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PERINATAL DEPRESYON 

Hasan Mervan AYTAt;:'1 

Nazan AYDIN2 

) epresyon, erkeklere kiyasla kadmlarda daha yUksek oranlarda gorlilmekle birlik

:e perinatal clonetTI, depresyonun ilk kez ortaya <;tkmast ya da onceden var olan 

hastaltgm alevlenmesi aqsmdan ozellikle risklidir. Dlinyanm pek c;ok Lilkesincle 5 

ila 7 anneclen 1 'i gebelik yael a dogum sonras1 donemcle clepresyon ya~amaktadtr. 

Perinatal clepresyonu olan 10 anneclen sadece 7'si tedavi alabiltnektedir. Gericle 

kalanlar ise ya fark edilmemekte ya da ele;;tirilecegi clli~Uncesiyle yarcltm alama

makta ve tedavisiz kalmaktachrlar. Teclavi edilmemi ~ olan bir depresyon ise stkldda 

annenin ve c;ocugun her ikisi ic;in de trajik ve uzun slireli olumsuz sonuc;lara neclen 

olmaktacltr. Gebelik clonemincle clepresyon preterm dogum, c!U~Uk clogum agtrhgt ve 

anormal fetal kalp htzt ile ili~kilidir. Perinatal donemcle clepresyon ya~ayan annelerin 

c;ocuklannda cluygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel geli ~im yetersizligi olmakta ve bu 

etkiler eri~kinlik c;agmda da sUrmektedir. Oysaki perinatal depresyonu olan bireyler, 

fark edildiginde ve uygun tedavi saglandtgmda etkin bir ~ekilcle iyile~ebilmekteclir. 

Ozellikl e gebelik ve clogum sonras1 clonemde annelerle yogun temas1 olan kachn do

gum ve yenidogan birimi c;ah~anlannm bu hastalan erkenclen fark etmeleri ve tedavi 

ic;in zamanmda ruh saghgt birimlerine yonlendirmeleri hem anne hem de bebegi ic;in 

ortaya c;tkabilecek olumsuz sonuc;lan onleme yonUyle hayati onem arz etmekteclir. 

Anahtar Sozciikler: Antidepresan, depresyon, gebelik, perinatal, postnatal , psiko

terapi. 

Kadmlar erkeklere loyasla daha fazla depresyon yaygmhk oranlanna sahiptir ve 

dogurganhk c;agmdaki kachnlar clepresyona daha cia duyarhcltrlar (Aydm ve ark., 

2011 ). Kacltnlarda ya~am boyu depresyon prevalanst %14-21 arasmcladtr. Hastahk 
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