ANNE VE ÇOCUK BAKIM EĞİTİMİ
SALONLARI VE DONATIM İÇERİĞİ
“WORD OLARAK İNDİR”
Hastanelerde Doğum öncesi ve doğum sonrası eğitim ortamlarında bulundurulması gereken donatım içeriği olarak
Düzenleme yapılması gereği duyulmuştur.
Şirketimiz bu ortamı anahtar teslim olarak düzenlemektedir.

A- Eğitim salonu genel özellikleri
Kişi başı en az 2 metre kare olmak üzere maksimum 15 kişilik eğitim salonu olmasında yarar bulunmaktadır. Tabanı
silinebilir özellikte olmalı, genel olarak duvarları da silinebilir ve temizlenebilir özellikte olmakta birlikte temiz ve
estetik mümkünse abartma desenli olmayan duvar kağıdı kaplamalı olmalıdır. Salonda bir adet el yokama lavabosu
bulunmalıdır. Güneş ışığı alabilen, yeterince aydınlatmalı, yerler kolay temizlenebilen özellikte olmalıdır.

B- Eğitim Salonun fiziksel donatım ekipmanları ;
1- Konferans masası ; 8 adet (50x 100 cm), hafif malzeme ile imal edilmiş olmalı, bir kişi tarafından
yerleştirilebilmeli, masalar birbirlerine görünmeyecek şekilde bağlanabilmeli. Gerektiğinde yerleri
değiştirilerek açılacak orta alanda hamile ve eğitim katılımcıları için gerekli olan etkinlik, fitnes veya bazı
jimnastik hareketleri için alan açılması mümkün olabilmeli.
2- Konferans sandalyesi ergonomik olmalı, gerektiğinde boyu ayarlanabilmeli. Tekerlekli olmalı. Duvara monteli
Yazı tahtası 120x200 cm boyutlarında beyaz laminat olmalı sandalyeler üst üste konularak yer açılması
mümkün olabilecek formda olmalı
3- Flip chart; 65x100 cm ve ayaklı olmalı. 100 adet Kağıtları ile birlikte verilmeli
4- Projeksiyon perdesi; duvara monte 180x220 (+/-%10) büyüklükte olmalı
5- Projeksiyon makinesi ; tavana askılı; en az 1024x768 çözünürlük ve en az 3000 ansi lümen özelliklerde.
6- Bilgisayar; Diz üstü normal özelliklere haiz olmalı
7- Yazıcı ; Laser A4 fotokopi özellikli personel kullanımlı/ofis tipi olmalı
8- Dolap ; (iki adet). Maket model ve malzemelerin korunmasını sağlayabilecek özelliklerde
9- Eğitici konferans kürsüsü; yaklaşık 50 x60 x100 cm yüksekliğinde (1 adet)
10- Duvara monte veya ayaklı askılık en az 2 adet

C- Eğitim araçları donatımı
1- Fitness Minderi (16+1 adet), 60x200 cm ebatlarında en az 2 cm kalınlıkta olmalı, rulo haline getirildikten
sonra açıldığında kendiliğinden düz forma da dönüşebilen özellikte, en az 28 dasite poliüretan veya PVC
Sünger özellikte olmalı silinebilen dokuda ve yüzey dezenfektanlarından zarar görmeyecek özellikte olmalı,
2- Pilates seti; (16+1) Yetişkin boylarda, top ve gergi bandajları, şişirme pompaları ve topları şişirmek için de bir
elektrikli , adet hava kopmresörü istendiğinde topların yer kaplamamamı için kolay indirilip şişirilmesi
mümkün olmalıdır.

3- Eğitim maketleri;

a)








Doğum maketi; yarım beden kalça olmalı ve diğer özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
Maket kadın kalçasını simüle etmelidir.
Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Maket, doğum yaptırılabilen kadın kalçası, doğum demostrasyonu için fetüs, haricen müdahale ile doğum
geliş ekipmanı, servikal değişim modelleri, plesenta ve umblikal kord set halinde sunulmalıdır.
Leopold manevra ekipmanları olarak haricen müdahale edilebilir ve pozisyonlandırılabilir fetüs, harici
hava puarı ile anne karnındaki bebeğin durumunu ortaya koyan ekipman sunulmalıdır. .
Palpasyonla normal ve hamile uterus yapısı ve bebeğin geliş pozisyonu seçilebilmelidir.
Uterus yapısı gözlenebilmelidir.
Maket bir çanta içinde sunulmalıdır.

b)












