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BEBEK DOSTU HASTANE 

Doğum hizmeti veren hastanelerden; gebeliklerinden itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda 

bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, güncel bilgilerle eğitilmiş sağlık 

personeli ile annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler „Bebek Dostu Hastane‟ 

unvanını alıyorlar. 

 

1-DÜNYADA VE TÜRKĠYEDE BEBEK DOSTU GĠRĠġĠMĠ 

Doğduktan 2-23 saat sonra emzirilmeye başlayan yenidoğanların doğumu takip eden 28 gün içinde ölme riski 

doğumdan sonraki bir saat içerisinde emzirilen bebeklere kıyasla %33 daha fazladır; bu oranın doğduktan 1 gün veya 

daha uzun bir süre sonra emzirilmeye başlayan yenidoğanlarda iki katından fazla olduğu görülmektedir . 

Çocuk ölümlerinin %45’inin altında yetersiz beslenme yatmaktadır; 

Bebek Dostu Hastane Ġnisiyatifi; 

GiriĢimin iki ana hedefi vardır:  
Hastaneleri On Adım‟ın uygulanması yoluyla Bebek Dostu haline getirmek  

Doğum servisleri ve hastanelerinde ücretsiz ve düşük maliyetli anne sütü muadillerinin dağıtılmasını sona erdirmek. 

BaĢarılı Emzirmede 10 Öneri (On Adım) 

Temel Yönetim Uygulamaları 

1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla bir emzirme 

politikası oluşturulur. 

a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Asamblesi‟nin ilgili kararları 

eksiksiz şekilde uygulanır.  

b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan, yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur.   

c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur.  

2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması sağlanır.  

Temel Klinik Uygulamalar  

3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir.  

4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede emzirmeye 

başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur. 

5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek 

sunulur.  

6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek veya sıvı verilmez.  

7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır.  

8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek 

olunur.  

9. Biberon ve emzik kullanımı ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir.  

10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları 

merkezlerle koordinasyonu taburcu işlemleri sırasında sağlanır. 

2-ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMĠ 

Doğumdan sonra Ġlk YARIM/BĠR saat içerisinde emzirmeye baĢlanması,Ġlk 6 ay sadece anne sütü,Tamamlayıcı 

besinlere 6. Aydan itibaren baĢlanması,Emzirmenin iki yıl ve ötesine uzatılması... 

Anne sütü;  İlk 6 ayda bebeğin ihtiyacının %100‟ ünü, 6-12 ayda bebeğin ihtiyacının   %50‟ sini,12.aydan itibaren de  

%30‟ unu karşılar. 

Anne sütü ile beslenmenin yararları ; 

Bebek için; her zaman hazırdır, ısı derecesi uygundur, besin öğesi bileĢimi idealdir, koruyucu etmenler içerir, 

sindirime yardımcı aktif enzimleri, hormonlar, büyüme faktörleri, antioksidanlar içerir. 

İleriki yaşlarda ve erişkin çağda aşırı kilolu /obez olma ve Tip2 diyabet riski daha düşüktür,Emzirme bebeği rahatlatır, 

gevşetir, ağrıyı azaltır, daha çabuk uykuya dalmasını sağlar.Anne sütü ile beslenen çocukların  ileri yaşlarda  zeka 

testlerinde, okul hayatında daha başarılı oldukları gözlenmiştir. 

Emziren anneler eski kilolarına daha çabuk döner,Postpartum depresyon daha az görülür 

Ayrıca emzirme hormonları, anneyi gevşetir ve annenin daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. 

 

Hazırlayan: Yenidoğan Yoğun 

Bakım Sorumlusu  

Kontrol Eden: Kalite Yönetim 

Direktörü 

Onaylayan: Başhekim Yardımcısı 
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Ġlk süt (kolostrum-ağız sütü); Doğumdan sonra ilk 5 gün salgılanır.Kolostrumun içermiĢ olduğu besin 

ögelerinden çok enfeksiyonlardan, sarılıktan koruyucu özelliği ve bebeğin sindirim fonksiyonlarının 

düzenlenmesi üzerine yararlı etkileri vardır 

3-EMZĠRME NASIL OLUYOR 

PROLAKTĠN HORMONU 
Her emzirme sonrasında salgılanır,Bir sonraki emzirme için süt oluşturur . 

OKSĠTOSĠN REFLEKSĠ  
Emzirmeden önce veya emzirme sırasında oluşur,Sütün laktifer sinüse doğru akmasını sağlar. 

