
BEBEĞİNİZİNBEBEĞİNİZİN

SAĞLIĞI
SÜTÜNÜZDE

SAKLI!SAKLI!



Dünya Sağlık Örgütü 
2025 yılına kadar 

ilk 6 ay sadece 
anne sütü verme 

oranının en az  
%50 ye çıkarılmasını 

hedefliyor. 

Bu kitapçık 
Etkin Eczacılık Derneği 

tarafından ülkemizde 
emzirme oranlarını 
artırmaya yönelik 

başlatılan 
‘Anne Sütü Projesi’ 

kapsamında 
hazırlanmıştır.



Hamile kalmayı  
düşünüyorsunuz, 

BU HARİKA 
HABER! 



Hamilelik başınıza gelebilecek 
en heyecan verici şeylerden 
biridir. Vücudunuz şimdi canlı 
bir varlığa ev sahipliği yapma-
ya hazırlanıyor. Derin bir nefes 
alın ve her anın tadını çıkarma-
yı unutmayın, ebeveyn olmak 
üzeresiniz!

Her kadın ve her hamilelik 
farklıdır. Hamilelik öncesi ve 
süresince doğru seçimleri 
yapmanıza yardımcı olacak 
güvenilir tavsiyeler almak 
önemlidir.

Hamilelik ile ilgili her türlü 
sorunuz için doktorunuza ve  
eczacınıza danışabilirsiniz.



Bebek sahibi olmayı düşünü-
yorsanız, hamilelik öncesi sağlık 
bakımı hakkında doktorunuza 
danışın. Doktorunuz öncelikle 
kan tahlillerinize göre vitamin 
eksikliğinizi (özellikle folik asit, 
D vitamini ve B12 vitamini) 
kontrol edecektir. Doktorunuz, 
kullanmakta olduğunuz ilaçlar, 
ihtiyacınız olabilecek aşılar ve 
bazı doğum kusurlarını önlemek 
için hamilelikten önce atabi-
leceğiniz adımlar ile ilgili sizi 
bilgilendirecektir. Hamileliğinizi 
etkileyebilecek herhangi bir 
sağlık sorununuz var ise mutla-
ka belirtin. Hiçbir şeyi unutma-
mak için bir liste yapabilirsiniz.

DoktorunuzuDoktorunuzu
ziyaret edin!ziyaret edin!

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



1. Her gün 400-800 mikrogram 
folik asit alın.
Folik asit bir B vitaminidir. 
Hamilelikten en az 1 ay önce ve 
hamilelik sırasında yeterli miktar-
da folik asit alımı bebeğin beyin 
ve omurgasındaki büyük doğum 
kusurlarını önlemeye yardımcı 
olabilir. Hamileliğinizin 12. hafta-
sına kadar folik asit kullanmanız 
önerilir.

2. Alkol ve sigara kullanmayı 
bırakın.
Sigara içmek veya alkol almak 
hamilelik sırasında erken doğum, 
doğum kusurları ve bebek ölümü 
gibi birçok soruna neden olabilir.

3. Kimyasal  maddelerden ve 
çevresel toksinlerden kaçının. 

4. Sağlıklı kiloya ulaşın ve 
koruyun.

5. Aile geçmişinizi öğrenin.

6. Zihinsel olarak sağlıklı olun.

7. Sağlıklı bir hamilelik geçirin!

Sağlıklı Sağlıklı 
Hamilelik için;Hamilelik için;

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



1.Trimester 1.Trimester 
(0-3 ay)(0-3 ay)



4 Mide bulantısı veya 
yorgunluk gibi semptomlar 
yaşamaya başlayabilir veya 
enerji seviyenizin arttığını 
fark edebilirsiniz! Vücudunu-
zu dinleyin ve gerektiğinde 
rutinlerinizi değiştirin.

4 Kendinizi rahat hissettiğiniz 
sürece günlük fiziksel akti-
vitenize devam edebilirsiniz. 
Hamilelik sırasında ne kadar 
aktif olursanız, değişen vü-
cudunuza uyum sağlamanız 
o kadar kolay olur.

