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REVIEW ARTICLE / DERLEME YAZISI

Maternal Attachment and Preventive
Intervention Methods in Mothers Under Covid19 Stress
Covid-19 Stresi Altındaki Annelerde Maternal Bağlanma ve
Önleyici Müdahale Yöntemleri
Aslıhan Kurt1 , Hande Çelikay Söyler2
Abstract:
The aim of this review study is to examine the effects of Covid-19, a global health crisis that paves the way for a great increase
in the morbidity of psychological and psychosocial disorders, on mothers in the groups at risk and the role of these effects in
the maternal attachment relationship and the methods of coping with it are discussed within the framework of the literature. In
addition to the life change and anxiety that comes with being a parent, the fear of contagion and uncertainty can negatively
affect women's emotional well-being and cause anxiety. Sometimes mothers find it difficult to relate to their babies due to
environmental factors such as stress, and such failure can have long-term effects on the baby. Considering that the pandemic
period is a major source of stress in itself, it is predicted that the bonding process of mothers with their babies will be affected
by the epidemic. In light of this information, healthcare providers and policy makers should be aware of the possible long-term
impact on women and children of the significant burden of psychological morbidity during the perinatal period among Turkish
women. Implementation of effective screening and intervention programs can help improve perinatal mental health and
improve the quality of postnatal care in Turkey.
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Öz:
Bu derleme çalışmasının amacı, psikolojik ve psikososyal bozuklukların morbiditesinde büyük bir artışa zemin
hazırlayan küresel bir sağlık krizi olan Covid-19’un risk altında olan grupların içinde yer alan anneler üzerindeki
etkileri ve bu etkilerin maternal bağlanma ilişkisindeki rolünün incelenmesi ve bununla baş etme yöntemlerinin
literatür çerçevesinde tartışılmasıdır. Ebeveyn olmanın getirdiği yaşam değişikliği ve endişeye ek olarak bulaşma
korkusu ve belirsizlik kadınların duygusal refahını olumsuz etkileyerek endişeye neden olabilir. Bazen anneler
stres gibi çevresel faktörlerden dolayı bebekleriyle ilişki kurmakta zorlanır ve bu tür bir başarısızlığın bebek
üzerinde uzun vadeli etkileri olabilir. Pandemi döneminin başlı başına büyük bir stres kaynağı olduğu
düşünüldüğünde annelerin bebekleriyle bağ kurma sürecinin salgından etkileneceği öngörülmektedir. Bu bilgiler
ışığında sağlık sağlayıcıları ve politika yapıcılar, Türk kadınları arasında perinatal dönemdeki önemli psikolojik
morbidite yükünün kadınlar ve çocuklar üzerindeki olası uzun vadeli etkisinin farkında olmalıdır. Etkili tarama ve
müdahale programlarının uygulanması Türkiye’de perinatal ruh sağlığının geliştirilmesinde ve doğum sonrası
bakımın kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, maternal bağlanma, önleyici müdahale yöntemleri

Giriş
Bağlanma teriminin kökeni 13. yüzyıla uzanmaktadır.
Bağlanma fiilinin etimolojik anlamı bir yere bağlanmak
veya oturmak/yerleşmektir. 18. yüzyılın Fransız yazar ve
filozofu Rousseau; bağlanma kavramını anne- bebek
ilişkisi ile ilgili kullanan ilk kişidir. Bağlanma hakkındaki
yazıları anne sevgisiyle ilgiliydi. Bağlanmanın kökeni
annelerin bebeğinin uyku ya da uyku-uyanma döngüsü
gibi özelliklerini tanımayı, bebekleriyle iletişim kurmayı
ve ona sevgi geliştirmeyi öğrendikleri ipucu duyarlılığı
olarak tanımlanmıştır (Goulet, Bell, Tribble, Paul ve Lang,
1998). 1969’da Bowlby bağlanmayı iki kişi arasındaki
güçlü bir bağ olarak tanımladı ve kavramın evriminde bir
kilometre taşı oldu. Bağlanma sürecini sadece çocuktan
ebeveyne doğru tanımlamasına rağmen tanımı ebeveynin
de bebeğe olan bağlanma sürecini de içerecek şekilde
karşılıklı bağlanma sürecini açıklığa kavuşturmaya
yardımcı oldu. Bu perspektiften yapılan araştırma
ebeveynine güvenli bağlanan bir bebeğin sağlıklı bir özimaj gelişimini desteklediğine ve sonraki yaşamdaki
ilişkileri etkilediğine dair kanıt sağlamıştır. Bir annenin
bebeğinin sinyallerine ve ihtiyaçlarına yaşamın ilk
yıllarında duyarlı bir şekilde yanıt vermesi bağlanmanın
ön koşuludur. Bebeğinin ağlamalarına tepki vermede
yavaş veya tutarsız olan, düzenli olarak bebeğinin istediği
faaliyetlere müdahale eden veya mecbur hissettiği için
kendini bebeğe şefkat göstermeye zorlayan anneler
normalden daha fazla ağlayan, daha az keşif yapan
bebekler üretir. Bebek bağlanma davranışlarını aşırı öfke
ifadeleriyle karıştırır. Eğer anne sürekli endişeli görünürse,
bebeğin fiziksel temas kurma girişimlerini reddederse
bebek ondan kaçınmayı öğrenebilir (Bowlby, 1988).
Annenin duyarlılığı çocuğun güvenli bağlanma
geliştirmesini sağlar. Güvenli bağlanmanın yaşamın erken
dönemlerinde gelişimi çocuğun kendilik ve başkalarına
ilişkin temsillerini etkileyen önemli bir gelişimsel
dönemdir. Bu kendisinin ve başkalarının gelecekteki
beklentilerini etkileyerek bağlanma ile ilgili düşünce ve
duyguları işleme stratejilerini belirler. Güvensiz bağlanma
stratejileri ya bağlanma ifadesini en aza indirmeyi
(kaçınan tarzlar) ya da bu tür bir ifadeyi en üst düzeye
çıkarmayı (endişeli/birbirine geçmiş tarzlar) içerir. Bu
stratejiler sırasıyla uzak, içedönük veya müdahaleci ve

Kurt, A., & Çelikay-Söyler, H. (2021).

