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ÖNSÖZ
Sevgili anneler,
Yeni bir bebek dünyaya getirdiğiniz ve bir mucizenin parçası olduğunuz şu günlerden
itibaren çocuk hekiminiz olarak sizlere rehberlik yapmak ve bebekleriniz için en iyi olanı
gerçekleştirmek istemekteyiz. Bebeğinizin yaşamı boyunca en hızlı büyüme ve gelişmeyi
göstereceği 0-6 aylık dönemdeki beslenmesine ise özel bir hassasiyet göstermekteyiz.
Bu dönemde bebeğinizin ihtiyacı olan en ideal besin maddesinin anne sütü olduğu
evrensel bir gerçektir ve tartışmasızdır.
Anne sütü mucizesi insanlar tarafından yüzyıllardır bilinmektedir. Bilimsel alanda büyük
gelişmelerin yaşandığı çağımızda ise, anne sütünün bileşiminden üstün bir formül henüz
bulunabilmiş değildir. Hatta gün geçmemektedir ki, emzirmenin, gerek anne ve gerek
çocuk için sağladığı yeni avantajlar ortaya konmasın. Yapılan çalışmalar ve klinik
tecrübelerimiz göstermektedir ki, ilk 6 ay yalnız anne sütü ile beslenen çocuklar ideal
büyüme ve gelişme gösterirken, başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere birçok
hastalığın görülme sıklığı da azalmaktadır. Ayrıca anne sütü ile beslenmenin çocuklarda
zihinsel gelişmeyi olumlu etkilediğini gösteren çok sayıda bilimsel yayın bulunmaktadır.
İleriki yaşlarda ise alerji, obesite , diyabet gibi bazı kronik hastalıklara daha az sıklıkta
rastlanmaktadır.
Yaşamın ilk 6 ayı boyunca anne sütünün bileşimi, D vitamini dışında bebeğinizin tüm
besin gereksinimini karşılayacak niteliktedir. İçeriği ise anne beslenmesinden bağımsız
olarak bebeğin ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu niteliği ile dünyada
yaşayan tek besindir.
Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Amerikan Pediatri Akademisi'nin de önerdiği gibi
bebeğinizi doğumdan hemen sonra beslemenizi, ilk 6 ay sadece anne sütü vermenizi ve
6. aydan sonra uygun besin takviyesi ile 2 yaşa kadar anne sütüne devam etmenizi
öneriyoruz.
Bu kitapçık ile, sorularınızdan yola çıkarak, siz yeni anneleri özellikle anne sütü ile ilgili
bilgilendirmeyi, eğitmeyi ve bu konudaki endişelerinizi gidermeyi hedefledik. Ayrıca
bebeğiniz ile ilgili bazı ilginç bilgiler verdik.
Bebeğinizin, anne sütü ile hayata şanslı bir başlangıç yapması dileği ile...
Dr. Ebru AKAR
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Uzmanı

GİRİŞ
İlk olarak her ne olursa olsun bebeğiniz aç kalmayacağından emin olun
tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Artık lütfen rahatlayıp bebeğinizle
aranızda bağ kurmanın keyfini sürmeye başlayın. Çünkü bu kitapçıkta
anne sütü ile beslenme konusunda aradığınız tüm soruların yanıtlarını ve
daha fazlasını bulacaksınız.

HAYATIN İLK 6 AYLIK DÖNEMİNDE UYGUN
BESLENME NASIL OLMALIDIR?
Bebeğinizin ilk 6 aylık döneminde ihtiyacı olacak besin maddesi size
zaten bahşedilmiştir. Bu dönemde bebek beslenmesinde kullanmanız
gereken yegane besin maddesi ANNE SÜTÜ'DÜR. Lütfen bunun
dışında alternatif besin maddesi aramayın. Önce sütünüze ve sonra
bebeğinize güvenin.
Ben de anne sütünü
tercih ediyorum.

Hey dostum!
Ben anne sütü ile
besleniyorum ya
sen?

Anne Sütü ile Beslenen Bebekler

NEDEN ANNE SÜTÜ?
Çünkü daha iyisini henüz bulamadık. Evet tıp alanında çok büyük
gelişmelerin yaşandığı bir çağdayız. Kök hücreden organ bile ürettik,
ancak sayısız çalışmalara rağmen anne sütünden üstün bir mama formülü
henüz bulabilmiş değiliz. Hatta her geçen gün anne sütünün bilmediğimiz
bir yararı daha ortaya çıkmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki ilk
6 ay bebeğin büyümesi için gerekli bütün maddeler anne sütünde yeterli
miktarda bulunmaktadır ve bebeğin ihtiyacına göre
içeriği
değişmektedir.
Antikor olarak adlandırdığımız ve mikroplarla olan hastalıklara karşı
doğal koruyucu olan maddeler anne sütünde bulunmaktadır. Böylece
hastalıklara karşı bebeğiniz daha güçlü ve dirençli olacaktır.
Özellikle ilk 6 ay kusma ve gaz sancısı bizlere en çok ilettiğiniz
şikayetlerdir. Yapılan çalışmalar ve klinik tecrübelerimiz göstermektedir
ki anne sütü alan bebeklerde kusma ve gaz sancısı daha az sıklıkta ve
daha az şiddetli olmaktadır
Anne sütü ile beslenen bebeklerde alerjik hastalıklara daha az sıklıkta
rastlarız.
Anne sütü sterildir. Yani mikrop barındırmaz. Bu nedenle sadece anne
sütü ile beslenen bebeğinizin enfeksiyöz ishal olmasına kuşkuyla
yaklaşırız.
Ayrıca anne sütü daima uygun sıcaklıktadır, hazırlık gerektirmez ve
bedavadır.

