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CITY DOĞUM TRAVMASI ÖLÇEĞİ  
 
 
 

 
 
Bu ölçek, son bebeğinizin doğumundaki deneyiminizi sormaktadır. Doğum kasılmaları ve doğum sırasında (veya 
hemen sonrasında) olabilecek travmatik olayları ve doğumdan sonra bazı kadınlar tarafından bildirilen belirtileri 
yaşayıp yaşamadığınızı sorgulamaktadır. Lütfen deneyiminize en yakın yanıtları işaretleyiniz. 
 
Bebeğinizin doğum tarihi? _______________________________________ 
 
Doğum kasılmaları sırasında, doğumda ve doğumdan hemen sonra: 

1.Sizin veya bebeğinizin ciddi bir şekilde yaralanabileceğini düşündünüz mü? Evet Hayır 

2.Sizin veya bebeğinizin ölebileceğini düşündünüz mü? Evet Hayır 

 
Lütfen aşağıdaki belirtileri son 1 hafta içerisinde ne sıklıkta yaşadığınızı belirtiniz.  

 

Doğumla ilgili belirtiler* 

HİÇ 1 

KEZ 

2-4 

KEZ 

5 

YADA 

DAHA 

FAZLA 

3.Doğumla (veya doğumun bazı bölümleri) ile ilgili kontrol edemediğiniz 

istenmeyen tekrarlayıcı anılar yaşamak 
    

4.Doğumla ilgili (veya doğuma ilişkin) kötü rüyalar veya kabuslar görmek     

5.Doğumla ilgili anılarının tekrar tekrar gözünün önüne gelmesi ve/veya 

doğumu yeniden yaşıyor gibi hissetmek 
    

6.Doğumu hatırladığında rahatsızlık hissetmek      

7.Doğumu hatırladığında gergin ya da endişeli hissetmek     

8.Doğum hakkında düşünmekten kaçınmaya çalışmak     

9.Doğumu hatırlatan şeylerden (insanlar, yer, tv programları) kaçınmaya 

çalışmak 
    

10.Doğumla ilgili ayrıntıları hatırlayamamak     

11.Doğum sırasında olanlarla ilgili kendimi ya da başkalarını suçlamak     

12.Doğumla ilgili güçlü olumsuz duygular hissetmek (korku, öfke, utanma)     

* Bu sorular doğumla ilgili olsa da, birçok kadının doğumdan hemen önce veya sonra bu gibi belirtileri olabilir. 
Gebelik, doğum ve bebekle ilgili bu durumlar söz konusu ise, o zaman lütfen bu olaylar için cevap veriniz. 
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Doğumdan sonra başlayan veya daha kötüleşen belirtiler 

 

HİÇ 
1 

KEZ 

2-4 

KEZ 

5 

YADA 

DAHA 

FAZLA 

13.Kendim hakkında olumsuz düşünmek veya kötü bir şeylerin olacağını düşünmek     

14.Benim için önemli olan aktivitelere ilgimi kaybetmek     

15.Diğer insanlardan uzaklaştığını hissetmek     

16.Olumlu duygular hissedememek (mutlu, heyecanlı gibi)     

17.Sinirli ya da saldırgan hissetmek     

18.Kontrolsüz davranma ya da kendine zarar verme isteği hissetmek     

19.Gergin ve kaygılı hissetmek      

20.Diken üstünde olmak ya da kolayca irkilmek     
21.Düşüncenizi ya da dikkatinizi belirli bir konu üzerinde yoğunlaştırmada zorluk 

çekmek 
    

22.Bebeğin uyku düzeninden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle iyi 

uyuyamamak 

    

23.Gerçeklerden kopmuş ya da rüyadaymış gibi hissetmek     

24.Her şeyi çarpıtılmış ya da gerçek değilmiş gibi hissetmek     

 
 
Bu belirtilerden herhangi biri varsa: 
25.Bu belirtiler ne zaman başladı?  26.Bu belirtiler ne kadar zamandır devam ediyor? 

Doğumdan önce  1 aydan daha az  

Doğumdan sonraki ilk 6 ayda  1-3 ay arası  

Doğumdan sonra 6 aydan fazla  3 ay veya daha fazla  

Hiç belirti yok (Benim için geçerli değil)  Hiç belirti yok (Benim için geçerli değil)  

 
 
27.Bu belirtiler sizde çok sıkıntıya sebep oluyor mu? Evet Hayır Bazen 

28.Bu belirtiler genelde yaptığınız şeyleri yapmanıza engel oluyor mu (sosyalleşme, 
günlük işler gibi)? 

Evet Hayır 

 

Bazen 

29.Bu belirtilerden herhangi biri alkol alma, ilaç kullanımı ya da fiziksel 

hastalıklarınızdan dolayı olabilir mi? 

Evet Hayır 

 

Bazen 

 

Ölçeği tamamladığınız için teşekkür ederiz. 

 


