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Doğum sonrası dönemde gelişen 

psikiyatrik bozukluklar 3’e ayrılır. 

1. Annelik Hüznü, 

2. Doğum sonrası depresyon di-

ğer adı ile Post Partum Dep-

resyon (PPD),  

3. Doğum sonrası psikoz 

PPD, doğum sonrası dönemde gö-

rülen tüm depresif bozukluklar 

için kullanılan bir kavramdır. %

10—20 oranında görülebilir. Do-

ğum sonrası %50—70 sıklıkta gö-

rülen annelik hüznünden ayırt 

edilmesi gerekir. PPD, bir kadında, 

doğumdan sonra gerçekleşen fizik-

sel, biyolojik, duygusal, davranış-

sal değişimlerin karışımı sonrası 

ortaya çıkan psikiyatrik tablodur. 

PPD, doğumdan sonraki 2—8 haf-

ta içinde gerçekleşen bir majör 

depresyon durumudur.  

Teşhis konurken sadece doğum ile 

şikayetlerin başlangıç 

zamanı arasındaki 

süreye değil aynı za-

manda depresyonun 

şiddetine de bakılır.  

En az 2 hafta, en çok 

1 yıl sürer. Etiyolojisi 

hakkındaki çalışma-

larda  tam bir  fikir 

birliği sağlanamamış-

tır 

Biyolojik faktörler: 

Biyolojik olarak Öst-

rojen ve progesteron 

gibi dişi üreme hormonları hamile-

lik sırasında  10 misli artar. Do-

ğumdan sonra 3 gün sonra bir an-

da hamilelik öncesi seviyesine ula-

şır ve bu hormonların ani düşüşü 

depresyonu tetikler. Aynı  zaman-

da hemoglobin, D vitamini , tiroid 

hormonu ve kortizol değerlerindeki 

değişiklikler ve demir eksiliği, no-

repinefrin, serotonin, dopamin, ase-

tilkolin, GABA gibi nörotransmiter-

lerin dengesinin 

bozulması  PPD  

gelişimini etken 

olabilecek biyolo-

jik faktörlerden 

bazılarıdır. 

Diğer  faktörler 

ise sosyal ve psi-

kolojik değişiklik-

lerdir. 

Gebelik bireylerin ebeveynlik rolü-

ne  attıkları ilk basamaktır. Ama  

bu durum  her zaman planlı, bilinç-

li ve bireyin kendi isteğine bağlı 

gelişmemektedir.  

Doğumla birlikte kadınlara yükle-

nen roller bazen dayanılmaz bir 

baskıya sebep olabilir ve doğum 

sonrasında da bazı psikiyatrik  be-

lirtiler ortaya  çıkarabilir. İstenme-

yen hamilelik, eşler arasında sıkın-

tı, sosyal destek sisteminin kötü 

olması da PPD riskini artırmakta-

dır. 

Ne kadar genç yaşta hamile kalın-

mış  ise risk faktörü o kadar  art-

maktadır.  Annelerin daha önce 

Premenstruel Disforik Sendromu 

olması ve depresyon geçmişi olması, 

anksiyetenin varlığı, aşırı bulantı, 

stresli yaşam olay-

ları, bebeğin huy-

suzluğu,  emzire-

meme, ilk hamile-

lik, çocuk bakımı 

ile ilgili stres, dü-

şük benlik saygısı 

PPD riskini artır. 

PPD  belirtileri; 

Bebekle bağ kur-

makta zorlanma, bebeğe karşı zıt  

duygular, uykusuzluk ve iştahsızlık  

ön plandadır. Bunun yanında mut-

suzluk, çaresizlik, ruh halinin sü-

rekli değişmesi, suçluluk ve değer-

sizlik  hissi, ağlama,  yetersizlik 

duyguları ,  hareketlerde yavaşlama 

ve aşırı yorgunluk , dikkat dağınık-

lığı, ajitasyon ve intihar düşünceleri 

de olabilir. 

