
6161

(1)	Sorumlu	Yazar:	Nurten	ELKİN,	İstanbul	Gelişim	Üniversitesi,		Sağlık	Bilimleri	Yüksekokulu,	İstanbul	/	
Türkiye,		nelkin@gelisim.edu.tr,	Geliş	Tarihi	/	Received:	01.01.2019,	Kabul	Tarihi	/	Accepted:	08.06.2019,	
Makalenin	Türü:	Type	of	article	(Araştırma,	Literatür	ve	Derleme	/	Research,	Literature	and	Review)	
Çıkar	Çatışması	/	Conflict	of	Interest:	Yok	/	None	“Etik	Kurul	Raporu	Yok	-	None	Ethics	Committee

YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARININ ÖNEMİ (1)

THE IMPORTANCE OF NEWBORN SCREENING PROGRAMS

Nurten	ELKİN

İstanbul	Gelişim	Üniversitesi,	Sağlık	Bilimleri	Yüksekokulu,	İstanbul	/	Türkiye

ORCID	ID:	0000-0002-9470-2702

Öz: Yenidoğan tarama programları, gelişmiş ve 
gelişmekte olan tüm dünya ülkelerinde halk sağlı-
ğı açısından çok önemli koruyucu sağlık hizmet-
leridir. Sağlık taramaları hastalıkların erken tanısı 
ve buna bağlı olarak hastalık ve ölümlerin azaltıl-
ması amacıyla sağlıklı insanlara düzenli aralıklar-
la uygulanan programlardır. Ülkemizde yapılan 
yenidoğan tarama programları; Yenidoğan Tara-
ma Programı (NTP), Yenidoğan İşitme Taraması 
Programı (YİTP), Gelişimsel Kalça Displazisi 
(GKD) Tarama Programı ve Ulusal Görme Tara-
ma Programıdır. Bu taramalardaki hastalıkların 
erken teşhis ve tedavisi sağlanmaktadır. Yürü-
tülen bu tarama programları bir ülkenin önemli 
sağlık göstergelerinden olan bebek ölüm hızının 
düşürülmesi ve bebeklerin sağlıklı bir birey ola-
rak yaşam sürmelerinde çok önemlidir. Bu neden-
le sağlık çalışanlarının doğum öncesi ile doğum 
sonrası dönemde annelere tarama programları ve 
önemi konusunda gerekli eğitim ve danışmanlık 
hizmetlerini en iyi şekilde vermesi gerekmekte-
dir.

Anahtar	Kelimeler:	Sağlık, Tarama, Yenidoğan

Abstract: Newborn screening programs are pro-
tective health services that have a very important 
place in public health programs in developed and 
developing countries all over the world. Health 
scans are programs that are applied to healthy 
people at regular intervals for the early recogni-
tion of diseases and related diseases and deaths. 
Newborn screening programs performed in our 
country; Neonatal Screening Program (NTP), 
Neonatal Hearing Screening Program (YITP), 
Developmental Dysplasia (DDH) Screening Pro-
gram and National Vision Screening Program. 
Early diagnosis and treatment of diseases in these 
scans are provided. These screening programs are 
very important in lowering the infant mortality 
rate, which is one of the important health indi-
cators of a country, and the survival of babies as 
a healthy individual. For this reason, we need to 
provide the best training and consultancy services 
to the mothers in terms of the importance of these 
screening programs and their importance in the 
prenatal and postnatal period.
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GİRİŞ

Ülkemizde devam eden Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri ile birlikte bebek ölüm hızı her 
yıl düşmektedir. Oranlardaki bu düşüşte Uy-
gulanan bağışıklama ve enfeksiyon kontrolü 
programlarının önemli bir etkisi olduğu dü-
şünülmektedir. Fakat çocuk sağlığını tehdit 
eden diğer sorunlar ortaya çıkmıştır. Hastalık-
lardan korunabilir olanların yol açacağı olum-
suzlukları önlemek için bir takım çalışmalar 
yapılmış ve ilk kez 2006 yılında Sağlık Ba-
kanlığı tarafından yayınlanan bir Genelge ile 
“Yenidoğan Tarama Programı” uygulanmaya 
başlanmıştır. Bu Genelge ile yenidoğanların 
Konjenital Hipotiroidi ve Fenil ketonüri has-
talıkları açısından taranması zorunlu hale 
gelmiştir. Biyotinidaz eksikliği 2008 yılında, 
Kistik Fibrozis taraması 2015 yılında yenido-
ğan taramalarına eklenmiştir. Gelişimsel Kal-
ça Displazisi 2013 yılında yayınlanan bir Ge-
nelge ile ve “Yenidoğan İşitme Tarama Prog-
ramı” 2014 yılında kabul edilen bir Genelge 
ile uygulanmaya başlanmıştır. En son olarak 
ta “Ulusal Görme Taraması Programı” 2018 
yılında uygulanmaya başlanmıştır.1

