
Bölüm 10 

Özel durumlarda emzirme yönetimi 



Öğrenme hedefleri 

1. Özel durumu olan bebekler- Sunum.  
– 15 dk 

2. Birden çok bebeğin emzirilmesi- Demonstrasyon. 
– 10 dk 

3. Özellikli klinik durumlar ve emzirme (yenidoğan 
hipoglisemisi, sarılık, dehidratasyon, hipernatremi- 
Sunum.  
– 20 dk 

4. Anne sütü dışındaki besin ve sıvıların kullanım 
endikasyonları- Sunum.  
– 15 dk 

• Toplam süre 60 dk 



 PRETERM, DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 
YA DA HASTA BEBEKLERİN EMZİRİLMESİ 



Yüksek riskli bebekler 

• Düşük doğum ağırlığı=LBW <2500gr 

• Çok düşük doğum ağırlığı=VLBW <1500 gr 

• Mini-preterm= ELBW < 1000g 

• Prematüreler <37hf 

• Geç prematüre bebekler 35-37hf arası 

• Diabetik Anne Bebeği- iri bebek  

• SGA  

• Yapısal anomalisi olanlar 

• Nörolojik sorunları olan bebekler 

 



Enteral beslenme için yüksek riskli bebekler 

• Gebelik haftası <28 hafta  ve doğum ağırlığı <1000 gram bebekler 
• Doğum ağırlığı <1000 gram olanlar 
• Prematüre SGA bebekler- ağır SGA term bebekler   
• <34 hafta bebekte antenatal Doppler incelemesinde umbilikal 

arter diyastol sonu akımının olmaması veya ters akım varlığı 
• Antenatal Doppler’de MCA (orta serebral arter) akım artımı 

(hipoksiye bağlı redistribüsyon, beyin koruyucu etki) 
• Hipotansif, stabilize edilememiş ventilatörde izlenen bebekler 
• Belirgin organ disfonksiyonu ile giden perinatal hipoksi-iskemi 
• Doğuştan bağırsak malformasyonları olanlar 
• Hemodinamik anlamlı PDA için ibuprofen alanlar 
  

 





• Preterm, düşük doğum ağırlıklı, özel 
bakım gerektiren ya da hasta bir bebek 
için emzirme neden önemlidir? 



• Hasta ya da özel durumu olan bebekler 
anne sütüne daha çok gereksinim 
duyarlar 

 



Prematüre için “beslenme acil durumdur”! 

 Yaşatılmaları için birçok işlem, 
girişim ve tedavi uygulanan bu 
bebeklerin ana sorunlarından biri 
beslenmedir. 

  Prematürelerin YYBÜ deki ilk ayları 
optimal büyümeyi sağlamak için 
besin gereksiniminin çok fazla 
olduğu bir dönemdir.  
 

 



Prematüre için “beslenme acil durumdur”!! 
  

• Depoları eksik olarak doğarlar 
• Enerji gereksinimleri fazladır  
• Büyümeyi olumsuz etkileyecek sorunları var 
• Metabolik dengesizliklerle baş edemezler 
• Başta gastrointestinal sistem olmak üzere bütün 

organ ve sistemlerinin tam olgunlaşmamıştır 
 
Prematüreler için  
“beslenme yaşamsal bir aciliyet” tir. 

 
 



• Plasentanın devreden çıkması nedeniyle 
prematüre doğumun kendisi de bir 
“beslenme acil durumu “ olarak 
değerlendirilmelidir ve  

• Prematüre bebeğin ilk dakikalardan itibaren 
beslenmesi gerekmektedir 

Prematüre doğum=Beslenme acil durumu 



Parenteral beslenme sorunları 

• Prematürenin organlarının olgunlaşmamıştır, 
prematürite ilişkili ağır hastalıkları nedeniyle 
enteral beslenmeye geçmeden önce total 
parenteral beslenmeye gereksinimleri olur.  

• TPB de birçok kısa ve uzun dönem sorunlara 
ve komplikasyonlara neden olabilmektedir. 

• Uzun süreli TPB gastrointestinal sistemde 
atrofiye neden olarak enteral beslenmenin 
başarısını da olumsuz etkilemektedir.  