Tedaviye bakacak olursak medikal 

tedavi, EKT (şok teda-

visi) destekleyici, bi-

reysel psikoterapi ve 

aile terapileri yararlı 

olabilir.  

Nadiren tedavi görme-

yen kadınlarda 3 ay ile 

1 yıl içinde kendiliğin-

den düzelme  ihtimali 

olabilir.  

Sosyal destek sistemi-

ni de devreye koymak 

tedaviye yararlı ola-

caktır. Bunun dışında 

kişi kendi için mutlaka kısa da olsa 

zaman ayırmalıdır. Bireyin hayat-

tan keyif almasını tekrar sağlayıp 

bu sürecin en sağlıklı ve kısa za-

manda tamamlanması en önemli 

faktördür. 

Sevgili Okuyucularımız, geçtiğimiz ay   

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ’e gönde-

rilen Aile resimleri  arasında yapılan değer-

lendirmede sergilemeye hak kazanan re-

simlerimiz belirlendi. Çocuklarımızı kutlar, 

hediyelerini almak üzere, en geç 2 ay içeri-

sinde, Pengu Toys — Ortaköy mağazala-

rına bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi 

bize ailemizdergisi@gmail.com e-posta 

adresimizden veya Facebook sayfamızdan 

gönderebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 
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Sünnet, penisi kaplayan derinin uç 

kısmının cerrahi olarak alınması-

dır. Tıbbi veya geleneksel nedenler-

den dolayı yapılmakla birlikte ülke-

mizde geleneksel sünnet daha sık-

tır.  

Eskiden kalma adetlerden dolayı 

sünnet hala “basit” bir işlem olarak 

görülmektedir. Aslında sünnet, 

ciddi bir cerrahi müdahale olup, 

doktorlar tarafından hastane şart-

larında ve uygun ortamda yapılma-

lıdır. Sünnet olacak çocukların psi-

kolojik olarak hazırlanması, sünnet 

sonrası oluşabilecek sorunlardan 

korunma açısından çok önemlidir. 

Sünnet ne zaman yapılmalıdır? 

Bu konu çok tartı-

şılan bir konu ol-

makla birlikte, 

sünnetin yapılma-

ması gereken dö-

nem Fallik dönem 

adı verilen 2-6 yaş 

arasıdır. Çocuğun 

cinsel kimliğini 

keşfettiği bu dö-

nemde sünnet yap-

mak uygun değil-

dir. Hele de bu dö-

nemde lokal anes-

tezi ile sünnet yap-

mak çok zararlı-

dır.  Çocukta psiko-

lojik sorunlara yol 

açabilir ve bu dö-

nemde bu bölgeye ağrılı bir girişim 

yapılması, ileride geri dönüşü çok 

zor olabilecek, psikoseksüel ve psi-

kolojik sorunlara yol açabilir. As-

lında en uygun yaş grubu bebeğin 

ilk 3 aylık dönemidir. Bu süre için-

de lokal anestezi ile çok rahatlıkla 

sünnet yapılabilmektedir. 3 aylık-

tan sonra bebeğin bilinç durumu 

iyice gelişmeye başladığı için lokal 

anestezi ile bu işlemi gerçekleştir-

mek zor olmaktadır.  

Hangi anestezi yöntemi tercih 

edilmelidir? 

3 aydan küçük bebeklerde lokal 

anestezi ile yapılabilirken, daha 

büyük çocuklarda ise genel aneste-

zi uygulaması gerekmektedir. Uy-

gulanan genel anestezi ile çocuklar 

uyumakta ve böylelikle hem ağrı 

hissetmemekte, hem de sünnetin 

oluşturabileceği psikolojik negatif 

etkilerinden korunmaktadır. Ço-

cukların psikolojik konforunun 

sağlanması ile birilerinin tutması-

nın verdiği baskıdan kurtulan ço-

cukların sünnetleri de işlemi ger-

çekleştiren cerrah tarafından daha 

özenle yapılabilmektedir.  

Sünnet hangi ortamda yapıl-

malıdır? 

Cerrahi bir işlem olan sünnet, tar-

tışmasız olarak bir ameliyathane-

nin sağlayacağı steril bir ortamda 

yapılmalıdır. 

