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Gebel ik  ve  doğum önemli  b iyolo j ik  
değişikliklerin yaşandığı fizyolojik bir süreç 
olduğu kadar, erken gelişim dönemlerine ilişkin 
bastırılmış ve çözümlenmemiş çatışmaların 
yeniden gündeme geldiği karmaşık bir süreçtir. 
Bu nedenle kadınlar, doğum sonrası dönemde 
psikiyatrik hastalıklar açısından riskli hale 
gelmektedir.(1)

Birçok kadın gebelik ve doğumla ortaya çıkan 
fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlere 

kolaylıkla uyum sağlarken, kadınların bir 
bölümünde ılımlı düzeyde psikiyatrik belirtiler, 
bir kısmında da hastaneye yatmayı gerektirecek 
d ü z e y d e  a ğ ı r  p s i k o l o j i k  t a b l o l a r  
görülebilmektedir.(1) 

Hormonal dalgalanmaların olduğu gebelik ve 
laktasyon dönemleri duygudurum bozukluğu 
olan kadınlar için riskli dönemlerdir. Gebeliğin 
bu dönemde koruyucu olmadığına yönelik 
bulgular vardır. Duygudurum bozukluklarından 
bipolar bozukluk olgularında, tanı konup 
tedaviye başlanması çoğunlukla çocuk 
doğduktan sonra olmaktadır. Doğum sonrasında 
duygudurum atak sıklığı % 67 olup, bu atak 
sıklıkla depresyondur.(2)
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Amaç: Bu çalışmanın amacı emziren annelerin psikopatolojik 
durumlarının ve etkileyen faktörlerin incelenmesidir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmanın evrenini Adana'nın Çukurova 
ilçesinde yaşayan, 6-12 aylar arasında bebeği olan kadınlar 
oluşturmaktadır. İlçedeki 6 aylık doğum sayısı 2364'tür. Örneklem 
büyüklüğü 284 kişi olarak hesaplandı. Anket ve Kısa Semptom 
Envanteri uygulandı. İstatistiksel analizlerde ki-kare, Mann-
Whitney U ve ANOVA testi kullanıldı. P<0,05 olduğu durumlar 
anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Araştırmaya katılanların median yaşları 31,0'di ve % 
60,2'si en az lise mezunuydu. Ayrıca % 19'u aile büyükleriyle aynı 
evde yaşıyordu, % 25,7'si halen sigara kullanmaktaydı. Çalışmayan 
annelerin, lise öncesi okullardan mezun olanların, sigara içenlerin, 
aile büyükleriyle birlikte yaşayanların, somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete 
bozukluğu, fobik anksiyete, paranoid düşünce puan ortalamaları 
diğerlerine göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu.
Sonuç: Kadınlar için doğum sonrası dönem, psikiyatrik rahatsızlık 
risklerinin arttığı bir dönemdir. Bu nedenle doğum sonrası dönemde 
annelerin beden sağlığı yanında ruh sağlığı da göz ardı 
edilmemelidir.

Anahtar Kelimeler: Anne, emzirme, kısa semptom envanteri, 
psikopatoloji,

Keywords: Breastfeeding, brief symptom inventory, mother, 
psychopathology

Objective: The aim of this study is to examine the 
psychopathological conditions and affecting factors of 
breastfeeding mothers.
Material and Method: The study population of the study consists of 
women who live in Cukurova province of Adana and have a baby 
between 6-12 months. The number of 6-month births in the district is 
2364. The sample size is calculated as 284 people. Survey and Brief 
Symptom Inventory were applied. Chi-square, Mann-Whitney U 
and ANOVA test were used for statistical analysis. P <0.05 was 
considered as significant.
Findings: The median age of the participants was 31.00 and 60.2% 
of them were at least high school graduates. 19% also lived in the 
same household as their elders, and 25.7% were still smoking. 
Somatization, obsessive compulsive disorder, interpersonal 
sensitivity, depression, anxiety disorder, phobic anxiety and 
paranoid thought scores were found to be significantly higher than 
those of non-working mothers, graduates from pre-school, smokers, 
cohabiting with family elders.
Conclusion: Postpartum period for women is a period of increased 
risk of psychiatric discomfort. For this reason, maternal mental 
health as well as maternal health should not be ignored in 
postpartum period.
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İstatistiksel analizler bu şekilde yapıldı.