cezalandırıcı olarak tanımlanan annelik davranışlarıyla
ilgilidir. Sosyal olarak sıkıntılı veya stresli koşullarda
yaşayanlarda daha sık görülür. Yapılan bir çalışmada
maternal bağlanma stilinin doğumla ilişkili depresyonu
yordadığına dair sonuçlar ortaya çıkmıştır. Güvensiz
bağlanma tarzı daha düşük sosyal sınıf, işsizlik, daha az
sosyal desteğe sahip olma, daha az sosyal ilişki gibi daha
olumsuz sosyal koşullarla ilişkili bulunmuştur. Uzun
vadede annenin maternal bağlanma stilinin özellikle
güvensiz bağlanmanın doğum sonrası depresyona karşı
anneyi savunmasız hale getirdiğine dair çalışmalar
yapılmıştır (Bifulco ve ark., 2004). Bağlanmada iki önemli
değişken vardır. Bunlar; bağlanma figürünün genel destek
ve koruma çağrılarına yanıt vermesi ve bağlanma
figürünün yanıt vereceğinin düşünülmesi/yanıt vermesinin
muhtemel olduğu türden bir kişi olarak değerlendirilip
değerlendirilmediğidir (Hazan ve Shaver, 1987).
Bebeklerin bağlanma figürleri olmadığında 3 tepki
gösterirler. Bu tepkiler; ağlayarak durumu protesto etmek,
umutsuzluk ve yas tepkileri, bağlanmanın çözülmesidir
(Hazan ve Shaver, 1994). Buradan yola çıkarak maternal
bağlanmanın nesilden nesile aktarılarak gerekli
farkındalığa erişilmedikçe bir kısır döngü halinde devam
edebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle gelişim
evresinin kritik bir adımıdır. Klinisyenler ve gelişimciler
tarafından bağlanma örüntülerinin kuşaklar arası aktarımı
hala araştırılmaktadır.

Yöntem
Bu çalışma geleneksel derleme olacak şekilde yazılmıştır.
Çalışma konuyla ilgili Türkiye’de ve dünyada yapılmış
olan çalışmaların taranması biçiminde gerçekleştirilmiştir.
Sistematik olmayan bir inceleme; bir konuyla ilgili
literatürün her şeyi kapsayan değil, bilgilendirici bir
incelemesi olması amaçlanan sistematik olmayan bir
literatür taramasıdır. Bu araştırma türü genellikle belirli bir
araştırma sorusuna derinlemesine, fakat sistematik
olmayan bir yaklaşım benimser (Huelin, Iheanacho, Payne
ve Sandman, 2015). Literatürde Covid-19 döneminde
anne-bebek bağlanması, anne-bebek bağlanmasını
arttırmaya yönelik önleyici müdahaleler anahtar
sözcükleriyle arama yapılmıştır.
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Salgın Döneminin Bağlanma Üzerindeki Etkisi
COVİD-19 virüsü, SARS-CoV ve MERS-CoV’unda içine
bulunduğu betacoronavirus (beta- koronavirüs) ailesi
içinde yer alan bir virüs türü olup, 2019 yılında ortaya
çıkıp kısa zaman içerisinde hızla tüm dünyayı etkisine
almış ve durum küresel bir salgın yani “pandemi” olarak
ilan edilmiştir (World Health Organization, 2020). Başlıca
solunum yolu enfeksiyonuna neden olan bu virüs
bireylerin sadece fiziksel sağlığını tehdit etmekle kalmayıp
aynı zamanda ruhsal sağlık üzerinde de hem akut hem de
uzun vadeli etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Özellikle
salgının ortaya çıkışı ve vaka sayılarının arttığı
dönemlerde bireylerin artan düzeyde korku, endişe ve stres
algıladığı gözlenmiştir. Yeni doğanlar; bağışıklık sistemi
olgunlaşmamış, ancak vajinal doğumlar sırasında dışkı ve
idrar yoluyla perinatal temas olasılığı ve doğumdan sonra
asemptomatik olarak enfekte anne ile yakın temas
nedeniyle kanıtlanmamış maternal dikey geçiş yüksek risk
grubunda yer almaktadır. Pandemi sürecinde hasta ile en
fazla vakit geçiren ebe / hemşirenin sürekli kendini
geliştirmesi ve bilgilerini güncellemesi büyük önem
taşımaktadır (Çuvadar ve Çuvadar, 2021). Pandemi süreci
anne adaylarının da içerisine alan korku ve kaygı yüklü bir
süreç haline gelmiştir. Doğum sonrası aileye yeni bir
üyenin gelmesiyle hem ilişkilerde hem de yaşam tarzında
bir takım duygusal değişimler yaşanır (Arslan ve Uzun,
2008). Bu değişimlerle birlikte yeni rol ve sorumluluklar
anne veya anne adayı için zorlayıcı bir dönem olabilir.
Doğum sonrası dönemde annelerin bebekle ilgili algısı,
anne-bebek bağlanmasının temelini oluşturur. Bu
bağlanma bebeklerin gelecekteki yaşamlarını olumlu
etkileyen, sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayan önemli
bileşenlerden biridir (Adam, Gunnar ve Tanaka, 2004).
Özellikle duyarlılık, kabul, işbirliği ve erişilebilirlik
güvenli bağlanma ile ilişkili bulunmuştur. Anne
davranışının en önemli yönünün genellikle bebeğin
güvenlik-kaygı boyutlarıyla ilişkili olduğu sonucuna
varılmıştır. Anneler duygusal olarak belirgin ipuçlarını
algılama ve bunlara tepki verme yeteneklerinde kısmen
kendi geçmişlerinden dolayı farklılık gösterebilirler.
Bağlanma temsilleri veya içsel bağlanma modelleri,
geçmiş bağlanma ile ilgili deneyimler hakkındaki annenin
düşüncelerini ve duygularını yansıtarak önemli ilişkileri
sürdürmek ve bağlanma hedeflerini gerçekleştirmek için
stratejileri
şekillendirir.
Bu
temsiller
duygu
düzenlemesinin doğasını, başkalarının tepkilerinin
değerlendirilmesini ve annelerin kendi tepkilerini etkiler.
Bu nedenle anneye özgü bağlanma temsilleri anne-bebek
etkileşimleri sırasında duygunun işlenmesini ve ifade
edilmesini sınırlayabilir (Alhusen, 2008). Bağlanma
ilişkilerine değer veren ve bu ilişkilerdeki deneyimleri
etkili olarak gören annelerin bağlanmaya ilişkin güvenli
zihin durumlarına sahip oldukları kabul edilmektedir. Bu
annelerin bebekleriyle etkileşim halindeyken çeşitli bebek
duygularıyla ilgilenme, olumsuz duyguları kabul etme ve
duygu düzenlemede yardım sağlama konusunda tutarlıdır.