ROOMING IN NEDİR?
✓
✓
✓
✓

Doğumda sonra anne ve bebeğin aynı odayı paylaşmasıdır.
Anne ve bebek arasındaki bağın bir an önce kurulmasını sağlar.
Bebek ağladıkça annenin emzirebilmesini sağlar.
Annenin emzirme konusunda kendine güven kazanmasını sağlar.

Hastanemizde doğan bebekleri acilen annelerine kavuştururuz.
BEBEĞİME SU VERMELİ MİYİM?
Bebeğinize ilk 6 ay anne sütü haricinde su bile vermenize gerek yoktur.
Çünkü anne sütünün %88'i zaten sudur.

BEBEĞİMİ İLK NE ZAMAN EMZİRMEYE
BAŞLAMALIYIM?
Mümkünse doğar doğmaz emzirmeye başlayın. Çünkü bebeklerin çoğu,
doğduklarında çok uyanık olurlar. Eğer bebeğinizde ve sizde emzirmeye
engel bir durum yoksa ilk yarım saat içinde bebeğinizi emzirmelisiniz.
.
İYİ AMA BENİM HİÇ SÜTÜM YOK, BEBEĞİM AÇ KALIR
MI?
Memenizde hiç süt bulunmaması dahi emzirmeye engel değildir.
Unutmayın ki amacımız ilk etapta bebeğin karnını doyurmak değil, süt
salgısını uyarmaktır. Bebek memeyi emmeye başladığında süt üretimi
için gerekli uyarı verilmiş olacaktır. Ayrıca bebeğiniz sütünüz gelene
kadar yetecek kalori ve sıvı deposu ile doğmuştur. Yani aç kalması söz
konusu değildir. Endişelenmeyi bırakın ve emzirmeye devam edin!
Bende hiç
aç kalacak
göz var mı?

ANNE SÜTÜ İLK NE ZAMAN GELMEYE
BAŞLAYACAKTIR?
Genellikle ilk günden sonra memenizde dolgunluk hissetmeye
başlayacaksınızdır. Ancak bir haftaya kadar da gecikebilir. Özellikle
sezeryan ile doğumlardan sonra memeye süt dolması normal doğumlara
göre daha geç olabilmektedir.

İlk günlerde bebeğinizi doyurmaya yetecek sütünüzün olmadığını
düşünerek endişeye kapıldığınızı ve başka arayışlar içine girdiğinizi
biliyorum. Ancak telaş yapmaya gerek yok, çünkü bebeğinizin ilk
günlerde ihtiyacı olan kalori ve su ihtiyacı az olup, gerekli depoyu anne
karnında iken yapmış oluyor.
Ayrıca KOLOSTRUM denilen sarı renkli ve kıvamlı süt azdır, ama
bebeğinizin ilk günlerdeki ihtiyacını karşılayabilecek özelliklerdedir.
İLK SÜT NEDEN BEBEĞİM İÇİN ÖNEMLİDİR?
Doğumdan sonraki ilk saatlerde ve günlerde memenizi boş hissetmeniz
gayet doğaldır. Bu dönemde halk arasında AĞIZ denilen koyu kıvamlı
ve sarı renkli süt salgısı olmaktadır. Bu süt bazı yerlerde yanlış bir inanış
olarak bebeğe emzirilmek yerine sağılarak atılmaktadır. Oysa bizim
KOLOSTRUM olarak adlandırdığımız bu süt mucizevi özelliklere
sahiptir. Bebeğinizin pek çok hastalığa karşı dirençli olmasını sağlayan
koruyucu maddeler yoğun oranda bulunmaktadır. Doğal ilaç olarak da
adlandırabileceğimiz bu ilk sütten lütfen bebeğinizi mahrum
bırakmayınız.

İYİ AMA BEBEĞİM EMMEYİ BİLİYOR MU?
Evet ilk denemede biraz acemi olabiliyor, ama hiç şüpheniz olmasın ki
bebeğiniz sizin sandığınızdan çok daha fazlasını biliyor. Tabi ki emmeyi
de biliyor. Aksi takdirde insan ırkı devam ediyor olmazdı.