Genel bebek bakım maketi
Manken yenidoğan bebek görüntüsünde ve yapısında olmalıdır.
Baş hareket edebilmelidir.
Holistik hemşirelik bakım uygulamalarından sünger banyosu, elbise giydirme ve değiştirme, emzirme
manevrası ve de bebek bezi bağlama çıkarma uygulaması yapılabilmelidir.
Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
gerçekçi bıngıldak koronal sütur ve paryetal sütur yapısı gözlenebilmelidir.
nasal ve oral gastrik tüp uygulaması yapılabilmelidir.
rektal yoldan beden sıcaklığı / ateş ölçümü yapılabilmelidir.
umblikal bölge bakımı yapılabilmelidir.
Testis muayenesi yapılabilmelidir.
banyo, emzirme ve lavaj demostrasyonu yapılabilmelidir.
Taşıma koruma çantası olmalıdır.

c) Kadın kalça kemiği (1 adet)
 Bir plaka üzerine monte edilmiş kadın pelvisi ve yenidoğan fetüs başının pubik boşluktan çıkışını simüle
eden bir düzenleme olmalıdır.
 Pelvis ve fetüs başı normal büyüklüklerinde olmalıdır.
 Fetüs bir pozisyon verilebilir bir bağlantı ile plakaya bağlanabilmelidir.
 PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
 Taşıma ve koruma çantası olmalıdır.

d)








Bakım bebeği (2 adet erkek, 2 adet kız)
Normal yenidoğan bebek ağırlığında ve boylarında olmalı
derisi yenidoğan yumuşaklığında olmalı,
Baş, kol ve bacakları hareket edebilmeli,
Yıkamaya ve giydirmeye müsait olmalı,
Göğsünde meme başları belirgin olmalı
Emzirme eğitim için ağız açıklığında olmalı
Taşıma ve koruma çantası olmalıdır.

e)








CPR eğitim bebeği (1 adet)
Manken bebek tam beden yapısında olmalıdır.
Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Giysili olarak sunulmalıdır.
Heimlich manevra eğitimi için geliştirilmiş olmalıdır.
Baş hareketli olmalıdır.
Yenidoğan bebek CPR eğitim uygulamalarına elverişli olmalıdır.
Heimlich uygulaması ile ağıza yerleştirilecek kitlenin dışarı atılması simülasyonu yerine getirilmelidir.

f)

Meme anatomisi maketi (normal) (1 adet)
Kadın memesinin iç yapısını normal durumda median kesitli olarak iki parça halinde sergileyen model
olarak bir taban üzerinde sergilenmiş olmalıdır.

g) Meme anatomisi maketi (laktasyon periodunda) (1 adet)

Kadın memesinin iç yapısını laktasyon durumunda median kesitli olarak iki parça halinde sergileyen
model olarak bir taban üzerinde sergilenmiş olmalıdır.

h)






Emzirme eğitimi için vücuda takılabilir anne memesi (2 adet)
Maket sadece anne göğüslerini simüle etmelidir.
Makette Meme başları belirgin olmalıdır.
Omuzdan ve koltuk altından ayarlı velkrobantla bir başkasının göğsüne monte edilebilmelidir.
Yumuşak dokulu plastikten imal edilmiş olmalıdır.
PVC plastik veya silikondan imal edilmiş olmalıdır.

i)

Fertilizasyon maketi; (1 adet)






j)



İki ayrı frontal kesit yapısında kadın genital organları üzerinde ovulasyon mekanizmasını sergileyen eğitim
modeli şeklinde olmalıdır.
Overler, ovarium ve uterusun kesit görüntüsü büyütülmüş bir şekilde sergilenmelidir.
İki ayrı görüntü halinde stand üzerinde sergilenmelidir.
Yaklaşık olarak 25x85 cm boyutlarında olmalıdır.

Kadın iç ve dış genital organları maketi ; (1 adet)
Kadın genital organının median kesit yapısında incelenebildiği içeriğinde iç ve dış genital yapının
detayıyla incelenebildiği, bir tabana monte edilmiş model şeklinde olmalıdır.
PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

k) Erkek iç ve dış genital organları maketi ; (1 adet)
Erkek genital organının median kesit yapısında incelenebildiği içeriğinde penis, prostat, sperm kanalı,
testis yapısının detayıyla incelenebildiği bir tabana monte edilmiş model şeklinde olmalıdır.

l)






Dokuz aylık gebe ve uterus kesit maketi şartnamesi (1 adet)
Maket yetişkin hamile kadın abnomeni median kesitini simgelemelidir.
Maket içinde ayrıca baş geliş pozisyonunda 9 aylık fetüs bulunmalı ve duruş pozisyonu simüle edilmelidir.
Maket PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Maket 35x18x35 boyutlarında olmalıdır.
Yaklaşık ağırlığı 3,5 kg olmalıdır

m)




Embriyo maketi (2 adet)
Model embriyonun ilk dört haftalık görüntüsünü sergilemelidir.
Model tek parça ve plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Stand üzerinde sergilenmelidir.

n) Kadın pelvis kasları maketi (2 adet)
 Kadın pelvis yapısı üzerinde iç ve dış üreme organlarının bir arada sergilendiği model olmalıdır.





