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Postneonatal ( 5-52 hafta ) ölümler sürdürülen özel programlarla daha hızla azaltılmış, 1983-98
yılları arasında binde 54’den, binde 16.9’a inmiş, ancak neonatal ölümler binde 42’den binde 25.8’e
inerek daha yavaş bir değişim göstermiştir.
Sağlığın temel göstergelerinden biri olan Bebek Ölüm Hızı Türkiye’de binde 33 olup, bu ölümlerin
% 63’ü ilk bir ay içinde,bunun da %53’ü ilk gün içinde olmaktadır.
Yenidoğan sağlığında öncelikli konular olan; doğum öncesi bakımın nitelik ve nicelik olarak
düzeltilmesi, her doğum için sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanması, doğum sırasında ve erken
yenidoğan döneminde optimal yaklaşımın sağlanması, yüksek riskli gebe ve yenidoğanın tanınması
uygun bakım ve sevk zincirinin sağlanması önem taşımaktadır.
Genel Müdürlüğümüz, ortaya çıkan önceliklere göre, yürütülen hizmetlere yeni çalışmaları
ekleyerek, sağlık düzeyini yükseltecek kapsamlı hizmet sunumu vizyonu ile üzerine düşen görevi
yerine getirmeye devam etmektedir.
Yenidoğanın hemorajik hastalığı K vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkan bir tablodur. K vitamini

eksikliği kanama diatezi olmaksızın beşinci gündeki yenidoğanların % 50’ sinde görülmesine
karşın,hemorajik hastalığın erken ve geç şekilleri bebeklerin % 0.25- 1.7’sinde görülmektedir.
Yenidoğan bebeklere doğumu takiben yapılacak 1 mg intramusküler(kasiçi) K vitamini,bu
vitaminin eksikliğine bağlı kanamaları önleyecektir.
Genel Müdürlüğümüz ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilgi a) ve b) ‘de tarih ve
sayıları verilen Genelge’ ler, konunun önemi nedeni ile koruyucu sağlık hizmeti kapsamında doğum
sonrası yenidoğana 1 mg K vitamini uygulamasının sağlanması,personelin bilgilendirilmesi ve
doğru uygulamaların sürdürülmesi amacı ile düzenlenmişlerdir.
Geç yenidoğan hemorajik hastalık olgularının görülmesi nedeni ile konunun ilgili genelgeler
doğrultusunda önemle ele alınması ve her yenidoğana kasiçi 1mg K vitamini uygulanmasının
sağlanması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereği için ilgililere emirlerinizi rica ederim.
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