Evde Suni Sancı ile Doğumu Başlatma
(Poliklinikte Suni Sancı ile Doğumu Başlatma)
(Induction of Labour at Home (Outpatient Induction of
Labour) – Turkish)
‘Poliklinikte suni sancı ile doğumu başlatma’ nedir?
Your doctor and midwife should have explained why you need an
‘Poliklinik indüksiyonu/suni sancı verilmesi’, doğum indüksiyonunu başlattıktan sonra eve gitmek ve
induction of labour. Please do not hesitate to ask if you have any
24 saat sonrasında değerlendirme yapılması için hastaneye geri dönmeniz anlamına gelir. Eğer,
questions or wish to discuss this further.
bu zaman zarfında, sancılarınız başlar veya suyunuz gelirse hastaneye geri dönmeniz gerekir.
•

Alternatifi, indüksiyon için hastanede kalmanızdır (yatılı indüksiyon).
Neden suni sancı ile doğumun başlaması hastane dışında oluyor?

•

Doğumunuz başlamadan önce, hastanede daha az zaman geçireceksiniz.

•

Kadınların çoğu doğumun başlamasını beklerken, kendilerini evlerinde daha konforlu ve
rahat hissederler.
Kimler bu servisten (suni sancı verildikten sonra hastane dışında doğumu bekleme)
yararlanabilir?

•

Doktorunuz ve ebeniz, siz ve bebeğiniz için güvenli olduğunu düşünürlerse, suni sancı
verildikten sonra doğumu evde bekleme seçeneğini sunacaklardır.

•

Hastaneye dönene kadar, evde sizinle kalacak akraba veya eşinizi ayarlamanız gerekir.

•

Yakınınızda/yanınızda ulaşabileceğiniz bir telefonun olması gerekir.

•

Hastaneye kolayca dönebilmeniz için ulaşım ayarlanmıs olmalıdır.

Gerekli telefon numaraları
Hamilelelik acil /Triage: 020 7288 5880
Hamilelik Kliniği: 020 7288 5005
Doğumhane: 020 7288 5502

O gün ne olur?
•

Ebe ve doktorunuz Hamilelik Değerlendirme Ünitesi’nde veya Doğum
Öncesi (Murray) koğuşunda görülmeniz için randevu ayarlayacaktır.

•

Lütfen hamilelik dosyanızı yanınızda getirmeyi unutmayın.

Aşama 1
•

Tansiyonunuzu, nabzınızı, ateşinizi ve idrar örneğinizi kontrol
edeceğiz.

•

Suni sancının sürecini konuşup, sorularınızı yanıtlayacağız.

•

CTG makinesinde bebeğinizin kalp atışını yaklaşık 30 dakika
dinleyerek/izleyerek bebeğinizin iyi olup almadığını kontrol
edeceğiz.

•

Bebeğinizin pozisyonunu ve çevresindeki amniyon sıvısını
(bebeğin bulunduğu kesenin içindeki sıvı) kontrol edeceğiz.

Aşama 2
•

Sizinle indüksiyon yöntemini konuşacağız: bu bir hormon
(prostaglandin) olup, jel veya fitil de (Prostin veya Propess)
olabilir. Alternatif olarak, rahim ağzının hafifçe açılması için,
küçük bir balon kateter/sonda (Cook balon) veya küçük
çubuklar (Dilapan) yerleştirilebilir (lütfen ek 1’e bakın).

•

Hazır olduğunuzda ebe veya doktor rahim ağzını kontrol
etmek ve indüksiyon hormonlarını veya cihazı takmak için
dahili (alttan) bir muayene yapacaktır.

Aşama 3
Eğer size bir hormon indüksiyonu uygulanıyorsa:
•

•

Propess (hormonlu fitil) verildikten sonra, bebeğinizin kalp atışları
tekrar 30 dakika için izlenir/dinlenir. Bebeğin kalp atışı normal ise, 30
dakika hastanede dolaşmanız teşvik/tavsiye edilecektir.
Suyunuz boşalırsa, karnınızda sertlik/sıkışma, kanama veya başka
bir endişe yaşarsanız derhal annelik/hamilelik ünitesine geri
dönmelisiniz.

Eğer balon sonda/kateter veya Dilapan (hormonlu çubuk)
yerleştirilmişse :
• Balon kateter/sonda veya Dilapan (hormonlu cubuk) yerleştirildikten
sonra, doktor veya ebe bebeğin kafasının rahim ağzında olup
olmadığını kontrol etmek için muayene edecektir.

Aşama 4

•

İstediğiniz soruları sorma fırsatı verilecek ve endişelenecek
herhangi bir durum yoksa eve gidebileceksiniz.

•

Saat 17:00 gibi bir ebe tarafından, bir sorun yaşayıp
yaşamadığınızı kontrol etmek için telefonla aranılacaksınız.

Evde normal aktivetilere devam edebilir ve normal şekilde yeyip
içebilirsiniz.

Evde olması beklenilen
•

•

•
•

Regli/ay adeti sancısı gibi ağrılar, sırt ağrısı veya bacaklarınızın üst kısmında
derin ağrılar hissedebilirsiniz. Bunlar rahim ağzının açılması için verilen ilacın
etkileridir. Ayrıca rahimde ‘sıkmalar’ yaşayabilirsiniz (rahmin ağrısız veya
hafif ağrılı kasılmaları).
Bu semtomlara Paracetamol, duş almak veya TENS makinesi kullanmak
yardımcı olabilir.
Yan tesirleri var mı?
Prostaglandin’ler bazen bulantı, kusma, ishal, ateş veya vajinal tahriş gibi
yan etkiler gösterebilirler.
Nadiren, Prostaglandin’e karşı çok hassasiyet gösterip, çok sık ve güçlü
kasılma/sancı çekmeye başlayabilirsiniz.

