
HASTA BEBEKLERİN 

BESLENMESİ 

Fatma CAN 



YÜKSEK RİSKLİ 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 

 



YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM 
ÜNİTESİNDE YATAN BEBEK İÇİN 
 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 GEREKLİ ? 

 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. 
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TERM VE PRETERM ANNE SÜTÜ  
 

TERM 
 

PRETERM 
 

Protein 
 

Yağ Yağ 

Protein 
 



PREMATÜRE 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-ANNE SÜTÜ-

IQ 

 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 



PREMATÜRE  ve DDA 
BEBEKLERE ANNE SÜTÜ 

Bebek oral alabiliyorsa; daha fazla emzirme 

desteği (emzirme ve/veya anne sütü) ile anne 

sütünün yararlarından faydalandırılmalıdır. 
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Düşük Doğum Tartılı Bebeklerde Neden 

Bazen Yalnız Anne Sütü İle Beslenmek 

Zordur? 



DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI 

BEBEKLERİN EMZİRİLMESİ 

 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 BEBEĞİN 

MEMEYİ 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. 



PREMATÜRE ve DDA BEBEKLERİN 
BESLENME ZORLUKLARI 

 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 AĞIRLIKLI 

BEBEKLERİN EMZİRİLMESİ 

 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 
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DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERİ

BESLEME  YÖNTEMLERİ

GESTASYONEL YAŞ 
HAFTA YAKLAŞIK ORAL BESLENME YÖNTEMİ

AĞIRLIK

30 HAFTADAN 
ÖNCE

<1300gr NAZOGASTRİK TÜP

(PARMAK EMZİRME)

1300-1600gr KAPTAN BESLEME + 

(NG)(KANGURU, 

TENSEL TEMAS)

1600-1800gr EMZİRME MÜMKÜN

(KAP+NG) (ANNE 

MEMESİ)

> 1800gr EMZİRME

32+ HAFTA

34-36+ HAFTA

30-32 HAFTA



MEME EMMEYİ 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.  
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HASTA BEBEĞİN EMZİRİLMESİNE YARDIM
EĞER BEBEK; ANNEYE YAPILACAK YARDIM;

HASTANEDE İSE BEBEKLE BERABER HASTANEDE 
KALMASI SAĞLANMALI

İYİ EMEBİLİYORSA DAHA SIK EMZİRİLMELİ

ESKİSİNDEN AZ 
EMEBİLİYORSA

SIK SIK 
EMZİRİLMELİ

EMEMİYOR/ RED 
EDİYORSA

ANNE SÜTÜSAĞILMALI 
KAP/ TÜP İLE VERİLMELİ

AĞIZDAN 
BESLENEMİYORSA

SÜT ÜRETİMİNİ KORUMAK İÇİN 3 
SAATTE BİR SÜT SAĞILMALI

İYİLEŞİYORSA TEKRAR EMZİRMEYE BAŞLANMALI 
DAHA SIK EMZİRİLMELİ



PREMATÜRE-HASTA BEBEĞİN 

ANNESİNE EMZİRME DESTEĞİ 
 

 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 
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HASTA BİR ANNEYE EMZİRME KONUSUNDA YARDIM

HASTA OLAN HER KADINA
“EMZİRDİĞİNİZ BEBEĞİNİZ VAR MI ?”
DİYE SORUN. EMZİRİYORSA DEVAM 
ETMESİNİ ÖNERİN

HASTANEDE YATIYORSA BEBEĞİ DE YANINA ALIN

ATEŞİ VARSA BOL İÇECEK ALMASINI SAĞLAYIN

KENDİNİ ÇOK KÖTÜ HİSSEDİYOR 
VEYA EMZİRMEK İSTEMİYORSA

3 SAAT ARAYLA SÜTÜNÜ SAĞMASINA 
YARDIMCI OLUN. BEBEĞİ KAPTAN 
BESLEYİN.

ÇOK AĞIR HASTA İSE BEBEĞİ KAPTAN BESLEYİN SÜTÜ SİZ 
SAĞMAYI DÜŞÜNÜN

RUH HASTASI İSE ANNE VE BEBEĞE BERABER 
BAKACAK BİR BAKICI BULUN

ANNE İYİLEŞİNCE
SÜTÜ ARTIRMASI İÇİN VEYA TEKRAR 
EMZİRMESİ İÇİN ANNEYE YARDIMCI 
OLUN



PREMATÜREDE  
EMZİRME SORUNLARI 

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

 

 Meme başı sorunları izlenmelidir.  

