
APNENİN ÖNLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ 

 

Zeynep Erkut*, Duygu Gözen**, Şadiye Dur* 

*Araş. Gör., İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

**Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 

 

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gözlenen en yaygın problemlerden birisi olan 

apne, solunumun 20 saniyeden daha uzun süre ile durması veya 20 saniyeden daha kısa süreli 

solunum durmasına oksijen satürasyonunda (SPO2) düşme ya da bradikardinin (<100 atm/dk ) 

eşlik etmesi durumudur (1,2). Prematürelik, merkezi sinir sistemi, solunum sistemi, 

kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem, hematolojik sistem ile ilgili nedenler, metabolik 

nedenler, ısı dengesizliği, baş-vücut pozisyonunun uygunsuzluğu, enfeksiyon, vagal refleksin 

uyarılması, ilaçların etkisi, ilaç yoksunluğu, aşılar, cerrahi girişimler apnenin etiyolojisinde 

önemli faktörlerdir (1,2,3). Apnenin insidansı gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile ters orantılıdır. 

Gestasyon haftası 26-27 olan pretermlerde apne sıklığının %78, 28-29 haftalık bebeklerde %75, 

30-31 haftada %54, 32-33 haftada %15 ve 34-35 haftada %7 olduğu belirtilmektedir (2,4). Apne 

sonucu ilk olarak solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemde belirtiler görülmektedir. Kalıcı 

ve müdahale edilmeyen apne beyin ve organların gelişimine zarar verebilir, entübasyona ve 

uzun süreli mekanik ventilasyon uygulanmasına neden olabilir (1,5). Apnenin ilaç dışı 

tedavisinde ventilatör tedavisi, karbondioksit inhalasyonu, kan transfüzyonu, pozisyon verme, 

duyusal uyarıların sağlanması, kanguru bakımı, ısı dengesinin korunması yöntemleri 

bulunmaktadır (1,2,3). Apnenin yönetiminde hemşirenin önemli sorumlulukları vardır. 

Öncelikle bebekleri kalp atımları ve solunumlarını sürekli izlemek açısından monitörize etmeli, 

müdahale için gerekli araçları hazır bulundurmalıdır. Apne geliştiğinde apnenin süresi, zamanı, 

bebeğin deri rengi, oksijen satürasyonu, kalp tepe atımı değişikliklerini gözlemeli ve kayıt 

etmelidir. Oksijen satürasyonu % 90-95 arasında olacak şekilde doktor istemi doğrultusunda 

hood, nazal kanül veya maske ile oksijen uygulamalıdır. Bebeğin solunumu bozulmayacak 

şekilde pozisyon vermelidir. Obstrüksiyonu engellemek amacıyla boynun aşırı ekstansiyon ya 

da fleksiyonunu önlemeli, bebeğin başını yarı ekstansiyonda tutmalıdır. Oksijen satürasyonunu 

olumlu yönde etkilediği, bradikardi sıklığını azalttığı için bebekler başka bir pozisyon 

önerilmedikçe prone pozisyonda yatırılmalıdır. Apne atakları olan bebeklere üç merdiven 

pozisyonunu uygulanabilir. Hafif ve aralıklı apne atakları olan bebeğin göğüs, karın, bacak, 



ayak tabanı derisine hafif biçimde, nazikçe vurarak taktil uyarı sağlayabilir. Taktil uyarı, 

pozisyon verme gibi basit yöntemlere cevap vermeyen bebeklerde CPAP işlemi başlatılmalı, 

gerekirse bebek entübe edilmeli ve hemşire müdahale için gerekli araçları hazır 

bulundurmalıdır. Çevre ısısının dengede tutulmasını sağlamalıdır. Apne beslenme sırasında ya 

da sonrasında oluşuyorsa beslenme programı değiştirilmeli, mama miktarı azaltılmalıdır. 

Hemşire her beslenme öncesi rezidü kontrolü yapmalıdır. Anne sütü ya da hazırlanan formül 

sütü 2-3 saat aralıklarla ve fazla basınç uygulamadan yer çekimi ile 20-25 dakikada vermeli, 

bebeği besleme sonrası en az 30 dakika kucakta dik pozisyonda tutmalıdır. Gerektiğinde apne 

nöbeti akut ve sık olarak oluyorsa bebeğin beslenmesi ertelenebilir. Apne tedavisinde kullanılan 

ilaçların yan etkileri açısından bebeği izlemelidir. Ebeveynlerin ilaçlar ve güvenlik önlemleri 

konusunda eğitilmesi önemli bir konudur. Hemşire bebeğin apnesi ile baş etmeleri için 

ebeveynlere destek olmalıdır (1,4). 
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