Araştırmaya katılan annelerin psikopato-
lojilerini değerlendirmek amacıyla, Kısa 
Semptom Envanteri isimli bir ölçek uygulandı. 
Kısa Semptom Envanteri, çeşitli tıbbi 
durumlarda psikiyatrik sorunları yakalamak 
amacıyla hazırlanmış, 90 maddelik bir ölçek olan 
Belirti Tarama Listesinin (SCL-90-R) maddeleri 
arasından seçilmiş, 53 maddeden oluşan bir 
ölçektir. Ölçeğin ülkemiz için uyarlaması N.Hisli 
Şah in  ve  Ayşegü l  Durak  t a ra f ından  
yapılmıştır(5). İç tutarlık: Üç ayrı çalışmada 
ölçeğin toplam puanından elde edilen Cron -bach 
Alpha iç tutarlılık katsayıları 0,96 ve 0,95, alt 
ölçekler için elde edilen katsayılar ise 0,55 ile 
0,86 arasında değişmektedir.

 Ölçeğin belirlenen 9 alt ölçeği sırayla, 
Somatizasyon (S), Obsesif kompulsif bozukluk 
(OKB), Kişilerarası duyarlılık (KD), Depresyon 
(D), Anksiyete bozukluğu (AB), Hostilite (H), 
Fobik anksiyete (FA), Paranoid düşünce (PD), 
P s i k o t i z m  ( P )  a l t  ö l ç e k l e r i  o l a r a k  
oluşturulmuştur. Ek maddeler (EM) ise yeme 
içme bozuklukları, uyku bozukluğu, ölüm ve 
ölüm üzerine düşünceler ve suçluluk 
duygularıyla ilgili maddeler vardır. 

Ölçekteki 3 global indeks ise sırayla; Rahatsızlık 
Ciddiyet İndeksi, Belirti Toplamı ve Semptom 
Rahatsızlık indeksi şeklindedir.

Kısa Semptom Envanterindeki her bir ifadenin 
kendine uygunluğunu, beş seçenekten birini 
seçerek (0/1/2/3/4) belirten kadınların 
yanıtlarının, 9 alt ölçek ve ek maddelerdeki puan 
ortalamaları değerlendirmeye katıldı. Ölçekten 
alınan toplam puanların yüksekliği, bireyin 
ruhsal belirtilerinin arttığını gösterir. Puan 
ortalamaları 4'e yaklaştıkça belirtilerin ileri 
derecede olduğu, 0'a yaklaştıkça belirtilerin 
azaldığı görülmektedir. Her alt ölçek, ek madde 
ve 2 global indekste bir kadın en fazla 4 puan, en 
az ise 0 puan alabilirken, Belirti Toplamı'nda ise 0 
ile 53 puan arasında alabilir.(5)

 Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) 19 
For Windows paket programı kullanılarak 
değerlendirildi. İstatistiksel analiz olarak 
verilerin değerlendirilmesinde frekans tabloları, 

Annenin bebeğine sağlıklı bir şekilde 
bakabilmesi ve uzun dönem emzirebilmesi için 
öncelikle kendi beden ve ruh sağlığının yerinde 
olması gerekir. Postpartum depresyon kadınların 
önemli bir kısmını etkileyen bir sağlık sorunudur. 
Kadınların yaklaşık % 13'ü ilk doğumdan sonraki 
12 hafta içerisinde depresyona girmektedir.3 Bu 
oran, ilk doğum sonrası bir yıl içerisinde % 19,2 
gibi yüksek bir değeri bulabilmektedir.(4)

 Bu çalışmanın amacı emziren annelerin 
psikopatolojik durumlarının ve etkileyen 
faktörlerin incelenmesidir.