BEBEĞİM EMMEYİ NASIL OLUYOR DA BİLİYOR?
Bütün canlılarda olduğu gibi sizin bebeğinizin de canlılığını devam
ettirebilmesi bazı reflekslerle garanti altına alınmıştır. Biz çocuk
doktorlarının yenidoğan refleksleri olarak adlandırdığı bu reflekslerin
zayıf olması ya da hiç alınamaması bebeğin hasta olup olmadığı
konusunda bize bilgi verir.
Sanırım bu
bir dans
teklifi
oluyor…

Normal şartlarda doğmuş ve sağlıklı olan bebeklerde ise bu refleksler
çok belirgindir ve bebek beslenmesini bu reflekslerle sürdürür.
Emme ve arama refleksleri bebeğinizin beslenmesinde en değerli
olanlardır. Siz de isterseniz küçük bir deneyle bu refleksleri
görebilirsiniz. Bebeğinizin yanağı ya da dudak kenarına hafifçe dokunun
ve okşayın. Bebeğiniz başını aynı yöne çevirip, emme hareketi yapıyor
mu? Evet bu arama refleksi idi. Bu refleks, memeniz bebeğin yanağına
dayandığında meme ucunun bebek tarafından aranmasını sağlar.
Bebeğinizin ağzına serçe parmağınız gibi yumuşak bir şey
uzattığınızda emme hareketi başlıyor mu? Evet bu da emme refleksi idi.
Arama ve emme refleksi bebeğin meme başını bulmasını ve bulduğunda
emmesini sağlar.

Arama refleksi

Emme refleksi

Bir de yutma refleksi vardır. Bebeğin ağzı süt ile dolduğunda otomatik
olarak ağzını dolduran sütü yutmasını sağlar.
Sizin de test ettiğiniz veya edebileceğiniz gibi bebeğinizin memeyi
bulmak ve emmek üzere refleksleri vardır. Ancak meme başını ağzına
almak gibi bir refleksi yoktur. Bunun için ise siz annelerin yardımına
ihtiyacı vardır.

PÜF NOKTASI
Emzirirken memenizin esmer kısmını
mümkün olduğunca çok bebeğin ağzına
sokun ve bebeğinizin başını memeye
sabitleyecek şekilde arkadan bastırarak
destekleyin. Böylece bebeğiniz memeyi en
uygun pozisyonda emmeye başlayacaktır.
Bir süre sonra bebeğinizin başını arkadan
.
sabitlemeye de gerek kalmayacaktır.

BEBEĞİNİZİN EMME POZİSYONU NASIL OLMALIDIR?
Çoğunuzun bebek emzirme ile ilgili ciddi endişeler taşıdığını biliyoruz.
Oysa ki doğru tavsiyelerle hareket ettiğinizde bebek emzirmenin hayal
ettiğinizden çok daha kolay ve keyifli olduğunu göreceksiniz. Onun için
lütfen ön yargılı olmayın . Kendinize ve bebeğinize güvenin.
Bebeğinizle paylaşacağınız bu özel anların da tadını çıkarmaya bakın
RAHAT BİR YERE OTURDUYSANIZ VE GEVŞEDİYSENİZ
EMZİRME POZİSYONLARINI MADDELER HALİNDE
ÖZETLEMEYE BAŞLAYALIM

1- İlk zamanlar yanınızda size yardımcı olacak birinin bulunması iyi bir
fikirdir. (Hastanemizde emzirme hemşiremiz, evinizde ailenizden deneyimli
bir kişi size yardımcı olacaktır.)
2- Uygun bir koltuğa yerleştiyseniz, hangi memeyi öncelikle emzireceğinize
karar vermelisiniz.
3- Emzireceğiniz meme hangisi ise o taraftaki kolunuza bebeğinizi yatırın.
Bebeğinizin yüzü ve vücudu tamamen size bakıyor olmalıdır. Kolunuza
bebek tamamen yatay yatmamalıdır. (Tamamen yatay konumda bebeğinizin
solunum yollarına süt kaçma riski vardır). Bebeğin başının vücuduna göre
yukarıda olması gerekir.(şekilde görüldüğü gibi)
4- Bebek memeye iyice yerleşmelidir. Bunun için de emzireceğiniz memenin
ucunu ve çevresindeki kahverengi kısmı bebeğiniz tamamen ağzının içine
almalıdır. Bunu sağlamak istiyorsanız meme başının üst kısmını diğer elin
baş parmağı ile üstten bastırırken diğer parmaklarınızla alttan kavrayın.
5- Meme ucunuzu bebeğin dudaklarına dokundurup bebeğinizin ağzını
açmasını sağlayın. Ağzını açtığında meme ucunuzu ve etrafındaki
kahverengi alanı bebeğinizin ağzına yerleştirin. Daha önce de söylediğim
gibi püf noktası bebeğin ağzına mümkün olduğunca çok kahverengi alanı
sokmaktır.Böylece annelerde ilk günlerde sıklıkla gördüğümüz meme başı
çatlakları daha az oluşacaktır. Ayrıca bebeğiniz daha az gaz yutacak, daha az
gaz sancısı çekecektir.

6- Son olarak bebeğinizle geçirdiğiniz ve yoğun bir paylaşımınızın olduğu
bu özel anları iyi değerlendirmenizi öneririm. Bebeğinizi emzirirken onu
okşayabilir ve onunla konuşabilirsiniz. Bebeğinizin de duyguları vardır ve
bu sevgi dolu dokunuş onun için çok kıymetli ve güven doludur. Vaktinden
önce meme talep etmelerinin nedeni de çoğu zaman sandığınız gibi açlık
değil, bu sevgi dolu dokunuş, güven hissi ve aranızdaki paylaşımdır.