1.Trimester  
(0-3 ay)



Hamilelikte önemli olan fazla 
yemek değil, sağlıklı ve dengeli 
beslenmektir. ‘İki kişilik yemek 
yemenize’ gerek yoktur.

Hamilelikte nelere  
dikkat etmeli? 

4 Doktorunuza ve eczacınıza 
danışmadan ilaç, vitamin ve gıda 
takviyesi kullanmayın.

4 Kafein miktarını günde 1-2 fin-
can çay veya kahve ile sınırlayın. 

4 İçecek olarak su, ayran veya 
taze meyve suları tercih edebi-
lirsiniz.

Hamilelikte
Dengeli Beslenme

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



2.Trimester2.Trimester
(3-6 ay)(3-6 ay)



4 Her kadın farklıdır, ancak 
birçok anne adayı ikinci 
trimester ilkinden daha iyi 
hisseder. Bu aylarda daha az 
mide bulantısı ve yorgunluk 
hissettiğinizi fark etmeye 
başlayacaksınız.

4 Hamilelik çatlaklarını 
önlemek için krem, jel veya 
losyon kullanmayı düşünü-
yorsanız bu dönem doktor 
ve eczacınıza danışarak 
başlamanız uygundur. 

4 Sağlıklı beslenme ve düzenli 
egzersiz, ikinci trimester ve 
hamileliğiniz boyunca önem-
lidir. Düzenli egzersiz rutinini-
ze devam edebilirsiniz.

2.Trimester
(3-6 ay)



Egzersizin hamilelikte birçok 
faydası vardır: 

4 Hamilelikte oluşan duruş bozuk-
luklarını önler.

4 Vücut ağırlığının artmasına bağlı 
olarak ortaya çıkan bel ve sırt 
ağrılarını azaltır.

4 Kabızlık ve şişkinliği giderir.

4 Vajinal doğum sırasında gerekli 
nefes ve gevşemeyi öğrenmeye 
yardımcı olur. 

4 Karın ve perine kaslarının elasti-
kiyet ve kuvvetini artırır.

4 Anne adayını ruhsal olarak 
doğuma hazırlar.

4 Hamilelikte diyabet (gestasyo-
nel) riskini azaltır.

Hamilelikte
egzersiz

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



2. trimester döneminde grip 
aşısı, tetanoz-difteri-boğmaca 
ve covid 19 aşıları hamilelere 
uygulanabilir

4 Grip aşısı
4 Tetanoz, difteri ve aselüler   
     (hücresiz) boğmaca (DTB)
4 Covid-19 Aşısı

Hamilelikte 
önerilen aşılar

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



3.Trimester3.Trimester
(6-9 ay)(6-9 ay)



Tebrikler, bu güzel süreci tamam-
ladınız! Yakında ailenize yeni bir 
üye katılıyor. Bu son haftalarda 
kendinizi daha yorgun ve rahatsız 
hissediyor olabilirsiniz, ancak dört 
gözle bekleyeceğiniz çok şey var!

Bu dönem, birçok kadın nefes 
almakta zorlanır ve daha sık tuvale-
te gitmeleri gerektiğini fark eder. 
Bunun nedeni bebeğin büyümesi 
ve organlarınıza daha fazla baskı 
yapmasıdır. Merak etmeyin bebeği-
niz gayet iyi ve doğum yaptığınızda 
bu sorunlar azalacaktır. 

3.Trimester
(6-9 ay)

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Doğum sırasında Doğum sırasında 
ne olur?ne olur?



Doğumdan sonra 
emzirmek 

4 Doğumdan hemen son-
ra yeni doğan, annenin 
kokusunu ve kalp sesini arar. 
Bebeğinizle ten tene temas 
kurmak onu sakinleştire-
cek ve ikinize de dinlenme, 
ısınma ve birbirinizi tanıma 
fırsatı verecektir. 

