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LOHUSALIK
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LOHUSALIK REHBERİ
LOHUSALIK NEDİR?
Doğum eylemi bittikten sonra plasenta ve zarlarının ayrılmasından
sonraki dönemdir. 42 günlük döneme denir.

LOHUSALIK DÖNEMİ BAKIMI
KARIN AĞRISI
Doğum sonrası karnın orta hattında doğum sonrası ağrıları olur. Bu
ağrılar rahimin kasılıp küçülmesi ile
ilgilidir ve emzirme sırasında da bir
miktar şiddetlenebilir. 48 saat içinde hafifler. Karın ağrısının hafifletilmesi için doktorunuzun önerdiği
ağrı kesiciler kullanılmalı ve bacaklar karına çekilerek yatılmalıdır.

GENEL VÜCUT HİJYENİ
Eller sık yıkanmalıdır.
Dikişli doğumlarda ilk
birkaç gün bölgede şişlik, gerginlik, rahatsızlık olabilir ve oturmada
güçlük yaşanabilir. Dikiş ipleri alınmaz, kendiliğinden düşer. Temiz
tutulduğunda yara 1-2
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hafta içinde iyileşir. Tuvalet temizliği önden arkaya doğru
yapılmalıdır. Her gün ve gerektikçe duş alınmalıdır. Kanamada miktar, renk ve özellikle eşlik eden kötü koku varlığı takip edilmelidir (Doğum sonrası ilk 2 gün kırmızı-vişne
çürüğü renkte bir akıntı olağandır. 2-10 günler arası renk
pembe-kahverengi hale döner. Lekelenme tarzında kanama doğumdan sonra özellikle emziren annelerde 6. haftaya
kadar devam edebilir). Kullanılan pedler emici, yumuşak,
temiz, renksiz ve kokusuz olmalıdır. Pedler sık sık değiştirilmeli, pamuklu iç çamaşırı tercih edilmelidir.

DOĞUM SONRASI BANYO
Normal
doğum
sonrası
hemen
ayakta banyo yapılabilir. Sezaryen
ile
doğumlarda
şeffaf bant yapıştırıldıktan sonra
ayakta duş şeklinde yapılır. Banyodan sonra bant
çıkarılır. Dikiş bölgesi tahriş edilmeyecek şekilde
ku r u l a n m a l ı d ı r.
Dikiş bölgesinin
pansuman yapılmasına gerek yoktur. Temiz ve kuru tutulması yeterlidir.
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BOŞALTIM
Doğumdan sonra ilk 6 saat içinde idrar yapılmalı, dikişler
acıyacak diye asla ertelenmemelidir. Doğum sonrası dışkılama hemen olmayabilir. Posalı ve lifli yiyecekler yenmeli, bol
sıvı alınmalıdır. Kısa yürüyüşler ve hareketlerle bağırsakların
çalışması arttırılabilir.

BESLENME
Lohusalık döneminde özel bir diyet uygulamaya gerek yoktur. Her türlü gıdadan yeterli miktarda ve öğün atlanmadan
alınmalıdır. Süt salımının artması ve kabızlığın önlenmesi
açısından bol su alınmalıdır. Kızartma, acılı, ekşili, baharatlı
ve gaz yapıcı gıdalar alınmamalı, sigara ve alkol gibi maddeler kullanılmamalı, çay ve kahve tüketmekten kaçınılmalıdır.
Yediğiniz ve içtiğiniz her şeyin sütle bebeğe geçeceğini
unutmayınız!

DİNLENME VE UYKU
Doğum sonrası bebeğin beslenmesi, bakımı, doğum sonu
ağrıları nedeni ile anne uykuya yeterince vakit ayıramaz. Bu
nedenle gün içinde en az 2 saat uykuya vakit ayırmalı; en iyi
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uyku zamanı, bebek uyuduğunda annenin de uyumasıdır.
Lohusalık döneminde anne, ağır işlerden kaçınmalıdır.

İLAÇ KULLANIMI
Doktorunuz tarafından verilen reçeteniz dışında ilaç kullanmayınız. Kullandığınız ilaçların anne sütü ile bebeğe geçeceği unutulmamalıdır. Gebelikte başlanan tetanoz aşısına doğumdan sonra da devam edilmelidir. Demir ilaçlarına
en az 3 ay süre ile devam edilmelidir.

CİNSEL İLİŞKİ
Lohusalık dönemi boyunca (40 gün) cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. 40 gün sonra Aile Planlaması Merkezinden korunma yöntemleri ile ilgili danışmanlık alınmalıdır. İlk ilişkide
gebe kalınabileceği unutulmamalıdır. 2 yıldan kısa süredeki gebelikler; anne ve bebek sağlığı için sakıncalıdır.
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LOHUSALIK DEPRESYONU
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Doğum sonrası annedeki hormanal değişiklikler ve bebeğinin bakımında kendini yetersiz hissetmesi sonucu; ağlama, mutsuzluk ve kaygı görülebilir. Aile bireylerinden bebek bakımına yönelik destek alınmalı, bebek uyurken anne
kendine zaman ayırmalıdır. Yaşanan duyguları eş ve diğer
aile üyeleri ile paylaşmak, kendini ifade etmek ve yardım
istemek yardımcı olabilir. Yeni doğum yapmış annelerle yaşadıklarını paylaşmak anneye iyi gelebilir. Doğumdan sonra 4 hafta geçmesine rağmen; bu duygu durumunda değişiklik olmazsa profesyonel destek alınmalıdır.
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LÜTFEN BUNLARI ANNELERE SÖYLEMEYİN!..