 



Prematüre beslenmesinin hedefi 
Optimal büyüme 

• Bebeğin aynı gebelik haftasındaki fetusun 
intrauterin büyüme hızı ile büyümesidir 

• İdeal beslenme hedefi = intrauterin büyümeyi 
sağlayacak uygun besin alımı 

• Prematürenin gebelik haftası ve doğum 
ağırlığı ne kadar küçükse, büyümesini 
olumsuz etkileyen o kadar sorunu var.  

• Anne sütü ile erken, yeterli ve uygun artırışla 
beslenmeli 



Ehrenkranz, Pediatrics, 1999 < 1500 g,  1660 bebek 

Prematürelerde intrauterin büyüme hızı 
başarılamıyor ! 



Prematüreyi enteral beslemek neden bu kadar 
zor? 

• Mide kapasiteleri küçük 

• Gastoözefagial sfinkter tam olgunlaşmamış, 
gastroözefagial reflü sık  

• Bağırsak hareketleri işlevsel olarak yetersiz 

• Emme/yutma/nefes alma eşgüdümü 
gelişmemiş  

• Mide boşalma zamanı uzun  

• NEK riski yüksek 

 



Prematüre bebek enteral beslenmesinde  
güncel temel  öneriler  

• Enteral beslemeye erken başlama ve 
beslenmeyi uygun hızda arttırma 

• Anne sütünün, kolostrum alımının ve 
emzirmenin desteklenmesi  

• Anne sütünün uygun şekilde güçlendirilmesi 
• Anne sütü yoksa (ülkemizde donör anne sütü 

olmadığından) prematüre formül mamaların 
kullanılması  

 
 
 Neonatoloji Derneği Tanı ve Tedavi Protokolleri-2015. Preterm ve hasta term 

bebeğin beslenmesi, www.neonatology.org.tr/dernek-hakkinda/mansetler/72-tnd-
tani-ve-tedavi-protokoller 
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Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde  
yatan bebek için 

• Anne sütüne daha çok 
ihtiyacı var 

• Anne sütü alırsa daha 
hızlı iyileşir 

• Bebek Emzirilirse;  

– annenin kalp atımları ve 
solunumu, bebeğin 
emme, yutma ve 
solunum ritmini daha iyi 
düzenler 

 

• Anne-Bebek ayrı 
kalınca; 

– Anne sütü azalır veya 
kesilir 

– Bebek anne sütünün 
yararlarından 
faydalanamaz 

– Hasta bebek yeterince 
ememezse, anne 
üzüntülü, endişeli ise 
desteklenmelidir 

 



Neden prematüreye anne sütü  
daha çok gerekli ? 

• Son trimesterde plasentadan bebeğe hem besin 
hem bağışıklık elemanları geçememiştir. 
– Anne sütü ile bağışıklık sisteminin gelişmesine büyük 

destek sağlanır 

• Bütün organ ve sistemleri tam olgunlaşmamıştır.  
– Anne sütü içindeki büyüme faktörleri organların 

daha çabuk olgunlaşması sağlanır 

• Hastane ve yoğun bakım ortamında bu 
bebeklere yapılan hem tedavi hem de girişimler 
morbidite ve mortaliteyi artırmaktadır 

 



Anne sütünün prematüreye yararları 

• Gastrointestinal fonksiyonları, sindirim ve 
absorpsiyonu iyileştirir 

• Kognitif fonksiyonları ve görmeyi  

• Konak savunmasının arttırır 

• Sepsis, NEC ve üriner enfeksiyonları  

• Tam enteral beslenmeye geçişi hızlandırır 

• Hastanede yatış süresi  

• Anne-bebek bağlanması ve annenin psikolojik 
durumunu  

 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Kendi annesinin sütü 
prematüreye ve 
gereksinimlerine 
özeldir 

– Besin içeriği  

– Bağışıklık elemanları 

• Büyüme faktörleri; 
organ ve sistemlerin 
olgunlaşmalarını sağlar 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Antioksidan etkisi 
var 

• Beyin sapının 
maturasyonu 
hızlandırır 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Anne sütü alan 
pretermlerin IQ’ ları 
daha yüksek 

– 300 preterm 8 yaşa 
kadar izlenmiş   

– Anne sütü alanlar 
“Weschler Intelligence 
Scale for Children” zeka 
testi ile 8,3 puan avantaj 
kazanmışlar 

 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

• Bağışıklık üzerine etkileri 

– Sepsis 

– NEK  

– İYE  

– Gastroenterit  

• GI maturasyona yararı 

– Beslenme intoleransı  

• Nörogelişimsel yararları 

 



