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17 KASIM DÜNYA PREMATÜRE GÜNÜ (2021) 
 
Sağlıklı bir yaşamın temeli, sağlıklı bir gebelik süreci ve sonrasında zamanında ve sağlıklı bir doğum ile 
başlar. Normal gebelik süreci tamamlanmadan, 37. gebelik haftasından önce doğan bebeklere 
prematüre bebek denmektedir. Bu durum bebeklerde ciddi sağlık problemlerine, ölümlere veya uzun 
süreli hastane bakımı gerekliliğine sebep olmaktadır.1 Dünyada her yıl 15 milyon bebek prematüre olarak 
doğmaktadır. Bu sayı dünyadaki tüm bebeklerin onda birinden fazlasına denk gelmektedir ve bu 
bebeklerin yaklaşık %10’u prematüreliğe bağlı problemler sonucunda hayatını kaybetmektedir. Beş yaş 
altı ölüm nedenlerine bakıldığında bu nedenlerin başında prematüre doğuma bağlı komplikasyonlar 
gelmektedir. Her yıl yaklaşık 6,3 milyon beş yaş altı çocuk ölümünün 1,1 milyonu prematüre doğum 
nedeniyle gerçekleşmektedir.2 Günümüzde prematüreliğe bağlı olarak 30 saniyede bir bebek ölümü 
gerçekleşmekte olup; bu sıklığın AIDS, sıtma ya da ishale bağlı bebek ölümlerinden fazla olduğu 
görülmektedir. Bunun yanı sıra prematüre doğup yaşayan bebekler ise hareket ve denge sorunlarının 
eşlik ettiği serebral palsi adı verilen klinik tablo, işitme ve görme kayıpları gibi çeşitli sağlık problemleri 
ile karşı karşıya kalmaktadır.3  
 
Prematüre doğum sonucu görülen ölümler ve komplikasyonları önleme, sağlıklı bir gebelik ile başlar. 
Gebelik öncesi, gebelikler arası ve gebelik sırasında uygun bakım verilmesi tüm kadınların sağlıklı bir 
gebelik deneyimine sahip olmasını sağlayacaktır. Gebelik sırasında uygun diyet; tütün ve madde 
kullanımının önlenmesi ve gebelikle ilgili riskli durumların tespit edilmesi için gebelik boyunca uygun 
aralıklarla hekime başvurulması prematüre doğumların azaltılmasını sağlayabilir.4  
 
Prematüre doğumun önemini vurgulamak ve gerekli önlemleri almak büyük önem taşımaktadır. Dünya 
Prematüre Günü ağır yeti yetimi ve ölüm yükü gibi erken doğumun ağır sonuçlarına dikkat çekmek ve 
çözüm bulmak için önemli bir fırsattır. Bu nedenle tüm dünyada 2011 yılından itibaren 17 Kasım “Dünya 
Prematüre Günü” olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde de son birkaç yıldır “Dünya Prematüre Günü” çeşitli 
etkinlikler ile kutlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü de ülkemizde 
prematürelik hakkında farkındalığı artırmak amacıyla Bakanlığın ana binasını 17 Kasım 2016’da mor 
renklerle ışıklandırmıştır.5 
 
Dünya Prematüre Günü 2021 yılı küresel teması “Sıfır Ayrılık: Şimdi harekete geç! Ebeveynleri ve erken 
doğan bebekleri bir arada tutun. (Zero Separation: Act now! Keep parents and babies born too soon 
together) olarak seçilmiştir.6 

 

 
1 [Internet] http://www.marchofdimes.org/mission/the-economic-and-societal-costs.aspx/ Erişim Tarihi: 05.11.2021. 
2 [Internet] https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth Erişim Tarihi: 06.11.2021. 
3 [Internet]  https://www.efcni.org/activities/campaigns/wpd/wpdmaterial/ Erişim Tarihi: 10.11.2021  
4  BALKAYA, N. A., VURAL, G., & EROĞLU, K. (2014). Gebelikte belirlenen risk faktörlerinin anne ve bebek sağlığı açısından ortaya çıkardığı 
sorunlar. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 6-16 
5 [Internet]https://www.saglik.gov.tr/TR,12702/saglik-bakanligi-premature-bebekler-icin-mor-renge-burundu.html Erişim Tarihi: 
10.11.2021  
6 [Internet] https://www.efcni.org/activities/campaigns/wpd/ Erişim Tarihi: 15.11.2021. 

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/preterm-birth
https://www.efcni.org/activities/campaigns/wpd/wpdmaterial/
https://www.saglik.gov.tr/TR,12702/saglik-bakanligi-premature-bebekler-icin-mor-renge-burundu.html