Ayrıca güvenli bebeklerin anneleri bebeklerin duygu
durumuna da duyarlıdır (Milligan, Atkinson, Trehub,
Benoit ve Poulton, 2003). Bazen anneler stres gibi çevresel
faktörlerden dolayı bebekleriyle ilişki kurmakta zorlanır
ve bu tür bir başarısızlığın bebek üzerinde uzun vadeli
etkileri olabilir. Pandemi döneminin başlı başına büyük bir
stres kaynağı olduğu düşünüldüğünde annelerin
bebekleriyle bağ kurma sürecinin salgından etkileneceği
öngörülmektedir. Bebeklerin bilişsel ve davranışsal
gelişimi için özellikle birincil bakıcılarla erken dönem
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ilişkilerinin önemi artık iyice bilinmektedir. Bebeklik ve
çocukluktaki anne sevgisi fiziksel sağlıktaki vitaminler ve
proteinler kadar zihinsel sağlık için önemlidir (Taylor,
Atkins, Kumar, Adams ve Glover, 2005). Yapılan bir
araştırmada annenin ruhsal durumunun ve stres
yaşamasının anne-bebek ilişkisinde bozukluğa ve bebek
üzerinde uzun süreli bir etkiye neden olacağı belirtilmiştir.
Eğer sorun tespit edilebilirse müdahale yöntemlerinin
olduğu vurgulanmıştır (Brockington, 2004). Sağlıklı bir
anne bağlanmasında; annelerin yeni role uyum sağlaması,
zorluklarla baş edebilmek için destek alması önemlidir. Bu
destekler biçim itibariyle kültürden kültüre farklılık
gösterse de başa çıkmayı etkileyerek stres kaynağı ile
sonuç arasındaki gidişatı değiştirebilir. Akraba ve
arkadaşlardan alınan destek hamilelik ve sonrasında
önemli bir rol oynar. Literatürde eşiyle uyumlu ve yeterli
destek alan annenin daha az sorun yaşadığı, çiftler arası
uyumsuzluk, yetersiz sosyal destek ve stresli yaşam
koşulları yaşayan annelerin ise daha fazla psikiyatrik sorun
yaşadığı bulunmuştur (Callister, Beckstrand ve Corbett,
2011). Yapılan bir diğer araştırmada da doğum sonrası
dönemde anneye bağlanmayı olumsuz etkileyen faktörler;
anne-baba arasındaki uyumsuzluk, sosyal güvencenin
olmaması, sağlık sorunları, sosyal destek azlığı, yaşanan
stres, travma, afet ve toplumsal olaylar olarak bulunmuştur
(Alan ve Ege, 2013). Anne-bebeğin karşılıklı etkileşimi,
annenin bebeğin ihtiyaçlarını karşıladığı, bebeğin
işaretlerini tanıdığı, uyum sağladığı zaman içinde gelişen
bir süreçtir. Bu etkileşime etki eden faktörler; annenin yeni
rolüne uyumu, aldığı sosyal destek ve stres önemlidir
(Amy, 2008). Bebek ile fazla temasın da bağlanma
davranışlarını artırdığı bulunmuştur (Kavlak ve
Şirin,2007). İçinde bulunduğumuz bu salgın döneminde
bebeklerin temizliğine ekstra özen gösterilmekte bu da
birincil bakım verenin bebeğe daha temkinli yaklaşmasına
sebebiyet verebilmektedir (Özcan ve Elkoca, 2020).
Dolayısıyla temasların eskisi kadar yoğun ve rahat
olamaması anne-bebek ilişkisini etkileyebilir. COVID-19
sürecinde emzirmenin endişe, korku, panik, hemşire ve
ebe desteğinin yetersiz kalması gibi nedenler ile
bırakılması ve formüle mama seçilmesi ile anne-bebek
etkileşimi zedelenmektedir. Bu zedelenme sonucunda,
anne ve bebek arasında davranışsal sinyallerin doğru
algılanmaması, güvensizlik, huzursuzluk bulguları ortaya
çıkmaktadır. Sosyal destek eksikliğine ek olarak pandemi
döneminde doğumların tüm ailenin birlikte bebeği
karşıladığı, hastane odalarının süslendiği, ikramlıkların
hazırlandığı bir kutlama yerine tek başına yabancılarla
dolu bir odada yapılan sancılı, acılı ve endişe verici bir
olaya dönüşmesi annelerin kaygısını ve depresyonu
tetikleyebilir. Annenin alışık olmadığı, düzeninin olmadığı
yabancı bir hastane odasında olmasının bile bağlanmayı
etkilediği bilinmektedir (Arslan, Keleş ve Arık, 2021). Bu
süreçte babanın anneyi nasıl etkilediği ve bunun bağlanma
ile bağlantısına bakıldığında annelik rolüne uyumda
özgüven ve prenatal dönemde başlayan sosyal destek
arasında pozitif bir ilişki olduğu, eşi tarafından onaylanan
ve sorunlarını eşiyle paylaşabilen kadınların daha az sorun
yaşadıkları yapılan bir çalışmada belirtilmiştir (Çakır ve
Can, 2012). Başka bir çalışmada da gebelikte yakınları
tarafından sağlanan sosyal desteğin, bilişsel ve duygusal
olarak rahatlamaya, stres ve kaygı ile baş etme
mekanizmalarını güçlendirmeye ve annelik rolüne geçişi
kolaylaştırarak daha doyumlu bir gebelik dönemi
yaşanmasında etkili bir faktör olduğu bulunmuştur
(Elsenbruch ve ark., 2007). Bu nedenlerle gebelikte sosyal
desteğin
anne-bebek
bağlanmasını
artırabileceği
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düşünülmektedir.
Salgın
önlemleri
kapsamında
hastanelere ulaşımın kısıtlanması annenin bebeğini
ultrasonda görüp kalp atışını duyamaması bebeğini
hissedememesine, yeni doğan bebeğinin kontrolleri için
endişe yaşamasına neden olabilir. Hamilelik sırasında
ultrasonun kullanılması, fetüsün görsel görüntüsünün
maternal bağlanma üzerindeki etkisi incelenmiş ve fetüsün
bu erken görünüşünün annenin onu küçük bir insan olarak
ayırt etme yeteneğini geliştirdiği bulunmuştur (Brandon,
Pitts, Denton, Stringer ve Evans, 2009).