UYARI: Sizlere küçük, ama önemli bir uyarı yapmak isterim.
Hiçbir zaman bebeğinizi yatarak emzirmeyin ve yatağınıza
almayın. Uyuyabilir ve bebeğinizin nefes almamasına ve
boğulmasına sebep olabilirsiniz.

Memenin esmer kısmını mümkün olduğunca çok bebeğin ağzına
sokmaya çalışın.
EMZİRİRKEN HANGİ MEMEDEN BAŞLANMALIDIR?
Bebeğiniz tek bir memeyi emdikten sonra doyabilir. Bu durumda
emzirmeye son vermenizde bir sakınca yoktur. Ancak bir sonraki
emzirmeye diğer göğsünüzden başlamalısınız. Böylece göğüslerinizin
aşırı derecede büyümesini önleyebilirsiniz. Ancak en önemlisi de
bebeğinizin ihtiyacı olan süt üretimi uygun şekilde devamını sağlarsınız.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Pek çok kişinin sandığının aksine
bebeklerin işitme duyusu çok iyi
gelişmiştir. Gürültüler onu korkutur
iken melodik ve hafif sesler
yatıştırır. Bu nedenle bebekle
konuşmaktan sakın çekinmeyin.

Kulağımın dibinde
ağlamayı keser
misin lütfen?
Uyuyamıyorum!

İngaaaaa!
İngaaaaa!
İngaaaaa!

Hepimiz aşı olduk,
ama senin gibi
zırlamıyoruz.

BEBEĞİM HER İSTEDİĞİNDE EMZİRMELİ MİYİM?
Evet ilk günlerde bebeğiniz her istediğinde onu emzirmeniz iyi bir
fikirdir. Çünkü bebeğinizin ihtiyacı olan süt miktarının vücudunuz
tarafından ayarlanması gerekir. Birkaç hafta sonra bebeğiniz istediği
zamanda beslenir ya da sizin belirlediğiniz zamanlarda beslenir. Saatli
beslemeyi tercih eden anneler besleme saatleri dışında bebek ağladığında
onu teskin ederler. Ama sütle değil!
Her iki yaklaşımın da faydaları olduğunu düşünüyorum.Siz annelere
dayatma yapmayı doğru bulmuyorum. Kendinize en uygun olanı
seçebilirsiniz. KARAR SİZİN.(Bu arada çoğunuzun ilk yolu seçeceğini
biliyorum, çünkü siz bir Türk annesiniz).
BEBEĞİMİ HANGİ SIKLIKTA BESLEMELİYİM?
İlk ay 2 saat ara ile günde 8-12 defa arasında beslenen bebek
büyüdükçe 3-4 saat ara ile 6-8 defa arasında beslenmeye başlayacaktır.
Bu arada unutmayın ki bebeklerin mideleri çabuk boşalır. Bu nedenle
açlık süresi ilk aylarda 4 saati geçmemelidir.
Bu emziği
sonsuza kadar
ememem. Biri
beni emzirecek
mi artık?

ANNE SÜTÜNÜN KIVAMI BESLEYİCİ DEĞERİ
HAKKINDA BİLGİ VERİR Mİ?
Hayır sütün rengi ve kıvamı sütün besleyici değeri hakkında bize bilgi
vermez. Ancak şunu söyleyebilirim ki(sizin de fark edeceğiniz gibi)
emzirmenin ilk başındaki süt daha sulu ve mavimtıraktır. Bebeğin
susuzluk hissini gideren bu ilk süttür. Arka süt ise emzirmenin sonlarına
doğru olan süttür. Arka süt daha beyaz renkli ve kıvamlıdır. Arka sütün
kalori değeri daha yüksek olup asıl doyurucu olan kısımdır. Dolayısı ile
bir memedeki sütü tüketmeden bebeğin diğer göğüse geçmesi çok uygun
değildir. Çünkü doygunluk sağlayacak arka süte ulaşması için aynı
memedeki sütün tamamını bitirmelidir. Ayrıca memede süt üretiminin en
yüksek düzeyde başlayabilmesi için
sütün tamamen boşalması
gerekmektir.
EMZİRME SÜRESİ NE OLMALIDIR?
Normal şartlarda anne memesindeki sütün çoğunu ilk 5 dakika içinde
tüketirler. Ancak bebek bir yandan emerken diğer yandan süt üretimi
devam eder. Bu da sonraki dakikalarda bebek tarafından tüketilir.Makul
sürenin 30 dakikayı geçmemesine ise de dikkat edin.
Bu kadın
anneme hiç
benzemiyor
sanki... ?????

