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fi
u anda yeni evlisiniz, henüz çocuk sahibi de¤ilsiniz, belki de
bir süredir evlisiniz ve çocuklar›n›z var. Ancak, yeni bir bebek
sahibi olma planlar› içindesiniz veya bir yak›n›n›z bu durumu

yafl›yor. Bir baflka deyiflle aileniz veya bir yak›n›n›z önemli bir karar
alm›fl ya da bu karar› alma arifesinde. Gelin çocuk sahibi olma ka-
rar›ndan önce nelerin önemli oldu¤unu ve bu karar› ald›ktan sonra
bütün anne-babalar› nelerin bekledi¤ini birlikte görelim. Bu bebe-
¤i anne ve baban›n her ikisi de ayn› derecede istiyor mu? Bu
karar, anne babalara sürekli paylaflmalar› gereken ciddi bir sorum-
luluk yükleyecektir. Bundan dolay› bir bebe¤e sahip olma karar›
anne baban›n birlikte alaca¤›, bir karar olmal›d›r. Sizlerin ya da ya-
k›nlar›n›z›n bebe¤i isteyip istememeniz, ekonomik, psikolojik, be-
densel ve sosyal yönlerden bu bebe¤in dünyaya gelmesine haz›r-
l›kl› olup olmaman›z, son derece önemlidir. Unutmay›n ki özellikle
annenin duygular› ve çevresinin etkisi sonucu hissettikleri bebe¤in
geliflimini etkileyecektir. E¤er anne çocukla ilgili kötü fleyler hisse-
diyor, çocu¤u istemiyorsa ya da çevresi çocu¤u istemiyorsa bu
olumsuz duygular bebe¤i de olumsuz etkileyecektir. Baz› araflt›r-
malar istenmeyen gebelikler sonucu do¤an bebeklerin daha düflük
kiloda do¤duklar›n› ve daha fazla t›bbi yard›ma ihtiyaç duyduklar›n›
göstermifltir.
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Anne baban›n iliflkileri uyumlu mu? 

Bebek sahibi olmadan önce, bebe¤in gelifliminde anne baban›n
aras›ndaki uyumun önemli bir rolü oldu¤unu unutmay›n. Evlili¤in de
bebe¤e haz›r olmas› gereklidir. Hamilelik döneminden bafllayarak
anne-baban›n birbirlerine destek olmalar›, bebe¤in her yönden
sa¤l›kl› geliflmesini sa¤layacakt›r. ‹flte bundan dolay› evlenir evlen-
mez hemen çocuk sahibi olmak birbirini henüz tam olarak tan›ya-
mam›fl efller için erken bir karar olabilir. Bazen de sorunlu evlilikle-
rin bir bebe¤in do¤umuyla düzelece¤i düflünülür. Oysa yeni bir be-
bek sorunlar› çözemeyece¤i gibi, bazen bu a¤›r sorumluluk en iyi
giden iliflkilerde bile gerginlikler yaratabilir, özellikle sorunlu olan ilifl-
kilerde çocu¤un do¤mas› genelde sorunun daha h›zl› büyümesine
yol açabilr Halbuki anne baban›n yarataca¤› sevgi ve güvene da-
yal› huzurlu bir aile ortam› bebe¤in temel gereksinimlerinden biridir.

Annenin yafl› ve fiziksel durumu bebek sahibi 
olmaya uygun mu? 

Planlanmadan ve çok say›da gerçekleflen hamilelikler bir anne-
nin vücudu kadar ruhsal durumu için de y›prat›c› olabilir. Hamilelik
aral›klar›n›n en az iki y›l olmas› annenin vücudunu toparlayabilmesi
ve yeni bir bebe¤e haz›r olmas› için önemlidir. 

Di¤er önemli bir konu da hamile kal›nacak yaflt›r. 18 yafl›ndan
önce kad›n ruhsal yönden de anne olmaya haz›r de¤ildir. Bebek
sa¤l›kl› bile do¤sa, do¤um sonras› bebe¤in bak›m› ve kendi bak›m›
ile ilgili sorunlar› çok fazla olabilir. 35 yafl›n üzerindeki annelerde
problemli gebelik riski yüksektir

Çok erken ya da çok geç yafllarda yaflanan hamilelikler hem
bebek hem de anne için sorun yaratabilir. 18 yafl›ndan küçük ka-
d›nlarda fazla olan ölü do¤um ve düflük kilolu bebek do¤urma ris-
ki annenin sa¤l›¤›na özen göstermesiyle azalabilir. ‹leri yafl gebelik-
lerinde anneler kadar bebek de risk alt›ndad›r. 

Erkek de, baba olmadan önce bedensel ve ruhsal yönden ge-
liflmifl, ekonomik özgürlü¤ünü kazanm›fl olmal›d›r.
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18 yafl›ndan küçük gebelerde karfl›lafl›labilecek di¤er sorun-
lar neler olabilir?

0 Bedensel geliflim tamamlanmad›¤›ndan düflükler,
0 Gebelik zehirlenmesi,
0 Do¤umun uzun sürmesi ve zor olmas›,
0 Do¤umda zarar görmüfl bebekler,
0 Do¤um sonu kanamalar,
0 Erken do¤umlar (prematüre bebek) ve düflük do¤um a¤›rl›kl›

bebekler (zaman›nda do¤du¤u halde kilosu normal a¤›rl›¤›n›n al-
t›nda olan bebek) 

Genelde genç yafllarda yap›lan do¤umlarda do¤an bebekler
düflük do¤um a¤›rl›kl› ve c›l›z olurlar, çok kolay hastalan›rlar. Do-
¤um sonu bebek ölümleri daha s›k görülür.

‹leri Yafl Gebelikleri Tehlikeli midir?

35 yafl›n üzerindeki gebelikler, 
anne ve bebek için ne gibi tehlikeler tafl›maktad›r? 

Kad›n›n yafl›n›n ilerlemesi hamilelik döneminin , do¤umun ve
do¤um sonras› dönemin daha problemli olmas› demektir. Yafl iler-
ledi¤inde kad›nlarda baz› kronik hastal›klar›n görülme s›kl›¤› da ar-
tar. Yüksek tansiyon, fliflmanl›k, kalp hastal›klar›, böbrek hastal›k-
lar› ileri yafllarda daha s›k görülmektedir. Bu tür hastal›klar ister an-
ne sa¤l›¤›n› tehdit eder boyutta olsun, ister belirti vermesin anne-
nin gebeli¤inin zor geçmesine, do¤umun zor olmas›na neden olur.

Bu yafllarda yaflanan hamilelikler ve do¤an çocuklar için bir bü-
yük tehlike mongol çocuklar›n dünyaya gelmesidir.

Mongol çocuk (geri zekal›) do¤urma ihtimali ileri yafl gebelikle-
rinde artar. Ülkemizde genelde gebeliklerde mongol çocuk do¤ma
ihtimali yediyüzde bir (1/700) dir. Bu riskin yaflla artt›¤› görülmekte-
dir. 35 yafl›nda bir kad›n bu risk ikiyüzyetmifl de bir (1/270), 40 ya-
fl›nda yüzalt›da bir (1/106) dir. Bu nedenle 35 yafl üzerindeki gebe-
liklerde bebe¤in sa¤l›¤›n› de¤erlendirmek için mutlaka ileri tetkikler
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(amniyosentez) yap›lmal›d›r. Amniyosentez kolay bir ifllemdir, bir
çok hastane bu ifllemi yapmaktad›r. Hastaneye yatmay› gerektir-
mez. 

Ailelerde kal›tsal hastal›klar ve akraba evlilikleri
nelere yol açabilir?

