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Kurumumuzun bebek beslenmesindeki temel politikası ANNE SÜTÜ ile BESLENMEDİR. 

1-Hastanemizin yazılı bir emzirme politikası vardır.Hastanemizde anne sütü ile beslenmenin mümkün 

olmadığı durumlarda kullanılan ürünlerin tanıtımı, pazarlaması ile ilgili uluslararası mama kodu yasası 

benimsenmiş ve uygulanmaktadır.Bebek Dostu Hastanesi Değerlendirme  Komisyonu oluşturulmuş 

olup,bu komisyon belirli aralıklarla toplanarak bebek dostu hastane uygulamalarını değerlendirir. 

2-Emzirme politikamız ve anne sütü teşvik ilkeleri konusunda hizmet içi eğitimlerle personellerimiz  

bilgilendirilir.Kurumumuza yeni başlayan personellere eğitimleri 6 ay içerisinde yapılır. 

3-Hastanemize başvuran  gebelere “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi, Emzirme Teknikleri, Emzirmenin 

Anne ve Bebeğe Faydaları"  konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirme yapılır. 

4-Doğumdan hemen sonra bebeklerin anneleri ile ten teması kurmaları sağlanır ve doğumu takiben ilk 

Yarım saat içinde hemşire gözetiminde emzirilir.Temasın kesintisiz bir şekilde sürmesi için anneye destek 

olunur. 

5-Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi sırasında karşılaşılan güçlükler ve annelere bebeklerinden ayrı 

kalmak zorunda olduklarında anne sütü ile beslenmenin nasıl sürdürüleceği hakkında bilgi verilir. Süt 

sağma ve saklama teknikleri öğretilir. 

6-Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece,yenidoğanlaraanne sütünden başka yiyecek ve sıvı 

önerilmemektedir. İlk 6 ay sadece anne sütü verilmesi, 6.aydan sonra ise uygun ek gıda ile birlikte 2 yaş 

ve ötesine kadar emzirmenin sürdürülmesi konusunda aileler bilgilendirilmektedir.  

7-Tıbbi bir zorunluluk olmadıkça anne ve bebeğin  24 saat aynı odada kalmaları sağlanır. 

8- Hastanemizde annelerin bebeğini her istediğinde, istediği sıklıkta ve sürede gece ve gündüz emzirmesi 

,bebeğin acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması için desteklenir. 

9-Yalancı emzik ve biberon kullanmanın diş yapısını bozduğu,enfeksiyon riski taşıdığı,başarılı emzirmeyi 

engellediği vurgulanarak emzik, biberon verilmemesi için annelere ve diğer aile bireylerine eğitim verilir. 

10-Annelere hastanemizden taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaştıkları 

sorunları çözebilmeleri açısından bağlı bulundukları aile hekimliklerine veya hastanemize ulaşabilecekleri 

konusunda eğitim verilir. Düzenli poliklinik kontrolleri ile de emzirmenin devamlılığı sağlanır. 

Hastanemizde Kadın Doğum ve Çocuk polikliniği katında ve acil servis içerisinde annelerin bebeklerini 

rahatça emzirebilecekleri emzirme odası düzenlenmiştir. 
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