BEBEĞİM SIK SIK EMMEK İSTİYOR, YOKSA
DOYMUYOR MU?
Bebek emme işlemini uzun süre devam ettirmek isteyebilir.
Doymadığını düşünerek ek gıdaya başlamak gibi bir hataya lütfen
düşmeyin. Emme süreci anneye yakın olma, kendini güvende hissetme
,keyif yapma, yalancı emzik ihtiyacını giderme gibi anlamlar da
taşımaktadır.
Bebeğiniz hafif biçimde emiyor, göğsünüz üzerinde uyuyakalıyor, etrafı
ile ilgileniyorsa muhtemelen ihtiyacı kadarını emmiştir ve bu durumda
emzirmeyi sonlandırsanız iyi olacaktır.
DOĞUMDAN SONRA İLK POLİKLİNİK ZİYARETİ NE
ZAMAN OLMALIDIR?
Hastanemizde doğum yaptınız ve her şey yolunda gitti. Sizi
bebeğinizle birlikte 2. veya 3. gün evinize yolcu ederiz ve 5. Gün çocuk
polikliniğimizde ziyarete çağırırız. Evet sizleri özleriz,ama bu ziyaret
sadece hasret gidermek amaçlı değildir. Çünkü kilo kaybı ve sarılık
yönünden bebeğinizi değerlendirmek isteriz. Ayrıca biz çocuk doktorları
çok şüpheciyizdir. Her şeyin yolunda olduğunu gözümüzle görmek ve
sorgulamak isteriz.
Dur yaklaşma!
Beni muayene etmene
izin verdiğimi

sanmıyorum.

İLK POLİKLİNİK ZİYARETİ

Heeey!
Ben kime
Söylüyorum.?
Uzak dur
benden

POLİKLİNİK ZİYARETLERİ HANGİ SIKLIKTA
OLMALIDIR?

ÇOCUK POLİKLİNİĞİ HASTA KAYIT – KABUL

Bebeğinizi ilk 6 ay boyunca aylık kontrollere çağırırız.

Poliklinik ziyaretlerinde bebeğinizin büyümesini kilo, boy ve baş
çevresini ölçerek değerlendiririz.
Ayrıca ayına göre gelişimini değerlendiririz.

BEBEĞİME SÜTÜM YETİYOR MU?
Aslında yenidoğan polikliniğinde biz çocuk doktorlarının en çok
muhatap olduğu sorudur . Siz yeni annelerimizin en çok bu hususta
kafasının karışık olduğunu ve panik yaşadığını söyleyebilirim.
Ayrıca sizleri çok iyi anladığımı da söylemeliyim. Dünyaya yeni bir
bebek getirmişsinizdir ve bu bebeği yaşatmanız, doyurmanız ve
büyütmeniz gerekmektedir. 'Siz olmadan savunmasız bebeğinizin hiçbir
şansı yoktur.' ruh hali içindesinizdir ve omuzlarınızda ağır bir sorumluluk
hissetmektesinizdir. Bebeğinizin tek beslenme kaynağı sütünüzdür ve
sütünüzün yetip yetmediğini bilmek sizin için hayati öneme sahiptir.
Sütünüzün yeterliliği ile ilgili sürekli kanıtlar ararsınız, çevrenizde de
daima size telkinde bulunan birileri vardır.
Size ilk tavsiyem yakın çevrenizin aklınızı karıştırmasına müsade
etmeyin ve doktorunuza güvenmekten vazgeçmeyin.
Memenin boş olması, bebeğin çok güzel emdiği halde ağlamaya devam
etmesi , sütün renginin açık ve kıvamının size göre yetersiz gelmesi gibi
önemli kanıtlarla ziyaretimize geliyorsunuz. Ancak itiraf etmek
gerekirse bu kanıtların bizler için pek bir anlamı yok. Biz objektif
kriterlerle hareket ederiz ve tek objektif kriter de bebeğin KİLO'sudur.
Sizi yalancı çıkartmak istemeyiz ancak TARTI'lar yalan söylemez.
Bebeğiniz ilk 6 ay süresince aylık kontrollerinde 600-1000 gr /ay kilo
almışsa, sütünüzün yeterli olduğuna kanaat getiririz ve tartışma bizim
için burada biter.
Neeeee? Bir ayda
600 gram mı aldım?
Süt içsem yarıyor
be!

BEBEĞİM İLK HAFTA NEDEN KİLO KAYBETTİ?
Bebeğiniz doğumdan sonra ilk hafta bir miktar kilo kaybına
uğrayacaktır. Çünkü ödemlerinden kurtulacak ve idrar, gaita çıkışı ile
doğum kilosu maksimum %10
eksilecektir. En geç 10. günde
bebeğimizin doğum kilosuna dönmesini bekleriz.
İlk 6 ay her ay bebeğinizi görmek isteriz . Her ay 600-1000gr arasında
kilo alımı bizim için yeterli beslenmenin en önemli göstergesidir.
BEBEĞİM NEDEN BU KADAR ÇOK UYUYOR,
YOKSA HASTA MI?
5.gün poliklinik kontrollerinizde en çok muhatap olduğumuz sorulardan
biri de budur. Öncelikle şunu söylemeliyim ki “BUNLAR İYİ
GÜNLERİNİZ, KIYMETİNİ BİLİN” İlk 1 ay 19-20 saat uyuyabilirler.
Bebeğiniz özellikle ilk 1 ay günün büyük kısmını uyuyarak geçirecektir.
Arada beslenmek için uyanacak ve yeniden uykuya dalacaktır. Bebeğiniz
uyanık iken İŞTAHLI ve İSTEKLİ emiyorsa uykucu olması bizleri
telaşlandırmaz.
Bazı annelerimizin bana itiraz edeceğini ve 'günlerdir gözlerime uyku
girmedi' diyerek yakınacağını biliyorum. Evet bu genellemenin dışında
kalan uykuyu sevmeyen huysuz bebeklerimiz de vardır ki annelerine
sabır diliyorum...
Bebeğiniz özellikle hayatın ilk dönemlerinde derin uykuya daldığı
zaman emmedeki isteksizliği ise sizleri endişeye düşürmemelidir.

