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Sunum Planı

• Beslenme ve anne sütünün önemi

• Bebek ve küçük çocuk beslenmesinde 
DSÖ/UNICEF Küresel Stratejisi 

• Bebek dostu sağlık kuruluşları

• Bebek dostu ve altın bebek dostu il

• Bebek dostu yoğun bakım

• Ülkemizde emzirmenin durumu
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Beslenme neden bu kadar önemli?
• Gebe ve bebeklerdeki beslenme yetersizliği küresel 

hastalık yükünün %10’undan fazlasını oluşturmaktadır.

• Yılda yaklaşık 1,5 milyon çocuk akut beslenme yetersizliği 
nedeni ile ölmektedir.

• 2011 yılı rakamlarına göre dünya genelinde yaklaşık 165 
milyon çocuk yetersiz gıda, vitamin ve mineralden fakir 
diyet, yetersiz bakım ve hastalıklar nedeniyle bodurdur.

• Dünya genelinde 5 yaş altı ölümlerin %20’si uygun 
beslenme müdahaleleri ile önlenebilir

WHO, 10 facts on nutrition
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Yaşamın ilk yılları…
İnsan beyninin gelişimi döllenme ile 
başlamakta ve adölesan çağı boyunca 
devam etmektedir. 

Bu gelişim en hızlı yaşamın ilk birkaç 
yılında olmaktadır.

Anne karnında başlayan ve doğumdan 
itibaren iki yaşın sonuna kadar devam 
eden süreç “kritik pencere” dönemidir.

Büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda 
olabilmesi için bu dönemdeki beslenme 
çok önemlidir.
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Anne sütü ile beslenme neden önemli?

• Anne sütü, bebeğin ihtiyaçlarını karşılayan ideal 
içeriğe sahip olması nedeniyle önemlidir

• İlk 6 ay sadece anne sütü alan bebeklerle 
kıyaslandığında tüm nedenlere bağlı bebek 
ölümleri :
– Ağırlıklı olarak anne sütü alanlarda 1,5 kat

– Kısmen anne sütü alanlarda  4,8 kat

– Emzirilmeyenlerde 14,4 kat 

daha yüksek bulunmuştur.

*Sankar MJ et al., Optimal breastfeeding practices and infant and child mortality: a systematic review and meta-analysis. Acta

Pediatrica 2015
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Çocuk ölümlerinin %45’inin altında yetersiz beslenme yatmaktadır; 
Emzirmenin arttırılmasıyla her yıl 820.000 çocuğun hayatı kurtarılabilir.
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Black RE, Victora CG, Walker SP, et al, and the Maternal and Child Nutrition Study Group. Maternal and child undernutrition and overweight in 

low-income and middle-income countries. Lancet 2013; 382: 427–51.
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Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesinde 
Küresel Stratejinin Hedefleri:

• Dünya Sağlık Asamblesi ve UNICEF 2002’de  ‘Bebek ve Küçük 
Çocuk Beslenmesi Küresel Stratejisi’ni onaylamıştır:

• Küresel Strateji; 

– Uygun beslenme ile  bebek/çocukların büyüme-gelişme, 
sağlıklı olma ve hayatta kalma şanslarını arttırmak, 

– İlk 6 ay sadece anne sütü ve sonrasında zamanında, yeterli, 
güvenli ve uygun tamamlayıcı beslenme ile birlikte anne 
sütünün 2 yaş ve ötesinde devam ettirilmesi ve  

– Aynı zamanda anne beslenmesi, sosyal destek ve toplum 
desteğini savunmaktır.
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Emzirmede Küresel Hedef

• 2025’te ilk 6 ayda anne sütü verme
oranını tüm dünyada en az %50’ye
yükseltmektir.

• Halen ilk 6 ay sadece anne sütü alabilen
bebek oranı %38’dir.
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Bebek Dostu
Sağlık Kuruluşları Programı

• 1991 yılında  DSÖ ve UNICEF tarafından 
başlatılan küresel bir girişimdir.

• Girişimin temel hedefi Başarılı 
Emzirmede 10 Adım prensipleri 
doğrultusunda sağlık hizmetleri içinde 
emzirmeyi standart hale getirerek 
bebeklerin hayata en iyi şekilde 
başlamasını sağlamaktır.

• Program ülkemizde de 1991 yılından bu 
yana sürdürülüyor.
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Dünyada Bebek Dostu hastane sayısı 
giderek artmaktadır

Tüm dünyada program yaklaşık 156 ülkede   

yürütülmektedir ve:

• 1995’e kadar 4300

• 1996’ya kadar 8000

• 1997’ye kadar 13000

• 2007 sonunda 20,000 hastane bebek dostu hastane 
unvanı almıştır.
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ÜLKEMİZDE 
‘ANNE SÜTÜNÜN TEŞVİKİ ve BEBEK 

DOSTU SAĞLIK KURULUŞLARI 
PROGRAMI’NIN 

DURUMU
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Programın  Amacı
• DSÖ’nün önerileri çerçevesinde;

• Bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, 
ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun 
besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar 
sürdürülmesi”  ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı 
başlaması,

• Emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın 
temelini oluşturan  başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin 
tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve 
sürekliliğinin sağlanması, 

• Ayrıca beslenme bozukluklarının önlemesi ile bebek ve 
çocuklarda morbidite ve mortaliteyi azaltmak 
hedeflenmektedir.  
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THSK 2013-2017 Stratejik Eylem Planı
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Hedefler
• 2017 yılı sonuna kadar:

– Akut beslenme bozukluğu bulunan 5 yaş 
altı çocuk oranını %1,7’nin 

– Kronik beslenme bozukluğu bulunan 5 
yaş altı çocuk oranını %8’in altına 
düşürmek 

– İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme 
oranını %70’e çıkarmak

– Anne destek gruplarının Türkiye 
genelinde yapılanması 
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-Bebek Dostu Hastane

-Bebek Dostu Aile Hekimliği

-Bebek Dostu İl

-Altın Bebek Dostu İl 

-Bebek Dostu Yoğun Bakım

Bugün Ulaşılan  Nokta 
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Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları
Değerlendirmeleri

Doğum Yapılan Hastaneler
“Emzirmede 10 Adım”

Çocuk Hastaneleri 
“Emzirmede 9 Adım”

Bebek Dostu Aile Hekimliği
“Emzirmede 8 Adım”

Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım
“Emzirmede 7 Adım”
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Başarılı Emzirmede 10 Öneri (On Adım)
1. Kuruluşta çalışan tüm sağlık görevlilerine düzenli olarak iletilen yazılı bir emzirme 

politikası.

2. Bu politikayı yürütmek için gerekli becerileri tüm sağlık görevlilerine kazandırmak 
üzere bir eğitim programı.

3. Tüm hamile kadınları emzirmenin yararları ve uygulaması hakkında bilgilendirmek.

4. Annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için 
yardım etmek.

5. Annelere nasıl emzireceklerini göstermek bebeklerinden ayrı kalsalar da emzirmeyi 
nasıl         sürdürebileceklerini öğretmek.

6. Tıbbi bir gereksinme olmadıkça yenidoğana anne sütü dışında herhangi bir yiyecek 
ya da içecek vermemek.

7. Anne ve bebeğin 24 saat aynı odada kalmasını sağlamak.

8. İsteğe bağlı emzirmeyi özendirme

9. Anne sütü ile beslenen bebeklere biberon veya yalancı emzik vermemek.

10. Anneleri, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, 
karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri ve bebekleri ile kendilerinin kontrollerini 
yaptırabilmeleri için başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirmek
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Bebek Dostu Hastaneler

Ülkemizdeki tüm hastane doğumlarının % 92’si  bebek dostu 
hastanelerde yapılmaktadır.

141
206

323

425

546
619

665
725

784
847

962
1007

1119 1150

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

19



Yeniden Değerlendirmeler 
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Bebek Dostu Aile Hekimliği

• Bebek Dostu hastanelerde temelleri atılan programın 
sürdürülebilir olması için 1. basamak sağlık hizmetleri 
büyük önem taşımaktadır.

• Bebek dostu illerimizin unvanlarını koruyabilmeleri için, 
il bünyesindeki tüm aile hekimlerinin en az %40’ının,

• Altın Bebek Dostu il ünvanı alabilmek ve almış olanların 
unvanlarını koruyabilmeleri için ise il bünyesindeki tüm 
aile hekimliği birimlerinin en az %70’inin “Bebek Dostu 
Aile Hekimi” olması gerekmektedir.
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Bebek Dostu Aile Hekimliği

2015 yılı sonu itibari ile 13 binin üzerinde “Bebek
Dostu Aile Hekimliği” sayısı ile ülke genelinde %62

oranına ulaşılmıştır. 22



Ülke genelinde tüm illerimiz bu unvana sahiptir. 
1) İl merkezinde bulunan  Çocuk Hastaneleri ile Doğum 

Yaptırılan Hastanelerin tamamının BDH Olmasının 
sağlanması

2) İlde mama kodu uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapılması
3) İlde 1. basamak sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının en 

az  % 40’ının Bebek Dostu olmasının sağlanması
4) Topluma anne sütü uygulamalarını yaygınlaştırmak ve 

bilinçlendirmek için en az 3 faaliyette bulunulması
5) Unvan alımını müteakip her yıl en az 1 sosyal aktivite 

yapılması ve yıl sonunda Bakanlığa raporlanması gereklidir

Unvan 5 yıl süreyle geçerlidir, süre sonunda yeniden
değerlendirme yapılır.

Bebek Dostu İl
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Altın Bebek Dostu İl
1) İl merkezindeki tüm hastanelerin BDH olması 
2) İlçelerde bulunan doğum yapılan ya da çocuk hastanelerinin  %75’inin 

BDH olması
3) İlde “Bebek Dostu” unvanı alan hastanelerin her sene “Bebek Dostu 

Hastane Kendi Kendine Değerlendirme Formu” kullanılarak 
değerlendirilmesi

4) İl genelindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarının %70’inin bebek 
dostu olmasının sağlanması ve eğitim düzenlenmesi (yılda 2 kere)

5) Emzirmenin ve anne sütünün desteklenmesine yönelik en az 10 
sosyal aktivite yapılması

6) İl Genel Meclisi’nde grup toplantısı yapılarak karar alınması
7) Unvan alımını müteakip her yıl en az  3 sosyal aktivite yapılması ve yıl 

sonunda Bakanlığa raporlanması gereklidir
Unvan 5 yıl süreyle geçerlidir, süre sonunda yeniden değerlendirme 
yapılır.
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Bebek Dostu Yenidoğan Yoğunbakım 

• 2012 yılı BDH Üst Komite de alınan kararlar 
sonucunda Bebek Dostu Yenidoğan Yoğun Bakım 
Ünitesi programı başlatılmıştır.

• Yenidoğan Yoğun Bakım Üniteleri için 7 adım 
stratejisi kabul edilmiş, çalışmalar bu stratejiler 
doğrultusunda devam ettirilmiştir.

• Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi pilot çalışma için 
seçilmiştir.

• Şu ana kadar 8 hastane unvan almıştır. 
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EMZİRME, BEBEK VE KÜÇÜK ÇOCUK 
BESLENMESİ GÖSTERGELERİ
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Çocukların beslenme durumunda 
değişimler (5 yaş altı)
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Ortalama ve ortanca emzirme süresi
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Yıllar Bir süre emzirilen

İlk 1 saat içinde 

emzirme

<6 ay sadece anne 

sütü

<6 ay anne sütü 

+su

1 yaşında halen 

emzirilenler

1993 95,2 19,9 10,4 29,0 47,5

1998 95,2 51,8 10,7 31,4 48,6

2003 96,8 53,9 20,8 45,7 55,2

2008 96.7 39.0 41.6 60,0 66,7

2013 96.4 49.9 30.1 52,7 68,2
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Emzirme ve ek gıda

TNSA, 2013 31



<6 ay sadece anne sütü verme oranının düşük 
olmasının nedenleri 

• Sağlık personeli tarafından anneye gebelik ve doğum 

sırasında yeterli danışmanlık verilmemesi

• Annelerin özgüveninin yetersiz olması

• Annelerin sütünün bebeği için yeterli olmadığını

düşünmeleri 

• Annelerin işe başlaması (ücretli izin süresi)

• Eş, aile  ve toplum desteğinin yetersizliği  

• Ticari mama firmalarının baskısının  artması (ne kadar pahalı   

olsa da mamalara karşı duyarsız kalınamaması)

• Sezeryan doğum oranlarının yüksek olması vs….
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TEŞEKKÜRLER
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ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ 

1 



Öğrenim hedefleri 

1.Anne sütü ve emzirmenin anne ve bebeğe 
faydalarını söyleyebilmek, 

2.Anne sütünün içeriğini açıklayabilmek  

3.Kolostrumun önemini açıklayabilmek, 

4.Yapay beslenmenin zararlarını söyleyebilmek 

2 



Emzirme önerisi  
• Doğumdan sonra İlk YARIM/BİR saat içerisinde emzirmeye 

başlanması 

• İlk 6 ay sadece anne sütü 

• Tamamlayıcı besinlere 6 ayda başlanması 

• Emzirmenin iki yıl ve ötesine uzatılması... 

– Sağlık  Bakanlığı, Amerikan Pediatri Derneği, Dünya Sağlık 
Örgütü, UNICEF  

 

Yenidoğanlar için en uygun beslenme şekli kendi annesi 
tarafından emzirilmesidir. 

3 



Anne sütü 

• İlk 6 ayda bebeğin ihtiyacının 
%100’ ünü,  

• 6-12 ayda bebeğin ihtiyacının   
%50’ sini, 

• 12.aydan itibaren de  %30’ unu 
karşılar. 
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Anne sütü ile beslenmenin yararları 

 

 

Bebek için; 

• Her zaman hazırdır, ısı derecesi uygundur 

• Besin öğesi bileşimi idealdir 

• Koruyucu etmenler içerir 

– Sindirime yardımcı aktif enzimler 

– Hormonlar ve büyüme faktörleri 

– Antioksidanlar 

– Ig’ler 

5 



Anne sütü ile beslenmenin yararları 

• İleriki yaşlarda ve erişkin çağda aşırı 
kilolu /obez olma ve Tip2 diyabet 
riski daha düşüktür 

• Yapılan çalışmalarda anne sütünün 
aşırı kilo insidansını önemli ölçüde 
azalttığını ve uzun süreli emzirmenin 
OBEZİTEYE KARŞI ÇOCUKLARDA EN 
ÖNEMLİ KORUYUCU FAKTÖR  
olduğunu göstermektedir 

 

6 

Yan J, Liu L, Zhu Y, Huang G, Wang PP. The association between breastfeeding and childhood obesity: a 
meta-analysis. BMC Public Health. 2014 Dec 13;14:1267. 



Anne sütü ile beslenmenin yararları 

• İlk altı ayda emzirmenin 
analjezik etkisi aşılama 
sırasında etkili bulunmuş 

• Emzirmenin analjezik etkisi 
lokal analjezik kullanımına 
benzer bulunmuş 

Emzirme bebeği rahatlatır, gevşetir, ağrıyı azaltır, daha 
çabuk uykuya dalmasını sağlar 

7 

Dilli D et al. J. Pediatr 2008 
BMJ 2003;326:13-15 



Anne sütü ile beslenmenin yararları 

Emzirme ve orta kulak iltihabı 
  

 

 

 İlk 6 ayda anne sütü almanın 
özellikle ilk 2 yıllık süreçte orta 
kulak iltihaplarında %43 azalma 
sağladığı gösterilmiştir. 
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 Son gelişmeler bebeğin anne sütüyle beslenmesinin pek çok potansiyel 
faydasına yeni bir boyut ekleyerek; anne sütünün kök hücreler içerdiğini 

göstermiştir. Son zamanlarda yapılan analizler, sağlıklı anne/bebek 
çiftlerinde immun olmayan hücrelerin hücresel kısımların çoğunluğunu 
içerdiğini ortaya çıkarmıştır. Anne sütündeki kök hücreler kullanılarak 

infant hastalıklarının tedavisinde yeni araçlar geliştirilebilir.  

American Society for Nutrition. Adv. Nutr. 5: 571–573, 2014  

Anne sütü ile beslenmenin yararları 
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Anne sütü ile beslenmenin yararları  

• Çene ve dişlerde kapanma 
bozuklukları daha az görülür. 

• Emzirme 12 aya kadar diş 
çürüklerinden korur. 

• >12 aydan sonra ise oluşan diş 
çürüklerine günlük alınan şeker 
miktarı veya oral hijyenin neden 
olabileceği düşünülmektedir. 
 

 

10 

Breastfeeding and dental caries, Tham et al., Acta Pædiatrica 2015 104, pp.62–84  



Anne sütü ile beslenmenin yararları 

 

• Anne sütü ile beslenen çocukların  ileri yaşlarda  zeka 
testlerinde, okul hayatında daha başarılı oldukları 

• Toplam anne sütü ile beslenme süresi arttıkça erişkin yaşta 
erişilen IQ ya da EQ daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

 

Yapılan meta-analiz sonucunda;  

        Emzirme               Zeka testlerinde performans (3.44 puan) 

Breastfeeding and intelligence, Horta et al., Acta Pædiatrica 2015 104, pp.14–19   
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Anne sütü ile beslenmenin yararları 
 

• Emzirmenin nöromotor gelişmede önemli rol oynadığı 
bildirilmiştir 

• Anne sütü ile beslenme süresi arttıkça, dört yaştaki 
hiperaktivite skoru azalır      

• Sosyal yetenek skoru artar 

-500 çocuk, 4 yıllık izlem (prospektif) çalışması 
 

 

 

12 

Julvez j, et al attention behaviour and hyperactivity at age 4 and duration of breast-feeding. 
Acta paediatr. 2007 jun;96(6):842-7  



Uzun süre emzirme ile over  
kanseri riski arasında %30  
azalma  

 
 

   
  

 

Emzirmenin yararları 
• 30 ülkede 47 

epidemiyolojik çalışmanın 
analizi sonucu;  

• 50 302 meme kanseri olan 
96 973 kontrol grubunda 

 

• 41 çalışmanın meta analizi 
sonucunda;  

 

 

 

 

 

Toplam emzirme süresi 
arttıkça meme kanserine 
yakalanma riski azalmakta 

Lancet 2016; 387: 475–90  13 



 Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk döner 

   

  740 000 kadın üzerinde yapılan çalışma sonucunda 

emzirmenin annenin beden kitle indeksi üzerindeki olumlu 

etkisi gösterilmiştir 

 Anne ve çocuk bağlanması (Bonding) üzerine olumlu etki 

sağlar 

 Postpartum depresyon daha az görülür 

 Ayrıca emzirme hormonları, anneyi gevşetir ve annenin 

daha çabuk uykuya dalmasını sağlar 

 

14 

Emzirmenin yararları 



 

Besin değeri yönünden anne sütü 

Anne sütü bileşiminin en önemli özelliği, bebeğin yaşına ve 
durumuna uygun değişim göstermesidir. 

 İlk süt (kolostrum-ağız sütü)          Doğumdan sonra ilk 5 gün 

 Geçiş sütü         Kolostrumdan sonra 5-15 günler arasında 

 Olgun süt          15. günden sonra salgılanan süttür. 

 
Kolostrumun içermiş olduğu besin ögelerinden çok 

enfeksiyonlardan, sarılıktan koruyucu özelliği ve bebeğin sindirim 
fonksiyonlarının düzenlenmesi üzerine yararlı  

     etkileri vardır 
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Olgun süt 
• ÖN SÜT: Emzirmeye başlarken üretilen mavimsi süttür.  

    Sulu ve şekerli 

• SON SÜT: Emzirmenin sonlarında üretilen beyazımsı süttür.  
Yağ içeriği fazla 
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Fizyolojik tartı kaybı ve bebeğin mide 

kapasitesi 
• İlk haftada %7-10’ a kadar kilo kaybı normaldir 

• Yenidoğan bebeğin midesi 

• İlk gün bilye kadar (~5ml) 

• 3. gün pinpon topu kadar (~ 20ml) 

• 10.gün yumurta kadar (~50ml) 

  

 

İlk gün 
3.gün 10. gün 
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Kolostrumun özellikleri 
1. Anti-infektif etmenlerden zengindir. Ayrıca olgun sütten daha 

fazla akyuvar içerir.          İlk bağışıklığı sağlar. 

2. Olgun sütten daha fazla oranda protein içerir (% 3-3.5 g).  

3. Yağ ve laktoz içeriği olgun süte oranla daha azdır. 

4. Büyüme faktörlerini içerir. 

5. Çinko, A , D, B12 vitaminleri de yüksek oranda bulunmaktadır.  

6. Kolostrumun bebeğin barsaklarını mekonyumdan (ilk dışkı) 
temizlemeye yardım eden müshil etkisi vardır. Bu şekilde 
bilirübin de barsaktan atılır ve sarılığın önlenmesi kolaylaşır. 
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Anne sütünün bileşimi 
 Anne sütünün besin öğelerinin miktarları oldukça geniş bir 

dağılım göstermektedir. Bileşimin büyük çoğunluğunu (%88 ve 
daha fazla) su oluşturmaktadır.  

Enerji ve besin ögeleri Anne sütündeki miktar (100 
ml) 

Enerji (kkal) 69 

Protein (g) 1,3 

Laktoz(g) 7 

Yağ (g) 4,1 

Protein (%) 7 

Laktoz (%) 42 

Yağ (%) 51 

Böbrek solüt yükü (mmol/lt)  86 
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Anne sütünün proteini 
Anne sütünde bulunan proteinler kazein ve 
whey proteinleridir  

– Kazein/whey proteinleri oranı: 40/60 ‘dır                    
HAZMI KOLAY 

– İnek sütü Kazein/whey: 80/20      

   HAZMI GÜÇ 

Whey proteinlerinin önemli bir kısmını oluşturan 
ve allerjen olan  β-laktoglobulin anne sütünde 
bulunmaz. 
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Anne sütünün karbonhidratları(KH) 

• Anne sütünde KH ’lerın çoğunluğunu Laktoz oluşturmaktadır. 
Anne sütü diğer sütlerden fazla laktoz içerir. Laktoz, beyin 
gelişiminde rol oynar 

• Anne sütünde önemli miktarlarda glikoz, galaktoz gibi basit 
şekerler ile çocuğu enfeksiyonlardan koruma özelliği olan 
oligosakkaritler ve diğer bazı kompleks KH’ ler da 
bulunmaktadır 
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Anne sütünün yağı 

• Anne sütünde pek çok esansiyel yağ asitleri vardır.  
• Ayrıca çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin 

olması      beyin gelişimi, miyelinizasyon, retinal 
işlevler ve hücre           proliferasyonunun normal 
olmasını sağlar.  

• Anne sütü EPA (eicosapentaenoik asit), 
• DHA (dakosahekzaenoik asit),  
• LA (linoleik asit),  
• LNA (linolenik asit) gibi esansiyel yağ asitlerini 

yeterli düzeyde içermektedir.   
 

23 



 
 

Gerekli Yağ 
Asidi 

Lipaz 

Yağ farkları  

İNSAN SÜTÜ İNEK SÜTÜ 

LİPAZ enzimi hayvan sütleri ya da 
formüllerde bulunmaz. 
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Anne sütünün mineral ve vitaminleri 

•  Eğer bebek yeteri kadar anne sütü alıyorsa, vitamin 
gereksinmesinin çoğu karşılanabilmektedir.  

• Minerallerin anne sütündeki miktarları  azdır, ancak daha 
işlevseldir. 

• Anne sütünde bulunan eser  elementlerin sütteki miktarı 
laktasyon süresine göre değişiklik göstermektedir.  
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Antienfektif öğeler 

• Hücre ve antikorlar 

• Bifidus Faktörü 

• Lizozim 

• Laktoferrin 

• İmmünogloglinler 

• Komplemanlar 

• Müsin 

• Oligosakkaritler 

• Sitokinler 

• Nükleotidler 

 

Anne sütünün 
antienfektif ögeleri 

26 



     Yapay beslenmenin tehlikeleri    

• İshal kronikleşir  

• Malnutrisyon, vit. A 

eksikliği görülebilir 

 

• Enfeksiyon ve 

Malnutrisyondan Ölme riski 

artar 

 

• Allerji ve hayvan sütüne 

intolerans gelişebilir  

• Kronik hast.riski artar  

• Bebekte obesite 

olabilir. 

 
• Mental yönden çok 

iyi gelişmeyebilir 

 
• Anemi riski, Kanser riski 

artar (over/meme) 

 

• Anne bebek arasındaki yakın ilişkiyi engeller  
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• İshal ve solunum yolu 

hastalıklarına yakalanma 

olasılığı  artar 
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TEŞEKKÜRLER… 



DANIŞMANLIK  BECERİLERİ 

1 



Öğrenim hedefleri 

1. Dinleme,  öğrenme ve güven arttırmada iletişim becerilerinin 
tanımlanması 

 

2. Bu becerilerin uygulanması 
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İLETİŞİM BECERİLERİ 

Nedir: Karşımızdakinin 
düşüncelerine, inançlarına ve 

kültürüne saygı duymak 

Ne değildir: Karşımızdakine öğüt 
vermek ya da belirli bir eylemi 

yapmaya yönlendirmek 
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İLETİŞİM BECERİLERİ 

• Sağlık çalışanı bilgi vermenin ötesinde sorunun 
nedenlerini saptayıp çözüm üretebilmelidir. 
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• Sorun olmayan durumlarda anneye güvence vermek 
yeterlidir. 



Danışmanlık becerilerinin kulanım alanları 

Anneye yönelik olarak 

– Kadının inançları, bilgi düzeyi ve 
uygulamalarını  dinleyip anlamak 

– Güvenini arttırmak ve 
desteklenmesi gereken 
uygulamalarını övmek 

– Bilgi sunmak 

– İzlemi birlikte planlamak 

 

Diğer kişilere yönelik olarak 

– Bebek Dostu uygulamasına direnen 
iş arkadaşlarının uygulamalarını 
değiştirmek 

– Annenin yakın çevresinin olumsuz 
etkilerini azaltmak 

– Yöneticilerin Bebek Dostu 
çalışmalara desteğini sağlamak 
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İletişim 

• Sözlü iletişim • Sözsüz iletişim 

– Kullandığımız vücut dili 

– Annenin vücut dili 
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İletişimde Ortamın etkisi 

• Anne rahat değilse, rahat bir pozisyonda oturmuyorsa; 
dinlemeye ve bebeğini beslemeye odaklanamayabilir. 

 

• Rahat bir ortamda kendini güvende hisseder, daha iyi iletişim 
kurulur. 
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• Sözsüz iletişimde yararlı olan uygulamalar 
nelerdir?  
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Sözsüz iletişimde yararlı uygulamalar 

• Anneye yakın ve aynı hizada oturmak 

• Arada engel oluşturabilecek masa, dosya gibi eşyaları kaldırmak 
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Sözsüz iletişimde yararlı uygulamalar 

• Anneye dikkatle odaklanmak ve bunu belli 
etmek 

• Zaman ayırmak, acele etmemek, saate 
bakmamak 

• Yalnızca uygun biçimde dokunmak 

– Annenin el ya da kollarına dokunulabilir 

– Memelerine ya da bebeğe izin almadan 
dokunulmamalı 

 
10 



Açık uçlu sorular sorun 

• Anneyi konuşmaya teşvik edecek bir yaklaşım, gerekli bilgileri 
almamızı kolaylaştırır. 

 

• Açık uçlu sorular konuşmayı teşvik eder. 
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Nasıl? 

Ne 
zaman?  

Nerede? 

Neden? 

Ne?  



Açık uçlu sorular 

• “Emzirme nasıl gidiyor?” 

• “Bebeğinizin beslenmesini anlatır mısınız?” 

• “Bebeğiniz şu anda kaç aylık?” 

• “Bebeğinizi doğduktan ne kadar süre sonra emzirdiniz? 

• “Bebeğinize başka yiyecek ya da içecek veriyor musun?” 

• “Böyle hissetmenizin sebebi nedir?” 
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Kapalı uçlu soru 

• Kapalı uçlu sorular bilgi sağlama konusunda yetersiz kalabilir. 

• Anne yeterince konuşmayabilir. 
– Anne konuşmak istemiyor olabilir. 

– Yanlış yanıt vermekten korkuyor olabilir. 

– Kapalı uçlu bir soru doğru yanıta yönlendirebilir. 
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Önceki 
bebeğinizi 

emzirdiniz mi? Emzirirken sorun 
yaşıyor 

musunuz? 

Bebeğiniz çok sık 
emiyor mu? 

Bebeğe başka 
bir besin veriyor 

musunuz? 



Annenin konuşmaya teşvik edilmesi 

• Konuşmanın sözsüz olarak desteklenmesi 

– Onaylayıcı vücut dili 

– Gülümseme 
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Annenin konuşmaya teşvik edilmesi 

• Destekleyici kısa yanıtlar 

– Hımm… 

– Öylemi… 

– Gerçekten mi… 

– Devam edin… 
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Annenin konuşmaya teşvik edilmesi 

• Yineleme 
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• “Bebeğim dün gece çok fazla ağladı” 
 

• “Bütün gece ağlayarak sizi uyutmadı mı?” 



Annenin duygularının anlaşıldığının belli edilmesi 

• Empati;  

– Annenin ne hissettiğini 
anlamaya çalışmak 

– Söylediklerini 
duyduğunuzu göstermek 

– Onun gözünden olaya 
bakabilmek 
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Empati 

• “Bebeğim çok sık emmek istiyor 
ama ben kendimi çok yorgun 
hissediyorum.” 

 

 

• “O zaman sürekli çok yorgun 
hissediyorsun.” 
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Annenin duygularının anlaşıldığının belli edilmesi 

• Sempati 

– Kendi bakış açınızdan olaya bakmak 

– Anne iyi duygulara sahip olduğunda empati yardımcı olabilir 
ancak olumsuz duygulara sahip olduğunda sorun olabilir. 

 • “Bebeğim çok sık emmek istiyor ve ben de kendimi çok 
yorgun hissediyorum” 

• “Ah neler hissettiğini biliyorum. Benim bebeğim de çok 
sık emiyordu ve ben mahvoluyordum” 
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Yargılayıcı sözcüklerden kaçınma 

• Yargılayıcı sözcükler kullanıldığında kadın; 

– Ulaşması gereken bir standart olduğunu 
düşünebilir. 

– Bebeğinin normal olmadığı izlenimine kapılabilir. 
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“Bebeğiniz iyi besleniyor mu?” 
 
 

“Bebeğinizin beslenmesi nasıl?” 



Yargılayıcı sözcüklerden kaçınma 

• Yargılayıcı sözcükler: 
– Doğru  

– Yanlış 

– İyi 

– Kötü 

– Yeterli 

– Düzgün 

– Sorun 

– … 
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“Bebeğiniz iyi besleniyor mu?” 

• Beslenme için bir standart vardır ve bebek buna 
uymuyor olabilir. 

 

• Anne yetersiz olarak görüleceğinden endişelenip bazı 
şeyleri saklayabilir. 

 

• “İyi beslenme” kavramı kişiden kişiye değişebilir. 
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ÖZGÜVEN VE DESTEK 

 



Güven oluşturmak ve destek vermek 

• Kadının düşünce ve duygularını kabul edin. 

• Doğruları tanıyın ve onaylayın. 

• Pratik yardımlar önerin. 

• Uygun dil kullanarak konuyla ilişkili bilgi verin. 

• Komutlar yerine öneriler kullanın. 
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Kadının düşünce ve duygularını kabul edin 

• Kabul etmek onaylamak değildir. 

• Söylediğini kabul edip daha sonra doğru bilgiyi vermek mümkündür. 

• Kabul edilmek, annenin güvenini arttırır ve konuşmayı sürdürmesini 
sağlar. 
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Kadının düşünce ve duygularını kabul edin 
Anne  Bebeğime, yeterli sütüm olmadığı için, her akşam bir 

biberon mama veriyorum.  

Sağlık çalışanı Ben sütünüzün yeterli olduğuna eminim. Bebeğinizin 

biberona ya da mamaya ihtiyacı yoktur.  
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Anne  Bebeğime, yeterli sütüm olmadığı için, her akşam bir 

biberon mama veriyorum.  

Sağlık çalışanı Evet, akşamları bir biberon mama ile beslemek bazı 

bebeklerin yatıştığını gösteriyor. 

Anne  Bebeğime, yeterli sütüm olmadığı için, her akşam 

bir biberon mama veriyorum.  

Sağlık çalışanı Anlıyorum. Akşamları yeteri kadar sütünüzün 

olmayabileceğini düşünüyorsunuz.  



Doğruları tanıyın ve onaylayın 

• Anne ve bebeğin olumlu 
uygulamaları görülüp övülmelidir. 

– Örneğin;  

• Anne, bebeğini memeye iyi 
yerleştirdiğinde buna dikkat 
çekilebilir. 
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Pratik yardımlar önerin 

Bazı pratik çözümler annenin sorunlarını çözerek 
emzirmeye odaklanmasını kolaylaştırır. 
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• Anne rahat ettiğinde sütü daha kolay gelir. 
• Arkasına ya da kolunun altına ek bir yastık 
• Tuvalete gittiğinde bebeğe bakacak biri 

 
• Belirgin bir emzirme sorunu olabilir. 

• Süt sağmayı öğrenmek istiyordur. 



Uygun dil kullanarak konuyla ilgili bilgi verin 

• O an neye gereksinimi olduğunu bulun. 

• Annenin anlayacağı sözcükler kullanın. 

• Aşırı bilgiyle boğmayın. 
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“Bebeğin sütü efektif bir şekilde alabilmesi için areolayı olabildiğince 
ağzına alması gerekir.” 
 
“Bebek meme ucunun etrafındaki kahverengi bölgeyi daha çok alırsa, 
sütü emmesi kolaylaşacaktır.”  



Komutlar yerine öneriler kullanın 

• Seçenekler oluşturup kendine en uygun olanı seçmesine izin verin. 

• Ne yapması ya da yapmaması gerektiğini söylemeyin. 

• Durumuna uygun bir ya da iki öneri sunun. 
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“ Bebeğini günde en az 10 kez emzirmelisin!” 
 
“ Bebeğini daha sık emzirmen sütünün artmasına yardımcı olur !” 



İzlem ve sürekli destek sağlayın 

• Danışmanlık sonlandığında yanıtlanmamış ya da sorulmamış sorular kalabilir. 

• Aile ve çevreden gelebilecek yardımı tartışın. 

• Kontrol ziyareti planlayın. 

• Soru ya sorunu olduğunda yardım araması konusunda cesaretlendirin. 

• Mümkünse toplum desteği (akran desteği) almaya yönlendirin. 

• Gerekiyorsa ileri merkeze yönlendirin. 

31 



İzlem ve sürekli destek sağlayın 

• Gerçek hayata uyum 

– Kadının evdeki durumu ve olanaklarını göz önünde bulundurun: 

• Aile bireyleri 

• Evin zaman ve ekonomik olanakları 

• Annenin sağlık durumu 

• Aile ve toplumdaki geleneksel uygulamalar 

32 



İzlem ve sürekli destek sağlayın 

• Anne için bir karar vermeyin. 

• Anneyi dinleyip güvenini arttırarak kendisi ve bebeği için en iyiyi 
seçmesine olanak tanıyın. 
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TEŞEKÜRLER… 



Gebelikte Emzirmenin Desteklenmesi

BÖLÜM 3

1



Öğrenim Hedefleri

• Gebe kadının gereksinimi olan bilgilerin neler olduğunun tartışılması

• Emzirme için doğum öncesi yapılması etkili ve etkisiz olan hazırlıkların açıklanması

• Özel bakım gerektiren kadınların belirlenmesi

• Gebe  bir kadına danışmanlık vermek için gerekli iletişim becerilerinin uygulanması 

2



3

Gebelikte Emzirme Danışmanlığı



Gebe Kadınlarla Emzirme Konusunda Görüşme

• Başarılı emzirme ilkeleri-3. adım

– 32 Hafta ve üzeri tüm gebe kadınların emzirmenin yararları 

ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmiş olması



Gebe Kadınlarla Emzirme Konusunda Görüşme

• Kadının emzirmeye olan bakışı kültürden kültüre değişir.
– Kadınların  çoğu emzirmeye hazırdır.

– Ancak anne sütü yerine geçen ürünler yoğun biçimde öneriliyor ve 
kullanılıyorsa kadın doğum öncesi emzirmeme yönünde karar verebilir.
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• Gebelikte emzirme danışmanlığı ile
– Riskli anne adayları erkenden saptanmış olur.

– Doğumdan önce emzirme bilgileri verilmiş olur.



Gebe Kadının Emzirme Kararını Destekleme

• Sadece emzirmesi 
konusunda kadının 
özgüveninin geliştirilmesi, 
emziremiyorsa uygun bir 
seçenek bulunacağı 
konusunda güvence 
verilmesi

• Bebeğinin 
beslenmesine 
ilişkin kararı 
desteklenmeli

• Bilgi, anlayabileceği 
biçimde ve kendi 
durumuna özel olarak 
verilmeli

• Emzirmenin önemi 
ve anne sütü 
hakkında bilgi 
verilmeli

Geçerli 
Bilgi

Anlaşılır 
olma 

Güven Destek



Emzirme kararını desteklemek

• Kadın, emzirme kararını uygulayacağına dair inanma ihtiyacı duyar.