Gereç ve Yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmada emziren 
annelerin psikopatolojileri incelendi. Çalışmanın 
evrenini Çukurova ilçesinde yaşayan ve 6-12 
ay lar  a ras ında  bebeği  o lan  kadın la r  
oluşturmaktadır. 2015 Ocak-Haziran ayları, 
Çukurova Toplum Sağlığı Merkezi kayıtlarına 
göre ilçedeki 6 aylık doğum sayısı 2364'tür. 
Örneklem büyüklüğü % 50 frekans, % 95 
güvenilirlik ve % 5 hata payı alınarak 284 kişi 
olarak hesaplandı ve 284 kişiye ulaşıldı. İlçedeki 
19 Aile Sağlığı Merkezi (ASM) arasından 
rastgele sayılar tablosu ile seçilen 6 ASM'ye, 
örnekleme seçilen annelerin bebeklerinin aşı ve 
takip günlerinde gidilerek anketler uygulandı. 
Çalışmamızda yalnızca ASM'lere gelen annelere 
ulaşıldığından, araştırma verileri tüm toplumu 
yansıtmamaktadır. Bu nedenle araştırmamız, 
tanımlayıcı bir araştırma olarak yürütüldü. Anket 
ve Kısa Semptom Envanteri (KSE) araştırmacı 
tarafından yüzyüze görüşme ile dolduruldu ve 
katılımcılar bilgilendirilerek yazılı onayları 
alındı. Araştırma için T.C. Çukurova Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik 
Araştırmalar Etik Kurulundan 02.10.2015 tarihli 
ve 46 nolu toplantıda verilen karar ile izin alındı.

Araştırmadaki bağımlı değişken, annelerin 
psikopatolojik durumları iken, bağımsız 
değişkenler annenin yaşı, eğitim durumu, sigara 
içme durumu, annenin çalışma durumu, evde aile 
büyükleriyle birlikte yaşama durumuydu. Bizim 
çalışmamızda, okuryazar olmayan bir kişi, 
herhangi bir okuldan mezun olmayan fakat 
okuyazar olan bir kişi olması, ayrıca lise ve üzeri 
okullardan mezun olan annelerin sayıca çok 
olması sebebiyle, lise öncesi/ lise ve üzeri olarak 
iki grupta annelerin eğitim durumu incelendi. 
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Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk ve anksiyete bozukluğu 
puan ortalamaları, 19-29 yaş grubunda olanlara 
göre daha yüksek bulundu. Aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).

Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların kişiler arası duyarlılık, 
depresyon ve paranoid düşünce puan 
ortalamaları, 19-29 ve 40-49 yaş grubuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı olarak daha yüksek 
bulundu (p<0,05).

Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların rahatsızlık ciddiyet indeksi, 
belirti toplamı ve semptom rahatsızlık indeksi 
puan ortalamaları 19-29 yaş grubunda olanlara 
göre daha yüksek bulundu. Aradaki bu fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 2).

Araştırmaya katılan kadınlardan anket yapılığı 
sırada çalışmayanların, somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 

ki-kare testi, Mann-Whitney U testi ve ANOVA 
testi kullanıldı. Yapılan analizlerde p değerinin 
<0,05 olduğu durumlar istatistiksel olarak 
anlamlı kabul edildi.

Bulgular
Araştırmada, araştırma süresi içinde halen 
Çukurova ilçesinde oturmakta olan ve 6-12 aylar 
arasında bebeği olan 284 kadın ile görüşüldü. 
Araştırmaya katılan kadınların % 1,1'i 19 yaşında 
iken, daha küçük yaşta katılımcı yoktu ve % 6,3'ü 
40 yaş ve üzerindeydi. Araştırmaya katılan 
kadınların median yaşları 31,0'dı (SD: 5,26, min. 
19, max. 45). Araştırmamızda annelerin % 39,8'i 
lise öncesi, % 60,2'si lise ve üzeri okullardan 
mezundu (Tablo 1).