Pelvis tabanı üzerinde kas daman ve sinir yapılanmasının kasların kemiklerle bağlantılarını sergileyen
model olmalıdır.
En az iki parçaya ayrılabilir olmalıdır.
PVC Plastikten imal edilmiş olmalıdır.

o) İntrauterin yaşam maket seti (1 set)
 Fetüsün intra uterin gelişim aşamalarını modelleyen yaklaşık en az 8 ayrı maket halinde ibaret bir set
olmalıdır.
 Ayrı ayrı birer pano üzerinde monte edilmiş toplu sergileme maket düzeni şeklinde olmalıdır.
 Maketlerin herbiri ifade ettiği intrauterin yaşamdaki gerçek boyutlarda yapıyı simüle etmelidir.
 Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
 Elle boyanmış olmalıdır.

p) Rahim içi araç uygulama eğitim maketi
 Yetişkin kadın iç üreme organ yapısını simüle etmelidir.







PVC plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Uterus yapısını, tübaları ve overleri göstermelidir.
RİA uygulamasının simülasyonuna müsait olmalıdır.
RİA nın uygulaması ve çıkarılması işlemleri yapılırken gözlenebilmesi için üst kısmı transparan olmalıdır.
Uygulama RIA ile birlikte sunulmalıdır.

q)







Empatik hamile anne giysisi maketi (2 adet)
Normal bir kişinin bedenine önden uygulanabilir ve giyilebilir olmalıdır.
Bir kişinin giydiğinde Normal olarak 8-9 aylık hamile bir annenin beden görüntüsünü simgelemelidir.
Omuzdan ve belden arkaya velkrobantla ayarlı olarak sabitlenebilmelidir.
İstenildiğinde eklenebilecek Toplam ağırlığı 5-7 kg olmalıdır.
Karında ve meme yapısında hamile anne dış görüntüsünü verebilmelidir.
Hamile eşlerinin empatik eğitimlerinde de kullanılabilir özellikte olmalıdır.

r)



















Meme muayene maketi (2 adet)
Yetişkin kadın gövdesini simüle etmelidir.
Kolsuz ve başsız üst gövde şeklinde olmalıdır.
Kadın meme muayenesi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
PVC veya PU Plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Maketin deri dokusu gerçeğe yakın elastikiyette ve renkte olmalıdır.
Meme muayenesi için Kolların kaldırılmış pozisyonda yapılandırılmış olmalıdır.
Sternum belirgin olmalıdır.
Meme areolası ve uçları farklı renkte ve belirgin olmalıdır.
Meme maketi yatay ve dikey olarak incelenebilmesi için alttan ve arkadan standı bulunmalıdır
Kadın memesi üzerinde tespit edilebilen patolojik oluşumlardan en az aşağıdakilerini içermelidir.
Sağ meme ucunda lezyon görüntüsü,
Sağ meme üst ve yan bölgesinde bölgede nodül
Sağ meme alt taraf dış dokusu üzerinde renk değişikliği
Sol meme üst bölgesinde harici fiziksel muayene ile hissedilebilen kitle bulunmalıdır.
Sol koltuk altında lenfatik nodül
Sol meme alt bölgede portakal kabuğu dokusu ve sertleşme görünümü
Sol meme başında çöküntü patolojisi
Sol meme üstünde deri çöküntüsü

D- Genel eğitim malzemeleri ;
1- Bebek banyosu ekipmanları; (en az iki set) banyo küveti, küvet filesi, sabun şampuan, yıkama bezi, kova,
maşrapa, havlu, bornoz vd.
2- Bebek giysi seti; (en az 2E+2K=4 set) bebek bezi, zıbın, kız bebek ve erkek bebek giysi seti, patik, çorap
vd.
3- Bebek taşıma malzemeleri,(bir set) bebek beden askılığı, bebek arabası vd.
4- Bebek bakım diğer malzemeleri; (en az iki set)burun aspiratörü, göz damlası, kulak damlası tıknak makası
vd
5- Bebek besleme gereçleri ; (en az iki set) bebek yemek yapma ve yedirme seti, biberon çeşitleri vd.

