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Öğrenim Hedefleri

• Yenidoğanın ilk muayenesini «Doğum Salonu Dışında Yenidoğan Muayenesi 
Uygulama Klavuzu» na uygun olarak yapar

– En sık görülen doğuştan konjenital rahatsızlıkları söyler

– Doğum haftasına ve gestasyonel haftalarına göre yenidoğanları sınıflandırır

– Doğum haftası göre en az riskin hangi haftalar arasında olduğunu söyler

– Yenidoğanın geçici cilt lezyonlarını sayar.

– Yenidoğanın geçici cilt lezyonlarının adlarını görünce söyleyebilir

• Topuk kanı nasıl alınır basamaklarıyla uygulayabilir

– Topuk kanında Türkiye’de hangi hastalıklar taranır söyleyebilir



Yenidoğan Muayenesi

• İlk 24 saat içerisinde eğitimli bir sağlık çalışanı tarafından yapılmalı

• Doğumhanede resusitasyon ihtiyacı olmayan, rengi iyi ve solunum sıkıntısı 

olmayan bebek mümkün olan en kısa sürede anne göğsüne verilmelidir. 

(Anne-bebek bağlanması)



Yenidoğanın ilk değerlendirmesi

1. Risk Faktörlerini Belirler 

– Birçok konjenital problem prenatal (anne karnındayken) saptanabiliyor, eğer prenatal hastalık ciddi ise 

3. basamak yenidoğan yoğun bakım ünitesi olan bir hastaneye sevk edilmeli (en iyi sevk anne 

karnındadır) (Annenin ve bebeğin dosya-hikaye bilgilerine hakim olunur)

– Annenin hastalıklarını ve bebeğin intrauterin iyilik haliyle ilgili bilgi edinir

– Annenin kan grubuna ve bebeğin kan grubuna göre sarılık açısından riskini belirler

2. Aileye kendini tanıtır

3. Ellerini yıkar

4. Prenatal saptanmamış olan konjenital anomaliler  ve olası hastalıklar açısından bebeği sistematik olarak 

muayene eder

Yenidoğanın ilk muayenesini «Doğum Salonu Dışında Yenidoğan Muayenesi Uygulama Klavuzu» na uygun olarak yapar



Tepeden Topuğa Bebeği Muayene Eder

Yenidoğanın ilk muayenesinde tepeden topuğa özellikle hangi muayeneleri yapması 

gerektiğini söyler ve hasta üzerinde uygular



Yenidoğanın ilk değerlendirmesinin komponentleri

3. Tepeden topuğa bebeği değerlendirir (Bebeği Muayene Eder) 

• Kilo, boy, baş çevresi ölçümlerini alır

• Genel durumunu ve cilt rengini kontrol eder

• Baş-boyunda fontanelleri, yarık damak dudak olmadığını, atipik yüz görüntüsünü, katarakt, 
dudaklarda siyanoz, NG in burundan geçip geçmediğini değerlendirir

• Kardiyovasküler sistemde üfürüm, ritim problemi, göğüs anomalisini değerlendirir

• Ekstremitelerin simetrik hareket edip etmediğini, smian line’ı, talipes-pozisyonel ekinovarus
deformitesi açısından kontrol eder

• Solunum seslerinde anormallik ve solunum sıkıntısı-yetmezliği açısından değerlendirir

• Umblikal kordu, batın distansiyonu, hepatosplenomegaliyi değerlendirir, 

Yenidoğanın ilk muayenesinde tepeden topuğa özellikle hangi muayeneleri yapması 

gerektiğini söyler ve hasta üzerine yapar



Yenidoğanın ilk değerlendirmesinin komponentleri

3. Tepeden topuğa bebeği değerlendirir (Bebeği Muayene Eder) 

• AFN leri kontrol eder

• Genitalyayı muayene eder, testislerin inip inmediğini, hidrokolpos ve şüpheli genitalya
açısından değerlendirir

• Anüsün açık olduğunu kontrol eder

• Kalça çıkığı açısından değerlendirir

• Orta hat defektleri açısından ve sırtta derin gamze, tüylenme, renk değişikliğine bakar