• Yalnızca yeterli  bilgi ve desteğinin verilmiş olması değil, kadının bilgi ve 
destek ihtiyacının karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi de önemlidir.
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Gebelerle Grup Eğitimi

8

• Ayşe ve Pınar gebe polikliniğindedirler. Onlar 
beklerken sağlık çalışanı, gebe kadınlardan oluşan bir 
grupla bebek beslenmesi hakkında konuşmaktadır. 
Ayşe ve Pınar konuşmaları dinlerler.

Bir bebeğin beslenmesi konusunda yapılacak grup tartışmasında 
ele alınmasını düşündüğünüz temel noktalar nelerdir?



Gebelere Grup Eğitimi Uygulamada

• Daha önce emzirme deneyimi 
olan gebelerin 
– olumlu deneyimleri

– karşılaştığı sorunlar ve nedenleri 

– Baş etme yolları tartışılabilir

• Gebe kadınlara bebek maketiyle 
emzirme pozisyonunun nasıl 
verileceği gösterilerek emzirme 
sürecine yönelik daha fazla bilgi 
verilebilir
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Emzirmeyen Anneler İçin Olası Riskler

• Emzirmeyen annelerde anemi 
gelişme olasılığı yükselir

• Gebelikte alınan kilolar daha 
zor verilir

• Gebelikler arası süre kısalabilir

• Meme kanseri riski artar

• İleri yaşlarda osteoporoz riski 
artar
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Bebeğin Tek Gereksinimi Annesinin Sütüdür

• İlk altı ay için yalnızca anne sütü önerilmektedir.

• Bu sürede bebeğin su, diğer sıvılar ya da besinlere gereksinimi 
yoktur.

• Altıncı aydan sonra diğer besinler başlandığında da 
emzirmenin sürdürülmesi önemlidir.

• Annenin sütü bebeğin gereksinimlerine göre süreç içinde 
değişir ve evde tüketilen besinlerin tatlarını içerir.

• Anne sütü benzersizdir. Enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.
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Emzirmeyi Destekleyen Hastane Uygulamaları-1

• Travay sırasında anneye destek olacak ve 
rahatlatacak birinin olması

• Travay ve doğum sırasında sedasyon, 
sezaryen gibi girişimlerden zorunluluk 
olmadıkça kaçınmak

• Doğumdan hemen sonra bebekle annenin 
tensel teması (bebeğin ısısını korumak ve 
emzirmeyi erken başlatmak için)
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Emzirmeyi Destekleyen Hastane Uygulamaları-2

• Bebekle annenin bir arada olması

• Bebeğin acıkma belirtilerinin 
keşfedilmesi

• Süt artışı için sık emzirme

• Anne sütü dışında hiçbir sıvının, 
biberonun ve emziğin 
kullanılmaması

13



Emzirmeyi Destekleyen Hastane Uygulamaları-3

• Pozisyon ve meme tutuşu önemlidir.

• Bilgili ve deneyimli bir sağlık çalışanının desteği 
gereklidir.

• Her anne emzirebilir, ancak yardım gerekebilir.
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Sürekli Yardım

Gebe kadının 
gereksinimi olursa 
danışabileceği bir 

sağlık çalışanı

Bebek doğduktan 
sonra emzirme 

konusunda 
yardımcı olacak bir 

sağlık çalışanı

Anne kurumdan 
ayrıldıktan sonra 

bebeğini nasıl 
besleyeceği 

konusunda destek
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Gebelerle Bireysel Görüşme

• Ayşe gebelik takibini yapan sağlık çalışanı ile görüşmeye 
gider. Sağlık çalışanı, Ayşe’nin emzirme konusunda daha 

önce eğitim alıp almadığını, bu konuda neler bildiğini 
bilmemektedir. 
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• Sağlık çalışanı gebe bir kadının emzirmenin önemi 
hakkında bildiklerini veya sorusu olup olmadığını 

nasıl öğrenebilir?



Gebelerle Bireysel Görüşme-1

• Konuşmaya açık uçlu sorular ile başlanmalıdır.

– «Emzirme konusunda ne biliyorsunuz?»

– «Bebeğinizi nasıl beslemeyi planlıyorsunuz?»
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– «Bebeğinizi emzirecek misiniz?»

• Sorusu konuşmanın devamlılığını 
sınırlayabilir.



Gebelerle Bireysel Görüşmede 
Danışmanlık Becerileri

• Gebenin bebeği besleme konusundaki kuşku ve korkularını 
anlatmasına izin verin.

• Konuşma gebeye yönelik bir ders gibi değil, iki yönlü bir 
tartışma olmalıdır.

• Kadının karar vermesinde önemli olabilecek kişilerin varlığını 
sorgulayın.

– Kadının bebeğini nasıl besleyeceğine ilişkin kararı başka aile bireyleri 
tarafından etkileniyor olabilir (baba, anne, vb)
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Gebelerle Bireysel Görüşmede 
Danışmanlık Becerileri

• Emzirme ve anne sütü konularında  doğru bilgiye sahipse, 
desteklemek yeterlidir aynı bilgilerin yeniden verilmesine gerek 
yoktur.
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Gebelikte Bireysel Görüşme

• Bire bir konuşma çok yararlı olabilir.

• Doğum öncesi bakım sırasında gebe birden çok sağlık 
çalışanından hizmet  alabilir.

– Gebenin dosyasında emzirme danışmanlığında kullanılan bir kontrol 
listesi bulunabilir.
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ANTENATAL KONTROL LİSTESİ Tartışın (Anne 
Görüşmeyi kabul 
etmediyse not alın )

Tarih İmza

Bebek için sadece anne sütü ile beslenmenin öneminin anlatılması

Anne için emzirmenin öneminin anlatılması

Doğumdan hemen sonra ten tene temasın öneminin anlatılması

Hastanede kaldığı süre boyunca bebeği ile aynı odada kalmasının 
öneminin anlatılması

Annenin bebeğini nasıl tutacağı, nasıl emzireceğini ve emzirme 
pozisyonlarının gösterilmesi

Sık sık , bebek her istediğinde, her ağladığında emzirmenin önemi ve 
sütün yeterli olmasının nasıl sağlanacağının anlatılması

Emzik ve biberon kullanımının, yapay beslenmenin zararları

Meme Muayenesi



Gebelikte Meme Hazırlığı

• Ayşe’ye komşusu, bazı kadınların memelerinin 
emzirme için uygun olmadığını, bu durumda 
emzirebilmek için memelerin hazırlaması gerektiğini 
söylemiştir. 
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Ayşe’ye, emzirmek için memelerinin uygunluğu 
konusunda ne söylersiniz?



Gebelikte Meme Hazırlığı

• Meme ve meme başının şekli ya da büyüklüğü emzirmeyi etkilemez.

• Doğum öncesi özel sutyenler, kremler kullanılması, meme masajı ya da 
meme başı egzersizleri emzirmeye katkı sağlamaz.

• Bazı uygulamalar emzirmeyi desteklemediği gibi deri ve dokulara zarar da 
verebilir.

– Meme başının havlu ya da farklı sıvılar, kremlerle ovulması ya da çıkarılmaya 
çalışılması gibi
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Memenin Muayenesi

• Gebelikte memelerinin 
büyüdüğüne, kan dolaşımının  ve 
hassasiyetin arttığına ve tüm bu  
işaretlerin vücudun emzirmeye 
nasıl hazırlandığına  dair 
olduğuna dikkat çekiniz 
(emzirmeye hazırlanma).
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Memenin Muayenesi

• Daha önceden meme 
cerrahisi, travma ya da 
başka bir problem 
(memede kitle vb.) olup 
olmadığını sorunuz . 
Annenin memeleri ile ilgili 
bir endişesi var ise gözle 
muayene edebilirsiniz. 
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Gebelikte Emzirme Eğitiminde 
Önemli Nokta

– Emzirme konusunda kadının bilgisini, inançlarını 
ve duygularını tartışmak için zaman ayırmaktır

– Bebeğini sadece sütüyle besleyebileceği 
konusunda güven kazandırmaktır
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Özel bakım ihtiyacı olan kadınlar

• Gebelikte, bebeğini besleme konusunda özel 
danışmanlık ve destek ihtiyacı hangi 

kadınlarda daha fazladır?
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Özel Bakım İhtiyacı Olan Kadınlar-1

• Önceki bebekte emzirme güçlüğü çeken, mama başlayan ya da hiç emziremeyen 
kadınlar

• İş ya da okul gibi nedenlerle günün bir kısmını bebeğinden ayrı geçiren kadınlar

• Kişisel sorunları olan kadınlar (Ailede sorun, depresyon, sosyal destek olmaması, 
genç ya da bekar anne) 

• Bebeği evlatlık vermeyi düşünen kadınlar
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Özel Bakım İhtiyacı Olan Kadınlar-2

• Süt üretimini aksatabilecek meme cerrahisi geçirmiş kadınlar

• İlaç kullanımı gerektiren hastalığı olan kadınlar 

• Bebeğe yoğun bakım gerekebilecek ya da çoğul gebeliği olan kadınlar

• HIV pozitif kadınlar
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Özel Bakım İhtiyacı Olan Kadınlar-3

• Özel durumu olan kadınları belirleyin.

• Gerekirse kadını destekleyebilecek aile 
bireylerini de görüşmeye davet edin.
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Sadece Anne Sütüyle Besleyebileceğini  Düşünmüyorsa

• Bir gebe sadece anne sütüyle beslemenin mümkün olmadığını 
düşünüyorsa, neden böyle düşündüğünü öğrenin.

• Başlangıçta sadece emzirmesini önerin.

• Bunu sürdüremezse bile, karışık beslenme hiç 
emzirmemekten iyidir.
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Emziremeyecek Anne 

• Hastalık nedeniyle ya da kendi isteğiyle emziremeyen 
bir kadın, bebeğini nasıl besleyebileceğini bilmelidir.

• Bu annelere beslenme konusunda özel eğitim 
verilmelidir.

– Bireysel eğitim 

– Ek besinler ve hazırlanması
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Özetle
• Anne ve bebek sağlığı için 

emzirme önemli

• İlk altı ay sadece anne sütü

• Ek besinlere başladıktan 
sonra anne sütüne devam

• Doğum sonrası 

– erken ten tene temas

– Emzirmeye erken başlama

– Bebekle aynı odada kalma

– İsteğe bağlı emzirme

– İyi pozisyon ve tutuş

– Özgüvenli olma
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TEŞEKKÜRLER…



ERKEN EMZİRMEYİ DESTEKLEMEDE 
TRAVAY VE DOĞUM UYGULAMALARI 

1



Öğrenim hedefleri

• Doğum ve travay sürecindeki girişimlerin erken emzirmeye etkisini tanımlamak

• Anneyle bebeğin erken temasının önemini açıklamak

• Erken emzirmeyi başlatacak yolları açıklamak

• Sezaryen sonrası emzirmeyi destekleyecek uygulamaları sıralamak

• Emzirmeyen annelere BDH uygulamalarının nasıl olacağını söylemek
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Emzirmenin etkin olarak başlatılabilmesi için travayda 
ve doğumdan hemen sonra, anne ve bebeğe yardımcı 

olmak için neler yaparsınız?  
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Travay ve doğumun önemi

• Bir annenin travayda ve 
doğumda aldığı bakım, 
emzirmesini ve 
bebeğine nasıl baktığını 
etkileyebilir. 
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4. adım

• Doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmenin başlatılması için anneye 
yardımcı olunmalı

• Doğumdan hemen sonra bebek, tensel temas için en az 1 saat süreyle annenin 
göğsüne yatırılmalı
– Anneler bebeklerinin emzirilmeye hazır olduğuna dair işaretler aramaya teşvik edilmeli 

– İhtiyaç duyarsa yardım önerisinde bulunulmalı
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Doğumdan hemen sonra emzirmeyi başlatmak 
için anneye nasıl yardım edersiniz?
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Emzirmeyi Erken Başlatmak İçin 
• Doğum eylemi sırasında 

duygusal destek

• Ağrı gidericilerin bebeğe olan 
etkilerinin gözlenmesi

• Doğum eyleminin başlarında 
anneye hafif yiyecekler ve sıvı 
verilmesi

• Doğum eylemi sırasında 
anneye hareket edebilme-
yürüyebilme olanağı 
sağlanması

• Gereksiz sezaryenden 
kaçınmak

• Erken dönemde anne bebek 
tensel temasının sağlanması

• İlk emzirmeye yardımcı olmak
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Anne-bebek temasını hangi durumlarda erken 
başlatamayız?
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Erken dönemde anne bebek temasını engelleyen 
durumlar-1

- Travayda ve doğum sürecinde annenin yatmak 
zorunda olması

- Annenin yeterince  desteklenmemesi

- Erken doğum sırasında anneye besin ve sıvı 
verilmemesi
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Erken dönemde anne bebek temasını engelleyen 
durumlar-2

- Anne veya bebeğin sedatize edildiği ağrı giderici girişimler, 
epizyotomi ve tıbbi nedenler olmaksızın rutin gibi uygulanan 
diğer müdahaleler

- Doğum sonrası bebeğin kundaklanması/ sıkıca sarılması

- Doğum sonrası anne ve bebeğin ayrı odalara alınması
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Travay ve doğum sürecinde annenin yanında 
destek veren bir kişinin bulunması nasıl bir 

fayda sağlar?
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Travay ve doğum sırasında destek-1

• Bu süreçte destek sağlamak

– Annenin ağrı algısını azaltır/ Doğum 
ağrıları ile başetmeyi kolaylaştırır.

– Hareket etmeye teşvik eder.

– Stresi azaltır.

– Travay ve doğumu hızlandırır.

– Tıbbi müdahale ihtiyacını azaltır.

– Annenin özgüvenini artırır.
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Travay ve doğum sırasında destek-2

– Daha az ağrı kesici ilaç kullanılacağından bebeğin 
uyanıklığı artar.

– Bebeğin stresinin azalması enerji kullanımını da 
azaltacağından hipotermi ve hipoglisemi riski azalır.

– Erken ve sık emzirme sağlanır.
– Anne-bebek bağı daha kolay oluşur.
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Travay ve doğum sırasında destek sağlayacak kişi-1

• Anneye doğum süreci ve sırasında destek verecek bir 
kişi olmalıdır. 
– Kardeş, arkadaş, aile üyesi, eşi veya sağlık personeli olabilir.
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Travay ve doğum sırasında destek sağlayacak kişi-2

• Anneye destek olan kişi şunları yapabilir:
– Doğum sürecinde anneyi hareket etmeye ve yürümeye 

teşvik edebilir.
– Hafif sıvı ve gıdalar tüketmesini sağlayabilir.
– Annenin özgüvenini yükseltebilir.
– Ağrı ve endişeyi yönetmeye destek verebilir.
– Masaj yapabilir, elini tutabilir, hafif giysiler giymesini 

sağlayabilir.
– Olumlu geri bildirim verebilir, olumlu ifadeler kullanabilir.
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Ten tene temasın önemi-1
• Anne ve bebeği rahatlatır, bebeğin kalp 

atışlarını ve solunumunu stabilize etmede 
yardımcı olur.

• Annenin vücut ısısıyla bebeği sıcak tutar.

• Bebeğin metabolik uyumuna ve kan 
şekerinin stabilizasyonuna yardımcı olur.

• Bebeğin ilk olarak annenin normal barsak 
bakterileri ile karşılaşmasını sağlar.
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Ten tene temasın önemi-2

• Stres ve enerji kullanımının azalması ile bebeğin ağlaması azalır.

• Bebeğin uyanık olduğu ilk bir iki saatte anne ve bebek arasındaki bağı kolaylaştırır.  
İki üç saat sonra sıklıkla bebekler uzun bir uykuya geçerler.

• Bebeğin memeyi kendisinin bulmasına ve tutmasına izin vermek, ilk birkaç saat 
annesinden ayrılan bebeklere göre daha etkili emmesini sağlar.
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Ten tene temasın uygulanması 

– Annenin teni üzerine yerleştirilen bebek 
öncelikle kurulanmalıdır. 

– Her anne ve sağlıklı bebek arasında kesintisiz, 
aceleye getirmeden ten-tene temas 
sağlanmalıdır. 

– Ten tene temasa doğumdan hemen sonraki 
ilk birkaç dakika içinde , hatta kordon 
klemplenmeden önce mümkün olan en kısa 
sürede başlanmalıdır. 

– Doğumdan sonra en az bir saat süreyle ten 
tene teması uygulanmalıdır. 
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Doğumdan sonraki rutin girişimler esnasında 
erken ten tene temasın başlatılmasındaki 

engeller ve bunları önlemenin yolları nelerdir?
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Ten tene temasın uygulanması 

• Doğumdan hemen sonra stabil olmayan bebeklerde ten-tene temas bebeğin 
durumu normale dönene kadar ertelenebilir. 

• Bebek doğumdan sonraki ilk bir saatte emmediyse daha uzun süreyle ten-tene 
temas önerilir. 
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Erken Ten Tene Teması Önleyen Engellerin Kaldırılması İçin -1

• Bebeğin  üşümesinden endişe etmeyin.

• Bebeğin muayenesi annesinin göğsündeyken yapılabilir, ölçümleri 
ertelenebilir.

• Annenin epizyo/insizyon dikişleri, bebeği göğsündeyken yapılabilir.

• Verniksin; bebeğin cildini nemlendirmesi ve  ısı kaybını önlemesi 
nedeniyle bebeğin ilk banyosu ertelenebilir.

• Doğumhane yoğun ise anne ve bebek servise transfer edilebilir.
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Erken Ten Tene Teması Önleyen Engellerin Kaldırılması İçin -2

• Yeterli sağlık çalışanı yoksa, aile üyelerinden biri anne ve bebek ile 
kalabilir.

• Anneden geçen ilaçlar nedeniyle bebek uykulu ise, bağlanma ve 
emzirme için ten tene temas yönünden desteklenmesi çok daha 
önemli olacaktır.
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Erken ten tene temasın kurulması için-3

• Anne yorgun olduğunda bu uygulama, 
bebeği ile etkileşime geçmesini ve 
dinlenmesini sağlar.

• İkiz bebeklerde doğumlar arasındaki süre 
değişebilir.
– İlk doğan bebekle ten tene temas başlatılır. 

– İkinci bebek doğduğunda temas için göğse 
alınır ve anne hazır olduğunda emzirmeye 
yardımcı olunur.
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• Emzirmeyi başlatmak için anne ve bebeğe 
nasıl yardımcı olabilirsiniz?
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Emzirmeye başlamak için yardımcı olmak -1

Ten tene temasla, bebek annesinin göğsü üzerindeyken memenin 
kokusu, onu meme ucuna doğru hareket etmeye teşvik edecektir.
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Emzirmeye başlamak için yardımcı olmak-2 

• Beslenme öncesi davranışlar ve ipuçlarını tanımlamada anneye 
yardım edilmesi
– Kısa bir dinlenme
– Ellerini ağzına götürme ve emme hareketleri yapma, sesler çıkarma ve eliyle 

meme ucuna dokunma
– Bir hedef gibi memenin kahverengi bölgesine odaklanma
– Memeye doğru hareket etme ve aranma
– Meme ucunu bulma ve ağzını genişçe açarak tutma
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Emzirmeye başlamak için yardımcı olmak-3 

• İlk emzirme gerçekleşirken anne ve bebek üzerinde baskı olmamalıdır.

– Emmenin ne kadar sürdüğü

– Bebeğin ne kadar iyi yerleştiği

– Bebeğin ne kadar kolostrum aldığı üzerinde çok da durulmamalı

• İlk emzirme, beslenmeye başlamaktan çok memeye alışmak olarak 
düşünülmelidir.
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Sağlık çalışanının emzirmenin 
başlatılmasındaki rolü

– Zaman tanımak ve sakin bir ortam sağlamak

– Rahat bir pozisyon bulmak için anneye yardım etmek

– Bebeğin uyanması ve aranması gibi olumlu davranışlarına dikkati 
çekmek

– Annenin özgüvenini desteklemek

– Bebeği memeye itmek ya da ağzına memeyi yerleştirmekten 
kaçınmak
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• Sezaryen doğumun anne ve bebek üzerinde ne 
gibi etkileri bulunmaktadır?
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Sezaryen doğumun anne üzerindeki etkileri

• Annede

– Stres ve korku

– IV damar yolu ve idrar sondası takılması

– Doğumdan önce ve sonra sıvı ve katı sınırlaması nedeniyle enerji kaybı

– Analjezi ve anestezi nedeniyle anne-bebeğin etkilenmesi

– Laktasyon hormonları, oksitosin ve prolaktin düzeylerinde değişim

– Enfeksiyon ve kanama riskinin artışı

– Bebekten ayrı kalma

– Normal doğum olmadığı için başarısızlık endişesi
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Sezaryen doğumun bebek üzerindeki etkileri

• Bebekte

– Emzirme gecikebilir/emzirilemeyebilir.

– Solunum sorunu artabilir.

– Anneden geçen ilaçlar nedeniyle sedatize olabilir.

– Erken temas olasılığı daha az olabilir.

– Takviye besin alma olasılığı artar.

– Emzirmeyi sınırlandırması riski artar.
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• Sezaryen sonrası emzirmenin başlatılması için 
anne ve bebeğine nasıl yardımcı olabilirsiniz? 
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Sezaryen sonrası emzirmeyi desteklemenin yolları 

• Anneyi mümkün olduğunca ten tene temas için 
teşvik etmek

• Emzirmenin başlatılmasında yardımcı olmak

• Sezaryen olan anneye emzirirken en rahat edeceği 
pozisyonu bulmasında yardımcı olmak

• Anne ve bebeğin aynı odada kalmasını sağlamak

• Annenin hastanede kalış süresinin uzun olması 
nedeniyle daha fazla destek ve eğitim verme 
olanağı bulmak

33



Sezaryen olan annede emzirme pozisyonu

• Damar yolu varsa bebeği uygun şekilde yerleştirin.

• Anneyi yan tarafına döndürerek yatırın. 

– Bu pozisyon ilk saatlerde ağrıyı önlemeye ve emzirmeye yardımcı 
olur. (spinal anestezi nedeniyle düz yatması gereken annelerde 
bile)

• Bebeği,  annenin vücuduna paralel olacak şekilde uzatarak ya da anne 
doğrulabiliyorsa  insizyon yerini koruyacak şekilde yastık ile 
destekleyerek  emzirmesini sağlayın.

• Otururken dizlerin altına veya yatarken sırtına ve dizlerinin üstüne 
yastık gibi bir destek yerleştirin.
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Anne dostu hastane uygulamaları

• Doğum hizmetlerinin anne ve bebek odaklı olmasını amaçlar.

– Bebek dostu hastane kriterlerine uymalı

– Kanıta dayalı uygulamalar temel alınmalı(beslenme, lavman, tuşe vb.)

– Travayda ve doğumda anne birebir desteklenmeli

– Doğum pozisyonu, annenin hareketlerinde kısıtlama olmaması

– Anne ve bebeğin doğumdan hemen sonra ten tene teması



Emziremeyen Anneler ve Bebek Dostu Hastane Uygulamaları-1

• Tüm anneler travay ve doğum sırasında desteklenmelidir. 

• Zararlı uygulamalardan kaçınılmalıdır.

• Erken ten tene temas sağlanmalıdır.

• Bilinen tıbbi bir sorun olmadıkça (HIV+ anne gibi), bütün 
anneler bebeklerini emzirmek için teşvik edilmelidir.
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Emziremeyen Anneler ve Bebek Dostu Hastane Uygulamaları -2

• Bebek anne sütü almıyorsa, tamamlayıcı beslenmeye küçük 
miktarlarda başlamalıdır.

• Anne sütü alamayacak bebekler için alternatif beslenmenin 
nasıl yapılacağı kurallara bağlanmalıdır. 
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TEŞEKKÜRLER…



EMZİRME NASIL OLUYOR



Amaç ve hedefler

• Amaç; Emzirmenin nasıl olduğunu ve etkileyen   
etmenleri açıklamak

• Hedefler; 
– Emzirmenin nasıl olduğunu açıklayabilme,

– Emzirmeyi etkileyen etmenleri açıklayabilme,

– Doğru emzirme tekniğini açıklayabilme,

– Bebeği memeye yanlış emzirmenin  sonuçlarını 
söyleyebilme

– Bebeği memeye yanlış emzirmenin nedenlerini 
söyleyebilme



Emzirme süreci

• Normal bir emzirme eyleminde, bebeğe 
memeden anne sütü sağlayacak iki unsur 
gereklidir;
– Sütü üreten ve salgılayan bir meme

– Etkili emme ile sütü memeden boşaltan bir bebek

• Bebeğin memeyi tutuşu bu iki unsurun çalışma 
başarısını belirler

• Eğer memeden süt alınmazsa, daha fazla süt 
üretilmez
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Memenin Anatomisi

• Yağ  destek doku
– Memeye biçim ve büyüklüğünü verir

• Sinirler
– Memeden beyne laktasyon hormonlarının 

salgılanması için gerekli  komutu iletir

• Alveoller
– Süt üreten hücrelerin oluşturduğu keseciklerdir

• Süt kanalları
– Alveollerde üretilen sütü meme başına taşıyan 

iletim sistemidir
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Montgomery Bezleri

• Areola bölgesinde bulunan Montgomery bezlerinin 
kendine has kokusu olan bir salgısı vardır, bu salgı,  
annenin kokusunun kaynağıdır ve bebeğin anneyi ve 
memeyi tanımasını, bulmasını kolaylaştırır



PROLAKTİN
Her emzirme sonrasında salgılanır
Bir sonraki emzirme için süt oluşturur

Meme başından
duygusal uyarı

Kandaki 
prolaktin

• Gece daha fazla 
prolaktin salgılanır

• Ovulasyonu baskılar

Bebek emiyor



OKSİTOSİN REFLEKSİ
Emzirmeden önce veya emzirme 
sırasında oluşur
Sütün oluşmasını sağlar

Meme 
başından 

duygusal uyarı

Kandaki oksitosin

Bebek emiyor

Uterusun kasılmasını 
sağlar



· KAYGI
· STRES
· AĞRI
· ŞÜPHE

OKSİTOSİN REFLEKSİ

 Bebek için sevgi
dolu düşünceler

 Bebeğin sesi
 Bebeğin

görüntüsü
GÜVEN

Bunlar reflekse YARDIM eder Bunlar reflekse ENGEL olur



Oksitosin refleksini artırmak için annenin 
yapabilecekleri

• Bebeği hakkında olumlu düşünmesi, mutluluğu, kendi 
sütünün en iyisi olduğuna inanması

• Beslenme için hazır,  gevşemiş ve rahat olması

• Az miktarda süt ile nazikçe meme başını uyarması

• Bebeğini yanında tutması ve görebilmesi

• Koklaması, dokunması ve bebeğini yanıtlaması

• Eğer gerekirse, bir yakınından ya da sağlık çalışanından sırt 
masajı için yardım alması
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Oksitosin Refleksine yardım

11



Geçici olarak oksitosin refleksini 
azaltan durumlar

• Annenin şiddetli ağrı hissetmesi

– Meme başı çatlağı

– Sezaryen ya da epizyotomi dikişleri vb.

• Annede stres yaratacak durumlar

– Üzüntü, kuşku, endişe, sıkıntı, kaygı vb.

• Nikotin ve alkol vb maddelerin kullanımı

12



Eğer meme, süt ile 
tamamen dolarsa 
salgılama durur

Anne sütünde inhibitör madde



Laktasyonun geribildirim inhibitörü 
[Feedback Inhibitor of Lactation (FIL)]

• Sütün içeriğinde süt üretimini azaltan bir inhibitör 
madde (FIL) bulunmaktadır

• Eğer meme tümüyle boşalmazsa, bu inhibitör madde 
süt üretimini azaltır

• Üretilen süt miktarı, tüketilen miktarla orantılıdır
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FIL birikimini engellemek için

• Bebeğin memeyi tutuşu, emmesi doğru 
olmalıdır

• Bebek sık emzirilmelidir

• Bebeğin her iki memede de istediği kadar 
kalması sağlanmalıdır

• Bebek ilk memeyi bitirmeden ikinci meme 
verilmemelidir

• Bebek herhangi bir nedenle ememiyor ise 
memedeki süt sağılarak boşaltılmalıdır

15



Bebeğin Emzirmedeki Rolü

• Bebeğin emzirmedeki kontrolü

– Prolaktin üretimi 

– Oksitosin refleksi ve

– Meme içinde inhibitör salınımı üzerinedir

• Annenin bebeğine süt üretebilmesi için, 
bebeğin doğru şekilde ve sıklıkla emzirmesi 
gerekir

• Bebek sadece meme başını emerek süt 
getiremez

16





İki resim arasındaki farklılıklar nelerdir?



1 2

-Areola bebeğin ağzının altında daha fazla yada üzeriyle eşit
-Emzirme sırasında meme gergin veya çekilmiş gözüküyor



Uygun meme tutuşu
• Meme başı ve areola

bebeğin ağzı içinde 
uzamıştır
– Areolanın altında kalan 

geniş kanallar bebeğin 
ağzının içinde

– Bebeğin dili ileri doğru 
uzanarak sütü memeden 
sağıyor

• Bu uygun meme 
tutuşudur ve bebek sütü 
rahatça alabilir

20



Uygun olmayan meme tutuşu
• Meme başı ve areola

bebeğin ağzı içinde 
uzamamıştır
– Kanallar bebeğin ağzının 

içinde değil
– Bebeğin dili geride, sütü 

memeden sağamıyor

• Bu uygun olmayan meme 
tutuşudur 

• Bebek meme başını 
emmektedir

• Bu durum anne için ağrılıdır 
ve bebek de sütü kolay 
alamaz

21



Emmenin etkin olmadığının 
göstergeleri

• Sürekli hızlı hızlı emme

• Emerken yanakların çökmesi

• Şapırdatarak emme

• Memede bebeğin huzursuzluğu, sakinleşmeme

• Sık emme- her gün saat başından daha sık

• Çok uzun emme- düşük doğum ağırlıklı olmadığı 
halde her beslenmede 1 saatten fazla emme

• Emzirme sonrası tatmin olmuş görünmeme
22
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Emzirme Pozisyonları



İkizlerin emzirilmesi





Uygun pozisyonun göstergeleri

• Bebeğin gövdesi annesine 

dönüktür.

• Bebeğin gövdesi annesine 

yakındır.

• Bebeğin tüm gövdesi 

desteklenmiştir.

• Bebeğin boynu düz ya da 

hafifçe geriye doğrudur.
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Arama Refleksi



Emme Refleksi



Yutma Refleksi



Arama- Emme- Yutma Refleksi



Bebeğin memeye yanlış 
yerleştirilmesinin sonuçları



BEBEĞİN SÜTÜ ETKiN
ŞEKİLDE ALAMAMASI

MEME UCUNDA
TAHRİŞ / ZEDELENME

MEME UÇLARINDA
AĞRI / ZEDELENME

Bebeği memeye yanlış yerleştirmenin sonuçları

MEMELER SÜTLE DOLU
KALABİLİR

SÜT YAVAŞ GELİR
BEBEK DOYMAZ

SIK / UZUN SÜRELİ     
BESLENMEK İSTER

SÜT YAPIMI AZALIR

BEBEK HUYSUZLAŞIR
EMMEYİ TÜMÜYLE 

REDEDER

BEBEK KİLO ALAMAZ



Meme ucu tahrişi



Yanlış yerleştirmenin nedenleri

BİBERON 
KULLANILMASI

EMZİRME BAŞLATILMADAN ÖNCE BİRKAÇ HAFTALIK 

İKEN

DENEYİMSİZ ANNE
İLK BEBEK

ÖNCEKİ BEBEĞİN BİBERONLA BESLENMESİ

FONKSİYONEL 
ZORLUKLAR

KÜÇÜK / ZAYIF BEBEK 

MEME BAŞI / DOKUSU ESNEKLİĞİ AZLIĞI 

MEMEDE SÜT BİRİKİMİ 

DESTEK AZLIĞI

KENDİ ÇEVRELERİNDEN DESTEK AZLIĞI

DOKTOR / EBE / HEMŞİRENİN
DESTEĞE YÖNELİK EĞİTİM
YETERSİZLİĞİ



Meme bakımı
• Memeleri temizlemek için yalnızca su 

kullanılmalıdır

• Sabun, losyon, yağ, vazelin derinin doğal 
yağlanmasını bozar

• Günlük vücut temizliği sırasında yıkama 
dışında memeleri yıkamak gerekli değildir

• Sütyen kullanımı şart değildir
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Anneye, süt üretimini artırmak için 
neler öğretilebilir?

• Doğumdan hemen sonra ten tene temasın 
sağlanması ve önemi

• Bebeğin memeye doğru yerleşmesini, etkin 
emmesinin nasıl sağlanacağı

• Emzik ya da  biberon kullanımının bebekte meme 
şaşkınlığı yapabileceği

• Bebeğin her istediğinde, istediği kadar süre 
emmesinin önemi

• Geceleri de emzirmenin prolaktinin salınımını 
artırarak süt üretimini arttırdığı
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Daha çok süt üretmek için

DOĞRU TEKNİKLE 

SIK EMZİRME  = DAHA ÇOK SÜT



EMZİRMEYİ
DEĞERLENDİRMEK



Hazırlık
• Uygun ortam (mahremiyet, sessiz, temiz, havadar 

vs. )

• Danışmanın kendisi de rahat bir konumda 
olmalıdır

• Rahat olmayan danışman işini çabuk bitirmek için 
telaş edebilir

• Uygun oturma şekli
– Dik durumda

– Sırt desteklenmiş

– Rahat

2



Emzirmenin değerlendirileceği durumlar

• İki aydan küçük tüm bebekler

• Emzirilen ve beslenme ve/veya emzirme 
sorunu olan bebekler

3



Emzirme muayenesi basamakları

• Anneye işlemi açıklayın

• Emzirme öyküsünü alın

• Annenin bebeği emzirmesini gözlemleyin 

– En az 4 dakika süreyle

• Geri bildirim verin
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Emzirme değerlendirmesinin sağladıkları

• Anne ve bebeğin doğru yaptıkları saptanıp 
olumlu geri bildirim verilebilir

• Emzirmeye ilişkin mevcut güçlükler 
saptanabilir

• İlerde sorun çıkarabilecek uygulamalar 
saptanabilir
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Bir Emzirme Nasıl Değerlendirilir ?

1. Anne ile ilgili olarak neler gözlemliyorsunuz ?

2. Anne bebeğini nasıl tutuyor ?

3. Bebek ile ilgili olarak neler gözlemliyorsunuz?

4. Bebek nasıl tepki veriyor?

5. Anne bebeğini memesine nasıl yerleştiriyor?

6. Anne beslenme süresince memesini nasıl tutuyor?



7. Bebek memeye iyi yerleşmiş görünüyor mu?

8. Bebek etkili emiyor mu?

9. Emzirme nasıl bitiyor?

10. Bebek tatmin olmuş gözüküyor mu?

11. Annenin memelerinin durumu nedir?

12. Annenin emzirme ile ilgili duyuları nedir?



Annede gözlemle neler fark edebilirsiniz?

• Yaşını

• Genel sağlık durumunu

• Beslenme durumunu

• Sosyo ekonomik durumunu

• Yüz ifadelerini

• Çantasında biberon taşıyıp taşımadığını

• Annenin giysilerini

• Etrafta diğer aile bireylerinin durumlarını



Annenin bebeğini tutuşunu gözlemleyerek 
neler fark edebilirsiniz?
• Bebeğini memesine dönük, yakın ya da 

uzak veya gevşek mi tutuyor?
• Bebeğini emin ve güvenle mi ya da sinirli 

bir şekilde mi tutuyor?
• Bebeğine bağlanma işaretlerini 

gösteriyor mu?
• Anne bebeğini alttan tutuyor ya da 

yalnızca başını ve omuzlarını mı 
destekliyor?

• Anne emzirme konusunda olumlu 
duygular besliyor mu?



Bebekte gözlemle neler fark edebilirsiniz?

 Genel sağlık durumunu

 Tıkalı burun

 Dil bağı

 Pamukçuk

 Yarık damak ve dudak

 Sarılık

 Dehidratasyon

 Beslenme durumunu

 Etrafa ilgisini



Bebeğin tepkisi nasıl?

• Başını çevirebilir

• Ağzını açabilir

• Dilini aşağı ve ileri doğru 
uzatabilir

• Memeye uzanmaya çalışabilir





Anne bebeğini memesine nasıl tutuyor?



Beslenme süresince anne memesini nasıl 
tutuyor?



Beslenme süresince anne memesini nasıl 
tutuyor?



Bebek memeye iyi yerleşmiş görünüyor 
mu?



Bebek memeye iyi yerleşmiş görünüyor 
mu?



Bebek memeye iyi yerleşmiş görünüyor 
mu?



Bebek memeye iyi yerleşmiş görünüyor 
mu?



Bebek memeye iyi yerleşmiş görünüyor 
mu?