AMAÇ

Çalışmanın amacı; bebek ve çocuk sağlığı 
açısından önemli olan Tarama Programların-
daki hastalıklar ve yapılan tarama konusunda 

1 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/
a%C3%A7sap3.pdf

farkındalık oluşturmaktır. Bu farkındalıkla 
birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi-
ni bir de tarama programları yönüyle vurgu-
lamaktır.

KAPSAM

Sağlık taramaları yapılarak hastalıkların er-
ken tanısı ve buna bağlı olarak hastalık ve 
ölümlerin azaltılması amaçlanır. Yenidoğan 
tarama programları, gelişmişlik düzeyine 
bakılmaksızın tüm ülkeler için halk sağlığı 
programları içerisinde önemli koruyucu sağ-
lık hizmetleridir(Giovannini, ve diğ., 2007). 
Ülkemizde yapılan yenidoğan tarama prog-
ramları; Yenidoğan Tarama Programı (NTP), 
Yenidoğan İşitme Taraması Programı (YİTP), 
Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) Tarama 
Programı ve Ulusal Görme Tarama Program-
larıdır.2 Tarama programına alınan bu hasta-
lıklar erken teşhis ve tedavi ile bebeğin, çocu-
ğun yaşam süresini ve yaşam kalitesini önem-
li ölçüde etkilemektedir.3

1. Yenidoğan Tarama Programı (NTP): Bu 

program kapsamında Konjenital Hipotiroidi, 
Fenilketonüri, Biyotidinaz eksikliği ve Kistik 
Fibroz hastalıklarının taramaları yapılmakta-
dır.

2 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php.

3 https: / /hsgm.saglik.gov.tr /dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf
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a)Konjenital Hipotiroidi

Konjenital Hipotiroidi hastalığı, tiroid hor-
monu ile ilgili bir bozukluk olup; hormonun 
yetersiz ya da hiç salgılanmaması sonucun-
da ortaya çıkmaktadır. Hastalık tablosu psi-
komotor ve somatik gelişimdeki gerilikle 
sonuçlanabilmektedir. Toplumda sık görü-
len bir hastalık olması ve önlenebilir zeka 
geriliklerinin en sık nedenini oluşturması 
açısından önemlidir. Tiroid hormonu, beyin 
gelişimi ve fonksiyonları için çok önemlidir. 
Sinir hücrelerinin oluşumu ve sinir iletiminde 
önemli fonksiyonları vardır. Konjenital Hi-
potiroidi hastalığının görülme sıklığı 1/3000 
-1/4000 arasındadır.4 En sık görülen nedeni 
tiroid bezinin gelişimsel hataları (disgene-
zi)dır. Ayrıca iyot eksikliği gibi çevresel et-
kenlerden kaynaklanan geçici hipotiroidi de 
konjenital hipotiroidi nedenlerindendir. İyot 
normalde oral yol ile alınaraktiroid bezi tara-
fından tutulduktan sonra bir takım enzimatik 
reaksiyonlardan geçerek T3 ve T4 olarak iki 
tiroid hormonuna dönüşür. Bu dönüşümde et-
kili olan en önemli hormon hipofiz tarafından 
salgılanan TSH hormonudur (Sudhir, ve diğ., 
2014). T3, T4 ve TSH hormonları bir denge 
halinde çalışır. Tiroid Hormonu; gebelik dö-
neminde büyümeden primer sorumlu olma-
masına karşın doğumdan sonra büyümeden 
primer sorumludur. Beyin ve iskelet sistemi-