Araştırmaya katılan kadınların % 63'ü doğumdan 
önce çalışmaktaydı. Araştırma yapıldığı sırada 
ise halen çalışanlar, kadınların % 18,3'ü idi. 
Araştırmaya katılan kadınların % 68'i artık 
çalışmıyorken, % 13,7'si çalışıyor fakat izinliydi. 
Araştırmaya katılan kadınların % 19'u aile 
büyüklerinden biriyle aynı evde yaşıyordu ve % 
25,7'si halen sigara kullanmakta idi. Araştırmaya 
katılan kadınların % 40,8'i normal vajinal yolla 
doğum yapmış olup, % 59,2'si sezeryan ile 
doğum yapmıştı (Tablo 1).

Araştırmaya katılan kadınların ruhsal belirtiler 
puan ortalamalarına baktığımızda; somatizasyon 
puan ortalaması 0,55±0,65, obsesif kompulsif 
bozukluk puan ortalaması 0,92±0,70, kişiler arası 
duyarlılık 0,64±0,85, depresyon 1,04±0,98, 
anksiyete bozukluğu 0,64±0,66, hostilite 
0,29±0,59, fobik anksiyete 0,14±0,41, paranoid 
düşünce 0,44±0,68, psikotizm 0,13±0,46, ek 
maddeler 0,20±0,44, rahatsızlık ciddiyet indeksi 
0,09±0,08, belirti toplamı 16,77±10,49, semptom 
rahatsızlık indeksi 0,24±0,11 olarak bulundu.

Kısa semptom envanterine göre 9 alt ölçek ve ek 
maddelerden en yüksek puan ortalamasına sahip 
olan ruhsal belirtiler sırayla depresyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
anksiyete bozukluğudur ve bu puanlar orta 
dereceye daha yakındır. En az puan ortalaması 
olan ruhsal belirti psikotizmdir. Global 
indekslerden ise rahatsızlık ciddiyet indeksi, 
belirti toplamı ve semptom rahatsızlık indeksi 
puan ortalamaları orta düzeyin altındadır.

Tablo 1. Kadınların Sosyo-Demografik Özellikleri 
(Çukurova, 2015)
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depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik 
anksiyete, paranoid düşünce puan 
ortalamaları çalışanlara göre anlamlı 
olarak daha yüksek bulundu (p<0,05). Ek 
maddelerle, hostilite ve psikotizmle ise 
anlamlı bir fark bulunamadı. Ayrıca 
kadınlardan anket yapıldığı sırada 
çalışmayanların, rahatsızlık ciddiyet 
indeksi, betlirti toplamı, semptom 
rahatsızlık indeksi puan ortalamaları, 
çalışan kadınlara göre yüksek bulundu. 
Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 3).

Araştırmaya katılan kadınlardan lise 
öncesi okullardan mezun olanların 
somatizasyon, obsesif  kompulsif  
bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, hostilite, 
fobik anksiyete, paranoid düşünce, ek 
maddeler puan ortalamaları, lise ve üzeri 
okullardan mezun olanlara göre daha 
yüksekti. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,05). 

Lise öncesi okullardan mezun olanların 
rahatsızlık ciddiyet indeksi, belirti 
toplamı, semptom rahatsızlık indeksi puan 
ortalamaları, lise ve üzeri okullardan 
mezun olanlara göre daha yüksekti. 
Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulundu (p<0,05) (Tablo 3).

Aile büyükleriyle aynı evde yaşayanların 
somatizasyon, obsesif  kompulsif  
bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik 
anksiyete, paranoid düşünce, psikotizm ve 
ek maddeler puan ortalamaları, aile 
büyükleriyle aynı evde yaşamayanlara 
göre daha yüksek bulundu. Aradaki fark 
istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05).

Aile büyükleriyle aynı evde yaşayanların 
rahatsızlık ciddiyet indeksi, belirti 
toplamı, semptom rahatsızlık indeksi puan 
ortalamaları, aile büyükleriyle aynı evde 
yaşamayanlara göre daha yüksek bulundu. 
Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,05) (Tablo 4).

Tablo 2. Kadınların Yaşları İle Ruhsal Belirti Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (Çukurova, 2015)

Not: ANOVA testi kullanılmıştır.
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Sigara içenlerin rahatsızlık ciddiyet indeksi, 
belirti toplamı, semptom rahatsızlık indeksi,  
puan ortalamaları sigara içmeyenlere göre daha 
yüksek bulundu. Aradaki fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,001) (Tablo 4).

