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Anne

.- sütüyle

çok daha

sağlıklıyım

Anne sütünün

Her Damlasında Sevgi Var

Damlasında
SevgiVar

Anne Sütü

. Elle boşaltma,5üt sağmak için en iyi yoldur.

. Temizliğe dikkat edilerek sağılan anne sütü; oda
slcakllğlnda 3 saat, buzdolabı raflnda (+4 derecede)
3 9ün Ve derin dondurucuda G'l8 derecenin aıtlnda)
3 aya kadar saklanabilir. Anne sütü uygun kaplarda
veya poşetlerde saklanmahdır.

ı Derin dondurucudan çıkarılan dondurulmuş
anne sütü önce buzdolabının içerisinde çözdürülmelidir.
. |çinde anne sütü olan kap, sıcak su dolu başka bir
kabın içine konularak çözünmüş sütün ılınması
sağlandıktan 50nra bebeğe verilmelidir.
. sağllan anne sütünün biberon yerine kaşık, geniş
ağızlı bir bardak veya fincanla verilmesi daha uygundur.

. Biberon verilmesi b€beğin annenin memesini
reddetmesine neden olabilir.

. Biberon emziğine alışan bir bebek, memeyi iyi
kavrama alışkanlığını da kaybedebilir ve meme
yerine meme ucunu emmeye çalışabilir,

o Bebekler hastayken de emzirme sürdürülmelidir.
. Hatta her zamankinden daha da sık emzirilmelidir.

. Annede psikiyatrik tedavi gerektiren bir hastalık
Veya kemoterapi gerektiren bir kanser hastalığıvarsa
bebek emzirilmemelidir.
. Bunun dışında anne; şekeı yükek tansiyon, soğuk
algınlığı vb. hastalıkları dahi olsa bebeğini emzirebilir
. Bir ilaç kullanmanlz gerekiyorsa hekiminize
bebek emzirdiğinizi hatırlatınız

süTüMü NA5lt sAĞMALlYlM?

süTüMü NAslt 5AKLAYAB|LlRlM?

süTüMt' BEBEĞlME NAslt VEREBlLlRlM?
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BEBEĞİNİZLE ARANİZDAKİ
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BEBEĞiM HASTALANDlĞlNDA EMz|REBlLiR MlYlM?

HAsTA otDuĞuMDA DA BEBEĞlMl EMzlREBlLlR MlYlM?

Her



Bebeğinizi ne kadaİ 5|k
emzirirseniz o kadaİ çok

sütünü2 ola<aktlr.
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Her emzirmeden
önC€ memeyi
temizlemeye
gerek yoktur.
önemliolan

"ELLERlN
YlKANMAsl'dlr.

ANNE s(mJ, HA5rAL|KLARDAN KoRUR MU?

ANNE 5t TÜNÜN
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. Bebeğin memeden alacağl ilk

besine"ilk süt", "ağz sütü"Veya
"kolostrum" denir,

' llk süt çok besleyicidir ve bebeğ|nizin ilk aşsF
dır. Bebeği pek çok hastalıktan korur.

. llk sütün miktan az olmasına karşn, ilk günlerde
bebeğin beslenmesi \€ bağ|rsaklannın iyi çalışrnası

için yeterladir.

@@
Bebekleı ilk 6 ay su bile Verilmeden sadece anne sütüyle

beslenmelidir. llk 6 aydan sonra ise anne sütü, uygun ek
gıdayla birlihe 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmelidar.

.Anne, ister normal doğum |sters€ sezaryenle doğum
yapmış olsun doğumdan sonra, kendine gelir gelmez
bebeğini emzirmelidir.

Bebeğinizi doğru bir şkilde emzirmek için doğum
yaptlğlnlz hastaneden Ve aile sağllğl merkezinden

o Anne sütü; tıebeğinizi orta kulak iltahabl, üst ve alt solu-
num yolu enfeksiyonlan, soğuk algınlığı, ileride oluşbile-
cek şeker hastalığı ve obezite gibi hastalıklardan ve bazı
kanser türlerinden korur.
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Herannesütiinün bebeği içinyeteİli olup
olrnadığından emin olmak ister.

. sağlıkh heranne yeterlimiktarda sıvı alıyorve doğ-

nün yeterli olduğu anlaşlllr.
. yenidoğan b€bek ilk hafta kilo kaybedebi-

lir. 7-10 9ünlük olduğunda doğum
kilosuna ulaşması beklenir.

@MlEEil
. Bebeğinizi besledikten sonra,

1G1 5 dakika dik pozisyon-
da tutarakve b€beğana-

zin sırtını sıvazlayarak
gaz çıkarmasına
yardımcıolabi-
lirsiniz

d ka nlşma n a labi lirsi n |L

sÜTÜMÜN YETERLi oLUP oLMADlĞlNl

BEBEĞlMl NE KADAR 5ÜRE (KAçYAşlNA KADAR)

DOĞUMDAN SONRA EMZ|RMEYE

BAşLAMAK lçlN BEKLEMEM GEREKL| Ml?