4 Bebeğinizi doğum sonrası 
ilk yarım veya bir saat içinde 
emzirmek süt üretimini 
hızlandırır ve artırır. 

4 Bebeğiniz doğumdan sonraki 
ilk saat içinde uyanık olacak 
ve beslenmek isteyecek-
tir. Çoğu bebek içgüdüsel 
olarak meme ucunu bulur ve 
kolostrum adı verilen ilk anne 
sütünü emmeye başlar.

4 Kolostrum halk arasında ağız 
sütü olarak bilinir, sarı renkli 
ve yoğun kıvamlıdır. 

4 Kolostrum, bebeğin ilk 
aşısı olarak kabul edilir. 
Bebeğinizi enfeksiyonlardan 
koruyan antikorlar içerir. 



Prof. Dr. Prof. Dr. 
Reha Artan’a Reha Artan’a 

sorduksorduk
ÇOCUKLARIN ÇOCUKLARIN 

SAĞLIKLI SAĞLIKLI 
GELİŞİMİNDE GELİŞİMİNDE 

ANNE SÜTÜ ANNE SÜTÜ 
NEDEN ÖNEMLİ?NEDEN ÖNEMLİ?



ÇOCUKLARIN ÇOCUKLARIN 
SAĞLIKLI SAĞLIKLI 

GELİŞİMİNDE GELİŞİMİNDE 
ANNE SÜTÜ ANNE SÜTÜ 

NEDEN ÖNEMLİ?NEDEN ÖNEMLİ?
4 Emzirmek, dünyada her yıl 823 bin 

beş yaş altı bebek ve çocuk ölü-
münü, her yıl 20 bin kadının meme 
kanseri nedenli ölümünü engeller.

4 Emzirmek, yalnızca bebek ve 
çocuk ölüm riskini, çocuklukta 
hastalanma ve hastaneye yatış 
olasılığını azaltmakla kalmıyor, 
kronik hastalıklardan da anlamlı 
oranda koruyor. Anne sütünün 
obezite, tip I ve II şeker hastalığı, 
bazı alerjik durumlar, ağız ve çene 
kapanma hataları, diş çürükleri, 
çölyak hastalığı, multipl skleroz ve 
yangılı bağırsak hastalıklarından 
koruduğu, kalp-damar hastalıkla-
rında ılımlı da olsa koruyucu etki 
sağladığı gösterilmiştir.

4 Anne sütü bebekte sinir sistemi 
gelişimini kolaylaştırarak, görme 
keskinliğini, bilişsel ve işitsel 
işlevleri hızlandırmaktadır.

4 Anne sütü, çocuklukta zeka düze-
yinin (IQ) 3.4 puan, erişkin çağda 
ise 3.8 puan daha yüksek olmasını 
sağlayabilir.

4 Anne sütü ile beslenme, dikkat ek-
sikliği ve aşırı aktivite bozukluğu, 
otistik spektrum bozukluğu olasılı-
ğını belirgin oranda azaltmaktadır. 
Ulusal düzeyde aynı yaşta çocuk 
topluluğunda yapılan çalışma-
lara göre, beş yaşında davranış 
bozukluğu gelişmesini ve ihmale, 
suistmale, cinsel istismara uğrama 
riskini azaltmaktadır.



Aynı odada olmak 
Doğumdan sonraki ilk birkaç 
gün boyunca, çoğu hastane ve 
doğum merkezi, bebeğinizin 
sizinle aynı odada kalmasını 
sağlar. Bebeğinizi gündüz ve 
gece boyunca sık sık emzirecek-
siniz; onu yakınınızda tutmak, 
onu tanımanıza ve beslenmek 
istediğinde işaretlerini fark 
etmenize olanak tanır, böylece 
hemen yanıt verebilirsiniz.  

Anne-bebek dostu hastaneler-
de anne ile bebeğin aynı oda-
da kalması sağlanmaktadır. 

Doğum yapmadan önce hasta-
nede böyle bir hizmetin olup 
olmadığını sorabilir veya dokto-
runuz ile konuşarak bu şartları 
sağlayabilirsiniz.

Doğum sonrası destek 

Doğum hastanesinde hemşireler 
ve sağlık personeli, bebeğinizi 
nasıl emzirdiğinizi gözlemleye-
bilir ve emzirme hakkında genel 
tavsiyeler verebilir. 