Çocuk sahibi olma karar› öncesinde öncelikle efllerin ailelerinde
kal›tsal bir hastal›k olup olmad›¤›n› ö¤renmek gerekir. Saptanan
hastal›klar, bunlar›n do¤acak bebekte görülme ihtimali uzmanlar›-
na dan›fl›larak ö¤renilmelidir. Akraba evlili¤i yap›lm›flsa bu durum
çok daha fazla önem kazanacakt›r. Genetik yolla geçen pek çok
hastal›k, ancak bu hastal›klar› tafl›yan insanlar›n tercihen birbirleriy-
le evlenmemesi ya da evlenirlerse çocuk sahibi olmamalar› ile ön-
lenebilir. Bu tür evliliklerin gerçekleflti¤i ve gebeliklerin oldu¤u du-
rumlarda do¤acak bebe¤in durumu ve sa¤l›¤› mutlaka gebeli¤in
erken dönemlerinde araflt›r›lmal› ve sonuçlara göre gebeli¤in deva-
m› karar› gözden geçirilmelidir. Gebelik öncesi anne ve baban›n
kan gruplar›n›n tespiti do¤acak bebek aç›s›ndan önemli olabilir.

Peki Nas›l Hamile Kal›n›yor?

Önce kad›n ve erkek üreme organlar›m›z› tan›yal›m.
Kad›n üreme organlar› iki grupta incelenir. 
1. D›fl üreme organlar›
2. ‹ç üreme organlar›

1. D›fl üreme organlar›: 
Bunlar iç üreme organlar›n›, d›fl ortam›n olas› olumsuz etkile-

rinden koruyan bir yap› oluflturur.
0 Büyük ve küçük dudaklar;
0 B›z›r (klitoris, küçük dudaklar›n ön birleflme yerinde küçük

bir kabarc›k fleklindedir);
0 Komflu organ idrar ç›k›fl kanal› ve 
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0 Hazne giriflinden oluflur. (Hiç cinsel iliflkide bulunmam›fl ba-
yanlarda k›zl›k zar› (hymen) hemen hazne giriflinde yer al›r) 

2. ‹ç üreme organlar›:
0 Hazne (vajina); 
0 Rahim (dölyata¤› veya uterus); 
0 Tüpler (tubalar) ve 
0 Yumurtal›klar (overler) dan meydana gelir.

Hazne (vajina) :

Rahim a¤z›yla, hazne d›fl aç›kl›¤› aras›nda uzanan, 7-10 cm.
uzunlu¤unda esnek bir kanald›r. Görevleri: Cinsel iliflki bu organ
arac›l›¤› ile olur ve iliflki s›ras›nda erkek organ›n› içine al›r, adet ka-
n› bu kanaldan geçerek d›flar› akar ve normal do¤umda bebek
bu kanaldan geçerek do¤ar. 

Rahim (uterus):
Bu bölüme döl yata¤› da denir. 
Kar›n içinde yer alan, adaleden yap›lm›fl armut fleklinde bir or-

gand›r. Kad›n›n yumru¤u büyüklü¤ündedir. ‹ki önemli bölümü var-
d›r; bunlar rahim gövdesi ve rahim boynu (serviks) dur. Cinsel ilifl-
ki s›ras›nda hazneye dökülen erkek üreme hücreleri (sperm), rah-
min içini ve tüplerin bir bölümünü geçerek yumurtaya ulafl›rlar

Rahmin içi, gebeli¤in geliflmesine uygun bir tabaka ile kapl›d›r.
Kad›n yumurtas› afl›land›¤›nda bebek bu tabakan›n içine yerleflir
ve geliflir. 

Rahim (döl yata¤›)

Rahim boynu

Rahim a¤z›

vajina (hazne-döl yolu)

yumurtal›k

tüpler



Gebelik oluflmazsa bu tabaka her adet kanamas›yla soyulup
at›l›r ve her ay yeni bir tabaka oluflur.

Tüpler (Yumurtal›k kanallar›) :

Rahmin iki yan›ndan ç›k›p, yumurtal›klara kadar uzanan, ince
kanallard›r. Tüplerin yumurtal›klara yak›n olan k›s›mlar›nda ince
uzant›lar vard›r. Bu uzant›lar, yumurtal›klardan at›lan olgunlaflm›fl
yumurtay› tüplerin içlerine çekerler. 

Görevleri yumurtay› yakalamak ve yumurtan›n rahme do¤ru
ilerlemesini sa¤lamakt›r.

Tüplerin iç yüzeyinde tüy biçiminde uzant›lar› olan hücreler var-
d›r. Bu uzant›lar hareket ederek yumurtal›ktan at›lan yumurtay›
rahme do¤ru tafl›r. Erkek üreme hücresi ile kad›n yumurtas› bu
tüplerde buluflur, döllenme burada gerçekleflir.

Yumurtal›klar (Overler): 

Rahmin her iki taraf›nda yer alan. badem fleklindeki organlar-
d›r. ‹ki önemli görevi vard›r. Birincisi baz› kad›nl›k hormonlar›n›
(ostrojen, progesteron) salg›lamak, di¤eri do¤ufltan tafl›d›klar›
ham yumurtalar› olgunlaflt›rmakt›r.

Kad›nda üreme ile ilgili tüm olaylar beyin taraf›ndan kontrol
edilmektedir. Beyin yumurtal›klara gönderdi¤i uyar›larla kad›nl›k
hormonlar›n›n salg›lanmas›n› gerçeklefltirir. Bu hormonlar adet
görmeyi ve ham yumurtalar› olgunlaflt›rarak döllenmeye haz›rlan-
mas›n› sa¤lar

Yumurtal›klardaki ham yumurtalar›n olgunlaflmas› ergenlikte ilk
adetin görülmesiyle bafllar, adetten kesilmenin gerçekleflti¤i me-
napoza kadar devam eder.

Yumurtal›klar›n salg›lad›¤› hormonlar, rahim içindeki tabakan›n
geliflmesini de sa¤lar. Kad›nl›k hormonlar›n›n etkisi ile rahmin iç
tabakas› kal›nlaflarak gebelik için uygun bir ortam oluflturur
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Yumurtal›klar düzenli olarak iflleyen bir makine gibi yumurta
hücrelerini olgunlaflt›r›r. Bir yumurtan›n olgunlaflarak döllenmeye
haz›r olmas› 22-35 gün ortalama 28 gün süren adet dönemi için-
de olur. Bu dönem içinde olgunlaflan yumurta hücresi yumurtal›¤›
çatlatarak tüplere do¤ru at›l›r. 

Erkek Üreme Sisteminin Yap›s›:

1. D›fl Üreme Organlar›: Kam›fl (Penis) ve haya torbalar›ndan
meydana gelir.

2. ‹ç Üreme Organlar› : Hayalar (testisler, husye), sperm kanalla-
r›, meni kesecikleri (ersuyu kesesi), prostat ve boflalt›m kana-
l›ndan oluflur.

Erkek üreme organlar›n›n ifllevleri: 

Beynin uyar›s›yla testislerde erkeklik hormonu (testesteron) sa-
l›n›r ve erkek üreme hücrelerinin (sperm) yap›m› sa¤lan›r. K›saca
husye (testislerin) iki önemli görevi vard›r. Hormon salg›lamak
(testesteron) ve erkek üreme hücreleri (sperm) üretmek.

idrar kesesi

tohum kanal›

meni kesesi

prostat

penis
(kam›fl)

testis
(huflye)

idrar yolu



Erkek üreme hücreleri (spermler), gözle görülmeyecek ka-
dar küçük ve kendi bafllar›na hareket edebilen hücrelerdir. Her
boflalmada 100 milyondan fazla erkek üreme hücresi (sperm)
hazneye (vaginaya) boflal›r. Erkek üreme hücrelerinin kad›n vücu-
dunda ortalama ömürleri 2-4 gündür.

Erkeklik hormonu (testestoren), erkek beden yap›s›n›n gelifl-
mesi, vücudun tüylenmesi (sakal ve beden k›llar›) sesin kal›nlafl-
mas›, kas geliflmesi gibi tipik erkek özelliklerinin oluflmas›n› da
sa¤lar.

