
 

 
 

 

 

1.0 AMAÇ   

Anne sütünün uygun şekilde ve koşullarda sağılma ve saklanma ilkelerini belirlemektir. 
 

2.0 KAPSAM 
Anne sütünün sağılmasını ve sağılmış anne sütünün temiz uygun kapta saklanması ile ilgili faaliyetleri kapsar. 
 

3.0 KISALTMALAR 
 

4.0 SORUMLULAR  

Başhekimlik, YDYBÜ sorumlu hekimi, Enfeksiyon ve Antibiyotik Direnç Kontrol Komitesi Anne sütünün 

saklanmasında görev alan hastane çalışanları sorumludur.  
  

5.0 TANIMLAR 
 

6.0 FAALİYET AKIŞI 
Göğüsler sağılmadan önce mutlaka eller “El Hijyeni Talimatı’’na uygun olarak yıkanmalıdır.  

Her kullanımdan önce pompanın setleri sıcak sabunlu su ile yıkanmalıdır.  
Her sağılan anne sütü cam biberonlara koyulmalı, anne sütü taşınırken veya saklanırken uygun koşullar 
sağlanmalıdır. 

Sağılan anne sütünün saklama yeri ve saklanma sürelerine uyulmalıdır.  

 Oda ısısında 3 saat 

 Buzdolabı kapağında 72 saat  

 Derin dondurucuda 3 ay saklanabilir.  

 Anne sütü derin dondurucuya steril edilmiş kaba konulmalıdır.  

 Süt, bebeğin içebileceği miktarlarda küçük kaplarda saklanmalıdır.  

 Bebek, küçük miktarlarda ayrılan sütün tamamını içemediyse kalan süt tekrar buzdolabına koyulmamalı,  artanı 

atılmalıdır. 

 Süt ısıtılırken benmari usulü kullanılmalı, ocakta doğrudan ısıtma yapılmamalıdır.  

 Benmari yönteminde ocağın üstüne içi su dolu küçük bir tencere konulup içi süt ile dolu kap bu suyun içine 

konarak ısıtılmalıdır.  

 Benmari usulüyle ısıtırken sütün kaynamasına izin verilmemelidir. 

 YD YBÜ’de yatan hastaların anneleri evden anne sütü getirirken dikkat etmesi gereken hususlar tüm annelere 

ayrıntılı olarak anlatılmalı ve eğitim verilmelidir.  

 Sağılmış anne sütlerinin kapalı biberonlarda bir termos içinde buz kalıbı ile birlikte getirilmesi söylenmelidir.  

 Anne sütleri günlük olarak taze getirilmelidir.  

 Her annenin sütü kendi bebeğine kullanılmalıdır.  

 Eritilmiş süt tekrar dondurulmamalıdır.  

 Anne sütünün sağıldığı süt pompaları ve cam biberonlar bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra en az 30 dakika 

kaynatılması söylenmelidir.  

 Gün içerisinde her sağılan süt ayrı biberonda saklanarak, biberonun üzerine bebeğin adı-soyadı, o günün tarihi ve 

süt sağılma saati yazılmalıdır.  

 Hastanede anne ve bebek ayrı serviste yatmak zorunda kaldığı durumlarda ise, Doktor istemine göre anne sütü 

steril koşullarda sağılarak, bebeğe kaşık ile verilir.  
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