Doğumdan sonra 
ilk birkaç günde 
neler beklenir?  



4 Anne sütü en önemli pro-
biyotik (faydalı bakteri) ve 
prebiyotik (faydalı bakte-
rinin gelişmesini sağlayan 
lif) kaynağıdır. Anne sütü ile 
beslenme, yaşamın erken 
döneminde bebeğin bağırsak 
mikrobiyotasının oluşumunu 
destekler. Mikrobiyota bağı-
şıklık sisteminin oluşmaya 
başladığı yerdir.

Anne sütü ve 
mikrobiyota

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



HAYDİ
EMZİRMEYE!



Emzirmek, bebeğinize yaşama 
sağlıklı bir başlangıç yapması 
için verebileceğiniz en güzel 
fırsattır.

Emzirmek doğal bir süreç olsa 
da, bazı temel bilgileri akılda 
tutmak ve sorun ortaya çıkarsa 
yardım istemek her zaman 
yararlıdır.

Sizlere emzirme yolculuğunuz-
da destek olmak için bilgilen-
dirme broşürleri hazırladık. Em-
zirme ile ilgili her türlü sorunuz 
için eczacınıza danışabilirsiniz.

Artık emzirmeye 
hazırsınız! 



Anne sütü 
yaşama en iyi 
başlangıçtır

Anne sütü bebeğiniz için 
özel olarak tasarlanmıştır ve 
onun ihtiyaçları için benzersiz 
bileşimdedir. Emzirmek, 
bebek, anne ve toplum 
sağlığına faydaları nedeniyle 
tüm bebekler için en uygun 
beslenme biçimidir.

Dünya Sağlık Örgütü ve 
Sağlık Bakanlığı bebeklerin 
doğumdan itibaren ilk 6 
ay boyunca su, başka sıvı 
veya katı besinler olmadan 
SADECE anne sütü almalarını 
önermektedir. Emzirmek, 6. 
aydan sonra ek besinlerle 
beraber iki yaş ve ötesine 
kadar sürdürülebilir.



4 Vücudunuz bebeğiniz 
doğduğu andan itibaren 
emzirmeye hazırdır.

4 Doğumdan sonra ilk yarım 
veya bir saat içinde emzirme-
ye başlanması tavsiye edilir. 

4 Emzirmeye başlamanın en 
iyi yolu bebeğinizle ‘ten tene 
temas’tır.

Emzirmeye ne zaman 
başlayabilirim?

Anne sütü bebek için 
yaşam boyu sağlık 
garantisidir.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Ten tene temas Ten tene temas 
neden önemli?neden önemli?



Doğumdan sonra erken 
ve sık emzirmek 
neden önemli?

4 Doğumdan sonraki ilk birkaç gün 
boyunca, sık ve etkin emzirme 
(24 saat içinde en az 8 ila 12 kez) 
vücudunuzda yeterli süt üretimi-
nin sağlanması için önemlidir. 

4 Doğumdan hemen sonra, ko-
lostrum adı verilen ve bebeğinizi 
enfeksiyonlardan korumaya 
yardımcı antikorlar içeren “ilk 
süt” salgılanır. Kolostrum, miktarı 
az olsa da, bebeğiniz sık aldığı 
sürece ilk günlerde ihtiyacı olan 
tüm besinleri sağlar. 

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Yenidoğan bebeklerde uyku Yenidoğan bebeklerde uyku 
düzeni nasıldır? düzeni nasıldır? 

Emzirilen bebeklere su Emzirilen bebeklere su 
verilir mi?verilir mi?