Anne Bebek
Müdahaleler

Bağlanmasını

Artıracak

Önleyici

Bu dönemde annenin bedenindeki ve zihnindeki birtakım
değişiklikler strese ve endişeye neden olabilir. Bu zihinsel
değişiklikler anormalleşirse, uzun vadede bazı zihinsel
baskılar ortaya çıkacak ve çok stresli bir dönem
yaratacaktır. Çeşitli müdahaleler ile anne-bebek
bağlanması artırılabilir ve bu dönemde ortaya çıkabilecek
psikolojik semptomlar önlenebilir (Mckee, Cunningham,
Jankowski ve Zayas, 2001). Gebelik ve emzirme
döneminde ilaç reçetelerine ilişkin bazı sınırlamalar
olduğundan perinatal döneme bağlı anksiyete ve
depresyonu önlemek ve iyileştirmek için farmakolojik
olmayan yöntemler odak noktasıdır. Bu müdahalelerden
biri anne-fetüs/bebek bağlanma becerilerini artırma
eğitimidir. Anne-fetüs etkileşimi daha düşük anksiyeteye
neden olabilir. Bebeğe artan maternal duyarlılık ile etkili
ve yeterli bakım sağlanabilir (Sercekus ve Baskale, 2016).
Tüm bu stresörlerle birlikte olağan başa çıkma
stratejilerine erişimin azalması salgın sırasında anksiyete
geliştiren perinatal kadınlar için riski artırmaktadır.
Farkındalık temelli Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
uygulanabilir. Bağlanma davranışı eğitiminin kaygıyı
azalttığı ve anne-bebek bağlanmasını artırdığı da
bulunmuştur (Neff, 2009). Gebelik sırasında mevcut olan
semptomların başarılı bir şekilde yönetilmesinin doğum
sonrası psikolojik duygu durumun ve anksiyete
bozukluğunun azaltılmasına yardımcı olabileceği
bulunmuştur (Buist ve ark., 2002). Bir diğer çalışmada
grupla psikolojik danışmanın planlanmamış gebelikte
bağlanmayı iyileştirici etkisi bulunmuştur (Jangjoo, Lotfi,
Assareh ve Kabir, 2019). Bu doğrultuda bağlanma eğitim
atölyeleri ve iletişim becerileri eğitimi düzenlenebilir,
doğum öncesi dönemde grup çalışmaları yapılabilir.
Yapılan başka bir çalışmada ise bilişsel yaklaşıma dayalı
ebelik danışmanlığı istemeden gebe kalan kadınlarda
bağlanma ve yaşama uyum kalitesini artırmada etkili bir
yaklaşım olduğu bulunmuştur (Sedgh, Singh ve Hussain,
2014).
Doğum öncesi bakım alan annelerde bağlanma puanlarının
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Bilgin ve ark., 2020).
Buradan hareketle doğumdan önce düzenli kontrollerinin
yaptırılması, doğum öncesi ve sonrası dönemde
yaşanabilecek
sorunların
azaltılması
anne-bebek
bağlanmasını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca
hamilelik sırasında doğum ve doğum sonrası bakım
hakkında bilgi alan anneler, doğumdan sonra bebeklerine
daha iyi bağlanmaktadır (Öztürk ve Saruhan, 2013).
Bunlar göz önüne alındığında hamilelikte ve doğum
sonrası dönemde anksiyetenin olumsuz sonuçları ile ilgili
olarak annelerin ruh sağlığını iyileştirmek için güvenli,
düşük maliyetli ve kolaylık sağlayan bir teknik bulmak
önemlidir. Literatürde öne çıkan teknikler;
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Fetüsle İletişim Teknikleri: Anneye karnına nasıl
dokunacağını öğretmek, fetüsü tanımak, hareketleri
saymak ve kaydetmek, onunla konuşmak, fetüsü
takma/ismiyle adla çağırmak, karnına bakmak, fetüse
odaklanmak ve onu bağımsız bir kimlik olarak tanımak,
organlarının pozisyonlarını tahmin etmek, karnına
dokunarak onu sakinleştirmek bu esnada da zihinsel
imgeleme uygulamasının yapılması gibi davranışlar
annenin duygularını harekete geçirerek fetüsle olan
etkileşimi artıracak ve bağlanma üzerinde olumlu bir
etkiye yaratacaktır (McNamara, Townsend ve Herbort,
2019). Annenin karnına dokunarak bebeğini hissetmesi
bebeğin kabulü ve bağlanma ilişkisi açısından da
önemlidir. Zihinsel imgelem eşliğinde karına dokunma
eğitimi verilebilir. Bu eğitim anksiyete üçgeninin ikinci
yanına yanı engelli bir bebek doğurmaktan korkan annede
etkilidir. Fetal iletişim dolaylı olarak anneyi bedensel
değişikliklerden korkmamak için dikkatini dağıtarak
anksiyete üçgeninin üçüncü tarafını etkiler. Fetüsün ve
emzirirken kendi görünümüne ilişkin olumlu imgeler ile
fetal iletişim teknikleri gruplar arasında psikolojik sağlık
ve bağlanma açısından anlamlı bir farklılığa neden
olmuştur. Bunun yapıldığı grupta bağlanma puanı artış
göstermiş, anksiyete puanı ise azalmıştır (Abasi,
Tafazzoli, Esmaily ve Hasanabadi, 2013). Ayrıca
hareketlere odaklanma, fetüsle konuşma, yönlendirmeli
imgeleme, karnına dokunma gibi fetal etkileşim
tekniklerinin bağlanma artışında ve anksiyetenin
azalmasında eğitici etkisi bildirilmiştir (Bellieni ve ark.,
2007). Bağlanmanın kalitesi kaygı düzeyini belirler (Faisal
ve Menezes, 2007). Hamileliğin neden olduğu kaygının
arkasındaki ana nedenler; doğum yapmaktan korkmak,
engelli/anormal bir bebekten korkmak ve bedensel
değişikliklerden korkmak sayılabilir. Bu kaygının zirvesi
hamileliğin ortasındadır. Gebeliğin neden olduğu kaygının
nedenlerini açıklayan üç boyutlu model, bağlanmanın
eğitici içeriğinin bu üçgenin yanlarını etkili bir şekilde
kaplayabildiğini göstermektedir. Bağlanma ile ilgili eğitim
içeriklerinden biri de doğum sürecine, fetüs gelişim
sürecine aşinalık ve gebeliğin neden olduğu fizyolojik
değişiklikleri açıklamak ve algılamaktır (Matthey, Barnett,
Howie ve Kavanagh, 2003). Böylece anneleri bu süreçten
haberdar etmek, anksiyete üçgeninin üç yüzünü de
kapsayarak kaygı üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.
Yapılan bu çalışmada da annenin bilgi ve farkındalığının
artırılması annelerin psikolojik sağlığının artmasına eşlik
etmiştir Maternal bağlanma annenin gebelik sürecinde
algıladığı stres, psikolojik travmalar ve anksiyete durumu
gibi faktörlerden de etkilenmektedir. Annenin anksiyete
düzeyinin yüksek olması durumunda anne-bebek arasında
kurulan maternal bağlanma düzeyinin de düşük olduğu
bulunmuştur (Hart ve McMahon, 2006).