EMzlRDlK,ITN soNRA BEBEĞlMlN

. Anne sütü bebeğiniz için en sağllklı
besin kaynağıdır.

. Bebekler her ağladlğlnda Ve belarli arahklarla
emzirilmelidir.
. Çocuk ile anne arasındaki en güçlü bağdır.
. sindirimi çok kolaydlr.
. Bebeğiniz için gereklitüm besinleri Ve suyu
yeterli miktarda içerir.
. Anne doğumdan sonra bebeğin i emzirmeye
başlamalıdır.
. Bebeğinizi enfekiyon ve hastalıklara
karşı koruı
. Annenin doğum öncesi haline dönmesiniVe
alınan kiloların verilmesini kolay|aştırır.
. Emzirme, annede meme Ve yumurtal|k
kanserini, menopoz sonrası kemik erimesi ve
kalça kIrığl riskini azaltlr.

' Anne sütünü yeterince alan bebeklerin zeka
düzeylerinin daha yüksek olduğu bilinmektedir.
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ANNE sürü

BEBEĞlMl NEDEN EMzlRMELIY|M?

Unutmayın!
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Sa7lQ{, için

7
ru besleniyorsa bebeği jçin yeterli süt
ü retebilir.

. Bebeğiniz günde 68 kez idrar yaplyor Ve ilk 6
ay boyunca ağırlığı ayda en az 500 gram veya

haftada 150-200 gram artlyorsa anne sütü-



ARNAVUTKOY
DEVIET HASTANESİ

2. Anne sütü her bebek için en iyi, en doğal, en taze

ve özel harcama gerektirmeyen hazır besindir.
3. Anne sütü bebek büyüdükçe, bebeğin yaşına ve
fizyolojik durumuna uygun bir değişim gösterir.
4.6 ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin ishal.
solunum yolu hastalıkları, kulak enfeksiyonları
görülme riski daha azdır.
5. Anne sütü tamamıyla ve kolaylıkla sindirilir.
6. Ağız ve diş yapıları daha iyi gelişir.
7. Toplam anne sütü ile beslenme süresi arttıkça
bebeğin zeka gelişmesine katkı sağlar.
8. Anne sütü ile beslenme: bebeklerin ani bebek
ölüm sendromuna ve ileriki yaşamlarında diyabet,
lösemi, obezite, yüksek kolestrol ve astlm gibi
hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

EMZİRMENiN ANNE İÇiN FAYDALARI
l. Doğum sonrası döneınde ( rahim ) daha çabuk
toparlanır ve kanama daha az olur.
2. Anne doğum iincesi kilosuna daha erken ulaşır.
3. Kemik erimesi daha az görülür.
4. Over ve meme kanseri daha az görülür.

5. Depresyon , yüksek tansiyon ve tip 2 diyabet daha

az görülür.
6. Emzirnrek anne-bebek arasındaki duygusal bağın
daha iyi gelişmesine yardınrcı olur.

SÜTÜN SAKLANMASI
Sağılan süt ;

> Oda sıcaklığında 3 saat
> Buzdolabının rafında 3 gün
> Derin dondurucuda 3 ay saklanabilir.
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ARNAVUTKöy o evı-er HASTAN Esı
EMziRME DANlşMANLlĞl

Emzirme Danışmanlığı: 0212 453 12 30
GEBE OKULU / 2194 08:00 - 16:00
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Arnavutköy Devlet Hastanesi her bebeğin doğumdan
itibaren 6 aylığa kadar sadece anne sütü ile
beslenmesini. bundan sonra da ek besinlerle birlikte
olmak koşuluylaenaz2 yaşına kadar anne sütü ile
beslenmesinin devam ettirilmesini önermektedir.

BEBEĞiNiZİ BAŞARlLI EMZiRMENİN
BASAMAKLARI
l . Emzirmeye başlamadan önce sırtınızı
yaslayabileceğiniz, rahat edebi[eceğiniz dik bir
kolıuğa oturunuz.
2. Belinizi bir yastık ile destekleyiniz. Ilk günlerde
yada göğüsler çok büyük ise tüm emzirme boyunca
yastıkla desteklemek gerekebilir.
3. Bebeğinizi tüm vücudu size dönük olarak tutun.