4 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php

nin gelişiminde etkilidir. Konjenital hipotiro-
idili bebeklerin doğumdan sonra erken tanı ve 
tedavileri yapılmazsa beyin gelişimi ve sinir 
hücreleri arasındaki ilişki ağı etkilenerek ciddi 
beyin hasarlarına ve kalıcı zeka geriliklerine 
neden olurlar. Tanının geciktiği her hafta zekâ 
katsayısında kayıp artarak görülür (Maynika, 
Rastogi Stephen Hlafranchi, 2009). Yaşamın 
ilk ayında (yenidoğan döneminde) organ iş-
levlerinde yavaşlamaya bağlı olarak karın 
şişliği, göbek fıtığı, uzamış sarılık, kabızlık, 
vücudun ısı düzenlenmesinde yetersizlik, 
ciltte renk değişikliği, deri altı birikimler so-
nucunda kaba yüz görünümü, şişlik, dil bü-
yüklüğü, ses tellerinde ödeme bağlı ses kalın-
laşması gibi bulgular görülebilir (Maynika, 
Rastogi, Stephen Hlafranchi, 2009; Hulse, 
1984). Ancak bulgular Konjenital hipotiroi-
dili hastaların % 10’unda görülür. Büyük bir 
kısmında asemptomatik olduğu için yenido-
ğan döneminde klinik bulgulara dayanarak 
tespit edilmesi çok güçtür. Hastalığın tarama-
sı yenidoğan döneminde topuktan alınan kan 
örneğinde test uygulanması ile yapılır. Hasta-
lığın sık görülmesi, erken tanı ve tedavi ile 
zihinsel geriliğin önlenebilmesi, yaşamın ilk 
ayında klinik olarak tanınmasının güç olması 
nedeniyle yenidoğan taraması önemlidir. Ül-
kemizde tarama programı 1980’li yıllarda ye-
rel olarak yapılmaya başlanılmış olup; 2006 
yılında Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bir 
Genelgeyle Ulusal Tarama Programı haline 
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gelmiştir.5 Taramanın amacı hipotiroidi şüp-
hesi olan bebekleri belirlemektir. Test sonuç-
larına göre şüphe hafif ise yeniden topuk kanı 
alınarak TSH ölçümü tekrar edilir. Eğer ikin-
ci kez de şüphe doğrulanırsa damardan kan 
örneği alınarak serumda tiroid hormon (tirok-
sin- T4) ve TSH düzeyi ölçülür ve hipotiroi-
di tanısı kesinleştirilir ya da temize çıkarılır. 
Topuk kanı örneğinde ilk testte hipotiroidi 
şüphesi güçlü olan vakalarda doğrudan doğ-
ruya damardan kan örneği alınarak serumda 
tiroid hormonu ve TSH ölçülür3. Serumda ti-
roksin düzeyinin düşük, TSH düzeyinin yük-
sek bulunması hipotiroidi tanısını doğrular. 
Tiroksin ve TSH normal ise bebeğin sağlıklı 
olduğu anlaşılır.6-7

b)Fenil Ketonüri

Fenilalanin hidroksilaz denen bir enzimin 
tam ya da tama yakın eksikliği sonucu geli-
şen, erken dönemde tanı konularak tedavinin 
başlatılmadığı çocuklarda ağır gelişme ve 
zeka geriliğine yol açan kalıtsal bir hastalık-
tır (Aisbren, 2000).Fenil ketonüri olgularında 
en çarpıcı bulgu olan zeka geriliği ve diğer 
nörolojik sorunlar yaşamın ilk günlerinde 
başlatılan diyet tedavisi ile önlenebilmektedir 
(Giovannini ve diğ., 2007). Yenidoğan Tara-