Sünnet çocuk hastaların cerrahi 

girişimleri konusunda uzmanlaş-

mış kişiler tarafından yapılmalı-

dır. El becerisi ve tecrübeye dayalı 

olarak öğrenilebilen bir cerrahi 

işlem olsa da uzman doktorların 

dışında yapılan sünnet olgularında 

çocuğun ilerideki cinsel hayatını 

tamamen bitirecek, geri dönüşsüz 

komplikasyonlar olabilmektedir. 

Bu konuda uzmanlaşmış kişiler 

Çocuk Cerrahları ve Çocuk Ürolog-

larıdır. 

Sünnet sonrası bakım nasıl 

yapılmalıdır? 

Sünnetten sonra cildin kapanması 

2-3 gün içinde olmaktadır. Ancak, 

dikişlerin erimesi ve dokulardaki 

ödem/şişliğin geçmesi 2-3 haftayı 

bulabilir. Çocuğun yaşına ve kilo-

suna uygun olarak önerilen ağrı 

kesicinin ilk 2 gün düzenli olarak 

kullanılması çocuğun sünnet son-

rası dönemi rahat geçirmesi açısın-

dan faydalıdır. Sünnet yarasına 

idrar gelmesi yaranın iyileşmesini 

geciktirmez ve enfeksiyon açısın-

dan risk oluşturmaz. Bezlenen 

bebeklerde sünnet pansumanına 

kaka bulaşması durumunda pan-

sumanın çıkartılması ve antiseptik 

solüsyonlarla temizlenmesi öneril-

mektedir. Sünnet pansumanı nor-

mal şartlarda ilk 24 saatten sonra 

çıkartılabilir. Verilen ağrı kesici 

sayesinde sünnetten 1-2 gün sonra 

gündelik hayata dönülebilir, genel-

de 7 gün sonra çocukların okula 

dönmelerine izin verilebilir. Sün-

netten sonraki gün 

ılık su banyolarının 

yapılması sünnet 

yarasının daha hız-

lı iyileşmesine yar-

dımcı olmaktadır. 

Sünnet sonrası 

nelere dikkat 

edilmelidir? 

Sünnet sonrası 

pansumanda kırmı-

zılık olması, şişlik 

veya morluk görül-

mesi, penis üzerin-

de sarı-beyaz koku-

suz kabuk oluşması 

normaldir. Çocu-

ğun dikkatsizliği 

sonucu sünnet yarasına travma 

olması ile birlikte kanama görüle-

bilir. Durmayan kanama, idrar 

yapmakta sorun, ateş veya kötü 

kokulu akıntı durumlarında mut-

laka doktora kontrole götürülmeli-

dir.  

Bezli çocukların sünnet sonrası 

bezleri normal bağlanabilir, daha 

büyük çocuklar ise külotlarını gi-

yebilirler. 

Sünnet cerrahi bir işlemdir ve her 

ameliyat gibi sonrasında bazı so-

runlar görülebilir. Sünnetin çocuk 

için en ideal şartlarda yapılması, 

ilerde yaşanabilecek sorunların 

engellenmesi açısından oldukça 

önemlidir. 

Sünnet 
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Gönül Küçük Erensu 
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Ayın Etkinliği: Farkı Bul 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki iki resim 
arasındaki farkları bulun. Bakalım en çok farkı kim bulacak? 

www.ailemizdergisi.com 

Artık KKTCELL Dergilikteyiz… 
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olduğunu söyleyebilir,  

 Daha fazla bağımsızdır ( Tek başına yan 

komşuyu ziyarete gidebilir [Halen ebe-

veyn gözetimi gereklidir]), 

 Bazen çok şey ister bazense çok uyumlu 

olur. 

Konuşma / İletişim 

 Gayet anlaşılır konuşur,  

 Tam cümleler kullanarak basit bir 

hikâye anlatır, 

 Gelecek zaman kullanır; Örneğin 

“Babaanne gelecek”, 

 Adını ve adresini söyleyebilir. 