Bebek memeye iyi yerleşmiş görünüyor 
mu?



Bebek etkili emiyor mu?

• Bebek yavaş ve derin emme hareketleri 
yapmalı

• Sürekli, hızlı hızlı ve yüzeyel emmemeli

• Şapırdatmamalı



Emzirme nasıl bitiyor?

• Kendiliğinden mi bırakıyor?

• Uykulu mu görülüyor?



Bebek tatmin olmuş gözüküyor mu?



Annenin memelerinin durumu nedir?

• Göğüs uçlarından süt damlaması

• İlk günlerde emzirirken uterus ağrıları

• Memelerin emzirme öncesi dolgun olması

• Meme başı ve meme derisinin sağlıklı olması



Annenin emzirme konusundaki duyguları 
nelerdir?



Bu bebek hakkındaki düşünceleriniz?



Bu bebek hakkındaki düşünceleriniz?
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Babaların Desteği



43

Kardeşlerin Desteği
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Arkadaş Desteği



45

Çevre Desteği
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Sağlık Personeli Desteği Önemli ve 
Gereklidir



Anne sütünün kesilmesindeki en önemli 
sebepler; 

– Aile ve arkadaş desteğinin olmaması, 

– Prenatal anne sütü eğitimi alınmaması, 

– Tam gün işe başlama ve 

– Postpartum depresyon 

(Ertem ve ark 2001)

47



TEŞEKKÜRLER…
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EMZİRMEYİ DESTEKLEYEN 
UYGULAMALAR

1



Öğrenim Hedefleri
• Anneyle bebeğin aynı odada kalmasının önemini 

açıklayabilmek

• Her istediğinde emzirmenin yararlarını söyleyebilmek

• Uykulu bebeğin uyandırılması ve ağlayan bebeğin 
sakinleştirilmesini açıklayabilmek

• Gereksiz yapay besin kullanımının önüne geçebilmek için 
çözüm önerilerini söyleyebilmek

• Biberon ve emziğin engellenmesi adına yapılması 
gerekenleri açıklayabilmek

• Tartışma – Erken emzirmeyi engelleyen uygulamaları ve 
bu konudaki çözüm yollarını sıralayabilmek

2



1. ANNEYLE BEBEĞİN AYNI ODADA 
KALMASI

3



Anneyle Bebeğin Birlikte Kalması

• Başarılı emzirmede 10 adım ilkelerinden, 7. 
adım şöyle der:

– Anne bebeğin birlikte kalması: Anne ve bebeğin 24 
saat boyunca birlikte olmasını sağlayın

– Annenin bebekten rutin olarak ayrılmasını 
engelleyin

– Ancak özel klinik durumlarda anne bebek 
birbirinden ayrılabilir

4



Olgu Çalışması: Hemşire ile konuşan 
anneler

• Meryem’in bebeğin 
doğumunun üzerinden 
neredeyse yarım gün 
geçmiştir. Meryem 
dinlenmiştir ve hemşireye 
bazı soruları vardır. 
Meryem’in bir önceki 
bebeği dünyaya geldiğinde 
bebek çoğunlukla bebek 
odasında tutulmaktaydı. 
Meryem bebeğinin neden 
sürekli yanında bırakıldığını 
sormak istiyordu.

5



Soru

• Meryem’e anneyle bebeğin aynı odada 
kalmasının önemini nasıl açıklardınız? 

6



Aynı Odada Kalmanın Bebek İçin 
Önemi

• Bebek daha iyi uyur ve her istediğinde 
emzirileceğinden daha az ağlar

• Doğum öncesi anne karnında anneyle bebek 
arasında ortak bir uyku ve uyanıklık döngüsü 
oluşur. Doğum sonunda aynı odada kalan anne 
ve bebek bu döngüyü devam ettirir.

• Bebek daha az enfeksiyona maruz kalır

7



Aynı Odada Kalmanın Anne İçin Önemi

• Bebek anne yanında olduğunda sık sık, her 
istediğinde emebilme şansı olduğu için 
beslenmeye yanıtı daha kolay anlaşılır ve  
annenin süt üretimi daha iyi olur

• Annenin bebeğine yetebileceği konusunda 
inancı güçlenir, özgüveni artar

• Anne bebeğinin iyi olduğunu görür 

• Anne bebek bağı daha kolay oluşur

• Emzirme daha kolay başlar ve daha uzun sürer

8



Soru
• Anneyle bebeğin aynı odada kalmasının 

önündeki engeller neler olabilir?

• Bu engeller için çözüm ne olabilir?

9



Sorunlar ve Çözümleri

• Annenin yorulacağı endişesi

– Annenin sessiz bir ortamda dinlenmesi sağlanabilir

– Doğumda gereksiz tıbbi uygulamalardan 
kaçınılmalıdır

• Bebeğinin bebek odasına götürülmesini 
isteyen anneler

– Anneye bebekle aynı odada kalmanın yararları 
konusunda bilgi verilir
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Bebeğe Bakım ya da Girişim

• Bebeğin bakımı annenin yatağı yanında ya da 
annenin bulunduğu ortamda yapılmalıdır

• Böylece bu davranış anneye güvence verir

• Annenin yanında yapılan bakım anneye bebek 
bakımı konusunda bilgi verir ve anne öğrenir

• Bebeğin daha rahat olması sağlanır

11



Bebeğin Gözlenmesi

–Bebeğin gözetim altına alınması, annesinin 
yanında daha kolaydır

– Yoğun bir bebek odası çalışanına göre anne 
bebeğiyle ilgili çok daha iyi gözlem yapar
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Beşik İçin Odada Uygun Alan 
Olmaması

–Bebek annenin yatağına yatırılabilir

(Güvenlik açısından yatağın korkuluklarının 
olması iyi olur)

– Hem anne hem bebek daha iyi dinlenir

– Emzirme sıklığı artar
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Anneyle Bebeğin Bir Nedenden 
Ayrılması Gerekiyorsa;

• Ayrılma nedeni dosyaya kaydedilmelidir

• Ayrılık gerekçesi sık sık incelenerek ortadan 
kalktığında bebek anneye verilmelidir

• Ayrılık sırasında

– Annenin bebeğini görmesi ve kucağına alması 
sağlanır

– Anne sütünü düzenli olarak sağmalıdır.
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Soru

• Aynı odada kalma annelere nasıl sunulmuş? 

• Tıbbi neden olmadıkça bebeğin anne yanında 
olması olağan mı?

• Yoksa anne bebeğini yanına istemeli mi? Yani 
bebeğin bebek odasında annesinden ayrı 
tutulması olağan mı?
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2. BEBEK HER İSTEDİĞİNDE  
EMZİRME
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Adım 8: Bebeğin Her İstediğinde 
Emzirilmesi İçin Anneyi Destekleyin

Emzirme bebeğin isteğine göre gerçekleştirilir. İki 
konu önemle vurgulanmalıdır. 

– Emzirme sıklığı

– Emzirme süresi
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Soru

• Meryem bebeklerin belli bir beslenme düzeni 
olması gerektiğini düşünüyordu, ancak bu 
hastanede bebeğin istediği anda emzirilmesi 
gerektiği söylenmişti

• Bebek her istediğinde emzirmenin neden 
önerilmekte olduğunu nasıl açıklarsınız?
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Her İstediğinde Emzirmenin Bebek İçin 
Yararları

– Bağışıklık maddelerinden zengin kolostrumu daha 
fazla alır, böylece hastalıklardan korunma olanağı 
artar

– Daha hızlı kilo alır

– Daha az yenidoğan sarılığı olur

– Daha az ağlar, annede bebek doymuyor endişesi 
olmayacağından yapay besine  daha az ihtiyaç 
duyulur

– Beslenme sıklık ve süresini denetlemesine izin 
verilen çocuklar kendi açlık belirtilerini tanımayı 
öğrenirler 19



Her İstediğinde Emzirmenin Anne İçin 
Yararları

– Süt üretimi daha hızlı artar

– Daha az meme dolgunluğu olur

– Anne bebeğin gereksinimlerine yanıt vermeyi 
öğrenir ve özgüveni artar

– Emzirme kolaylaşır

– Emzirme süresi uzar

20



Soru 

• Meryem, Her istediğinde emzirmenin ana 
fikrini anlamıştır. Ancak halen bebeği ne 
zaman beslemesi gerektiğini nasıl anlayacağını 
ve süre tutmayacaksa her emzirmenin ne 
kadar süreceğini nasıl belirleyeceğini 
bilememektedir.

• Bir yenidoğanda beslenme zamanının geldiğini 
gösteren belirtiler nelerdir?
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Şimdilik Sakinim Modu

22



Erken Acıkma Belirtileri

• Bebek acıkmanın erken belirtilerini 
gösterdiğinde emzirilmelidir

• Erken acıkma belirtileri

– Gözler açık ya da kapalıyken artmış göz hareketleri

– Aranma, emme hareketleri

– Yumuşak sesler

– Parmaklarını, battaniyeyi ya da ağzına değen 
cisimleri emme
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Acıkmaya Başladım Acele Et Modu
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Geç acıkma belirtileri

• Bebeğin ağlaması

• Ağlarken yüzünün kızarması

• Gerinmesi

• Sinirlendiği için memeyi almak istemeyip 
memeyle savaşması

25



Geç Kaldın Çok Kızdım Şimdi Modu
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Acıkma Belirtileri Zamanında 
Anlaşılamazsa

• Bazı bebekler çok acıksalar da belli etmeyip 
uykuya dalabilirler

• Bazı bebekler ise beslenmeyince hemen 
sinirlenebilir

28



Soru

• Bebeğin emmeyi  bitirip doyduğunun  
göstergeleri nelerdir?

29



Tokluk Belirtileri

• Emzirmenin başındaki vücut gerginliğinin 
azalıp kaybolması

• Çoğu bebek doyunca memeyi 
kendiliğinden bırakır, bazıları ise uykuya 
dalıncaya kadar yavaş yavaş emmeyi 
sürdürebilir
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Emzirme Davranışları
• Bazı bebekler sık aralıklarla kısa süre emerken, 

bazıları uzun bir emme sonrası birkaç saat 
bekleyebilir. 

• Hatta emme davranışı gün içerisinde bile 
değişiklikler gösterebilir.

• Anneye Zamanında doğmuş bir yenidoğanın
emme davranışından söz edin:

– Yenidoğanlar ilk 2-7 gün 1-3 saatte bir emmek 
isterler. Bu bazen daha sık da olabilir
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Emzirme Davranışları

– Süt geldikten sonraki 24 saatte 8-12 emzirme 
doğaldır. Ancak anneye bebek her istediğinde 
emzirmesi gerektiği konusunda mutlaka bilgi 
verilmeli.

– Hızlı büyüme dönemlerinde  artan gereksinimi 
karşılamak için bebek daha sık emebilir

– Bebeğin her istediğinde emmesi annede meme 
dolgunluğunu da önler

32



İlk birkaç gün

• İlk birkaç gün emzirme düzenini annenin 
belirlemesi gerekebilir

– Bebek prematürite, sarılık ya da doğumda 
kullanılan ilaçların etkisi gibi nedenlerle 
uyanamıyorsa

– Annenin memeleri çok dolmuş ve rahatsızlık 
veriyorsa
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3. UYKULU BEBEĞİN UYANDIRILMASI VE 
AĞLAYAN BEBEĞİN SAKİNLEŞTİRİLMESİ
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Uykulu Bebeğin Uyandırılması

• Bebek emmek istemeyecek kadar uykuluysa
– Battaniye ve ağır giysileri açarak bebeğin kol ve 

bacaklarının oynamasına izin verin

– Daha dik konumda emzirmeyi sağlayın

– Bebeğin gövdesine masaj yapın ve bebekle 
konuşun

– Uyanmazsa yarım saat bekleyip yeniden deneyin

– Bebeği yanağına ya da ayağına vurarak 
hırpalamayın
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Uykulu Bebeğin Uyandırılması

• Özellikle gece emzirmelerinde 3 saatten fazla 
uyuması halinde bebeğin mutlaka 
uyandırılarak emzirilmesi konusunda anneye 
bilgi verilmelidir.
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Bebeklerde Ağlama

• Bebek “çok fazla ağlıyor” ise

– Gerçekten diğer bebeklere göre fazla ağlıyordur 
ya da

– Ailenin ağlamaya toleransı düşüktür

– Aile bebeği sakinleştirmeyi bilmiyordur
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Sık ağlayan bebek

• Anneyi dinleyin 

• Bulunduğu durumu anlamaya çalışın

• Doğru uygulamalarını övün

• Emzirme değerlendirmesi yapın

• Gerekiyorsa bebeği ileri merkeze sevk edin
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Bebeğin olası ağlama nedenleri

• Açlık

• Ağrı

• Yalnızlık

• Yorgunluk

• KOLİK

• Burun tıkanıklığı

• Pamukçuk

• Diğer nedenler
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Ağlayan Bebeğin Anneye etkileri

• Bebek ağladığında anne ya da diğer aile 
bireyleri sütün yetmediğini ya da bebeğe 
yaramadığını düşünebilirler

• Ağlayan bebek annenin özgüvenini ve ailenin 
anneye olan güvenini sarsar

• Anne farklı beslenme şekillerine yönelebilir.
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Anneye Destek Olmak

• Anne bebeğine yeterli olacağı ve gerekli 
bakımı verebileceği konusunda kendisine 
güvenmelidir

• Anneyi dinleyip ne hissettiğini öğrenin

• Anne ve bebeğin doğru yaptıklarını  ve olağan 
olanları destekleyin

• Gerekli olan bilgileri verin

• En çok bir ya da iki öneri verin
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Bebeği Rahatlatacak Uygulamalar

• Bebeği rahat ettirin

– Altı temiz ve kuru olmalı

– Ortam ne çok soğuk ne çok sıcak olmalı

• Bebeği emzirin

– Bebek aç, susamış olabilir 

– Yalnızca kendini güvende hissetmek istemiş olabilir
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Ağlayan Bebek İçin Öneriler
• Anne ve bebeğin daha çok bir arada kalması

sağlanmalıdır

• Kucakta tutarken konuşun, şarkı söyleyin ve
nazikçe sallayın

• Kollarına, bacaklarına ve sırtına masaj yapın

• Kolik ağrısında karın masajı işe yarayabilir.

• Pamukçuk yada burun tıkanıklığı varsa tedavi 
edilmeli
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Ağlayan Bebek İçin Öneriler
• Her emzirmede bir memeyi verin, sonraki emzirmede 

diğer memeyi verin. 

• Bebek dolu memeyi almakta zorlanabilir. Bekletilen 
memede çok süt birikirse bir miktarı sağılabilir

• Annenin içtiği kafeinli içecekleri azaltın

• Bebeğin yakınlarında ya da emzirme sonrası sigara 
içilmemesini sağlayın

• Bebekle bir süre aile fertlerinden birinin ilgilenmesini 
sağlayın

• Diğer aile bireylerini de konuşmaya katarak annenin 
üzerindeki diğer beslenme yöntemlerine başlama 
baskısını azaltın
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4. GEREKSİZ KULLANILAN YAPAY 
BESLENMENİN ENGELLENMESİ
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Adım 6

• Tıbbi neden olmadıkça yenidoğan bebeğe anne 
sütü dışında hiçbir yiyecek ve içecek vermeyin

• Zamanında doğan sağlıklı bebeklerin formül süt 
desteği ya da emzirme öncesi besinlere tıbbi 
gereksinimleri ender olarak olur

• Dehidratasyonu engellemek için su verilmesine 
gerek yoktur.

• Çeşitli nedenler ile emzirmeye ara verildi ise 
tekrar başlatılmasını planlayın
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Soru

• Meryem doğumdan başlayarak bebeğini yapay 
besinle  besliyordu. Şimdi bu şekilde 
beslemenin bebeği için iyi olmadığını duymuş 
ve neden olduğunu bilmek istiyor

• Meryem’e yapay beslenmenin neden 
önerilmediği konusunda ne söyleyebilirsiniz?
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Yapay Beslenmenin Bebek Açısından 
Sakıncaları

• Bebeğin midesini doldurarak meme emmesini 
engeller

• Bebeğe verilen su, çay ya da şekerli su sütün 
yerini alacağından, bebek yetersiz kilo alır

• Anne sütünün koruyucu etkisini azaltarak ishal 
ve diğer hastalıkların riskini arttırır

• Bebeği olası allerjenlerle ve intoleransla karşı 
karşıya bırakarak egzema ve astıma yol açabilir
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Yapay beslenmenin Aile Açısından 
Sakıncaları

• Bebek yeterli emmeyince süt birikir, dolgunluk 
olur, süt üretimi azalır

• Ağlayan bebeği susturmak için yapay besin  
verilmesi, annenin özgüvenini sarsar

• Gereksiz ve bütçeyi sarsan pahalı bir harcama 
olur
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Yapay Besin Vermek İsteyen Anne

• Özgüveni yıkılmış kendine güvenini kaybetmiş 
olabilir

• Bebeğin beslenmesi ya da bakımıyla ilgili 
güçlükleri olabilir

• Çevre ve aile baskısına maruz kalıyor olabilir

Bu durumdaki bir annede sorunları çözmeye 
yardımcı olmak etkili olabilir
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Yapay Besin Öneren Sağlık Çalışanı

• Emzirmeyle ilgili zorluklara çözüm olarak 
yapay besin önerilmesi 

– Emzirmeyi destekleme konusunda bilgi ve 
beceri eksikliğine bağlı olabilir

– Yapay besin önerisinin sıkça yapılması, 
yoğun, stresli bir ortamda hızlı ve geçici bir 
çözüm  arayışının göstergesi olabilir
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Özel Durumlarda Emzirme
• Emzirecek HIV pozitif anne bebeğine emzirmeden 

mama verilmesi, gastrointestinal mukozada 
değişiklikle virüs geçişine yol açabilir.

• Annenin HIV durumunu ortaya koyacak testleri 
yapamıyorsanız, emzirme sırasında virüs geçiş 
olasılığının yalnızca emzirme ile azalacağını 
vurgulamak önemlidir

• Bir anneye danışmanlık verilmiş, test yapılmış ve 
HIV pozitif bulunmuşsa, emzirmeme kararı verdiği 
zaman bu, mama başlamak için geçerli bir tıbbi 
durumdur.
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5. BİBERON VE EMZİĞİN ZARARLARI VE 
ENGELLENMESİ
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Soru

• Adım 9: Emzirilen bebeklere biberon ya da 
emzik vermeyin

• Biberon ve emzik kullanımının önlenmesi 
neden önerilmektedir?
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Emzik ve Biberonun Sakıncaları
• Bebek anneyi emmeyi  bırakabilirler

• Doygunluk hissi verdiğinden bebek daha az 
emebilir, dolayısıyla daha az büyür

• Birçok enfeksiyonun kaynağı olabilir (Örn; kulak 
enfeksiyonları)

• Diş sorunları (özellikle çene yapısında bozulmalar 
ve diş çürükleri) biberon ve emzik kullanan 
bebeklerde daha sık görülür

55



6. TARTIŞMA – BEBEĞİN İLK YARIM/BİR 
SAAT İÇİNDE EMZİRİLEBİLMESİ İÇİN 
ŞARTLARIN DÜZENLENMESİ
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Olgu çalışması

• Emzirmeyi destekleyen ya da engelleyen 
uygulamaları not alın. Bunların emzirmeye ne 
gibi etkileri olabilir?
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Olgu çalışması
• Kezban ilk bebeğini uzun bir doğumla dünyaya getirmişti ve ailesinden hiç 

kimsenin yanında olmasına izin verilmemişti. Bebek doğduğunda bir 
battaniyeye sarılı biçimde kısa bir süre için gösterilmişti. Gözlerinin 
arasında bir doğum lekesi olduğunu görmüştü. Ardından gece olduğundan 
bebek odasına götürülmüştü. İzleyen iki beslenmede hemşireler biberonla 
mama vermişti. Kezban’nin bebeği ertesi sabah, doğumdan 10 saat kadar 
sonra yanına getirilmişti. 

• Hemşire emzirmesini söyler. Her memede üçer dakika emzirmesi söylenir. 
Hemşire “Meme başında çatlak oluşsun istemezsin değil mi?” diye sorar.  
Kezban yatar durumdayken bebeğini alır, ancak hemşire her zaman oturur 
durumdayken emzirmesi gerektiğini söyler. 

• Kezban güçlükle oturur, yastıklar yeterli olmadığından eğilmek zorunda 
kalır. Doğum yaraları nedeniyle oturmakta güçlük çekmektedir.
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• Hemşire bebeği emzirmesi için Kezban’ı yalnız bırakır. Bebeği memeye 
tutar ve eliyle memeyi bebeğin ağzına doğru iter. Bebek uykuludur ve 
çok zayıf emer. Kezban, memeleri yumuşak olduğundan, henüz 
sütünün gelmediğini düşünür.

• Kezban, bebeğin yüzündeki doğum lekesinin, gebeliği sırasında yanlış 
yaptığı bir şeyden kaynaklanıp kaynaklanmadığını merak etmektedir. 
Kocasının ve kaynanasının bununla ilgili söyleyeceklerinden dolayı 
endişelidir. Hemşireler çok meşgul göründüğünden Kezban sık sık soru 
sormak istememektedir. Ailesinin ziyaretine öğleden sonraya kadar 
izin verilmemektedir.

• Bir süre sonra hemşire gelir ve bebeği bebek odasına geri götürmek 
üzere alır.  Birkaç dakika sonra hemşire geri döner ve bebeği tarttığını, 
yalnızca 25 gram süt almış olduğunu söyleyerek bunun bir emzirme 
için yeterli olmadığını belirtir. Ayrıca “Bebeğini doğru düzgün 
besleyemiyorken yarın eve çıkmayı nasıl düşünebilirsin ki?” der.
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Olası yanıtlar

Travay sırasında destek olmaması daha uzun bir travaya yol açarak Kezban’ın
yorulmasıyla ve gerginliğinin artmasıyla sonuçlanmış olabilir.
Tensel temasın olmaması, Kezban’ın bebeğiyle zaman geçirememesine yol açmış ve
yalnızca onu endişelendiren doğum lekesini farkedebilmiştir.
Kezban ve bebeği uzun süre ayrı kalmıştır. Bebeğe biberonla mama verilmiştir. Bebek

çok değerli kolostrumu alamamakta, Kezban’ın da memeleri de süt üretimi için
gerekli uyarımı alamamaktadır.

Kezban’a emzirme için herhangi bir yardım yapılmamıştır. Bebek mama nedeniyle tok
ve uykulu olduğundan emmek istememiştir. Hemşire meme hasarı konusunda
konuşarak Kezban’ı kaygılandırmıştır.

Oturarak emzirme Kezban’ın canının yanmasına yol açmıştır. Bu oksitosin refleksini
engeller. Kezban’ın yatarak emzirmesine yardım edilmelidir.

Kezban, hastanede tek başına, yardım edecek kimsesi olmadan kaldığını düşünmekte
ve bu da gerginliğini arttırmaktadır.

Hemşire Kezban’ı, bebeğini besleyemediğini ve eve gidemeyeceğini söyleyerek
korkutmuştu.

Sonuç olarak Kezban kaygılı, korkmuş, canı yanar ve yalnız bir durumdaydı ve bebeğini
de nasıl besleyeceğini bilmiyordu. Olasılıkla eve giderken yeterli süt
sağlayamayacağını ve bebeğine mama vermesi gerektiğini düşünecekti.
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EMZİRME ÖYKÜSÜ NASIL ALINIR?



Emzirme öyküsü

• Annenin ve bebeğin adını kullanın

• Kendince nelerin önemli olduğunu 
hissediyorsa size anlatmasına izin verin

• Dinleme ve öğrenme becerilerini kullanın 

• Bebeğin büyüme eğrisini kontrol edin



Emzirme öyküsü

• Eleştiren bir davranışta olmamaya dikkat edin

• Özgüven ve destek becerilerini kullanın, doğru 
yaptıkları için övün 

• Soruları tekrarlamamaya çalışın

• Size en önemli ipuçlarını sağlayacak soruları 
sorun



Daha zor ve duygusal konularda bilgi 
edinmek için zaman ayırın

• Emzirmeyi gerçekten istiyor mu?

• Planlanmış gebelik mi?

• Bebeğin babası, kayınvalidesi neler söylüyor?

• Bebeğin cinsiyetinden memnun mu?



Bazen

• Kendiliğinden anlatırlar,
• Duygularınızı anlıyorum 

dediğinizde,
• Bazen ilişki kurmak 

zaman alır,
• Rahat konuşamıyorsa 

bekleyin, 
• Daha sonra tekrar 

deneyin.



Emzirme öykü formu
1. Bebeğin şimdiki beslenmesi

• Emzirme

• Emzirme sıklığı (Gündüz 

– Gece) 

• Öğün süresi

• İki öğün arasındaki en 

uzun süre

• Tek meme veya her ikisi



1. Bebeğin şimdiki beslenmesi

• Ek besinler

• Emzik 

• Su

• Ne zaman başlandı

• Ne kadar

• Nasıl veriliyor



2 . Bebeğin sağlığı ve davranışları

• Doğum tartısı

• Şimdiki tartısı

• Büyüme eğrisi

• Prematüre veya ikiz

• İdrara (günde 6 defadan 

az/çok)

• Dışkı (yumuşak,sarı; 

sıklığı)



2 . Bebeğin sağlığı ve davranışları

• Beslenme davranışı 
(Kusma, iştah)

• Uyku davranışı

• Hastalıklar

• Anomaliler



3. Hamilelik- doğum –ilk beslenme

• Doğum öncesi bakım 
(Aldı/almadı)

• Doğum (nerede oldu?)

• Emzirme eğitimi yapıldı 
mı ?

• Erken temas (1/2  -1 
saat )

• İlk emzirme zamanı

• Anne bebek aynı odada



3. Hamilelik- doğum –ilk beslenme

• Emzirme öncesi 
beslenme

• Ne verildi

• Nasıl verildi

• Eşantiyon mama

• Doğum sonu emzirmeye 
yardım



4.Annenin durumu ve aile planlaması

• Yaşı

• Sağlığı

• Aile planlama yöntemi

• Memenin durumu

• Emzirmenin 
özendirilmesi

• Alkol, sigara



5.Önceki çocukların beslenmesi

• Önceki çocukların sayısı

• Ne kadar emzirdi ?

• Biberon kullandı mı?

• Deneyimi 

• İyi –kötü nedenler 



6.Aile ve sosyal durum

• Çalışma durumu

• Eğitim durumu

• Babanın emzirmeye 
karşı tutumu

• Ekonomik durum

• Diğer aile üyeleri ve 
emzirme

• Anneye yardım



TEŞEKKÜRLER



EMZİRİLEMEYEN BEBEK
(SÜT SAĞMA VE RELAKTASYON)



Hedefler

• Anne için sütünü sağmanın ne zaman yararlı 
olduğunu açıklayabilmek

• Anneye oksitosin refleksini uyarması için yardımcı 
olabilmek

• Anneye etkili süt sağma yöntemlerini 
öğretebilmek

• Annelere sütlerini nasıl arttırabileceklerini 
öğretebilmek

• Annelere sütleri kesilmişse, yeniden emzirmeye 
başlayabilmeleri için yardımcı olabilmek



Sütün sağılması hangi durumlarda yararlıdır 

• Tıkanık (şiş) memeyi 
rahatlatmak

• Süt birikmesi

• Çökük meme başı

• Emmesi sorun olan 
bebek

• Memeyi reddeden 
bebek

• DDA bebek

• Hasta bebek

• Hasta anne

• Anne işe başlamışsa

• Dolu memeyi almayı 
kolaylaştırmak için

• Meme ucunun yara 
olmasını korumak için



Süt sağmaya başlamadan önce

• Oksitosin refleksinin 
uyarılması

– Resmine bakma

– Sırt masajı

• Özgüven kazandırma

• Kaygıyı azaltma

• Sessiz bir yer

• Ilık bir şey içme



Süt sağmaya başlamadan önce

• Memeleri ısıtma

• Meme uçlarını uyarma

• Memelere masaj veya 
hafif vurma



Süt sağma metotları

• Elle Sağma

• Pompa İle Sağma

• Enjektör Pompası

• Ilık Şişe Metodu



Elle süt sağmak

• Eller yıkanmalıdır
• Baş parmak meme başı ve 

areola’nın üstüne, işaret 
parmağı ise altına 
başparmağı hizasına 
yerleştirilir

• Baş ve işaret parmakları 
yavaşça içe, göğüs duvarına 
doğru bastırılır

• Areola arkasındaki süt 
sinüsleri hissedilir

• Tekrar tekrar basılıp bırakılır
• Yanlardan da aynı şekilde





Elle süt sağma



Elle süt sağma

• Bir memeyi üç-beş dakika akım yavaşlayana 
kadar , sonra diğer meme sağılmalıdır

• Sağma işlemi ilk birkaç gün 20-30 dakika 
olabilir

• Meme ucuna asla bastırılmamalıdır

• Sağma işlemi acıtmamalı, acıtıyorsa uygulanan 
teknik hatalıdır



Elle süt sağma

• Memeler yumuşak 
olduğunda elle sağmak 
kolaydır

• Şiş meme elle zor sağılır

• Anne memenin dolmasını 
beklememelidir

• Küçük bir fincan 
kullanabilir (geniş ağızlı)



Elle Sağmanın Kullanıldığı Durumlar

• Memeyi rahatlatmak için

• Bebeğe birkaç damla sağılmış süt vererek

– Sütün kokusunu ve tadını alan bebeğin emmesi 
için

– Ememeyecek kadar zayıf bebeğin ağzına süt 
verebilmek için

– Areolayı yumuşatarak bebeğin daha iyi meme 
tutuşu sağlayabilmesi için

– Zedelenmiş meme başını rahatlatmak için
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Elle Sağmanın Tercih Edilme Nedenleri

• Enfeksiyon bulaşma riski daha azdır

• Deneyimli ellerde elle sağma çok etkili ve hızlıdır, 
her yerde uygulanabilir

• Kaybolacak ya da kırılacak parçası olan bir alet söz 
konusu değildir

• Bazı anneler cilde plastik değmesi ya da pompa 
sesi yerine el temasını yeğlerler

• Elle sağma pompaya göre daha naziktir, özellikle 
meme hassasiyeti varsa daha az ağrı yapar
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Ne Zaman Elle Sağmak Gerekir?

Eğer bebek ememiyorsa doğumu izleyen ilk 6 
saat içinde mutlaka elle süt sağmaya 

başlanmalıdır
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Sağma işlemi

• Ememeyen bebeğe kolostrum sağlamak için
– Bir çay kaşığı kolostrum için 5-10 dakika sağım

• Süt üretimini arttırmak için
– 24 saat içinde en az biri gece olmak üzere 6-8 kez 20 dakika 

süreyle

• Areolayı yumuşatarak bebeğin meme tutuşunu 
kolaylaştırmak  için
– Yalnızca 3-4 bası

• Tıkalı bir kanalı açmak için
– Kitle kayboluncaya kadar bası ve masaj

• Yenidoğan dönemi sonrası stok yapmak için
– Süt akışına ve bebeğin gereksinimine göre
– Bir meme sağılıp diğerinden bebek emzirilebilir

15



Kolostrum

• Preterm bebekler ve bazı hasta bebekler ilk 
beslemelerde çok az miktarlar alır
– Az miktarda alındığında bile kolostrum çok 

yararlıdır

– Sağılan miktar çok az bile olsa kullanılmalıdır

• Kolostrum damla damla gelebilir
– Kaşığa, küçük fincana ya da doğrudan bebeğin 

ağzına sağılabilir

– Sağılırken doğrudan şırıngaya çekilebilir (1 mL 
şırıngada çok gibi görünecektir)
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Önemli Noktalar

• Elle sağmayı öğretirken sağlık çalışanının annenin 
memelerine dokunması gerekmez

• Sütün gelmesini sağlamadan önce birkaç deneme 
gerekebilir
– Sağılan süt miktarı deneyim arttıkça fazlalaşır

• Anneye meme başını sıkmaması gerektiği açıklanır
– Süt gelmesini sağlamaz, ancak kadının canı yanar ve meme 

başı zedelenir

• Bası uygularken parmakları kaydırmak ya da ovalamak 
da memeyi zedeleyebilir

• Sağma işlemi ağrılıysa tekniği gözden geçirmek gerekir

17



Önemli Noktalar

• Deneyimli bir anne aynı anda iki memeyi de 
sağabilir

• Hem sağan, hem emziren bir anneye önce 
sağıp, sonra emzirmesi söylenmelidir

– Bebek yağdan zengin son sütü almış olur

18





Enjektör pompası

• Pistonu Ters Tak

• Meme Ucu Üzerine Koy

• Dışa Çek

• Meme İçe Doğru Emilir

• Tekrarla

• Süt Akmaya Başlar



Ilık şişe metodu

• Cam şişe

• 1-3 litrelik

• Şişe ağzı 2-4cm

• Sıcak su soğuk su

• El bezi

• Yumuşak emiş yapar

• Sıcaklık oksitosini uyarır 
süt akar



Antep ili cam eşya müzesinde sergilenen, Roma Dönemi Cam Süt Pompası M.S 3.yy



BEBEĞE SAĞILMIŞ SÜTÜN 
VERİLMESİ

23



Sağılmış Süt Verme Yolları

• Orogastrik ya da nazogastrik
sonda

• Şırınga ya da damlalık

• Kaşık

• Doğrudan bebeğin ağzına 
sağma

• Kap

24



Uygun Yöntemin Bulunması

• Tüple besleme emmesi ve yutması olmayan 
bebekler için gerekir

• Şırınga ya da damlalık kolostrum gibi çok az 
miktardaki beslemeler için kullanılır
– Her seferinde en fazla 0.5 ml süt verilip bebeğin 

yutması beklenir

• Doğrudan bebeğin ağzına sağma
– Bebeği emmeye teşvik eder

– Yarık damaklı bebekte uygulanabilir

25



Kaşıkla besleme

• Küçük miktarlar verilir

• Bebek akışı kontrol 
edemeyebileceğinden, hızlı 
verilirse aspirasyon riski vardır 

• Büyük hacimleri vermek çok 
uzun süreceğinden çok uygun 
değildir

• Büyük kaşık kullanımının kapla 
beslemeden farkı bulunmaz

26



Kapla Besleme

27



Kapla Beslenmesi Uygun Bebekler

• Yutabilen ancak henüz iyi ememeyen bebekler

• Meme tutuşunda sorunu olan bebekler

• Memeyi iyi tutup kısa süre emdiğinde yorulan 
bebekler

• Gestasyon yaşı 30-32 hafta olan bebekler

28



Kapla Beslemenin Olumlu Yönleri

• Bebeğin konforunu bozmayan bir uygulamadır.

– Ağzının içinde herhangi bir tüp bulunmaz

• Bebek dilini kullanarak tatları öğrenir

• Bebeğin sindirimini uyarır

• Eşgüdümlü solunum-emme-yutmayı geliştirir

• Bebekle yakın temas ve göz teması sağlanır

• Bebeğin alım hızı ve miktarını belirlemesini sağlar

• Kap, biberondan daha kolay temizlenebilir

29



Kapla Beslemenin Olumsuz Yönleri

• Bebeğin ağzından dökülen sütler boşa gitmiş olur

• Term bebekler düzenli olarak emzirilemiyorlarsa 
kapla beslemeyi yeğleyebilirler

• Bazen kapla besleme emzirmeye göre daha kolay 
uygulanabildiği için emzirmenin yerine geçebilir

– Örneğin yoğun bakımda yatan bir bebeği kapla 
beslemek, annesine emzirme için götürüp getirmekten 
kolay gelebilir

30



Kapla Beslemenin Özellikleri

• Bebeğin aldığı miktar her beslenmede farklıdır

• Bebeğin her bir öğünde aldığı miktar değil, günlük toplam 
miktar hesaplanmalı

• Bebek kapla beslenmeyi başaramayacak kadar güçsüzse ek 
olarak tüple de beslenebilir

• Tüple beslenme kapla beslenmeye ve ardından tam 
emzirmeye dönüşebilir

31



Kapla Beslemenin Özellikleri

• Anne kapla beslemeye alışık değilse bebeğin 
kapla beslenmesinin anneye gösterilmesi 
gerekebilir
– Yöntem anneye kendine güvenini arttıracak 

biçimde öğretilmelidir

• Kaplar biberon ve emzikler gibi sterilize 
edilmek zorunda değildir
– Açık ağızlıdır, iç yüzeyi kolayca temizlenecek 

biçimde düzgündür ve bakteri üremesine kolay izin 
vermez
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Bir anne ne kadar sıklıkla sütünü boşaltmalı?



Sütün saklanması

• Sütün saklanması özellikle çalışan anneler için 
önemlidir

• Annenin evde olmadığı saatlerde bu süt verilir

• Anne iş yerinde de sütünü sağarak evine 
getirebilir, böylece evden uzakta olduğu sırada 
sütün memeden boşa akması önlenmiş olur



RELAKTASYON



Yeniden emzirme  durumları

• Bebek hasta olmuş

• Bebek yapay beslenmiş ama anne yeniden 
emzirmek istiyor

• Anne hastalanmış ve emmeyi kesmiş

• Evlat edinmiş olabilir



Bir kadının anne sütü üretimini 
arttırması için yapması gereken en 

önemli şey nedir?



