
   

BEBEĞİNİZİ İLK 6 AY SADECE ANNE SÜTÜ İLE BESLEYİN! 

               Çocuğunuzun daha sağlıklı olmasını ister misiniz? 

             Çocuğunuzun daha zeki olmasını ister misiniz? 

             Kendinizi rahim ve meme kanserinden korumak ister misiniz? 

             O zaman bunların tek cevabı var o da; bebeğinizi ‘‘ANNE SÜTÜ’’ ile beslemektedir. 

 

 Her bebek için en iyi, en doğal ve en taze besindir. Tamamen ve kolaylıkla sindirilir. 

 Her zaman temiz ve mikropsuzdur, daima hazır ve bedava bir besindir. 

 Doğumdan sonra gelen ağız sütü bebeği hastalıklardan korur. 

 Bebeklerin su ihtiyacını tam olarak karşılar, ayrıca su verilmesine gerek yoktur. 

 İshal, karın ağrısı ve kabızlık daha az görülür. 

 Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kas ve kemik gelişimini artırır. 

 Bebeğin IQ (zeka) düzeyi +8 daha yüksektir. 

 Emzirme annenin sağlığını da korur. Meme ve rahim kanseri riskini azaltır. 

 Bebekle anne arasında özel sevgi bağı kurulmasını sağlar. 

 İlk sütünüz az olsa da bebek için yeterli besin değerini içerir. 

 Bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütü ile 6 aydan 2 yaş ve ötesine kadar anne sütü ve ek gıda ile 

besleyebilirsiniz. 

 Bebeğinizi emzirmeden önce ellerinizi sabunlu su ile yıkayınız. Göğüs ucunuzu temizleyip öyle 

besleyiniz. 

 Bebeğiniz her istediğinde emzirin. En az 2 saatte bir en geç 3 saatte bir 15-20 dk. kadar emziriniz. 

Her emzirmede göğsünüzdeki sütün tamamen boşalmasını sağlayınız. 

 Sütünüzün devamı için bebeğinizi sık sık emzirin. Bol bol su tüketin, sabah, öğle, akşam yemeklerini 

düzenli ve yeterli alın. Kendinizi yeterlice dinlendiriniz. Kendinize güvenin. 

 Sütünüzün yeterliliğini bebeğin günde 5-6 defa idrara çıkması ve ayda 600 ile 1000gr almasından 

anlayabilirsiniz. 

 Taze sağılmış anne sütü oda sıcaklığında 3 saat süre saklayınız. 

 Sağdığınız sütü buzdolabında 72 saat(3 gün) ve dondurulmuş sütü erittikten sonra 24 saat yine 

buzdolabında (+4C arasında ) saklayınız. 

 Aseptik koşullarda sağdığınız sütü, steril süt saklama poşetlerine alınız, ağzını sıkıca kapatınız. 

 Derin dondurucuda (-18C nin altında ) 3 aya kadar saklayınız. 

 Donmuş sütü buzdolabında yavaş olarak eritiniz.  

 Ilık suyun içinde (benmari usulü) hızlı olarak eritiniz. 

 Donmuş sütü oda sıcaklığında uzun süre bekletmeyiniz. Sütün kesilmesine ve bazı proteinlerin hasar 

görmesine neden olabilir. 

 Sütü eritmek için mikrodalga fırınlarının kullanılması önerilmemektedir. 

 Süt 1 saatten fazla oda ısısında bırakılmazsa ikinci kez kullanılabilir, daha sonraya kalan süt 

atılmalıdır. 

 Eritilmiş sütü tekrar dondurmayınız, sütü buzdolabının kapağına koyunuz. 

 

 

  

BEBEĞİNİZ İÇİN DİKKAT! 

KODU: Y.D.Y.D.01 
 

YAYIN TARİHİ: MAYIS 2017 
 

REVİZYON NO:01 
 

REVİZYON TARİHİ: 26.05.2017 
 

SAYFA NO:1/1 
 



             Sevgili Anneler 

       1.BESLENME : Anne sütünü mutlaka ilk 6 ay ( mümkünse 2 ve ötesine kadar  ) vermeniz önerilir. 

