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Normal doğum, annenin son adet tarihinin ilk gününden itibaren hesaplandığında 40 haftada 

gerçekleşmektedir. Erken doğum (prematürite), son adet tarihinden itibaren 37 hafta, yani 

yaklaşık 9 aylık süreden önce gerçekleşen doğumlardır ve bu şekilde doğan bebekler, 

"prematüre bebek" olarak nitelendirilirler.1 

Dünya Prematüre Günü, erken doğumlara olan farkındalığı artırmak ve erken doğan bebekler ile 

ailelerinin ihtiyaçlarına dikkat çekmek için her yıl 17 Kasım’da çeşitli etkinlikler aracılığı ile 

gündeme taşınmaktadır. Bu gün ile ayrıca 5 yaş altı çocuklar arasında önde gelen ölüm nedeni 

olan erken doğuma dünyanın ilgisini artırmak da amaçlanmıştır. Tarihte ilk kez 2013 yılında 

dünya çapında erken doğum ile ortaya çıkan istenmeyen durumlar, enfeksiyon hastalıklarının 

gerilemesi ile, 5 yaş altı çocuk ölümlerinde birinci sıraya yerleşmiştir.2  

Rahim ile ilgili sorunlar, çoğul gebelikler, enfeksiyonlar, stres erken doğuma sebep olabilmektedir. 

Erken doğumun ‘erken’ ve ‘geç’ olmak üzere çeşitli istenmeyen sonuçları bulunmaktadır. Genel 

olarak bir bebek ne kadar erken doğduysa ve vücut ağırlığı ne kadar düşükse, sağlık sorunları 

görülme ihtimali o derecede artar.1 

Erken dönem sorunlar; sağlık sorununun çözülemeyip uzun süre devam etmesi, solunum 

problemleri, kalp hastalıkları, enfeksiyonlar, sindirim sistemi problemleri, beyin kanaması, 

sarılıktır.1  

Geç dönem sorunlar; hareket ve denge sorunlarına yol açan serebral palsi adı verilen klinik tablo, 

görme sorunları, beyni etkileyen problemler, büyüme gelişme problemleri, ileri yaşta ortaya çıkan 

sağlık sorunlarıdır.1  

Nasıl destek olunabilir? 

Prematüre bebeğe sahip olmak hem zor, hem de streslidir. Hastane çalışanları ve sosyal hizmet 

uzmanlarının zor zamanlarda aileye destek olması gerekmektedir. Destekleyici gruplar hem 

bebeğe, hem ebeveyne hizmet veriyor olmalıdır. Ayrıca aynı sorunu yaşayan kişilerle iletişim 

sağlayabilmek ebeveyne yardımcı olacaktır. Tüm bu aşamalarda katkı sağlamak destek için 

önemlidir.1 

                                                           
1 Patient information: When a baby is born premature (The Basics). [Internet] http://www.uptodate.com/contents/when-a-baby-is-

born-premature-the-basics?source=see_link. Erişim:14.11.2014. 
2 World Prematurity Day. [Internet] http://www.who.int/pmnch/media/events/2014/wpd/en/. Erişim:14.11.2014. 
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