Anne sütü alan hasta bebek 

• Daha kısa hastanede 
kalır 

• Daha az tedavi görür 

• Sepsis azalır 
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Term ve preterm anne sütü  

 
TERM 

 
PRETERM 

 

Protein 

 

Yağ Yağ 

Protein 

 

Laktoz 



Prematüre anne sütü 

Besin ögeleri Prematüre 
geçiş sütü 
6-10 gün 

Prematüre 
olgun süt 
22-30 gün 

Term olgun 
süt 

30 gün 
Makrobesinler 

Toplam protein, gr 19±0,5 15±1 12±1,5 

Enerji , Kcal 660±60 690±50 640±80 

Yağ, gr 34±6 36±4 34±4 

Karbonhidrat,gr 62±5 67±4 67±5 

Mineraller 

Kalsiyum, mmol 8,0±1,8 7,2±1,3 6,5±1,5 

Fosfor, mmol 4,9±1,4 3,0±0,8 4,8±0,8 

Magnezyum, mmol 1,1±0,1 1,0±0,3 1,3±0,3 

Sodyum, mmol 11,6±6,0 8,8±2,0 9,0±4,1 



Bebeğin durumuna göre beslenme 

• Ağızdan beslenemeyen bebekler 

• Enteral beslenebilen ancak ağızdan alamayan 
bebekler 

• Emebilen ancak beslenme için emmesi 
tümüyle yeterli olmayan bebekler 

• İyi emebilen bebekler 

• Anne sütü alamayan bebekler 



Türk Neonatoloji Derneği 
 Prematüre Beslenmesi Önerileri 



Düşük doğum ağırlıklı bebekleri besleme  
yöntemleri 

Gestasyonel  
yaş  (hafta) 

Yaklaşık  
ağırlık 

Oral beslenme yöntemi 

30 haftadan 
önce 

<1300 gr 
Nazogastrik tüp (parmak 
emzirme) 

30-32 hafta 1300-1600 gr 
Kaptan beslenme + (NG) 
(kanguru, tensel temas) 

32+ hafta 1600-1800 gr 
Emzirme mümkün (kap+NG) 
(anne memesi) 

34-36+ hafta >1800 gr Emzirme 



Düşük doğum tartılı bebeklerde neden bazen 
yalnız anne sütü ile beslenmek zordur? 

• DDA bebekler (>32 hf) emebilirler, ama 34 hf ya 
kadar emme-yutma-nefes alma senkronizasyonunu 
sağlayamazlar 

• DDA  ve prematüre bebekler etkin emmeye 
başladığında bile sık sık ve uzun süreli 
duraksayabilir 

• 4-5 kez emip 4-5 dakikaya kadar ara verebilir. 

• Anne memesini yalaması, çok az bile olsa emmesine 
izin verilmelidir 

 



DDA ve prematüre bebeğin memeyi emme zorluğu 

• Memeden bebeği hemen 
çekmemek gerekir. Tekrar 
emmeye başlaması için 
memede tutmak gerekir. Bu 
süre bazen bir saati bulabilir. 

•  Önceden sağılmış anne sütü  
yoksa formula bebek anne 
memesindeyken meme 
ucuna yapıştırılmış NG ile 
verilebilir. 

 



DDA ve prematüre bebeklerin beslenme 
zorlukları 

• Hastanede ağızdan beslenmeye geçiş hastalıklar 
nedeniyle günlerce gecikebilir. Total parenteral 
beslenme gereklidir. 

• Genel durumu düzelir düzelmez ağızdan ve 
memeden beslenme denenmelidir. 

• Sağılmış anne sütü önce sonda ile, sonra ağızdan 
verilir. 

• 5 dakika süreyle emip yutabilmesi bebeğin 
sondadan memeye geçişi için bir ipucu olabilir  



Düşük doğum ağırlıklı bebeklerin 
emzirilmesi 

• Düşük doğum ağırlıklı 
bebeklerin doğrudan 
memeden emme başarısı 
düşük %15-20 

• Aylarca haftalarca sağılmış 
anne sütü alması gerekebilir 

• Emzirme başarısı ?! 

