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ÖNSÖZ
Gebeliğin sonlanması olan doğum, mucizevi bir olay ve kadın için özel bir deneyimdir. Bu
özel ve mucizevi deneyimin olumlu duygularla yaşanıp hatırlanması gerekirken, çoğunlukla kadın
için yıpratıcı ve travmatik olabilmektedir. Doğum eylemi ani gelişen bir süreçtir. Anne adayı doğum
öncesi kontrole geldiğinde herhangi bir komplikasyon geliştiyse doğuma alınabilir. Doğuma
hazırlıksız olarak gelen anne için bu durum endişe vericidir. Özellikle kırsal kesimden anne adayları
doğum öncesi kontrol için bu hastaneye gelmektedir. İhtiyaç sahibi anneler doğuma hazırlıksız
yakalandıklarında bebekleri çarşafa sarılmaktadır. Klinikte gözlemlenen bu durumdan sonra özellikle
ihtiyaç sahibi annelere ve bebeklerine destek olması bakımından bu proje tasarlanmıştır. Atatürk
Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenen proje başarıyla tamamlanmıştır.
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ÖZET
Doğum eylemi ani gelişen bir süreçtir. Gebe hastaneye kontrole geldiği zaman ani bir
komplikasyon geliştiyse doğuma alınabilir. Bu nedenle anne doğuma hazırlıksızdır. “Doğum
Kıyafetin Benden” projesinin amacı, hastaneye gelip hazırlıksız olarak doğuma alınan ya da ihtiyaç
sahibi olan anne ve bebeğinin doğum kıyafetlerini temin etmektir. Bunun için Atatürk Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Obstetri Kliniği’nde bir ihtiyaç dolabı oluşturulmuş anne
ve bebekle ilgili kıyafetler (*Lohusa Anne Pijama Takımı (5 Takım), *Anne için Ped (5 paket),
*Bebek için Bez (2 paket), *Bebek Hastane Çıkışı Seti (10 takım-zıbın, eldiven, şapka, çorap,
body, önlük, mendil, battaniye, tulum v.b) dolaba konularak ihtiyaç sahibi anne ve bebeklere
dağıtılması için klinik hemşiresine teslim edilmiştir. Klinik sorumlu hemşiresi, ihtiyaç sahibi olan
anne ve bebeğin bu uygulamadan faydalanması için gerekli hassasiyeti göstermesi konusunda
bilgilendirildi. Bu projeyle, anne karnında sıcak bir ortamdan soğuk bir ortama gelen bebeğin
üşümesi engellenmiş olacaktır. Böylece bebeğin temel gereksinimlerinden olan bakım ihtiyacı
yerine getirilmiş olacak ve güven duygusu zedelenmeyecektir. Doğuma hazırlıksız olarak gelen ya
da ihtiyaç sahibi olan anneleri mutlu görmek bizi de mutlu edecektir. Çünkü; mutlu anne; mutlu
çocuk, mutlu aile ve mutlu toplum demektir.
Anne ve bebekle ilgili kıyafetlerin yerleştirildiği dolabın üzerine toplumsal duyarlılık
projeleri

tarafından

desteklendiğini

gösteren

etiket

yapıştırılmıştır.

Projenin

gerçekleştirilebilmesi için Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanı ile görüşülerek sözlü onam ve
hastaneden yazılı izin alınmıştır.
Bu proje Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: doğum, anne kıyafeti, bez, bebek kıyafeti
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ABSTRACT

Birth is a spontaneous process. If there is a sudden complication when the pregnant comes to
the hospital for control, it can be taken into delivery. Therefore, the mother is unprepared for birth.
The aim of the “Your Birth Dress is from Me” project is to provide maternity clothes for the mother
and her baby who come to the hospital and give birth unprepared or who are in need. For this, a
need cabinet was created in the Obstetrics Clinic of Atatürk University Health Application and
Research Center for mother and baby clothes (pajama set and pad for the mother, diapers for the
baby, hospital delivery set (underwear, gloves, hat, socks, body, apron, etc.) handkerchiefs, blankets,
overalls, etc.)) were placed in the closet and handed over to the clinic nurse for distribution to
mothers and babies in need. The clinic responsible nurse was informed about showing the necessary
sensitivity in order for the mother and baby in need to benefit from this application. With this project,
the baby coming from a warm environment to a cold environment in the womb will be prevented
from getting cold. Thus, the baby's basic needs of care will be fulfilled and the sense of trust will
not be damaged. It will make us happy to see happy mothers who come unprepared for childbirth or
who are in need. Because; happy Mother; means happy child, happy family and happy society.
A label showing that it is supported by social awareness projects was affixed on the closet
where the clothes related to the mother and baby were placed. Verbal consent and written permission
from the hospital were obtained in consultation with the Head of the Department of Obstetrics and
Gynecology in order to realize the project.
This project was supported by Atatürk University Social Awareness Projects.