Anneye sütünü arttırmada nasıl yardımcı olunur

• Mümkünse evde 
yardımcı

• Anne ile sütünün az 
olmasının nedenini 
tartış

• Özgüvenini kazandır

• Dengeli ve düzenli 
beslenme yolları öner

• Dinlenme ve gevşeme

• Bebeği ile tensel temas

• Sık ve doğru teknikle 
emzirme

• Kapla beslemeyi öner 
(biberon ve emzik 
kullanmamasını hatırlat)

• Damlalık veya emzirme 
ekleyici kullandır



Relaktasyon



Yeniden emzirmeye başlarken

• Başta kilosuna uygun miktarda yapay besin 
vermeli. 

• Biraz süt gelmeye başlar başlamaz 30-
60ml/gün azaltmalı

• Yeterli beslendiğinden emin olmak için kilosu 
ve idrar miktarı kontrol edilmeli



Unutmayalım

• Anne sütünün artması için geçen süre 
değişkendir (sık emzirme, istekli olma)

• Bebek küçükse relaktasyon daha kolay

• Memeyi yeni bırakmış bebeğin relaktasyonu
daha kolay

• Daha önce hiç emzirmemiş olsa bile 
relaktasyon mümkün



TEŞEKKÜRLER



Bölüm 10 

Özel durumlarda emzirme yönetimi 



Öğrenme hedefleri 

1. Özel durumu olan bebekler- Sunum.  
– 15 dk 

2. Birden çok bebeğin emzirilmesi- Demonstrasyon. 
– 10 dk 

3. Özellikli klinik durumlar ve emzirme (yenidoğan 
hipoglisemisi, sarılık, dehidratasyon, hipernatremi- 
Sunum.  
– 20 dk 

4. Anne sütü dışındaki besin ve sıvıların kullanım 
endikasyonları- Sunum.  
– 15 dk 

• Toplam süre 60 dk 



 PRETERM, DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 
YA DA HASTA BEBEKLERİN EMZİRİLMESİ 



Yüksek riskli bebekler 

• Düşük doğum ağırlığı=LBW <2500gr 

• Çok düşük doğum ağırlığı=VLBW <1500 gr 

• Mini-preterm= ELBW < 1000g 

• Prematüreler <37hf 

• Geç prematüre bebekler 35-37hf arası 

• Diabetik Anne Bebeği- iri bebek  

• SGA  

• Yapısal anomalisi olanlar 

• Nörolojik sorunları olan bebekler 

 



Enteral beslenme için yüksek riskli bebekler 

• Gebelik haftası <28 hafta  ve doğum ağırlığı <1000 gram bebekler 
• Doğum ağırlığı <1000 gram olanlar 
• Prematüre SGA bebekler- ağır SGA term bebekler   
• <34 hafta bebekte antenatal Doppler incelemesinde umbilikal 

arter diyastol sonu akımının olmaması veya ters akım varlığı 
• Antenatal Doppler’de MCA (orta serebral arter) akım artımı 

(hipoksiye bağlı redistribüsyon, beyin koruyucu etki) 
• Hipotansif, stabilize edilememiş ventilatörde izlenen bebekler 
• Belirgin organ disfonksiyonu ile giden perinatal hipoksi-iskemi 
• Doğuştan bağırsak malformasyonları olanlar 
• Hemodinamik anlamlı PDA için ibuprofen alanlar 
  

 





• Preterm, düşük doğum ağırlıklı, özel 
bakım gerektiren ya da hasta bir bebek 
için emzirme neden önemlidir? 



• Hasta ya da özel durumu olan bebekler 
anne sütüne daha çok gereksinim 
duyarlar 

 



Prematüre için “beslenme acil durumdur”! 

 Yaşatılmaları için birçok işlem, 
girişim ve tedavi uygulanan bu 
bebeklerin ana sorunlarından biri 
beslenmedir. 

  Prematürelerin YYBÜ deki ilk ayları 
optimal büyümeyi sağlamak için 
besin gereksiniminin çok fazla 
olduğu bir dönemdir.  
 

 



Prematüre için “beslenme acil durumdur”!! 
  

• Depoları eksik olarak doğarlar 
• Enerji gereksinimleri fazladır  
• Büyümeyi olumsuz etkileyecek sorunları var 
• Metabolik dengesizliklerle baş edemezler 
• Başta gastrointestinal sistem olmak üzere bütün 

organ ve sistemlerinin tam olgunlaşmamıştır 
 
Prematüreler için  
“beslenme yaşamsal bir aciliyet” tir. 

 
 



• Plasentanın devreden çıkması nedeniyle 
prematüre doğumun kendisi de bir 
“beslenme acil durumu “ olarak 
değerlendirilmelidir ve  

• Prematüre bebeğin ilk dakikalardan itibaren 
beslenmesi gerekmektedir 

Prematüre doğum=Beslenme acil durumu 



Parenteral beslenme sorunları 

• Prematürenin organlarının olgunlaşmamıştır, 
prematürite ilişkili ağır hastalıkları nedeniyle 
enteral beslenmeye geçmeden önce total 
parenteral beslenmeye gereksinimleri olur.  

• TPB de birçok kısa ve uzun dönem sorunlara 
ve komplikasyonlara neden olabilmektedir. 

• Uzun süreli TPB gastrointestinal sistemde 
atrofiye neden olarak enteral beslenmenin 
başarısını da olumsuz etkilemektedir.  

 



Prematüre beslenmesinin hedefi 
Optimal büyüme 

• Bebeğin aynı gebelik haftasındaki fetusun 
intrauterin büyüme hızı ile büyümesidir 

• İdeal beslenme hedefi = intrauterin büyümeyi 
sağlayacak uygun besin alımı 

• Prematürenin gebelik haftası ve doğum 
ağırlığı ne kadar küçükse, büyümesini 
olumsuz etkileyen o kadar sorunu var.  

• Anne sütü ile erken, yeterli ve uygun artırışla 
beslenmeli 



Ehrenkranz, Pediatrics, 1999 < 1500 g,  1660 bebek 

Prematürelerde intrauterin büyüme hızı 
başarılamıyor ! 



Prematüreyi enteral beslemek neden bu kadar 
zor? 

• Mide kapasiteleri küçük 

• Gastoözefagial sfinkter tam olgunlaşmamış, 
gastroözefagial reflü sık  

• Bağırsak hareketleri işlevsel olarak yetersiz 

• Emme/yutma/nefes alma eşgüdümü 
gelişmemiş  

• Mide boşalma zamanı uzun  

• NEK riski yüksek 

 



Prematüre bebek enteral beslenmesinde  
güncel temel  öneriler  

• Enteral beslemeye erken başlama ve 
beslenmeyi uygun hızda arttırma 

• Anne sütünün, kolostrum alımının ve 
emzirmenin desteklenmesi  

• Anne sütünün uygun şekilde güçlendirilmesi 
• Anne sütü yoksa (ülkemizde donör anne sütü 

olmadığından) prematüre formül mamaların 
kullanılması  

 
 
 Neonatoloji Derneği Tanı ve Tedavi Protokolleri-2015. Preterm ve hasta term 

bebeğin beslenmesi, www.neonatology.org.tr/dernek-hakkinda/mansetler/72-tnd-
tani-ve-tedavi-protokoller 
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Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde  
yatan bebek için 

• Anne sütüne daha çok 
ihtiyacı var 

• Anne sütü alırsa daha 
hızlı iyileşir 

• Bebek Emzirilirse;  

– annenin kalp atımları ve 
solunumu, bebeğin 
emme, yutma ve 
solunum ritmini daha iyi 
düzenler 

 

• Anne-Bebek ayrı 
kalınca; 

– Anne sütü azalır veya 
kesilir 

– Bebek anne sütünün 
yararlarından 
faydalanamaz 

– Hasta bebek yeterince 
ememezse, anne 
üzüntülü, endişeli ise 
desteklenmelidir 

 



Neden prematüreye anne sütü  
daha çok gerekli ? 

• Son trimesterde plasentadan bebeğe hem besin 
hem bağışıklık elemanları geçememiştir. 
– Anne sütü ile bağışıklık sisteminin gelişmesine büyük 

destek sağlanır 

• Bütün organ ve sistemleri tam olgunlaşmamıştır.  
– Anne sütü içindeki büyüme faktörleri organların 

daha çabuk olgunlaşması sağlanır 

• Hastane ve yoğun bakım ortamında bu 
bebeklere yapılan hem tedavi hem de girişimler 
morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır 

 



Anne sütünün prematüreye yararları 

• Gastrointestinal fonksiyonları, sindirim ve 
absorpsiyonu iyileştirir 

• Kognitif fonksiyonları ve görmeyi  

• Konak savunmasının arttırır 

• Sepsis, NEC ve üriner enfeksiyonları  

• Tam enteral beslenmeye geçişi hızlandırır 

• Hastanede yatış süresi  

• Anne-bebek bağlanması ve annenin psikolojik 
durumunu  

 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Kendi annesinin sütü 
prematüreye ve 
gereksinimlerine 
özeldir 

– Besin içeriği  

– Bağışıklık elemanları 

• Büyüme faktörleri; 
organ ve sistemlerin 
olgunlaşmalarını sağlar 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Antioksidan etkisi 
var 

• Beyin sapının 
maturasyonu 
hızlandırır 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Anne sütü alan 
pretermlerin IQ’ ları 
daha yüksek 

– 300 preterm 8 yaşa 
kadar izlenmiş   

– Anne sütü alanlar 
“Weschler Intelligence 
Scale for Children” zeka 
testi ile 8,3 puan avantaj 
kazanmışlar 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Bağışıklık üzerine etkileri 

– Sepsis 

– NEK  

– İYE  

– Gastroenterit  

• GI maturasyona yararı 

– Beslenme intoleransı  

• Nörogelişimsel yararları 

 



Anne sütü alan hasta bebek 

• Daha kısa hastanede 
kalır 

• Daha az tedavi görür 

• Sepsis azalır 

 



  
 

 

 
 
 
  

 

  

 
  

 

  
  

Laktoz 
  

 

Term ve preterm anne sütü  

 
TERM 

 
PRETERM 

 

Protein 

 

Yağ Yağ 

Protein 

 

Laktoz 



Prematüre anne sütü 

Besin ögeleri Prematüre 
geçiş sütü 
6-10 gün 

Prematüre 
olgun süt 
22-30 gün 

Term olgun 
süt 

30 gün 
Makrobesinler 

Toplam protein, gr 19±0,5 15±1 12±1,5 

Enerji , Kcal 660±60 690±50 640±80 

Yağ, gr 34±6 36±4 34±4 

Karbonhidrat,gr 62±5 67±4 67±5 

Mineraller 

Kalsiyum, mmol 8,0±1,8 7,2±1,3 6,5±1,5 

Fosfor, mmol 4,9±1,4 3,0±0,8 4,8±0,8 

Magnezyum, mmol 1,1±0,1 1,0±0,3 1,3±0,3 

Sodyum, mmol 11,6±6,0 8,8±2,0 9,0±4,1 



Bebeğin durumuna göre beslenme 

• Ağızdan beslenemeyen bebekler 

• Enteral beslenebilen ancak ağızdan alamayan 
bebekler 

• Emebilen ancak beslenme için emmesi 
tümüyle yeterli olmayan bebekler 

• İyi emebilen bebekler 

• Anne sütü alamayan bebekler 



Türk Neonatoloji Derneği 
 Prematüre Beslenmesi Önerileri 



Düşük doğum ağırlıklı bebekleri besleme  
yöntemleri 

Gestasyonel  
yaş  (hafta) 

Yaklaşık  
ağırlık 

Oral beslenme yöntemi 

30 haftadan 
önce 

<1300 gr 
Nazogastrik tüp (parmak 
emzirme) 

30-32 hafta 1300-1600 gr 
Kaptan beslenme + (NG) 
(kanguru, tensel temas) 

32+ hafta 1600-1800 gr 
Emzirme mümkün (kap+NG) 
(anne memesi) 

34-36+ hafta >1800 gr Emzirme 



Düşük doğum tartılı bebeklerde neden bazen 
yalnız anne sütü ile beslenmek zordur? 

• DDA bebekler (>32 hf) emebilirler, ama 34 hf ya 
kadar emme-yutma-nefes alma senkronizasyonunu 
sağlayamazlar 

• DDA  ve prematüre bebekler etkin emmeye 
başladığında bile sık sık ve uzun süreli 
duraksayabilir 

• 4-5 kez emip 4-5 dakikaya kadar ara verebilir. 

• Anne memesini yalaması, çok az bile olsa emmesine 
izin verilmelidir 

 



DDA ve prematüre bebeğin memeyi emme zorluğu 

• Memeden bebeği hemen 
çekmemek gerekir. Tekrar 
emmeye başlaması için 
memede tutmak gerekir. Bu 
süre bazen bir saati bulabilir. 

•  Önceden sağılmış anne sütü  
yoksa formula bebek anne 
memesindeyken meme 
ucuna yapıştırılmış NG ile 
verilebilir. 

 



DDA ve prematüre bebeklerin beslenme 
zorlukları 

• Hastanede ağızdan beslenmeye geçiş hastalıklar 
nedeniyle günlerce gecikebilir. Total parenteral 
beslenme gereklidir. 

• Genel durumu düzelir düzelmez ağızdan ve 
memeden beslenme denenmelidir. 

• Sağılmış anne sütü önce sonda ile, sonra ağızdan 
verilir. 

• 5 dakika süreyle emip yutabilmesi bebeğin 
sondadan memeye geçişi için bir ipucu olabilir  



Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 
emzirilmesi 

• Düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerin doğrudan 
memeden emme başarısı 
düşük %15-20 

• Aylarca haftalarca sağılmış 
anne sütü alması gerekebilir 

• Emzirme başarısı ?! 

– Düzeltilmiş 40 hf dan sonra tek 
başına anne sütü ile beslenme 

– Eve taburcu olurken anne sütü 
alıyor olması 

 



Prematüre-hasta bebeğin annesine 
emzirme desteği 

• Anne prematürenin emmesinin zorlukları ve tam 
beslenmeye geçişte zamana ihtiyacı olduğuna 
ikna edilmelidir  

• Erken kanguru bakımı 

• Anne-bebek tensel teması  

• Anne endişesinin giderilmesi 

• Psikolojik destek gerekir 

 



Prematürenin annesine emzirme danışmanlığı 

• Prematüre bebeğin pozisyon ve memeyi 
kavraması deneyimli bir emzirme danışmanı 
tarafından aralıklı olarak değerlendirilmelidir. 

• Meme başı sorunları izlenmelidir.  

 



Geç prematüreler 
“birazcık küçük ama…” 

Tüm prematürelerin % 70’ini oluşturuyorlar 

Prematüritenin akut ve kronik sorunları açısından riskliler  

Sezaryen oranının  

İyatrojenik prematürite  

Morbidite ve mortalitesi  X3-6 kat mortalite 
Ama ‘MİYADINDA BEBEK’ miş gibi kabul ediliyorlar! 

 



Fincanla Beslemenin Yeniden Keşfi!  

3 YYBÜ; 522 prematüre , 32-35 hf, 254 (fincan), 368 (biberon) 

Fincanla beslenmede: Taburculukta, 3. ve 6. ayda tek başına anne 

sütü alma oranı daha yüksek  

Hastane yatış sürelerinde fark yok 

Fincan prematürelerde emzirmeye geçişte uygun bir yöntem 



Geç prematürelerin sorunları 

 Geç preterm 

34-35-36 hf 

Term 

Beslenme güçlükleri % 32 % 7 

Hipoglisemi % 16 % 5 

Sarılık % 54 % 38 

Hipotermi  % 10 % 0 

Apne % 6 % 0.1 

Respiratuvar distres % 29 % 4 



Düşük doğum ağırlıklı bebekleri  
besleme  yöntemleri 

• Tek başına veya mama 
destekli anne sütü 

• Cup (fincan) 

• Enjektör  

• Nazogastrik sonda 

• Beslenme sondası 
destekli memeden  

• Biberon??? 

 



Prematüre bebeği emzirme pozisyonu 

• Meme ile bebeği daha 
iyi karşılaştıran 

• Bebeğin yorulmasını 
azaltan 

 pozisyonlar denenmeli 

 



Emzirme yardımcıları 
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Kanguru Bakımının Yararları 

Vücut ısısı , kalp hızı, solunum sayısı daha normal 
Apne ve periyodik solunum atakları daha az 
Daha iyi kilo alımı 
Daha az hastane enfeksiyonu riski  
Daha az solunum yolu hastalığı/sorunu 
Prematürede ısı dengesinin sağlanmasında etkilidir 
Anneye gebeliğini tamamlama duygusu verir 
Doğal anne-babalık rolüne daha erken geçmeye olanak sağlar 
Bebekteki yoğun bakımın olumsuz etkisini en az düzeye indirir 
Erken taburculuğa zemin hazırlar 
Mortalite ve morbidite azalır 
Hastane ilişkili harcamaları azaltır 
Postnatal vizitlerde aile eğitimi fırsatı artar 
 

 



Kanguru Bakımının Emzirmeye Etkisi 

Emzirmeyi güçlendirici etkisi var 

Annelik becerisi ve emzirme isteğine olumlu etkisi var 

Kanguru bakımı süresi ile emzirme toplam süresi yakın ilişkili 

Özellikle çok küçük ve hassas bebeklerde 



Taburculuk ölçütleri 

• Bir bebek etkin biçimde besleniyor ve kilo 
alıyorsa taburculuğa hazır demektir 

• Taburculuk öncesi bebeğin en az 1800-2000 g 
olması gerekir, ancak bu hastanesine göre 
değişebilir 

• Bebeğin olgunlaşması ve emme yutma çabası 
kilo ve gebelik haftasından daha iyi bir 
göstergedir 



Anne ve bebeği taburculuğa hazırlayın 

• Kurumda taburculuk öncesi anneyle bebeğin 1-2 gün 
kalabileceği bir ortam yaratmaya çalışın 
– Annenin özgüvenini geliştirir 
– Süt üretiminin bebeğin gereksinimine göre ayarlanmasını 

sağlar  

• Anne bazı konuları çözmüş olmalı 
– Beslenme belirtilerini tanımak 
– Doyma belirtilerini tanımak 
– Bebeğin doğru pozisyon ve meme tutuşunu sağlayabilmek 

• Eve gittikten sonra sağlayabileceği yardım olanaklarını 
öğrenmiş olmalı 

• Anne ile izlem ziyareti planlanmış olmalı 



 BİRDEN ÇOK BEBEĞİN EMZİRİLMESİ 



Birden çok bebeğin emzirilmesi 

• Bir anne iki, hatta üç bebeğe yetebilecek 
kadar süt üretebilir. 

•  Bunun için; 

– Anneye zaman ayırıp destek olmak 

– Aile, arkadaşlar ve sağlık çalışanının anneyi 
yüreklendirmesi gerekir 



İkizlerin Emzirilmesi  



Çoğul gebeliklerin anne sütü alması 



SIK RASTLANAN KLİNİK DURUMLARIN 
ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 



Yenidoğanın hipoglisemisi 

• Kan şekeri düşüklüğüdür 

• Prematüre, gestasyon yaşına göre küçük, kendisi 
ya da annesi hasta bebeklerde hipoglisemi 
gelişebilir 

• Asemptomatik sağlıklı term bebeklerde 
hipoglisemi taraması tartışmalı 

• Sağlıklı, term bir bebekte yalnızca az beslendiği 
için hipoglisemi gelişmez 

• Hipoglisemisi olan term sağlıklı görünen bir 
bebekte altta yatan bir neden aranmalıdır 



Hipoglisemi korkusu / 
mama başlama  

Hipoglisemi riski olan bebekler 
• Diyabetik anne bebeği  
• Prematürite  
• İntrauterin gelişme geriliği 
• Doğum asfiksisi 
• Enfeksiyon 
• Hipotermi 
• Hiperviskozite 
• Eritroblastosis fetalis 
• Konjenital kalp hastalığı 

 



Hipoglisemi korkusu /mama başlama  

• Anne sütünde alternatif yakıtlar, keton 
cisimcikleri vardır 

• Böylece emzirme-anne sütü bebeğin 
hipoglisemiden kötü etkilenmesini önler 

 



Sarılık 

• Sarılık yenidoğanlarda sık görülen bir 
durumdur 

• En kolay gözün beyaz bölümünde ve ciltte 
saptanır 

• Kolostrum mekonyumun çıkarılmasını 
kolaylaştırarak bilirubin atılımını sağlar 



Ciddi sarılık için önemli risk faktörleri 

• Sadece anne sütü alma 

• <38hf 

• Kardeşlerde anlamlı düzeyde sarılık öyküsü 

• Taburculuk öncesi sarılığın olması 
 

Newman TB Pediatr Adolesc Med 2000 

Maisels MJ Pediatrics 1998 

 



Emzirememe ?? 

Anne sütü sarılığı mı?? 

Yetersiz emzirme sarılığı Anne sütü sarılığı 

İlk hafta 1-2 hafta 

Beslenme Beslenme bozukluğu Beslenme iyi 

Vücut ağırlığı Aşırı kilo kaybı Normal kilo alımı 

İdrar  Seyrek  Sık idrar 

Gaita  Seyrek mekonyum ve 

koyu 

Sık sarı renkli 

Ciddiyet Potansiyel ciddi sorun İyi huylu durum 

Tedavi  Fototerapi  İleri tetkik 

Emzirme  Emzirme danışmanlığı Emzirmeye devam  

Emzirmeye devam Anne sütünü kesmek önerilmez 



Sarılıklı bebek 

• Anne sütü sarılığı tanısı 
koymak için  emzirme 
kesilmemelidir 

• Su-şekerli su, formül mama 
verilmemelidir 

• Daha uzun ve sık sık 
emzirilmelidir 

• Sağılmış anne sütü alıyorsa 
verilen miktar %20 
artırılmalıdır 

• 180-200ml/kg   

-Açım !! Beni sık sık emzir 
-Emerken beni izle, memeyi doğru 
kavramamı sağla  
-Gayta-idrar yapmamı say 
-Bana anne sütü ver, su-mama verme 

Bana ve anneme yardım et  
 

 



İlk gün bilye kadar (~5ml) 

3. gün pinpon topu kadar (~ 20ml) 

10.gün yumurta kadar (~50ml) 

İlk günler kolostrum miktarı bu hacimlere uygun 

İlk günler kolostrum miktarı da bu hacimlere uygun 

İlk hafta anne ve bebek emzirme konusunda deneyimsiz  

 

Doğum sonrası kilo kaybı 
Yenidoğan bebeğin midesinin doğal süreci!! 



Doğum sonrası kilo kaybı 



Dehidratasyon 

• Yalnızca emzirilen sağlıklı bebeklerin, 
dehidratasyonunu engellemek için ek sıvı 
gereksinimi yoktur 

• İshali olan bebekler daha sık emzirilmelidir 

– Sık emzirme sıvı, besin ve koruyucu maddeler 
içerir 

– Büyüme faktörleri hasarlı barsak epitelini onarır 



Solunum sıkıntısı olan bebek 

• Kolay yorulduklarından azar azar 
beslenmelidir 

• Emzirmenin sağladıkları 

– Besinler 

– Bağışıklık maddeleri 

– Sıvı 

– Anne ve bebeği rahatlatmak 



Nörolojik sorunları olan bebek 

• Nörolojik sorunu olan bir çok bebek emzirilebilir 

• Erken temas ve erken emzirme sağlanmalıdır 

• Bebek emzirme için sık sık uyandırılır ve 
emzirme süresince uyanık kalması sağlanır 

• Anneye pozisyon ve meme tutuşu konusunda 
yardım edilir 
– Anne memesini destekler ve bebeğin çenesini 

stabilize eder 

– Bebeğin çenesini baş ve işaret parmakları arasında 
tutarken diğer parmaklarıyla da memeyi tutar 



Nörolojik sorunları olan bebekler 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

Bebek ağızdan alabiliyorsa;  

daha fazla emzirme desteği (emzirme ve/veya 
anne sütü) ile anne sütünün yararlarından 
faydalandırılmalıdır. 

 



Meme emmeyi başaramayan veya DDA 
bebeklere anne sütü 

• İlk gün 60ml/kg/gün 

• 20ml/gün artışla   200ml/kg/gün  

• 8-12 öğünde verilmelidir 

• Bebek 1800 gr a veya tamamen memeden 
emmeyi başarana kadar devam edilir 

• Bebeğin 24 saatte ne kadar aldığını 
değerlendirmelidir.  

• Bebeğin her öğünde aldığı değişebilir.  

 



Ehrenkranz, Pediatrics, 1999 < 1500 g,  1660 bebek 



Süt sağılması  

Nasıl ? 
 

Elle de etkin sağmak mümkün  

Elektrikli hastane tipi pompalarla  

Tercihen eş zamanlı iki meme aynı 
anda sağılmalı, elle memelere 
masaj yapılmalıdır 

Meme başı sorunları açısından 
anne her kontrolde 
sorgulanmalıdır. 

Sıcak ıslak kompres, bebeği 
görerek veya eşyalarına bakarak 
sağmak önerilir 

En az günde 8 kez 
 UNEKO-24-Antalya-2016 



(Elle)--masaj--(çift pompa+masajlı)--(elle)--(tek 
pompa-masajlı) dönüşümlü  

UNEKO-24-Antalya-2016 



Ne kadar anne sütü emiyor ? 
Test tartısı  

 Bebek hassas dijital terazi ile 
giysilerini çıkarmadan,  altını 
değiştirmeden emzirme öncesi 
ve emzirme sonrası tartılır.  

 Artış anlamlı kabul edilir 

  

  
 
 

UNEKO-24-Antalya-2016 



Formül mama başlama kararı 

Endikasyon hekim tarafından belirlenmeli 

Biberon dışı yöntemlerle verilmelidir 

Mümkün olan en kısa sürede kontrollü bir 
şekilde tek başına emzirmeye dönmek 
hedeflenmelidir  

Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Neden mama başlanıyor?? 

Gereksiz 
mama 

başlanması 

Sütüm yetmiyor 

Annenin sütü 
gelmedi 

Bebek kilo 
kaybedecek 

endişesi 

Hipernatremi 
korkusu 

 

Sarılık 
korkusu 

Hipoglisemi 
korkusu  

Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Gazi Üniversitesi  
Emzirme Destek Merkezi  

Relaktasyon Ünitesi  

İlk 6 ay içinde olan 

Sütü kesilmiş 

Sütü azalmış 

Meme sorunları 

İkizler 

Yoğun bakım bebekleri 

Evlat edinmiş anneler 
Türkiye’ 

de bir ilk  



Anne sütünü geri getirmek!! 

Relaktasyon: 
 Kesilmiş anne sütünü yeniden geri getirmek 

İndüksiyon:  
Doğurmamış bir kadından süt getirmek 



Relaktasyon/indüksiyon 
 Yöntem  

Süt artırıcılar (galaktagog) 

Biberon dışı besleme yöntemleri 

Masaj  

Akapunktur 



Gazi Üniversitesi Relaktasyon 

Merkezi Sonuçları 

 

Multipar 

Primipar 

%72 

%28 

nsvy 

cs 

Doğum Şekli 

%34 

%66 

Vajinal  

Sezaryen 

 

Relaktasyon gereği 

Sezaryen ve primiparite baskın !! 



Relaktasyon Merkezine  

Başvuruda Sorunlar 

Süt az 

Meme sorunu 

Kilo kaybı 

Kilo alamama 

Meme reddi 

Mama başlanması-Sütün kesilmesi 

Kavrama sorunu 

Basvuru sorunu 

Pie 

7% 

10% 

5% 

12% 

9% 

45% 

12% 



Formül mama gereken durumlar 
Bebekle ilgili durumlar 

Sık emzirmeye rağmen düzelmeyen hipoglisemi 

Uygun emzirme danışmanlığına rağmen düzelmeyen klinik ve 
laboratuvar olarak ağır dehidratasyon tanısı (%10 kilo kaybı, 
hipernatremi vb) 

≥ 5 gün % 8-10 kilo kaybı ve  gecikmiş laktogenez 

İlk mekonyumunu çıkarmama veya 5. gün hala mekonyum 
yapma 

Süt gelmesine rağmen bebeğin etkin emememesi  

İyi emen bebekte bilirubin 20-25 mg/dl  (süt kesilmemeli) 

Emzirilemeyen ve kilo kaybı olan sarılıklı bebek 

 
Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Formül mama gereken durumlar 
Anneyle ilgili durumlar 

Plasenta retansiyonu varsa (düzelince laktogenez 
oluşur) 
Sheehan’s Sendromu (postpartum kanama ve 
laktogenez olmaması) 
Primer glandular yetersizlik (gebelikte meme 
büyümemesi, sütün gelmemesi) 
Süt salgılanmasını bozan geçirilmiş meme cerrahisi  
Emzirme sırasında (hiçbir müdahaleye yanıt 
vermeyen) tolere edilemeyecek kadar ağrı  
 

Asistan  Dersi-Ekim-2016 

 



Mama desteği ? 

• Endikasyon hekim tarafından belirlenmeli  
• En kısa sürede kontrollü bir şekilde tek başına 

emzirmeye dönmek hedeflenmelidir 

Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Mama desteği  
Örnek 

• > %7-10 kilo kaybı 
• Dehidratasyon bulgusu, idrar sayısında azalma  
• <3 gayta/gün  
• Anneden süt akışı yok 

 

Formül mama desteği enjektör, kaşık, beslenme sondası ile 
memenin kenarından verilebilir. Biberon tercih edilmemeli 

Şekerli su veya su verilmemeli.  

• Emzirme danışmanlığı, kilo takibi ile destek mama kesilip, 
tek başına anne sütüne geçilmeli 

• Eve mama ile taburcu olmamalı 
Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Emzirmeye bütüncül 

yaklaşım 
Her anne/bebek çifti kendine özgü!!  

• Emzirme çok boyutlu bir olay 

• Sadece pozisyon, kavrama gibi dar bir çerçevede 
incelenmemeli 

• Gerçek yaşam boyutunda, çok yönlü, çok boyutlu, kişi-olay 
bazında değerlendirilmelidir 

• Kültürel –toplumsal etkiler, postpartum depresyon, 
annenin ve ailenin psikososyal ekonomik durumu bebeğin 
büyüme ve gelişmesi bütüncül değerlendirilmelidir 



Anne sütü gibi bir mucizeden yararlanarak 

daha sağlıklı ve daha zeki büyüyen 

geleceğimiz çocuklarımız adına…..   

 

Emek harcayan herkese teşekkürler  

 



TEŞEKKÜRLER 



1

EMZİRME VE ANNE SAĞLIĞI



Öğrenim Hedefleri

• Emziren kadının beslenme gereksinimlerini anlamak

• Emzirmenin doğum aralığının uzamasına nasıl yardım 

ettiğini anlatmak

• Annenin hastalığı durumunda emzirmenin yönetimi

• İlaç kullanımı ve emzirme konusunda temel bilgilerin 

gözden geçirilmesi

2



EMZİREN KADININ BESİN GEREKSİNİMİ

Annenin Yeterli Ve Dengeli Beslenmesi

3

Anne Bebek

Sağlıklı bir laktasyon için

Maternal gereksinimler

Maternal besin ögesi 

depoları

Sağlıklı büyüme ve gelişme

Anne sütü miktarı

Anne sütünün enerji ve besin 

ögeleri bileşimi



Resim
• İki annenin yataklarında ya da masa başında birbirleri ve hemşire ile konuşması

4

Fatma’nın annesi iyi süt yapmak için özel besinler yemesi gerektiğini 

ve bunların bazılarının bebeğini de  etkileyeceğini söyler



Emziren Annenin Beslenme Özellikleri- I

• Tüm anneler, kendi sağlıkları için yeterli miktarda yiyecek 

ve içecek almalı ve ailelerinin bakımını sağlamalıdır

• Besin çeşitliliği protein, vitamin ve mineral gereksinimini 

sağlamalıdır

• Emziren annelerin yemesi ya da yememesi gereken özel 

yiyecekler yoktur
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Emziren Annenin Beslenme Özellikleri-II

• Emziren annenin süt üretimi için kaynakları

–Gebelikte biriken yağ dokusu

–Tükettiği besinlerdir

• Ağır malnütrisyon olmadıkça annenin süt üretimi azalmaz

• Eğer besin alımında sorun olursa ilk olarak anne sütünün 

üretiminde de kullanılan depolar azalmaya başlar

• Sütün yağ kısmında hafif bir kayıp başlar

• İyi bir doğum öncesi bakım alan annelerde vitaminler henüz 

yeterli miktarda bulunmaya devam eder
7



Süt Üretimi ve Anne Beslenmesi

• Süt üretimini etkilemeyen durumlar

– Yanlış besin seçimi

– Bir öğünün atlanması

• Süt üretimini arttıracak girişimler

– Anneye  yeterli özgüven ve bakımın sağlanması

– Bebeğin sık emzirilmesi

8



Annenin Sıvı Alımı-I

• Genelde emziren anneler çok sıvı tüketmeleri için çevreleri 

tarafından teşvik edilir

• Anne, yalnızca ihtiyacı kadar sıvı almalıdır

• Gereksiz çok fazla sıvı tüketimi süt üretimini arttırmaz.

9



Annenin Sıvı Alımı-II

• Tüketilebilecek en uygun 

sıvılar

• İçme suyu

• Taze sıkılmış meyve suları

• Süt, sütlü içecekler (ayran 

,kefir vs.)

• Probiyotikli içecekler                     

( probiyotik süt, yoğurt)

• Sınırlı veya kullanılmaması gereken

• Kolalı içecekler, gazozlar

• Çay ve kahve

• Alkollü içecekler (nörotoksik etkisi)

• Enerji içecekleri ( katkı maddeleri ve 

kafein içeriği nedeni ile.)

• Diyet içecekleri (yapay tatlandırıcılar 

nedeni ile)

10



Kafein ve Bitki Çayları

Laktasyonda kafein alımı ≤200 

mg/gün olmalı

• Amerikan Pediatri Akademisi; 

emziren annelerin bitki çayı 

tüketimlerini sınırlamaları 

gerektiğini bildirmektedir.

Ihlamur, portakal kabuğu,   

turunçgil çayları, melisa çayı, 

kuşburnu, zencefil çayı orta 

düzeyde kullanılabilir.

11

1 kupa filtre kahve 100 mg kafein

1 kupa çay 75 mg kafein

1 kutu kola 40 mg kafein

1 kutu enerji 

içeceği

80 mg kafein



Sağlıklı Bir Laktasyon İçin

 Yeterli ve dengeli beslenme/besin çeşitliliği,

 Artan maternal enerji gereksinmesinin karşılanması,

 Zamanında ve uygun vitamin/mineral suplementasyonu

 Uygun fiziksel aktivite

 Besin güvenliği (hazırlama/pişirme vb.),

 Alkol, sigara vb. zararlı maddelerden sakınma

ANAHTAR BİLEŞENLERDİR...
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2. EMZİRMENİN DOĞUM 

ARALIĞININ 

UZAMASINDAKİ ROLÜ

13



Soru?

• Fatma, emzirmenin gebeliği önlediğini duymuş ancak bunun 

doğru olup olmadığını merak ediyor?

• Bir anneye emzirmenin iki gebelik arasını uzattığına ilişkin 

ne söyleyebilirsiniz?

14



Laktasyonel Amenore

• Emzirme, ovulasyon ve menstruasyonun başlamasını geciktirebilir.

• Yüksek etkinlik için üç koşul sağlanmalıdır:

– Anne menstruasyon olmamalıdır

– Anne uzun aralıklar olmaksızın gece ve gündüz yalnızca emziriyor 

olmalıdır

– Bebek altı aylıktan küçük olmalıdır

• Bu üç koşulun birden sağlanamadığı durumlarda anne başka bir aile 

planlaması yöntemi kullanmalıdır.
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Emzirme ve Aile Planlaması

• Aile planlaması emzirmenin devamı için önemlidir.

• Birçok anne tekrar gebe kaldığında, yeterli bilgiye sahip 

olmadığından ve çevresel nedenlerle emzirmeyi sonlandırır

• Bu nedenle emziren anneyle etkin korunma yöntemleri    

hakkında  konuşmak önemlidir.
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Emzirme ve Aile Planlaması

• Emzirme döneminde 

1-RİA (Rahim içi araç) 

2-Sadece progesteron içeren hormonal metodlar ( ilk 6 haftada 

hiçbir hormonal yöntem kullanılmamalıdır)

3-Kondom, diyafram ve spermisidler ( doğru kullanıldığında) 

önerilebilir.

4-Tüp Ligasyon da bir seçenektir. Ancak operasyon sonrası bebek 

annenin yanında olmalı ve hemen emzirilmelidir.
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Emzirme ve Aile Planlaması

• Östrojen ve progesteron içeren kombine haplar yada aylık 

enjeksiyonlar anne sütü miktarını azaltacağından kullanımı 

uygun değildir. 6.aydan sonra ek besine başlandığında da tercih 

edilmemelidir.