Kolostrum
bebeğin ilk aşısıdır

4 Kolostrum, bebeğinizin 
enfeksiyonlardan korunmasını 
sağlayacak antikorlar içerir.

4 Kolostrum bebeğin bağırsak 
mikrobiyotası oluşumu için 
önemlidir. Kolostrum, bağırsakta 
bifidobakter grubu probiyotik 
bakterilerin oluşmasını ve 
çoğalmasını sağlar. Erken dönem 
mikrobiyota gelişimi, bebeğin 
bağışıklık sistemini destekler ve 
besin alerjilerini azaltır.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Kolostrum, geçiş sütü, Kolostrum, geçiş sütü, 
olgun süt olgun süt 



Ne sıklıkla 
emzirmeliyim ve 

emzirme ne kadar 
sürmeli?

4 Emzirme sıklığı ve süresi 
belirli bir saate göre değil, 
bebeğin isteğine göre belir-
lenmelidir. 

4 Bebeklerin 24 saat içinde en 
az 8 ila 12 kez beslenmeleri 
önemlidir. Sık emzirme, bebe-
ğinizin yeterli süt almasına 
yardımcı olur ve memelerinize 
daha fazla süt üretmesi için 
sinyaller gönderir.

4 İlk haftalarda emzirme 
aralıkları bir saat, iki saat gibi 
çok kısa olabilir. Her emzirme 
sonrası memede yapılan süt 
miktarı biraz daha artaca-
ğından, zamanla beslenme 
aralıkları uzayacaktır. 



Bebeğinizin 
beslenme isteğini 
gösteren ipuçları

4 Uykudan uyanmak 
4 Memeyi arıyormuş gibi başını 

hareket ettirmek
4 Ağzı açıp kapatmak veya dudak-

larını şapırdatmak 
4 Ellerini, parmaklarını veya dudak-

larını emmek
4 Dil çıkarmak

Beslenme düzeniBeslenme düzeni

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



Sütüm yetiyor mu, 
nasıl anlarım?

4 Doğumdan sonraki ilk haftalarda 
pek çok anne sütünün yetmediği-
ni düşünebilir. 

4 Her annenin birden fazla 
bebeği emzirecek kadar sütü 
vardır. Her annenin sütü 
bebeğine yeterlidir.

4 Bebek ne kadar çok emerse, anne 
o kadar çok süt üretir. Bebeğinizi 
ne kadar sık ve bol emzirirseniz, 
memeleriniz ihtiyaca göre o kadar 
süt üretmeye devam eder.

4 Anne kendini iyi hissediyor, çevre-
sinden yeterli destek görüyor, 
yeterli uyku ve sıvı alıyorsa, sütü 
bebeğine yeterlidir.

4 Yeni doğan bir bebeğin midesi 
ilk günlerde sadece bir kiraz bü-
yüklüğündedir, miktarı az olsa da, 
sütünüz bebeğiniz için yeterlidir.  



Bebeğinizin yeterince süt 
aldığını gösteren işaretler 
4 Bebeğinizin yeterince süt aldığının 

işaretlerinden biri kilo almasıdır. Dok-
torunuz bebeğinizin kilosunu kontrol 
edecek ve yolunda olup olmadığını 
size söyleyecektir. 

4 Bebekler genellikle yaşamlarının ilk 
3-5 günü arasında vücutlarındaki 
suyu kaybettikleri için kilo verirler. 
Zamanında doğan bebeklerin 14. 
gün, erken doğan bebeklerin 21. 
günde doğum ağırlığına ulaşmış 
olması beklenir.

4 Sağlıklı bir büyümede bebeğin do-
ğum ağırlığına bağlı olarak kilo artışı 
beklenir, ama bu rakamlar her bebek 
için farklıdır. İlk 6 ay ayda 500 gr, 
günde 20 gr tartı alımı yeterlidir.

4 Bebeğinizin yeterli anne sütü alıp 
almadığını anlamanın bir diğer yolu 
bezini kontrol etmektir. Bebeğinizin 
İlk 6 gün günü kadar, 6 günden 
sonra günde en az 6 kez açık renk, 
kokusuz idrar ve 3-5 kez kaka yap-
ması yeterli süt aldığını gösterir.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Yeterli süt üretimi için öneriler:Yeterli süt üretimi için öneriler:



Anne Sütü 
Bebek için Hak, 

Anne için Şanstır.