Hastane ile ne zaman iletişime geçilmeli
Aşağıdakilerden herhangi biri oluşursa, lütfen hemen
020 7288 5880 telefonu arayın:
•

İlaca karşı hassasiyet – Protaglandin’e karşı hassasiyet gösterirseniz nadiren de olsa, çok
sık ve/veya çok güçlü sancılarınız başlayabilir.
o Triage’ı (hamileler için acil bölümü) arayın veya doğrudan hastaneye dönün..
o Kasılma/sancılarınız 10 dakikada 5 defadan fazla, yani her iki dakikada görülen
sancılar birden fazla ise hastaneye geri dönmeniz gerekecektir.

•

Doğumun oluşumu – Kasılmalarınız sık sık (her üç dakikada birden fazla ) oluyorsa, sancı
uzun ve çok şiddetliyse, hastaneye geri dönmenizi isteyebiliriz. Önce telefonla arayıp bir
ebe ile konuşun.

•

Vajinadan taze kırmızı kan gelmesi (kanama) - (genelde rahim ağzının muayenesinden
sonra, rahim ağzında açılma başladığında gelen, normal kanlı- mukuslu akıntı ‘ ‘işaret/nişan’
dışında olan kanama) Ancak, emin değilseniz, lütfen önce arayıp bizimle konuşun.

•

Sürekli olan karın ağrısı.

•

‘Suyun gelmesi’- (zarın yırtılması): Gelen su berrak su renginde olabilir. Fakat, aynı
zamanda biraz ‘nişan’ile karıştıysa pembe olabilir. Yeşil/siyah gelmesi de, bebeğin ana
rahminde ilk kakasını (mekonyum) yapmış olmasından dolayı ‘nişan’ ile karışmış
olmasından dolayı olabilir. Hastaneye geri gelmeniz gerekecektir.

•

Şiddetli yan tesirler– Daha önce bahsedilen yan etkilerden herhangi biri, şiddetli bulantı

•

ve /veya kusma gibi rahatsızlıkların oluşması.

•

Bebeğinizin hareketlerinde azalma – Bebeğinizin normalinde hareket ettği kadar hareket
etmediğini düşünüyorsanız.

•

Eğer fitil veya balon kateter/sonda düşerse
o Eğer Propess düşerse, hastaneye geri gelmeniz gerekir. Yeniden yerleştirilmesi
gerekebilir.
o Balon kateter/sonda veya Dilapan (hormonlu çubuk) düşerse, (balon ve Dilapan
sizdeyse) lütfen 24 saat sonra hastaneye geldiğinizde geri getirin.

24 saat sonrasında ne olacak?
•

Bazı kadınlar indüksiyon uygulamasından etkilenmezler. Bu,
indüksiyonun işe yaramadığı anlamına gelmez. Çünkü, rahim ağzında
sessizce/tepkisiz açılma olabilir.

•

İndüksiyon uygulamasının başlamasından 24 saat sonra hastaneye
geri dönmelisiniz.

•

Sizin ve bebeğinizin kontrolünü yapıp, rahim ağzını inceleyebilmek için
vajina/alttan muayene etmemize de izin verip vermeyeceğinizi
soracağız. Bu, indüksüyonun bir sonraki aşamasına karar vermemize
yardımcı olacaktır.
o Eğer bu uygulama ile rahim ağzı açıldıysa, doğumhanede
(Labour Ward) veya Birth Centre’da (hamilelik kliniğinde
kararlaştırılmışsa) oda ayarlanıp, indüksüyona ‘suyunuzu
patlatarak’ (suni olarak bebeğin bulunduğu kesenin zarının
patlatılması) devam edebiliriz.
o Eğer rahim ağzında açılma olmazsa, birlikte başka tedavi
seçeneklerini konuşacağız.

Gerekli telefon numaraları
Hamilelelik acil /Triage: 020 7288 5880
Hamilelik Kliniği: 020 7288 5005
Doğumhane: 020 7288 5502

Hatırla: Lütfen aşağıdaki durumlarda hastaneyi telefonla arayın:
•

Her 3 dakikada bir olan sancınız, bir defadan fazla olduysa.

•

Vajinal kanamanız olduysa (işaret/nişan dışında)

•

Suyunuzun boşaldığını düşünüyorsanız

•

Propess fitili, balon kateter veya Dilapen çubuk düştüyse

Ek 1
Balon catheter/Balloon catheter

Propess/Fitil

Dilapan/hormon içeren çubuk

Patient Advice and Liaison Service (PALS) - Hasta Tavsiye ve İrtibat Servisi
Eğer övgü ve şikayetiniz veya endişeniz var ise lütfen 020 7288 5551’li telefonu
arayarak veya whh-tr.whitthealthPALS@nhs.net internet adresine E-posta
göndererek PALS servisimiz ile iletişime geçiniz.
Eğer bu broşürün büyük baskılı, sesli veya tercüme edilmiş kopyasına ihtiyacınız
varsa, lütfen 020 7288 3182 numaralı telefonumuzu arayınız. İhtiyaclarınızı
karşılamak için elimizden geleni yapacağız.
Twitter.com/WhitHealth
Facebook.com/WhittingtonHealth
Whittington Health NHS Trust
Magdala Avenue
London
N19 5NF
Phone: 020 7272 3070
www.whittington.nhs.uk
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