Bilişsel (Öğrenme, Düşünme, Problem –

Çözme) 

 10 veya daha fazla objeyi sayabilir,  

 En az 6 parçası olan bir insan resmi 

çizebilir, 

 Bazı harf ve sayıları yazabilir, 

 Üçgen ve diğer geometrik şekilleri kop-

yalayabilir, 

 Para ve yemek gibi günlük kullandığı 

objeleri bilir. 

Hareket / Fiziksel Gelişim 

 Tek ayak üstünde 10 saniye ve üzerinde 

durabilir, 

 Hoplayabilir ve atlayabilir, 

 Takla atabilir, 

 Çatal, kaşık ve bazen yemek bıçağı 

kullanabilir, 

 Tek başına tuvaleti kullanabilir, 

 Sallanabilir ve tırmanabilir. 

Eğer çocuğunuzda aşağıdaki belirtiler 

varsa doktorunuzla konuşarak Erken 

Davranınız: Birçok duygusunu göstermi-

yorsa, aşırı davranış gösteriyorsa 

(olağandışı korku, saldırganlık, utangaçlık 

veya üzüntü), olağandışı bir şekilde geri 

çekiliyorsa ve aktif değilse, dikkati kolay 

dağılıyorsa, bir aktivitede 5 dakikadan fazla 

odaklanmakta zorlanıyorsa, insanlara cevap 

vermiyorsa veya yüzeysel cevaplar veriyor-

sa, neyin gerçek ve neyin yalancıktan oldu-

ğunu söyleyemezse, çeşitli oyun ve aktivite-

leri oynamıyorsa, adını ve soyadını söyleye-

miyorsa, çoğul kelimeleri ve geçmiş zamanı 

doğru kullanamıyorsa, günlük aktiviteleri 

veya deneyimleri ile ilgili konuşmuyorsa, 

resim çizemiyorsa, dişlerini fırçalayamıyor, 

ellerini yıkayıp kurulayamıyor veya kıyafet-

lerini yardımsız çıkartamıyorsa, önceden 

kazandığı becerilerini kaybetmişse.  
NOT: Act Early Programının çevirisi  Klinik Psikolog Çise 

Onur ve Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Erdem Beyoğlu 

tarafından yapılmıştır. 

AİLEMİZ Dergisi olarak önceki sayılarımız-

da sunduğumuz American Center For 

Disease Control and Prevention tarafın-

dan geliştirilen Act Early (Erken Dav-

ran) Programını sizlerle paylaşmaya 

devam ediyoruz. Act Early, 2 aylık, 4 aylık, 

6 aylık, 9 aylık, 1 yaş, 1,5 yaş, 2 yaş, 3 yaş, 

4 yaş ve 5 yaş çocukların gelişim dönemleri-

ne uygun hazırlanan bir aile takip progra-

mıdır. Program kapsamında toplam 4 ana 

alanda çocukların becerileri değerlendiril-

mektedir. Bunlar; 1. Sosyal / Duygusal, 2. 

Konuşma / İletişim, 3. Bilişsel 

(Öğrenme, Düşünme ve Problem Çöz-

me) ve 4. Hareketler / Fiziksel Gelişim. 

Act Early programı, ebeveynlerin çocukları-

nın gelişimini kolayca takip etmesini ve 

sorunlu durumlarda vakit kaybetmeden 

hekimleri ile konuşmalarını önermektedir.  

5 Yaşında bir çocuk neler yapar?  

Sosyal/ Duygusal 

 Arkadaşlarını memnun etmek ister, 

 Arkadaş gibi olmak ister, 

 Kuralları kabul etmesi daha kolaydır, 

 Şarkı söylemekten, dans etmekten ve 

hareket etmekten hoşlanır,  

 Cinsiyetini farkındadır, 

 Neyin gerçek ve neyin yalancıktan 

Gelişim Köşesi: 
5 Yaşında Bir Çocuk Ne yapar? 