Prostat, kestane büyüklü¤ünde bir organd›r. ‹çinde meni ka-
nallar› ile idrar kanal› birleflir. 

Meni kesecikleri ise erkek üreme hücrelerinin (spermlerin) de-
poland›klar› yaprak biçiminde iki organd›r.

Prostat ve meni keseciklerinin salg›lar› spermlerin içinde yüz-
dükleri s›v›y› (meniyi) oluflturur. Bu salg›lar, spermleri besler ve on-
lar› hareket ettiren enerjiyi sa¤lar.

Kam›fl (Penis), içinde idrar kanal› geçen etraf› süngerimsi do-
ku ile kapl› olan bir organd›r. Cinsel uyar›lar bu dokunun kanla
dolarak genifllemesine ve sertleflmesine neden olur. ‹ki görevi
vard›r: Bunlar idrar› boflaltmak ve meniyi (sperma s›v›s›n›) d›flar›ya
ak›tmakt›r

SÜNNET

Ülkemizde sünnet dinsel inançlar ve gelenekler do¤rultusunda
yap›lan bir uygulama olmakla beraber asl›nda penisin sa¤l›k ve te-
mizli¤i ile yak›ndan ilgilidir. Çocuk aç›s›ndan ise sünnet, arkadaflla-
r› aras›nda statü kazanmak aç›s›ndan önemli bir olayd›r.

Sünnet Ne zaman Yap›lmal›d›r?

Cinsel geliflim aç›s›ndan çocu¤un cinsel organlar› ile daha ilgi-
li ve merakl› oldu¤u 2-7 yafl aras› sünnetten kaç›n›lmal›d›r. Son za-
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manlarda yeni do¤an (ilk 2 haftal›k ) bebeklerde cerrahi ifllemin ko-
layl›¤›, bebekte yara iyileflmesinin çabuk olmas›, sünnet sonras›
bak›m›n kolayl›¤› ve psikolojik travma oluflturmamas› nedeniyle en
ideal yafl olarak kabul edilmektedir. Çocu¤a sünnet olmadan ön-
ce, yafl›na göre, korkutmadan sünnet olay›n› anlatmak gerekir. Ço-
cuk sünnet oldu¤unda cinsel organ›n›n kesilece¤inden ve pipisin-
de bir eksiklik olaca¤›ndan korkar.

Kad›n hangi dönemlerde hamile kalabilir?

Bir kad›n her an hamile kal-
maya haz›r de¤ildir. Biraz önce
de belirtildi¤i gibi ergenlik döne-
minden menapoz sonuna kadar
her ay kad›n›n yumurtal›klar›n-
daki ham yumurtalardan biri ol-
gunlaflarak döllenmeye haz›r
hale gelir. Yani her kad›n ay›n
belli günlerinde hamile kalabilir.
E¤er kad›n›n yumurtas› erkek
üreme hücresi (sperm) ile karfl›-
laflmazsa, yani yumurta afl›lan-
mazsa, bir süre sonra rahmin iç tabakas› soyulup erimeye, incelme-
ye bafllar ve kanama halinde d›flar› at›l›r. Buna adet görme denir. Bir
ayl›k adet döngüsünün süresi 22-35 gün aras›nda de¤iflir. Genellik-
le yumurtlama, beklenen adet tarihinden 14 gün önce gerçekleflir.
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Bu günlerde yumurtal›klar›n birinden olgunlaflm›fl bir yumurta at›l›r ve
tüpe geçer. Olgun yumurtan›n tüpten rahme tafl›nd›¤› süre olan 24-
48 saat boyunca canl› kalabilir. Bu dönemde kad›n, hamile kalabilir. 

Bu s›rada cinsel birleflme olmuflsa hazneye dökülen erkek üre-
me hücresi (spermler) rahimde ilerleyerek tüplere ulafl›r ve orada
bulunan yumurtay› döller. Kad›n yumurtas› ile erkek üreme hücresi
olan sperm birleflti¤inde bebe¤in ilk hücresi ortaya ç›kar ve bebe-
¤in cinsiyeti belirlenir. Burada cinsiyeti belirleyen erkek üreme hüc-
residir ve kad›n›n çocu¤un cinsiyetini belirlemede rolü yoktur.

Döllenmifl yumurta tüpler taraf›ndan yaklafl›k 3-4 gün içinde ra-
him içine tafl›n›r. Gebelik için haz›rlanm›fl olan rahmin iç tabakas›na
2-3 gün içinde gömülür. Art›k gebelik oluflmufltur. Gömülme yeri ge-
nellikle rahmin üst bölümleridir. Bu bölge, anne rahminde geliflmek-
te olan bebe¤in (fetüs) büyümesi ve geliflmesi için en uygun ortam-
d›r. Yaklafl›k iki hafta sonra (efl) plasenta geliflmeye bafllar. Plasenta-
n›n hamilelikte yaflamsal bir görevi vard›r. 

Efl (Plasenta) Ne ‹fle Yarar? 

0 Göbek kordonu bebek ile efl (plasenta) aras›nda ba¤lant›y›
sa¤lar. Oksijen, su ve besin maddeleri anneden bebe¤e
geçerken bebekteki at›klar da anne dolafl›m›na plasenta
yoluyla geçer. Annenin vücuduna giren hemen her fley, ya-
ni kullan›lan tüm ilaçlar, sigara ve alkol bu yolla bebe¤e de
geçmektedir. 

0 Hormon üretimi yapar ve baz› zararl› maddelerin bebe¤e
geçmesini engeller. 

0 Bebe¤in solunum, sindirim ve idrar sistemine ait ifllevlerini
de efl (plasenta) yürütür ve hastal›klara karfl› koruyucu olan
baz› maddelerin anneden bebe¤e geçmesini sa¤lar.
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Su Kesesi Ne ‹fle Yarar? 
Bebek içi s›v› dolu bir kese içinde büyümektedir. Su kesesinde-

ki bu s›v› sürekli yenilenir ve bebek bu suyu yutar. 
0 Su kesesi bebe¤i çarpmalardan korur ve bebe¤in kolay ha-

reket edebilece¤i bir ortam sa¤lar. 
0 Bu su kesesi içinde bebe¤in vücudunun geliflimi kolaylafl›r,

kol ve bacaklar›n›n yap›flmas› engellenmifl olur. 
0 Bebe¤in vücut ›s›s› sabit tutulurken su kesesi, boflalt›m sis-

temi olarak görev yapar. 
0 Do¤um sürecinde bas›nç yaratarak itici güç oluflturur ve

do¤umun bafllang›c›nda aç›larak do¤um kanal›n›n temizlen-
mesini de sa¤lar. 

D›fl Gebelik Nas›l Oluflur?

Rahim d›fl›nda genellikle de yumurtal›k kanal›nda (tüplerde) geli-
flen gebeliktir. Erken teflhis ve tedavi çok önemlidir. Aksi takdirde
gebelik tüpte sürer ve tüpün patlamas›yla sonuçlan›r. D›fl gebelik,
gebeli¤in 6. ve 12. haftalar› (2. ve 3. aylar) aras›nda karn›n bir tara-
f›nda bafllayan kramp tarz›ndaki a¤r›lar›n bütün kar›na yay›lmas›, ko-
yu renkli vajinal lekelenme ve aç›k renkli kanama, bazen bulant›, kus-
ma ve halsizlik gibi belirtiler verebilir. Tedavi genelde erken dönem-
de ilaç tedavisi, geç dönemde ise acil ameliyatt›r. 