Ultrason Danışmanlığı: 4 aşamada gerçekleştirilebilir. 1.
Fetüsün fiziksel özellikleri, cinsiyeti ve konumu gösterilir,
2. Rahimdeki fetüsün fiziksel hareketleri, refleksi ve
yönelim değişiklikleri araştırılır, 3. Annenin gülme, karına
bastırma, fetüsle konuşma ve onun için şarkı söyleme gibi
eylemlere verdiği tepkileri keşfetmesine izin verilir, 4.
Danışma seansı sonrası anne sorgulanır. Bu tekniğin
uygulandığı müdahale grubunda bağlanma puanları artmış
ve ortalama kaygı azalmıştır. Ultrason kullanılmasının ve
gebelerin bilgilendirilmesinin maternal bağlanma üzerinde
olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır (Boukydis ve ark.,
2006). Yapılan bir çalışmanın sonuçları, erken gebelikte
ve anne gebelik belirtilerini anlamadan önce sonografi
yoluyla embriyonik görüntülerin sunulmasının, annelerin
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anne karnındaki gerçek yaşamı algılamaları için güven
verici bir önem taşıdığını ve doğmamış bebeğe olan yoğun
bağlanma duygularıyla sonuçlandığını ve gebelikte anne
sağlığını artırdığını ortaya koymuştur (Dykes ve
Stjernqvist, 2001). Gebeliğin erken döneminde fetüsün
görüntülenebilmesi maternal fetal ilişkinin erken dönemde
kurulmasına katkı sağladığı yorumu yapılabilir.
Zihinsel İmgeleme: Bebeği kucağında hissederek hayal
etmeyi, annelik rolü imgelemine rehberlik etmeyi,
emzirirken kendini görselleştirmeyi ve fetüsün
görünümünü olumlu olarak görmeyi içerir. Bir çalışmada
annelere fetüsün görünüşünün olumlu hayal gücü, yeni
doğana sarılıp emzirilmesi ve fetüsle iletişim becerileri
hakkında eğitim verildi. Müdahale grubunun kaygı
düzeyinin önemli ölçüde düştüğü bulunmuştur. Zihinsel
imgeleme ve farkındalık artışı eşliğinde rahatlama eğitimi
üzerinde çalışıldığında ise anksiyete ve bağlanma
düzeylerinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur (Bussel
Van, Spitz ve Demyttenaere, 2009).
Gevşeme: Kas gevşeme tekniği ve nefes egzersizlerini
içeren gevşeme eğitimi de etkili bir tekniktir (Smith ve
ark., 2018). Zihinsel gevşeme, fetüs üzerinde yoğunlaşma
ve bağlanma hakkında olumlu imgeleme için uygun ve
etkili bir fırsattır. Doğru gevşeme ile birlikte annenin kan
dolaşımı ve beyin fonksiyonu iyileşerek artar. Bu olumlu
tutum annenin stresini ve anksiyetesini azaltır (Urech ve
ark., 2010). Yapılan bir araştırmada bir grupta gebelik
sırasında sadece gevşeme eğitimi uygulanmış diğer grupta
ise bağlanma davranışları, gebeliğin neden olduğu
psikolojik ve fiziksel değişiklikler, bağlanma ve iletişim
becerileri, doğum eylemi ve süreci hakkında genel bilgi
verilerek babanın destekçi rolüne aşina olduğu
bildirilmiştir. Anksiyete düzeyi açısından hem rahatlama
hem de eğitim grubu kontrol grubu ile anlamlı bir farklılık
ortaya çıkarmıştır. Ancak sadece gevşeme eğitimi verilen
grup tek başına kaygıda etkili bulunurken, bağlanma da
anlamlı bir fark bulunmamıştır. Anneye bağlanmanın
müzik, egzersiz ve eğitici kitap okumaya dayalı birleşik bir
planla desteklenebileceği bildirilmiştir (Akbarzadeh,
Dokuhaki, Joker, Pishva ve Zare, 2016). Bu doğrultuda
diğer yöntemlerle bütünleşik olarak gevşeme tekniklerinin
annede bağlanmayı artırmada ve anksiyeteyi azaltmada
etkili olduğu söylenilebilir.
Bebekle Fiziksel Temas: Doğumdan hemen sonra anneyeni doğan cilt teması veya cilt yakınlığını, meme emme,
anne-yeni doğan odasına alma, yeni doğan dokunuşu ve
masajı, yeni doğanı vücuda yakın tutma, sarılma ve
öpmeyi içerir. Bir çalışmada cilt teması günde 20-30
dakika yapılmıştır. Kontrol grubuyla bağlanma ve
anksiyete bakımından önemli bir fark ortaya çıkmıştır
(Gabriel ve ark., 2009). Yeni doğanın ilk iletişim aracı olan
dokunma
çevresi
ile
ilişki
kurabilmek
için
faydalanabileceği en gelişmiş duygusudur (Feldman,
2007). Bu nedenle anne-bebek bağlanmasının
geliştirilmesinde en etkili ve doğal dokunma
yöntemlerinden birisi de masajdır. Dokunma ve masaj
bebeğin vücut temasını sürdürerek güven duygusunu
güçlendirir ve annenin bağlanma duygusunu da destekler
(Moore, Anderson, Bergman ve Dowswell, 2012). Yapılan
bir çalışmada bebek masajının anne-bebek iletişimini
güçlendirdiği bulunmuştur (Diego ve ark., 2007).
Dolayısıyla doğum sonrası dönemde ebe ve hemşirelerin
dokunma duyusu hakkında anneleri bilgilendirmeleri ve
teşvik etmeleri önemlidir.
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Hamilelik Dönemi Eğitimi: Gebelikte, gebelik ve doğum
fizyolojik eğitimi, fetüsün duygu ve algısının farkında
olunması, bağlanma kavramı, zihinsel imgeleme ve
bağlanma davranışı, fetüsle iletişim, anksiyete kontrolü,
olumsuz düşünceler, uygun uyku düzeni, egzersiz ve
beslenmeyi içerir (Shin, Park ve Kim, 2006). Bağlanma
oluşumu ve hamile kadınların anksiyete azaltma
tekniklerinden kaynaklanan etkinin yanı sıra çoğu
durumda bu tür tekniklerin grup eğitimi, kişinin zihinsel
durumları ve ruhu üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olan
kadınların bir araya gelmesini sağlar. Yeni bir sosyal ağa
giren ve diğer annelerle tanışan kadınlar tarafından,
bağlanma eğitiminin hamile kadınlara duygusal ve sosyal
destek olma, tıbbi ve bakım hizmetlerinden daha iyi
yararlanma şansı verdiği bildirilmiştir (Ferguson, Davis ve
Browne, 2013).