HASTANEYE BAŞVURULMASI
GEREKEN DURUMLAR
Kanamanız fazla olursa (pedinizin 1 saatten daha sık; tamamen ıslanması durumunda),
Ateş yükselirse (37,5 santigrat dereceden yüksek olursa),
Kan basıncınız 140/90 mm/Hg’nın üzerine çıkarsa,
Lohusalık akıntınızın rengi açıldıktan sonra, tekrar kanamanız olursa,
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Lohusalık akıntınız pis kokulu olursa ve beraberinde ateşiniz yükselirse,
Şiddetli başağrısı, bilinç bulanıklığı, bulanık görme ve fenalık hissi olursa,
Şiddetli karın ağrınız varsa,
Memelerinizde ısı artışı, kızarıklık, sertlik, şiddetli ağrı ve
buna eşlik eden üşüme, titreme, ateş ve çarpıntı olursa,
10-14 günü bulan ruhsal çöküntü, üzüntü, ağlama nöbetleri varsa,
İster normal doğum, ister sezaryen olsun dikiş bölgesinde şişlik, kızarıklık olup, bu bölgede ısı artışı varsa ve dikiş
yerlerinde akıntı ve pis koku olursa,
Doktorunuz taburcu olmadan size ait özel belirttiği bir
tehlike belirtisi varsa,
Herhangi bir bacağınızda ısı artışı,ağrı ,bacağınızı elinizle
sıktığınızda hassasiyet varsa,
Nefes almakta belirgin güçlük varsa,

Normal kontrollerinizin dışında
mutlaka hastaneye başvurunuz…
Taburcu edilen annelerin bir hafta
sonra lohusa polikliniğine
başvurmaları gerekmektedir…
13
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ANNE SÜTÜ
ve EMZİRME
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ANNE SÜTÜ
İLK 6 AY TEK BAŞINA, SONRASINDA 2 YAŞINI AŞANA
KADAR BEBEĞİNİZİN TÜM GEREKSİNİMLERİNİ
KARŞILAYAN
BİR MUCİZEDİR
NEDEN ANNE SÜTÜ?
Bebeğinizin ilk aşısıdır. Onu, hastalıklardan korur.
Daima temiz, taze ve kullanıma hazırdır.
Anne sütü bebeğinizin zeka gelişimine katkıda bulunur.
Anne sütü alan bebeğin D vitamini dışında hiçbir vitamine ihtiyacı yoktur.
Anne sütü alan bebeklerde kansızlık daha az olur.
Emzirmek annenin de sağlığını korur. Meme ve rahim kanseri
olma riskini azaltır.
Anne ve bebek arasındaki sevgi bağını güçlendirir.
Doğumdan sonra ilk birkaç gün içerisinde koyu ağız sütünü mutlaka bebeğinize veriniz.
Doğumdan sonra anne kendine gelir gelmez ilk yarım-bir saatte
emzirmeye başlayınız!
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EMZİRME HEM ANNE HEM BEBEK SAĞLIĞI İÇİN
ÖNEMLİDİR
Emzirmenin Anne için Faydaları
1. Sağlık Yönünden;
Yumurtalık ve meme kanserine yakalanma riskini azaltır.
Emzirme, anneyi ilerde ortaya çıkacak kemik erimesinden
(osteoporozis) korur.
Emzirme, uterusun eski haline dönmesine yardımcı olur.
Anneyi aşırı kan kaybından ve anemiden korur.
Emzirme, kilo vermeyi kolaylaştırır.

2. Psikolojik Yönden;
Annelik duygusunun gelişmesine neden olur.
Emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir.
Emzirmek annenin kendine güvenini arttırır, bu durumda
süt verimini olumlu etkiler.
Emzirmek anne için doğal bir sakinleştiricidir.

Emzirmenin Bebek için Faydaları
Bebeğin ilk aşısıdır.
Bebeğinizi hastalıklara karşı korur (ishal, alt solunum yolu
enfeksiyonları).
Bebek için en ideal içeriğe sahiptir.
Bağışıklık sistemini güçlendirir; enfeksiyonlara karşı korur.
Hazmı kolaydır, kabızlığı önler.
Bebeğin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine yardımcı olur.
Uygun büyüme ve gelişmesini sağlar.
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KOLOSTRUMUN (AĞIZ SÜTÜ) ÖNEMİ NEDİR?
İlk 5 günde az miktarda salgılanan, sarımsı renkte, içeriği
farklı olan anne sütüdür.
Özel bağışıklık elemanları, büyüme faktörleri, mineraller ve
vitaminlerden zengindir.
Bebeğin birçok hastalığa karşı ilk aşısı gibidir. Siyah renkli
ilk kakanın çıkmasını kolaylaştırır, yenidoğan sarılığını önler.

