 

FETAL KALP SESİ DİNLEME UYGULAMA REHBERİ 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1.  Ellerinizi yıkayın, mümkünse ısıtın. 

2. Yapılan işlemi gebeye açıklayın. 

3. Leopold II ile bebeğin sırtını belirleyin. 

4. Dobbler/fetoskobu bebeğin sırtının olduğu tarafa yerleştirin.  

5. ÇKS dinlenirken dobbler/fetoskobun sabit olmasını sağlayın.   

6. ÇKS ‘yi dinlerken anne nabzı ile kontrol edin.  

7. Bulgularınızı gebeye açıklayın.  

8. Bulgunuzu kaydedin. 

 

 

KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ VAJİNAL DOĞUM SONRASI 

FUNDUS MASAJI UYGULAMA REHBERİ 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Ellerinizi yıkayın 

2. Yüzünüzü anneye dönün 

3. Anneye açıklama yapın 

4. Mahremiyete saygı göstererek anneye dorsal rekumbent pozisyonu verin ve abdomenini açın 

5. Parmaklarınızı umblikusun etrafına her iki yana, uçları birbirine yakın gelecek şekilde koyun.  

6. Parmak uçları ile fundusu palpe edin, yüksekliğini ve yerleşimini belirleyin. 

7. Sol el ile simfizis pubis üzerinden yavaşça aşağıya doğru bastırıp sağ el ile fundusu avuç içine alın. 

8. Fundusa yavaşça dairesel hareketlerle masaj yapın 

9. Anneye muayenenin sonucu hakkında bilgi verin 

10. İşlemi anneye öğretin 

11. Ellerinizi yıkayın 

 

 



KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ EPİZYOTOMİ VE KANAMA 

KONTROLÜ UYGULAMA REHBERİ 

 

 

İŞLEM BASAMAKLARI 

1. Ellerinizi yıkayın   

2. Eldiven giyin  

3. Yüzünüz anneye dönün 

4. Anneye açıklama yapın 

5. Mahremiyetine saygı göstererek kadına dorsal rekümbent pozisyonu verin  

6. Peddeki kanamayı nicelik ve nitelik yönünden değerlendirin  

7. Fundus üzerinden hafifçe bastırın, vaginal introitustan gelen kanama miktarını ve niteliğini 

kontrol edin 

8. Epizyotomi bölgesinde hematom, süturlarda açılma, sızıntı şeklinde kanama, aşırı hassasiyet, 

ısı artışı, hijyen v.b. gözleyin   

9. İşlem süresince anne ile iletişimi sürdürün  

10. Bulgunuzu kaydedin. 

 

KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ LAMEZE UYGULAMA 

REHBERİ 

 

İŞLEM BASAMAKLARI  

1.  Anneye ilgi gösterin    

2. Ağrısının başlangıç zamanını öğrenin  

3. Ağrısının süresini ve sıklığını sorun 

4. Dilatasyon, efesman, iniş, fetal prezantasyon ve pozisyon hakkında veri toplayın (dosyadan) 

5. Ağrısı geldiğinde saate bakarak, başlangıç zamanını, süresini, şiddetini ve sıklığını belirleyin ve 

kayıt edin 

6. Gebenin laborun hangi evresinde olduğunu değerlendirin 

7. Laborda kullanılan solunum egzersizlerini bilip bilmediğini öğrenin 

8. Labor boyunca, kontraksiyonları sırasında solunum egzersizlerini kullanmasının önemini 

açıklayın 

i. Kanımızdaki O2 düzeyi normal seviyede tutulur 

ii. Kasılmalar sırasında ağrıyı daha az algılamanızı sağlar 

iii. Bebeğinize giden kan ve O2   miktarının artmasını sağlar 



9. Laborun evresine uygun solunum egzersizini demostre edin  

i. Latent fazda normal solunum sayısının yarısı kadar ve karın solunumu  

ii. Aktif fazda normal solunum sayısının iki katı kadar göğüs solunumu 

Geçiş fazının sonunda da ve laborun II. Evresin de ıkınma   

10. Kontraksiyon sona erince normal solunum yapmasının önemini açıklayın  

11. İlk kontraksiyonda gebe ile birlikte koontraksiyon sona erene kadar birlikte tekrarlayın  

12. Her kontraksiyonda işlemi tekrarlayın  

13. Anneyi pozitif geri bildirimle destekleyin  

 