Sinema 

Oyuncak Hikayesi — 4     

Oyuncak Hikayesi 4, çataldan 

yapılma bir oyuncak olan 

Forky’nin atıldığı 

macerayı konu ediyor.  

Bir geri dönüşüm 

projesi ile yaratılan 

Forky, oyuncak 

olduğunu asla kabul 

etmez ve oyuncak 

olmadığı konusunda 

ısrarcıdır. Kendisini 

Bonnie’nin odasına da 

ait hissetmeyen Forky, 

dünyadaki amacının ne 

olduğunu düşünmeye 

başlar. Sonunda 

dünyadaki amacını bir 

çatal olarak yerine 

getirmeye karar verir. 

Ancak bu sandığı kadar 

kolay olmayacaktır. 

Oyuncak olarak 

üstesinden gelmesi gereken önemli  görevleri vardır. 

Efsanevi ve bol ödüllü animasyon üçlemesi Oyuncak 

Hikayesi'nin devam halkasının yönetmen koltuğunda 

Josh Cooley oturuyor.  

Animasyon, 21 Haziran’da vizyona girecek…  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 
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Değerli Ailemiz Dergisi okurları, 

Bu ay sizlere Babalar Günü nede-

niyle Yel Değirmeni yapımını 

önermek istedim. Kolaylıkla bula-

bileceğiniz malzemelerden yapıla-

cak etkinliğinizi beğeneceğinizi 

umarım. 

Etkinliğimiz için 

gerekli malzemeler;  

 Yel Değirmeni 

Şablonu, 

 Daire Şablonu, 

 Renkli Karton, 

 Renkli ponpon, 

 Makas, 

 Boya ve  

 Yapışkan.  

Öncelikle yel değirmeni şablonu 

kesilip istediğimiz renge bo-

yanır. Ardından renkli kar-

tondan 4 adet daire şekli ke-

silip ikiye katlanır ve yel de-

ğirmenin kanatları hazırla-

nır. Sonrasında renkli pon-

ponlar yapıştırılarak yel de-

ğirmenimiz tamamlanır.  

Herkese keyifli aktiviteler 

dilerim... 

Aile İçi Etkinlikler: Yel Değirmeni 
 Uzm. Orçun Latifoğlu 

Ayın Masalı: Fillerin Kahramanlığı 
Ümmü Gülsüm Çinici 

mış,  ağaçlar yerinden sökülmüş.  

Hayvanlar fırtınadan korunmak 

için evlerine çekilmişler.  

Güçlü şimşekler çakmış ve ardın-

dan pek çok yıldırım düşmüş. Or-

manda bir anda yangınlar başla-

mış. Hayvanlar panik içindeymiş. 

Filler, yaşadıkları yerdeki yangını 

daha yayılmadan söndürmeyi ba-

şarmış. Fakat yangın farelerin ya-

şadığı yeri bir anda sarmış.  

Fareler yangını söndürmek için 

uğraşıyormuş. Bu sırada filler yar-

dıma koşmuş. Fillerin en yaşlısı bir 

kurtarma planı yapmış. “ Arkadaş-

lar, sakin olun. Akıllıca hareket 

Bir zamanlar yemyeşil bir orman 

varmış. Bu ormanın yanında terte-

miz, yaz, kış hep serin bir nehir 

akarmış.  

Ormanda pek çok türden hayvan 

varmış. Ama sayıca en kalabalık 

olanlar filler ve farelermiş. Bu 

hayvanlar ormanın iki ucunda 

yaşarmış. Fillerle farelerin arasın-

da bir sorun yokmuş; fakat farklı 

alışkanlıkları yüzünden pek yan 

yana gelmezlermiş. Fillerle 

farelerin bir araya gelmesi 

için pek fırsat da olmamış. 

Uzun yıllar ormandaki hay-

vanlar birbirinin aynı olan 

günler yaşamış. Herkesin 

bir düzeni varmış ve hiç 

değişmemiş bu düzen son 

zamanlara kadar.  