BEBEĞİNİZİ HANGİ SIKLIKTA EMZİRMELİSİNİZ?
Yenidoğan bebekler sık sık emmek isterler. Bebeğinizi her
istediğinde emzirin. İsteğe bağlı emzirme, beslenme sıklığı
ve süresini bebeğin gereksinimleri ve açlık belirtileri tarafından belirlenmesidir. Acıkma belirtileri ilk günlerde günde
10-12 kez görülür. Bu sıklık emzirmenin başarılması, süt yapımının başlaması ve devam etmesi için gereklidir. Bebeğin
mide kapasitesi de ilk günler bir ceviz (5ml ) kadardır. Sütün
miktarı, mide hacmi ve bebeğin becerisi paralel olarak günler içinde artar. Anne bebeğin erken acıkma belirtilerini tanımalı ve bebek her istediğinde emzirmelidir. Ağlama acıkmanın geç belirtisidir, ertelemeden memeye tutulmalıdır.

BEBEĞİN ACIKTIĞINI NASIL ANLARSINIZ?
Gözleri açılır, ağzını açıp dilini çıkarır, arama çabası vardır.
Ellerini ağzına götürür, yumruğunu, elini, parmaklarını 		
veya ağzına yakın şeyleri emer.
Kolunu bacağını hareket ettirir. Huysuzlanır, mızırdanır.
Sonunda yüksek sesle kesintisiz ağlar.
18

BEBEĞİNİZİN DOYDUĞUNU NASIL ANLARSINIZ?
Bebek gevşer, memeden ayrılır, uykuya dalar ya da uyuyana kadar kısa kısa emmeye devam eder.
Bebek her emzirme seansında tek memeyi sondaki sütü
alana kadar emzirilince doygunluğu ve uykuyu öğrenir.
Meme tamamen boşalınca süt yapımı da artar.
Bebeğin son sütü alma süresi ilk haftalarda 10-20 dakika
arasında iken, bebek büyüdükçe bu süre 5-10 dakikaya kadar kısalır. Bebek aylarca her seferde tek memeyi sonuna
kadar emmelidir.
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EMZİRME NASIL OLMALI?
Emzirmeye başlamadan önce ellerinizi yıkayın.
Rahat bir yere oturun, bebeğinizi kucağınıza alın.
Bebeğinizin yüzü, gövdesi size dönük ve yakın olacak şekilde tutun.
Bebeğinizle göz teması kurun.
Emzirmeye başlamadan önce meme ucunuzu bir miktar
sütünüz ile temizleyin.
İşaret parmağı memeyi alttan, başparmak üstten (C-harfi
şeklinde) tutmalıdır.
Parmaklar memenin renkli kısmından uzakta olmalı, bebeğin çenesi memeye temas etmelidir.
Meme başını bebeğinizin ağzının kenarına değdirin.
Bebeğiniz ağzını açtığında memenizin kahverengi kısmının çoğunu bebeğinizin ağzına hızlıca yerleştirin.
Yanaklar yuvarlak ve dolgun, alt dudak dışa kıvrık, emme
sırasında bebeğin yutkunması izleniyor; bebek rahat mutlu
görünüyor ve anne meme başında acıma hissetmiyorsa emzirme başarılıdır.
20

Başarılı emzirmenin en önemli
adımı annenin kendine duyduğu
güvendir!
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Emzirme için En Doğru Pozisyon Sizin En
Rahat Hissettiğiniz Pozisyondur.
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EMZİRME SÜRESİ NE KADAR OLMALIDIR?
İlk gelen süt daha sulu olup protein ve yağ içeren kısmı
sonlara doğru salgılanır. Bu nedenle bir meme en az 20
dakika emzirilmelidir.
Bebek her ağladığı zaman emzirilmelidir. Yenidoğan bebek 2 saatten fazla uykuda bırakılmamalıdır.
İlk 6 ay sadece anne sütü yeterlidir. 6 aydan sonra yavaş
yavaş ek gıdalara başlanabilir.

EMZİRME NE ZAMANA KADAR SÜRDÜRÜLMELİDİR?
Bebeğinizi ilk 6 ay sadece anne sütü ile besleyiniz. 6. Aydan
sonra ek gıdalar ile birlikte 2 yaş ve ötesine kadar emzirmeyi
sürdürünüz.
23

SÜTÜN YETİP YETMEDİĞİ NASIL ANLAŞILIR?
Her anne, sütünün bebeği için yeterli olduğundan emin
olmak ister. Bebeği çok ağlıyorsa, az uyuyorsa, huzursuzsa,
anne sütünün yeterli olmadığını düşünür ve kaygılanır.
Oysa bu belirtiler başka nedenlerden de kaynaklanabilir.
Böyle durumlarda anneler çoğu kez bu konuda bilgili bir
kişiye danışmadan ek mamalar vermeye başlarlar. Böylece
anne sütü ile beslenmeden uzaklaşılır.
Sağlıklı her anne, doğru bir şekilde emziriyorsa, ilk haftalarda sık ve geceleri de emziriyorsa, yeterli sıvı alıyorsa, bebeği
için yeterli süt üretebilir.
Anne sütü geçici olarak azalabilir.
Bebek günde 6-8 kez idrar yapıyorsa, ilk 6 ay boyunca ağırlığı ayda en az 500 gr ya da haftada 150-200 gr artıyorsa,
annenin sütü yeterlidir.
Yenidoğan bebek ilk hafta kilo kaybeder. 7-10 günlük olduğunda doğum kilosuna ulaşması beklenir.
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ANNE SÜTÜ NASIL ARTAR?
Sütün miktarını arttıran en önemli faktör sık sık emzirmedir.
Annenin sıvı ihtiyacını yeterince karşılaması bol su içmesi
de önemlidir.
Sütü arttırdığı söylenen, halkımız arasında sıkça kullanılan
tahin helvası, bulgur, taze soğan vb. besinler mevcuttur.
Eğer anne arttırdığına inanıyorsa bu besinleri tüketebilir
ancak sütü arttıran esas etmenin sık sık bebeğini emzirme olduğu unutulmamalıdır.