• Cilt bulgularını kontrol eder

• Nörolojik muayenede özellikle ağlama karakteri, emme, yakalama, moro, tonus ve postür
açısından değerlendirir

Yenidoğanın ilk muayenesinde tepeden topuğa özellikle hangi muayeneleri yapması 

gerektiğini söyler ve hasta üzerine yapar



Yenidoğanın ilk bakımının komponentleri

• İlk doz hepatit B aşısının im ve

• K vitamini 1 mg im yapılıp yapılmadığını kontrol eder 

• Konjonktivit profilaksisi uygulandığından emin olur (Bakınız yenidoğan 

konjonktivit profilaksisi uygulama rehberi) 

• En geç yarım saat içerisinde anne ile bebeği buluşturup ilk emzirmenin 

gerçekleştirilmesini sağlar. 

Yenidoğanın ilk bakımının komponentlerini bebeğe uygular 



Yenidoğan Konjonktivit Profilaksisi

▪ Tek damla %2,5 povidon iodin solüsyon

▪ Eritromisin %0,5 pomad

▪ Gümüş nitrat %1 solüsyon (gonokok 
enfeksiyonunun yaygın olduğu yerlerde kullanılır. 
Annede enf varsa tek doz im benzilpenisilin)

NOT: Gümüş nitrat sıklıkla kimyasal konjonktivite 
neden olur. 



Yenidoğan Bebeğin Ailesine Hastaneden 
Çıkmadan Verilmesi Gereken Bilgiler /Eğitimler

• Hastaneden çıkmadan ilk topuk kanının alındığından ve aileye tarama hakkında bilgi 

verildiğinden emin olur (Normalde 3-5. günler arası tek topuk kanı alınması yeterli, Türkiye’de yönetmelik gereği böyle) 

• Anne-bebek uyumu, emzirme eğitimi açısından değerlendirir

• Aileye oto-koltuğu hakkında bilgi verir ve hastaneden oto-koltuğuna yerleştirmeden taburcu 

etmez. 

• Ani bebek ölümü riskleri açısından bilgi verir. Bebeğin nasıl bir ortamda yatırılması gerektiğini 

aileye anlatır

• İşitme Tarama Testinin  en geç bir ay içerisinde yapıldığından emin olur. 

• Sarılık risk faktörlerini değerlendirerek en geç 3 gün içinde sarılık açısından kontrole çağırır, 

aileye acilleri anlatır. 

Yenidoğan bebeğe hastaneden çıkmadan gerekli kontrollerini/taramalarını yapar/yaptırır, anne babasına 

taburcu olmadan önce verilmesi gereken bilgileri verir.



Rutin Olmayanlar

• Taburcu olmadan nabız okimetre ile konjenital kalp hastalığı 

taraması yapar

• Riskli Bebeklere Koza stratejisi (Boğmaca için) hakkında bilgi verir

• Prematüre bebeklerde endikasyon olanlara RSV Ig, ROP 

muayenesi açısından bilgi verir. 



ve son ama en önemlilerden 
(the last but not the least)

• Tüm yaptılarını dosyaya ve/veya hastane bilgi 
sistemine kaydeder

Yenidoğanın ilk değerlendirmesini ve aile bilgilendirmelerini dosyaya işler 



En sık görülen konjenital anomaliler
*/1000

En sık görülen konjenital hastalıkların hangileri olduğunu sayar, ve yenidoğan 

bebekte bunların olup olmadığını muayene ile anlar



En sık görülen konjenital anomaliler
*/1000

Bu durumda özellikle en sık görülen konjenital anomaliler açısından hastayı 

mutlaka değerlendirmek gerekir: 