4 Emzirmek size ve bebeğinize 
yaşam boyu sürecek sağlık 
faydaları sağlar.

4 Emzirmek bebeğiniz ile aranız-
daki bağı güçlendirir.

 
4 Anne sütü her zaman kullanı-

ma hazırdır, tazedir ve sindirimi 
kolaydır. 

Anne sütü bebek için 
gıda güvenliği sağlar.



Emzirmenin bebeğime 
faydaları nelerdir?

4 Anne sütü ile beslenen bebekler 
sağlıklı büyür ve gelişirler. 

4 Anne sütü bağışıklık sisteminin 
oluşumunu ve gelişmesini sağlar.

4 Anne sütü, bir çok yaygın çocukluk 
hastalığına karşı koruyucu antikor-
lar içerir.

4 Anne sütü, solunum yolu, kulak ve 
idrar yolu enfeksiyonlarını önler.

4 Anne sütü, tip 1 diyabet, kalp has-
talıkları, obezite ve bazı çocukluk 
çağı kanserlerinden korur.

4 Anne sütü ile beslenen bebeklerde 
astım, egzema ve alerji riski azalır.

4 Anne sütü bebeğin sağlıklı beyin  
gelişimini sağlar, bebeğin zeka 
düzeyini artırır.

4 Anne sütü ile beslenen bebeklerde 
hiperaktivite bozukluğu, dikkat ek-
sikliği ve otizm görülme riski azalır.

4 Anne sütü bebeklerde ishal ve 
kusma sonucu hastaneye yatışı 
azaltır.

4 Anne sütü bir yaşından küçük 
bebeklerin bilinmeyen bir nedenle 
aniden ölme (ABÖS) riskini azaltır.



Emzirmenin anneye 
faydaları nelerdir?

4 Emzirmek hamilelikte alınan 
kiloların hızlı verilmesini sağlar. 

4 Emzirmek doğum sonrası kana-
mayı azaltır.

4 Emzirmek anneyi meme, yumur-
talık ve rahim kanserinden korur.

4 Emziren kadınlarda tip 2 diya-
bet, hipertansiyon ve obezite 
riski azalır.

4 Emzirmek ileri yaşlarda ortaya 
çıkabilecek kemik erimesi riskini 
azaltır.

4 Emzirmek anne için doğal bir 
sakinleştiricidir, emziren anneler 
daha az stresli olur.

Emzi̇rmek kadınlarda her 
yıl 20.000 meme kanseri̇ 
nedenli̇ ölümü önler.



Emzirmenin 
ailem için 

faydaları nelerdir?

4 Anne sütü kolay ulaşılabilir 
ve bedavadır.

4 Ebeveynler olarak daha sağ-
lıklı bir bebeğe sahip olduğu-
nuz için, sağlık hizmetlerine 
çok fazla para harcamazsınız 
ve hasta bir bebeğe bakmak 
için işten ayrı kalmanız gere-
ken süre azalır.



Biraz da 
bilim!

Anne sütü nasıl oluşur?

Anne sütü, memelerdeki “süt 
bezleri” tarafından yapılır. 
Hamilelik sırasında bu bezler 
anne sütü yapmaya hazırlanır. 
Doğum yaptıktan sonra vücudu-
nuzdaki oksitosin ve prolaktin 
hormonları memelerinizin sütle 
dolmasına neden olur. Prolaktin 
süt üretimini sağlar. Oksitosin 
memeden süt akışını başlatır.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



Emzirmeye yardımcı 
olacak ipuçları

Babalar emzirmeye nasıl Babalar emzirmeye nasıl 
destek olabilir?destek olabilir?

4 Evinizin içinde ‘’emzirme istasyonla-
rı” kurabilirsiniz. Bunlar, bebek bezi 
değiştirme malzemelerinin yanı sıra 
su, atıştırmalıklar, kitaplar veya mü-
zik gibi emzirirken ihtiyaç duyabile-
ceğiniz her şeyi içermelidir. Böylece 
her emzirme seansı daha kolay ve 
daha rahatlatıcı hale gelecektir.