Araştırmaya katılan kadınlardan sigara içenlerin 
somatizasyon, obsesif kompulsif bozukluk, 
kişiler arası duyarlılık, depresyon, anksiyete 
bozukluğu, hostilite, fobik anksiyete, paranoid 
düşünce, psikotizm puan ortalamaları, sigara 
içmeyenlere göre daha yüksek bulundu. Aradaki 
fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001).

Tablo 3. Kadınların Şu Anki Çalışma Durumları ve Eğitim Durumlarına Göre Ruhsal Belirti Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (Çukurova, 2015)

Not: Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

Sağlık ve Toplum    Yıl:28 , Sayı: 1   Ocak-Nisan 2018

36



olumsuz etki oluşturacak dışa vuruşları daha 
fazla sergilediklerini göstermektedir(8-10). 
Ayrıca annenin ruh sağlığının kötü olması, 
bebeğin iyi beslenememesi ve fiziksel sağlığında 
bozulmalarla da sonuçlanmaktadır(11,12). 
Bebeklerin yaşadıkları olumsuz bilişsel, 
davranışsal ve duygusal yaşantıların uzun 
dönemde gelişimlerini etkilediğine yönelik 
bulgular mevcuttur(13,14). Yani doğum sonrası 
dönem hem anne sağlığı hem bebeklerin sağlığı 
için hassas bir dönem olduğundan, annelerin 
emzirme dönemindeki ruh sağlığı tarafımızca 
incelendi.

Tartışma
Doğum sonrasında anneler, daha fazla desteğe 
ihtiyaç duydukları, hassas bir döneme girerler. 
Dolayısıyla depresyon ve daha başka psikolojik 
rahatsızlıklar açısından risk altındadırlar. 
Kanada'da, doğum sonrası ilk 1 yıl içinde 1452 
katılımcının alındığı bir çalışmada depresyon 
oranı % 8,4 olarak saptanmıştır(6). Fransa'da 
doğum sonrası 6-8 haftalarda olan 264 
katılımcının bulunduğu araştırmada depresyon 
oranı % 16,7 oranında bulunmuştur(7). 
Araştırmalar depresif annelerin çocukları 
üzerinde, aşırı müdahaleci veya çekingen, bağ 
kuramayan ve etkileşimsiz davranışlar gibi 

Tablo 4. Annelerin Aile Büyükleri İle Birlikte Yaşama ve Sigara İçme Durumları İle Ruhsal Belirti Puan 
Ortalamalarının Dağılımı (Çukurova, 2015)

Not: Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.
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2013 raporuna göre kırsal bölgede çalışan 
kadınların oranı % 41 iken, bu oran kentsel 
bölgede yaşayan kadınlarda % 29'dur(21). Bizim 
çalışmamızda bebek sahibi olan kadınların 
çalışma oranlarındaki düşüş göze çarpmaktadır. 
Kadınların doğum sonrası çalışma oranları 
Türkiye ortalamasının altında bulundu. 

Annelerin eğitim düzeyi ile doğum sonrası 
dönemde psikolojik bozukluklar arasında bir 
i l işki  olmadığını  gösteren çal ışmalar  
mevcuttur(22,23). Bunun yanında, Türkiye'nin 
doğu ve güneydoğu bölgesindeki 5 ilde 2001 
senesinde, 2514 kadın üzerinde yapılan 
çalışmada, eğitimle depresyonda belirgin azalma 
eğilimi görülmüştür. Yine aynı çalışmaya göre 
eğitimi olmayan kadınlardaki postpartum 
depresyon riski, üniversite mezunlarına kıyasla 2 
kat daha fazladır(24). Ekemen'in çalışmasına 
baktığımızda ise, ruhsal belirtilere yönelik tüm 
alanlarda okur-yazar olmayanlar, diğer gruplara 
göre daha yüksek puan ortalaması almışlardır.16 
Pensilvanya'da yapılan bir başka çalışmada ise, 
Şubat 2000- Kasım 2001 arasında, 774 kadın 
üzerinde postpartum depresyonu olan kadınlar 
arasında düşük eğitim düzeyinin oldukça yaygın 
olduğu belirtilmiştir(25). Bizim çalışmamızda 
da, lise öncesi okullardan mezun olan annelerin 
psikotizm dışında tüm ruhsal belirti puanları 
anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Bu 
sonuçlara göre, annelerin eğitim seviyelerinin 
düşük olmasının psikolojilerini olumsuz 
etkilediği yorumunu yapabiliriz.