DAHA ÇOK SÜT ÜRETMEK İÇİN
DOĞRU TEKNİKLE
SIK EMZİRME = DAHA ÇOK SÜT
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ANNE SÜTÜNÜ NASIL SAĞABİLİRSİNİZ?
Sütünüzü elle ya da pompa yardımı ile sağabilirsiniz. Elle
sağmak süt sağmak için en iyi yoldur.

ELLE SAĞMA NASIL YAPILMALI?
Sütünüzü sağmadan önce ellerinizi yıkayın.
Sütü sağacağınız kabın temiz olmasına dikkat edin.
Bebeğiniz yanınızda değilse bebeğinizi hatırlatacak bir obje (fotoğraf, eldiven vb) sağma işleminizi kolaylaştıracaktır.
Süt akışını uyarmak için memenize masaj yapıp sıvazlayın.
Başparmağınız kahverengi kısmın üzerine, işaret ve orta parmağınız ise altına, başparmağınız hizasında yerleştirin.
Parmaklarla memedeki kahverengi alanın arkasından basınç yapın, meme ucuna asla bastırmayın.
Baş ve işaret parmaklarınızı göğüs kafesinize doğru bastırıp, bırakın (bas-bırak, bas-bırak).
Sağma işlemini her memenize 20-30 dakika süreyle yapın, 2-3 saatte bir tekrarlayın.
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POMPA İLE SAĞMA NASIL YAPILMALI?
Sütünüzü sağmadan önce ellerinizi yıkayın.
Süt sağma işlemi için el pompası ya da elektrikli pompa kullanabilirsiniz.
Memeye yerleşecek kısım, meme ucu ve kahverengi kısım tam
ortaya gelecek şekilde yerleştirilmelidir.
El pompası kullanıyorsanız piston ritmik ve yumuşak hareketlerle
çekilmeli ve bırakılmalıdır.
Elektrikli pompa kullanıyorsanız makinenin sağış gücü en düşükten başlayıp, ağrı olmayana kadar dereceli olarak yükseltilmelidir.
Sağma işlemini her memenize 20-30 dakika süreyle yapın, 2-3 saatte bir tekrarlayın.

SAĞILAN ANNE SÜTÜ
Oda ısısında 3 saat,
Buzdolabında 3 gün,
Derin dondurucuda 3 ay saklanabilir.
Sağılmış anne sütünü ılık su dolu kaba süt poşetinin ağzı yukarıya
gelecek şekilde koyarak (benmari) eritme işlemi yapabilirsiniz.
Anne sütünü kesinlikle direkt ateşte ısıtarak ya da mikrodalgada
eritmeyin.
Saat ve tarihi üzerinde yazılı olan dondurulmuş süt eritildikten
sonra oda ısısında bir saat, buzdolabında en fazla 24 saat saklanabilir.

BEBEĞE EMZİK/BİBERON VERİLMELİ MİDİR?
Anne sütü alan bebeklere emzik ve biberon verilmesi önerilmemektedir.
27

Bazen anneler emzirmenin yanında suyu ya da başka besinleri biberonla bebeklerine vermekte ya da ağlamasın ve oyalansın
diye emzik kullanmaktadır.
Ancak biberon ya da emzik alan bebeklerde “MEME BAŞI ŞAŞKINLIĞI” dediğimiz bir durum oluşmakta ve bu bebekler anneyi
emmeyi bırakabilmektedirler.
Çünkü meme ile biberon ya da emzik emmek arasında emme
şekli açısından farklar vardır.
Bu nedenle biberon ya da emzik önerilmemektedir.

MEMELER İÇİN ÖZEL BİR BAKIM GEREKLİ MİDİR?
Memeleri her emzirmeden önce temizlemeye gerek yoktur.
Memeler asla sabunla ya da başka bir temizleyici ile yıkanmamalı, gerekirse sadece su ile duş alınmalıdır.
Anne sütü bebeği hastalıklardan koruyucu o kadar çok madde
içerir ki bu yolla mikrop bulaşmasından korkulmaz.
Bebeğe mikroplar ellerden bulaşır.
Önemli olan “ELLERİN YIKANMASI” dır.
Eller, vücutta, evde, hastanede veya çevrede bulunan her türlü
mikrobu taşır.
28

?

Anneler ve bebeğe bakan kişiler bunu hiç unutmamalıdırlar.
Meme ucunun bakımı için özel olarak kremlerin kullanılmasına
gerek yoktur.
Memenin ucunun olmaması, ucunun içe çökük olması ya da ucunun büyük olması emzirme için problem değildir. Bebek zaten
memenin sadece ucunu değil ucun etrafındaki kahverengi bölgenin büyük bir bölümünü de alarak sütü emer. Yani meme dokusunun büyük bir bölümünü ağzına alır.