• Ancak başka hiçbir  yöntem yoksa hamilelik daha büyük bir 

risk oluşturacağından bu yöntem kabul edilebilir. Bu durumda 

anne sütü miktarı azalacağından anneyi daha sık emzirmesi için 

teşvik etmek gereklidir. 
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3. ANNE HASTA İKEN EMZİRMEK

19



Soru?

• Fatma komşusundan, emziren bir annenin ateşlenmesi ya da 

ilaç alması durumunda emzirmeyi durdurması gerektiğini 

duymuştu

• Anne hastalandığında emzirme konusunda neler söylenmeli?

20



Hastalık Halinde Emzirme-I

• Anne hemen her hastalık durumunda emzirmeyi sürdürmelidir

• Annenin ürettiği antikorlar sütle bebeğe geçerek koruma sağlar

• Emzirmeyi birden durdurmak:

–Meme sorunlarına ve ateşe yol  açabilir

–Bebekte stres belirtileri ortaya çıkabilir

• Süt üretimi azalacağı için emzirmeye dönmek güç olabilir

• Emzirmeyi durdurmak bebeği yapay beslenmenin tüm 

olumsuzluklarına açık duruma getirir.
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Hastalık Halinde Emzirme -II

• Anneyle bebek, birlikte kalmanın olumlu etkilerini yaşar

• Anne bebeğinin güvenli ve mutlu olduğunu görür 

• Emzirme biberonla beslemeden daha az çaba ve emek gerektirir

• Anne emzirmenin olumlu etkileri ile bebeğinin sağlığının 

düzeldiğini, iyi beslendiğini, en uygun biçimde büyüdüğünü, 

obezite gibi kronik hastalık riskinin azaldığını bilir
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Kronik Hastalıklarda;

• Anneye, kronik hastalık varlığında emzirmenin sağlanması ve 

sürdürülmesi için fazladan yardım edilmelidir

• Doğum sırasında emzirmeyi engelleyen  komplikasyonlara 

rağmen anne uygun destek ile emzirmeyi normal olarak 

sürdürebilir

• Branş hekimi ile koordineli emzirme danışmanlığı 

sağlanmalıdır
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Soru?

• Annede hastalık varsa ne tür yardım gerekir?
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Hasta Annede Emzirmeye Yardım-I

• Hastalık sırasında emzirmenin önemini açıklayın

• Anneyle bebeği olabildiğince birlikte tutun

• Özellikle ateşi olduğu dönemde bol sıvı verin

• Emzirme için annenin rahat bir pozisyon bulmasını 

sağlayın
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Hasta Annede Emzirmeye Yardım-II

• Eğer emzirme güçlüğü varsa ya da anne iyi değilse 

toparlayıncaya kadar sütü sağılarak kapla verilebilir

• Emzirme için güvenli ilaç ve tedavi yöntemlerini seçin

• Eğer hastalık sırasında emzirme kesintiye uğradıysa  

emzirmenin yeniden başlamasına yardım edin

• Antibiyotik nedeni ile emzirme sağlanamıyorsa sütü sağıp 

sütün devamlılığı sağlanabilir
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Hasta Annede Emzirmeye Yardım-II

• Anne sağlığını etkileyen çok az neden emzirmeyi kesmeyi 

gerektirir

• Esas önemli olan hastalığın emzirmeye kontrendike olması ile 

emzirmeyi güçleştirmesinin ayrımı yapılmasıdır

• Annenin hastaneye yatması bir kontrendikasyon değildir

–Bebek annesiyle birlikte kalabilir

–Anne bebeğe bakamayacak durumdaysa aileden biri yardımcı 

olabilir
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Diğer Durumlarda Emzirmeye Yardım

• Annenin madde kullanımı

–Nikotin, alkol, amfetaminler, kokain ve benzer uyarıcıların 

emzirilen bebeğe zararları vardır

–Alkol, opioidler, benzodiazepinler ve esrar hem anne, hem 

de bebekte sedasyon yapar

–Anneye bu gibi durumlarında  gerekli desteği ve 

seçenekleri sunmak, mümkünse konu ile ilgili birimlere 

sevk gerekir
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Diğer Durumlarda Emzirmeye Yardım

•Annede bulaşıcı hastalık

–Nezle, farenjit, ishal gibi durumlarda, yakın temasla bebeğe 

bulaş riski bulunmaktadır

–Bebek emzirildiğinde enfeksiyona karşı bir miktar 

korunmuş olur

–Emzirmenin bu durumda kesilmesi enfeksiyon riskini arttırır

–Tüberküloz, hepatit B ve mastit gibi bir çok enfeksiyonda 

emzirme kontrendike değildir
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4. İLAÇLAR VE EMZİRME

30



Annenin İlaç Kullanımı

• Anne hasta olduğunda ya da herhangi bir ilacı kullanmak 

zorunda kaldığında, sıklıkla doktorun emzirme için güvenli 

ilaçları reçete etmesi gerekir

• Birçok ilaç anne sütüne geçse de, miktar ve etki olarak çok azı 

bebeği etkiler

• Çoğu zaman emzirmenin kesilmesi, ilacın zararlı etkisinden 

daha çok bebek için tehlikelidir
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Emzirmede İlaç Etkileri

32

Prematüreler ve 2 aydan küçük bebeklerde 
ilaçların olumsuz etkileri daha çok görülür

Eğer endişe varsa emzirmenin 
sürekliliği için, hastalığın tedavisinde 
en uygun ilacın bulunması mümkündür



Anne Etkilerini Bilmediğiniz Bir İlaç Alıyorsa

• Anneye bilgi toplayana kadar emzirmesini söyleyin

• Bebekte aşırı uyuma, beslenme isteksizliği ve sarılık gibi 

belirtileri arayın

• İlgili kaynakları tarayın (DSÖ’nün  önerdiği  listeler gibi)

• Konuyla ilgili daha fazla bilgi için uzmanlara danışın
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Anne Etkilerini Bilmediğiniz Bir İlaç Alıyorsa

• Uygun seçenekler varsa ilacı değiştirin

• Bebekte yan etkiler görülüyor ve ilaç değişikliği yapılamıyorsa 

uygun bir alternatif beslenme yöntemi bulun

• Geleneksel tedaviler, bitkisel ilaçlar bebeği etkileyebilir, bebeği 

yan etkiler yönünden izleyin

• Bitkisel ilaçların karaciğer üzerine toksik etkileri göz önünde 

bulundurulmalı, bu sebeple kesin bilgimiz olmayan bitkisel ilaçlar 

kullanılmamalıdır
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Emzirme ve Annelerde İlaç Kullanımı

35

Emzirmenin Kontrendike Olduğu İlaçlar

1.Antikanser İlaçları ( antimetabolitler)

2.Radyoaktif maddeler (emzirme tedavi süresince geçici olarak kesilir. )

Emzirmenin Kontrendike Olmadığı Ancak Yan etkileri Olan ilaçlar

Yan Etki (Olası) Psikiatrik ve antikonvülzif ilaçlar (uyku hali için bebek 
gözlenmelidir.)

Mümkünse başka ilaç kullanın Kloramfenikol, tetrasiklinler, metroniazol, quinolone (örneğin: 
siprofloksasin)

Bebeği Sarılık yönünden izle Sulfonamid, kotrimoksazol, fansidar, dapsone

Başka ilaç kullan (sütü azaltabilir) Östrojenler (östrojen içeren kontraseptifler dahil) tiazid grubu
diüretikler



Emzirme ve Annelerde İlaç Kullanımı

36

Tedavi Dozlarında Güvenle Kullanılabilecek İlaçlar

Bebeği izleyin

Analjezik ve antipiretikler; kısa süreli parasetamol

Asetil salisik asit, ibuprofen, morfin ve pethidn (nadir kullanım), öksürük ilaçları

Antibiotikler: ampisilin, kloksasilin ve diğer penisilinler, eritromisin, flucloxacillin, 
pritromisin

Antituberkulostatikler, anti lepra, anti malaria ilaçları

Antihelminikler, antifungaller

Bronkodilatatörler ( örn: salbutamol)

Kortikosteroidler,antihistaminikler,antiasidler,diabet ilaçları

Çoğu hipertansifler, digoxin

İyot, demir, vitaminler
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Memelerle ilgili sorunlar

1



Öğrenim Hedefleri

• Annenin memesini muayene ederken bakması 

gereken bölgeleri sıralayabilecek

• Meme tıkanıklığı ve mastit nedenleri, önlenmesi ve 

tedavisini tanımlayabilecek

• Zedelenmiş meme ucunun nedenleri, önlenmesi ve 

tedavisini tanımlayabilecek

• Meme ve meme ucu sorunları olan anneye verilecek 

danışmanlığı senaryolarını gözlemleyecek 
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Akış şeması

• Meme ve meme ucu muayenesi

• Düz ve içe çökük meme ucu

• Tıkanma (engorgement)

• Kanal tıkanıklılığı ve mastit

• Zedelenmiş meme ucu
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Ne zaman meme ve meme ucu 

muayenesi yapılır?

• Anne bebeği ilk memeye verirken ve emzirme bittiğinde 

memeden ayırırken meme ve meme ucunun gözlenmesi 

gereklidir. 

• Annenin şikayeti olmadığı sürece meme ve meme 

ucunun ayrı fizik muayenesine gerek yoktur. 

• Annenin şikayeti olma durumunda muayene yapılarak 

meme ucunda zedelenme, memede şişlik ve kızarıklık 

incelenir. 

4



Meme muayenesi 

• SOR: Muayene öncesi gebelik döneminde memelerde nasıl bir 

değişiklik olduğu sorulur. Gebelikte memeler büyüdü ve areola daha 

da koyulaştı ise, bu memelerin süt üretmeye hazırlandığını gösterir. 

Herhangi bir dönemde memelerle ilgili bir cerahi işlem geçirme 

durumu sorgulanır. Ameliyat olma durumu incelenir. 

• BAK: Meme büyüklüğü, meme ucuna bakılır.  Meme de kızarıklık, 

şişlik meme ucunda zedelenmeye bakılır.  Ameliyat izine bakılır. Bir 

emzirme seansının başlangıç ve sonlanma dönemi tam olarak 

izlenir.

• DOKUN: Memelerin yumuşak ya da sert olma durumuna incelenir. 

Herhangi bir kitle ele gelme durumu incelenir. 

• Saptanan olumlu bulgular övülür ve annenin özgüveni kazandırılır. 

5



Meme biçim ve büyüklükleri emzirmeyi 

etkiler mi?

Meme ucunun şekli emzirmeyi etkiler mi?
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Düz meme ucu memenin uzayabilmesi
7



Bebek memenin ucunu değil 

memeyi emer

8



içe çökük meme ucu
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Düz ve içe çökük memelerin 

düzeltilmesi

• Doğum Öncesi Tedavi:
– Yararsız

• Hemen Doğum Sonrası:
– Anneye özgüven kazandırmak-memeler düzelecektir. 

– Bebeğin meme ucunu değil MEMEYİ emdiğini açıklamak, 

– Bebeğin tensel temasla memeyi keşfini sağlamak. 

– Annenin bebeği memeye erken tutmasına yardım etmek. 

– Değişik pozisyon denemek, örneğin koltukaltı. 

– Meme çıkarmak için anneye yardım (ilk 2-3 gün için pompa veya 
şırınga kullanımı).

• Gerekirse ilk iki hafta:
– Anne sütünü alıp bebeğe bardakla verme, anne sütünü bebeğin 

ağzına sağma.
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Enjektör bu noktadan kesilir

Piston kesilen uçtan sokulur

Anne pistonu yavaşça çeker



İçe çökük meme başının çıkarılmasında 

farklı yöntem uygulayanlar var mı?

• Meme kılıfları: 
– bebeğin emmesi için meme ucuna takılan geniş plastik ya da 

cam tabanı olan yapay meme uçlarıdır. 

– İçe çökük ya da yaralı meme ucu vakalarında kullanan anneler 

vardır. 

– Meme başına verilen uyarıyı azaltarak oksitoksin refleksini ve  

süt üretimini azaltır.

– Düşük kilo alımı ve dehidratasyona yol açar.  

– Kılıflar bakteri ya da mantarların kolay yerleşebileceği bir ortam 

oluşturur. 

– Bir kez başlayınca bırakmada zorluk yaşanabilir. 
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uzun meme ucu
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Dolu meme

Fatima emziren 

annelerin göğüslerinin 

şiştiği ve ağrıyabildiğini 

duymuştur. Kendi 

başına da aynı durumun 

geldiğinden 

kaygılanmaktadır. 

Emzirme döneminde 

meme dokusunda 

normal değişimler 

konusunda anneye ne 

anlatabilir siniz?
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Tıkalı meme
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Dolu meme

• Sıcaktır

• Ağırdır

• Serttir

• Süt akar

• Ateş yoktur

Tıkanmış meme

• Acı verir

• Ödemlidir

• Meme ucu düzleşmiştir

• Parlaktır

• Kırmızı görülür

• Süt akmaz

• 24 sa ateş olabilir
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Meme tıkanmasının nedenleri 

ve önlemleri

NEDENLERİ

• Fazla süt

• Emzirmeye başlamanın 

gecikmesi

• Memeye kötü yerleşme

• Sütün seyrek boşaltılması

• Emzirmenin kısa 

kesilmesi

ÖNLEMLERİ

• Doğar doğmaz tensel temasın başlaması,

• İlk bir saat içinde emzirilmenin başlaması

• İyi yerleşmeyi sağlamak

• Emzirmeyi sınırlandırmamak; bebek 
istedikçe, günde en az 8-12 kez 
emzirilmenin sağlanması,

• Anne bebeğin 24 saat aynı odada 

olmasını sağlamak,

• Bebeğe emzik ya da biberon 

verilmemesi,

• Bebek bir süre emmeyecek ise anneye 

süt sağmasının öğretilmesi ve 

sürekliliğinin desteklenmesi.
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MEME TIKANMASININ TEDAVİSİ

20

Memeyi “dinlendirmeyiniz”

Bebek emebiliyorsa Sık emzirtiniz, pozisyon vermeye 

yardımcı olunuz.

Bebek ememiyorsa Elle ya da pompayla annenin sütünü 

sağınız

Emzirme öncesi oksitosin refleksini 

uyarmak için

Ilık yaş pansuman ya da ılık duş
Omuz ve sırta masaj
Memelere hafif masaj
Meme ucu derisine uyarı
Annenin gevşemesine yardım

Emzirme sonrası ödemi azaltmak 

için

Memeye soğuk yaş pansuman



Sırta masaj, oksitosin

refleksi
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Mastit
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Tıkalı kanal ve meme iltihabı 

belirtileri
Tıkalı kanal

Sütün birikmesi

(Süt stazı)

Dokuya sızması

İnflamasyon

İnfeksiyon

bakteriler



Tıkalı kanal ve meme iltihabı 

belirtileri

Tıkalı kanal İnflamasyon İnfeksiyon

Şişlik

Hassasiyet

Yerel kızarıklık

Isı artışı yok

İyi hissetme

Sert şişlikler

Şiddetli ağrılar

Kızarıklık

Isı artışı

Hastalık hissi



Tıkalı kanal ve meme iltihabı 

nedenleri

25

NEDENLER

Memede kısmı ya da genel süt akışı 

azalması

Yetersiz emzirme

Giysilerin darlığı

Bebeğin başarısız emişi

Emzirme sırasında parmakların 

baskısı

Büyük memelerden süt akımının iyi 

olmaması 

Emzirme sıklığında ve süresinde 

azalma

Stress ve fazla çalışma

Doku harabiyeti Memelerde travma

Bakteri girişi Meme ucu çatlakları



Tıkalı kanal ve iltihabın tedavisi

ÖNCELİKLE                     Süt akışı arttırılmalı 

Nedenini bul ve düzelt: Kötü yerleşme
Dar giysi, sutyen ya da parmak baskısı
Büyük memede az akış

Öneri: Sık emzirme
Tıkalı kanaldan meme ucu doğrultusunda 
hafif masaj
Ilık yaş pansuman
Tam istirahat
Yeterli beslenmesi ve uygun miktarda sıvı alması

Denemesini öner: Emzirmenin sağlam taraftan başlatılması
Pozisyon değiştirme

26



Mastitte ilaç tedavisi 

• Ağrı kesiciler (paracetamol, ibuprofen)

• Antibiyotik tedavisi
– Annenin 24 saatten uzun süren ateşi varsa YA DA

– Bakteri girişine elverişli meme ucu çatlakları varsa, YA DA

– Süt akımı sağlandıktan 24 saat sonra bir iyileşme söz konusu 

değilse YA DA

– Annenin genel durumu bozuluyorsa tedavi başlanır.

– Toplam 10-14 gün antibiyotiğe devam etmesi gerekmektedir.
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İnfektif mastit

• Etken: S. Aureus, Streptokok, E.coli

• Penisilinaza dirençli bir antibiyotik

– Flucloxacillin 500 mg X 4/gün, 10-14 gün 

(yemeklerden 30 dk önce)

– Cefaleksin, clindamisin

– Eritromisin 250-500 mg X 4 / gün, 10-14 gün 
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Mastit vaka yaklaşımı 

– Laktasyon desteği gerekli

– Süt kültürü: dirençli ve hastane kaynaklı 

vakalarda

– S. Aureus etkili ab

– Emzirilme bebeğe zarar vermez, süt akışını 

sağlamak için gerekli.

Kanıt düzeyi: C (Konsensus: deneyim ya da vaka 

kaynakları)
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Meme absesi

• Mastit vakalarında %3
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Meme başı çatlakları

• Neden?

• Nasıl tedavi edelim?

32



meme iltihabı ve meme başı çatlağı
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Kandida enfeksiyonu

• Kolaylaştırıcı faktörler

– Bebekte emzik,

– Annenin meme kılıfı kullanması

– Antibiyotik kullanımı
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Kandida tedavisi

• Tedavi
– Gentian viole boyası: 

• bebeğin ağzına %0.25 GV solüsyon lezyonların 
geçmesinde 3 gün sonraya kadar ya da 5 gün

• Meme uçlarına %0.5 GV 5 gün

– Nystatin krem 100.000 IU/g, sol 100.000/ml
• Günde 4 kez emzirme sonrası, 7 gün ya da iyileşene 

kadar

– Emzik ya da meme kılıfının bırakılması
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Frenulum kısalığı

• Dil normal ama biraz kısadır

• Bebekler iyi emebilirler

• Emmede zorlanma oluyorsa-ağzına daha 

çok meme dokusu almasını sağlayın

• Cerrahi operasyon
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Meme ucu yaralarında 

• Neden?
• Bebeğin yerleşmesini kontrol ediniz.

• Tıkanıklık, çatlak, Candida için memeleri kontrol 
ediniz

• Candida, dil bağı için bebeği kontrol ediniz

• Uygun tedavi
• Özgüven

• Yerleşmeyi düzeltin

• Emzirmeye devam edin

• Tıkanıklığı azaltın; sık emzirme, sütün sağılması

• Deri kızarık, parlak, pul pul ise, kaşıntı ve deride 
ağrı varsa; kandida tedavisi
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Meme ucu yaralarında

• Anneye öğüt; 

– Memeyi günde sadece bir kez sabunsuz yıka,

– İlaçlı losyon yada merhemlerden kaçın

– En son gelen sütü meme ucuna sür ve 

memeler açık halde 1-2 dakika kurumasını 

bekle.
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TEŞEKKÜRLER



KANGURU BAKIMI 

1



Dersin amacı

Kanguru bakımı uygulamasının önemini, yararlarını ve uygulama 
yöntemini öğrenmek

2



Öğrenme hedefleri

• Kanguru bakımının ne olduğunu öğrenmek

• Kanguru bakımının önemi ve  yararlarını bilmek

• Kanguru bakımının hangi bebeklere ve  kimler tarafından 
yapılabileceğini bilmek

• Kanguru bakımının uygulama yöntemini bilmek ve 
uygulayabilmek 
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Zaman çizelgesi

• Kanguru bakımının ne olduğunu öğrenmek (5 dakika)

• Kanguru bakımının önemi ve  yararlarını bilmek (10 dakika)

• Kanguru bakımının hangi bebeklere ve  kimler tarafından 
yapılabileceğini bilmek (10 dakika)

• Kanguru bakımının uygulama yöntemini bilmek (20 dakika )

• Toplam süre 45 dakika 
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Kanguru bakımı nedir? 

• Preterm/düşük doğum kilolu 

bebeğin annesi ile ten tene 

teması sağlanarak 

bakılmasıdır.

• Bebeğin ısı kontrolunu, 

emzirilmesini, infeksiyon

kontrolunu sağlar, anne bebek 

bağlanmasını kolaylaştırır. 
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Term bebeğe KB yapılır mı? 

KB, zamanında doğmuş bebeklerin bakımında da bebeğin 

sağlık ve iyilik halinin sağlanmasında  etkinliği gösterilmiş 

uygulanması kolay bir yöntemdir.
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KB Niçin önemlidir?
• Her yıl dünyada 20 milyon bebek erken doğum veya intrauterin büyüme kısıtlılığı nedeniyle düşük doğum 

ağırlığı ile doğuyor.

• Yüksek ölüm veya hastalık/sakatlık oranları var.

Düşük doğum kilolu/preterm bebeklerin başlıca ölüm nedenleri:

Vücut ısısı korunamaması(hipotermi)

Hastane kökenli infeksiyonlar

 Gelişmekte olan ülkelerde doğum sonrası bakımın en iyi şekilde yapılmasını sağlayacak küvözlerin alınması , 

bakım ve parça eksikliklerinin sağlanması sorun

 Küvözler bebekle anneyi birbirinden bazen de gereksiz yere ayırabiliyor.

Annenin bebeğine vereceği kanguru bakımı bebek için sıcaklık, emzirme desteği ve infeksiyondan korunmayı 

sağlayabiliyor ve bebeğe gerekli uyarıların, güvenlik ve sevginin verilmesi sağlanabiliyor. 
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KB ilk nerede uygulandı?

• İlk defa 1979 ‘da Bogotá, Kolombiya’da Rey ve Martinez tarafından 
yetersiz sayıda ve etkinlikte küvöz bulunması nedeniyle küvöz
bakımına alternatif olmak üzere ilk sorunları halledilmiş ve yalnızca 
büyüme ve beslenme sorunları kalmış preterm bebekler için 
geliştirilmiş bir yöntemdir.

• Kırk yıla yakın uygulama ve araştırmaların sonucunda da küvöz
bakımına alternatif olarak ısı kontrolu, anne bebek bağlanmasını 
sağlama konusunda bebeğin kilosu, gebelik yaşı ve klinik 
durumundan bağımsız olarak etkinliği gösterilmiştir.
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KB Nasıl yapılır?

• Bebek anne ile sürekli ten tene temasta kalır ve emzirme teşvik 
edilir. 
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Kanguru bakımının iki komponenti:

Ten tene temas 

• Erken, sürekli ya da giderek uzayan tensel temas için bebek 
anne göğsüne konur. 

Yalnız başına anne sütü verilmesi: 

• Tensel temas laktasyonu artırır ve bebeğin anneyle beslenme 
ilişkisini kolaylaştırır. 
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KB için iki temel şart :

• Annenin hastanede ve evde desteklenmesi:

Sağlık çalışanları ve aile desteği 

• Taburculuk sonrası izlem:

Sağlık çalışanlarının düzenli izlemi ve sorulara, sorunlara yanıt 
bulması gerekir.
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KB yararları 

• Emzirme  oranları ve süresinde artma 

Geç başlandığı ve günün kısa bir bölümünü kapsadığı zaman bile 
yararlı etkisi gözlenmektedir. 
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KB yararları 

• Isı kontrolu:
Anne ile preterm/DDK’lu bebek arasında uzayan ten tene temas etkin 
ısı kontrolü sağlar ve hipotermi riskini azaltır.
Stabil bebeklerde KB  küvöz bakımı ile güvenlik ve termal kontrol 
açısından benzerdir.
• Ağrı kontrolu:
Minör girişimsel ağrı kontrolunda KB esnasındaki tensel temasın 
etkinliği gösterimiştir. Örneğin topuk kanı alımında çok rahatlıkla 
kullanılabilir. 
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KB yararları 

• Erken taburculuk:

KB uygulanan bebekler daha erken anne sütü alır, daha hızlı kilo 
alır ve daha erken taburcu edilirler. 
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KB yararları 

• Morbiditede iyileşme:

Daha düzenli soluk alırlar ve apne sıklığı azalır.

Hastane infeksiyonları azalır.

Taburculuk sonrasında da hastalık oranları (örneğin pnömoni) 
görülme sıklığı daha azdır.
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KB diğer yararları 

• Anneler KB’ını  küvöz bakımına tercih ederler .

• Anneler daha azalmış stres, bebekle daha iyi bağlanma, artmış 
özgüven ve derin bir doyum, bebekleri için bir şey 
yapabilmekten dolayı mutluluklarını belirtmektedirler.

• Babalar da KB yapınca daha rahatladıklarını, daha güvenli 
olduklarını belirtmektedirler.

16



KB diğer yararları

• Maddi kazançlar:

KB ile sağlık sisteminde maddi kazançlar sağlanması da 
mümkündür.

Özellikle hastane yatış süresinin kısalması ile hem düşük hem de 
yüksek gelirli ülkelerde bu kazanç elde edilebilir.
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KB yararları (özet) 
Pediatrics 2016 metanaliz

• Mortalite
• Neonatal sepsis
• Hipotermi
• Hipoglisemi
• Bebekteki ağrı skorları 
• Hastaneye yeniden yatışlar     AZALMIŞTIR

• Baş çevresi büyüme daha iyi olmuştur. (Hastanede yatış sırasındaki ölçümler)

• Vital bulgular daha iyi seyretmiştir.  Solunum sayısı az, oksijen saturasyonları
yüksektir.

• Yalnız başına 4 aya kadar anne sütü alma oranı artmıştır.

• Zararlı etkisi saptanmamıştır.
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KB için neler gerekli?

• Bebek bakımında görev alan hemşire, doktor, personelin 
eğitimi 

• Broşür, poster, video  şeklinde eğitim materyali

• Arkaya doğru yaslanılabilen emzirme sandalyeleri ve yataklarda 
da sırtı destekleyerek emzirmeyi kolaylaştırabilecek düzenekler

• (Herhangi bir sandalyede veya yatakta yastık yardımı ile arkaya 
yaslanarak da yapılabilir.)
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KB için ekstra uygulayıcı personel gerekmez. 

• KB uygulamaları başlayınca çalışanlar da bunun bebek anne 
için yararlarını ve annenin doyumunu farkederek desteklerler. 

• Sağlık çalışanları anne babanın servis içinde olmasından huzursuz 
olmadıklarını, KB faydalı bulduklarını, bebeği bakımında infeksiyonların
azalmasında KB yararlı olduğuna inandıklarını belirtmektedirler.
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KB Kimlere yapılabilir?
Stabil olmak kaydıyla tüm preterm/DDA’lı bebeklere yaplabilir.
1. Doğum ağırlığı >1800 g : Doğumdan itibaren sıklıkla stabil ve KB 

bakımına adaydırlar.
2. Doğum ağırlığı  1200-1799 g : Doğumda ilk stabilizasyon 

işlemlerinden sonra aileden bir bireyle beraber transport küvöz
veya KB  ile 3. düzey merkeze transport edilebilir. KB ilk birkaç 
günden sonra başlanabilir. 

3. Doğum ağırlığı  <1200 g : Anne karnında 3. düzey yenidoğan yoğun 
bakım ünitesi olan merkeze gönderilerek orada doğması 
sağlanmalıdır.  KB başlanması günler hatta haftalar alabilir. 

NOT:  III. grup bebeklere ventilatörde, CPAP bakımı altında iken de KB 
yapılabilir. Ancak bu konuda çalışacak olan sağlık çalışanlarının ayrıca 
özel ayrıntılı bir eğitim alınması gerekmektedir. (Kanguru bakım kursu)
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Stabil bebeğe IV sıvı, 
oksijen, gavaj beslenme 
yapılırken de KB verilebilir. 
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Kimler KB yapabilir?

Her anne KB yapabilir. 
Anne uygun değilse baba, aileden büyükanne veya bir akraba da bu bakımı 
verebilir.
Ancak aşağıdakilere dikkat edilmelidir:

• İsteklilik
• Genel sağlık ve beslenme
• Hijyen
• Aile desteği
• Toplum desteği
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KB hazırlığı:

• Ortam ısısı:
• Normal oda sıcaklığı 23-24 derece olarak ayarlanır.
• Bilgilendirme: Anneye KB yöntemi, yararları hakkında sakin ve nazikçe bilgi verilir. 

Soruları cevaplanır, endişeleri giderilir.
• Aileden birilerini de görüşülmesi için çağırabileceği söylenerek aile desteği 

sağlanır.
Annenin giysisi:

• Herhangibir önden açık, hafif bir giysi ile sağlanabilir. Bluz, önlük, şal ile 
yapılabilir.

• Bebeğin giysisi: Şapka, çorap, alt bezi, önden açık zıbın ile veya tümüyle çıplak 
olup sırtı sarılır. 
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KB uygulama

• Anne bilgilendirmeler yapıldıktan sonra uygun ısıdaki odada 
göğsü çıplak olarak kanguru bakımı yapacağı koltuğa oturtulur. 

• Bebek küvözde bakılan bebekse küvözünden bağlı olduğu 
damar yolu korunarak ve nabız oksimetre, mekanik ventilatör
gibi cihazlarla bağlantısına dikkat edilerek çıkarılır. Bağlantılar 
anne kucağına verilir verilmez özenle kontrol edilir, çıkmışsa 
yerleştirilir. Vital fonksiyonlar yakından monitörize edilir.
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Kanguru pozisyonu
• Bebek annenin göğüsleri arasına 

çıplak olarak dik şekilde yerleştirilir.
• Başı bir tarafa çevirilir,  hafif 

ekstansiyona alınır. Bu şekilde hava 
yolu açık ve bebekle anne göz 
teması sağlanmış olur.

• Kalça fleksiyonda ve kurbağa 
postüründe olur.

• Bebeğin karnı annenin göğüs alt 
kısmında olur ve solunumu bebeği 
uyararak apne sıklığını azaltır.

• Bebeğin poposu alttan desteklenir.
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• Bebeğin sırtı ve anne birlikte bebeğe ait battaniye ile sarılır.

• Anne ve bebek birkaç saniye-dakika içinde rahatlar. Bebeğin 
vital bulguları sabitleşir. Vital bulgularla ilgili bir sorun olursa KB 
hemen sonlandırılır.
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KB uygulamada dikkat edilecekler

İzlem

Özellikle ilk uygulamalarda daha da dikkatli olmak kaydıyla KB 
sırasında bebek yakından izlenir.

Bebeğin başı aşırı fleksiyonda veya aşırı ekstansiyonda olmamalıdır.

Havayolu açık, temiz, bebek normal soluk alıyor, pembe ve ısısını 
koruyor olmalıdır.

Anne de evdeki uygulamaları için bebeğin nasıl gözlenmesi gerektiğini 
öğrenmelidir.
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KB uygulamada dikkat edilecekler

• Beslenme:
• Anne bebeğini KB esnasında nasıl besleyeceğini uygulamalı olarak 

öğrenmelidir.
• Bebeği memeye yakın tutmak süt üretimini artırır. 
• Bebek sağlık durumuna göre  bu esnada emerek, gavajla ya da 

kaşıkla beslenebilir.

• Mahremiyet:
Annenin mahremiyetine dikkat edilmelidir.
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DİKKAT

• Bebeğin başı aşırı fleksiyon, aşırı 

ekstansiyonda olmamalı

• Normal soluyor  olmalı

• El ve ayakları sıcak olmalı
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Kanguru bakımı sırasında beslenme: (demo)

• Anne ve bebeği kanguru pozisyonunda hazırla. 
• Bebeği ten tene temasta tut, ağzı memeye yakın olsun.
• Bebek uyanık şekilde ağzını ve gözünü açıncaya kadar bekle(Çok küçük bebeklerde 

uyanık tutmak için biraz uyarmak gerekebilir)
• Birkaç damla süt sağ
• Bebeğin koklamasına, memeyi yalamasına ve ağzını açmasına  müsaade et
• Bebeğin açık ağzına biraz süt sağ
• Bebek sütü yutuncaya kadar bekle
• Bebek ağzını kapatıp, uyarılsa bile başka süt almayıncaya kadar bu işlemi tekrarla
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Başlangıç zamanı

Bebek stabil olunca

KB süresi

• Yoğun bakımda küvöz bakımından yavaş yavaş KB geçişi yapılabilir.

• Süre 30 dakika ile başlanıp artırılır.

• Bebek normal bakıma geçince de KB devam ederek normal bakıma 
geçer.
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KB esnasında anne dinlenebilir mi? Uyuyabilir mi?

• Ünitede veya evde uygun sırtı ayarlanabilir bir sandalye veya 
sırtı yastık destekli yatak ile arkaya yaslanarak veya yataktan 
15-30 derece destekle uzaklaşmış olarak yatarak  anne 
dinlenebilir ve hatta uyuyabilir. 

• Bu pozisyonda apne riski azalır.
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Hastaneden eve KB ile taburculuk:

Taburculuk kriterleri:

• Bebek stabil, kilo alıyor, anne bebeğine bakabileceğinden emin 
olmalıdır.

• Bebeğin sağlığı iyi, infeksiyon bulgusu yok

• Anne sütüyle (Tümüyle veya en azından kısmen) iyi besleniyor

• Kilo alımı ( iyi en az  15-20 gm/kg/gün en az 3 gün ardarda )

• Vücut ısısını koruyor (Oda ısısında en az 3 gün ardarda )

• Aile bebeği götürmekte ve takip vizitlerine geri getirmekte istekli 
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Taburculuk sonrası KB ile izlem:

Bebek KB ile eve gidiyorsa yakın izlem gerekir.

• Ne kadar küçük taburcu olursa o kadar sık izlenir.

• 37-40 haftalık veya 2.5-3 kg oluncaya kadar haftada 1-2 defa 
izlenir.

• Term yani 40 haftalık oluncaya kadar bebek 15-20 gm/kg/gün, 
sonrasında 10 gm/kg/gün kilo almalıdır.
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KB ne zaman kesilmeli?

• Anne ve bebek rahat olduğu sürece sürdürülebilir.

• Sıklıkla term yaşa veya 2500 grama gelinceye kadar sürdürülür.  
Ancak term dönemden sonra 3 ay kadar da sürdürülebilir. 

• Bebek KB sırasında huzursuz olmaya başladığında, kolunu 
bacağını dışarı çıkarıp ağlayıp huzursuzlandığında KB 
sonlandırılır.

• Banyodan sonra veya soğuk gecelerde de KB verilebilir.
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TEŞEKKÜRLER….



Annelere Sürekli Destek

On-going support fr mothers  
step 10
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Öğrenme Hedefleri

Bu bölümün tamamlanması ile katılımcı ;

• Annenin taburcuya nasıl hazırlanacağını tanımlayabilmeli

• Taburcu sonrası izlem ve desteğin uygunluğunu tartışabilmeli

• Çalışan kadının emzirmeyi sürdürme yollarını özetleyebilmeli

• 2 yıl ve ötesinde emzirmenin sürdürülmesini tartışılabilmeli

• Emzirme destek gruplarını tartışabilmeli
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Anneyi Taburculuğa Hazırlamak

Başarılı Emzirmenin 10. Adımı:

Annelerin, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, 
karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri ve bebekleri ile kendilerinin 
kontrollerini yaptırabilmeleri için başvurabilecekleri sağlık kuruluşları 
hakkında bilgilendirilmeleri
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Öyküdeki bir sonraki noktayı aktarınız…

• Fatma ve Meryem bebekleriyle hastaneden ayrılıp eve dönmeye

hazırlanırlar

Sorunuz: 

• Bir anne bebeğiyle hastaneden ayrılıp, eve dönmeden önce neye

ihtiyaç duyar?

• Yanıt için bekleyiniz
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Bir anne bebeğiyle hastaneden ayrılıp, eve dönmeden

önce neye ihtiyaç duyar?

Bir anne hastaneden ayrılmadan önce:

• Bebeğini emzirebilmeli

• Özellikle ilk 6 ay yalnızca emzirmenin ve devamında tamamlayıcı besinlerin

başlandığı 2 yaşa kadar olan dönemde emzirmenin önemini kavrayabilmeli

• Emzirmenin iyi gidip gitmediğini anlayabilmeli

• İhtiyacı olan desteğe nasıl ulaşabileceğini bilmelidir
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Bebeğini emzirebilmek;

Emzirme destek birimindeki bir sağlık personeli, anne ve bebeğini emzirme

sırasında gözlemlemeli ve emzirmenin doğru bir şekilde gerçekleştiğinden

emin olmalıdır
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Bir anne;

• Bebeğin davranışları ve bebeğin her istediğinde emzirilmesi hakkında

bilgi sahibi olmalı

– Bebeğinin verdiği emzirme sinyallerini tanıyabilmeli

– İyi bir meme tutuşu için bebeğine doğru pozisyonu verebilmeli

– Yeterince sütü olmadığını düşünüyorsa bununla ilgili yapması

gerekenlerden haberdar olmalı

– Sütünü rahatlıkla sağabilmelidir
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İlk Altı Ay ve Devam Eden Süreçteki Emzirmenin Öneminin
Kavranması

8

Klinikten taburcu olmadan ilk altı ay tek başına
anne sütü ile beslemenin önemi özellikle

hatırlatılmalıdır

Altıncı aydan sonra, bebek anne sütü
dışında ek besinlere ihtiyaç duyacaktır. 