4 Çevrenizden destek alın. Eşinizden, 
ailenizden ve arkadaşlarınızdan ev 
işleri ve bebek bakımı konusunda 
yardım isteyebilirsiniz. 

4 Geceleri kesintiye uğramış uykuyu 
telafi etmek için mümkün oldu-
ğunca gün boyunca kestirmeyi ve 
dinlenmeyi planlayın. Ancak gece 
uykularının süt hormonu prolaktin 
nedeniyle dinlendirici olduğunu da 
unutmayın. 

4 İlk haftalarda eve çok fazla ziyaretçi 
kabul etmeyin.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



DOĞRU
EMZİRME

TEKNİKLERİ



Emzirirken Bebeğimi 
Nasıl Tutmalıyım?

Bebeğinizi doğru pozisyonda etkin 
emzirmek anne sütü yapımını artırır 
ve meme ucu çatlağı gibi sık görülen 
meme sorunlarının önlenmesini 
sağlar.

Rahatlık için doğru pozisyonu 
belirlemek  
Emzirme sırasında bebeğinizi tutma-
nın farklı yolları vardır. Birkaç dene-
mede rahat edeceğiniz bir pozisyon 
bulacaksınız, ancak bebeğiniz emer-
ken sorun yaşıyorsa, farklı pozisyonlar 
denemek faydalı olacaktır.

Bebeğinizin memeyi kavramasına 
yardımcı olmak 
Emzirmede en önemli adım, bebe-
ğinizin sadece meme ucunu değil, 
etrafındaki koyu renkli areolayı da 
ağzına almasına yardımcı olmaktır. 
Bebeğinizin memeyi doğru kavraması, 
emzirme sırasında meme ucunu çatlak 
veya tahrişten korur ve yeterli süt 
akışı sağlar.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Areola nedir?Areola nedir?



Bebeğin Memeyi 
Doğru Kavraması 

Nasıl Sağlanır?
4 Doğru kavrama, bebeğin 

ağzının meme ucunun ve 
areolanın çevresinde sıkı bir 
şekilde kapanması anla-
mına gelir. Bebeğin ağzı, 
areolanın büyük bir kısmını 
kaplamalıdır. Areola, ağzın 
üst kısmında alt kısmına 
göre daha fazla görünüyor 
olmalıdır. 

4 Bebeğin çenesi memeye 
dayanmış, ağzı geniş şekil-
de açık ve alt dudağı dışa 
doğru dönük olmalıdır.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



Etkin emzirme
nasıl olur?

 Etkin emzirme için bebeğin 
memeye iyi yerleştirilmesi ve 
memeyi doğru kavraması çok 
önemlidir. 

4 İlk önce bebeğinizi memenize 
doğru çevirin, emerken yüzü ve 
bedeni size dönük olmalıdır. Bebe-
ğinizin başı ve vücudu düz bir çizgi 
oluşturmalıdır; böylece boynun 
sağa-sola veya öne-arkaya hareket 
etmesi önlenir.

4 Bebeğinizin yüzü memeye bakar-
ken, burnu meme başı hizasında 
bulunmalıdır. 

4 Bebeğin yeterli miktarda memeyi 
ağzına alabilmesi için ağzının 
iyice açık olması gerekir. Meme 
ucunuzla bebeğinizin üst dudağını 
okşayarak, ağzını genişçe açmasını 
sağlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



Etkin emzirme için dikkat 
edilmesi gerekenler

Etkin emzirmeyi engelleyen en 
büyük sorun yanlış emzirme tek-
niklerinin uygulanmasıdır. Bebek 
memeyi yeterince kavrayamıyor 
veya yanlış pozisyonda emiyor 
olabilir. Bu durum çeşitli sorunlara 
yol açar.

4 Bebek yeterli sütü alamayabilir. 
Bu nedenle fazla ağlayabilir ve 
sık beslenmek isteyebilir. Çok 
sık ve uzun süre emer, ancak 
memeden ayrılmak istemez, 
tatmin olmamış görünür. 