BEBEĞİMİN UYKULARI NE ZAMAN DÜZENE
GİRECEK?
Bebeğinizin ilk 6 aylık dönemde uykuları zaman içinde düzene
girecektir. Gece ve gündüz kavramı oluşmaya başlarken zamanla daha
uzun süre uyanık kalacaktır. Çünkü çevresine karşı gittikçe daha
DİKKATLİ ve İLGİLİ hale gelecek, dünyayı incelemek gibi yeni
meşgaleler edinecektir.
Bak bu
anlattığın çok
komikti!

BEBEĞİME İLK BANYOSUNU NE ZAMAN
YAPTIRABİLİRİM?
Bebeğinize göbeği düştükten sonra ilk banyosunu
Emin olun bu ilk banyosundan çok keyif alacak.

Oh be dünya
varmış…

yaptırabilirsiniz.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Bebeğinizi emzirmek siz anneler için de çok faydalıdır.
Günde yaklaşık 500kkal/gün kaloriyi sadece emzirerek
yakmaktasınız. Böylece çikolata, hamur işi ,vs.
atıştırmalarını da azaltabilirseniz gebelik kilolarınızdan
kolaylıkla kurtulabilirsiniz.
Emziren kadınlarda göğüs, rahim, yumurtalık kanseri %25
oranında az rastlandığını da belirtelim.
BEBEĞİMİN GAZ SANCILARI NE ZAMAN SONA
ERECEK?
Bebeğinizin hareket kabiliyeti arttıkça gazını daha kolay çıkartmaya
başlayarak. Yaklaşık 4-6. ayda gaz sorunu kalmayacaktır.
Şu gazımı
çaktırmadan bir
çıkartsam…

Oh be dünya varmış.
6 aylık olunca gaz
çıkartmak
bebek oyuncağı.
imiçö.

BEBEĞİM NEDEN ÇOK KUSUYOR?
İlk 6 ay en sık işittiğimiz şikayetlerden bir diğeri de budur. Bebeğiniz
beslendikten sonra süt kıvamında ya da peynir kıvamında kusmaktadır.
Sizleri sorguladığımızda sık aralıklarla beslenen bebeklerde daha çok
olduğunu görmekteyiz. Bebeklerin özellikle ilk 6 ay yemek borusu ve
midesi arasındaki kaslar yeterince gelişmemiştir. Mide hacimleri de
sandığınızdan daha küçüktür. Bu fizyolojik süreci bildiğimiz için sizler
kadar telaşlanmayız.
Evet kusma ile seyreden hastalıklar da vardır. Ancak bebeğinizin yeterli
kilo alımının olması ve muayene bulgularının normal olması bizi hastalık
şüphesinden uzaklaştırır.

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Bebeğinizin midesi doğum anında
NOHUT büyüklüğünde,
1.ay CEVİZ büyüklüğünde,
6.ay YUMRUĞU büyüklüğündedir.
Şimdi neden çok kustuğunu
anladınız mı?

BUNU BİLİYOR MUYDUNUZ?
Çocuk Cerrahi Uzmanımız bebeklerde ilk haftanın sünnet
için en uygun zaman olduğunu belirtiyor. Çünkü bebek ne
sünnet yapılırken ne de sünnet sonrası ağrı hissetmiyor.
Yara iyileşmesi de son derece hızlı oluyor. İleri yaşlarda
sünnet korkusu yaşamak zorunda kalmıyor.