Yoga uygulaması: Vücut farkındalığının artırılması,
olumlu psikolojik etki ve yaşamdan memnuniyet ile
ilişkilendirilmiştir (Williams, 2015). Yoga ve meditasyon
uygulamaları annenin bedeninde meydana gelen
değişimlere uyum sağlamasını, meditasyon sırasında
karnına dokunarak bebeğiyle iletişime geçmesini
sağlayarak yaşanan fizyolojik ve psikolojik stresörlerle baş
edebilmesine yardımcı olur, anne-bebek bağlanmasını
artırır. Gebeye kazandırdığı olumlu bakış açısı, duygusal
olarak iyi hissetmesini ve genel anlamda sağlıklı
hissetmesini sağlar. Bu olumlu psikolojik etki anne ve
bebeğin iletişimini ve birlikteliğini güçlendirir
(Satyapriya, Nagarathna, Padmalatha ve Nagendra, 2013).
Başka bir çalışmada da esneme, nefes alma, meditasyon
gibi yoga egzersiz eğitimleri uygulanmıştır. Yoga
grubunda bağlanma ve psikolojik sağlık daha fazla
artmıştır (Muzik, Hamilton, Rosenblum, Waxler ve Hadi,
2012). Bu çalışmalar göz önüne alındığında yoganın
doğum sonu dönemde annenin yaşadığı stresin artırdığı ve
anne-bebek bağlanmasını artırdığı düşünülebilir. Yapılan
bir çalışmada doğum sonrası dönemde yoga
uygulamasının annelerde emzirme yeterliliğini ve
maternal bağlanmayı artırdığı bulunmuştur (Koyuncu,
2019).
Sakin Gebelik Müdahalesi; Anksiyete belirtilerine yanıt
vermenin alternatif yollarını öğretir ve farkındalık
tekniklerini, bilişsel yaklaşımları, anksiyete hakkında
eğitim vererek bilişsel çarpıtmaları düzenli uygulama
yoluyla günlük yaşamda farkındalığın kullanımını teşvik
etmek için ev ödevi içeren bir müdahale yöntemidir
(Goodman ve ark., 2014). Gebelerde anksiyete tedavisinde
kognitif terapi başarıyla uygulanmaktadır. Bilişsel
terapiyle bireyin otomatik olumsuz düşüncelerini ve ilgili
inançlarını tanımlamasına ve yeniden değerlendirmesine
ardından mantıklı ve gerçekçi alternatif düşünceler
bulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda etkili problem
çözme, stres yönetimi ve kişilerarası ilişki becerilerini
öğretir (Vieten ve Astin, 2008). Yapılan bir çalışmada
bilişsel terapinin anksiyeteyi ve doğum korkusunu
azaltarak anne-bebek bağlanmasının kalitesini ve annenin
iyi oluş durumunu artırdığı bulunmuştur (Sockol, 2015).
Literatür
Çerçevesinde
Önleyici
Yöntemlerine Yönelik Öneriler

Müdahale

Bebek ve birincil bakım veren kişi arasında oluşan ilk
bağlanma ilişkisinin kalitesi bebeğin ilerideki kendisi ve
başkaları ile ilgili algılarının temelini oluşturmaktadır. Bu
nedenle de bakım veren kişinin ilk yıllarda kritik önem
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taşıyan bu ilişkinin önemi ve bebek bakımı hakkında
bilinçlendirilmesi, özellikle salgın döneminde stresle başa
çıkma tarzları konusunda eğitilmesi çok önemlidir.
Literatürde yer alan önleyici müdahale yöntemleri
doğrultusunda Türkiye’de uygulanabilecek birçok teknik
bulunmaktadır.
Hamileliğin neden olduğu anatomik, fizyolojik ve
hormonal değişiklikler ve bu değişikliklerin anne bedeni
ve zihni üzerindeki etkisi hakkında eğitimin düzenlenmesi
salgın döneminde zor olacağından bu bilgilerin yer aldığı
animasyonlu broşürler hazırlanarak doğum odalarına
konulabilir. Bu broşürün içinde anlaşılır bir dil
kullanılarak bağlanma kuramı ve gebelikte yüksek
bağlanmanın yararları, embriyo gelişimi, beslenme ve
bakımın anne-fetüs sağlığı üzerindeki etkisi, egzersiz
yapmak, kocanın bir destekçi olarak rolüne aşinalık
kazanmasının önemini içeren bilgilerin eklenmesinin,
farkındalığı artıracağı düşünülmektedir. Yapılan bir
çalışmada eğitim broşürü ile eğitim ve bakım verilen,
birden fazla doğum yapmış (multipar), doğum yöntemi
vajinal olan kadınların, eğitim ve bakım almayan, ilk kez
doğum yapan (primipar), doğum yöntemi sezaryen olan
kadınlara göre doğum sonrası anksiyete düzeyleri daha
düşük bulunmuştur (Yıldız ve Akbayrak, 2014). Gebeliğe
özgü nöroendokrin faktörler sadece kadınları etkilese de
ebeveynlikle ilişkili bilişsel ve durumsal risk faktörleri
babaları da etkilemektedir (Fairbrother ve Abramowitz,
2007).
Gebelik, doğum, lohusalık ve yeni doğanın bakımı ile ilgili
bilgiler içeren multidisipliner bir doğuma ve anneliğe
hazırlık programına gönderilen hamile kadınların
anksiyete puanlarının düştüğü, kontrol grubunun ise
puanlarının arttığı bulunmuştur. Gebeliğin sonundaki
kaygı düzeyleri ile vajinal doğum, gebelik yaşı negatif bir
korelasyon göstermiştir. Program daha düşük anksiyete
seviyesi, daha fazla vajinal doğum ve yeni doğanların daha
kısa hastanede kalış süresi ile ilişkilendirilmiştir (Miller,
Chu, Gollan ve Gossett, 2013). Türkiye’de de böyle bir
içeriğe sahip bir program profesyoneller tarafından
uygulanabilir biçim hazırlanabilir.
Yapılan bir araştırmada anne farkındalığının stres
değişkeni yoluyla annenin bebeğiyle daha yakın ilişki
kurmasını doğrudan ve dolaylı olarak etkilediği
bulunmuştur (Tsao, Hsing, Wang ve Guo, 2019).