– Düzeltilmiş 40 hf dan sonra tek 
başına anne sütü ile beslenme 

– Eve taburcu olurken anne sütü 
alıyor olması 

 



Prematüre-hasta bebeğin annesine 
emzirme desteği 

• Anne prematürenin emmesinin zorlukları ve tam 
beslenmeye geçişte zamana ihtiyacı olduğuna 
ikna edilmelidir  

• Erken kanguru bakımı 

• Anne-bebek tensel teması  

• Anne endişesinin giderilmesi 

• Psikolojik destek gerekir 

 



Prematürenin annesine emzirme danışmanlığı 

• Prematüre bebeğin pozisyon ve memeyi 
kavraması deneyimli bir emzirme danışmanı 
tarafından aralıklı olarak değerlendirilmelidir. 

• Meme başı sorunları izlenmelidir.  

 



Geç prematüreler 
“birazcık küçük ama…” 

Tüm prematürelerin % 70’ini oluşturuyorlar 

Prematüritenin akut ve kronik sorunları açısından riskliler  

Sezaryen oranının  

İyatrojenik prematürite  

Morbidite ve mortalitesi  X3-6 kat mortalite 
Ama ‘MİYADINDA BEBEK’ miş gibi kabul ediliyorlar! 

 



Fincanla Beslemenin Yeniden Keşfi!  

3 YYBÜ; 522 prematüre , 32-35 hf, 254 (fincan), 368 (biberon) 

Fincanla beslenmede: Taburculukta, 3. ve 6. ayda tek başına anne 

sütü alma oranı daha yüksek  

Hastane yatış sürelerinde fark yok 

Fincan prematürelerde emzirmeye geçişte uygun bir yöntem 



Geç prematürelerin sorunları 

 Geç preterm 

34-35-36 hf 

Term 

Beslenme güçlükleri % 32 % 7 

Hipoglisemi % 16 % 5 

Sarılık % 54 % 38 

Hipotermi  % 10 % 0 

Apne % 6 % 0.1 

Respiratuvar distres % 29 % 4 



Düşük doğum ağırlıklı bebekleri  
besleme  yöntemleri 

• Tek başına veya mama 
destekli anne sütü 

• Cup (fincan) 

• Enjektör  

• Nazogastrik sonda 

• Beslenme sondası 
destekli memeden  

• Biberon??? 

 



Prematüre bebeği emzirme pozisyonu 

• Meme ile bebeği daha 
iyi karşılaştıran 

• Bebeğin yorulmasını 
azaltan 

 pozisyonlar denenmeli 

 



Emzirme yardımcıları 

 

UNEKO-24-Antalya-2016 

 



Kanguru Bakımının Yararları 

Vücut ısısı , kalp hızı, solunum sayısı daha normal 
Apne ve periyodik solunum atakları daha az 
Daha iyi kilo alımı 
Daha az hastane enfeksiyonu riski  
Daha az solunum yolu hastalığı/sorunu 
Prematürede ısı dengesinin sağlanmasında etkilidir 
Anneye gebeliğini tamamlama duygusu verir 
Doğal anne-babalık rolüne daha erken geçmeye olanak sağlar 
Bebekteki yoğun bakımın olumsuz etkisini en az düzeye indirir 
Erken taburculuğa zemin hazırlar 
Mortalite ve morbidite azalır 
Hastane ilişkili harcamaları azaltır 
Postnatal vizitlerde aile eğitimi fırsatı artar 
 

 



Kanguru Bakımının Emzirmeye Etkisi 

Emzirmeyi güçlendirici etkisi var 

Annelik becerisi ve emzirme isteğine olumlu etkisi var 

Kanguru bakımı süresi ile emzirme toplam süresi yakın ilişkili 

Özellikle çok küçük ve hassas bebeklerde 



Taburculuk ölçütleri 

• Bir bebek etkin biçimde besleniyor ve kilo 
alıyorsa taburculuğa hazır demektir 

• Taburculuk öncesi bebeğin en az 1800-2000 g 
olması gerekir, ancak bu hastanesine göre 
değişebilir 

• Bebeğin olgunlaşması ve emme yutma çabası 
kilo ve gebelik haftasından daha iyi bir 
göstergedir 



Anne ve bebeği taburculuğa hazırlayın 

• Kurumda taburculuk öncesi anneyle bebeğin 1-2 gün 
kalabileceği bir ortam yaratmaya çalışın 
– Annenin özgüvenini geliştirir 
– Süt üretiminin bebeğin gereksinimine göre ayarlanmasını 

sağlar  

• Anne bazı konuları çözmüş olmalı 
– Beslenme belirtilerini tanımak 
– Doyma belirtilerini tanımak 
– Bebeğin doğru pozisyon ve meme tutuşunu sağlayabilmek 

• Eve gittikten sonra sağlayabileceği yardım olanaklarını 
öğrenmiş olmalı 

• Anne ile izlem ziyareti planlanmış olmalı 



 BİRDEN ÇOK BEBEĞİN EMZİRİLMESİ 



Birden çok bebeğin emzirilmesi 

• Bir anne iki, hatta üç bebeğe yetebilecek 
kadar süt üretebilir. 