Keywords: baby clothes, birth, maternity clothes, nappy
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YÖNTEM
Projenin Türü
Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir.
Projenin Amacı
Doğum eylemi ani gelişen bir süreçtir. Gebe hastaneye kontrole geldiği zaman ani bir komplikasyon
geliştiyse doğuma alınabilir. Bu nedenle anne doğuma hazırlıksızdır. Bu projenin amacı, hastaneye
gelip hazırlıksız olarak doğuma alınan ya da ihtiyaç sahibi olan anne ve bebeğinin doğum
kıyafetlerini temin etmektir.
Projenin Yapıldığı Yer ve Zaman
Proje yürütücüsü tarafından 27.07.2021 tarihinde saat 14:00’de Atatürk Üniversitesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Obstetri Kliniği’nde gerçekleştirilmiştir.
Projenin Uygulanışı
Araştırma kapsamında öncelikle piyasa araştırması yapıldı. Proje kapsamındaki malzemelerin en
etkili, verimli ve maliyet açısından uygun olan örneklerini Erzurum il merkezinde bulunan birçok
satış merkezinden fiyat alındı. Maliyet ve kalite bakımından en uygun olan yer belirlenerek
malzemeler (*Lohusa Anne Pijama Takımı (5 Takım), *Anne için Ped (5 paket), *Bebek Hastane
Çıkışı Seti (10 takım), *Bebek için Bez (2 paket)) alındı. Esnaftan alınmasının nedeni, pandemi
sürecinde ekonomik açıdan sıkıntıda olan esnafı kalkındırmaktır. Ayrıca “Atatürk Üniversitesi
Toplumsal Duyarlılık Projeleri tarafından desteklenmiştir” stickerı bastırıldı. Kurallara uygun
şekilde fatura talep edildi. Projenin gerçekleştirilebilmesi için Kadın Doğum Anabilim Dalı
Başkanı ile görüşülerek sözlü onam ve hastaneden yazılı izin alındı. Alınan malzemelerin
yerleştirildiği dolaba toplumsal duyarlılık projeleri tarafından desteklendiğini gösteren sticker
yapıştırıldı. Malzemeler teslim edilmeden önce klinik hemşiresi aranarak uygun gün ve saat
belirlendi. Alınan tüm malzemeler Obstetri Kliniği’ne götürüldü. Malzemeler, sosyal mesafe ve
maske kuralına dikkat edilerek teslim edildi. Alınan malzemeler klinik hemşiresi ile birlikte ihtiyaç
dolabına yerleştirildi, fotoğraflar çekildi ve proje başarılı bir şekilde tamamlandı.
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PROJE KAPSAMINDA ALINAN MALZEMELERE AİT BİLGİLER
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER

Resim 1. Alınan kıyafetler
*Bebek hastane çıkış seti (10 takım),
*Lohusa pijama takımı (5 takım),
*Anne pedi (5 paket) ve bebek bezi(2 paket)
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Resim 2. Alınan kıyafetlerin küçük bir sergisi
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Resim 3. Klinikte Oluşturulan İhtiyaç Dolabı
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Resim 4. Alınan kıyafetlerin Klinik hemşiresine teslim edilmesi
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SONUÇLAR
“Doğum Kıyafetin Benden” projesi kapsamında alınan malzemeler Atatürk Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Obstetri Kliniği’ne teslim edildi. Klinikte önceden
hazırlanan ihtiyaç dolabına yerleştirildi. Klinik başkanına ve klinik sorumlu hemşiresine bu
projenin Atatürk Üniversitesi Toplumsal Destek Projeleri tarafından desteklendiği belirtildi.
Klinik sorumlu hemşiresi, ihtiyaç sahibi olan anne ve bebeğin bu uygulamadan faydalanması için
gerekli hassasiyeti göstermesi konusunda bilgilendirildi. Klinik çalışanları da bu proje için bizlere
çok teşekkür ettiler. Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma
Merkezi’ne teşekkür ederiz.
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