Unutmayın,
Çocuğunuzun
Sağlığı için
Anne Sütünden

?

Vazgeçmeyin!..

?

Memenizde Süt mü Birikti?
Meme Uçlarınızda Çatlak mı Var?
Meme Uçlarınız Çok Kısa veya Uzun mu?
Bebeğiniz Meme Emmeyi Red mi Ediyor?
Sütünüzün Yeterli Olmadığını mı Düşünüyorsunuz?

Bu ve benzeri problemlerinizin çözümü ve anne sütü
danışmanlığı için “EMZİRME DANIŞMANIMIZ” ile
görüşebilirsiniz.

?
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BEBEK BAKIMI
YENİDOĞAN MUAYENE
ve TESTLERİ
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ANNE TABURCULUK EĞİTİMİ
BANYO
Bebek eve götürüldükten sonra yıkanabilir. Önemli olan
göbek çevresinin iyice kurulanması ve ıslak kalmamasıdır.
Bebek cildine uygun parfümsüz paraben içermeyen sabun
ve/veya şampuan kullanılmalıdır.
Banyo için plastik küvet ve file yöntemini kullanınız. Direk
musluğun altında yıkamayınız.
Suyun sıcaklığını dirseğinizle kontrol edebilirsiniz, suyun
sıcaklığı vücut ısısına yakın olmalıdır.
Bol su ile iyice durulanmalıdır.
Haftada en az 2 kez banyo yaptırılmalıdır.
Cilt kuru ise bebek losyonu veya nemlendiricisi kullanılabilir .
Bebeğin başını en son yıkayınız.
Bebek süngeri kullanabilirsiniz.
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GÖBEK BAKIMI
Göbek kordonu genellikle 3-7 günde, en fazla 15 günde
düşer.
Göbek kordonu bezin dışında ve kuru tutulmalı, göbek
bağı kullanılmamalıdır.
Göbek düşmeden önce çevresinde kızarıklık, kanama,
kötü kokulu akıntı varsa, göbek 15 günlükten sonra halen
düşmediyse, düştükten sonra kanama veya akıntı oluyorsa doktor kontrolüne getirilmelidir.
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ALT BAKIMI
Pişik oluşmaması için sık bez değiştirilmeli ve bebeğin altı
kuru kalmalıdır.
Beslenme öncesi bebeğin altı kirli ise bez değiştirilmelidir.
Emzirme sırasında barsak hareketleri artacağı için beslenme sonrası bebeğin altı kontrol edilmeli gerekiyorsa reflüye ve kusmaya sebep olmamak için beslendikten yarım
saat sonra değiştirilmelidir.
Temizlik için ılık su ve pamuk ile silme veya yıkama tercih
edilmelidir.
Pamuk ve ılık su bulunamadığında bebekler için uygun,
alkolsüz, parfümsüz, yumuşak dokulu ıslak mendiller kullanılabilir.
Pudra, solunum yolları ile ilgili sorun yaratacağı için kullanılmamalıdır.
Silme-yıkama sonrasında bebeğin altı kurutulmalıdır.
Temizlik öncesi ve sonrası el yıkanmalıdır.
Kız bebeklerde silme işlemi önden arkaya doğru yapılmalıdır.

TIRNAK BAKIMI
Bebek tırnak makası kullanılmalıdır.
Parmak ucu hizasında el parmakları yuvarlak, ayak 		
parmakları düz şekilde kesilmelidir.
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GÖZ- KULAK BAKIMI
Bebeğin gözleri kaynamış ılımış su ve yumuşak temiz bir
bezle dıştan içe doğru silinebilir.
Bebeğin dış kulağı nemli bezle silinebilir, kulağa temizlik
için cisim sokulmamalıdır.

BEBEĞİN GAZI NASIL ÇIKARILIR?
Bebeği omzunuza dik pozisyonda tutarak sırtına vurabilirsiniz.
Yüzükoyun kucağınıza yatırarak arkasını sıvazlayabilirsiniz.
Oturur pozisyonda kucağınızda tutarak sırtına vurabilirsiniz.
Kolunuzu açıp bebeği yüzükoyun kolunuzun üstüne boylu boyunca yatırarak kafasını elinizle tutup arkadan sırtına
vurabilirsiniz.
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BEBEK GİYSİLERİ NASIL OLMALI?
Yumuşak, pamuklu, tüy, toz çıkarmayan kumaşlar kullanılmalı,
Kolay giydirilip çıkarılan biçimde olmalı,
Çengelli iğne, nazar boncuğu gibi zarar verebilecek cisimler takılmamalıdır.
Giydirilmeden önce sabun veya sabun tozu ile yıkanıp, ütülenmeli,
Mevsime uygun olmalı (üşütmeyecek ve terletmeyecek kalınlıkta),
Kollarını ve bacaklarını rahat hareket ettirebilmelidir.
Bebeğe kundak yapılmamalı ve kıyafetlerinin üzerinden
olsa bile bacakları sıkı sarılmamalıdır.
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BEBEK YATAĞI NASIL OLMALI?
Başarılı emzirme için, annenin yattığı odada olmalı (ilk 6
ayda),
Çok yumuşak olmamalı, bebek yatağa gömülmemelidir,
Pamuklu kumaşlar kullanılmalı,
Yastık ve yorgan kullanılmamalı,
Gerekirse yatağın baş kısmı yükseltilmeli,
Yatakta yumuşak oyuncaklar bırakılmamalı,
Bebek uyurken sırt üstü yatırılmalı, ebeveyn gözleminde
yan yatırılabilir.
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EVDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER?
Küçük çocuklar bebekle yalnız bırakılmamalı,
Yanık, zehirlenme ve diğer kazalara neden olmayacak bir
ortam sağlanmalıdır.