4 Süt akışı yavaş olabileceğinden 
sıkça memeden ayrılır veya bes-
lenmeyi tamamen reddedebilir.

4 Memeler süt ile dolu kalabilir. 
Memeden sütün tam olarak 
boşaltılmaması daha az süt 
üretimine neden olur.

4 Emzirmede yaşanan sorunlar, 
annenin yeterli süt yapamadığı 
veya az sütü olduğu algısına 
neden olabilir.



Emzirme Pozisyonları
4 Yan yatarak emzirme

Bu pozisyonda bebek yan yatmış 
olan anneye dönük yatırılır. 
Bebeğin sırtı kolla desteklenir. İlk 
günlerde bebeği yatarak emzirmek 
anne için daha rahat olabilir.

4 Oturur pozisyonda emzirme 

Bebeğin tüm vücudu anneye 
dönüktür ve başı dirseğin ya da 
ön kolun iç yanına dayanır. Bebek 
sırtının arkasından aynı kol ile, 
kalçadan ise el ile desteklenir. 

4 Kol altından (futbol topu 
tutuşu) emzirme 

Emzirme sırasında kol açılır, bebek 
yana dönük halde ve ayakları arka-
dan çıkacak şekilde tutulur. İkizler-
de veya memenin tüm bölgelerinin 
boşaltılması için yararlıdır. 

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun

Emzirme pozisyonlarıEmzirme pozisyonları



Emzirme döneminde 
hangi sorunlarla 
karşılaşabilirim?

Meme ucu sorunları
Meme ucu sorunlarının en sık nedeni 
bebeği yanlış pozisyonda emzirmek 
ve bebeğin meme ucunu doğru 
şekilde kavrayamamasıdır.

4 Emzirme tekniği düzeltilerek ve 
uygun meme ucu bakımı sağla-
narak annenin rahat bir şekilde 
emzirmesi sağlanabilir. 

4 Memeleri her emzirme öncesi 
temizlemeye gerek yoktur. Meme 
ucunun aşırı nemlenmesinden 
ve tahriş edici temizleyicilerden 
kaçınılmalıdır. 

4 Emzirmeden sonra anne sütü 
sürülmeli, meme ucunun nazikçe 
kurumasına izin verilmeli ve kuru-
mayı önleyen pedler yerine göğüs 
kalkanı kullanılmalıdır.

4 Meme ucu çatlamış ise anne sütü 
sürülebilir.

4 Anne, süt üretimini teşvik etmek 
için emzirmeye devam etmelidir. 



Tıkalı süt kanalları

4 Tıkanıklık, memeler çok fazla 
sütle dolduğunda oluşabilir. Me-
meleriniz tıkalıysa onları şişmiş, 
sert ve sıcak hissedebilirsiniz. 

4 Emzirme sırasında bebeğinizin 
doğru şekilde memeyi kavradığın-
dan ve boşalttığından emin olun. 
Süt kanalı tıkalı olan memeyle 
başlayın ve memeyi mümkün 
olduğunca boşaltmak için farklı 
emzirme pozisyonları deneyin.

4 Sütünüzün daha iyi akmasına 
yardımcı olmak için ılık bir duş al-
mayı veya memeye hafifçe masaj 
yapmayı deneyebilirsiniz.

Meme enfeksiyonu: Mastit

Mastit bir meme enfeksiyonudur. 
Mastit sorunu yaşıyorsanız, meme 
başından iltihap akmıyorsa emzir-
meyi bırakmanıza gerek yoktur. 
Doktorunuza danışınız.

Detaylı bilgi için 
QR kodu okutun



Aşağıdaki 
durumlarda mutlaka 
doktorunuzu arayın:

4 Ateş ve memede sert, kırmızı 
ve şiş bir bölge

4 Meme ucu ve çatlaklarından 
kan gelmesi

4 Tüm emzirme süresi boyunca 
devam eden ağrı



BEBEĞİNİZİNBEBEĞİNİZİN

SAĞLIĞI
SÜTÜNÜZDE

SAKLI!SAKLI!

Bu kitapçığın tüm yasal hakları 
Etkin Eczacılık Derneği’ne aittir.


