
DOĞUM SONU 
BAKIM

Anne ve bebek ölümlerini
en aza indirebilmek için

doğum sonrası                   
ilk 24 saatte, 2.-5. günler 
arasında, 13.-17. günler 

arasında ve 30.-42. 
günler arasında sağlık 

personeline kontrollerinizi 
yaptırınız. 

Bilimsel kaynaklara 
göre annenin bir 
sonraki doğum için 
bedenen ve ruhen 
kendini toparlaması 
için gereken süre 
EN AZ 2 YILDIR. 

İdeal olan gebenin doğum yaptığı sağlık 
kuruluşunda kontrollerini yaptırmasıdır. 
Ancak imkân yoksa size en yakın 
Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da 
hastanelerden bu hizmeti alabilirsiniz. 

Doğum sonrası bakım neden 
önemlidir?
• Anne ve bebek hayatını tehdit 

edebilecek problemlerin önlenmesi 

• Vücut, genital bölge ve varsa yara 
bakımı

• Anne sütü ve emzirmenin 
desteklenmesi

• Gebeliği önleyici yöntem 
danışmanlığı almak

• Aşı durumuna göre Tetanos aşısını 
tamamlamak için 

bu dönem çok önemlidir. 
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DOĞUM SONRASI BAKIM

Doğum sonrası hangi belirti ve 
bulgular çok önemlidir?

• Aşırı ve beklenmeyen kanamalar

• Titreme ve ateş

• Nöbet ve kusmalar

• Memede şişlik, kızarıklık, gerginlik 
ve emzirmede zorluk

• Aşırı karın ağrıları

• Ağrılı idrar yapma ve büyük abdest 
yapma 

• İdrar ve büyük abdest yapamama

• İdrar kaçırma 

• Kötü kokulu akıntı

• Ani bacak ve baldırda ağrı

• Ani göğüs ağrısı, soluk almada 
güçlük ve zor soluk alma

• Şiddetli baş ağrısı 

bu önemli durumların habercisi olabilir. 
Bunlardan birinin varlığı bile sağlık 
personeline ya da sağlık kuruluşuna 
başvurma nedenidir.  

Doğum sonrası bakım nerelerden 
alınabilir?

Aile Sağlığı Merkezlerinden ya da 
hastanelerden bu hizmeti alabilirsiniz.

Bilimsel kaynaklara göre annenin bir 
sonraki doğuma bedenen ve ruhen 
kendini hazırlaması için gereken süre 
EN AZ 2 YILDIR. Bu nedenle doğum 
sonrasında, mümkünse eşinizle birlikte, 
istenmeyen gebeliklerin önlenmesi 
için danışmanlık alarak size en uygun 
yöntemi seçin.

Lohusalık döneminde eşinizle cinsel 
ilişkide bulunmayın ve bu süreçte 
vücut ve üreme organlarınızın 
temizliğine, beslenmenize, uykunuza ve 
dinlenmenize dikkat edin.  

Doğum sonu 
bakım ne zaman 
yapılmalıdır?

• Doğumu izleyen ilk      
24 saat içinde

• 2.-5. günler arasında 

• 13.-17. günler arasında

• 30.-42. günler arasında 

Emzirme döneminde de 
Demir ve D vitamini 
kullanmaya devam ediniz.