4-DANIġMANLIK  BECERĠLERĠ 

Annenin yakın çevresinin olumsuz etkilerini azaltmak. 

Yöneticilerin ve politika yapıcıların Bebek Dostu çalışmalara desteğini sağlamak. 

Annenin anlayacağı uygun kelimeleri kullanın ,Aşırı bilgiyle boğmayın. 

5-GEBELĠK VE  DOĞUM SÜRECĠNDE EMZĠRME 

Gebelikte verilen emzirme danışmanlığı ile; 

 Riskli anne adayları erkenden saptanmış olur, Doğumdan önce emzirme bilgileri verilmiş olur. 

Gebe bir kadın Ģu noktaları anlamıĢ ve öğrenmiĢ olmalıdır; 

Anne ve bebek sağlığı için emzirme önemli ,Ġlk altı ay sadece anne sütü, Ek besinlere baĢladıktan sonra anne 

sütüne devam 

Doğum sonrası ;erken ten tene temas, Emzirmeye erken baĢlama, Bebekle aynı odada kalma,Ġsteğe bağlı 

emzirme, Ġyi pozisyon ve tutuĢ ,Özgüvenli olma 

6-DOĞUM SÜRECĠ VE EMZĠRME  

Doğumdan sonraki ilk bir saat içinde emzirmenin baĢlatılması için anneye yardımcı olunmalı, Doğumdan hemen 

sonra en az bir saat anne ile bebeğe erken temas sağlanmalı. 

Anneyi, bebeğinin emmek için ne zaman hazır olduğunu anlamaya teşvik edin, Gerektiğinde yardım sunun. 

 
7- TEN-TENE TEMASIN ÖNEMĠ VE KANGURU BAKIMI ;Kanguru Bakımı 

Bebeğin, annenin çıplak memeleri arasında ve dik pozisyonda, tenleri arasında hiçbir engel olmadan (bebeğin sadece 

bezi olacak), ten-tene temas sağlayabilecekleri şekilde yerleştirilmesi yöntemidir. 

Özellikle preterm/düşük doğum kilolu bebeğin annesi ile ten tene temasla bakımının sağlanmasıdır. 

Yaşamsal bulguları stabil olmak kaydıyla preterm ve term tüm bebeklere yapılabilir. 

8-EMZĠRMEYĠ DESTEKLEYEN UYGULAMALAR 

Aynı Odada Kalmanın Anne Ġçin 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. 

Her Ġstediğinde Emzirmenin Bebek Ġçin Yararları 
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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. 

Her Ġstediğinde Emzirmenin Anne Ġçin 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. 

Özellikle gece emzirmelerinde 3 saatten fazla uyuması halinde bebeğin mutlaka uyandırılarak en geç 2 saatte bir 

emzirilmesi konusunda anneye bilgi verilmelidir  Tıbbi neden olmadıkça yenidoğan bebeğe anne sütü dışında hiçbir 

yiyecek ve içecek verilmez. 

Emzik ve Biberonun Sakıncaları; 

Bebek anneyi emmeyi  bırakabilir, 

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. 

 

9-EMZĠRMEYĠ DEĞERLENDĠRMEK 

 
 

10-EMZĠRME ÖYKÜSÜ NASIL ALINIR? 
Annenin ve bebeğin adını kullanın (Eğer uygunsa). 

Anneyi nazik ve dostça karşılayın. Kendinizi tanıtın.  

Öncelikle kendince önemli olduğunu hissettiklerini anlatmasına izin verin. Bebeğin büyüme eğrisine bakın.Soruları 

tekrarlamamaya çalışın.Size en önemli ipuçlarını sağlayacak soruları sorun.Anneyi eleştiren bir davranışta 

bulunmamaya dikkat edin.Soruları uygun biçimde sorun “Neden biberon kullanıyorsun?”  “ Bebeğe bu besini vermeye 

nasıl karar verdiniz? diye sormanız daha uygundur. “ 

11-EMZĠRĠLEN BEBEĞĠN ĠZLENMESĠ VE YETERSĠZ SÜT 

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. 