5 https:/ /hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf

6 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php

7 https:/ /hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf

ma Programı ile hiçbir bebek atlanmaksızın 
erken tanı konulmakta ve yaşamın ilk 21. gü-
nünden önce diyet tedavisine başlanabilmek-
tedir (Giovannini ve diğ., 2007).Diyet tedavi-
sinin amacı, kabul edilebilir kan fenilalanin 
düzeylerini sağlamaktır(Baykal T, Huner G, 
Cakmakcı, 1998). Fenilketonürili çocuklarda 
diyet tedavisinin başarılı olması, anne-baba-
nın diyeti anlamalarına ve motivasyonlarına 
bağlıdır (Köksal, Gökmen, 2000; Burgard, 
2004). Türkiye, Fenilketonüri (FKU) hasta-
lığının en sık görüldüğü ülkelerden biridir. 
Türkiye’de sık görülme nedenlerinden bi-
risi akraba evliliklerinin yüksek olmasıdır. 
Türkiye’de her 100 kişiden 4’ü FKU taşıyı-
cısı durumundadır. Bu nedenlerle Sağlık Ba-
kanlığı 1993 yılında tüm Türkiye genelinde 
Fenilketonüri tarama programı başlatmıştır. 
Tarama programı, doğum yapılan hastanede 
veya doğumevinde, doğumdan sonraki ilk 
48-72 saat içinde bebeğin topuğundan Guth-
rie kağıdı üzerine alınan kan ile gerçekleştiril-
mektedir. Yenidoğan bebeğin kan alınmadan 
önce mutlaka emzirilmiş olması gerekmek-
tedir. Doğumun gerçekleştiği sağlık kurulu-
şunda bebek henüz yeterince beslenmediyse 
sağlık kuruluşundan ayrılmadan önce aileye 
bilgi verilmeli, bebekten doğumdan sonraki 
ilk hafta içinde kan örneği alınması sağlan-
malıdır.. Tarama sonucunda bebekte fenilke-
tonüriden şüphelenilirse testin doğrulaması 
yapılmakta ve tanısı kesinleşen hastaların 
ilgili bölgede bulunan Çocuk Hastalıkları 
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Beslenme ve Metabolizma Kliniklerine sevki 
sağlanmaktadır. Bu tarama programıyla erken 
dönemde tanı, diyet tedavisinin başlatılması, 
sağlık sorunlarının önüne geçilmesi, akraba 
evliliklerinin azaltılması için bir farkındalık 
geliştirilmesi amaçlanmıştır.

c)Biyotidinaz Eksikliği

Biotinidaz eksikliği otozomal resesif geçiş 
gösteren, yaşamın ilk haftalarından itibaren 
semptomatik olabilen bir metabolik bozuk-
luktur3.Hastalarda, biotin vitamininin ser-
best hale geçmesinden sorumlu biotinidaz 
enziminde eksiklik vardır. Bunun sonucun-
da, apokarboksilaz enzimlerinin aktivas-
yonunda kofaktör olarak görev alan biotin 
serbest hale geçemediğinden karboksilazlar 
aktivite gösteremezler. Böylece gelişen bi-
otin eksikliği ve karboksilazların sorumlu 
olduğu reaksiyonların gerisinde kalan ürün-
lerin birikmesi sonucu hastalık belirtileri ge-
lişir. Konvülsiyon, hipotoni, ataksi, sensoryal 
işitme kaybı, optik atrofi, dermatit, alopesi 
gibi nörolojik ve deri bulguları, tekrarlayan 
viral ve fungal enfeksiyonlar, apne ve larin-
geal stridor gelişebilir (Szymańskae ve diğ., 
2015).Bazı hastalar tek semptom gösterir-
ken bazıları da birden fazla nörolojik ve deri 
bulguları göstermektedir (Şenaran ve diğ., 
2004). Hastalarda biotin tedavisi oldukça 
yararlı olmaktadır. Özellikle erken dönemde 
başlanırsa tüm semptomlar kaybolmakta ve 
her hangi bir sekel bırakmamaktadır. Ancak 

kalıcı zedelenmenin geliştiği hastalarda geri 
dönüşüm olmamaktadır. Bu nedenle biyotidi-
naz taraması büyük önem taşımakta ve 2008 
yılında Sağlık Bakanlığı tarafından tarama 
programına eklenmiştir2,3.(Szymańskae ve 
diğ., 2015).

d)Kistik Fibrozis

Kistikfibrozis, genetik bir hastalıktır. Bu has-
talarda vücuttaki tüm salgı bezlerindeki sal-
gılar koyudur. Bu nedenle tıkaçlar oluşur ve 
bu durum bir takım şikayetlere neden olur3.
Kistikfibrozisli hastalardaki en önemli bul-
gular solunum sistemi ile ilgilidir. Hastalarda 
yenidoğan döneminden itibaren tekrarlayan 
ve tedavilere iyi cevap vermeyen öksürük, 
hırıltı, pnömoni ya da astım benzeri bulgular 
görülebilir. Hastaların büyük bir kısmı aldık-
ları besinleri yeterince sindiremezler ve bu 
hastalarda çok miktarda yağlı pis kokulu dış-
kılama ortaya çıkar ve büyüme gelişme geri-
liği oluşur. Kistik fibrozisli hastaların % 10 
kadarında doğumda dışkılamanın gecikmesi 
ya da olmaması ile ortaya çıkan mekonyum 
ileus tablosu ortaya çıkar. Bazı yeni doğanlar-
da uzamış sarılıkta görülebilmektedir. Sonuç 
olarak yeterince kilo alamayan, diğer çocuk-
lardan daha sık ve ağır solunum yolu enfek-
siyonları geçiren çocuklarda kistik fibrozis 
düşünülmesi ve araştırılması gerekir.8Kuzey 
Amerika’da ve Avrupa’da hastalığın sıklığı 