•  Bunun için; 

– Anneye zaman ayırıp destek olmak 

– Aile, arkadaşlar ve sağlık çalışanının anneyi 
yüreklendirmesi gerekir 



İkizlerin Emzirilmesi  



Çoğul gebeliklerin anne sütü alması 



SIK RASTLANAN KLİNİK DURUMLARIN 
ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİ 



Yenidoğanın hipoglisemisi 

• Kan şekeri düşüklüğüdür 

• Prematüre, gestasyon yaşına göre küçük, kendisi 
ya da annesi hasta bebeklerde hipoglisemi 
gelişebilir 

• Asemptomatik sağlıklı term bebeklerde 
hipoglisemi taraması tartışmalı 

• Sağlıklı, term bir bebekte yalnızca az beslendiği 
için hipoglisemi gelişmez 

• Hipoglisemisi olan term sağlıklı görünen bir 
bebekte altta yatan bir neden aranmalıdır 



Hipoglisemi korkusu / 
mama başlama  

Hipoglisemi riski olan bebekler 
• Diyabetik anne bebeği  
• Prematürite  
• İntrauterin gelişme geriliği 
• Doğum asfiksisi 
• Enfeksiyon 
• Hipotermi 
• Hiperviskozite 
• Eritroblastosis fetalis 
• Konjenital kalp hastalığı 

 



Hipoglisemi korkusu /mama başlama  

• Anne sütünde alternatif yakıtlar, keton 
cisimcikleri vardır 

• Böylece emzirme-anne sütü bebeğin 
hipoglisemiden kötü etkilenmesini önler 

 



Sarılık 

• Sarılık yenidoğanlarda sık görülen bir 
durumdur 

• En kolay gözün beyaz bölümünde ve ciltte 
saptanır 

• Kolostrum mekonyumun çıkarılmasını 
kolaylaştırarak bilirubin atılımını sağlar 



Ciddi sarılık için önemli risk faktörleri 

• Sadece anne sütü alma 

• <38hf 

• Kardeşlerde anlamlı düzeyde sarılık öyküsü 

• Taburculuk öncesi sarılığın olması 
 

Newman TB Pediatr Adolesc Med 2000 

Maisels MJ Pediatrics 1998 

 



Emzirememe ?? 

Anne sütü sarılığı mı?? 

Yetersiz emzirme sarılığı Anne sütü sarılığı 

İlk hafta 1-2 hafta 

Beslenme Beslenme bozukluğu Beslenme iyi 

Vücut ağırlığı Aşırı kilo kaybı Normal kilo alımı 

İdrar  Seyrek  Sık idrar 

Gaita  Seyrek mekonyum ve 

koyu 

Sık sarı renkli 

Ciddiyet Potansiyel ciddi sorun İyi huylu durum 

Tedavi  Fototerapi  İleri tetkik 

Emzirme  Emzirme danışmanlığı Emzirmeye devam  

Emzirmeye devam Anne sütünü kesmek önerilmez 



Sarılıklı bebek 

• Anne sütü sarılığı tanısı 
koymak için  emzirme 
kesilmemelidir 

• Su-şekerli su, formül mama 
verilmemelidir 

• Daha uzun ve sık sık 
emzirilmelidir 

• Sağılmış anne sütü alıyorsa 
verilen miktar %20 
artırılmalıdır 

• 180-200ml/kg   

-Açım !! Beni sık sık emzir 
-Emerken beni izle, memeyi doğru 
kavramamı sağla  
-Gayta-idrar yapmamı say 
-Bana anne sütü ver, su-mama verme 

Bana ve anneme yardım et  
 

 



İlk gün bilye kadar (~5ml) 

3. gün pinpon topu kadar (~ 20ml) 

10.gün yumurta kadar (~50ml) 

İlk günler kolostrum miktarı bu hacimlere uygun 

İlk günler kolostrum miktarı da bu hacimlere uygun 

İlk hafta anne ve bebek emzirme konusunda deneyimsiz  

 

Doğum sonrası kilo kaybı 
Yenidoğan bebeğin midesinin doğal süreci!! 