Bağlanmayı artırmak için doğum öncesi bakım,
farkındalık, gebelikteki semptomlar ve stresi azaltma ile
birleştirilerek daha başarılı olabilir. Artan farkındalık
seviyeleri,
kadınların
anneliğe
daha
olumlu
yaklaşmalarına ve sağlık durumlarını iyileştirmelerine
yardımcı olabilir, doğum sonrası yaşanan psikolojik
semptomları iyileştirebilir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları,
hamilelik sırasında annenin rolünü kazanma sürecini
kolaylaştıran psikolojik adaptasyona duyarlı olmalıdır.
Farkındalığa yönelik bir eğilim ve algılanan stres
bağlanmanın gelişmesinde çok önemli bir faktördür.
Kişinin hamilelik stresine karşı açık ve yargılayıcı
olmayan bir tutum geliştirmesi ve sağlık pratisyenlerinin
doğum öncesi bakım sırasında hamile kadınların
farkındalık durumun tanıması anne-bebek arasındaki
ilişkiyi ele almak açısından çok önemlidir. Hamilelikteki
stres ve semptomlar doğum öncesi eğitim programları
sırasında müdahalelere yatkındır. Erken müdahale için
düşük farkındalığa sahip hamile kadınların özelliklerini
bilmek fayda sağlayacaktır. Bağlanma konusun eğitim
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kurumlarında loğusa bakımı müfredatına dâhil edilmesi
önerilmektedir. Doğum sonrası başlangıçlı ObsesifKompülsif Bozukluğun (OKB) semptomları konusunda
anne adayları ve sağlık uzmanları eğitilmelidir. Hastanın
acı çekmesini, aile fonksiyon bozukluğunu ve bebek
gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için
hastalık doğum sonrası erken dönemde taranmalı ve tedavi
edilmelidir. Doğum sonrası OKB epidemiyolojisini
değerlendirmek, fenomenolojisini ve klinik seyrini
detaylandırarak bunların OKB olmayan kadınlarda OKB
ile karşılaştırıldığında nasıl farklı olduğunu açıklamak için
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. OKB semptomları
tedavi edilebilir bir durumdur ancak süreçte sosyal,
psikolojik, mesleki ve fiziksel refahı etkileyerek,
bağlanma deneyimini (kritik olarak) çalma gücüne
sahiptir. Farkındalık eksikliği etkili tedaviler olmasına
rağmen ebeveyne ulaşmaz. Risk altındaki ebeveynleri
tespit etmek ve onları etkili bir biçimde yöneterek yaşam
kalitelerini iyileştirmek ve bunun sonucunda ebeveynlik
rollerini yerine getirmelerini sağlamak için farkındalık
gereklidir (Rook, 2016).
Literatür BDT’nin hamile ve emzirirken ilaç almamayı
tercih eden kadınlar için perinatal OKB’de potansiyel
olarak yararlı ve kabule edilebilir bir tedavi olduğunu
göstermektedir (Austin, Pavlovic, Leader, Saint ve Parker,
2005). Tedavinin yoğun olarak kısa bir zaman diliminde
uygulanabilmesi küçük çocuklu kadınların tedaviye
erişimini artırmada oldukça etkilidir. Bu da iyileşmenin
daha kısa süreceği böylece ebeveynlik ve anne-bebek
ilişkisi üzerindeki etkinin en aza indirilebileceği anlamına
gelir (Glover ve O’Connor, 2002). Buradan yola çıkarak
semptomlar hakkında bilgi vermek, suçluluk duygularını
azaltmak, tedavi için bir mantık sağlamak ve tedaviye
uyumu teşvik etmek amacıyla psiko-eğitim programları
düzenlenebilir. Yapılan bir araştırma doğum eğitimi
sınıflarına bilişsel davranışçı terapi tabanlı bir obsesif
kompülsif semptomları önleme programının dahil
edilmesinin potansiyel faydasını destekleyen sonuçlar
bulmuştur. Eğitim grubundakilerin kontrol grubuna göre
bilişsel çarpıtma seviyelerinin anlamlı derecede azaldığı
bildirilmiştir (Sharma ve Sommerdyk, 2015). Gebelik
sırasında veya doğum sonrasında obsesyonel problemlerin
ilk başlangıcını yaşayan kadınlar semptomlarını bir
rahatsızlığın parçası olarak kabul etmeyebilir ve yardım
istemeyebilir. Kadın doğum uzmanları gebeliğin seyri
sırasında ve doğum sonrası erken dönemde OKB
semptomlarını aktif olarak taramalıdır. Sonuç olarak BDT
hamile ve doğum sonrası kadınlar için OKB’nin ilk
basamak tedavisi olarak önerilebilir. Hasta ve ailesi için
destekleyici psikoterapi de BDT veya farmakoterapiye
yararlı bir yardımcı olabilir. OKB hastaları genellikle aile
üyelerini ritüellerine dâhil eder. Yeni annelerin bebeklerini
sakatlamaktan korktukları için yeni doğanlarla yalnız
kalamadıkları için işlerini kaybeden kocalara dair raporlar
vardır. Destek ve eğitim hastanın hastalığını anlamada,
ortaya çıkabilecek aile işlev bozukluğunu tersine
çevirmede ve yeni doğanın bakımında aile için önemlidir.
Doğum sonrası başlangıçlı OKB’nin etiyolojisi ve kesin
insidansı (epidemiyolojisi) ve yaygınlık oranları
bilinmemektedir (Brandes, Soares ve Cohen, 2004).
Yapılan bir çalışmada OKB’nin temelini oluşturduğu
düşünülen önceden var olan işlevsiz inanç seviyeleri
doğum sonrası obsesif kompülsif semptomların şiddetini
öngörmüş ve anksiyetesi yüksek ebeveynlerin doğum
sonrasında şiddetli obsesif kompülsif semptomlar
gösterdiği ortaya konmuştur (House ve ark., 2016). Ayrıca
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stres ve sürekli kaygı bilişsel müdahaleleri olumsuz bir
şekilde yorumlama eğilimini artırmaktadır. Maruz kalma,
yanıtın önlenmesi ve BDT tedavisi obsesyonların ve
kompülsiyonların gelişiminde rol oynadığı belirlenen
işlevsiz inanç türlerinin düzeltilmesinde etkilidir (McLean
ve ark., 2001). Zorlayıcı davranışların etkisiyle başlangıçta
bebekle geçirilen sınırlı zaman ve aynı zamanda azalan
sosyal ve mesleki işlevselliğin yanı sıra yaşam
kalitesindeki belirgin bir düşüş ebeveynlik becerisini hızla
etkilemeye başlayacaktır (Goecke ve ark., 2012). Tedavi
edilmeyen bu semptomlar kadınların annelikten zevk
almasını etkileyecek, uzun sürede duygu durum ve
anksiyete bozukluklarına karşı daha kırılgan hale
getirecektir (Muzik ve ark., 2013).