Çocuk Sahibi Olamama Nedenleri:

Kad›n ya da erke¤in çocuk yapma yetene¤inin olmamas› duru-
muna k›s›rl›k denir. Baz› toplumlarda k›s›rl›k üzücü bir durumdur. Bir
çiftin çocu¤unun olmamas› insanlar›n kendilerini suçlu hissetmeleri-
ne ve toplum içinde eksiklik duygusu yaflamalar›na neden olabilir.
K›s›rl›k kad›ndan ya da erkekten kaynaklanan bir nedenle olabilir.
Yap›lan araflt›rmalar çocuk sahibi olamama nedenlerinin 1/3’ ü ka-
d›na, 1/3’ ü erke¤e , 1/3’ nün ise ikisine birden ba¤l› oldu¤unu gös-
termektedir. Oysa bilgisizli¤in egemen oldu¤u yörelerde çocu¤u ol-
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mayan çiftlerde sadece kad›na kusurluymufl gözüyle bak›l›r. Kad›n
horlan›r, hatta erke¤in ikinci evlili¤i gündeme gelebilir.

Genel olarak, bir y›l düzenli olarak ve korunmas›z haftada 2-3
iliflkide bulunmalar›na ra¤men kad›n›n gebe kalamamas›, can-
l› çocuk sahibi olamamas› ya da erke¤in kad›n› gebe b›rakamama-
s› durumunda k›s›rl›k (infertilite) kavram› kullan›lmaktad›r.

K›s›rl›k nedenleri aras›nda flunlar say›labilir:
0 Kad›n veya erkek üreme organlar›ndan biri ya da birkaç›n›n ol-

mamas›
0 Kad›n veya erke¤in üreme organlar›yla ilgili hastal›klar› (ilti-

haplar›, t›kan›kl›klar, kad›nda yumurtlaman›n olmamas›, er-
kekte sperm say› ve kalitesinin azl›¤› vb.) 

0 Do¤umda hayalar›n (testislerin) kas›klardan torbalara inme-
mesi

0 Eriflkin yaflta erke¤in kabakulak geçirmesi
0 Afl›r› çocuk iste¤i vb. duygusal s›k›nt›lar 
0 Radyasyona maruz kalma.
Çocuklar› olmayan çiftlerde hem erkek hem de kad›n birlikte sa¤-

l›k kontrolünden geçmelidir. Sorun kad›n ya da erkekte bazen de her
ikisinde olabilir. Erke¤e ba¤l› nedenlerin incelenmesi kolay oldu¤un-
dan önce erke¤in kontrole gitmesi uygundur. Kad›na uygulanan
testler daha karmafl›k ve zordur. Yap›lan de¤erlendirmeler sonucu-
na göre önerilen tedaviye uyulmal›d›r. 

Bilimsel geliflmeler sonucu çocuk sahibi olabilmek konusunda
çok ciddi ilerlemeler kaydedilmifltir. Yapay döllenme ve tüp bebek gi-
bi yöntemlerle günümüzde birçok çift, çocuk sahibi olabilmektedir.

Kan Grubu Uyuflmazl›¤›:

‹lk gebelik kontrolünde kanda Rh faktörüne bak›l›r. Anne aday›n›n
Rh(-), baba aday›n›n Rh(+) oldu¤u durumlarda önlem al›nmas› ge-
rekir. Bu durum ilk bebekte sorun yaratmamakla birlikte daha son-
ra do¤acak bebekler için hayati önem tafl›r. 



Anne Aday› Hamile Kald›¤›n› Nas›l Anlar?

Kad›n düzenli bir flekilde adet görüyorsa ve beklenen tarih geçti-
¤i halde adet görmediyse hamile kalm›fl olabilir. Adet gecikmesiyle
birlikte memelerde dolgunluk hissi, bulant›, bazen kusma , yorgun-
luk hissi ve uykuya e¤ilim s›k idrara ç›kma gibi belirtiler gebeli¤e ifla-
ret eder. Kesin tan› gebelik testleri ve hekim muayenesi ile konur.
Gebelik testi için Ana-Çocuk Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Merkezlerine
gidilebilece¤i gibi eczanelerde sat›lan ve sonuçlar› son derece gü-
venli olan testler evde de kolayl›kla uygulanabilir. 

Normal bir hamilelik son adet tarihinin ilk gününden itibaren 280
gün veya 40 hafta sürer. Do¤umun 38-42. haftalar aras›nda olmas›
normal say›l›r. 

Hamilelikte Beslenme: 

Bebe¤in anne karn›ndaki geliflimini etkileyen çevresel etmenler-
den birisi annenin beslenmesidir. Bebek besinleri efl ( plasenta) yo-
luyla anneden ald›¤› için yetersiz beslenen bir annenin bebe¤i de
yetersiz beslenecektir. Beynin geliflti¤i dönemlerde yetersiz ve/ve-
ya kötü beslenen bebeklerin merkezi sinir sistemi geliflimi de etki-
lenebilir. 

Sigara: 

Anne aday› sigara kullan›yorsa tercihen hamilelikten önce ya da
hamile kald›¤›n› anlad›¤› an bu al›flkanl›¤›n› b›rakmas› gerekir. Siga-
ra içilmesi bebe¤in oksijen teminini k›s›tlayarak onun geliflimini
olumsuz etkiler. Nikotin bebe¤in kalp at›fllar›n› h›zland›r›r. Sigara
düflük yapma, erken do¤um ve düflük a¤›rl›kl› bebek sahibi olma
ihtimalini artt›r›r. Hatta baban›n sigara içmesinin bile düflük ve sa¤-
l›k problemlerine yol açan kal›t›msal bozukluklarla alakal› oldu¤u bi-
linmektedir. Anne aday› hamile kad›n›n sigara içilen ortamlarda bu-
lunmas› bile bebe¤in ast›m, gö¤üs enfeksiyonlar›, öksürük ve so-
¤uk alg›nl›¤› gibi rahats›zl›klarla karfl›laflma riskini yükseltir. 
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Al›nan ‹laçlar: 

Doktora dan›flmadan al›nan tüm ilaçlar, aspirin gibi zarars›z ol-
du¤u düflünülenler bile, tüm hamilelik süresince zararl› olabilir. Ha-
milelik ö¤renildi¤inde anne aday›n›n fleker, kalp, guatr ya da sara
gibi kronik bir hastal›¤› varsa doktoruyla görüflmeli ve kulland›¤›
ilaçlar hakk›nda konuflmal›d›r. Hamile oldu¤unun fark›nda olmad›¤›
dönemde kullan›lm›fl ilaçlar anne aday›n› hemen telaflland›rmama-
l›d›r. Böyle bir durumda, anne aday› en k›sa zamanda kulland›¤›
ilaçlar için doktoruyla görüflmelidir. Ayr›ca doktor taraf›ndan isten-
memiflse röntgen çektirmemeli ve radyasyona maruz kalmamaya
özen göstermelidir.

Ve Di¤erleri: 

Çi¤ etler anne karn›ndaki bebe¤e zararl› olabilecek parazitler ta-
fl›yabilir. Bu nedenle mutfakta çi¤ ete dokunduktan sonra anne
aday› ellerini y›kamal›d›r. Çi¤ köfte gibi yiyeceklerden uzak durul-
mal›d›r. Benzer parazitlerin evde beslenen kedi köpek gibi hayvan-
lar›n d›flk›lar›ndan da bulaflabilece¤i hat›rda tutulmal›d›r. Bu tür
hayvanlar›n evde beslenmesi durumunda onlar›n da düzenli olarak

veteriner kontrolünden geçmesi ve afl›lan-
mas› gerekir. 

Bu Dönemde Her Anne Aday›
Neler Yaflar? 