 Ülkemizde annenin çalışmasının depresyonla 
ilişkisi farklılık göstermektedir; orta bölgeler ve 
doğuda annenin çalışmıyor olmasının, batıda ise 
annenin çalışmasının depresyon sıklığını 
artırdığı bildirilmiştir(18,26,27). Araştırmamız 
yapıldığı sırada çalışmayan kadınların, 
çalışanlara göre somatizasyon, obsesif-
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, fobik anksiyete 
ve paranoid düşünce puan ortalamalarının 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulundu 
(Tablo 3). 

Yani annenin çalışmaması durumunda, 
psikiyatrik bozukluklara karşı daha riskli olduğu 
görüldü. Dökmen'in çalışmasında somatizasyon, 
obsesif kompulsif bozukluk, kişiler arası 
duyarlılık, paranoid düşünce, psikotizm, ek 

Çalışmamıza dahil edilen 6-12 aylar arasında 
bebeği olan annelerin ruhsal durumları ve bu 
durumlarına etki eden faktörler incelendi. Yeni 
doğum yapmış ve emzirme döneminde olan 
annelerin, toplumda desteklenmesi gereken ve 
ruhsal bozuklukların görülebileceği riskli bir 
dönemde oldukları düşünüldüğünden dolayı, 
çalışma için böyle bir grup seçildi.

 Franke ve arkadaşları Almanya'da genel 
popülasyonda yaptıkları çalışmalarında, Kısa 
Semptom Envanterini uyguladılar. Buldukları 
sonuçlar ise şöyledir: Somatizasyon puan 
ortalaması 1,54, depresyon 1,92, anksiyete ise 
1,59'dur(15). Bizim çalışmamızda ise bu 
ortalamalar somatizasyon için 0,55, depresyon 
için 1,04, anksiyete için 1,59 olup genel 
populasyondan düşük olduğu görülmektedir. 
Şahin'in Kısa Semptom Envanteri'nin Türk 
Gençleri için uyarlanması amacıyla yaptığı 
çalışmada ise, kız öğrenciler arasında 
somatizasyon puan ortalaması 0,59, depresyon 
0,97, anksiyete ise 0,88'dir(5).

Araştırmaya katılan kadınlardan 30-39 yaş 
grubunda olanların somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk ve anksiyete bozukluğu 
puan ortalamaları, 19-29 yaş grubunda olanlara 
göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 
Ekemen'in 2006'da Kayseri 'de yaptığı 
çalışmasında, somatizasyon ve ek maddelerde en 
düşük puanı 15-19 yaş grubu kadınlar alırken, 
obsesif kompulsif bozukluk, depresyon, 
anksiyete bozukluğu, paranoid düşünce ve 
psikotizm gibi alanlarda en düşük ruhsal belirti 
puan ortalamasını 35-39 yaş grubu kadınlar 
aldılar(16). Adewuya ve arkadaşlarının 
Nijerya'da yaptıkları çalışmalarında, ileri anne 
yaşının doğum sonrası depresyon riskini artırdığı 
bulunmuştur(17). İnandı ve arkadaşları 
tarafından yürütülen çalışmada ise, küçük anne 
yaşının postpartum depresyon için risk faktörü 
olduğu sonucuna varılmıştır(18). Şili'de ve 
Güney-Doğu Macaristan'da yapılan çalışmalarda 
da, genç anne yaşının doğum sonrası dönemde 
psikolojik rahatsızlık görülme riskini artırdığı 
yorumu yapılmıştır(19,20).