8 https://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/
a%C3%A7sap3.pdf
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1/2500 civarındadır. Ülkemizde kesin sık-
lığı bilinmemekle birlikte oranın 1/3000-
4000 civarında olduğu düşünülmektedir 

(Szymańskae ve diğ., 2015). Bu hastaların 
teri diğer çocuklardan daha tuzlu olur aileler 
çoğu kez bunu ifade ederler. Hastalığın tanısı 
basit bir şekilde terde tuz miktarının ölçül-
mesi ile konur. Ter testi tanı için en değerli 
testtir. Yeterli miktarda terin toplanamadığı 
durumlarda testin tekrar edilmesi gerekebilir. 
Bazı durumlarda ter testi düzeyleri sınırda çı-
kabilir böyle durumlarda da testin tekrar edil-
mesi ve veya daha detaylı bazı genetik test-
lerin yapılması gerekebilir. Hastalığın kesin 
tedavisine yönelik çalışmalar devam etmek-
tedir. Tedavisinin zorluğu nedeniyle tarama 
bu hastalık için büyük önem taşımakta olup; 
2015 yılında yayınlanan Genelge ile Neona-
tal Tarama Programına dahil edilmiştir.9

2. Yenidoğan İşitme Tarama Programı

Yenidoğan işitme taramasının amacı bebek-
lerde işitme kaybı tanısının erken dönemde 
konulmasını sağlamaktadır. Ülkemizde her 
bin bebekten 2-3’ü ileri derecede işitme kay-
bı ile dünyaya gelmektedir. Bebek ve çocuk-
lardaki bu işitme kayıpları erken teşhis edilip, 
erken rehabilitasyon programlarına alınmaz-
sa psikolojik ve sosyal gelişmeleri yetersiz 
olmaktadır. Bunun sonucu olarak ilerleyen 
yıllarda bu çocuklar eğitim ve sosyal uyum 

9 http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/diger/
topluma_yonelik.php

açısından yaş ve zekaca yaşıtları olan çocuk-
lara göre geri kalırlar. Bebeğin doğduğu ilk 
günlerde uygulanabilen basit, ucuz ve uygu-
laması kolay olan işitme testleri ile yenidoğan 
döneminde işitme kaybı tespit edilmektedir. 
Bu önemli halk sağlığı sorunu için Bakanlı-
ğımız 2014 yılında doğum yapılan tüm hasta-
nelerde Yenidoğan İşitme Tarama Programı-
nı başlatmıştır. Her yeni doğana ilk 72 saat 
içinde ilk işitme ölçümü yapılmakta ve çıkan 
sonuca göre bir akış şeması izlenmektedir 

(Schechter ve diğ).

3. Gelişimsel Kalça Displazisi(GKD)

Gelişimsel kalça displazisi (GKD), kalçayı 
oluşturan yapıların intrauterin oluşumları sı-
rasında normal olmalarına karşın, çeşitli ne-
denlerle sonradan yapısal olarak bozulduğu 
dinamik bir hastalıktır.10 Daha önceleri kul-
lanılan doğuştan kalça çıkığı terimi femur ba-
şının doğuştan aseta bulumun dışında olması 
olarak tanımlanmakta idi. Ancak kalça çıkığı-
nın her zaman konjenital, yani doğumsal ola-
rak ortaya çıkmaması nedeniyle “doğuştan 
kalça çıkığı” yerine bugün artık “gelişimsel 
kalça displazisi (GKD)” terimi kullanılmak-
tadır3 (Gabriel et al., 2005).GKD terimi hasta-
lığın bilinen tüm şekillerini (tam çıkık, tam 
olmayan çıkık sublüksasyon, displazi) içerir. 
GKD’ de femurbaşı ve asetabulum arasında-
ki ilişki bozulmuş ya da ortadan kalmıştır. 