Anne adaylar›n›n bu ilk aylarda
vücudunda gözle görülen ya da his-

settikleri bir çok de¤ifliklik olmaktad›r.
Bu de¤iflikliklerden dolay› da kendilerini es-

kisinden farkl› hissetmeleri do¤ald›r.
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Bulant›lar:

Bulant› ve kusma sabah›n erken saatlerinde ya da günün her-
hangi bir saatinde olabilir. Bu bulant›lar genellikle geliflmekte olan
bebe¤e zarar verecek düzeyde bir beslenme yetersizli¤ine yol aç-
maz. Hamilelerin büyük ço¤unlu¤unda bulant›lar 3-4. ayda kesilir.
Bu bulant›lar›n olumlu yan› ise, di¤er gebelik belirtilerinde oldu¤u gi-
bi hormonlar›n görevlerini yapt›¤›n›n belirtisi olmalar›d›r. Ancak ba-
zen hormonlar normal düzeyde salg›lansa da bulant› olmayabilir. 

Aflerme:

Genelde anne adaylar› her zaman yedikleri fleyleri de¤ilde ekfli,
tuzlu veya tatl› fleyler yemek isteyebilirler çünkü a¤›zlar›n›n tad› de-
¤iflebilir. Kokulara karfl› eskisinden daha hassas olabilirler. Hormo-
nal de¤ifliklikler en fazla ilk üç ayda oldu¤u için aflerme de ilk üç ay-
da yo¤un olarak görülebilir. Genellikle 4. ayda i¤renme ve aflerme-
lerin ço¤u biter.

Bu Dönemde Olmazsa Olmazlar: Doktor Kontrolleri 

Annelerin, hamile kalmalar›ndan do¤uma kadar geçen süre
içinde düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeleri hem kendi hem
de bebe¤in sa¤l›¤› aç›s›ndan çok önemlidir.

Ne S›kl›kla? Hamileli¤in ilk üç ay›nda en az bir kere doktora
kontrole gidilmelidir. Kontroller hamileli¤in 24. haftas›na(6.ay) kadar
ayda bir kez olmak üzere devam eder. Daha sonra doktor/ebe 36.
haftaya (son aya) kadar kontrollere daha s›k gelinmesini isteyebilir.
Son ayda da haftada bir kez kontrole gidilmesi gerekebilir. 

Kontrollerde Neler Yap›l›r? ‹lk kontrolde doktor gebelik testi, ba-
zen de vajinal muayene(afla¤›dan muayene) ile gebeli¤i do¤rulaya-
cak, gebeli¤in kaç haftal›k-ayl›k oldu¤unu belirleyecek, annenin
baflka bir hastal›¤›n›n olup olmad›¤›n› anlad›ktan sonra beslenme-
nin nas›l olmas› gerekti¤ini anlatacakt›r. Doktor gerek görürse an-
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neden, amniyosentez, üçlü tarama testi gibi testler yapt›rmas›n› is-
teyebilir. Ayr›ca her kontrolde tansiyonun ölçülmesi, zaman zaman
da idrarda proteine bak›lmas› önemlidir. 

Ultrasonografi Önemli Midir? Ultrasonografi bebe¤in büyümesi-
nin izlenmesi, eflin (plasentan›n) yerleflim yeri, ço¤ul gebeliklerin
teflhisi, amnion s›v›s›n›n miktar›, d›fl gebelik ve baz› anormal gelifl-
melerin belirlenmesinde kullan›l›r. Her kontrolde ultrasonografi ile
inceleme yap›lmas›na gerek yoktur. Genellikle 20. ve 32. haftalar-
da olmak üzere hamilelik süresince iki defa yap›lmas› yeterlidir.
Doktorunuz gerekli gördü¤ünde bu say›y› artt›rabilir. 

Hamilelikte Cinsel ‹liflki: 

Hamilelik boyunca kanama, düflük veya erken do¤um tehdidi
yoksa ve doktor aksini söylememiflse cinselli¤in sürdürülmesi nor-
maldir. Bu dönemde de esas olan kar›-kocan›n birbirine gösterdi-
¤i anlay›fl ve uyumdur. 

Anne Adaylar›: 

Hamilelik boyunca cinsel istekte artma ya da azalma olabilir, her
iki durum da normaldir. ‹lk üç ay boyunca bulant›, yorgunluk, gö-
¤üslerde gerginlik gibi yaflanan rahats›zl›klar cinsel iliflki iste¤ini
azaltabilir. 3.-6. aylar› aras›nda bu rahats›zl›klar azald›¤›nda istek
artabilir, ancak 6.-9. aylar aras›nda yine istekte azalma olabilir. 

Baba Adaylar›:

Eflin d›fl görünüflündeki de¤ifliklik ya da bebe¤i incitmekten du-
yulan korku cinsel istekte azalmaya neden olabilir. Efllerinin vücu-
dunda olan bu de¤ifliklikleri çekici bulanlar da vard›r.

Ancak, hamilelik boyunca iliflki s›ras›nda annenin rahat edece-
¤i pozisyonlar seçilmelidir. 4. aydan sonra annenin s›rtüstü uzand›-
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¤› pozisyonlar yerine annenin üstte oldu¤u pozisyonlar› tercih edi-
lebilir. 

Bir Baba Aday› Neler Hissedebilir? 

Eflinizin hamileli¤i ilerliyor, yavafl yavafl karn› büyümeye bafllad›
ve onda bir çok de¤ifliklikler görüyor ve hissediyorsunuz. Herkes
onunla ilgileniyor, flu anda ailenizde en önemsenen kifli o. Üstüne
üstlük efliniz tüm enerjisini ve ilgisini karn›ndaki bebe¤e vermifl du-
rumda. Peki siz? Siz bütün bunlara uyum sa¤lamaya çal›fl›rken
kendi kendinize de bir sürü soru soruyorsunuzdur. “Geniflleyen bu
aileme iyi bakabilecek miyim?”, “‹flimden vakit bulup iyi bir baba ve
güçlü, güvenilir bir efl olabilecek miyim?” Bütün bu duygular ara-
s›nda sorumlulu¤unuz çoktan bafllad› bile.

Bir Baba Aday› Olarak Hamilelikte Neler Yapabilirsiniz? 

Hamilelik boyunca eflinize sa¤lad›¤›n›z duygusal destek onun
hamileli¤e uyumunu kolaylaflt›r›r. 

Hamileli¤in ilk üç ay›ndaki eflinizle iliflkinizin nas›l oldu¤u, eflini-
zin do¤um sonras› uyumunu önemli ölçüde belirler. Baba aday›n›n
varl›¤›, sevgisi ve deste¤i kad›n›n annelik rolünü gelifltirmesine yar-
d›mc› olur.

Siz de hamilelik sürecinde ilgili iseniz kendinizi daha olaylar›n
içinde ve aktif hissedersiniz. Dolay›s›yla hem eflinizle aran›zdaki ilifl-
ki devam eder, hem de babal›¤›n keyfini tatmaya bafllars›n›z.

Baba Aday› Neleri Yapmal›d›r? 

0 Eflinizin ayl›k kontrollerine birlikte gidebilirsiniz. ‹fliniz nede-
niyle eflinizle gidememiflseniz daha sonra ondan size neler
oldu¤unu anlatmas›n› isteyebilirsiniz. 

0 Eflinizin hamileli¤i boyunca siz de onun gibi dengeli beslen-
meye özen gösterebilirsiniz. Sigara içiyorsan›z sigara eflini-
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ze ve bebe¤inize zararl› oldu¤undan hiç olmazsa hamilelik
süresince b›rakabilirsiniz. 

0 Hamilelik ve do¤um ile ilgili kitaplar› birlikte okuyabilirsiniz. 
0 Eflinizin karn›ndaki bebe¤inize dokunarak bebe¤in hareket-

lerini hissedebilirsiniz. Ayr›ca bebe¤inizi henüz göremeseniz
bile onunla konuflman›z, flimdiden bebekle iletiflim kurma-
n›z önemlidir. 

0 Bebe¤iniz annesinin karn›nda müzik dinlemekten çok hofl-
lanacakt›r. Ona çok gürültülü olmayan, sevdi¤iniz türde mü-
zik dinletebilirsiniz. Araflt›rmalar, do¤duklar›nda bebeklerin
anne karn›ndayken dinledikleri müzi¤e tepki verdiklerini
göstermektedir.

