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Doğuma hazırlıkta f�z�ksel ve z�h�nsel hazırlıkların
yanı sıra ps�koloj�k hazırlıkta b�r o kadar
öneml�d�r. Her �nsanda olduğu g�b� ps�koloj�, tüm
f�z�ksel ve z�h�nsel hayat akışını olumsuz açıdan
engelleyeb�leceğ� g�b� geben�n de ps�koloj�s� bu
anlamda oldukça öneml� b�r etk�d�r.

Bu sebeple gebel�k önces� ve gebel�k sürec�nde
doğum sonlanana kadar hatta doğum sonrası
da dah�l olmak üzere ps�koloj� oldukça öneml�d�r.
Ps�koloj�k hazırlığın �se gebel�kten önce
başlaması öneml�d�r.



Gebel�k ve doğum şekl�, hayatımızın her anını
etk�leyeb�l�r. Bu nedenle oldukça öneml�d�r.
Bebek sah�b� olmaya karar veren ç�ftler �ç�n
gebel�k önces� süreç anne baba olmayı, ebeveyn
olmayı �steme ps�koloj�s� ve zamanı oldukça
öneml�d�r. Özell�kle bu karar k�ş�n�n çevres�ne,
yaşına bağlı olmadan �çsel b�r �stekle oluşmalıdır.
Kend� dışındak� d�ğer 3.k�ş�ler�n etk�s� ve
zorlaması olmamalıdır. Bu sürece karar verm�ş
ç�ft�n ve özell�kle de geben�n gebel�k esnasında
kend� doğumuyla �lg�l� varsa travmaların
çözülmes� gerekl�d�r.



DOĞUM PSİKOLOJİSİ 
NASIL BAŞLAR 

VE 
NE YAPILMALIDIR?

     Geben�n �lk kaygı duyduğu şey, nasıl doğum yapılacağıyla �lg�l� olab�l�r. Doğum
şekl� herkes tarafından sorulan ve merak ed�len b�r durum hal�ne gel�r. Vaj�nal
doğum mu? Sezaryen doğum mu? Bu konuda neredeyse herkes�n (doğum yapan
ya da yapmayan) b�r yorumu vardır. D�z�ler, f�lmler, �nternettek� yazılar gebede
negat�f düşüncelere ve doğum ps�koloj�s�n� etk�leyen durumlara neden olab�l�r.



   Geben�n kend� annes� ve a�ledek� kadın jenerasyonu hatta daha esk�
kuşaklardan gelen doğumla �lg�l� esk� travmat�k h�kayeler�n üzer�nde
çalışması öneml�d�r.

   Artan kaygının sebepler�nden b�r tanes� de bebeğ�me yeten b�r anne
olab�lecek m�y�m? Sorusudur. Sütüm yeter m�? Ona �y� b�r anne olab�l�r
m�y�m? G�b� sorular gebey� oldukça düşündürür. Bu düşünceler doğum
ps�koloj�s�n� etk�ler.



  Ç�ft arasındak� �l�şk� gebel�k önces� ve sonrası olarak ayrılmayarak
gebel�ktek� hormon değ�ş�mler� �le b�rl�kte olumsuzlukların tet�klenmes�n�
sağlar ve �l�şk� sorunları ortaya çıkab�l�r, bu durum doğum ps�koloj�s�n�
etk�leyeb�l�r. Eş desteğ� oldukça öneml�d�r. C�nsell�ğ�n kal�tes� öneml�d�r.
 

     Gebe özell�kle kend� annes� �le �l�şk�ler�n� yen�den sorgulayab�l�r. Bu nedenle
bu �l�şk�de söylenmem�ş sözler, �çer� atılan duygular tem�zlenmel�d�r.



   Kadının beden�n� tanıması gebel�k dönem�nde oldukça
öneml�d�r. C�nsell�ğ�, c�nsel organları �le uyum �ç�nde
olmalıdır.

  Daha önce yaşanan kürtaj, düşük vs. var �se �steğe
bağlı dah� olsa üstünden çalışılmalı, tutulmayan yaslar
tutulmalı, yapılmayan vedalaşmalar tamamlanmalıdır.

 Babaların ps�koloj�k hazırlığı kültürümüzde çok
önemsenmese de geben�n de ps�koloj�s�n� etk�led�ğ�
b�l�nmekted�r bu nedenle baba ps�koloj�k olarak gebeye
güven vermek, destek olmak ve mutlaka doğumda
kararlara katılma konusunda ve kend� ps�koloj�s� �ç�n
kend�n� gel�şt�rmel�d�r.



   Annen�n bebeğ�n�n bakımlarını yaptıktan sonra
kend�ne zaman ayırması ve sosyalleşmes�
öneml�d�r. Kısa sürel� b�le olsa eş�yle baş başa vak�t
geç�rmes� ve f�z�ksel akt�v�telerde bulunması
yaşadığı �n�şl� çıkışlı ruh hal�n� ve doğum ps�koloj�s�n�
atlatmasına yardımcı olacaktır.

  Doğum eylem� sosyal çevren�n baskısı ve
sorumluluk korkusu �le b�rl�kte anne �ç�n stres
kaynağı hal�ne geleb�l�r. Bu durum depresyonu
tet�kleyeb�l�r. Bu konuda destek alınması öner�l�r.



    Gebel�k önces�nde anne adayının ps�k�yatr�k b�r geçm�ş� varsa, kaygı ve
korkular �le b�rl�kte ps�koloj�k durumu da tet�klen�r. R�sk faktörler� göz önünde
bulundurularak depresyon öyküsü görülmemes� �ç�n ps�koloj�k destek
alınması öner�leb�l�r.
   Gebel�kte annen�n f�z�ksel değ�ş�m� de ps�koloj�s�n� etk�leyen b�r faktör
olab�l�r. Gebel�ğ�n �lerlemes�yle b�rl�kte hareketler� kısıtlanır, fazla k�lo alındı
�se nefes zorlukları ve uyku bozuklukları yaşanab�l�r. Bu konuda gebel�k
egzers�zler� yapılması öner�l�r.
    Bu nedenle geç�c� görünen her türlü sorun �ç�n b�le en destek alınacak
zaman gebel�k zamanıdır. Bu konuda alınacak desteğ�n �se özell�kle gebel�k ve
doğum alanlarında hem f�zyoloj�k hem de ps�koloj�k anlamda b�lg�s� ve yetk�s�
olan uzmanlardan alınması gerekl�d�r.



Aslında tüm hedef bu dönem� olab�ld�ğ�nce keşkes�z
geç�rerek sağlıklı atlatab�lmek olmalıdır. Bu konuda
doğum önces�nde, doğuma hazırlık eğ�t�m� almak ve tüm
bu sürec� daha b�l�nçl� geç�reb�lmek öneml�d�r.
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