EV ORTAMI NASIL OLMALIDIR ?
Bebeğin bulunduğu odada çok
fazla eşya bulundurulmamalı,
Oda ısısı zamanında doğan bebekler için 22-24 ˚C olmalı, prematüre
bebekler için 24-26 ˚C olmalı,
Oda güneş görmeli ve sık havalandırılmalı,
Evde, bebeğin bulunduğu ortamda kesinlikle sigara içilmemelidir.
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BEBEKLERİN SEYAHAT VE ARAÇ GÜVENLİĞİ
Araç kazalarındaki travmalar bebek ölümlerinin önemli
nedenlerinden biridir. Araç seyahatlerinde mutlaka araç
koltuğunda oturtulmalıdır.
Bebek boyu 75 cm olana dek araç koltuğunun kesinlikle
arkaya bakması gerekir. Bundan sonraki dönemden itibaren iki yaşına kadar arkaya bakan koltuklar daha güvenlidir.
Bebek kesinlikle ön koltuğa oturtulmamalıdır.
Hiçbir koşulda şoförün kucağında olmamalıdır.

OYUNCAĞIN ÖNEMİ VE SEÇİMİ
Oyuncaklar bebeklerin;
Dış dünya ile irtibatını,
Öğrenmesini,
Paylaşmasını,
Eğlenmesini,

Mutlu olmasını,
Beceri kazanmasını,
Kişiliğinin gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir.
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YENİDOĞAN BEBEĞİN FOTOĞRAF ÇEKİMİ
Ani ışık parlaması bebeklerin gözlerinin retina kısmında
bulunan 'makula' bölgesine etki ederse, gözle ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkabilir.
Fotoğraf çekerken flaş kullanılmamalıdır.

IŞIK VE AYDINLATMA NASIL OLMALI?
En güvenli ışıklandırma tavandan yapılır.
Işık kuvvetli bir şekilde direkt bebeğin gözüne gelmemelidir.
Özellikle prematüreler ses ve ışığa çok hassastır.
İlk günlerde sessiz ve loş bir ortamda tutulmalıdır.
Oda lambasının ayarlanır olması bebeğin gece - gündüzü
ayırt etmesi açısından faydalıdır.

ENFEKSİYONLARDAN KORUMAK İÇİN NELERE
DİKKAT EDİLMELİR ?
El temizliğine özen gösterilmeli, bebeğe dokunmadan
önce eller yıkanmalıdır.
Özellikle solunum yolu hastalığı olan ziyaretçiler kabul edilmemelidir.
Ziyaretçilerin bebekle yakın
temasına, öpmesine izin verilmemelidir.
Bebek kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak tutulmalıdır.
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AŞILAR
Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine göre 2000 gramın üzerinde doğan tüm bebeklere doğumda hepatit B aşısının
ilk dozu yapılmaktadır.
Aşı kartı kaybedilmemeli, daha sonraki sağlık kurumuna
başvurularda aşı kartıyla birlikte mutlaka getirilmelidir.
İkinci hepatit B aşısının ilk aşıdan bir ay sonra yapılması gerekir, bunun için sağlık ocağına başvurması ve diğer
aşılarını da buradan takip ettirilmesi gerekmektedir.
Sağlık Bakanlığı aşı takviminde bulunmayan ishal ve menenjit aşıları için doktor önerileri alınmalıdır.

YENİDOĞAN TARAMA TESTLERİ
TOPUK KANI TESTİ
Ulusal yenidoğan tarama programı kapsamında test edilmek üzere bebeğinizin topuğundan kan alınmaktadır. Erken teşhis ve tedavi edilmedikleri taktirde ciddi bedensel
ve zihinsel bozukluklara neden olan, erken teşhis edildiğinde ise kolaylıkla tedavi edilebilen bu hastalıkların taraması
için, İlk kan numunesi hastanemiz tarafından alınmaktadır.
İkinci kan örneğini ise bebeğinizin doğum tarihinden bir
hafta sonra sağlık ocağından aldırmanız gerekir.

İŞİTME TARAMA TESTİ
İşitme kaybını erken dönemde tanımak ve uygun yaklaşımın uygulanmasını sağlamak amacıyla ülkemizde her yenidoğana taburcu olmadan işitme taraması yapılmaktadır.
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Bebeklerde işitme kaybı erken dönemde tanımlanıp tedavi
edilmediğinde konuşma ve dil gelişimi zarar görmektedir.