Doğum sonrası kilo kaybı 



Dehidratasyon 

• Yalnızca emzirilen sağlıklı bebeklerin, 
dehidratasyonunu engellemek için ek sıvı 
gereksinimi yoktur 

• İshali olan bebekler daha sık emzirilmelidir 

– Sık emzirme sıvı, besin ve koruyucu maddeler 
içerir 

– Büyüme faktörleri hasarlı barsak epitelini onarır 



Solunum sıkıntısı olan bebek 

• Kolay yorulduklarından azar azar 
beslenmelidir 

• Emzirmenin sağladıkları 

– Besinler 

– Bağışıklık maddeleri 

– Sıvı 

– Anne ve bebeği rahatlatmak 



Nörolojik sorunları olan bebek 

• Nörolojik sorunu olan bir çok bebek emzirilebilir 

• Erken temas ve erken emzirme sağlanmalıdır 

• Bebek emzirme için sık sık uyandırılır ve 
emzirme süresince uyanık kalması sağlanır 

• Anneye pozisyon ve meme tutuşu konusunda 
yardım edilir 
– Anne memesini destekler ve bebeğin çenesini 

stabilize eder 

– Bebeğin çenesini baş ve işaret parmakları arasında 
tutarken diğer parmaklarıyla da memeyi tutar 



Nörolojik sorunları olan bebekler 



Prematüre ve DDA bebeklere anne sütü 

Bebek ağızdan alabiliyorsa;  

daha fazla emzirme desteği (emzirme ve/veya 
anne sütü) ile anne sütünün yararlarından 
faydalandırılmalıdır. 

 



Meme emmeyi başaramayan veya DDA 
bebeklere anne sütü 

• İlk gün 60ml/kg/gün 

• 20ml/gün artışla   200ml/kg/gün  

• 8-12 öğünde verilmelidir 

• Bebek 1800 gr a veya tamamen memeden 
emmeyi başarana kadar devam edilir 

• Bebeğin 24 saatte ne kadar aldığını 
değerlendirmelidir.  

• Bebeğin her öğünde aldığı değişebilir.  

 



Ehrenkranz, Pediatrics, 1999 < 1500 g,  1660 bebek 



Süt sağılması  

Nasıl ? 
 

Elle de etkin sağmak mümkün  

Elektrikli hastane tipi pompalarla  

Tercihen eş zamanlı iki meme aynı 
anda sağılmalı, elle memelere 
masaj yapılmalıdır 

Meme başı sorunları açısından 
anne her kontrolde 
sorgulanmalıdır. 

Sıcak ıslak kompres, bebeği 
görerek veya eşyalarına bakarak 
sağmak önerilir 

En az günde 8 kez 
 UNEKO-24-Antalya-2016 



(Elle)--masaj--(çift pompa+masajlı)--(elle)--(tek 
pompa-masajlı) dönüşümlü  

UNEKO-24-Antalya-2016 



Ne kadar anne sütü emiyor ? 
Test tartısı  

 Bebek hassas dijital terazi ile 
giysilerini çıkarmadan,  altını 
değiştirmeden emzirme öncesi 
ve emzirme sonrası tartılır.  

 Artış anlamlı kabul edilir 

  

  
 
 

UNEKO-24-Antalya-2016 



Formül mama başlama kararı 

Endikasyon hekim tarafından belirlenmeli 

Biberon dışı yöntemlerle verilmelidir 

Mümkün olan en kısa sürede kontrollü bir 
şekilde tek başına emzirmeye dönmek 
hedeflenmelidir  

Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Neden mama başlanıyor?? 

Gereksiz 
mama 

başlanması 

Sütüm yetmiyor 

Annenin sütü 
gelmedi 

Bebek kilo 
kaybedecek 

endişesi 

Hipernatremi 
korkusu 

 

Sarılık 
korkusu 

Hipoglisemi 
korkusu  

Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Gazi Üniversitesi  
Emzirme Destek Merkezi  

Relaktasyon Ünitesi  

İlk 6 ay içinde olan 

Sütü kesilmiş 

Sütü azalmış 

Meme sorunları 

İkizler 

Yoğun bakım bebekleri 

Evlat edinmiş anneler 
Türkiye’ 

de bir ilk  



Anne sütünü geri getirmek!! 