 

KADIN SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DERSİ YENİDOĞAN FİZİKSEL 

MUAYENE UYGULAMA REHBERİ 

İŞLEM BASAMAKLARI 

Ellerinizi yıkayın 

Anneye açıklama yapın 

Yaşam Bulgularını alın 

1. Vücut sıcaklığını ölçün (aksiller)  

2. Nabzını alın (apeksten 1 dakika sayın)  

3. Solunum sayısını abdomen hareketlerini gözlemleyerek 1 dakika sayın. 

Ağlama şekli açısından değerlendirin (Güçlü, zayıf, sürekli, yok) 

Kilosunu ölçün 

1. Bebeğin tüm kıyafetlerini çıkarın 

2. Bebeği teraziye yatırın, sakin durmasını sağlayın 

3. Tartıyı okuyun 
4. Muayene için bebeği teraziden alın 

Boy uzunluğunu ölçün 

1. Yenidoğanı sırtüstü yatırın 
2. Başını dik ve sert bir yüzeye sıkıca dayandırın 

3. Ayak tabanına tahta dayandırın işaretleyin 

4. Baş ve topuk arası uzunluğu ölçün 

Baş çevresini ölçün 
1. Mezurayı kaşların hemen üzerinden ve oksipital bölgenin en çıkıntılı noktasından geçirerek başın en geniş çevresini 

ölçün. 

Deri 
1. Derisini değerlendirin (Solukluk, Siyanoz, İkter,Turgor/Tonus,Hipotonik,Hemanjiyom,                                                                    Hipertonil                                   

Hipertonik, Peteşi, Ekimoz,Purpura,Mongol lekesi,Ödem,Verniks kazeoza) 

Baş ve Yüz 

1. Saçını değerlendirin (canlı, yumuşak, kuru, ince, seyrek) 
2. Başın şeklini değerlendirin (simetri, asimetri, sefal hematom,kaput succeadenum) 

3. Fontanelleri değerlendirin (büyüklük, çöküntü, kabarıklık)  

4. Yüzü renk(soluk, sarı, siyanotik), döküntü(peteşi, purpura, ekimoz) simetri ve ödem açısından değerlendirin. 

Gözler 
1.Skleraları (sarılık vb.), 

2.Gözlerde ödem, akıntı, konjunktivit olup olmadığını değerlendirin.  

Kulak  
1. Kulağın büyüklüğünü, şeklini,  

2. Akıntı olup olmadığını değerlendirin.  

Burun  

1. Burun kanadı solunumu,  
2. Burunda akıntı ( pürülan, mukoid, kanama) ve tıkanıklık açısından değerlendirin 



Solunum Sistemi/Göğüs  

1. Solunum şeklini (abdominal, diyafram) değerlendirin. 
2. Solunum hızını değerlendirin (takipne, apne, retraksiyonlar, 

      yardımcı solunum kaslarının kullanımı) 

3. Sekresvon olup olmadığını değerlendirin 

4. Toraks simetrisini değerlendirin  
5. Meme akıntısı ve şişlik açısından değerlendirin 

Abdomen  

1. Çocuğun sağ yanında durun. 
2. Çocuğun karın bölgesini simfizis pubise kadar açın 

3. Göbek kordonunu değerlendirin (2 arter 1 ven, akıntı, kanama, enfeksiyon, herni, anomali) 

4. Derinin rengini ve turgorunu değerlendirin. 

Ekstremiteler 
1. Hareket ve simetri açısından değerlendirin 

Doğuştan Kalça Çıkığı Muayenesini yapın 
1. Bebeği sert ve düzgün bir zemin üzerine yatırın (ısı kaybını önleyin) 
2. Bacakları kalça ile 90 o açı yapacak şekilde fleksiyona getirin ve diz boyuna bakın (Etkilenen dizin düzeyi diğer 

dizden daha aşağıdadır). 

3. Baş parmağınız patellada diğer parmaklarınız alt ekstremitede olacak şekilde bacakları düz olarak uzatın. Pilileri 

simetrik olarak her iki bacakta kontrol edin. Bacakları havaya kaldırarak perine pililerinin simetrik olup olmadığına 
bakın. 

4. Aynı şekilde bacakları düz şekilde uzatarak bacakların boy uzunluğunun  

eşit olup olmadığına bakın (Etkilenen bacak diğer bacaktan kısadır). 

 