Bir süredir orman sakinleri 

huzursuzmuş. Ormanda 

hava çok sıcakmış. Hayvan-

lar rahatlamak için kendile-

rini nehre atıyormuş. Ama 

son günlerde nehrin suları 

da çok sıcakmış ve iyice 

azalmış.  

Bir sabah uğultulu bir rüzgâr es-

miş ve büyük bir fırtına kopmuş.  

Yapraklar uçuşmuş. Dallar kırıl-

edersek herkesi kurtarabiliriz. 

Genç fillerden beşi hortumlarıyla 

nehirden su getirsin, suyla yangını 

söndürmeye çalışalım. Diğerleri de 

dallarla ateşlere vursun.” demiş. 

Filler hemen işe koyulmuş. 

Bu kadar büyük bir sorunla uğra-

şırken hiçbir yardım gereksiz de-

ğilmiş.  İrili ufaklı bütün hayvan-

lar fillere yardım etmiş. Birden 

yağmur yağmaya başlamış. Sanki 

yangının sönmesi için yağ-

mur da hayvanlara yardım 

ediyormuş. Fillerin başlattı-

ğı kurtarma operasyonu ba-

şarılı olmuş. Fareler kurta-

rılmış.  

Orman harap bir haldeymiş. 

Hayvanların çoğunun yaşa-

yacak yeri, içecek temiz su-

yu, yiyeceği yokmuş. Buna 

rağmen kimse umutsuz de-

ğilmiş. Çünkü hepsi birlik 

olmuş. Hayvanlar kurtara-

bildikleri bütün yiyecekleri 

ve suyu diğerleriyle paylaş-

mışlar. 

Ormanın normale dönmesi biraz 

zaman almış. Ama sonunda her 

şey yoluna girmiş. Birlik olunca 

aşılamayacak engel olur mu? 
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Oyuncak 

Mini Çocuk Oyun Odası 

Çocuğunuzun iç dünyasının 

gelişimine sizler de katkıda 

bulunabilirsiniz. 

Başta evcilik gibi oyunlarda kullanılabilen 

oyuncaklar çocuğunuzun iç dünyası hakkında sizlere 

önemli ipuçları vermektedir. Çocuklarımızın 

oyuncaklarla 

oynayış şekilleri, 

oyunları 

kurgulama 

yöntemleri ve 

olayları oynama 

şekilleri bu 

noktada sizlere 

önemli bilgiler 

vermektedir.  

Çocuklara yönelik hazırlanmış çocuk odası, salon gibi 

ortamlara göre hazırlanmış oyuncaklar hem 

çocuğunuza keyifli oyun ortamı hazırlarken sizlere de 

iç dünyalarını görme imkanı sunacaktır.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Dünyanın Olağanüstü 

Hediyesi Kitabı 

Yazar:  Anne — Gaelle 

Balpe 

Dünyanın en olağanüstü hediyesi pardon kitabı 

nihayet yayınlandı.  

Yazar Anne — Gaelle 

Balpe tarafından 

kaleme alınan ve 

çocuklarda merak 

duygusunu arttırmayı 

hedefleyen kitap 

büyük boyu ile bunu 

kolaylıkla başarıyor.  

Bir çok çocuk 

tarafından keyifle 

okunan kitap Büyülü 

Fener Yayınları 

tarafından 

yayınlanmış olup 24 

sayfadan oluşmaktadır.  

Tarif 

Kavun İçine Meyve Salatası 

Dyt. Mehmet Miralay 

Sevgili ebeveynler, bu ay sizlere meyve salatası 

önermek istedim.  

Malzemeler: Orta boy yarım kavun, mevsimine göre 

çeşitli meyveler, 1—2 yemek kaşığı toz tarçın, 1/2 

bardak portakal suyu, kişi başı 2 top dondurma,  

Yapılışı: İlk olarak kavunu yıkayıp durulayınız. 

Ortadan ikiye böldükten sonra çekirdeklerini 

temizleyiniz. Ardından içini bir kaşık yardımı oyup 

içerisine meyveleri yerleştiriniz ve portakal suyunu 

ekleyiniz. Üzerine de isteğinize göre dondurma ilave 

ediniz.  