10 https:/ /hsgm.saglik.gov.tr/dosya/mevzuat/
genelge/G_201427_1.pdf
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Tedavi geciktikçe durum daha da kötüleşir. 
GKD’nin Türkiye’deki görülme sıklığının 
1000 canlı doğumda yaklaşık 5 ile 15 arasın-
da olduğu öngörülmektedir3 (Gabriel et al., 
2005; Graf, 2007).Bu da ülkemizde her yıl te-
davi edilmediği takdirde sakat kalma olasılığı 
olan yaklaşık 14-18 bin yenidoğan ile karşı-
laşabileceği anlamına gelmektedir. GKD’nin 
kızlarda ve sol kalçada görülme sıklığı daha 
fazladır. Etiyolojisinde mekanik yapısal fak-
törler, genetik ve çevresel faktörler önemlidir 
Pozitif aile öyküsü olan, doğum öncesi ma-
kadi duruş ya da makadi doğum öyküsü olan, 
çoğul gebelik ya da oligohidroamniyoz öykü-
sü olan, tortikollis, metatarsusadduktus, pes 
kalkaneovalgus, gibi eşlik eden deformiteleri 
olan ve kundak uygulanan bebeklerde GKD 
daha sık görülmektedir.(GabrielKr, et al., 
2005; Graf, 2007; Köse ve diğ., 2006; Şena-
ran, ve diğ., 2004).Bu taramadaki amaç yeni-
doğan döneminde tüm bebeklerin kalça çıkığı 
açısından muayenelerinin yapılması, riskli ve 
klinik muayenede şüpheli grubun ileri tetkik 
için (USG) yönlendirilmesi, tedavi gerektiren 
olgularda erken ve uygun tedavilerinin baş-
latılması böylece kalça çıkığı için yapılacak 
cerrahi tedavi sayısı ve olası komplikasyon-
ların en aza indirilmesidir.

4. Ulusal Görme Tarama Programı

Ulusal Görme Tarama Programı 0-3 ve 36-48 
ay çocuklarda yürütülmekte olan bir tarama 
programıdır. Tarama programı kapsamında 

aile hekimlerine kayıtlı her bebeğe/çocuğa, 
0-3 aylık, 36-48 aylık ve ilköğretim 1. sınıf 
dönemlerinde görme taraması yapılmaktadır. 
Tüm riskli bebekler ve çocuklarda tarama 
için, Ulusal Görme Taraması Rehberindeki 
akış şemalarına uyularak, gereken durumlar-
da sevk formu ile göz hastalıkları uzmanları-
na sevklerinin yapılması sağlanacak ve takip-
leri yapılacaktır.11

SONUÇ

Yürütülen bu tarama programları bir ülkenin 
önemli sağlık göstergelerinden olan bebek 
ölüm hızının düşürülmesi ve bebeklerin sağ-
lıklı bir birey olarak yaşam sürmelerinde çok 
önemlidir. Bu nedenle sağlıkçıların doğum 
öncesi ile doğum sonrası dönemde annelere 
bu tarama programları ve önemi konusunda 
gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerini en 
iyi şekilde vermeleri gerekmektedir. Her bir 
tarama programı çocukları yaşamları boyun-
ca kalıcı hasarlara yol açabilecek hastalıklar-
dan korumaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT

Newborn screening programs are important preventive health services for public health in all 
developed and developing countries. Health scans are programs that are applied to healthy 
people at regular intervals for the early diagnosis of diseases and consequently for reducing 
diseases and deaths(Giovannini ve diğ., 2007). Newborn screening programs performed in our 
country; Neonatal Screening Program (NTP), Neonatal Hearing Screening Program (YITP), 
Developmental Dysplasia (DDH) Screening Program and National Vision Screening Program. 
Early diagnosis and treatment of diseases in these scans are provided. Infant mortality rate dec-
reases every year with the ongoing preventive health services in our country. This reduction in 
rates of immunization and infection control programs are thought to have a significant effect. 
But other problems that threaten children’s health have emerged. A number of studies have been 
carried out to prevent the negativity of those who can be protected from diseases and firstly a 
mek Newborn Screening Program ın has been started to be implemented in 2006 with a Circular 
issued by the Ministry of Health. With this Circular, newborns have to be screened for congeni-
tal hypothyroidism and phenyl ketonuria. Biotinidase deficiency In 2008, cystic fibrosis scree-
ning was included in newborn screening in 2015. Developmental Hip Dysplasia was introduced 
in 2013 with a Circular and ında New Born Hearing Screening Program Gelişim was adopted 
in 2014 with a Circular adopted. Finally, the uygulan National Vision Screening Program En 
was launched in 2018. Neonatal screening programs are important preventive health services 
in public health programs for all countries, regardless of their level of development. Newborn 
screening programs performed in our country; Neonatal Screening Program (NTP), Neonatal 
Hearing Screening Program (YITP), Developmental Dysplasia (DDH) Screening Program and 
National Vision Screening Programs. These diseases, which are included in the screening prog-
ram, have a significant effect on the life and quality of life of the baby by early diagnosis and 
treatment. ewborn Screening Program (NTP): Congenital Hypothyroidism, Phenyl ketonuria, 
Biotidinase deficiency and CysticFibrosis diseases are screened. Congenital hypothyroidism; It 
is important in terms of being a common disease in society and the most common cause of pre-
ventable mental retardation. When the diagnosis is delayed every week, loss of intelligence coef-
ficient is increased. It is important that newborn screening is important because of the frequent 
occurrence of the disease, prevention of mental retardation by early diagnosis and treatment, 
and the difficulty in clinical recognition in the first month of life (Maynika, Rastogi Stephen 
Hlafranchi, 2009).The screening program in our country has been started to be made locally 
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in the 1980; In 2006, the Ministry of Health became a National Screening Program. Ketonuria 
phenyl; Phenolic alanine is an inherited disease that leads to severe development and mental 
retardation in children who develop as a result of complete or almost complete deficiency of an 
enzyme called hydroxylase (Aisbren, 2000). Mental retardation and other neurological prob-
lems, which are the most striking finding in patients with phenyl ketonuria, can be prevented 
by diet therapy initiated in the first days of life (Köksal, Gökmen, 2000; Burgard 2004). With 
this screening program, it is aimed to establish an awareness for early diagnosis, initiating diet 
therapy, preventing health problems and reducing consanguineous marriages. Biotidinase Defi-
ciency; It is an autosomal recessive metabolic disorder which can be symptomatic from the first 
weeks of life (Szymańskae et al., 2015). Biotin treatment is very useful in patients. Especially 
in the early period, all symptoms disappear and do not leave any sequelae. However, there is 
no recycling in patients with persistent injury. For this reason, biotininase screening is of great 
importance and was added to the screening program by the Ministry of Health in 2008. Cystic 
fibrosis; is a genetic disease. In these patients, secretions in all glands of the body are dark. 
Therefore, plugs are formed and this causes a number of complaints. Studies on the definitive 
treatment of the disease continue. Because of the difficulty of treatment, screening is of great 
importance for this disease; The Circular issued in 2015 was included in the Neonatal Screening 
Program. Newborn Hearing Screening Program; The aim of the neonatal hearing screening is 
to diagnose the hearing loss in the early period of infants. In our country, 2-3 out of every tho-
usand babies are born with severe hearing loss. For this important public health problem, our 
Ministry launched the Neonatal Hearing Screening Program in all hospitals delivered in 2014. 
The first hearing measurement is performed within 72 hours of each newborn and a flow chart 
is followed according to the result. Developmental Hip Dysplasia (DDH); Although it is normal 
during intrauterine formation of the structures that form the hip, it is a dynamic disease in which 
it is structurally impaired by various reasons (GabrielKr, et al., 2005). The aim of this study is to 
examine all babies in terms of hip dislocation in the neonatal period, and to direct the suspicious 
group in the clinical examination for further examination (USG), to initiate early and appropri-
ate treatment in cases requiring treatment, thus reducing the number of surgical treatments and 
possible complications for hip dislocation. National Vision Screening Program; It is a screening 
program carried out in children between 0-3 and 36-48 months. In the screening program, every 
doctor / child registered to the family physicians is screened for 0-3 months, 36-48 months and 
in the 1st grade of primary school. These screening programs are very important in lowering 
the infant mortality rate, which is one of the important health indicators of a country, and the 
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survival of babies as a healthy individual. Therefore, it is necessary to provide the necessary 
training and consultancy services to the mothers on the importance of screening programs and 
their importance before and after the birth.