GELİŞİMSEL KALÇA DİSPLAZİSİ
Yenidoğan döneminde tüm bebeklerin kalça çıkığı açısından muayenelerinin yapılması, riskli ve klinik muayenede
şüpheli grubun ileri tetkik için yönlendirilmesi gerekir. Tedavi gerektiren olgularda erken ve uygun tedavilerinin başlatılması gerekir. Gelişimsel Kalça Displazisi yönünden tüm yenidoğan bebekler 1 aylık olunca fizik muayene yapılması ve
taramasının yaptırılması için mutlaka sağlık kuruluşuna getirilmelidir. Kalçanın normal gelişimini engellememek için
kundak yaparken kalçayı sarmaktan kaçınılmalıdır.
Kanguru ile taşırken ilk 6 ay bebeğin yüzü ebeveyne bakmalıdır.

YENİDOĞAN SARILIĞI
Bebeklerde yaşamın ilk haftasında sık görülen bir sorundur.
Bulaşıcı değildir.
Bilirubin belirli bir seviyenin üzerine çıkarsa bebeğin beyninin etkilenebileceği için, sarılık fark edildiğinde doktora
başvurulması gerekmektedir.

ACİL DURUMLAR
Bebek 6-7 saat uyanmazsa,
Hareketlerinde azalma varsa,
Emzirme güçlüğü çekiliyorsa,
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Morarma mevcutsa,
Kasık bölgesinde ağrılı şişlik olursa,
Vücuda yayılmış sarılığı varsa,
Sarılığı 3. haftada halen devam ediyorsa,
Bezinin dışına kadar taşan sıvı tarzında dışkılama (günde
8 defa) oluyorsa,
Üst üste fışkırır tarzda ya da safralı yeşil kusuyorsa,
Göbeğinde akıntı veya kanama oluyorsa,
Göbek bağı 15 günü geçmesine rağmen halen düşmediyse,
Vücut ısısı (koltuk altı) 37.5°C’nin üzerindeyse,
Dışkısında veya kusmasında kan geliyorsa mutlaka sağlık
kuruluşuna getirilmelidir.
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TAMAMLAYICI
BESLENME
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0-6 AYLIK BEBEK BESLENMESİ
Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi önerilir.
2 yaş ve sonrasına kadar anne sütü verilmeye devam edilmelidir.
Anne sütü ,bebeğinizin gelişimi için gerek duyduğu tüm
içeriğe sahiptir; ayrıca bebeğinizin hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlar ve zihinsel gelişiminde çok önemli bir rol
oynar.
İlk 6 ay, anne sütü eksikliğinde katı gıda verilmemelidir.
Anne sütü ile ilgili tüm sorularınız için mutlaka hekim veya
hemşirenize danışınız.

‘ ’Bebe
ğiniz
için en
ideal b
esin
anne s
ütüdür
’’
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Bir yaşından küçük bebeklere mecbur kalmadıkça İnek
sütü verilmemelidir. 1 yaşından küçük bebeklerde inek
sütü veya keçi sütü tüketimi demir eksikliğine ve anemiye
neden olmaktadır.
Bebeğiniz her istediğinde, her ağladığında emziriniz.
Gece uyuyor olsa dahi mutlaka en az 3 saatte bir uyandırıp
emzirmeye devam ediniz.
6. aydan önce katı gıdaların verilmesi, bebeğinizin anne
sütü alımını azaltabilir. Bebeğin sindirim sistemi ve böbrekleri yeterince olgunlaşmadığı için ileride oluşabilecek hastalıklar açısından risk oluşturur. Obezite nedenlerindendir.
Bebeğiniz günde 6-8 kez idrar yapıyorsa, ilk 6 ay boyunca
ağırlığı en az 500gr ya da haftada 150-200gr alıyorsa, annenin sütü yeterlidir. Bebeğinizin yeterince kilo almadığını,
sütünüzün yetmediğini düşünüyorsanız katı gıda vermeyin, hekiminize veya hemşirenize danışın.