 Bebeğe şekerli su ve gereksiz yere mama vermeyin. Ancak sütünüz gelmiyorsa ve meme ile ilgili 

sorunlarınızda mutlaka sağlık görevlilerinden danışarak yardım isteyiniz. 

 Bebeğinizi size öğrettiğimiz şekilde emzirerek, sonrasında mutlaka gazını çıkarınız. 

 Emzirirken meme ucunu etrafındaki kahverengi kısımla beraber verin. Böylece çatlak oluşumunu 

engellersiniz. Emzirme sonrası birkaç damla sütünüzü meme ucunuza sürerek çatlağı önleyebilirsiniz. 

 Emzirirken memeyi elinizle ‘C’ şeklinde tutunuz, memeyi makaslamayınız. 

 Bebeğinize anne sütü verdiğiniz sürece kendi başınıza asla ilaç kullanmayınız, eğer bu sürede doktora 

gidilmesi gerekirse doktora bebeğinizin olduğunu ve onu emzirdiğinizi söylemeyi unutmayınız. 

 1yaşından sonra inek sütü verebilirsiniz. 

 1 yaşına kadar D vitamini vermelisiniz. 

2. CİLT BAKIMI VE BANYO 

 Bebeğinizin cildini ve altını temizlerken su ve pamuk içeren yada alkolsüz ve kremli içeriği olan bebekler 

için üretilmiş mendiller kullanabilirsiniz. 

 Bunları alamıyorsanız kaynatılmış ve soğutulmuş su ve pamukla temizlik yapabilirsiniz 

3. GÖBEK BAKIMI 

 Eve gittiğinizde bebeği yıkayabilirsiniz. Ancak göbeğini çok iyi kurulamalısınız ve göbek bezin dışında 

kuru kaldığı sürece ek bakıma ihtiyaç kalmaz. Dr.istemine göre %70’lik alkol ile günde iki defa göbek 

bakımı yapabilirsiniz. 

4. AŞI VE KONTROL 

 Bebeğinizi aşı olduktan sonra 3 gün içerisinde Çocuk Polikliniği’ne mutlaka kontrole getiriniz. 

 Bebeğinizin ilk aşısı (Hepatit B) doğum sonrası yapılmıştır. Diğer aşıları için aile hekimine başvurunuz. 

 Bebeğinizin ilk hafta sarılık olduğunu fark ettiğinizde mutlaka sağlık görevlilerine başvurunuz. 

 Evde bebeklerin ateşi, kusması olursa, emmesi bozulursa, renginde sararma olursa Cumartesi-Pazar günleri 

de olsa mutlaka doktora gidiniz. 

5. KORUYUCU ÖNLEMLER 

Oda ısısı bebek giyinikken 21-24 derece olabilir. Erken doğan bebeklerde 25 derece yeterlidir. 

   Bebeğinizin özellikle altını değiştirdikten sonra ve her dokunmanızdan önce ellerinizi yıkayınız. 

   Bebeğinizi kundaklamayınız!(kalça çıkıklığına neden olabilir.) 2.ayda bebeğinize kalça ultrasonu 

yaptırınız.       

       Bebeklere rahat kıyafetler giydiriniz, kıyafetleri deterjanla değil sabunla yıkayınız Bebeğinizin en geç 24 

saat içinde küçük tuvaletini, 48 saat içinde büyük de tuvaletini yapması gerekmektedir. Yapmaz ise mutlaka 

doktora gidiniz. 

      Bebeklerde akıntı, kanama, göğüslerde şişlik olması normaldir. Göğüslerin sıkılması ve ovalanması 

kesinlikle sakıncalıdır. 

        Bebeklerinizi cep telefonları ve bilgisayardan uzak tutunuz. 

6. TOPUK KANI ALINMASI 

   Hastaneden taburcu edildikten sonra, tekrar topuk kanı için 10 gün içerisinde Aile Hekimine başvurmanız 

gerekmektedir. 

       7. İŞİTME (SAĞIRLIK) TESTİ 

    Bu test bebek taburcu olmadan hastanemizde yapılacaktır. Testi geçemeyen, tekrarı gereken bebeklerin 

testleri için aileye bilgi verilerek; ileri bir tarihe randevu verilir. 
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