İŞE DÖNMEK BEBEĞİMİ EMZİRMEME ENGEL MİDİR?
Mucize gerçekleşti, bebeğiniz sağlıklı bir şekilde doğdu,
emziriyorsunuz, beslenmenizde de sorun yok, bebeğinizle ayrılmaz bir
ikili oldunuz ve birbirinizden asla kopamayacak gibi hissediyorsunuz.
Ama her güzel şeyin bir sonu olduğu gerçeğiyle bir kez daha yüzleştiniz.
Doğum izniniz bitmek üzeredir ve işe geri dönme zamanı gelmiştir.
Çünkü siz sadece anne değil, çalışan ve üreten bir kadınsınızdır. Bu
gerçekle yüzleşmek sizi endişelendirmiştir. Çünkü size ihtiyacı olan
küçük bir bebeğiniz vardır ve onu emzirmektesinizdir.
Önce endişelenmeyi bir kenara bırakın. Siz bu hislere kapılan ne ilk ne de
son annesinizdir. Başlamak her zaman zor olandır. Ancak işe başladıktan
sonra her şeyin sandığınız kadar zor olmadığını göreceksiniz. Hatta
kendinizi annelik dışında da gerçekleştirmek, sosyalleşmek ve üretmek
size iyi gelecektir. Bebeğinize iş dönüşü kavuştuğunuzda biraz yorgun,
ama mutlu bir annesinizdir. Bebeğinizle iş sonrası geçirdiğiniz zaman ise
sizin için çok daha keyifli olacaktır.
Son olarak sorunuzun cevabına gelecek olursak 'hayır işe dönmek
bebeğinizi emzirmenize engel değildir. Bir sonraki sorunuzun ise 'Evet
ama nasıl' olduğunu biliyorum ve siz çalışan annelere kitapçığı okumaya
devam etmesini öneriyorum.
Muck, muck,
muck…

İŞTE İKEN BEBEĞİMİN ANNE SÜTÜ İHTİYACINI
NASIL KARŞIYABİLİRİM?
Anne sütünün mucizevi bir besin olduğunu daha önce vurgulamıştım.
Çünkü bebeğinizin gereksinimleri için en uygun içeriğe sahip. Dolayısı
ile bebeklerin anne sütünden mahrum kalmasını istemiyoruz.
İlk 4- 6 ay arasında anne sütü bebek için tek başına yeterli tek doğal
kaynaktır. Biz de bebek dostu hastane olarak 4-6 ayda ek gıdalara
başlandıktan sonra asgari 1 yaşa kadar emzirmeye devam edilmesini
öneriyoruz. Çünkü 1 yaşına kadar bebeğinizi emzirmeniz fiziksel, sosyal
ve psikolojik gelişimi açısından en uygun yöntemdir.Sorunuzun cevabına
gelince hayır işe dönmeniz bebeğinizi emzirmenize engel değildir.
Hoşçakal anne!
Bir biberon
anne sütü
bırakmayı
unutma sakın.

Süt üretimin devamlılığı için süt üretiminin uyarılmasına ihtiyaç
vardır. Bu uyarım ya emzirerek veya göğüs pompası ile sağlanabilir. .
Evde olduğunuz zamanlarda bebeğinizi emzirerek bunu sağlarsınız,
işyerinde ise göğüs pompası süt tedarikinizi devam ettirmenize yardım
eder.
Bebeğinizi sabah işe gitmeden, işten dönünce, geceleri ve hafta sonları
mümkün olduğunca sık emzirin. İşyeriniz evinize veya yuvaya yakınsa
öğlen tatillerinizde bebeğinizi ziyaret edin. İşyerinizde süt sağmak için
uygun şartları oluşturmaya çalışın. Çalışan anne günde 2 ila 4 kez
arasında sütünü sağabilir. Bu hem süt uyarımını sağlarken hem de
bebeğinizin ertesi gün siz işteyken anne sütüyle beslenmesini
sağlayacaktır.
Annem işe,
ben kreşe
gidiyorum.

ÇALIŞAN ANNENİN YASAL EMZİRME İZNİ NE
KADARDIR?
Yasalarımız doğumdan sonra işe dönen annelere bebek 1 yaşına gelene
kadar günde 1,5 saat süt izni vermektedir (özel sektörde çalışan anneler
dahil).Memur statüsünde çalışan annelerin ise günlük süt izni ilk 6 ay 3
saat ve ikinci 6 ay 1.5 saat olarak belirlenmiştir.

ANNE SÜTÜNÜ NASIL SAĞABİLİRİM?
Anne sütünü sağabilmek için manuel veya elektrikli süt sağma
makinelerini eczanelerde ya da medikal marketlerde kolayca
bulabilirsiniz. Manuel süt sağma makineleri daha hesaplıdır. Ancak
elektirikli süt sağma makinelerinin emiş gücü bebeğinkine daha yakındır,
daha kısa zamanda daha çok süt sağmanız mümkündür. Ayrıca çok can
yakmaz. Özellikle çalışan annelere tavsiyem bir elektrikli süt pompası
edinmeleri yönünde olacaktır.

PÜF NOKTASI
Süt sağma işlemi öncesinde göğsünüzün esmer kısmına ,
göğüs çatlağı için kullanılan kremlerden sürerseniz çok acı
çekmezsiniz.

ELEKTRİKLİ

VE

MANUEL

SÜT SAKLAMA POŞETİ

SÜT SAĞMA POMPASI

SAĞMIŞ OLDUĞUM SÜTÜ SAKLAYABİLİR MİYİM?
Evet belli koşullara uyarak saklayabilirsiniz.
✓ Oda sıcaklığında 4 saat
✓ Sağıldıktan hemen sonra buzdolabına koymanız koşulu ile 48 saat
✓ Derin dondurucuda 6 ay bozulmadan saklanabilir.