• Konjenital kalp hastalığı: birçoğu muayene ile farkedilmez: pulse oksimetre 

(nabız okimetre) taraması

• Doğuştan kalça çıkığı muayenesi: ilk aylarda muayenenin güvenilirliği 

düşük, 6. haftada (yönetmelik bu şekilde) kalça usg

Bebekte konjenital anomalileri uygun yöntemlerle araştırır



Tanımlar

LBW: low birth weight

VLBW:very low birth weight

ELBW: extremely low birth weight

Yenidoğanları doğum ağırlığına göre olan sınıflar



Tanımlar

• Preterm: <37 0/7 hafta

• Geç preterm-geç prematüre (late preterm): 34 0/7 ile 36 6/7 haftalar arası

• Term 37 0/7 ile 41 6/7 hafftalar arası 

• Erken term (early term): 37 0/7- 38 6/7 haftalar arası

• Tam term (full term): 39 0/7 – 40 6/7 haftalar arası

• Geç term (late term): 41 0/7 – 41 6/7 haftalar arası

• Post Term ≥ 42 0/7 hafta

Yenidoğanların doğum haftası göre olan sınıflamasını yapar



Term

Post-Term

En az risk

Pre-Term

Erken 
Term

39-41w

42w

37 w

41w39 w

22 w

35 w

Geç 
Preterm

Geç 
Term

Doğum haftası göre en az riskin hangi haftalar arasında olduğunu söyler



ÇOK ÖNEMLİ: Elektif sezaryen en erken 39 
haftalıkken yapılmalıdır. 



YAŞAM SINIRI

➢ 23 hafta- 500 gr  → 22w ve 

400gr (surfaktan, antenatal steroidler)

➢ Riskli grup: <32 hafta

➢ En riskli grup: <30 hafta



Fizik Muayenenin İlk ve En Önemli 
Basamağı 

Tüm Vücut İnspeksiyonudur

• Gestasyonel Hafta

• Kilo

• Renk

• Postür-Tonus

• Dismorfolojik Bulgu







Asimetrik-Simetrik IUGR (IUGG-SGA)

hastanın kilosu, kafa çevresi ve boyu ölçülerek simetrik IUGR mı yoksa
asimetrik bir IUGR mı olduğuna karar verilir.

SGA doğum kilosu 2 SD (veya %10’ un (10p) altında olan ) bebeklere
denir

IUGR (IUGG): doğumdaki potansiyelinin altında kalmış olan bebeklere
denir. Her IUGR illa SGA doğmak zorunda değildir ama her SGA IUGR
dır.

İnsidans %5 - %8 

%40 idiyopatik

Ölü doğum, prematürite, perinatal morbidite riski ↑

SGA: Small for gestational age
IUGR: Intrauterine growth retardation
IUGG: Intrauterin gelişme geriliği
LGA: Large for gestational age



Bir bebek SGA olmadan IUGR olabilir ve hipoglisemi ve fetal

distres açısından riski artmıştır 



Ballard
Skorlaması

Maturasyon
/ Gestasyonel

Haftanın 
Tahmini 

İçin 
Kullanılır







Asimetrik-Simetrik IUGR (IUGG-SGA)

hastanın kilosu, kafa çevresi ve boyu ölçülerek simetrik IUGR mı yoksa
asimetrik bir IUGR mı olduğuna karar verilir.

SGA doğum kilosu 2 SD (veya %10’ un (10p) altında olan ) bebeklere
denir

IUGR (IUGG): doğumdaki potansiyelinin altında kalmış olan bebeklere
denir. Her IUGR illa SGA doğmak zorunda değildir ama her SGA IUGR
dır.

LGA: 90 th persentilin veya 2 SD un üzerinde kilosu olan

Diabetik anne bebeklerinde hipotoni, hipoglisemi, sarılık, polisitemi,
RDS daha sık görülür. Aynı zamanda konjenital hastalıklarda da artış
mevcuttur. (yaklaşık %5) bebek

RDS: Respiratuvar Distres Sendromu
SGA: Small for gestational age
IUGR: Intrauterine growth retardation
IUGG: Intrauterin gelişme geriliği
LGA: Large for gestational age