6-8 AYLIK BEBEK BESLENMESİ
‘’6-8 Aylık bebeğinizin temel besin
kaynağı anne sütü olmalıdır’’.
Bu dönemde çocuğunuza verdiğiniz ek
gıdaların anne sütünün tamamlayıcısı
olduğu unutmayınız.
6-8 Aylık Bebeğin 1 Günlük Besin İhtiyacı
ANNE SÜTÜ + 2 ÖĞÜN KATI GIDA
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Bebeğinizin günlük beslenmesinin 2/3 ünü anne sütü oluşturmalıdır.
Bebeklere 6-8 ay arasında vereceğiniz katı gıda miktarı
günde en fazla iki öğünü geçmemelidir. Bir öğünde en fazla
100 ml (1 çay bardağı) katı gıda verilmelidir. Diğer öğünler
mutlaka anne sütü olmalıdır. Anne sütü yoksa veya yetersizse, katı gıda miktarını arttırmak yerine devam sütü tercih
edilebilir. Anne sütünün yerine katı gıda verilmesi, ileriki yaşlarda obeziteye yol açabilir.
Ek gıdaya geçişte bebeğe ilk olarak verilecek besin yoğurt
olabilir (evde günlük mayalanabilir). Sindirimi kolay, mevsimine uygun sebze veya meyve püresi ile az miktarda başlanıp arttırarak devam edebilirsiniz.
Yumurta sarısı 1/8 oranında başlanarak alerji durumuna göre
arttırılarak verilir. 8. ayda tam yumurta sarısı verilebilir.
Sebze Püresi: Genellikle
öğle öğünde verilmeye başlanır. 1 orta boy havuç, 1 orta
boy patates ve 1 tatlı kaşığı
pirinç bir miktar su ile pişirilir ve tel süzgeçten geçirilir.
1 hafta sonra 2-3 günde bir
yeni mevsim sebzeleriyle
zenginleştirilir (enginar, kereviz, bezelye, kabak, semizotu) ve bir tatlı kaşığı zeytinyağı
eklenerek hazırlanır. Sebze püreleri ilk başta yağsız et haşlanarak suyu ile; 7. ay sonlarına doğru 8. ayda etler de küçük
küçük didiklenerek eklenebilir. 8. ayda az yağlı etten kıyma
çektirebilir ve yemeklerine eklemeye başlayabilirsiniz.
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Meyve Püresi: Ara öğün olarak verilebilir. Elma, armut,
muz, şeftali, üzüm, kayısı
gibi meyveler püre yapılarak
bir veya iki tatlı kaşığı başlanır ve artırılır. Meyveler iyi yıkanmalı kabukları soyulmalı, cam rendeden geçirilmeli
veya çatalla iyice ezilmelidir.
Günde bir veya iki kez öğün aralarında orta büyüklükte bir
meyve verilebilir. Ev yoğurdu ile birlikte de verebilirsiniz.
-Bebeğiniz ek gıdayı sevmedi diye endişelenmeyin. Çocukların beslenme durumu en iyi kilo alışları ile değerlendirilir.
Çocuğunuzu düzenli sağlık kontrollerine götürünüz.
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8 – 9. AY

BEBEK BESLENMESİ
Bebeğiniz artık unlu besinlerden verebilirsiniz. Kahvaltısına veya çorbasına 1
dilim ekmek içi (tam buğday-tam çavdar-köy ekmeği) ekleyebilirsiniz.

Sebze püresi veya çorbalara şehriye, makarna ilave
edilebilir. Tarhana, kıymalı mercimek, yoğurt çorbası verilebilir.
9. ay itibariyle bebeğinizin alerjik durumu yok ise balıklı sebze püresi, balık çorbası, buğulama veya ızgara balık kılçıklarına çok dikkat edilmek ve azar azar başlanmak kaydıyla
yedirilebilir. Derin sularda yaşayan balıklar civa depoladıkları için bebeklere önerilmez.
Çocuğunuzu düzenli sağlık kontrollerine götürünüz.

50

9 – 12. AY

BEBEK BESLENMESİ

ANNE SÜTÜ

+

3 ÖĞÜN KATI GIDA
Bebeğinizin günlük beslenmesinin
yarısını anne sütü oluşturmalıdır. Diğer yarısı ise 3 öğün katı gıda olmalıdır.
Büyüme hızı azaldığı için bebeğinizin iştahı ilk 8 aya göre
daha az olacaktır. Bebeğiniz bardaktan içmeye alıştırın.
Daha az öğütülmüş, daha çok pütürlü besinler verebilirsiniz.
Yoğurt, muhallebi gibi yumuşak kıvamlı gıdalar ile beslenmesi desteklenmelidir.
Beslenmesine sofra yemeklerini ekleyebilirsiniz. Kabak dolması, sulu köfte, kıymalı patates, kıymalı bezelye yemeği gibi
çatalla hafif ezip verebileceğiniz tencere yemekleri uygundur. Yeme hızını bebeğinizin kendi ayarlamasına izin verin.
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Katı Gıdaya Başlarken

TEMEL
KURALLAR
Katı gıdaya geçişe tek çeşit gıda ile başlanmalı ve yavaş yavaş arttırılmalıdır. Katı gıdalar kaşıkla verilmelidir.
Katı gıdalara, sebzeli tahıl çorbası, meyve püresi veya yoğurt ile başlanabilir. Başlangıç için baklagiller ve çilek gibi
alerji riski taşıyan besinler tercih edilmemelidir.
Günde 2 öğün katı gıda yeterlidir. Daha fazla katı gıda vermek bebeğiniz için en faydalı besin olan anne sütü alımını
azaltır.
6-8 aylık bebeğinizin midesi onun yumruğu kadardır. Bu
yüzden bir öğünde vermeniz gereken katı gıda miktarı, bu
ölçüye göre ayarlanmalıdır.
Bebeklere 1 yaşına kadar bal, inek sütü, baharatlı yiyecekler
ve çay verilmesi uygun değildir. Gıdalara şeker ve tuz ilave
edilmemelidir.
Katı gıdaların içerisine bebekler için önemli bir besin olan
eti de eklemek önemlidir.
Su +pirinç unu + şeker karışımı ev mamalarından kesinlikle
kaçınılmalıdır.
Ek gıdalara geçildikten sonra bebeğinize öğün aralarında
su veriniz. Mutlaka bebeğinize 18.ayın sonuna kadar kaynatılmış içme suyu veriniz.
Yeni deneyeceğiniz yiyecekleri çocuk aç iken alışık olduğu
yiyeceklerden önce veriniz.
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