Araştırmamıza katılan kadınlardan görüşme 
yapıldığı sırada çalışanlar % 18,3'dü. Doğumdan 
önceki çalışma durumları sorulduğunda ise bu 
oranın % 63,0 olduğu görüldü (Tablo 1). TNSA 
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maddeler, rahatsızlık ciddiyet indeksi ve belirti 
toplamı puan ortalamaları ev hanımlarında, 
ça l ı şan  kadın la ra  göre  daha  yüksek  
bulunmuştur.(28 )

Araştırmamızda, sigara içen annelerin 
içmeyenlere göre, somatizasyon, obsesif 
kompulsif bozukluk, kişiler arası duyarlılık, 
depresyon, anksiyete bozukluğu, hostilite, fobik 
anksiyete, paranoid düşünce ve psikotizm puan 
ortalamalarının anlamlı olarak daha yüksek 
olduğu görüldü. 2003 yılında Yeni Zelanda'da, 
1265 çocuğun 16-21 sene takibi ile yapılan bir 
çalışmada DSM IV'e göre major depresyon 
kriterlerine uyan genç popülasyonda yükselmiş 
günlük sigara tüketimi ve nikotin bağımlılığı 
tespit edilmiştir.(29) 2000 yılında Brown ve 
arkadaşlarının 526 kişi üzerinde yaptığı bir başka 
çalışmada sigara içimi ve depresif semptomlar 
arasındaki ilişki araştırılmıştır ve nikotin 
bağımlılığı klinik seviyede kendini gösteren 
depresif semptomlarla belirgin olarak ilişkili 
çıkmıştır.(30)

Hormonal dalgalanmaların olduğu gebelik ve 
laktasyon dönemleri duygudurum bozukluğu 
olan kadınlar için riskli dönemlerdir. Kadınlar 
için doğum sonrası dönem, oldukça hassas bir 
dönem olmakla birlikte ve psikiyatrik rahatsızlık 
risklerinin de arttığı bir dönemdir. Bu psikiyatrik 
rahatsızlıklar çoğu kez sağlık çalışanları 
tarafından tespit edilemezken, ileri dönemde 
anne için olduğu kadar bebek için de hayati risk 
taşır. Fakat ne yazık ki klinik semptomlarının 
ağırlaşması dâhi teşhis şansını arttırmamaktadır. 
(31) 

Sonuç ve Öneriler
Doğum sonrası dönem annelerin manevi desteğe 
ihtiyaç duyduğu bir dönemdir. Bebek bakımı, 
emzirme, işten ayrılma, alışkanlıklarının 
değişmesi gibi birçok nedene bağlı olarak 
psikolojik problemler yaşayabilirler. Ayrıca 
emzirme dönemi bebeğin anneye muhtaç olduğu 
ve sağlıklı gelişimi için annesiyle düzgün bir 
iletişim kurması gereken bir zaman dilimidir. 
Tüm bu nedenlerle doğum sonrası dönemde 
anneler takip edilmeli, düzenli sağlık 
kontolünden geçirilmelidir. Annelerin beden 
sağlığı yanında ruh sağlığı da göz ardı 
edilmemelidir. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için 
öncelikle annelerin bedenen ve ruhen sağlıklı 

olması gerektiği unutulmamalıdır.

Çalışmamızda tespit ettiğimiz sonuçlara göre, 
eğitim seviyesi düşük, çalışmayan, aile 
büyükleriyle birlikte yaşayan ve sigara içen 
annelerin ruhsal bozukluklar bakımından daha 
riskli olduğu unutulmamalı, sağlık çalışanları bu 
gruptaki anneleri takip etmelidir. Özellikle 
birinci basamakta yer alan aile hekimlerince, 
kadınların doğum sonrası dönemde beden sağlığı 
yanında ruh sağlığı da incelenmeli, gerekirse bir 
üst basamağa sevki sağlanmalıdır. Anne ve bebek 
sağlığı açısından annelerin psikopatolojilerinin 
büyük önem taşıdığı bilinmeli, toplumda 
emziren annelerin desteklenmesi için farkındalık 
yaratılmalıdır. 

Dip not: Araştırmamız Çukurova Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından  TTU-
2015-5445 No'lu proje ile desteklenmiştir.
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