0 Al›flverifle eflinizle beraber ç›kmak ikiniz için de e¤lenceli
olabilir. 

0 Hamilelik boyunca eflinizin sürekli de¤iflen ruh halini anla-
y›flla karfl›lamaya çal›fl›n. Anne aday›n›n yaflayaca¤› korku-
lar, endifleler ve heyecanlar efllerin anlay›fl göstermesi ve
destek olmas› sayesinde en aza indirilebilir. 

0 Annenin gerekli t›bbi bak›m› almas›n› ve düzenli olarak dok-
tor kontrollerine gitmesini sa¤layabilirsiniz. 

0 Ev ifllerinde yard›m ederek eflinizin daha çok dinlenmesine
olanak verebilir ve onunla bol bol konuflup destek olmaya
çal›flabilirsiniz. 

Anne Aday› Hamileyken Nas›l Beslenmelidir? 

Anne aday›n› bebe¤inin tek besin kayna¤› oldu¤unu hiç bir za-
man unutulmamal›d›r. Annenin yetersiz beslendi¤i durumlarda bile
bebek annenin yedek depolar›n› kullan›r ve beslenir. Kendisi için
gerekli olan enerjiyi, proteini, demir, kalsiyum gibi mineral ve vita-
minleri anneden alarak yaflam›n› sürdürür. E¤er anne bu besin
ö¤elerine karfl› artan ihtiyac›n› karfl›layamazsa, kans›zl›k, difl çürü-
mesi, kemik bozukluklar› gibi sorunlar görülebilir. Halsizlik ve yor-
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gunluk bafllar. Bu da bir yandan bebe¤in büyüme ve geliflmesini
olumsuz etkilerken, bir yandan da annenin sa¤l›¤›n› tehlikeye soka-
bilir. Bu dönemde annenin yeterli ve dengeli beslenmesi anne-
nin sa¤l›¤›, do¤umun kolay olmas› ve do¤umdan sonra emzir-
menin sorunsuz yaflanmas› aç›s›ndan önemlidir.

Anne Aday› Hangi G›dalar› Yemelidir? 

Besinler içerdikleri besin ögelerine ve besleyici de¤erlerine göre
befle ayr›l›rlar.

Anne aday›n›n her gün bu befl gruptan yemesi gerekmektedir.
Nedir bu befl grup? 

1. Et ve et ürünleri, kurubaklagiller
2.  Süt ve süt ürünleri
3.  Ekmek ve tah›l grubu 
4.  Sebze ve meyve grubu 
5.  Ya¤ ve fleker grubu

Anne Adaylar›n›n Akl›nda Bulunsun!

0 fiekerli ve tatl› fleyleri çok yememeye çal›fl›n. Bebe¤inizin
flekere çok fazla ihtiyac› yoktur, bu sadece sizi fliflmanlat›r,
ifltah›n›z› keser ve difllerinize zarar verir.

0 Tereya¤› ve margarin tüketimini azaltmak kilonuzu kontrol
edebilmek aç›s›ndan yararl› olabilir.

0 Pastorize edilmemifl süt, katk› maddeleri içeren haz›r çor-
balar ve konserve yiyecekler zararl› olabilir

0 Salam, sucuk, sosis gibi katk› maddesi olan besinleri müm-
kün oldu¤u kadar az tüketin

0 Alkol ve sigara kullanmay›n, kahve, çay ve gazl› içecekleri,
haz›r sat›lan meyve sular›n› azalt›n, süt, ayran, taze s›k›lm›fl
meyve sular›, bitkisel çaylar gibi içecekleri tercih edin.

0 Kans›zl›¤› önlemek ve yiyeceklerin besleyici de¤erini koru-
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mak için çay› yemeklerle beraber içmeyin. ‹kindi ve kuflluk
zaman› gibi, yemekten 1-2 saat sonra aç›k çay için. 

0 D vitamini aktif halde besinlerde bulunmaz ve sadece gü-
nefl ›fl›nlar›n›n do¤rudan cilde yans›mas› ile aktive olur. Bu-
nun için günefllenmeye özen gösterin, günefllenemiyorsan›z
D vitaminini ilaç olarak alabilirsiniz.

0 Yemeklerinizde mutlaka iyotlu tuz kullan›n çünkü iyot yeter-
sizli¤i zeka gerili¤i yapar ve do¤al besinlerle yeterince al›n-
maz.

0 Yiyeceklerinizi haz›rlarken ellerinizin temiz olmas›na, sebze
ve meyveleri iyice y›kamaya özen gösterin. 

Hamileyken Oruç Tutulabilir Mi?

Anne aday›n›n oruç tutmas› do¤ru de¤ildir. Özellikle ilk üç ayda
büyüme çok h›zl› oldu¤undan düzenli ve dengeli beslenmek önem-
lidir. Açl›k, bulant›, kusma, mide yanmas› gibi sorunlar ö¤ün say›s›n›n
azalmas›yla artabilir. Bu nedenle gebeli¤in rahat geçmesi için ö¤ün
say›s›n›n 5 e ç›kar›lmas› önerilmektedir. Baz› çal›flmalar hamilelik es-
nas›nda annenin oruç tutarken düzenli ve dengeli beslenemedi¤ini,
bunun sonucunda gerçekleflen hormonal de¤iflikliklerin de erken
do¤uma yol açt›¤›n› göstermifltir.. Yine de oruç tutmak isterseniz
doktorunuza dan›flmal› ve mutlaka onun onay›n› almal›s›n›z. 

Anne Adaylar›na Sa¤l›kl› Olmalar› ‹çin Baz› Öneriler!!!! 

0 Grip ve nezle olanlardan uzak durun, onlar› öpmeyin, 
0 Efliniz ya da çocu¤unuz hastaysa onlar›n taba¤›ndan yeme-

yin ve barda¤›ndan içmeyin,
0 Bulafl›c› hastal›k tafl›yan kiflilerin kiflisel eflyalar›n› kullanma-

y›n,
0 Çok kalabal›k ve havas›z yerlerde bulunmay›n, 
0 Sokaktan gelince mutlaka ellerinizi y›kay›n.
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0 Dik durmaya çal›fl›n, 
0 S›çrama, atlama, yükse¤e uzanma hareketlerinden kaç›n›n

ve a¤›r yük kald›rmay›n, 
0 ‹fl yaparken öne e¤ilmeyin, çömelerek ifl yap›n, 
0 Ani dönme hareketlerinden kaç›n›n, 
0 Yüksek topuklu ayakkab›lar vücut a¤›rl›¤›n› öne do¤ru vere-

ce¤inden alçak topuklu ayakkab›y› tercih edin. 

Hamilelikte Egzersizin Faydalar›: 

0 Egzersiz hamileli¤in hem fiziksel hem ruhsal aç›dan daha
rahat ve sa¤l›kl› geçirilmesine yard›mc› olur 

0 Düzenli yap›lan egzersizlerle do¤um s›ras›nda do¤ru soluma
ve gevfleme ö¤renildi¤inden do¤um eylemi kolaylafl›r ve sü-
resi k›sal›r. 

0 Jimnastik s›rt a¤r›n›z› azalt›r, kab›zl›¤›n›z›, nefes darl›¤›n›z› ve
varislerinizi engellemede faydal› olur. 

0 Pelvis taban kaslar›n› güçlendirici egzersizler ile do¤um
sonras›nda idrar kaç›rma, rahim sarkmas› ve cinsel tatmin-
sizlik gibi flikayetler azal›r.

0 Do¤umdan sonra eski formunuza kolayl›kla dönebilirsiniz. 

Bu dönemde egzersiz kadar nefes alma tekniklerini de ö¤ren-
mek önemlidir. Nefes egzersizleri 16. haftadan itibaren düzen-
li olarak yap›ld›¤›nda kazan›lan al›flkanl›kla bunlar› do¤um esnas›n-
da da uygulamak mümkün olacakt›r. 