Bu dönemdeki emzirmenin önemi de iyi 
anlatılmış olmalıdır



İhtiyacı Olan Yardımı Nasıl Elde Edeceğini Açıklamak

• Annelerin desteğe ihtiyacı vardır

– Bir aile üyesi

– Arkadaş

– Sağlık çalışanı
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Destek
• Bazen anneler her şeyi kendi başına halledebileceğini düşünebilir

• Eğer yardıma ihtiyacı olursa kötü bir anne olduğunu hissedebilir

• Herkes yeni bir işi öğrenirken, bunun üzerinde uzmanlaşması zaman

alabilir

• Bölgede yeterli destek birimleri bulunmayabilir

• Annenin ulaşabileceği desteğe ve cesaretlendirilmeye gereksinimi vardır

10



Taburculuktan Sonraki
İzlem ve Destek

• Çevredeki Ulaşılabilir Kaynaklar:

• ( Anneden anneye destek )

• Fatma ve Meryem ara sıra buluşup, bebekleri hakkında konuşurlar. Fatma, 

Meryem’in diyeceklerini ilgiyle dinler çünkü bu Meryem’in ikinci çocuğudur. 

Onun bilgi ve deneyimlerimden faydalanır

• Soru: Bebeğiyle ilgilenen bir annenin ihtiyacı olan desteği, toplumda kimler

sağlayabilir?
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Aile ve Arkadaşlar
• Genelde emzirmede aile ve arkadaşların desteği oldukça önemlidir. Fakat bazı 

ailelerde ilk 6 ayda sadece anne sütü bilgisi eksik olup supleman ve besinlere erken 
başlama algısı vardır. 

Sağlık Çalışanları
• Sağlık çalışanları annelere faydalı olabilmek için konuya dair eğitimli olmalıdır.

Laktasyon klinikleri olan sağlık merkezleri eğitimli sağlık personellerine sahip olup;           
annelere direk destek sağlayabilmektedir



Anneden Anneye Destek

• Bu tür destekler genelde toplum temelli olup birebir ya da gruplar
şeklinde gerçekleştirilebilir

• Bir grup, birkaç annenin kendi kendine toplanması ya da bir sağlık
personelinin ön ayak olması şeklinde kurulabilir

• Bu yardım kolayca ulaşılabilen, ücretsiz veya pahalı olmayan bir
yöntemdir

• İdeal olan yöntem ise bu konuda eğitim almış annelerin, yeni annelere
yaşadıkları zorluklar hakkında yardımcı olmasıdır
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Aktiviteyi tanıtınız:

• Bazıları bununla ilgili eğitim de almış olabilen deneyimli anneler, çocuk

beslenmesi ile ilgili yeterli bilgi ve başarılı iletişim kabiliyetine sahip

olup, anne destek gruplarına yardımcı olurlar

• Bu aktivitede iyi bir iletişim yeteneğinin anne destek gruplarında yeni

annelere yardım etmek için nasıl kullanılacağını göreceğiz
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Grup Desteği –Sınıf çalışması
• 6 ila 8 kişilik bir grubun çember biçiminde oturmasını isteyin

• İki katılımcının ‘yeni anneler’ olarak sorular sormasını isteyin

• Diğer katılımcılar ise anne grubundaki destek sağlayan ‘deneyimli anneler’ olsun

• Katılımcılardan birini bu işin eğitimini almış, tartışmaya rehberlik edip herkesin

katılımını sağlayacak kişi olarak belirleyin

• Kalan katılımcılardan etraflarında daha geniş bir çember oluşturup

gözlemlemelerini isteyin

• Katılımcılar gruptaki rollerini oynarken, ders verir bir tarzda değil daha dostça

yaklaşmalıdır. Kursta öğretilen iletişim yeteneklerini hatırlamalıdırlar.
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Grup Desteği –Sınıf çalışması

• Deneyimli anneleri bebekleri aynı yaştayken benzer endişelerin
üstesinden nasıl geldiğini kısaca paylaşmasını sağlayarak cesaretlendirin

• Bu paylaşma ilginin bir kısmının yeni anneler üzerinden dağılmasını
sağlayacaktır

• Ayrıca destek grupları, annelerin emzirme ile ilgili endişelerinin bir çok
çözümünün olduğunu ve bunları birbirinden öğrendiğini gözler önüne
serecektir

16



Grup Desteği –Sınıf çalışması

• Tartışma sorularına örnek verdikten sonra diğer sorular grup
tarafından önerilebilir

• Tartışmanın amaçlarından biri de rehberin grup tarafından
sağlanamayan bilgileri sağlamasıdır

• Ancak eğer grup iyi gidiyorsa ders vermenize gerek yoktur
• Bunun bir klinik vaka çalışması değil, anne destek grubu olduğunu

unutmayın
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Aktiviteyi sonuçlandırmak

• ‘Annelere’ endişeleri hakkında tartışırken nasıl hissettiklerini sorun

• ‘Deneyimli annelere’ iletişim yetenekleriyle ilgili ne düşündüklerini,

‘gözlemcilere’ farkettikleri şeyleri sorun. Yeteneklerini iyi kullananları

desteklemeyi unutmayın

• Soruları var mı diye sorup, oturumu özetleyin
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ÇALIŞAN ANNELER VE EMZİRMEYİ 
SÜRDÜRMEK



Çalışan Anneler
Günümüzde bir çok anne,

• Emzirme döneminde iş hayatına geri dönmektedir
• Çalışan annelerinde bebeklerini başarılı bir şekilde emzirmeye devam 

edebildikleri 
• Çalışan/çalışmayan annelerin emzirme süreleri arasında belirgin bir 

fark   bulunmadığı gösterilmiştir.



Çalışan annede emzirmenin önemi
Genel öneminin dışında, emzirme ev dışında çalışan bir kadın için şu

sebeplerle önemlidir:

• Anne sütü hastalıklara karşı koruma sağlar, bu sayede hasta çocuğu için

annenin işten daha az ayrılması söz konusu olur

• Gece beslemeleri kolaylaştığı için, anneler daha çok uyur

• Bebeğiyle daha fazla vakit geçirmesini ve yakınlığını korumasını sağlar

• Bebeği beslerken dinlenmesine olanak sağlar

• Anne ve bebeğin ilişkisini geliştirir
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Çalışan Annelerde Emzirmeyi
Koruma

• Bir çok anne işe dönmek zorunda olduğu için emzirmeyi bırakır veya

erken dönemde dışardan besin takviyesine başlar

• Sağlık personelleri annelerin işe döndükten sonra da mümkün olan

en uzun süre boyunca süt vermelerine yardımcı olabilir
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Soru

• Sorunuz: Eğer bi işveren neden bir annenin işe döndükten

sonra da emzirmesini desteklemesi gerektiğini sorarsa,

ne diyebilirsiniz?

• Birkaç cevap için bekleyiniz
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Annelerin emzirmesini desteklemek
işverenlere de bazı faydalar sağlar

• Çocukları daha sağlıklı olduğu için anneler işten daha kısa bir süre için uzak
kalacaklardır

• Bebeklerinin sağlıkları ile ilgili daha az endişeli olacaklarından, anneler kendilerini işe
daha iyi verebileceklerdir

• İşverenler kalifiye çalışanlarını kaybetmeyeceklerdir

• Kadınlar destekleyici işverenlerin yanında çalışmayı tercih edeceklerdir

• Aileler ve toplum annelere destek veren işverenlerle ilgili daha olumlu düşünecektir

• Anne sütüyle yeterince beslenmiş bebekler, gelecekte sağlıklı bir iş gücü olacaktır

24



Mesai süresince bebeği emzirmesi mümkün değilse şunlar önerilebilir

• Annelik izni boyunca bebek sıklıkla ve yalnızca anne sütü ile
beslenmelidir

• Anne ve bebek her bir araya geldiğinde –izin günleri, gece ve sabah -
emzirmeye devam edilmelidir

• İhtiyaç duyulmadıkça başka besinlere başlanmamalıdır–işe dönmeden
bir kaç gün önce başlanması yeterli olacaktır
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Mesai süresince bebeği emzirmesi mümkün değilse şunlar önerilebilir

• Sütünü sağmayı öğrenmeli ve bakıcıya bebeği beslemek üzere
bırakmalıdır

• İş yerinde eğer mümkünse üç saatte bir sütünü sağmalıdır. Bu
göğüslerini daha rahat hissetmesine ve sütün devam etmesine
yardımcı olacaktır. Süt sağıldıktan sonra göğüslerde daha çok süt
yapılacaktır

• Bakıcıya bebeği dikkatli ve şefkatli bir biçimde kaptan beslemeyi
öğretmelidir. Böylece anne eve geldiğinde bebeğin emzirme isteği
devam edecektir
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Postnatal dönemde emzirmenin başarılı biçimde başlatılıp 
sürdürülebilmesinde ana faktörlerdir...

Emzirme 
Tekniği

Aile desteği

Toplum 
Sağlık 

Uygulamaları



• Toplumdaki uygulamaların yaşamın ilk 2 yılı ve sonrasında anne 
sütü ile beslenme konusunda önemli etkisi vardır.

• Tüm sağlık kuruluşlarının emzirmeyi desteklemesi önemlidir. 

• Sorumluluk sadece doğum hastanelerine ait değildir



Emzirmenin,

• Doğal, sağlıklı ve önemli olduğunu

• 2 yıl ve üzerinde normal ve gerekli olduğunu 

• Kalabalık içinde de uygulanabilir olduğu ve takdiri

• Çalışan kadınların bu yönde desteklenmesi, özgüven kazandırılması

• Geleceğin anne adayı kız çocukları ve gençler, bebeklerin rahatça, doğal 
olarak emzirildiğini görürlerse...

Toplumun çoğunluğu tarafından uygulanan bir davranış biçimine dönmesi 
mümkündür



Toplum davranışında değişiklik

Sadece  sağlık personelinin görevi olmayıp, tüm eğitim kurumları ve sivil 
toplum kuruşlarının katılımı ile sağlanabilir

Anne ile yapılan her görüşme, emzirmeyi özendirmek ve 
desteklemek için özel bir fırsat olabilir...



Çalışan Annelerin Hakları

• 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

• Doğum İzni - Mazeret izni: Madde 104- A) (Değişik 21/07/2004-25529 
sayılı Resmi Gazete.) Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve 
doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta 
süre ile aylıklı izin verilir.



• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici İş
Göremezlik Ödeneği başlıklı 18. Maddesi c bendinde de Sigortalı kadının analığı 
halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi 
bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, 
çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave 
edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. 

• 4857 Sayılı İş Kanununun Analık halinde çalışma ve süt izni başlıklı 74. Maddesinde 
de Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak 
üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.



Memur Süt İzni

• 6111 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten sonra mezkur maddenin (D) 
fıkrası ile; “Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası 
analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç 
saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin 
hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın 
memurun tercihi esastır.”



Misyonumuz gelecekte tüm bebeklerin 
ilk 6 ay sadece anne sütü, devamında ise 
tamamlayıcı besinlerle beraber 2 yıl ve 

üzerinde süre ile anne sütü almaya devam 
etmesidir.

TEŞEKKÜRLER



Emzirmenin Korunması
ve 

Uluslararası Mama Kodu Yasası 



Öğrenme Hedefleri

• Pazarlamanın bebek beslenmesine olan etkilerini tartışmak

• Uluslararası Mama Kodunu ana hatlarıyla belirtmek

• Ailelerin mama pazarlamasından korunması için sağlık çalışanlarının 
yapabileceklerini sıralamak

• Olağanüstü durumlarda bağış olarak gelen mamalarla ilgili yapılacakları saymak

• Pazarlama uygulamalarına karşı yapılacakları tartışmak



Handan hanım ilk çocuğuna gebedir ve özel bir hastanede izlemleri yapılmaktadır.
İzlemlere gittiğinde hastanenin duvarlarında mama firmalarının reklamlarında sağlıklı
bebek resimleri görmekte, izlem sonrasında kendisine mama firmalarının bıraktığı
hediyeler verilmektedir. Son ayındaki izlemde mama firmaları indirim kartları ve
küçük bir mama ve biberondan oluşan beslenme seti hediye edilmiştir.



Pazarlamanın Bebek Beslenmesine Etkileri

• Sizce doğum yaptıktan sonra Handan Hanım bebeğini 
nasıl besleyecektir?

• Handan Hanımın bebeğini emzirme kararı üzerinde, 
verilen hediyelerin nasıl bir etkisi olabilir?



Pazarlamanın Olumsuz Etkileri

• Emzirmeye verilen önemi azaltarak anne sütüyle 
besleme oranlarını düşürebilir.

• Annelerin emzirme kararı yanlı ve doğru olmayan 
bilgiler nedeniyle engellenebilir.



Anne sütü muadillerinin 
pazarlanmasında kullanılan yöntemler 

neler olabilir?



Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasında Kullanılan Yöntemler

Televizyon ve 
radyo 

reklamları
Gazete ve 

dergilerdeki 
reklamlar

Bill board 
reklamları

Web siteleriÖzel fırsatlar

İndirimli 
fiyatlar

Gebe kadınlar 
ve anneler için 

gönderiler



Yetersiz Eğitim

• Topluma yeterli bilgilendirme ve eğitim yapılamadığında 
kadının kişisel ve sosyal desteği yetersiz olacaktır.

• Yanlış bilgilendirilmiş aile, yakın çevre ve sağlık çalışanları 

– Kadının özgüvenini sarsar.

– Çelişkili bilgilerle kafası karışır.

– Bebeğini emzirme yeteneği konusunda kuşkuya düşebilir.



Anne Sütü Yerine Geçen Ürünlerin Pazarlanmasında Uluslararası 
Mama Kodu

• Uluslararası kod bir kanun değildir; 

– Dünya Sağlık Asamblesinde emzirmenin korunması 
amacıyla, uluslararası düzeyde sağlanan kolektif 
üyeliğin kararına dayalı olarak alınmış asgari bir 
tavsiyedir.

Bebek dostu olan bir hastane 
uluslararası mama koduna uymalıdır.



Uluslararası Mama Kodu

«Anne Sütünün Yerine Geçen Ürünlerin 
Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasanın» 

genel amacı; tüm bebeklerin güvenli ve yeterli 
beslenmesidir.



Uluslararası Mama Kodu

• Uluslararası Mama Kodu Uygulamasının amacına ulaşması için
– Emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi

– Annelere yeterli bilgi verilmesi

– Anne sütü muadillerinin tanıtımının ve reklamlarının yasaklanması



Uluslararası Mama Kodu
• Bu kod

– Bebek beslenmesi konusunda tarafsız ve doğru bilgi  sağlar.

– Yapay beslenen bebekler için ürünlerin seçiminde bilimsel, 
tarafsız ve çocuk sağlığını koruyan bir yaklaşım izler.

– Etiketlerin üzerinde ürünün hazırlanmasına yönelik doğru 
yönergeler ve uyarılar olmasını, ürünün güvenli bir şekilde 
hazırlanmasını sağlar.

– Bu ürünlerin güvenli ve uygun bir şekilde imalatını kabul eder, 
ancak bu ürünlerin tüketiciye pazarlanmasını kabul etmez.



Kod ve yerel uygulama

Üye devletler için kodun, kendi ülkeleri için en iyi şekilde 
uygulanması çok önemlidir.

Kod asgari bir standart olarak kabul edilmiştir ve üye devletlerden, 
toplumun ihtiyaçlarına göre bu hükümlerin güçlendirilmesi ve 
temel ilkelerinin uygulanması beklenmektedir.

Bu kodun uygulanmasında üreticiler, dağıtıcılar, meslek grupları ve 
sivil toplum örgütlerinin işbirliği yapması gerekmekle birlikte 
izlenmesine yönelik sorumluluk hükümetlere aittir. 



Kod ve Yerel Uygulama
Kodun yasa olduğu 

ülkeler (37)

• Afganistan

• Arnavutluk

• Bahreyn

• Benin

• Botswana

• Brezilya

• Burkina Faso

• Suudi Arabistan

• Pakistan

• ….

Kodun pek çok 
hükmünün kanun 

olduğu ülkeler (47)

• Arjantin

• Avusturya

• Azerbaycan

• Bangladesh

• Belçika

• Bolivia

• Fransa

• Almanya

• Danimarka

• Mısır

• …

Bazı hükümlerin 
kanun olduğu 

ülkeler (19)

• Cezayir

• Ermenistan

• Kanada

• Şili

• Kongo

• Küba

• Türkiye

• Makedonya

• İsrail

• …

Gönüllü ülkeler 
(11)

• Avusturalya

• Ekvator

• Honduras

• Kenya

• Kuveyt

• Güney Afrika

• Tayland

• …



Kod ve Yerel Uygulama
• Türk Gıda Kodeksi Bebek 

Formülleri Tebliği ve Türk Gıda 
Kodeksi Devam Formülleri 
Tebliği
– 15.08.2014 tarih ve 29089 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe girdi



İlgili Tebliğler
Bebek Formülleri Tebliği Madde  12 ; 

j) Bebek formüllerinin tanıtımı bilimsel yayınlar ile bebek bakımına özgün yayınlarla sınırlıdır. Bu 

tanıtım 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (f), (g), (ğ), (h) ve (ı) bentlerine uygun olarak yapılır ve sadece 

bilimsel bilgiler ile ürünün doğasından kaynaklanan doğru bilgileri içerir. Bu tanıtımlarda, biberonla 

beslemenin emzirmeye eşit veya daha üstün olduğunu ima edecek veya buna yol açacak bir ifade yer 

almaz.

k) Ürünlerin piyasaya arzında; tanıtım, örnek dağıtma ya da satış anında bebek formüllerinin 

satışını teşvik edici direkt olarak tüketiciye yönelik ikna edici özel görseller, indirim 

kuponları, ödüller, özel satışlar, zararına ve bağlı satışlar gibi herhangi diğer promosyonları yapmak 

yasaktır.

l) Bebek formülü üretici ve dağıtıcılarının; genel halka veya gebe kadınlara, annelere veya onların aile 

fertlerine,ücretsiz veya düşük ücretli ürünler, örnekler veya diğer promosyon hediyeleri, doğrudan veya 

sağlık sistemi ve sağlıkçalışanları yoluyla dolaylı olarak sağlaması yasaktır



Uluslararası Mama Kodunun Kapsamı

• Bebekler ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmeli, bu yaştan 
önce bebeklere başka bir besin verilmemelidir. 

• Altıncı aydan sonra ise çocuğun beslenme düzeninin bir 
parçası olmalıdır.

• Kod bebek maması üretimi ve kullanılabilirliğini engellemez.

• Altı aydan sonra tamamlayıcı besinlerin kullanımını etkilemez.



Kod Kapsamındaki Ürünler

Formül bebek mamaları

Biberonla verilebilecek ek gıdalar

Diğer süt ürünleri

Yiyecek ve içecekler

Biberon

Emzik 



Ürünlerin Tanıtımı

• Ürün etiketleri üzerinde; emzirmenin üstünlüğü, sağlık çalışanının tavsiyeleri ve sağlık riskleri açıkça 
belirtilmeli 

• Bebek formüllerinin kullanımını özendiren bebek resimleri ya da başka resimlerin etiket üzerinde 
olmaması sağlanmalı 

• Anne sütünün yerine kullanılan ürünlerin, bu kod altında halka tanıtımına izin verilmemeli 

• Sağlık çalışanlarına, bu ürünlerin kullanımı ve içeriğine yönelik bilimsel ve gerçekçi bilgilendirme 
yapılmalı, malzemeler pazarlanmamalıdır. 



Ürünler ve numuneler
• Anne sütü yerine kullanılan ürünler, ücretsiz ya da düşük maliyetli olmak 

üzere, hiçbir şekilde sağlık hizmetlerinin bir parçası olmamalıdır.  

• Sağlık kurumları, emzirmeyen kişiler için değil, ihtiyacı olan bebekler için 
bir miktar mama temin etmelidir. 

• Sağlık çalışanlarına, annelere ve ailelerine ücretsiz ürünler verilmemelidir.
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Ürünler ve numuneler

• Bazen hükümet annelere ya da yakınlarına sosyal yardım 
sağlamak amacıyla ücretsiz veya düşük maliyetle bu 
ürünlerden temin etmektedir:

Bu durumda ürün her bebek için ihtiyacı olduğu ölçüde, sürekli ve 

güvenilir şekilde sağlanmalıdır (Örneğin HIV pozitif olan ve emzirmeyen 
anneler için). 

• Bebeklere verilen ürünler bağışlara bağlı olmamalıdır. 
Bağışlar herhangi bir zamanda durabilir ve bebeğe mama sağlanamaz.



Anne sütü yerine geçen ürünlerin tanıtımında, 
hastane ve sağlık kurumlarına pazarlanmasında 

başvurulan yollar nelerdir?



Pazarlamada başvurulan yollar

Hastanelere ve sağlık 
çalışanlarına ücretsiz 

malzemeler

Kalem, reçete defterleri, 
büyüme çizelgeleri, 
takvim gibi küçük 

hediyeler, Bilgisayarlar, klima gibi 
büyük hediyeler

Tatil gezileri, elektrik 
malzemeleri, yemekler, 

eğlence gibi kişisel 
hediyeler

Hastanelere, kliniklere, 
derneklere, projelere ve 

sağlık çalışanlarına 
sponsorluk Araştırma burslarına fon 

sağlama

Konferans, seminer ve 
yayınlarda sponsorluk



Mama Reklamları

İmalatçıların hepsi ürünlerinin reklamını yapar. Bu sayede insanları daha fazla 
satın almaya teşvik ederler.

Bu reklamlar annelerin kendi sütüne olan güvenini azaltır.
Bu düşünce anne sütü ile beslenmeye zarar verir.



Sağlık çalışanları aileleri pazarlamadan 
nasıl koruyabilir?



Sağlık çalışanları aileleri pazarlamadan nasıl 
koruyabilir? (1)

• Formül, çay, meyve suyu ile biberon ve emzik gibi araçları 
tanıtan reklam amaçlı posterler kullanılmamalıdır.

• Firmaların ücretsiz materyalleri ve hediyeleri kabul 
edilmemelidir.

• Ücretsiz ürünlerin, hediye ve broşürlerin annelere verilmesine 
izin verilmemelidir.

• Gebe kadınlar için düzenlenen eğitimlerde formül hazırlama 
konusunun, özellikle firma yetkilileri tarafından öğretilmesi 
engellenmelidir. 



Sağlık çalışanları aileleri pazarlamadan nasıl 
koruyabilir? (2)

• Eğer bebeğin ihtiyacı varsa, formül kullanımı bireysel olarak 
öğretilmelidir.

• Kod ihlalleri olduğu durumlarda ilgili yetkililere rapor 
edilmelidir.

• Firmalardan pazarlama materyali değil, sadece bilimsel bilgiye 
dayalı olacak şekilde ürün bilgisi alınmalıdır.

• Hastanelerin bebek dostu olarak tanımlanması için, 
Uluslararası koda ve sonradan alınacak kararlara uyulmalıdır. 



Olağanüstü durumlarda ürün bağışı

• Güvenli yapay beslenme için temiz su ve yakıt gibi temel kaynakların az olduğu ya da olmadığı 
zamanlarda, olağan dışı durumlarda yetersiz beslenme, hastalık ve ölüm riski artmaktadır. 

– Anne sütü alamayan küçük çocuklar enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmektedir.

• Acil durumlarda pek çok kaynak; bebek formülü, yiyecek ve biberon bağışları sağlansa da, yetersiz ve 
yanlış bilgilendirme söz konusu olabilir. 



Olağanüstü durumlarda ürün bağışı
• Bu bağışlar aşağıdaki nedenlerden ötürü 
reddedilmelidir: 

– Çok fazla mama gönderildiğinde saklama, depolama ve 
bertaraf edilmesi konusunda problemler olabilir.

– Reklam markaları annelere tavsiye edilen markalar gibi 
düşünülebilir.

– Tarihi geçmiş ya da uygun olmayan formüllerin kullanımı 
güvensiz olabilir



Olağanüstü durumlarda sınırsız ürün dağıtımının 
riskleri

• Yenidoğan formül numuneleri yaygın ve kontrolsüz bir şekilde 
kullanılırsa, anneler emzirme yeterliliklerini ve güvenlerini 
kaybederek, gereksiz yere yapay beslenmeye başlayabilirler

• Bebekler ve aileleri formüle bağımlı hale gelir.  

• Ücretsiz ürün sunumu kesilirse , çocuklarda  malnutrisyon riski 
ortaya çıkar.

• Büyük bağışların sonrasında, firmalar ürünlerini satışa 
sunabilecekleri bir pazar yaratma niyeti içine girebilir.



Pazarlama uygulamalarına karşı 
yapılacaklar



Olgu 1

Bir firma temsilcisi, yeni ve geliştirilmiş bir formül mamanın kullanımını teşvik

etmek için hastanenin beslenme bölümünde diyetisyenleri ziyaret etmiştir.

Temsilci, geliştirilen bu mamanın özellikle yetersiz beslenme sorunu olan

bebekler için çok yararlı olduğunu söylemektedir. Aynı zamanda her anneye

ücretsiz iki kutu verebileceklerini belirtmektedir. Sağlık çalışanı bu kodu

uygulayacaksa, bu konuda nasıl yanıt verebilir?



Olgu 2

Serdar bir çocuk hekimi olmak için uzmanlık eğitimi

almaktadır. Bebek beslenmesi konusuna ilgi duymaktadır. Bir

mama firması, Serdar’ın katılacağı konferans için katılım,

seyahat ve konaklama ücretlerini karşılamak amacıyla

sponsorluk sağlama imkânı sunmaktadır. Serdar bu

sponsorluğu kabul ederse, neler olabilir?



İHLALLER
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BEBEK DOSTU OLMAK



Oturum Hedefleri:
Bu oturumun tamamlanmasından sonra, 
katılımcılar için aşağıdakiler  mümkün olacaktır:

1. Bebek-dostu uygulamalarının ne anlama geldiğini 
açıklayabilmek -20 dakika,

2. BDH (Bebek Dostu Hastane) değerlendirmesi 
sürecini tanımlar-10 dakika,

3. BDH’nin mevcut programlara nasıl entegre 
edilebileceğini tartışır-5 dakika

Toplam oturum süresi -35 dakika



Kursun Amacı Nedir?
• Tüm personele annelerin bebeklerini doğum

sonrasında en erken zamanda emzirebilmeleri ve
sadece anne sütü verebilmeleri için gerekli
danışmanlık hizmetlerini sunabilecek şekilde bilgi,
deneyim ve donanım kazandırmak,

• Dolayısıyla, bu kuruluşun Bebek Dostu Hastane
unvanı kazanmasını sağlamaktır.



Bebek Dostu Bir Sağlık Kuruluşu

• Başarılı emzirmede on adım prensiplerini uygular,

• Anne sütü muadilleri üreten ve dağıtan şirketlerden 
ücretsiz malzemeleri veya numuneleri ve hiçbir 
promosyon malzemesini kabul etmez,

• Anne sütü almayan bebekler için en uygun beslenme 
ve bakımı sağlar.



Başarılı Emzirmede On Adım
1. Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanması ve bunun düzenli aralıklarla tüm sağlık 

personelinin bilgisine sunulması

2. Tüm sağlık personelinin bu politika doğrultusunda eğitilmesi

3. Hamile kadınların  emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi

4. Doğumu izleyen yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için annelere yardımcı 
olunması

5. Annelere emzirmenin nasıl olacağı ve bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün 
salgılanmasını nasıl sürdürebileceklerinin gösterilmesi

6. Tıbben gerekli görülmedikçe, yenidoğanlara anne sütünden başka bir yiyecek ya da 
içecek verilmemesi

7. Anne ile bebeğin 24 saat bir arada kalmalarını sağlayacak bir uygulamanın 
benimsenmesi

8. Bebeğin her isteyişinde emzirilmeye teşvik edilmesi

9. Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik türünden herhangi bir şey verilmemesi 

10. Annelerin, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, 
karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini 
yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında 
bilgilendirilmeleri



1. Adım: Politika…

• Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika 
hazırlanması ve bunun düzenli aralıklarla 
tüm sağlık personelinin bilgisine sunulması



Hastanelerin görünür, yazılı bir politikalarının 
olması neden önemlidir?

• Politika personel ve servisin günlük uygulamalarında ne
yapmaları gerektiğini tanımlar. Ayrıca, ebeveynlerin almayı
bekleyebilecekleri bakımı bilmelerine yardımcı olur.

• BFHI gerekliliklerini karşılamak için, politika, anne sütü muadili
mama, biberon, emzik ve promosyon malzemelerini
yasaklaması yanı sıra, on adımın tamamını kapsamalıdır.

• Politika, HIV prevalansının yüksek olduğu bölgelerde,
emzirmeyen annelerle ilgili olarak, personel ve servislerin
rutin uygulamalarında neler yapmaları gerektiğini açıkça
tanımlamalıdır.



2. Adım: Eğitim…

• Tüm sağlık personelinin bu politika 
doğrultusunda eğitilmesi



Kendi sağlık personelini eğitmek bir hastane için 
neden önemlidir?

• Bilgili personel yönetim ile birlikte, gerekli 
değişiklikleri yapabilir, destekleyici olmayan 
uygulamaları ortadan kaldırır ve anne ve 
bebeklere emzirme konusunda  yardımcı olan 
bebek dostu uygulamaları geliştirir.



Eğitim içeriği ve süresi 

• Gebelerle, annelerle, yeni doğanlarla ve 
çocuklarla teması olan bütün sağlık personeli 
en az 17 saat teorik - 3 saat pratik olacak 
şekilde emzirme ve laktasyon yöntemi 
konusunda hizmetiçi eğitim almalıdır.



3. Adım: Gebe eğitimleri…

• Hamile kadınların  emzirmenin yararları ve 
yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi



Bir hastane için hamile kadınlar ile konuşmak ne 
için önemlidir? 

• Hamile kadınlar bebek maması gibi ticari bir ürünü 
teşvik etmeyen doğru bilgiye ihtiyaç duyarlar. 

• Bu bilgiler kadına özel (kişiye özel) olmalıdır. 

• Eğer hamile kadınlar bilgiyi bilgili bir sağlık çalışanı ile 
tartışamazlarsa, yanlış bilgilere dayalı kararlar 
alabilirler.



• Doğumu izleyen yarım saat içinde emzirmeye 
başlamaları için annelere yardımcı olunması

4. Adım: Erken Tensel Temas…



Neden anne ve bebeklerin erken temas 
etmesine yardımcı olmak önemlidir?

• Ten tene temas şunlara yardımcı olur:

– Bebeği sıcak tutmak, nefes ve vücut ısısını sabitlemek 

– Emzirmeyi başlatmak 

– Anne ve bebeğin birbirlerini tanıması

• Bebek veya annenin doğumda acil tıbbi bakıma 
ihtiyacı varsa, ten teması bebek ve annenin 
durumunun stabil olduğu en kısa sürede başlayabilir.



5. Adım: Emzirmeye Yardım…

• Annelere emzirmenin nasıl 
olacağı ve bebeklerinden ayrı 
kaldıkları durumlarda sütün 
salgılanmasını nasıl 
sürdürebileceklerinin 
gösterilmesi



Bebeğini nasıl besleyeceğini anneye göstermek neden 
önemlidir?

• Bazı anneler aile ve arkadaş ortamında az da 
olsa emzirme eylemini görmüş olabilirler. 
Onlara bazı ana noktaları göstermek 
emzirmenin iyi gitmesine yardımcı olabilir.



Bir bebeğin emzirme pozisyonu ile ilgili ana noktalar 
nelerdir?

• Bebeğin pozisyonu şöyle olmalıdır:

– Kulak, omuz ve kalça düz bir hat üzerinde aynı 
doğrultuda, böylece, boyun ne ileri ne de geriye 
bükülmüş şekilde;

– Bebek annenin vücuduna yakın, meme bebeğe 
doğru değil, bebek memeye yakın hale getirilmiş;

– Baş, omuzlar ve  eğer yenidoğansa tüm vücut 
desteklemiş;

– Bebeğin burunu ile meme ucu karşılıklı halde.



Bebeğin memeye yerleştiğini gösteren ana 
noktaları nelerdir? 

İyi yerleşmenin belirtileri şunlardır:

– Çene memeye dokunmuş (ya da çok yakın)

– Ağız genişçe açık

– Alt dudak dışa dönük

– Areola: bebeğin ağızının üstünde, altındakine göre daha 
fazla görünür



Etkili emmenin belirtileri nelerdir?

• Etkin emzirme belirtileri şunlardır:

– Yavaş, derin emme ve yutma sesleri

– Yanaklar dolgun, içe çökük değil

– Bebek sakince besleniyor

– Bebek kendi kendine beslemeyi bitiriyor ve memnun 
görünüyor

– Anne acı hissetmiyor



Anne bebeği için sütünü sağlıyorsa, hangi noktalar 
sağma işleminde yardımcı olabilir?

• Eğer anne yapabiliyorsa, elle sağma yöntemi yardımcı 
olabilir

– Sütün akmasını sağlayın

– Süt kanallarını bulun

– Kanallar üzerinde memeye baskı uygulayın

– Bunu memenin her yerinde tekrarlayın



Eğer bebek emzirilmiyorsa, annenin beslenme hakkında ne 
öğrenmeye ihtiyacı vardır? 

• Annenin şunları bilmesi gerekir:

– Hangi tür beslenme idamesinin onun durumunda kabul 
edilebilir, mümkün, uygulanabilir, ekonomik, sürdürülebilir  
ve güvenli olduğu

– Anne sütünün yerine konacak besinlerin güvenli bir şekilde 
nasıl elde edileceği, hazırlanacağı ve verilebileceği



6. Adım: Sadece Anne Sütü…

• Tıbben gerekli görülmedikçe, yenidoğanlara 
anne sütünden başka bir yiyecek ya da içecek 
verilmemesi.

Kabul edilebilir   tıbbi nedenler
(metabolik hastalıklar,
ilaç kullanımı vs.)



Yeni doğan bebeklere sadece anne sütü vermek 
neden önemlidir? 

• Anne sütü bebeği korumak için sistemini bir sıva gibi 
kaplar. Diğer sıvılar veya gıdalar bu korumayı alıp 
götürebilir. Yine diğer sıvılar ve gıdalar bebeği 
enfeksiyona maruz bırakabilir.



7. ve 8. Adım

• Anne ile bebeğin 24 saat bir 
arada kalmalarını sağlayacak bir 
uygulamanın benimsenmesi

• Bebeğin her isteyişinde 
emzirilmeye teşvik edilmesi



Anneler ve bebekler için  24 saat  bir arada olmak 
neden önemlidir?

• Bebekle bir arada kalmak, bebeğin besleme ipuçlarını ve
bakımının nasıl yapılacağını öğrenmek için annelere yardımcı
olur.

• Anneye, bebeğini saate bağlı beslemektense, ipuçlarına
cevaben (isteğe bağlı beslenme) beslemeye yardım eder.

• Beslenmek için ağlamak zorunda kalan bebekler, enerjiyi
ağlamaya harcarlar ve iyice beslenemeden uykuya dalabilirler.



9. Adım: Biberon ve/veya emzik…

• Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik 
türünden herhangi bir şey verilmemesi 



Bebeğe biberon ve emzik vermekten kaçınmak neden 
önemlidir? 

• Biberon ve/veya emzik kullanımı şunlara yol açabilir:

– Bebeğin emzirmeyi öğrenmesini engeller

– Süt üretimini etkiler

– Anneye (veya sağlık çalışanına) bebek bakımı için zorluk 
oluşturduğunu ve yardım gerektirdiğini gösterir



10. Adım: Anneye destek…
• Annelerin, taburcu olduktan sonra da 

emzirmeye devam edebilmeleri, 
karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri ve 
bebekleri ile kendilerinin kontrollerini 
yaptırabilmeleri için başvurabilecekleri sağlık 
kuruluşları hakkında bilgilendirmeleri



Anne ve bebek doğum sonrası hastaneden taburcu 
olduktan sonra  anne sütü ile beslenme konusunda 

nereden yardım ve destek alabilir? 

• Emzirme ve bebek bakımı ile ilgili diğer konularda  destek 
şuralardan gelebilir:
– Aile ve arkadaşlar

– Sağlık çalışanları

– Organize destek grupları ve danışmanlar

– Resmi olmayan ya da gönüllü destek grupları ve danışmanlar

– Diğer sosyal hizmetler



Mama Kodu…

• Hastaneler, Bebek Dostu olarak kabul 
edilebilmek için, Uluslararası Yasa ve sonraki 
kararlarına uymak zorundadır

• ‘Anne sütü muadillerinin pazarlanmasıyla ilgili 
uluslararası yasa’ nın genel amacı, tüm 
bebeklerin güvenli ve yeterli beslenmesini 
sağlamaktır.