Yetersiz Süt Belirtileri; 

Emzirmeden sonra tatmin olmuyorsa, Bebek sık sık ağlıyorsa, Çok sık meme emiyorsa , Çok uzun süre emiyorsa, 

Bebek emmeyi reddediyorsa 

12-EMZĠRĠLEMEYEN BEBEK(SÜT SAĞMA)  

Sütün sağılmasının yararlı olduğu durumlar;Tıkanık (şiş) memeyi rahatlatmak , Süt birikmesi, Çökük meme başı                                                             

Emmesi sorun olan bebek ,Memeyi reddeden bebek ,Hasta bebek, Hasta anne,   Anne işe başlamışsa,Dolu memeyi 

almayı kolaylaştırmak için ,  Meme ucunun yara olmasını korumak için 

SÜT SAĞMA YÖNTEMLERĠ 
1-Elle Sağma      2- Pompa İle Sağma       3-Enjektör Pompası            4-   Ilık Şişe Yöntemi  

Kolostrum elde etmek için 1-2 saat arayla ve  5-10 dakika sağmak yeterlidir. 

 Süt yapımını artırmak için 24 saat içinde en az 6 tercihen 8-12 kez, mutlaka en az biri gece olmak üzere sağılmalıdır. 

SağılmıĢ Süt Nasıl Saklanır? 3-3-3 Kuralı 
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• Oda sıcaklığında (serin, loş ortamda)  3 saat, 

• Buzdolabı rafında (+4 derecede)          3 gün, 

• Derin dondurucuda (-18 C
0
 altında)    3 ay,  

Doğru Teknikle  Sık Sık EMZĠRME  =  DAHA ÇOK SÜT . 

13-MEMELERLE ĠLGĠLĠ SORUNLAR 

Dolu meme       ;  Sıcaktır, Ağırdır, Serttir, Süt akar, Ateş yoktur 

Tıkanık Meme;Acı verir, Ödemlidir, Meme ucu düzleşmiştir, Parlaktır,Kırmızı görülür, Süt akmaz,24 saat ateş olabilir 

MEME TIKANMASININ NEDENLERĠ VE ÖNLEMLERĠ 

NEDENLERĠ: 

Fazla süt, Emzirmeye başlamanın gecikmesi , Memeye kötü yerleşme, Sütün seyrek boşaltılması, Emzirmenin kısa 

kesilmesi 

ÖNLEMLERĠ: 

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. 

MEME TIKANMASININ TEDAVĠSĠ 

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 

Meme ucu yaralarında 

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. 

14-ÖZEL DURUMLARDA EMZĠRME YÖNETĠMĠ 

15-ANNELERE SÜREKLĠ DESTEK UYGULAMALARI 

Emzirmenin iyi  gittiğini gösteren iĢaretler 

Bebek uyanık ve aktiftir, 24 saatte en az 8 kez beslenir 

24 saatlik dilimde, bir süre uyanık kalabilir ve uzun sürelerle uyur 

Günde 6 veya daha fazla açık renkli idrar yapar ve 3 veya daha fazla gaita yapabilir 

Annenin memesi emzirmeden önce dolgundur, emzirme bitince boşalmıştır, memeler ve meme uçları rahattır 

Anne bebeğine bakarken kendinden emin hisseder 

16-EMZĠRME VE ANNE SAĞLIĞI 

Sağlıklı Bir Laktasyon İçin,  Yeterli ve dengeli beslenme/besin çeşitliliği,Artanmaternal enerji gereksinmesinin 

karşılanması, Zamanında ve uygun vitamin/mineral desteği,Uygun fiziksel aktivite  ,Besin güvenliği (hazırlama/pişirme 

vb.), Alkol, sigara vb. zararlı maddelerden sakınma   ANAHTAR BİLEŞENLERDİR... 

Sağlık sorunları olsa da emzirmeye devam edebilecek anneler; 
Mastit: emzirmek çok ağrılıysa süt sağılmalıdır 

Meme absesi:etkilenmemiş memeden emzirme devam etmelidir Etkilenen memeden beslenme, tedaviye başlandıktan 

sonra tekrar devam edebilir  

Tüberküloz:anne ve bebek ulusal tüberküloz kılavuzlarına göre yönetilmelidir 

Hepatit B: bebeklere, ilk 48 saat içinde veya mümkün olan en kısa sürede Hepatit B aşısı yapılmalıdır 

Hepatit C: Emzirmenin anneden bebeğe HCV geçiş riskini arttırdığına dair kanıt yoktur 

Emzirmenin geçici olarak önlenebileceği anneler; 

Annenin sepsis gibi, bebeğin bakımını engelleyen ağır bir hastalığının bulunması.  