Relaktasyon: 
 Kesilmiş anne sütünü yeniden geri getirmek 

İndüksiyon:  
Doğurmamış bir kadından süt getirmek 



Relaktasyon/indüksiyon 
 Yöntem  

Süt artırıcılar (galaktagog) 

Biberon dışı besleme yöntemleri 

Masaj  

Akapunktur 



Gazi Üniversitesi Relaktasyon 

Merkezi Sonuçları 

 

Multipar 

Primipar 

%72 

%28 

nsvy 

cs 

Doğum Şekli 

%34 

%66 

Vajinal  

Sezaryen 

 

Relaktasyon gereği 

Sezaryen ve primiparite baskın !! 



Relaktasyon Merkezine  

Başvuruda Sorunlar 

Süt az 

Meme sorunu 

Kilo kaybı 

Kilo alamama 

Meme reddi 

Mama başlanması-Sütün kesilmesi 

Kavrama sorunu 

Basvuru sorunu 

Pie 

7% 

10% 

5% 

12% 

9% 

45% 

12% 



Formül mama gereken durumlar 
Bebekle ilgili durumlar 

Sık emzirmeye rağmen düzelmeyen hipoglisemi 

Uygun emzirme danışmanlığına rağmen düzelmeyen klinik ve 
laboratuvar olarak ağır dehidratasyon tanısı (%10 kilo kaybı, 
hipernatremi vb) 

≥ 5 gün % 8-10 kilo kaybı ve  gecikmiş laktogenez 

İlk mekonyumunu çıkarmama veya 5. gün hala mekonyum 
yapma 

Süt gelmesine rağmen bebeğin etkin emememesi  

İyi emen bebekte bilirubin 20-25 mg/dl  (süt kesilmemeli) 

Emzirilemeyen ve kilo kaybı olan sarılıklı bebek 

 
Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Formül mama gereken durumlar 
Anneyle ilgili durumlar 

Plasenta retansiyonu varsa (düzelince laktogenez 
oluşur) 
Sheehan’s Sendromu (postpartum kanama ve 
laktogenez olmaması) 
Primer glandular yetersizlik (gebelikte meme 
büyümemesi, sütün gelmemesi) 
Süt salgılanmasını bozan geçirilmiş meme cerrahisi  
Emzirme sırasında (hiçbir müdahaleye yanıt 
vermeyen) tolere edilemeyecek kadar ağrı  
 

Asistan  Dersi-Ekim-2016 

 



Mama desteği ? 

• Endikasyon hekim tarafından belirlenmeli  
• En kısa sürede kontrollü bir şekilde tek başına 

emzirmeye dönmek hedeflenmelidir 

Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Mama desteği  
Örnek 

• > %7-10 kilo kaybı 
• Dehidratasyon bulgusu, idrar sayısında azalma  
• <3 gayta/gün  
• Anneden süt akışı yok 

 

Formül mama desteği enjektör, kaşık, beslenme sondası ile 
memenin kenarından verilebilir. Biberon tercih edilmemeli 

Şekerli su veya su verilmemeli.  

• Emzirme danışmanlığı, kilo takibi ile destek mama kesilip, 
tek başına anne sütüne geçilmeli 

• Eve mama ile taburcu olmamalı 
Asistan  Dersi-Ekim-2016 



Emzirmeye bütüncül 

yaklaşım 
Her anne/bebek çifti kendine özgü!!  

• Emzirme çok boyutlu bir olay 

• Sadece pozisyon, kavrama gibi dar bir çerçevede 
incelenmemeli 

• Gerçek yaşam boyutunda, çok yönlü, çok boyutlu, kişi-olay 
bazında değerlendirilmelidir 

• Kültürel –toplumsal etkiler, postpartum depresyon, 
annenin ve ailenin psikososyal ekonomik durumu bebeğin 
büyüme ve gelişmesi bütüncül değerlendirilmelidir 



Anne sütü gibi bir mucizeden yararlanarak 

daha sağlıklı ve daha zeki büyüyen 

geleceğimiz çocuklarımız adına…..   

 

Emek harcayan herkese teşekkürler  

 



TEŞEKKÜRLER 