25GÜVENL‹ ANNEL‹K



0

E M Z ‹ R M E

Ç
ocu¤una meme verip vermemek her annenin, her kad›n›n
kendi bafl›na vermesi gereken bir karard›r. Emzirmek anne-
nin vücuduyla, yaflam tarz›yla ve özellikle annelik rolüyle ya-

k›ndan ilgilidir.
Babalara da burada düflen önemli bir sorumluluk vard›r. Babalar bu

karara destek verdiklerinde ve bu süreçte yaflanacak zorluklarda anne-
ye yard›mc› olduklar›nda daha çok anne emzirme karar› alacakt›r. 

Neden Emzireyim? Her annenin soraca¤› do¤al bir soru bu.
Gelin birlikte cevaplayal›m.

0 Emzirmek kad›nlar›n yaflayabilece¤i çok özel bir ayr›cal›kt›r
ve her anne bebe¤ini emzirebilir. 

0 Emzirme normal flartlarda bebe¤in büyümesi ve geliflmesi
için yaflam›n›n ilk alt› ay›nda, D vitamini d›fl›nda, tek bafl›na
yeterli ve mükemmel bir besin kayna¤›d›r. 6. Aydan sonra ek
besinlerle birlikte emzirmeye 2. yafla kadar devam edilebilir.

0 Anne sütünde baflka sütlerde bulunmayan en az›ndan 100
madde vard›r ve haz›r mamalar anne sütüne eflde¤er de¤ildir. 

0 Annenin süt yap›s› bebe¤inin ihtiyac›na göre de¤iflmektedir. 
0 Anne sütü kolay hazmedilir. Bebek daha rahat uyur, huzur-

lu olur.
0 Anne sütü alan bebeklerde kab›zl›k neredeyse hiç görül-
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mez, ishal, alerji ve zatürre gibi rahats›zl›klara ise daha az
rastlan›r. 

0 Anne sütüyle beslenen bebeklerin ilerde afl›r› kilolu olmad›k-
lar› da gözlenmifltir. 

0 Anne sütü anne vücudunun hastal›klara karfl› haz›rlad›¤› ba-
¤›fl›kl›k veren maddelerini içerdi¤i için, emzirilen bebekler ilk
sene daha az hastalan›rlar. 

0 Biberondan beslenmeye göre daha fazla çaba gerektirdi-
¤inden emzirilen bebeklerin çeneleri ve diflleri en iyi flekilde
geliflir. 

0 Meme vermek ekonomiktir, ekstra harcama yapmak gerek-
mez.

0 Her zaman tazedir, uygun s›cakl›ktad›r, haz›rd›r, temiz ve
mikropsuzdur ve büyük kolayl›kt›r.
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Emzirmenin Anneye Faydas› Var m›? 

Meme vermenin anneye de faydalar› vard›r. Emziren kad›nlar
ilerde gö¤üs ve yumurtal›k kanserlerine ve kemik erimesine daha
az yakalan›rlar. Ayr›ca emziren annelerde rahim daha çabuk eski
haline döner. Hamilelik süresince depolanan ya¤lar›n yak›lmas› h›z-
lanaca¤›ndan anne eski formuna da daha çabuk döner. 

Bebek ilk alt› ay boyunca su dahil hiçbir ek besin vermeden her
istedi¤i zaman emziriliyorsa ve kad›n adet görmüyorsa bu emzirme
alt›nc› ay›n sonuna kadar anneyi gebelikten koruyacakt›r. Do¤um
yaklaflt›¤›nda emzirme konusunda uzman bir kifliden emzirme da-
n›flmanl›¤› almak annenin iflini kolaylaflt›r›r. Emzirilen bebe¤in büyü-
me ve geliflme s›ras›nda sorunsuz olmas› anneyi de mutlu ve hu-
zurlu k›lar.

Emzirmenin en önemli faydas› bebekle günde bir çok kez pay-
lafl›lan yak›nl›k, s›cakl›k ve sevgi olacakt›r. Bu hiçbir fleye de¤iflil-
mez.

Ya Yeterince Sütüm Olmazsa? 

Bebek emdikçe annenin sütü gelecektir. Sütün yap›m›n› sa¤la-
yan en önemli unsur bebe¤in s›k ve düzenli aral›klarla emzirilmesi-
dir. Onun için

0 ‹lk ay içinde yalanc› emzik ve biberon kullan›lmamal›d›r. Be-
bek biberona al›fl›nca sütü daha rahat çekebildi¤i için anne
memesini istemeyebilir.

0 Anne normalde ald›¤›ndan daha fazla su içmelidir. 
0 Bebe¤i s›k s›k ve gece de emzimek gerekir.
0 Anne sütünün d›fl›nda (su, süt, mama) bebe¤e bir fley veril-

memelidir.
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Babalar, “Emziremiyorum Ancak Ben Ne Yapabilirim?” Diyor-
san›z, 

fiunu unutmay›n sütün ak›m› annenin yaflad›¤› a¤r›, s›k›nt›,
stres gibi faktörlerden etkilenir. ‹flte burada size önemli bir
görev düflmektedir. Annenin hem duygusal hem de fiziksel
aç›lardan desteklenmesi ve rahat ettirilmesi onun sütünü art›-
ran faktörlerden birisidir. E¤er anne ailevi ve psikolojik sorun-
lar yafl›yor, eflinden ve çevresinden destek göremiyorsa sütü
azal›r. Aynen hamilelikte oldu¤u gibi emzirme döneminde de
anneyi güven içinde hissettirmek ve onu desteklemek sizin
elinizde.

Unutmay›n!

Meme verirken sigara içmeyin, alkol, kahve ve kolal› içecekler-
den uzak durun. Doktorunuza dan›flmadan hiçbir ilaç almay›n. Ay-
nen gebeli¤inizde oldu¤u gibi emzirirken kan›n›za kar›flacak bu
maddeler sütünüz yoluyla bebe¤e zarar verebilir. Bebe¤inizi emzi-
rirken zay›flama diyetleri uygulamaman›z hem kendinizin hem de
bebe¤inizin sa¤l›¤› aç›s›ndan önemlidir.

Sevgili Anneler, herkesin oldu¤u gibi sizin etraf›n›zda da sütünü-
zün az oldu¤unu, bebe¤in yeterli beslenemedi¤ini, sütünüzün be-
be¤inizi doyurmad›¤› için bu kadar a¤lad›¤›n› söyleyen akrabalar›-
n›z ya da arkadafllar›n›z olacakt›r. Hatta onlar bebe¤inizin mamay-
la daha iyi beslenece¤inden o kadar emindirler ki sizi de yönlendir-
mek isteyeceklerdir. Ne kadar tecrübeli olurlarsa olsunlar bu kara-
r› onlar veremez. Bebe¤inizin sütünüzle geliflip geliflmedi¤ini söyle-
yecek kifli sadece doktorunuzdur. Bu gibi konuflmalar ruh duru-
munuzu dolay›s›yla da sütün ak›m›n› etkileyebilece¤inden mümkün
oldu¤u kadar bu konuflmalardan uzak durmaya çal›fl›n. Siz sade-
ce bebe¤inizi emzirmeye çal›fl›n. Unutmay›n ki her kad›n meme
verebilir! Ve 6 ayl›k olana kadar bebe¤e en yararl› tek besin
anne sütüdür. 
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Bebe¤ini Emzirirken Anne Nas›l Beslenmelidir?

Meme verirken hamilelik dönemindekinden çok farkl› beslenmek
gerekmez. Önemli olan dengeli ve yeterli beslenmektir. Bu ne de-
mektir?