Herpessimpleks virüs tipi 1 (HSV-1) enfeksiyonunda, annenin memelerindeki tüm aktif lezyonlar iyileşinceye kadar 

bebeğin ağzının memedeki lezyonlar ile doğrudan temasından kaçınılmalıdır.  

Sedatifpsikoterapötik ilaçlar, antiepileptik ilaçlar, opioidler ve kombinasyonları, uyuşukluk ve solunum sıkıntısı gibi yan 

etkilere neden olabilir, daha güvenli bir alternatif mevcutsa kaçınılmalıdır. 

Emzirmenin engellenmesi gereken anneler; 

Annenin HIV enfeksiyonu durumunda, bebek için uygun, ekonomik, sürdürülebilir, güvenli yapay besin bulunabiliyorsa 

anne sütü alması engellenmelidir. 

17-EMZĠRMENĠN KORUNMASI VE  ULUSLARARASI MAMA KODU YASASI  

Uluslararası Mama Kodu 



 

BEBEK DOSTU EĞĠTĠMĠ 

     

Kodu : YD . YD . 03 Yayın Tarihi : Ocak 2021 Revizyon Tarihi :  Revizyon No : 01 Sayfa 1/1 

 
«Anne Sütünün Yerine Geçen Ürünlerin Pazarlanması ile ilgili Uluslararası Yasanın» genel amacı; tüm bebeklerin 

güvenli ve yeterli beslenmesidir. 

Bu kod;Formül süt reklamları, annelerin kendi sütlerine (anne sütü) güvenini azaltır ve anne sütünün bebekleri için en 

iyisi olmadığını düşünürler. Bu düşünce anne sütü ile beslenmeye zarar verir 

Bu kod formül sütün reklam ve cazip tekliflerine sınırlama getiriyor.. 

18-ÖNERĠ & BEBEK DOSTU OLMAK 

19-BEBEK DOSTU DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ 

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.  

20-TAMAMLAYICI BESLENME Bebeğin mide kapasitesi; Doğumda 30 cc ,6. ayda 180 cc, 1 yaşta 240 cc  

(Erişkinde 960 cc) 

Ek Besine Ne ile BaĢlayalım 

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. 

 

BAŞARILI EMZİRMENİN ON ADIMI 

Temel Yönetim Uygulamaları 

1. Kuruluşta anne sütü ve emzirme uygulamasının korunması, teşvik edilmesi ve  desteklenmesi amacıyla bir 

emzirme politikası oluşturulur. 

a) “Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasıyla ilgili Uluslararası Yasa” ve Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi‟nin 

ilgili kararları eksiksiz şekilde uygulanır. 

b) Personel ve ebeveynlerle düzenli aralıklarla paylaşılan yazılı bir “bebek beslenme politikası” oluşturulur. 

   c) Sürekli izleme ve veri yönetim sistemleri kurulur. 

2. Personelin emzirme konusunda annelere destek olmak için gereken bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması 

sağlanır. 

Temel Klinik Uygulamalar  

3. Hamile kadınlar ve aileleri emzirmenin önemi ve yönetimi konusunda bilgilendirilir. 

4. Annelerin bebekleri ile doğar doğmaz en kısa sürede ten-tene temas kurması sağlanarak, en kısa sürede 

emzirmeye başlaması ve temasın kesintisiz şekilde sürmesi için annelere destek olunur. 

5. Emzirmenin başlatılması ve sürdürülmesi ile sık karşılaşılan güçlüklerin yönetilmesi konusunda annelere destek 

sunulur. 

6. Tıbbi bir zorunluluk olmadığı sürece, yenidoğana anne sütünden başka herhangi bir yiyecek ve sıvı verilmez. 

7. Annelerin bebekleri ile bir arada tutulması ve günün 24 saati aynı odada kalmaları sağlanır. 

8. Annelerin bebekleri acıktığı zaman verdiği işaretleri tanıması ve bunlara yanıt vermesi konusunda annelere destek 

olunur. 

9. Biberon ve emzik kullanımı  ve riskleri konusunda annelere danışmanlık hizmeti verilir. 

10. Ebeveynlerin ve bebeklerinin emzirme konusunda sürekli destek ve bakım hizmetlerine erişim sağlayacakları 

merkezlerle ilgili bilgilendirilmeleri taburculuk işlemleri öncesinde sağlanır. 
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ANNE SÜTÜ EMZĠRME POLĠTĠKASI 

Kurumumuzun bebek beslenmesindeki temel politikası ANNE SÜTÜ ile BESLENMEDĠR. 

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 düzenlenmiĢtir. 

 

 