Bu amaca ulaşmak için siz nasıl yardımcı 
olabilirsiniz? 

• Bu amaca ulaşmak için bizler:

– Emzirmeyi, teşvik edin, destekleyin ve  koruyun.

– Anne sütü muadillerinin uygun şekilde ve gerektiğinde 
kullanılmasını sağlayın

– Bebek beslenmesi konusunda yeterli bilgi sağlayın

– Anne sütü muadillerinin reklamı ya da diğer tanıtım 
yöntemlerini yasaklayın.

– Mama Kodu ihlallerini (ve /veya yerel kanunlarla ilgili 
ihlalleri) ilgili yetkililere raporlayın. 



Anne dostu doğum uygulamaları…

• Anne dostu doğum uygulamaları kadının kendini yetkin, 
kontrol altında, desteklenmiş hissetmesine yardımcı olur

• Hangi travay ve doğum  uygulamaları bu amaca ulaşmaya 
yardım eder?

• Destekleyici uygulamalar şunları içerir:
– Travay sırasında destek,

– İnvazif girişimlerin sınırlanması,

– Ağrı kesicilerin etkilerine dikkat etmek,

– Hafif yiyecek ve sıvıların sunulması

– Gereksiz sezaryen doğumdan kaçınmak  ve

– Erken anne ve bebek temasına olanak sağlamak



• Kuruluşlar, BDH uygulamalarını yerleştirmek için 
çalışırken amaç sadece bir plaket veya ödül 
kazanmak değildir. 

• Hepsinden önemlisi,  anneler ve bebeklere iyi 
uygulamalar yaparak daha geniş topluluğa yararı 
arttırmaktır. 

• Girişim, Emzirme dostu girişiminden daha çok  
Bebek Dostu girişimidir.  Bu nedenle, bebek dostu 
girişimi uygulamalarının büyük bölümü, aynı 
zamanda emzirilmeyen bebekler ve annelerine de 
yarar sağlar. 



Bebek Dostu Değerlendirme 
Süreci



Neden kendi kendine değerlendirme (KKD) ?

1. Mevcut durumun ortaya çıkarılması ve kurum 
personelinin sürece dahil edilmesi,

2. Bebek Dostu Eylem Planının oluşturulması,

3. Eylem Planı için bütçe ve finansman sağlanması,

4. Süreç için eğitim ihtiyacının belirlenmesi,

5. İlk kez Bebek Dostu olacak kuruluşların Ulusal 
Değerlendirme öncesinde yeterliliğini kanıtlaması.

6. Personel farkındalığı oluşturmak



• KKD tamamlandıktan sonra  hastane Bebek 
Dostu Komitesi ve yöneticileri değerlendirme 
sonucuna göre eksikliklerin tamamlanması 
veya yararlı değişikliklerin yaygınlaşması için 
diğer personele yardım etmek  zorundadır.

• Eğer hastane KKD formundaki tüm soruları 
‘Evet’ olarak cevaplayabiliyorsa Dış 
Değerlendirme isteyebilir. 





Bebek Dostu Hastane Başvurusu

Hastanenin KKD Formu ile İllerinin Halk Sağlığı 
Müdürlüğüne Başvurusu

İl Halk Sağlığı Müdürlüğünün Kurumu uygulamalar 
yönünden yeniden KKD formu ile değerlendirmesi

Uygun Değerlendirme durumunda İl Halk Sağlığı 
Müdürlüğünün Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna resmi 
yazı ile başvurusu

Ulusal Değerlendirme



Dış Değerlendirme=Ulusal Değerlendirme
Süreci

• Halk Sağlığı Müdürlüğünden konunun uzmanı kişiler 
tarafından hastaneye ön ziyaret yapılır.

• Politika ve eğitim süreçleri değerlendirilir.

• Değerlendirme süreci hakkında bilgilendirme yapılır

• Hastanenin dış değerlendirme için hazır olup 
olmadığına karar verilir.

• Bu değerlendirmelerde kuruluşun hazır olmadığının 
görülmesi süreç ile ilgili problem yaşandığını gösterir. 
Kuruma eksiklerini tamamlaması için destek olunması 
ve cesaretlendirilmesi gerekmektedir.



Ulusal Değerlendirme Süreci

• Dış değerlendirme için hazır olan hastaneler 
“Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme 
Ekibi” tarafından ziyaret edilerek, 

• Uluslararası dokümanlardan adapte edilerek 
hazırlanmış standart formlar kullanılarak 
değerlendirme yapılır.

• Hamile kadınlar ve yeni doğum yapmış anneler 
ile yapılan görüşmeler değerlendirmenin 
anahtarıdır. 



Ulusal Değerlendirme Süreci

• İlk 3 adımdan herhangi biri eksik olmamalıdır.

• Kurumun süreç içinde daha önce hazırladığı 
KKD formları ve faaliyet raporu gerekirse 
incelenebilir.

• Hastanenin değerlendirme sonrası 100 
üzerinden en az 80 puan alması gereklidir. 



Değerlendirme sonrası

• Ulusal Değerlendirme ekibi tarafından 
değerlendirilen her hastane/kuruluş için 
değerlendirme raporu ve dosyası hazırlanır.

• Dosya Anne Sütü Komitesi’ne sunulur.

• Hastanenin “Bebek Dostu Hastane” ünvanı alıp 
almadığının kararı “Anne Sütü Komitesi” tarafından 
verilir.

• Karar Halk Sağlığı Müdürlüğü aracılığı ile kuruluşa 
tebliğ edilir.

• Unvan alamayan kuruluşlar eksiklerini tamamlayarak 
tekrar başvurabilirler.



Bebek Dostu çalışmalarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanması: Sürekli izlem ve Yeniden dış değerlendirme

Bebek Dostu Hastane yıllık KKD

İlin Halk Sağlığı Müdürlüklerince 2 yılda bir KKD

Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna 6 ayda bir
değerlendirilen kuruluşların durumu hakkında
bilgi verilmesi

5 yılda bir Ulusal Değerlendirme=Yeniden Dış
(Ulusal) Değerlendirme



AİLE SAĞLIĞI BİRİMİNİN BEBEK DOSTU DURUMU

HAYIR

Birimin Bebek Dostu Aile Sağlığı Birimi 8 Öneriye göre 
eğitim ve hazırlıklarının tamamlanması

" Değerlendirme Formu"  ile Halk Sağlığı Kurumu 
Program sorumlusu ve yetkili kişilerce 

değerlendirilmesi ve Değerlendirme sonucuna göre 
unvan verilerek resmi yazı ile Çocuk Ergen Sağlığı Daire 

Başkanlığına bildirilmesi

EVET

2 Yılda bir kez  " Değerlendirme Formu"  ile Halk Sağlığı 
Kurumu Program sorumlusu ve yetkili kişilerce 

değerlendirilme

Birimde yer değişikliği, çalışan değişikliği gibi 
durumlarda eksik öneriler tamamlanarak birim 

yeniden değerlendirilir ve Bebek Dostu kriterlerinin 
devamı sağlanıyorsa  unvan devam ettirilir.



Mevcut Programlara BDH Uygulamalarını 
Entegre Etmek

• BDH ölçülebilir uluslararası kriterlere ve standartlara sahiptir. 
Hastanede kalite ve akreditasyon sistemi mevcutsa, bu 
sistemin planlama ve izleme araçları BDH uygulamalarını 
değerlendirmede kullanılabilir. 

• BDH uygulamaları hastanede; 
– Doğum ve çocuk servislerinin sorumluluğunda, 

– Emzirme veya bebek/küçük çocuk beslenmesi komitesi veya kalite 
biriminin bir parçası olabilir. 



• BDH uygulamalarının kalite komisyonunun 
sorumluluğunda olması;

– BDH uygulaması için kaynak sağlamaya yardımcı 
olduğu gibi, 

– Anne sütü ile beslenmeyi destekleyici 
uygulamaların öneminin daha iyi anlaşılması ve 
benimsenmesi için de yardımcı olabilir.



• Doğum hizmetlerindeki personelin uzmanlığı 
genellikle annenin ve bebeğin bakımı ile ilgilidir. 
Kalite birimindeki personelin uzmanlığı  bakım 
hizmetlerinin kalitesini geliştirmek  ve ölçmek ile 
ilgilidir.  

• BDH aynı zamanda güvenli Annelik  ve / veya 
Çocukluk Çağı Hastalıklarına Bütüncül Yaklaşım  
programları ile entegre edilebilir. 



Oturum Özeti

• BDH Kendi Kendine Değerlendirme; bir sağlık kuruluşunun,
hangi uygulamaların yürürlükte olduğunu ve hangi alanlara   
dikkat çekilmesi gerektiğini görmesine yardımcı olur.

• Kendi kendine değerlendirme sonrasında oluşturulan bir 
plan çerçevesinde değişim mümkün olabilir.

• Destekleyici uygulamalar kurumun tamamı tarafından 
benimsendiğinde Ulusal  Değerlendirme istenir.

• Sürekli izlem ve yeniden değerlendirmeler, oluşturulan 
standartların sürekliliğinin sağlanması için gereklidir.

• Eğer hastanede, kalite geliştirme programı vb. başka 
programlar varsa, BDH programı onlara entegre edilebilir.



Teşekkürler…



TAMAMLAYICI BESLENME



Öğrenim Hedefleri

•Tamamlayıcı beslenmenin tanımı ve başlama 
zamanı
•Tamamlayıcı beslenmenin ve başlama zamanının  
gerekçesi
•Tamamlayıcı beslenme için uygun besinler
•Tamamlayıcı besinlerin verilme sıklığı ve miktarı
•Tamamlayıcı beslenme sırasında emzirmenin 
devam ettirilmesi
•Uygun beslenmenin uygulanma şekli



Tamamlayıcı Beslenme

• Anne sütüne ilave olarak bebeğin yaşına, 
gereksinmesine uygun diğer besinlerin verilmesidir. 

• Tamamlayıcı besin ise; yaşamın ikinci 6 ayında, anne 
sütü ile birlikte bebeğe verilen besinlerdir.



• Tamamlayıcı besinlerin tüketildiği dönem ise 
tamamlayıcı beslenme dönemi olarak tanımlanır.

Tamamlayıcı 
beslenme

Verilen besinlerin 
anne sütünün 

yerini alması değil

Anne sütünün 
yanında destekleyici 
olarak verilmesidir



Tamamlayıcı Beslenme Dönemi

• Doğumla başlayan ve iki yaşa kadar 
devam eden yaşam dönemi, büyümenin 
çok hızlı oluşuna bağlı olarak;
– Makro ve mikro besin ihtiyacının 

yüksek olduğu,
– Beyin gelişiminin %90’ının 

tamamlandığı, 
– Barsak mikrobiyotasının erişkin halini 

aldığı çok kritik bir dönemdir. 



Başlama Zamanı

Bebek doğumdan altıncı ayın sonuna kadar
tek başına anne sütü ile beslenmelidir

Tamamlayıcı besinler altıncı ayın sonunda

(180 gün) anne sütüne ek olarak verilmelidir



Başlama Zamanı

Destekli 
oturma ve 
kaşığı 
sıyırma   
6.ay

Çiğneme ve 
yutma hareketi 
8. ay

Kendini besleme 
9-12 ay
- Her iki elle   
bardağı tutma
- Parmak besinler

Katı besine geçiş 10. aydan önce olmalı



Tamamlayıcı Beslenmeye Geçiş Zamanına Etki 
Eden Etmenler Nelerdir?

Katı besinlerle beslenme yeteneği;

• Nöromuskuler

• Sindirim

• Boşaltım

• Savunma sistemlerinin olgunlaşması ile yakından ilgilidir.

Emme ve yeme hayatın ilk 
nörogelişimsel dönüm noktalarıdır



Neden 6. Ayda Başlamalıyız

• Çocuklar büyüdükçe ve daha aktif hale geldikçe 
kalsiyum ve enerji gereksinimi artar

• Demir ve çinko depoları tükenir

• Farklı tat ve kıvamlar bebekte ısırma ve çiğneme
becerisini arttırır

• Çiğneme becerisi ağız ve dil koordinasyonunu arttırır

• Geç başlanması ileride besin reddine neden olur



Neden 6.Aydan Önce Başlamamalıyız-1

• Anne sütünün verimi azalır

• Erken başlamanın büyüme açısından bir üstünlüğü yoktur
• Anne sütünün hastalıklara karşı koruyucu etkisi azalır
• Obezite, diyabet, alerjik hastalıkların oranının artmasına neden

olur
• Enfeksiyonlar artar
• Bebekler isteksizdir
• İlk aylarda dilin dışarı itme refleksi (gag reflex) güçlüdür



Neden 6.Aydan Önce Başlamamalıyız-2

• Çiğneme becerisi 6. aydan önce gelişmez

• Baş kontrolü tam gelişmemiştir

• Böbrek fonksiyonları ve sindirim enzimleri yeterince
gelişmemiştir

• Katı besinler boğulmalara neden olabilir

• Artan gereksinmeler karşılanamaz

• Malnütrisyon, anemi gibi hastalıkların riski artar



Tamamlayıcı Besinlerde Olması Gereken
Özellikler

Enerji ve besin 
ögelerince 

zengin
Kıvamı uygun

Temiz ve 
güvenli olan

Yerel olarak 
bulunması

Satın 
alınması

Hazırlanması 
kolay

Evde bulunabilen
Bebek tarafından 
sevilen ve kolay 

yenilebilen

Çok fazla sıcak ya 
da soğuk ,tuzlu ve 
baharatlı olmayan



Besinlerin Kıvamı

6.ay 7-8. ay 9-12. ay
Yumuşak, yoğun 
kıvamlı püre 
haline getirilmiş 
besinler

Ezilmiş, kıyılmış, 
rendelenmiş 
besinler

Doğranmış, küp 
halinde, parmak 
besinler



Verilecek Besin Kaliteli Olmalı

• Bebeklerin mide kapasitesi; 

• Doğumda 30 cc

• 6. ayda 180 cc

• 1 yaşta 240 cc

• (Erişkinde 960 cc)

Kapasite küçük olduğu 
için besin seçimi çok 
önemli-yeterli ve 
dengeli beslenme



Tamamlayıcı Beslenme Dönemleri

6-8 aylık tamamlayıcı 
beslenme dönemi

9-11 aylık tamamlayıcı 
beslenme dönemi

12-24 aylık tamamlayıcı 
beslenme dönemi



6-8 Aylık Bebek Beslenmesi

•Katı gıdaya geçiş tek çeşit gıda ile başlamalı ve yeni bir besine 
geçiş en az 3 gün arayla olmalıdır

• Bu dönemde bebeğin midesi onun yumruğu kadardır. 

• Bir öğünde verilecek miktar buna göre ayarlanmalıdır.

• 1 yaşına kadar bal, çay ve hazır gıdalar verilmemelidir

• Gıdalara şeker ve tuz eklenmemelidir

• Hazırlanan besinlere et eklemek de önemlidir (kıyma olarak 
olabilir)

Temel besin anne sütü



Ek Besine Ne ile Başlayalım?

– Bebeğe ilk olarak verilecek besin yoğurt olabilir ( evde günlük 
mayalanabilir)

– Pekmez

– Sindirimi kolay mevsimine uygun sebze veya meyve püresi 
(elma, şeftali vs, cam rende kullanılmalı)

– Yemek püreleri (suyu değil!)

– Muhallebi hazırlarken şeker yerine pekmez veya küçük 
meyve parçaları kullanılmalıdır

– Yumurta sarısı 1/8 oranında başlanarak alerji durumuna 
bakılarak arttırılarak verilir. 8. ayda tam yumurta sarısı 
verilebilir.



6-8 Aylarda Besinlerin Verilme Sıklığı ve
Miktarı

Bebek her istediğinde emzirilmeli

Günde 2-3 kez tamamlayıcı beslenme

Çocuğun isteğine göre 1-2 kez ara öğün

2-3 tatlı kaşığı başlanıp 250 ml (1 su bardağı) yarısı olana 
dek arttırılır.



6-8 Aylarda Emzirilmeyen Bebek

Günde 6 kez beslenmeli



Olgu Çalışması

11 aylık Zeynep

Annesi 6.ayda tamamlayıcı beslenmeye başlamış

Halen anne sütü alıyor

– Hangi besinleri önermeliyiz?

– İnek sütü verecek miyiz? 

– Anne sütü devam ettirecek miyiz?

– Hangi sıklıkta ve miktarda verelim?



9-11 Aylık Bebek Beslenmesi

• Temel besin kaynağı anne sütü
• Aile besinleri
• Doğranmış ya da ezilmiş besinler
• Bebeğin kendisinin alabileceği besinler
• Bebeğin eliyle kavrayabileceği büyüklükteki besinler

(Finger Foods)



Bu dönemde; 

- Katı gıda çeşitleri değiştirilerek verilmeli, örneğin bir 
gün tarhana çorbası verildiyse diğer gün sebze çorbası 
verilmelidir

- Kurubaklagiller verilmeye başlanabilir

- Evde pişen zeytinyağlı/ kıymalı sebze yemekleri 
uygundur. Zeytinyağı kullanılması tercih edilir.

- Ev halkı için  pişen yemekleri az yağlı-tuzsuz  
pişirebilir, sonradan ihtiyacınız olanı ekleyebilirsiniz.

- Tuzsuz pastörize peynir verilebilir



9-11 Aylarda Besinlerin Verilme Sıklığı ve
Miktarı

Bebek her istediğinde emzirilmeli

Günde 3-4 ana öğün (ailenin yediği yemeklerden 
baharatsız ve normal yağlı-genellikle zeytinyağı

Bir seferde yeterli miktarda olmak üzere 125 ml 

(1/2 su bardağı) kadar

Çocuğa bağlı 1-2 kez ara öğün



9-11 Aylarda Emzirilmeyen Bebek

Günde 6 kez beslenmeli
Her öğünde aşağıdaki besinler 1/2-3/4  su bardağı
kadar verilmeli



12-24 Aylık Bebek Beslenmesi

• Sofra gıdaları

• Ailenin yediği yemekler (baharatsız ve 
normal yağlı- bebekler için en uygun 
yağ zeytinyağıdır)

• Beslenme zamanı aynı zamanda sevgi 
ve öğrenme zamanıdır. Bebeğinizi 
teşvik ederek sabır ve keyifle besleyin



12-24 Aylarda Besinlerin Verilme Sıklığı ve
Miktarı

Bebek her istediğinde emzirilmeli

Günde 3 kez ana öğün olarak ailenin yediği 
yemeklerden baharatsız ve normal yağlı

Bir seferde yeterli miktarda olmak üzere 

3/4 su bardağı kadar

Çocuğa bağlı 1-2 kez ara öğün



ÖZETLEYECEK OLURSAK;





Porsiyonların Ölçüsü

İlk verilen besinler az miktar 
başlanarak 3-5 günde bir 
porsiyona ulaşabilir

Bir porsiyon kabaca her kişinin 
kendi elinin açık şekilde tutacağı 
miktar olarak belirtilir

Bebek için porsiyon bebeğin 
elinin alacağı kadardır



Anne Sütü ile Beslenen ve Tamamlayıcı 
Besin Alan Bebeklerde

• Annenin süt miktarını ölçmeye gerek 
yoktur. Bunu destekleyen  hiçbir bilimsel 
çalışma sonucu yoktur. 

• Bu dönemde esas olan bebeklerin 
büyüme-gelişmelerinin izlenmesi ve anne 
sütü ile beslenmenin devamıdır.



Her çocuk 6-23 ay arası 7 temel besin grubunun 
en az 4 tanesinden her gün tüketmeli

1.Hububat, yumru kök (soğan gibi), kök ürünler

2.Baklagiller 

3.Süt ürünler (süt, yoğurt, peynir) 

4.Etler (kırmızı et, balık, kümes hayvanları ve karaciğer/organ 
etleri)

5.Yumurta

6.A vitamininden zengin meyve ve sebzeler 

7.Diğer meyve ve sebzeler 

UNICEF Infant and Young Child Feeding



Bir Yaş Altında Uygun Olmayan Besinler

• Şekerli sıvılar: Çay, kahve, kolalı içecekler, karbonatlı içecekler, 
hazır meyve suları, doğrudan inek sütü 

• Tuz
• Şeker (doğrudan şeker yerine pekmez veya meyve ile 

tatlandırılabilir)
• Bal
• Taneli kuruyemiş ve tohumlar (fındık, fıstık vb)
• Hazır besinler
• Aşırı lifli besin ve pişmemiş yulaf vb.
• Bakla (favizm)



Dikkatli Kullanılması Gereken Besinler

• Buğday ve gluten: Erken mi başlansın geç mi? Aile öyküsüne 
göre karar vermek önemlidir

• Karaciğer: Demirden ve A vitamininden  zengin iyi bir besin 
ancak  vücudun temizlik organı olması nedeniyle fazla alınması 
toksin ve aşırı A vitamini açısından sorun olabilir. Haftada 
birden fazla verilmemelidir

• Balık: Yağlı balıklar haftada ikiden fazla verilmemeli. Çocuklar 
için en uygunu hamsi. 

• Ispanak: Fitat oranı yüksek (demir ve çinko emilimini 
engelleyebilir)



Su
• İlk 6 ay suya ihtiyaç yoktur

• 6. aydan sonra ek besinlerin ardından 1-2 tatlı kaşığı 
kadar başlanabilir, bebeğin isteğine göre arttırılabilir

• 6-24 aylık ve hiç anne sütü almayan bebeklerin günlük
sıvı gereksinmesi 2-3 su bardağı kadar

• İhtiyaç sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde günde 4-6 su
bardağı

• Çocuğa günde birkaç kez susuzluğunu gidermek için içme
suyu verilmeli (kaynatılmış su)



TEŞEKKÜRLER….



TAMAMLAYICI BESLENME-2

1

ANNELERE YÖNELİK ÖNERİLER



Uygun Tamamlayıcı Beslenme

• ZAMANINDA 
>6 ay tüm çocuklara

• YETERLİ

• GÜVENLİ

Kontaminasyon riski minimal olmalı

BİBERON KULLANILMAMALI!

• UYGUN 
“Doğru uygulama; kıvam, miktar”

Çocuğun “açlık/tokluk” işareti, öğün sıklığı, yöntem 

“AKTİF KATILIM”

• EKONOMİ



Doğumdan 6. Aya Kadar

*Bebeğiniz her istediğinde, gece ve gündüz, günde toplam en az 8 kez 
emzirmelisiniz

• Bebeğinize “sadece anne sütü” verin

• Bebeğinizin yeterli kilo almadığının ya da sütünüzün yetmediğini 
düşünüyorsanız, bir sağlık kuruluşuna başvurun



6.Aydan 12. Aya Kadar

*Bebeğiniz her istediğinde emzirmeye devam edin

Sıvı yağ ile hazırlanan sebze ve tahıl çorbaları (patates, pirinç ya da 

bulgur vb.) ya da

• Kıyma ya da yumurta sarısı ile hazırlanmış yemekler (kabak dolma, 

biber dolma, sulu köfte vb.) ya da

• Yoğurtlu çorbalar (tarhana, yayla) ve ekmek ya da

• Mercimek, pirinç, bulgur, havuç, patates, domates, kuru soğan, 

sıvı yağ ile hazırlanan çorbalar ve ekmek  ya da

• Taze mevsim meyve suları ya da ezmeleri



12.Aydan 2 Yaşa Kadar

Bebeğiniz her istediğinde emzirmeye devam edin.

• Ailenin yediği yemeklerden, bir seferde yeterli miktarda olmak üzere 

(3/4  su bardağı kadar) (baharatsız ve az yağlı) 

• Peynir, ekmek (lavaş) ve taze sebze (domates, biber gibi) ya da

• Sıvı yağ ile hazırlanmış kıymalı (ya da tavuklu) sebze yemeği (patates, 

kabak, ıspanak gibi) ve yoğurt, ekmek ya da

• Sıvı yağ ile hazırlanan kurubaklagil yemeği (kuru fasulye, nohut gibi) 

ve ekmek(pirinç pilavı, bulgur pilavı) ya da 



12.Aydan 2 Yaşa Kadar

Bebeğiniz her istediğinde emzirmeye devam edin.

• Kıyma ya da yumurta sarısı, sebze eklenmiş, pirinç ya da bulgur ile 
hazırlanmış yemekler (kabak dolma, biber dolma, sulu köfte vb.) ya da 

• Yoğurtlu çorbalar (tarhana, yayla) ve ekmek ya da

• Izgara köfte, pilav (makarna, patates vb.) ya da

• Yumurta, domates, biber, peynir, sıvı yağ ile hazırlanan menemen ya da

• Yumurta, peynir (ya da domates, biber, patates, havuç gibi)  ile 
hazırlanan omlet ve ekmek

• Mevsimine göre taze sebze, meyve



Çocuklara Verilecek Besinleri 
Zenginleştirme Yolları

• Besinleri:
Hazırlarken daha koyu kıvamlı olmalı, 

akıcı ve sulu kıvamda olmamalıdır
• Çorba ve Sebze-Et Yemekleri: Çorba ve sebze ya da et ve 

sebzeden hazırlanan(mercimek çorba, sebze çorba, kıymalı 
ıspanak, kabak dolma vb) yemekler ezilerek püre kıvamına 
getirilebilir. 

7

Yemeklerin püre haline 
getirilmesi bebek 

tarafından tüketimi 
kolaylaştırır



• Çorba ve sebze yemeklerine enerji ve   besin öğesi 
yönünden zengin besinler eklenebilir. 

 Çorbalar süt, yoğurt ve benzeri besinlerle 
hazırlanabilir.

 Kuru fasulye, nohut, mercimek ve benzeri 
besinlerden eklenebilir ( kıyma, balık, tavuk gibi 
besinlerin ezilerek yemeklere eklenmesi söylenebilir)

 Bir tatlı kaşığı zeytinyağı, diğer sıvı yağlar, tereyağı ve 
yumuşak margarin gibi yağlar eklenebilir.

8



Bebekler Yemek Yemesini Doğal 
Olarak Öğrenebilirler

• Bebek desteksiz oturup, bir nesneye bakışını 
sabitleyebilirse, uzanıp onu alabilirse çevresinde 
besin olduğunda onu da alıp ağzına koyabilir 
demektir (Baby-led weaning)

• Büyüdükçe görmesi keskinleşecek ve minik parçaları 
da görecektir, beraberinde çiğneme becerisi de 
artacaktır 

9



Uyumlu (Duyarlı) Besleme

• Yapılan araştırmalar bebeklerin öncelikle 
annenin ve sonrasında da babanın dediği 
her şeyi anladığını hatta anne konuşmasa 
bile onun duygularını yüzünden 
okuyabildiğini ortaya koymaktadır.

• Bu sebeple bebeğimizi beslerken bazı 
önemli noktalara dikkat edilmelidir

10



Uyumlu (Duyarlı) Besleme

• Yemeğini yemesine yardım
etmeli

• Tepkilerine duyarlı olmalı
• Çocuğu sabırla ve yavaş

beslemeli
• Gereksiz uyarılardan 

kaçınılmalı

• Açlık belirtileri erken fark 
edilip cevap verilmeli

• Beslenme sırasında göz 
teması, konuşma, 
gülümseme önemli 

11



Uyumlu Besleme

• Çocuk dik durumda oturtulmalı
– Yediren kişi tam karşısına oturmalı
– Sakin ve cesaretlendirici şekilde konuşmalı

• Çocuk dikkat gösterdiğinde beslemeye başlamalı
• Çocuğun eline de bir kaşık verilmeli
• Çocuğun görebileceği şekilde kaşık tutulmalı
• Hazır olduğunda ise eliyle kendini beslemesine

izin verilmeli

12



Uyumlu (Duyarlı) Besleme

• Bebeğin karar vermesine izin verilmeli
– ne kadar ve ne hızla yiyeceğine
– beslenmeyi ne zaman

sonlandıracağına
• Yemeğini yemesi için desteklemeli

ama zorlamamalı
• Yemek tercihine ve yeni yemeklere

karşı tepkisine saygı gösterilmeli

13



Aileler üç değişik yoldan birisi ile 

çocuklarını beslemeye yönelirler:

• Birinci yöntem,  “Yüksek Kontrollü Yemek Yedirme” dir. Burada genelde 

çocuğun ne yiyeceğine, ne miktarda, ne zaman yiyeceğine bakan kişi 

(genelde bu annedir) karar verir. Bu genelde zorla beslemeyi içerebilir.

• Diğer bir yöntemde “Yemek Yemenin Tamamen Çocuğa Bırakılması”dır. 

Burada genelde çocuğa bakan kişi eğer çocuk açsa yemeğini yiyeceğini 

düşünür. Ayrıca yeteri kadar yedikten sonra çocuğun yemek yemeyi 

bırakacağına inanabilir.

• Üçüncüsü de çocuğa bakan kişinin  “Çocuğun İsteği ve Eğilimlerine 

Bakarak Beslemesidir.  Burada çocuğa bakan kişi genelde çocuğu 

destekler, över, güzel sözler söyler.



Ailelere Öneriler

• Çocuğun besinleri ayrı bir kaba konulmalı ve  böylece yeterli 

miktarda besin aldığı anlaşılabilmeli

• Çocuğun yemeğini yemesinin aktif olarak desteklenmesi için 

öğün boyunca çocuğa eşlik edilmeli ya da birlikte oturulmalı 

• Çocuğun acele ettirilmemesi gerekli, çocuğun biraz yemek 

yiyip biraz oyun oynayabileceği ve yeniden yemeğe devam 

edebileceği unutulmamalı

• Çocuk uykuluyken yemek yedirilmemeye dikkat edilmeli



Yemek Anları Mutlu Geçsin

• Yemek anları savaşa dönüşmemeli.
• Yemek seçimleri çocukluk döneminde fark etmeden öğrenilir.
• Çocuğun damak tadının yanı sıra ailede var olan beslenme
alışkanlıkları bu seçimleri etkileyebilir
• Örneğin, et yemeyi seven bir babanın oğlu da kırmızı eti çok
severken her gün çeşit çeşit sebze yiyen annenin kızının da
sebzeyi sevmesi gibi

16



• Bazı alışkanlıkların bebeklikte oluştuğu 
unutulmamalı

• Çok ağlayan çocuğa şeker verildiğinde 
susması o an için kurtarıcı olabilir; 
büyüyüp işadamı olduğunda kriz 
yönetiminde stres altındayken tatlı 
yiyerek sakinleşmeye çalışması ise 
bebekliğinden edinmiş olduğu bir 
alışkanlıktır

17



• Bebeği konusunda iştah sorunu yaşayan bir anne 
yemek saatlerini değişik alternatifler sunarak, 
oyunlaştırmalar yaparak etkili hale getirebilir 

• ‘’Balık tutmaya ne dersin?’’

18



Peki Gıdaları Hazırlarken 

Nelere Dikkat Etmeli

19



Güvenli Gıda Hazırlamanın 5 Anahtarı

1- El temizliği

2- Çiğ ve pişmiş olanın ayrılması

3- İyi pişirme

4- Gıdaların uygun sıcaklıklarda 

saklanması

5- Güvenli su ve işlenmemiş gıdaların

kullanılması

20



Besin Hijyeni

• Yemek hazırlanmadan ve yemekten önce 
mutlaka eller yıkanmalıdır 

• Kullanılan mutfak malzemeleri, tabak ve 
bardaklar temiz olmalı, çiğ ve pişmiş besinler 
hazırlanırken farklı kap ve araçlar kullanılmalıdır 
(çapraz kontaminasyon riski)

• Yiyecekler kaşıkla verilmelidir 

• Önemli bir bulaş kaynağı olan biberonun 
kullanılmaması bu nedenle önemlidir 

21



Besinlerin Hazırlanması ve Saklanması

• Yiyeceklerin güvenle tüketilmesi için pişirme 
sıcaklığının 70˚C’ye ulaşması gerekir. Özellikle et, 
tavuk, balık, yumurta gibi yiyecekler iyi 
pişirilmelidir (termometre kullanılabilir)

• Yiyecekler güvenli bir şekilde saklanmalı ve 
hazırlandıktan sonra oda sıcaklığında 2 saatten 
fazla bekletilmemelidir. 

• Yiyecekler küçük miktarlarda hazırlanmalı; 
buzdolabında 3 günden fazla bekletilmemeli ve 
hemen tüketilmelidir

22



Örnek Tarifler:
Ev  yoğurdu: Kaynatılmış süt (el dayanır dayanmaz 
sıcaklık)+yoğurt (100 ml süte yaklaşık 1 çay kaşığı yoğurt)   kalın 
bir örtü ile sarılır ve 3-4 saat ılık bir yerde mayalandırılır. Her gün 
taze yoğurt verilmelidir.

Meyve püresi: Meyve yıkanıp kabukları soyulur. Rendelenir.
Cam rende kullanılmalıdır

Sebze çorbası:1 küçük boy patates, 1/ 2 havuç, 1 küçük kabak,   
2-3 yaprak ıspanak. Pişirilen sebzeler süzgeçten geçirilir ve en son 
1 yemek kaşığı zeytinyağı eklenir. İçine çocuğun yaşına göre 
kıyma/tavuk/ bulgur/pirinç/nohut konabilir

23



İkinci Yaşta Emzirmenin Devam
Ettirilmesi

• Anne sütü 12-24 aylar arasında enerji gereksiniminin %35-40’ını 
sağlar

• Yağ içeriği yüksektir

• Enerji ve esansiyel yağ asidi kaynağıdır. 

24



İkinci Yaşta Emzirmenin Devam Ettirilmesi

• Hastalık döneminde anne sütü alımı iyidir

• Hastalık süresince daha uzun süre ve daha sık 
emzirme önerilir

• Uzun süreli emzirme nihai boyu arttırır

25



BEBEĞİN BESLENMESİNİ ÖZEL ZAMAN OLARAK 
ALGILAYIN VE BEBEĞİNİZİ MUTLU EDİN

27

TEŞEKKÜRLER…



Bebek Dostu Değerlendirme 
Süreci



Bebek Dostu Ulusal Değerlendirme

DSÖ ve UNICEF’in geliştirdiği Bebek ve Küçük Çocuk Beslenmesi 
için Küresel Strateji, 2002 yılında Dünya Sağlık Asamblesi 
tarafından onaylanmıştır. Bu strateji doğrultusunda 2006 
yılından sonra UNICEF ve WABA temsilcilerinden oluşan küçük 
bir çalışma grubu On Basamak’ın uygulanmasında kurumların 
başarılarını değerlendirmek için 1991 yılında oluşturulan 
rehberlerde revizyona giderek hastaneler ve sağlık kurumları 
tarafından kullanılabilecek önemli standartları işlevselleştirildiği
bir dizi Küresel Kriter geliştirmiştir. Bu kriterler ;

• Emziremeyen annelerin desteklenmesi
• Kodun güçlendirilmesi
• HIV ve infant beslenmesi
• Anne dostu bakım 



Bebek Dostu Hastane Değerlendirme Araçları

BDHİ değerlendirme araçları:

• Ulusal Değerlendirme aracı (Harici Değerlendirme): 
Güncellenmiş BDHİ Global Kriterleri esas alır

• Kendi kendini Değerlendirme Aracı (Hastane yönetimi 
özdeğerlendirme aracı): Anne ve personelin ne bildiği, ne 
yapabildiği ve gözlemleyebildiğine odaklanır



Neden kendi kendine değerlendirme (KKD) ?

1. Mevcut durumun ortaya çıkarılması ve kurum 
personelinin sürece dahil edilmesi,

2. Bebek Dostu Eylem Planının oluşturulması,

3. Eylem Planı için bütçe ve finansman sağlanması,

4. Süreç için eğitim ihtiyacının belirlenmesi,

5. İlk kez Bebek Dostu olacak kuruluşların Ulusal 
Değerlendirme öncesinde yeterliliğini kanıtlaması.

6. Personel farkındalığı oluşturmak



Kendi Kendine Değerlendirme

• KKD tamamlandıktan sonra  hastane Bebek 
Dostu Komitesi ve yöneticileri değerlendirme 
sonucuna göre eksikliklerin tamamlanması 
veya yararlı değişikliklerin yaygınlaşması için 
diğer personele yardım etmek  zorundadır.

• Eğer hastane KKD formundaki tüm soruları 
‘Evet’ olarak cevaplayabiliyorsa Harici 
Değerlendirme isteyebilir. 



BEBEK DOSTU HASTANE DEĞERLENDİRME 
AKIŞ ŞEMASI

HASTANE BEBEK DOSTU MU?