Postterm infantların mekonyum aspirasyonu ve 

pnömonisi açısından daha risk altında olduklarını 

unutmamak lazım



30 34 39 43 

Gestasyonel Hafta





Fizik Muayenenin İlk ve En Önemli 
Basamağı 

Tüm Vücut İnspeksiyonudur

• Gestasyonel Hafta

• Kilo

• Renk

• Postür-Tonus

• Dismorfolojik Bulgu









Fizik Muayenenin İlk ve En Önemli 
Basamağı 

Tüm Vücut İnspeksiyonudur

• Gestasyonel Hafta

• Kilo

• Renk

• Postür-Tonus

• Dismorfolojik Bulgu







Fizik Muayenenin İlk ve En Önemli 
Basamağı 

Tüm Vücut İnspeksiyonudur

• Gestasyonel Hafta

• Kilo

• Renk

• Postür-Tonus (nörolojik muayenenin de bir parçasıdır)

• Dismorfolojik Bulgu







BAŞ & BOYUN



Ağlayınca açılan/düzelen siyanozda hangi 
hastalığı düşünmek gerekir?  



Choanal Atrezi
Ağlayınca açılan/düzelen siyanozda hangi 

hastalığı düşünmek gerekir?  



Baş Çevresi - MikrosefaliBaş Çevresi - Mikrosefali



Baş Çevresi - Makrosefali



Baş Çevresi  
Hidrosefali

Transüliminasyon (+)



Başta Şekil Bozuklukları





Sefal hematomların altında kırık olabilir

Kaput suksadaneumlar neredeyse her zaman masumdur

Subgaleal hematomlar hayatı tehdit edecek kadar kanamaya 

neden olabilir. 

Epidural kanama nöbetle gelebilir 



Overriding

Bebeğin normal doğum eylemine bağlı overridingi olduğu
durumlarda baş çevresinin ölçülmesi yanlış sonuçlar verebilir; bu
yüzden bu bulgular ortadan kaybolduktan sonra baş çevresinin
ölçülmesi daha uygun olacaktır.



Fontanaller (ön-arka)

• Açık/Kapalı

• Çok geniş

Kemikler- Sütürler

• Over riding ? 

• Sefal Hematom / Kaput Suksadaneum







Kraniosinostoz

Turricephaly

(Koronal ve 

Lambdoidal sütürlerin

Erken kapanması)







Posizyonel platiosefali ile lambdoidal sinostozu muayene ile ayırır. 



Posizyonel platiosefali ile lambdoidal sinostozu muayene ile ayırır. 









AĞIZ



Yenidoğan döneminde dişi muayene eder ve müdahelesini yapar



Yenidoğanda yarık dama ve yarık dudak muayenesi yapar. 









GÖZ

















Konjenital 

Glokom

Intrauterin

göz içi basınç

artışına bağlı



• Sürekli göz yaşı gelmesi, fotofobi

• Erken dönemde cerrahi gerektirir (goniotomy, trabeculotomy)

• Nedeni: gözdeki filtrasyon mekanizmasi-ının çalışmaması

• Tedavi edilmediğinde optik atrofi ve körlükle sonuçlanır

ÖNEMLİ NOT: Sürekli  göz yaşı gelmesi nasolakrimal kanalın kapanıklığına 

da bağlı olabilir, 1 yaşına kadar takip





Baş & Boyun















KULAK









OSKÜLTASYON

Arteriovenöz malformasyonların ve galen 
veni anevrizmasının değerlendirilmesinde 

önem taşıyabilir. Bazı sağlıklı yenidoğanlarda 
da hafif bir üfürüm duyulabileceği 

unutulmamalıdır. 



DERİ 







Fizyolojik Geçici Deri Bulguları

Toksik Eritem (pyodermik deri lezyonlarından ayırt edilmelidirler)





Geçici Fizyolojik Deri Bulguları

• Işığa bağlı döküntüler (özellikle fototerapi alan çocuklarda görülen 

eritematöz deri lezyonları)

• Mongol Lekesi (genellikle 1 yıla kadar kaybolurlar)



Yenidoğanın Bening Püstüler Melanosisi

• Doğumdan itibaren var

• Çoğunlukla el ve ayaklarda dorsal ve lateral yüzeyde

• Sınırları iyi belirlenmiş

• Veziküler

• Koyulaşarak iyişeir

• Büllöz impetigo ile ayırıcı tanısı önemli







Sucking Blisters

• These lesions are present at birth, most often over the dorsal and lateral 
aspect of the wrist. They may appear like well demarcated bruises or they 
may be vesicular. They can be either bilateral or unilateral. Less often, they 
may be noted more proximally in the forearm. The infant is noted to exhibit 
excessive sucking activity. The absence of lesions in other parts of the body 
and the otherwise well appearance of the infant would rule out pathological 
disorders presenting with similar lesions. 