Avustralya’daki az sayıda merkez, belirti taşıyan
kadınların tespiti için doğum öncesi psikososyal tarama
protokolleri geliştirmiştir. Yapılan bir çalışma hem
gebelikte hem de doğum sonrası OKB ve anksiyete için
BDT kullanımı desteklemiştir. Mevcut kanıtların en iyi
yorumu birinci basamak tedavi stratejisini temsil
edebileceği ve BDT’nin emziren ve hamile kadınlara
önerilen ilk tedavi olması gerektiğidir (Marchesi ve ark.,
2016).
Gebelikte anksiyete bozukluğunun tedavisinde BDT’nin
etkinliğini ve gebelik yaşı ve doğum ağırlığı üzerine
etkilerini değerlendiren bir diğer çalışmada; tedavi sonrası
anksiyete
semptomlarının
seviyeleri
başlangıç
seviyesinden önemli ölçüde daha düşük bulunmuştur.
BDT grubu ile tedavi edilmeyen grup arasında gebelik yaşı
veya yeni doğan doğum ağırlığı açısından önemli bir fark
bulunmamıştır. BDT’nin hamilelik sırasında ve sonrasında
anksiyete semptomlarında güvenli ve etkili bir tedavi
olduğu söylenilebilir (Uguz ve Ak, 2021).
Beck’in bilişsel modeli de müdahale için hedeflenebilecek
anksiyete risk faktörlerinin belirlenmesinde bir çerçeve
sağlar. Bu modele göre bilişsel önyargılar potansiyel
olarak stresli yaşam olayları bağlamında anksiyete
belirtilerine karşı bir kırılganlık sağlar. Bilişsel modellerde
yaşam olayları ile duygusal deneyimler arasındaki ilişki
bilişsel süreçler aracılığıyla gerçekleştirilir. Anksiyete gibi
uyumsuz duygusal tepkiler bu bilişsel süreçlerdeki
sistematik
önyargılardan
kaynaklanır.
Anksiyete
bozukluğu olan bireyler arasında bilişsel sıklıkla artan
tehdit ve tehlike algıları ile karakterize edilir (Beck, 2008).
Yapılan bir araştırma olumsuz bilişsel önyargıların
gebelikte ve doğum sonrası dönemde anksiyete ile ilişkili
olduğunu göstermiştir (Cooper, Murray, Wilson ve
Romaniuk, 2003). Bu önyargılara BDT yoluyla yanıt
verilebilir.
Ebeveynler arasındaki takıntılı sorunları etkili bir şekilde
tahmin edebilecek ve önleyebilecek programların
geliştirilmesi,
değerlendirilmesi
ve
uygulanması
önerilebilir. Yapılan başka bir araştırmada travmatik
yaşam olaylarının varlığı OKB semptomlarının
şiddetindeki artış ile ilişkili bulunmuştur (Cromer,
Schmidt ve Murphy, 2007). Salgının büyük bir yaşam
stresi olduğu düşünüldüğünde tedavide de yaşam
streslerinin daha sistematik ele alınması gerekmektedir.
OKB geliştirme riski taşıyan kadınlar için bilişsel
davranışçı temelli önleme programlarının, doğum öncesi
eğitim sınıflarına entegre edilmesi, doğumdan sonra
anlamlı düzeyde daha düşük obsesif-kompülsif
özelliklerle ilişkilidir. Bu bilgi doğrultusunda salgın
Kurt, A., & Çelikay-Söyler, H. (2021).

sırasında doğum öncesi ve sonrası obsesif-kompülsif
semptomları
önlemek
için
tedavi
stratejileri
geliştirilmelidir.
Hamile
kadınların
psikolojik
durumlarının taranması evrensel tarama programlarına
entegre edilebilir (Timpano, Abramowitz, Mahaffey,
Mitchell ve Schmidt, 2011). Hamile olan veya doğum
sonrası 12 ay içinde olan 10 kadında perinatal anksiyeteyi
ele almak için özel olarak tasarlanmış bilişsel davranışçı
grup tedavisi programının etkililiğinin incelendiği bir
araştırmada anksiyete bozukluğu olan kadınlar için 6
haftalık bir grup BDT programının tedavi öncesinden
sonrasına kadar semptomları belirli ölçüde iyileştirdiği
bulunmuştur (Green, Haber, Frey ve McCabe, 2015).

Sonuç
Covid-19 salgını perinatal kadınlar arasında kaygı ve stres
düzeyini büyük ölçüde artırma potansiyeline sahiptir.
Hastalığın korku ve psikolojik etkisi enfeksiyon kadar
zararlı olabilir. Hamilelik de iyi bilinen köklü bir değişim
dönemidir (Carter ve Kostaras, 2005). Yeterli zihinsel ve
fiziksel sağlık; duygu durum bozuklukları için koruyucu
bir faktördür ve bazı kadınlar için gebelik bazı psikiyatrik
hastalıklara karşı savunmasızlığı artırabilir (Grigoriadis ve
ark., 2018). İzolasyon, sosyal mesafe ve günlük yaşamdaki
aşırı değişiklikler yeni anneler gibi savunmasız nüfus
arasında psikolojik bozukluklara karşı daha açık hale
gelebilecekleri düşünülebilir. Bu nedenle salgının
psikolojik etkisini değerlendirmek büyük önem
taşımaktadır. Covid-19 döneminin anne-bebek bağlanması
üzerindeki etkilerini azaltmaya ve maternal bağlanmayı
artırmaya yönelik önleyici müdahale yöntemlerinin
incelendiği bu çalışmada literatürde öne çıkan teknikler ele
alınmıştır. Bu teknikler yapılan çalışmalarla desteklenerek
tartışılmıştır. Mevcut çalışmanın çıkarılan sonuçlarına
göre sunulan önerilerin uygulanmasının Türkiye’de
perinatal ruh sağlığının geliştirilmesinde ve doğum sonrası
bakımın kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olabileceği
düşünülmektedir. Sonuç olarak yeni ebeveyn olmak
salgının da etkisiyle psikolojik bozukluklara karşı eşleri
savunmasız hale getirmektedir. Bu nedenle sağlık hizmeti
sağlayıcıları potansiyel doğum sonrası psikopatoloji
konusundaki farkındalıklarını annelerin yanı sıra eşlere /
partnerlere de yaymalıdır.
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