EVET HAYIR

YILLIK DOĞUM SAYISI

500 ÜSTÜ 500 ALTI

Yılda bir kez  “Kendi Kendine Değerlendirme 
Formu" İl Sağlık Müdürlüğü program 

sorumlusu ve yetkili kişilerce değerlendirilir

Kuruluşun “BDH için 11 Adım” kapsamında 
eğitim ve hazırlıkları tamamlanır 

Form, resmi yazı ile 
değerlendirme talebi için 

Çocuk ve Ergen Sağlığı 
Dairesi Başkanlığına 

gönderilir

Hastaneye BDH unvanı 
verilerek resmi yazı ile Çocuk 

ve Ergen Sağlığı Dairesi 
Başkanlığına bildirilir

Hastane "Kendi Kendine Değerlendirme 
Formu" İl Sağlık Müdürlüğü program 

sorumlusu ve yetkili kişilerce değerlendirilir

80 VE ÜZERİ80 ALTINDA

DEĞERLENDİRME SONUCU

Hastanenin eksikleri  “BDH 
için 11 Adım” kapsamında 

gözden geçirilerek 
tamamlanır

80 VE ÜZERİ80 ALTINDA

DEĞERLENDİRME SONUCU

Bir sonraki yıl 
yapılacak 

değerlendir-meye 
dek rutin 
çalışmalar 
sürdürülür

Hastanenin eksikleri  
“BDH için 11 Adım” 
kapsamında gözden 

geçirilerek tamamlanır

Hastane "Kendi Kendine Değerlendirme 
Formu"  ile İl Sağlık Müdürlüğü program 

sorumlusu ve yetkili kişilerce değerlendirilir

80 VE ÜZERİ

DEĞERLENDİRME 
SONUCU

Form, resmi yazı ile, unvanın 
geri alınmasını 

değerlendirmek için Çocuk 
ve Ergen Sağlığı Dairesi 
Başkanlığına gönderilir

Bir sonraki yıl yapılacak 
değerlendir-meye dek 

rutin çalışmalar 
sürdürülür

80 ALTINDA



Ulusal Değerlendirme Süreci

• Dış değerlendirme için hazır olan hastaneler 
“Ulusal Bebek Dostu Hastane Değerlendirme 
Ekibi” tarafından ziyaret edilerek, 

• Uluslararası dokümanlardan adapte edilerek 
hazırlanmış standart formlar kullanılarak 
değerlendirme yapılır.

• Hamile kadınlar ve yeni doğum yapmış anneler 
ile yapılan görüşmeler değerlendirmenin 
anahtarıdır. 



Ulusal Değerlendirme Süreci

• İlk 3 adımdan herhangi biri eksik olmamalıdır.

• Kurumun süreç içinde daha önce hazırladığı 
KKD formları ve faaliyet raporu gerekirse 
incelenebilir.

• Hastanenin değerlendirme sonrası 100 
üzerinden en az 80 puan alması gereklidir. 



Değerlendirme sonrası
• Ulusal Değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilen 

her hastane/kuruluş için değerlendirme raporu ve 
dosyası hazırlanır.

• Dosya Anne Sütü Komitesi’ne sunulur.

• Hastanenin “Bebek Dostu Hastane” ünvanı alıp 
almadığının kararı “Anne Sütü Komitesi” tarafından verilir.

• Karar İl Sağlık Müdürlüğü aracılığı ile kuruluşa tebliğ edilir.

• Unvan alamayan kuruluşlar eksiklerini tamamlayarak 
tekrar başvurabilirler.



Bebek Dostu çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması: 
Sürekli izlem ve Yeniden dış değerlendirme

Bebek Dostu Hastane yıllık KKD

İlin Sağlık Müdürlüklerince 2 yılda bir KKD

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne 6 ayda bir
değerlendirilen kuruluşların durumu hakkında
bilgi verilmesi

5 yılda bir Ulusal Değerlendirme=Yeniden Dış
(Ulusal) Değerlendirme



Oturum Özeti

• BDH Kendi Kendine Değerlendirme; bir sağlık kuruluşunun,
hangi uygulamaların yürürlükte olduğunu ve hangi alanlara   
dikkat çekilmesi gerektiğini görmesine yardımcı olur.

• Kendi kendine değerlendirme sonrasında oluşturulan bir 
plan çerçevesinde değişim mümkün olabilir.

• Destekleyici uygulamalar kurumun tamamı tarafından 
benimsendiğinde Ulusal  Değerlendirme istenir.

• Sürekli izlem ve yeniden değerlendirmeler, oluşturulan 
standartların sürekliliğinin sağlanması için gereklidir.

• Eğer hastanede, kalite geliştirme programı vb. başka 
programlar varsa, BDH programı onlara entegre edilebilir.



Teşekkürler…



EMZİRME 
SORUNLARI

EMZİRİLEN BEBEĞİN 
İZLENMESİ VE YETERSİZ SÜT ?

1



Amaç ve Hedefler

Amaç; Yetersiz süt üretimini doğru tanımlayarak bu
sorunu yaşayan annelere uygun danışmanlık desteğini
sağlayabilmek.

Hedefler;

1. “Yetersiz süt” tanımını açıklayabilmek

2. Olağan büyüme/tartı alımı kriterlerini sıralayabilmek

3. Süt üretiminin ve alımının nasıl arttırılması
gerektiğini söyleyebilmek

4. “Yetersiz süt” durumunda anne/bebeğe yaklaşımı
açıklayabilmek

2



1. “YETERSİZ SÜT” İLE 
İLGİLİ OLUŞAN KAYGILAR

3



• Ayşe, önceki bebeği için sütünün yetersiz olduğunu hissetmiş 
ve ilk haftalardan itibaren bebeğine formül gıdalar vermişti. 

• Bu gebeliğinde de bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesinin 
bebek için önemli olduğunu duymuştu.

• Ayşe, anne sütünün önemine inanmaktadır, ancak başka hiçbir 
gıda vermeden anne sütü verebileceğinden emin değildir.

4



5

Soru: Bebeğin iyi büyümesine karşın, hangi 
belirtiler nedeniyle anneler sütlerinin 

yetmediğini düşünebilirler?



6

• Bebeğin sıklıkla ağlaması

• Uzun süre uyumaması ya da çok fazla uyuması

• Bebeğin memede durmaması ve emzirmenin zor 
olması

• Parmaklarını ya da yumruğunu emmesi

• Bebeğin sürekli emmek istemesi 

• Memede çok uzun sürelerle 

kalması



7

• Annenin ya da başka bir kişinin annenin sütünün "sulu" 
olduğunu düşünmesi

• Annenin memesini sağdığında az süt gelmesi ya da hiç 
süt gelmemesi,

• Memelerin eskisine göre daha yumuşak hale gelmesi,

• Annenin süt akması veya diğer oksitosin reflekslerini 
yaşamaması,

• Bebeğe takviye mama verildiğinde yemesi.



Soru

• Hangi belirtiler sayesinde anne, bebeğinin 
yeterli anne sütü aldığını anlayabilir? 

8



Yeterli anne sütü alımının güvenilir göstergeleri şunlardır:

• Bebeğin ikinci günden itibaren 24 saat içinde 6 ya da 
daha fazla açık ve seyreltik idrar yapması

• Her 24 saatte 3-8 arası dışkılama (ilk aydan sonra 
dışkılama daha seyrek olabilir)

• İyi kas elastikiyeti, sağlıklı deri ve kıyafetlerine göre hızlı 
büyüme

• İkinci haftada bebeğin doğum tartısında olması ve ilk 
altı ayda, ayda en az 500 gr. veya haftada 125 gr. kilo 
almasıdır.

9



YETERSİZ SÜT BELİRTİLERİ
(GÜVENİLİR)

• YETERSİZ TARTI ALIMI 

(Bir ayda  500 gramdan az, ikinci haftanın sonunda 
doğum tartısından az) 

• ÇOK AZ MİKTARDA, KONSANTRE İDRAR ÇIKARMASI

(Günde altıdan az, Sarı ve keskin kokulu)

– Eğer emzirme yanında su da veriliyorsa, idrar çıkışı 
normal olacak, ancak bebek kilo alamayacaktır

– Dışkılama 24 saatlik sürede 3-8 kez gerçekleşir, 1. 
aydan sonra sıklık azalır

10



YETERSİZ SÜT BELİRTİLERİ
(OLASI)

• Emzirmeden sonra tatmin olmuyorsa

• Bebek sık sık ağlıyorsa

• Çok sık meme emiyorsa 

• Çok uzun süre emiyorsa

• Bebek emmeyi reddediyorsa

11



YETERSİZ SÜT BELİRTİLERİ
(OLASI)

• Bebek sert ya da yeşil dışkı yapıyorsa

• Bebek az sayıda, küçük miktarlarda dışkı 
yapıyorsa

• Memeler  büyümemişse (gebelikte)

• Süt gelmiyorsa (doğumdan hemen sonra)

12



Bebeğin Yeterli Anne Sütü Alamamasının 
Nedenleri

EMZİRME İLE İLGİLİ FAKTÖRLER

Geç başlama

 Sık emzirmeme

Gece emzirmeme

 Kısa emzirme

Memeye kötü yerleşme

Memeye fazla baskı uygulanması,

 Bebeğin her isteğinde emzirilmemesi

 Biberon, yalancı emzik verme

 Ek besinler verme 13



Bebeğin Yeterli Anne Sütü Alamamasının 
Nedenleri

ANNENİN PSİKOLOJİK DURUMU

Özgüven azlığı

 Kaygı, Stres

 Emzirmeden hoşlanmama

 Bebeği kabullenememe

 Yorgunluk

 Bebeğin ihtiyaçlarına cevap verme güçlüğü 14



Bebeğin Yeterli Anne Sütü Alamamasının 
Nedenleri

ANNENİN FİZİKSEL DURUMU

 Ağır malnütrisyon

Gebelik

 Kontraseptif haplar, diüretikler

 Alkol, Sigara

 Plasenta parçası kalması

Meme gelişiminde bozukluk

Oksitosin refleksinin olmaması

15



Bebeğin Yeterli Anne Sütü Alamamasının 
Nedenleri

BEBEKLE İLGİLİ DURUMLAR

• HASTALIK 

(Güçlü ememez)

• ANOMALİ

- KALP ANOMALİSİ 

(Kilo almada güçlük çeker)

- NÖROLOJİK PROBLEMLER

16



Yetersiz süt üretiminin nedenleri

• Süt üretimini etkileyen tüm bu nedenlerle 

birlikte bebeğin emmesiyle ya da süt sağarak 

memeden süt boşalamaz ise memede süt 

üretimi azalmaya başlayacaktır.

17



Daha Çok Süt Üretimi İçin

Doğru Teknikle

Sık Sık EMZİRME  = DAHA ÇOK SÜT

18



Süt üretimine 10 adımın katkısı
• Emzirmenin öneminin ve emzirmeye ilişkin temel bilgilerin gebelikte 

verilmesi (Adım 3)

• Doğum sonrası tensel temasın sağlanması (Adım 4)

• Doğumdan hemen sonra bebeğin memeye tutulması (Adım 4)

• Bebeğin meme tutuşunun iyi olması için gereken yardımın yapılması 
(Adım 5)

• Bebeğin yalnızca emzirilmesi: su, diğer sıvılar  ve  diğer besinlerin 
verilmemesi (Adım 6)

• Bebeğin annenin yakınında tutularak beslenmeyle ilgili belirtilerin 
gözden kaçırılmaması (Adım 7)

• Bebeğin istediği sıklıkta ve süreyle emzirilmesi (Adım 8)

• Biberon ve emzik kullanımının engellenmesi (Adım 9)

• Anneye sürekli destek sağlanması ve annenin bu desteğin varlığından 
haberdar edilmesi (Adım 10) 19



2. BEBEKLERİN OLAĞAN BÜYÜME 
SÜRECİ

20



21

Ayşe, yeterli sütün belirtilerini dinlemişti. Ancak bebeğin
kaç kilo olması gerektiğini merak ediyordu. Bir önceki
bebeği iyi görünmesine karşın, yeterli kilo alamadığı
söylenmişti

Soru: Bir bebek için olağan büyüme süreci nedir?



Doğum sonrası kilo alımı

• Birçok bebek doğumdan sonra 

– sadece anne sütü ile 

– sık sık, 

– bebek istedikçe, 

– doğru tutuşla

– etkili bir şekilde 

• beslendiğinde hızlıca kilo almaya başlar.
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Doğum sonrası kilo alımı - II

• Bazı bebekler doğumdan sonra kilo kaybeder

– İntraruterin dönemde depolanan sıvıların kaybına 
bağlıdır

– İki hafta içinde kaybettiklerini geri almalıdır

• Bebek en geç 5-6 ayda doğum ağırlığının iki 
katına, 1 yılda da üç katına çıkmalıdır

23



Büyümenin izlenmesi

• Büyümenin yeterliliği, benzer yaş ve cins ile 
karşılaştırılması, zaman içinde çocuğun gösterdiği 
büyüme parametrelerinin değişimi ile belirlenir. 

• Büyüme izlenirken elde edilen antropometrik
ölçümler, referans büyüme kartları ya da tabloları 
ile karşılaştırılır.
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Standart Persentil Eğrileri

25



• Daha önce kayıt edilmiş büyüme eğrisinden önemli 
sapmalar araştırılır

• Bebek/çocuklar çoğunlukla genetik olarak belirlenmiş 
persentili takip ederek büyürler

• Doğru ve düzenli işaretlenmiş bir büyüme eğrisi, 
büyüme süreci hakkında iyi fikir verir

• Çocuğun herhangi bir zaman dilimi içinde bulunduğu 
persentili koruması beklenir

• Tüm bebeklerin takip etmesi gereken tek bir ‘doğru’ 
yoktur

26

Büyümenin izlenmesi - II



Büyümenin izlenmesi - III

Eğer bebek;

– İzlem süresi içinde kilo kaybı veya ardışık iki kontrolde kilo 
alamama 

– Ya da düşük kilo alım hızı, 0-3 aylıkta günde 20 gr.’ın
altında, 3-6 aylıkta günde 9 gr.’ın altında

gösteriyorsa, “büyüme yetersizliği” vardır.

• Kilo alma problemleri başlamadan önce emzirme 
değerlemesi yapılmalıdır

27



3. SÜT ALIMINI VE ÜRETİMİNİ 
ARTTIRMAK
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Anneye Yaklaşım

• Anneyi dinleyin ve konuyla ilgili sorular sorun

• Bebeği değerlendirin, büyüme çizelgesine bakın

• Emzirme değerlendirmesi yapın

• Anneye bulgularınızı anlatın (olumlu sözcükler ile 
yargılamadan)

• Uygun dille konuya ilişkin bilgi verin

• Önerilerde bulunun (anne için uygunluğunu sorun)

• Annenin özgüvenini geliştirin

• Destek bulmasına yardım edin 29



Süt alımının ve üretiminin arttırılması

• Yetersiz süt alımının nedenini belirleyip çözmeye çalışın
– Bebeğin memeye doğru yerleşmesi için anneye eğitim ve 

destek sağlayın

– Annenin bebeği daha sık beslemesinin yollarını bulmaya 
çalışın

• Beslenmeyle ilgili ipuçlarını anneye öğretin,
– Bir memeden diğerine geçiş için saat yerine daha gerçekçi 

ölçütler kullanmış olur

• Tensel temas ve bebeği yakınlarda tutmayı teşvik edin

• Emzik ve plastik meme ucu gibi uygulamaları engelleyin

• Bebek huzursuzsa rahatlatmak için memeye tutmayı 
önerin

30



Süt alımının ve üretiminin arttırılması - II

• Yapay besin kullanımının azaltılmasını ve 
önlenmesini sağlayın,

– Süt üretimi çok azsa, üretim artıncaya kadar bir 
destek gerekebilir.

– Ancak emme ritmini bozmamak için verilecek 
destek besin biberonla verilmemelidir.
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Süt üretiminin arttırılması

• Süt üretimini arttırmak için memelerin uyarılması ve 
sütün memeden sık sık boşaltılması gereklidir

• Önceki tavsiyeler süt üretimini artıracaktır, çünkü süt 
memeden sık sık boşaltılmış olacaktır. 
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Diğer önlemlere ek olarak yapılabilecekler

• Süt akışına yardımcı olmak için emzirme esnasında 
memeye hafifçe masaj yapması

• Emzirme aralarında sütü sağıp bunu kapla ya da 
emzirme ekleyicisi ile bebeğe vermesi

– Bebeğin emmesi  zayıf ya da emmeye isteksizse 
özellikle önemlidir

• Annenin dinlenebilmesi için aileyle bebeğin bakımını 
nasıl sağlayabileceklerini konuşması
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Diğer önlemlere ek olarak yapılabilecekler - II

• Sakıncalı değilse, süt üretimini arttırdığına inanılan 
yiyecek, içecek ya da yerel bitkileri kullanabilir.

• Bunlar annenin güvenini arttırabilir ya da 
beslenmesini destekleyebilir

Süt üretimini arttırmak için özel besin ya da 

ilaçların kullanımı doğru pozisyonla sık sık 

emzirmenin  yerini almaz
34



İzlem Sıklığı ve Süresi

• Bebeğin izlem sıklığı, durumun ciddiyetine göre 
değişir.

• Sütün yettiğinden emin olmak için, yapay besin 
kesildikten sonra birkaç hafta daha bebeğin 
izlenmesi devam etmelidir.
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İzlemde yapılacaklar

• İzlem yalnızca bebeği tartmaktan ibaret değildir.

• Gelişmeleri gözlemleyip anneye söylemelisiniz,

– Artmış uyanıklık, daha güçlü emme, daha çok
işeme ve dışkılama ve memelerdeki dolgunluk ve
süt sızması

• İzlemde anneyle görüşüp değişikliklerin etkisini de
öğrenebilirsiniz.

– Güvenini tazeleyip, iyi yaptıkları konusunda
cesaretini arttırabilirsiniz
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4. “YETERSİZ SÜT” DURUMUNDA 
YAKLAŞIM-OLGU ÇALIŞMASI

Olgu: Çiğdem Hanım, iki hafta önce hastanede
gerçekleşen doğumla sağlıklı bir erkek bebek annesi
olmuştu. Bugün kayınvalidesi Şirin Hanım ile birlikte
bebeği Uğur’u “sürekli uyuduğu” yakınması ile
hastaneye getirmişlerdi. Bütün hafta boyunca da 3 kez
kakasını yapmıştı.

Ebe Melek Hanım, bebeği tarttı ve doğum kilosuna göre
%12 kayıp buldu.
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Ebe Melek Hanım, iyi iletişim becerilerini kullanarak
geçen haftayla ilgili bilgileri edinir:

• Çiğdem Hanım ve bebeği, doğumdan sonra ikinci gün
taburcu olmuşlardı.

• Çiğdem Hanıma doğum sonrası hastanede yatarken
emzirmeyle ilgili çok az bilgi verilmişti.

• Çiğdem Hanım bebeğin emmeyi reddettiğini düşünüyor

• Kayınvalidesi Şirin Hanım bir gün önce bebeğe günde
iki kez birer biberon ballı çay vermeye başlamıştı.
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Ebe, Çiğdem Hanım’a şu soruları sorar;

• Doğumdan sonraki ilk iki günden biraz bahseder misiniz?

• Bebek ilk günlerde nasıl beslendi?

• Bebeğin beslenmesinin nasıl gittiğini düşünüyorsun?

• Bebek anne sütü dışında bir şeyler alıyor mu?

Aynı zamanda emzirmeyi gözlemler ve değerlendirir;

• Bebeğin gevşek tutulduğunu ve memeye ulaşmak için Uğur’un 
boynunun büküldüğünü görür.

• Uğur meme ucunu ağzına alır ve meme çabucak ağzından 
kaçmaktadır.

• Uğur, meme ağzından kaçınca sinirlenmekte, başını sağa sola 
çevirmekte, ağlamakta ve memeyi yeniden tutmakta 
zorlanmaktadır.
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Tartışma soruları ve olası yanıtları

Bu durumda kullanabileceğiniz olumlu noktalar nelerdir?

• Yardım arıyorlar, kaynana ilgili ve biberon yalnızca bir
gün verilmiş

Bu ailenin bilmesi gereken 4 ana konu nedir?

• Etkili emzirme için pozisyon ve meme tutuşu sağlamak

• Sık emzirme (bebek her istediğinde), gerekirse bebeği
uyandırmak

• Biberon ile su (ya da bitki çayı) verilmesini engellemek

• Eğer gerekiyorsa sütü sağıp kapla vermek.
40



Diğer önemli bilgiler

• Olanak buldukça tensel temas uygulanmalı (Emzirme kampı) 

– Anne bebek bağlanmasına ve dolayısı ile prolaktin, 
oksitosin salınımının artmasına olanak sağlar.

• Bebeğin diğer memeye geçmeden başladığı memeyi tam 
olarak bitirmesi sağlanmalı

• Süt üretiminin artması için aralıklarla sütün boşaltılması

• Yeterli süt belirtilerinin bilinmesi

İzlem önerisi

– 1-2 gün içinde beslenme ve kilo alımına bakmak için

– Beslenme ve kilo alımı toparlayıncaya kadar sürdürülmeli
41



TTT (3 T) KURAMI

• TENSEL  TEMAS

• TUTUŞ

• TAM EMZİRME
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TEŞEKKÜRLER…
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11 ÖNERİ & BEBEK DOSTU OLMAK 



 
Dersin Amacı Nedir? 

Tüm personele "Başarılı Emzirmede 11 Adım" 
çerçevesinde annelerin bebeklerini doğum sonrasında 
en erken zamanda emzirebilmeleri ve sadece anne sütü 
verebilmeleri için gerekli danışmanlık hizmetlerini 
sunabilecek şekilde bilgi, deneyim ve donanım 
kazandırmak, dolayısıyla, bu kuruluşun Bebek Dostu 
Hastane unvanı kazanmasını sağlamaktır. 

 



 
Oturum Hedefleri: 

1. Başarılı Emzirme İçin 11 Adımla özetlenen sağlık 
uygulamalarını anlatabilmeli 

2. 11 Adımın önemini ve nedenlerini açıklayabilmeli 

3. Bebek Dostu uygulamalarının ne anlama geldiğini 
açıklayabilmeli 

4. Bebek Dostu Hastane ve değerlendirmesi sürecini 
tanımlayabilmeli 

5. Bebek Dostu Hastane uygulamalarının mevcut 
programlara nasıl entegre edilebileceğini 
anlatabilmeli 



 ULUSAL DEĞERLENDİRME ANAHTARI 

      Başarılı Emzirmenin On Adımı 

tartışmaya kapalıdır. Hepsi 

birlikte, bebek dostu olmak için 

gereken minimum hastane ve 

doğum uygulamaları paketidir. 



Başarılı Emzirmede 11 Adım 

1. EMZİRMEYE İLİŞKİN YAZILI BİR POLİTİKA HAZIRLANMALI VE BU DÜZENLİ ARALIKLARLA TÜM SAĞLIK 
PERSONELİNİN BİLGİSİNE SUNULMALIDIR. 

2. TÜM SAĞLIK PERSONELİ BU POLİTİKA DOĞRULTUSUNDA EĞİTİLMELİDİR. 

3. HAMİLE KADINLAR, EMZİRMENİN YARARLARI VE YÖNTEMLERİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMELİDİR, 

4. DOĞUMDAN SONRAKİ İLK BİR SAAT BEBEKLERİN ANNELERİ İLE TEN TEMASI KURMASI SAĞLANARAK 
EMZİRMEYE BAŞLAMA KONUSUNDA YARDIMCI OLUNMALIDIR, 

5. ANNELERE, EMZİRMENİN NASIL OLACAĞI VE BEBEKLERİNDEN AYRI KALDIKLARI DURUMLARDA SÜTÜN 
SALGILANMASINI NASIL SÜRDÜREBİLECEKLERİ GÖSTERİLMELİDİR, 

6. TIBBEN GEREKLİ GÖRÜLMEDİKÇE, YENİDOĞANLARA ANNE SÜTÜNDEN BAŞKA YİYECEK, İÇECEK 
ÖNERİLMEMEMELİDİR. İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ VERİLMESİ DEVAMINDA İSE UYGUN TAMAMLAYICI 
BESLENME İLE BERABER EMZİRMENİN 2 YAŞ VE ÖTESİNE KADAR SÜRDÜRÜLMESİ KONUSUNDA AİLELER 
BİLGİLENDİRİLMELİDİR.  

7. ANNE İLE BEBEĞİN 24 SAAT BERABER KALMALARINI SAĞLAYACAK BİR UYGULAMA BENİMSENMELİDİR, 

8. BEBEĞİN HER İSTEYİŞİNDE EMZİRİLMESİ TEŞVİK EDİLMELİDİR, 

9. EMZİRİLEN BEBEKLERE YALANCI MEME VEYA EMZİK TÜRÜNDEN HERHANGİ BİR ŞEY VERİLMEMELİDİR, 

10. ANNELER, TABURCU OLDUKTAN SONRA DA EMZİRMEYE DEVAM EDEBİLMELERİ, KARŞILAŞABİLECEKLERİ 
SORUNLARI ÇÖZEBİLMELERİ AÇISINDAN BAŞVURABİLECEKLERİ SAĞLIK KURULUŞLARI ve BÖLGELERİNDE 
VARSA ANNE DESTEK GRUPLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMELİDİRLER. 

11. KURUMUN TÜM BİRİMLERİNDE BEBEK FORMÜLLERİNİN PAZARLANMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI YASA 
BENİMSENMİŞ VE UYGULANIYOR OLMALIDIR. 



1. Adım: Politika… 

• Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika 
hazırlanması ve bunun düzenli aralıklarla 
tüm sağlık personelinin bilgisine sunulması 

 



 
Hastanelerin görünür, yazılı bir politikalarının 

olması neden önemlidir? 

 • Politika personel ve servisin günlük uygulamalarında ne 
yapmaları gerektiğini tanımlar. Ayrıca, ebeveynlerin almayı 
bekleyebilecekleri bakımı bilmelerine yardımcı olur. 

• BFHI gerekliliklerini karşılamak için, politika, anne sütü muadili 
mama, biberon, emzik ve promosyon malzemelerini 
yasaklaması yanı sıra, on adımın tamamını kapsamalıdır. 

• Politika, HIV prevalansının yüksek olduğu bölgelerde, 
emzirmeyen annelerle ilgili olarak, personel ve servislerin 
rutin uygulamalarında neler yapmaları gerektiğini açıkça 
tanımlamalıdır. 

 

 



 
2. Adım: Eğitim… 

• Tüm sağlık personelinin bu politika 
doğrultusunda eğitilmesi 

 



Kendi sağlık personelini eğitmek bir hastane için 
neden önemlidir? 

• Bilgili personel yönetim ile birlikte, gerekli 
değişiklikleri yapabilir, destekleyici olmayan 
uygulamaları ortadan kaldırır ve anne ve 
bebeklere emzirme konusunda  yardımcı olan 
bebek dostu uygulamaları geliştirir. 



Eğitim içeriği ve süresi  
Gebelerle, annelerle, yeni doğanlarla ve 
çocuklarla teması olan bütün sağlık personeli en 
az 17 saat teorik - 3 saat pratik olacak şekilde 
emzirme ve laktasyon yöntemi konusunda 
hizmetiçi eğitim almalıdır. 



3. Adım: Gebe eğitimleri… 

• Hamile kadınların  emzirmenin yararları ve 
yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi 

 



Bir hastane için hamile kadınlar ile konuşmak ne 
için önemlidir?  

• Hamile kadınlar bebek maması gibi ticari bir ürünü 
teşvik etmeyen doğru bilgiye ihtiyaç duyarlar.  

• Bu bilgiler kadına özel (kişiye özel) olmalıdır.  

• Eğer hamile kadınlar bilgiyi bilgili bir sağlık çalışanı ile 
tartışamazlarsa, yanlış bilgilere dayalı kararlar 
alabilirler. 



• Doğumdan Sonraki İlk Bir Saat Bebeklerin 
Anneleri İle Ten Teması Kurması Sağlanarak 
Emzirmeye Başlama Konusunda Yardımcı 
Olunmalıdır 

4. Adım: Erken Tensel Temas… 



 
Neden anne ve bebeklerin erken temas 

etmesine yardımcı olmak önemlidir? 
 • Ten tene temas şunlara yardımcı olur: 

– Bebeği sıcak tutmak, nefes ve vücut ısısını sabitlemek  

– Emzirmeyi başlatmak  

– Anne ve bebeğin birbirlerini tanıması 

 

• Bebek veya annenin doğumda acil tıbbi bakıma 
ihtiyacı varsa, ten teması bebek ve annenin 
durumunun stabil olduğu en kısa sürede başlayabilir. 

 



5. Adım: Emzirmeye Yardım… 

• Annelere emzirmenin nasıl 
olacağı ve bebeklerinden ayrı 
kaldıkları durumlarda sütün 
salgılanmasını nasıl 
sürdürebileceklerinin 
gösterilmesi 



 
 

Bebeğini nasıl besleyeceğini anneye göstermek neden 
önemlidir? 

 

 
• Bazı anneler aile ve arkadaş ortamında az da 

olsa emzirme eylemini görmüş olabilirler. 
Onlara bazı ana noktaları göstermek 
emzirmenin iyi gitmesine yardımcı olabilir. 

 

 



 
Eğer bebek emzirilmiyorsa, annenin beslenme hakkında ne 

öğrenmeye ihtiyacı vardır?  

 

• Annenin şunları bilmesi gerekir: 

– Hangi tür beslenme idamesinin onun durumunda kabul 
edilebilir, mümkün, uygulanabilir, ekonomik, sürdürülebilir  
ve güvenli olduğu 

– Anne sütünün yerine konacak besinlerin güvenli bir şekilde 
nasıl elde edileceği, hazırlanacağı ve verilebileceği 

 



6. Adım: Sadece Anne Sütü… 

• Tıbben gerekli görülmedikçe, yenidoğanlara 
anne sütünden başka bir yiyecek ya da içecek 
verilmemesi. 

 
  Kabul edilebilir   tıbbi nedenler 
  (metabolik hastalıklar, 
  ilaç kullanımı vs.) 



Yeni doğan bebeklere sadece anne sütü vermek 
neden önemlidir?  

Anne sütü bebeği korumak için sistemini bir sıva gibi 
kaplar. Diğer sıvılar veya gıdalar bu korumayı alıp 

götürebilir. Yine diğer sıvılar ve gıdalar bebeği 
enfeksiyona maruz bırakabilir. 

 



7. ve 8. Adım 

 

• Anne ile bebeğin 24 saat bir 
arada kalmalarını sağlayacak bir 
uygulamanın benimsenmesi 

• Bebeğin her isteyişinde 
emzirilmeye teşvik edilmesi 

 



 



 
Anneler ve bebekler için  24 saat  bir arada olmak 

neden önemlidir? 
 

• Bebekle bir arada kalmak, bebeğin besleme ipuçlarını ve bakımının 
nasıl yapılacağını öğrenmek  için annelere yardımcı olur. 

• Bebek acıktığında, annenin onu derhal emzirebilmesini sağlar. Bu 
hem bağlanmaya hem de emzirmeye yardım eder. 

• Anneler, emzirme konusunda kendilerine daha çok güvenirler. 
• Anneye, bebeğini saate bağlı beslemektense, ipuçlarına cevaben 

(isteğe bağlı beslenme) beslemeye yardım eder. 
• Beslenmek için ağlamak zorunda kalan bebekler, enerjiyi ağlamaya 

harcarlar ve  iyice beslenemeden uykuya dalabilirler. 
 

 
 



İsteğe Bağlı Emzirme 

• Annenin meme vermesi için bebeğin sinirlenip 
ağlamaya başlamasını beklemesi gerekmez. 
Anne, zamanla bebeğin acıktığını yaptığı 
hareketlerden, örneğin memeyi aramasından, 
anlayacaktır. 

• İsteğe bağlı emzirme yerine bazıları “sınırsız 
emzirme” ve “bebek tarafından belirlenen 
emzirme” terimlerini kullanırlar. 

 



9. Adım: Biberon ve/veya emzik… 

• Emzirilen bebeklere yalancı meme veya emzik 
türünden herhangi bir şey verilmemesi  



Bebeğe biberon ve emzik vermekten kaçınmak  
neden önemlidir?  

• Biberon ve/veya emzik kullanımı şunlara yol açabilir: 

– Bebeğin emzirmeyi öğrenmesini engeller 

– Süt üretimini etkiler 

– Anneye (veya sağlık çalışanına) bebek bakımı için zorluk 
oluşturduğunu ve yardım gerektirdiğini gösterir 

 

 



 
10. Adım: Anneye destek… 

Annelerin, taburcu olduktan sonra da 
emzirmeye devam edebilmeleri, 

karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri ve 
bebekleri ile kendilerinin kontrollerini 

yaptırabilmeleri için başvurabilecekleri sağlık 
kuruluşları hakkında bilgilendirmeleri 

 



Anne taburcu olduktan sonra  anne sütü ile besleme 
konusunda nereden yardım ve destek alabilir?  

Emzirme ve bebek bakımı ile ilgili diğer konularda  destek 
şuralardan gelebilir: 

– Aile ve arkadaşlar 

– Sağlık çalışanları 

– Organize destek grupları ve danışmanlar 

– Resmi olmayan ya da gönüllü destek grupları ve danışmanlar 

– Diğer sosyal hizmetler 

 

 



11. Adım Mama Kodu 

• Hastaneler, Bebek Dostu olarak kabul 
edilebilmek için, Uluslararası Yasa ve sonraki 
kararlarına uymak zorundadır 

• ‘Anne sütü muadillerinin pazarlanmasıyla ilgili 
uluslararası yasa’ nın genel amacı, tüm 
bebeklerin güvenli ve yeterli beslenmesini 
sağlamaktır. 

 

 



Bebek Dostu Bir Sağlık Kuruluşu 

• Başarılı emzirmede 11 adım prensiplerini uygular, 

• Anne sütü muadilleri üreten ve dağıtan şirketlerden 
ücretsiz malzemeleri veya numuneleri ve hiçbir 
promosyon malzemesini kabul etmez, 

• Anne sütü almayan bebekler için en uygun beslenme 
ve bakımı sağlar. 

 



Bu amaca ulaşmak için siz nasıl yardımcı 
olabilirsiniz?  

Bu amaca ulaşmak için bizler: 

– Emzirmeyi, teşvik edin, destekleyin ve  koruyun. 

– Anne sütü muadillerinin uygun şekilde ve gerektiğinde 
kullanılmasını sağlayın 

– Bebek beslenmesi konusunda yeterli bilgi sağlayın 

– Anne sütü muadillerinin reklamı ya da diğer tanıtım 
yöntemlerini yasaklayın. 

– Mama Kodu ihlallerini (ve /veya yerel kanunlarla ilgili 
ihlalleri) ilgili yetkililere raporlayın.  

 

 



Mevcut Programlara BDH Uygulamalarını 
Entegre Etmek 

 

• BDH ölçülebilir uluslararası kriterlere ve standartlara sahiptir. 
Hastanede kalite ve akreditasyon sistemi mevcutsa, bu 
sistemin planlama ve izleme araçları BDH uygulamalarını 
değerlendirmede kullanılabilir.  

• BDH uygulamaları hastanede;  
– Doğum ve çocuk servislerinin sorumluluğunda,  

– Emzirme veya bebek/küçük çocuk beslenmesi komitesi veya kalite 
biriminin bir parçası olabilir.  

 



Bebek Dostu Programlarına Entegrasyon 

BDH uygulamalarının kalite komisyonunun 
sorumluluğunda olması; 

– BDH uygulaması için kaynak sağlamaya yardımcı 
olduğu gibi,  

– Anne sütü ile beslenmeyi destekleyici 
uygulamaların öneminin daha iyi anlaşılması ve 
benimsenmesi için de yardımcı olabilir. 

 



Bebek Dostu Programlarına Entegrasyon 

• Doğum hizmetlerindeki personelin uzmanlığı 
genellikle annenin ve bebeğin bakımı ile ilgilidir. 
Kalite birimindeki personelin uzmanlığı  bakım 
hizmetlerinin kalitesini geliştirmek  ve ölçmek ile 
ilgilidir.   

• BDH aynı zamanda güvenli Annelik  ve / veya 
Çocukluk Çağı Hastalıklarına Bütüncül Yaklaşım  
programları ile entegre edilebilir.  

 



Anne Dostu Doğum Uygulamaları… 

• Anne dostu doğum uygulamaları kadının kendini yetkin, 
kontrol altında, desteklenmiş hissetmesine yardımcı olur 

• Hangi travay ve doğum  uygulamaları bu amaca ulaşmaya 
yardım eder? 

• Destekleyici uygulamalar şunları içerir: 
– Travay sırasında destek, 

– İnvazif girişimlerin sınırlanması, 

– Ağrı kesicilerin etkilerine dikkat etmek, 

– Hafif yiyecek ve sıvıların sunulması 

– Gereksiz sezaryen doğumdan kaçınmak  ve 

– Erken anne ve bebek temasına olanak sağlamak 

 

 



Bebek Dostu Girişimi 
• Kuruluşlar, BDH uygulamalarını 

yerleştirmek için çalışırken amaç 
sadece bir plaket veya ödül 
kazanmak değildir.  

• Hepsinden önemlisi,  anneler ve 
bebeklere iyi uygulamalar yaparak 
daha geniş topluluğa yararı 
arttırmaktır.  

• Girişim, Emzirme dostu girişiminden 
daha çok  Bebek Dostu girişimidir.  
Bu nedenle, bebek dostu girişimi 
uygulamalarının büyük bölümü, aynı 
zamanda emzirilmeyen bebekler ve 
annelerine de yarar sağlar.  

 



TEŞEKKÜRLER 