• In the lower image, the blister present on the dorsal surface of the second 
finger burst open discharging yellow serous fluid. Such a lesion may be 
confused with bullous impetigo but the time of onset, the location and the 
examination should differentiate the two.







Milia

Milia



Epstein İncileri & Bohn nodülü



Miliaria-İsilik



Seboreik Dermatit - Konak



Neonatal Acne



Pişik (Diaper dermatit) 



İkterus



Solukluk



Hiperpigmentasyon 

• Özellikle  adrenogenital sendrom açısından 
dikkatli olunmalıdır. 

• Skrotum, labialar ve meme başları önemli 
noktalardır.

• 24. saatte 17-OH Progesteron ile tarama 
yapılmalıdır.  



Verniks Kazeoza
Intrauterine hipokside kalmış bebeklerde v.k. çok azalır; hatta tamamen 
kaybolabilir 



Kutis Marmaratus



Lanugo



Harlequin 

Renk Değişikliği 
(palyaço bebek)

Harlequin 

Baby



Hemanjiomlar

▪ Kapiller Hemanjiom

▪ Kavernöz Hemanjiom

▪ Makuler
hemanjiomlar
(Salmon Lekeleri) 



EKSTREMİTE MUAYENESİ







Kalça Çıkığı Muayenesi

• Abdüksiyon kısıtlılığı

• Pili asimetrisi

• Barlow Test → Ortalani Test

• Dizlerin farklı seviyede olması (Galaazzi
bulgusu)



Abdüksiyon Kısıtlılığı



Pili Asimetrisi



Barlow Test



Ortalani Test 



Galeazzi Sign



GÖĞÜS MUAYENESİ

• Solunum Sistemi Muayenesi ayrıntılı olarak 
yenidoğanın solunum sıkıntısı dersinde 
anlatılacak. 

• Göğüs deformitelerini atlamamak gerekir





KARIN MUAYENESİ

• Göbek Kanaması

• Göbek akıntısı

• Göbek granülomü

• Patent omflaomezanterik duktus

• Patent Urakus

• Omfalosel (ekzomfalos) 

• Gastroşizis

• Ekstrofia Vezika

• Koanal ekstrofi (vezikointestinal fissür) 



KARIN MUAYENESİ...

• PRUNE -BELLY SENDROMU (KARIN KASLARININ 
KONJENİTAL YOKLUĞU)

• DİAFRAGMA HERNİSİ

• ÖZEFAGEAL ATRESİ 

• HİPERTROFİK PİLOR STENOSU

• DUEDONAL ATREZİ

• ANOREKTAL ATREZİ





Omfalosel Gastroşizis

Yerleşim Orta hatta Sağda

Eşlik eden anomaliler Sık (en sık kardiyak) Nadir (en sık inmemiş testis ve intestinal atrezi)

Fıtık (Herni) kesesi Var Yok

Umblikal kord Herni kesesin tepesindedir Umblikal kord anatomik yerindedir

Barsak dışı herniasyon Sıklıkla karaciğer Nadir

Barsak infarkt/atrezisi Nadir, barsak yüzeyi normal Sık, herni olan barsak kısalmış ve kalınlaşmıştır







OMURGA MUAYENESİ



Spina Bifida



Sakral Gamze









GENİTAL ORGANLAR

• Ambigius Genitalia

• Vajinal atrezi, imperfore hymen

• Hidrosel, inguinal herniler

• Fimoziz

• Hipospadias (sünnet edilmeleri 
kontraendikedir)

• Epispadias



İmperfore Hymen



Topuk Kanı Nasıl Alınır ve Hangi 
Hastalıklar Taranır

• Fenilketonüri

• Biotidinaz eksikliği

• Hipotiroidi

• Kistik fibroziz (immün reaktif tripsinojen) 





Bakınız: Topuk kanı alma klavuzu