4. Göğsünüzü baş parmak tepede ve dört parmak
aşağıda J i C şeklinde tutarak destekIeyin.
Parmaklarınız areolanın (meme ucunuzun hahverengi
kısmının tamamının) gerisinde olmalıdır.
5. Meme ucunu kullanarak bebeğin dudaklarına, ağız
kenarına dokunun böylece bebeğinizin ağzını genişçe
açmasını sağlayın.
6. Bebeğiniz meme başı ile birlikte olabildiğince
areolayı ağzının içine alacaktır. Bebek sadece meme

ucunu almamalıdır I Bebeğin dilinin alttan meme
ucunu kavradığını ve dudaklarının dışarıya doğru
kıvrıldığını kontroI edin.
7. Eğer alt çenenin yeterli açılmadığını fark ederseniz

çeneye hafifçe bastınn ve açılmasını, alt dudağın da
dışarıya dönmesini sağlayın. Bu sırada bebeğe doğru
eğilmeyin, bebeği kendinize doğru yaklaştırın.
Bebeğin çenesi memeye değmelidir.

8. Bebeğinizin ileri
geri çene harekeı
lerinin gözleyin ve
arada yutma sesle-
rini takip edin.

9. Önemli olan bebeğin ilk verilen göğüs bitirmesine
izin vermektir. Böylelikle kendisine gerekli olan daha
yoğun. proıein ve yağdan zengin SON SÜT'ten
yararlanabilir. Bir göğsü bitirdikten sonra, bebek
emmeyi bırakmışsa bir dahaki emzirmede, emzirmeye
diğer göğüsten başlanmalıdır. Bebek her iki göğsü de

emmiş ise. emzirmeye en son emdiği göğüsten

başlanmalıdır.
l0. Bebek her istedikçe emzirilmelidir, eğer uyuyor
ise ilk aylarda her 2-3 saatte bir mutlaka enızirilmelidir.
Emzirmenin bir süresi yoktur, bebek memeyi diIiyle
itene kadar emzirmeye devam edilir.
l l . Memede çatlak oluşumunu önlemek için; meme

temiz ve kuru tutulmalıdır. Emzinne öncesi eller
mutlaka yıkanmalıdır. Her eı,ıızirme sonrasI meme ucu

ve kahverengi kısmına birkaç damla anne sülü ile
bakım yapılmalıdır. Çatlak oluşmuş isei memeye ılık
su pansumanı uygulanabilir ya da memeden gelen
sütün meme ucu çevresine sürülerek masaj

uygulanabilir.
l2. Anne sütünü artırmirk içinı bebeğinizi sık sık
emzirin, dinlenin ve b<rl sıvı almaya ve düzenli
beslenmeye özen gösterin.

l3. Emzirmek canınızı acıtmamalıdır. Eğer acı
duyarsanız bebek büyük ihtimalle memeyi yanlış
kavramıştır. Bu durunrunda bebeği nazikçe meılıeden
ayırın (meınedcn ayırırkeıı küçük pırmağınızı yavaşça
ağzının kcnarından içinc sokun vc bebeğiniz
parmağınızı emerken nremeden ayırın) ve doğru

şek ilde terar deneyin.

EMZiRME PozisyoNı-ını
Bebeğinizi emzirmek için değişik şekillerde
kucıklayabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz duruın
bebeğin ağzı memeye yakın olma|ı, bebek meıııeye
uzanmak için fazla çaba harcamaıııırlı ve bütün vücudu
aynı düzlemde ve size dönük olmalıdır. Bunlarıı dikkat
ederseniz bebeğinizin memeyi tam ve doğru kavraması

çok kolaylaşacaktır. Kolunuzu, dirseğinizi destek

yapabilir ve kendinizin yada bebeğinizin yanlanna
yastık yada minder koyabilirsiniz.

Kucaklama Pozisy<ınu
Pek çok anne için rahatlır ve en sık
uygulanır. Bebek kucakladığınız
kol taratlndaki memeyi eıner.

Ters Kucaklama Pozisyonu
Prematüre yada kavramada güçlük

çeken bebekIer için uygundur.
Emzirdiğiniz memenin tersi kolunuzla
bebeği kavrayın diğer elinizle başa
yada memeye destek olun.

sağlar. Bebeğin yüzü ve bedeni
size dönük olmalıdır.

Koltuk Altı ( futbol topu tutuşu ) Pozisyonu
Ikizlerde, büyük göğüslü
annelerde, düz-çökük meme başı
yada kavrama güçlüğünde uygundur.
Emzireceğiniz göğsün olduğu
koltuk altına doğru bebeğinizi uzaın.

Yatarak Emzirme Pozisyonu
Sezeryen doğum, problemli
vajinal doğuın sonrası yotgun
anneye dinlenme ve emzirıne

kucaklama

TeIs Kucaldama

Koıtuk Altl

Yalarak

ANNE SUTU lLE BESLENMENIN BEBEK IÇIN
FAYDALARI
l. Annc sütüı enerji. protein. yağ, karbonhidrat ve
diğer gerekli besin öğeleriyle yenidoğanda büyüme
ve gelişnıeyi sağIayan karmaşık biyolo.iik bir sıvı ve
içerdiği birçok biyoaktif enzim, hormon, büyüme
etmeni ve bağışrklık öğelerini içeren yapısıyla eşsiz
bir besindir.
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