ANNE SÜTÜNÜ NEYİN İÇİNDE SAKLAYABİLİRİM?
Saklama poşetlerini eczanelerden ya da bebek ürünleri satan
mağazalardan kolayca temin edebilirsiniz.
NOT: Eğer süt dondurulmuş ve sonrasında çözülmüş ise 24 saate
kadar buzdolabında saklanabilir. Ancak çözünmüş olan süt yeniden
dondurulamaz.

PÜF NOKTASI
Sağılmış sütü ziyan etmemek için her
poşette 60-120 ml’lik miktarlarda
saklamaya çalışın.
Çünkü bir kez erittiğiniz sütü yeniden
donduramazsınız.
Dondurucuya
koyduğunuz sütlerin üzerine tarih atıp,
kullanmaya başladığınız sütleri sırayla
(ilk sağılandan başlayarak) kullanın.

DONDURUCUDAN ÇIKAN SÜTÜ NASIL ÇÖZMELİYİM
Dondurucudan çıkardığınız sütü ılık suda bekleterek çözdürün,
mikrodalga veya direkt ısıya maruz bırakarak çözdürmeyin.
Çabuk sütümü
getiriiin!!!

DERİN DONDURUCUDA SAKLANAN SÜTÜN
KALİTESİNDE AZALMA OLUR MU?
Evet dondurucuda bekletmek bağışıklık hücrelerini ve bebeği
enfeksiyonlardan korumaya yardımcı olan maddelerin bir kısmının
kaybına neden olmaktadır (ancak anne sütünün sayısız yararı
düşünüldüğünde ihmal edilebilir kayıptır). Benim önerim uzun süre
saklanma gerekmiyorsa derin dondurucu yerine buzdolabını tercih
etmenizdir.
Anne sütü ile
büyüdüm, geliştim ve
iyi bir tatili hak ettim.

EMZİRMENİN BEŞ KURALI
1) Emzirme saatleri konusunda katı davranmayın. Yarım saatlik
sapmalar sorun değildir.

2) Emzirirken her iki memeyi de boşaltmaya çalışın. Böylece her iki
memeyi de yeni süt üretimi için yeterince uyarmış olursunuz.
Emzirmeden az sonra yeniden emmek isteyen bebeğe biberon vermeyin.
Bebeği memede tutmaya devam edin.

3) Bebek ağlarken meme vermeyin. Hafifçe pışpışlayarak önce
sakinleşmesini sağlayın.

4) Bebeği yeterince beslenemediği kaygısıyla uyanık kalmaya
zorlamayın. Bazı bebekler ”uykucu” olur. Memeyi emerken uykuya
dalabilirler. Ama acıkan bebek kendiliğinden uyanır.

5) Süt üretimine yoğun bir hormon üretimi eşlik eder. Bu da memelerde
büyümeye , kızarmaya ve ağrıya yol açar.Duyulan rahatsızlıkları ortadan
kaldırmak için sıcak pansuman yeterlidir.

EMZİRME İLE İLGİLİ DERNEKLER
Dünya çapında resmi olarak bilinen bir takım emzirme ile ilgili
dernekler bulunmaktadır.Bu dernekler anneler, babalar, hamileler ve
toplumun genelini emzirme konusunda bilinçlendirmek için çalışmalarını
sürdürmektedirler.Son yıllarda bu konuda artan bilinçlenmede büyük
katkısı olan bu dernekler çeşitli projeler ve kampanyalarla çalışmalarına
devam etmektedirler.Bu derneklerden en bilinenleri; Uluslararası
Emzirme Topluluğu(La Leche League International) ve Emzirme İçin
Dünya İttifakı Hareketi WABA (World Alliance for Breastfeeding
Action) emzirmeyi yaygınlaştırmak ve dünya çapında kadınları bu
konuda bilinçlendirmek amaçlı çalışan iki organizasyondur. EMAS ise
Türkiye’de kurulmuş ve faaliyet gösteren emzirme ile ilgili dernektir.
Uluslararası Emzirme Topluluğu(La Leche League International)
Annelerin çocuklarını emzirmesine yardım etmek için 1956 yılında
yedi kadın tarafından kurulmuştur. Bugün 66 ülkede doktor, gönüllü
danışmanlarla (özel seçilmiş ve daha önce emzirmiş kadınlar) ;doktor,
doğum uzmanı ve diğer profesyonellerden oluşan bir
danışman
komitesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Yardım ve öneriler, özel
konular hakkındaki toplantılarda veya telefonla verilmektedir. Derneğin
yayınları satışa da çıkmaktadır. www.llli.org
EMAS (Emziren Anneleri Destekleme ve Aile Sağlığını
Koruma)Derneği
2002 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Derneğin amacı anneleri
bilinçlendirerek emzirmeyi yaygınlaştırmaktır.

Sevgili ANNELER!

Anne
sütü
yeryüzünde
yaşayan tek besindir. Emzirme ise
benzeri olmayan bir yöntem ve
deneyimdir.
Lütfen bebeğiniz için en ideal
besin olan anne sütünüzü
bebeğinizden esirgemeyin ve
böylece
bebeğinizin
hayata
mükemmel
bir
başlangıç
yapmasını sağlayın!
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