0 Anne normalde ald›¤›ndan daha fazla su içmelidir.
0 Günde en az iki bardak süt içmeli veya süt ürünleri tüketmelidir.
0 Fasülye, nohut ve benzeri g›dalar ya da et, tavuk bal›k gibi yi-

yecekleri yemelidir.
0 Daha fazla kalsiyum, demir ve protein içeren g›dalar almak

gerekmektedir.
0 Gün içinde ya da emzirmeden önce içilecek su, bitki çaylar›,

az flekerli komposto, meyve sular›, limonata ve süt gibi do¤al
içecekler günlük ortalama 2-3 litre kadar olan s›v› ihtiyac›n›
karfl›layacakt›r.

Emziklik döneminin ilk aylar›nda bebekte gaz ya da ileri aylarda
besin alerjisi flikayetleri olabilir. Bazen bu flikayetler annenin yedi¤i
besinlere ba¤l› olabilir. Anne yediklerine dikkat ederek bunlar ara-
s›ndan bebe¤e gaz veya alerji yapan besini belirleyebilir. 

Anne Emzirmeye Ne Zaman Bafllamal›d›r?

Do¤umdan sonra bebe¤i emzirebilecek en k›sa sürede, müm-
künse hemen, emzirmeye çal›flmak önemlidir. Do¤umdan sonraki
ilk 2-3 gün salg›lanan koyu, sar›mtrak ve berrak kolostrum ya da
a¤›z sütü denen süt protein ve enfeksiyonlardan koruyucu madde-
ler yönünden zengin, ya¤ ve fleker oran› nispeten az olan süt oldu-
¤undan mutlaka bebe¤e verilmelidir. Do¤umdan birkaç gün sonra
bileflimi kolostrumdan farkl› olan olgun süt üretilmeye bafllan›r.

Anne Sütü Yeterli Mi?

Bebe¤in anne sütüyle beslenip beslenmedi¤ini ancak çocuk
doktoru ald›¤› kiloyu kontrol ederek emin olabilir. Bebek ayda en az
500 gr. al›yorsa ve günde 5-6 kez çiflini yap›yorsa veya her alt› aç›ld›-
¤›nda alt› ›slaksa anne sütü yetiyor demektir. 
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Bebe¤i emzirirken anne mümkün ol-
du¤u kadar sakin olmaya çal›flmal›d›r.
Tercihen odada bebekle yaln›z kala-
rak o an› paylaflmak çok güzel ancak
baban›n da bu süreye kat›lmas› anne
için destek olmaktad›r. Emzirmek be-
bek ile anne aras›nda kurulacak olan
o çok özel iliflkinin önemli bir parças›d›r.
Tabii baflka çocuklar varsa onlar›n da oda-
da olmas› kaç›n›lmazd›r. Onlar› odadan ç›kartmak ye-
rine onlara ne yap›ld›¤› anlat›labilir ve izlemelerine izin verilebilir.

Do¤um Sonras› Bak›m:

Do¤umu takip eden döneme lohusal›k denir. Lohusal›k, bütün
sistemin özellikle üreme organlar›n›n gebelik öncesi durumlar›na
döndükleri bir dönemdir. Bu dönem 6 haftal›k bir süreyi kapsar. Do-
¤um sonras› dönem her zaman rahat geçmeyebilir. 

‹lk iki hafta süresince adet kanamas› gibi, yo¤un ve k›rm›z› renkli
bafllay›p sonra rengi giderek aç›lan ak›nt›l› bir dönem olacakt›r. Em-
ziren annelerde kanamal› dönem daha k›sa sürebilir. 

Tuvalet konusunda da sorun yaflanabilir. ‹lk günlerde idrara ç›-
karken zorlanma normaldir ve kab›zl›k görülebilir. 

Banyo: Hiç bir zarar› yoktur. Normal do¤umda kad›n kendini iyi
hissetti¤i an banyo yapabilir. Özellikle ilk günlerde banyo, küvete
oturmadan ayakta ›l›k dufl fleklinde olmal›d›r. Dikifl varsa iyice ku-
rutulmal›d›r. Sezeryan ile do¤umda ise doktora dan›fl›lmal›d›r. 

Do¤umdan sonra mümkün oldu¤u kadar çabuk aya¤a kalk›p
yürümeye çal›flmak ba¤›rsak hareketlerini de h›zland›racakt›r. Bol
su içip yiyeceklere de dikkat edilmesi faydal› olacakt›r. 

Uzun süren hamilelik döneminden sonra vücudun eski haline
tam olarak dönmesi alt› aydan önce mümkün olmaz. 

Alt›nc› haftada doktor kontrolüne gitmek çok önemlidir çünkü
bu haftadan itibaren vücut yavafl yavafl eski haline dönmeye bafl-
lam›flt›r, rahim gebelik öncesi büyüklü¤üne döner. Doktor bu kont-
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rolde vajinal muayene yapacak, varsa dikifllerin durumuna bakarak
rahimi muayene edecektir. Bu kontrole gidildi¤inde doktora hangi
do¤um kontrol yöntemi seçilece¤i konusunda dan›fl›labilinir. 

Annenin vücudundaki fiziki de¤iflikliklerin normale dönüfl süre-
cinde yaflad›klar›ndan daha önemlisi, annenin, bir baflka deyiflle
“lohusa” n›n kendini nas›l hissetti¤idir. 

Anne vücudundaki hormonal de¤ifliklikler ruh halini de etkiler.
Zaman zaman kendisini kötü hissedebilir, bir sebep yokken a¤la-
yabilir, al›ngan veya sinirli olabilir . 

Örne¤in bir do¤um sonras›nda flöyle bir durum yaflayabilirsiniz:
Çevrenizdekilerin hepsi bebe¤inize ilgi göstermektedir halbuki sizi
evde bekleyen bir çok yükümlülükler, belki baflka çocuklar vard›r.
Hayat›n›z art›k eskisinden çok farkl› olacakt›r. Kendinizi fliflman ve
çirkin buluyor olabilirsiniz. Bütün bunlar s›k›nt›n›z› artt›rabilir. ‹flte
burada babalar size destek vererek s›k›nt›lar›n›z› azaltabilir. Daha
önce do¤um yapm›fl arkadafllar›n›zla da konuflabilirsiniz. Bunlar
ço¤u yeni anne taraf›ndan hissedilir ve normaldir. Hormonal de¤i-
flikliklerin yol açt›¤› bu durumunuzu de¤ifltirmek elinizde de¤ildir.
E¤er bu s›k›nt›lar alt› ay boyunca devam ediyorsa bir uzmana bafl
vurman›z gerekebilir.

Bebe¤inizin bak›m›yla ilgili bilgileriniz artt›kça, onunla daha çok
vakit geçirdikçe, onun ne istedi¤ini daha iyi anlayacaks›n›z, tedir-
ginli¤iniz azalacak. Hiç üzülmeyin o ac›kt›¤›n›, s›k›nt›lar›n› size bir
flekilde anlatacakt›r.

Bebe¤inizle geçirdi¤iniz zaman›n etkili olmas› için dinlenmifl ol-
man›z gerekir. ‹flte onun için o uyudu¤u zamanlarda siz de onunla
beraber uyuyarak ya da en az›ndan dinlenerek güç toplayabilirsi-
niz. Ev iflleri bir süre bekleyebilir. Ev ifllerinde, di¤er çocuklar›n ba-
k›m›nda ve misafir geldi¤inde babalardan veya ailenizdeki akraba-
lar›n›zdan yard›m isteyebilirsiniz. 

Cinsellik: Do¤um sonras› dönem bittikten sonra cinsel iliflki ola-
bilir. Bir sorunun olmad›¤› durumlarda ilk cinsel iliflki 4. haftadan, ter-
cihen 6. haftadan sonra yap›lmal›d›r. Cinsel istekte artma ya da azal-
ma olabilir. Bu normaldir. Hormonal dengenin de¤iflmesi bu duruma
neden olabilir. Çiftin birlikte karar›, anlay›fl ve uyumu önemlidir.
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