 



DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERİ 

BESLEME  YÖNTEMLERİ 

 Tek başına veya 
mama destekli anne 
sütü 

 Cup (fincan) 

 Enjektör  

 Nazogastrik sonda 

 Beslenme sondası 
destekli memeden  

 Biberon??? 

 



PREMATÜRE BEBEĞİ 
EMZİRME POZİSYONU 

 Meme ile bebeği daha 

iyi karşılaştıran 

 Bebeğin yorulmasını 

azaltan 

Pozisyonlar denenmeli 



PREMATÜRE BEBEK 

SÜT SAĞMA 
 Doğum sonrası anne sütünü 3 

saatte bir sağmalı 

 Anneye etkin süt sağma 
yöntemleri ve aletleri anlatılıp 
gösterilmeli  

Elektrikli (tercih edilmeli)  

Pilli pompalar 

Elle sağma 

Enjektörle sağma 
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SARILIKLI BEBEKLERİN 
BESLENMESİ NASIL OLUR? 



SARILIK 

 Sarılık emzirmeyi kesmek veya ek besin 

vermek için bir neden değildir. 

 Erken emzirememe sarılığı (İlk hf da 

görülen emzirme sorunlarına bağlıdır sıklıkla kilo 

kaybına eşlik eder) 

 Geç anne sütü: 2 hf dan daha uzun 

süren 



Yenidoğan sarılığı-Emzirme 

 Emzirememe sarılığı 

 

 (Doğum sonrası ilk hf) 

 

 Dehidratasyon 

 Ateş   

 Kilo kaybı  

 Hipernatremi  

 Böbrek yetmezliği 
trombüs riski var 

 

Uzamış sarılık 

  

(Anne sütü?) 

-Geç başlangıçlı.İkinci hf ve 
sonrası 

-Sütteki bir faktör 
(Pregnanediol, Serbest YA, 
anne sütü lipazı) 

-Duyarlı konakçı özelliği 

-Sağlıklı bebek-kilo kaybı yok 

-Potansiyel nedenleri dışla 

-Emzirmeye devam et 

 
 
 



Sarılıklı 

bebek 

 Anne sütü sarılığı 
tanısıyla emzirme 
kesilmemelidir 

 Su-şekerli su-mama 
verilmemelidir 

 Daha uzun ve sık sık 
emzirilmelidir 

 Sağılmış anne sütü 
alıyorsa verilen miktar 
%20 artırılmalıdır 

 180-200ml/kg/gün   

-Açım !! 
-Beni sık sık emzir 
-Emerken beni izle 
-Memeyi doğru kavramamı 
sağla,  
-Gayta-idrar yapmamı say 
-Bana anne sütü ver, su verme 
-Anneme yardım et  

 
 



SARILIKLI BEBEĞE ANNE SÜTÜ 

 Sarılığın ağırlaşmasını önlemek için bebeğe 
daha fazla anne sütü verilmelidir. 

 Emzirme hemen doğum sonrası erkenden 
başlatılmalıdır 

 Bebekler sık , kısıtlamasız, sınırsız 
emzirilmelidir. 

 Sağılmış sütle besleniyorsa fazladan %20 
sağılmış anne sütü verilmelidir. 



HİPOGLİSEMİ KORKUSU !! 

MAMA BAŞLAMA ? 

Hipoglisemi riski olan bebekler 

 
 Diyabetik anne bebeği  

 Prematürite  

 İntrauterin gelişme geriliği 

 Doğum asfiksisi 

 Enfeksiyon 

 Hipotermi 

 Hiperviskozite 

 Eritroblastosis fetalis 

 Konjenital kalp hastalığı 

 



DOĞUM SONRASI İLK GÜNLER 

Doğum sonrası ilk günlerde memeden hiç süt 
gelmezse mama vermek gerekir mi? 

                                HAYIR 

 
 Annenin ve bebeğin hastalıkları nedeniyle tıbbi bir neden 

yoksa, doğum sonrası ilk birkaç gün süresince az 
miktardaki ağız kolostrum sütü bebeğe yetecektir  



HİPOGLİSEMİ KORKUSU !!  

MAMA BAŞLAMA ? 

 Anne sütünde alternatif yakıtlar, keton 

cisimcikleri vardır 

 

 Böylece emzirme-anne sütü bebeğin 

hipoglisemiden kötü etkilenmesini önler 



ÇOĞUL GEBELİKLER 

 

 İnfertilite tedavileri !? 

 Çoğul gebelikte anneye doğum 
öncesi emzirme ve anne sütü 
eğitimi verilmeli 

 Emzirmeyi başaran annelerle 
karşılaşmaları sağlanmalı 

 Hastaneye yatış riski yüksek 
olduğundan süt sağma-depolama 
teknikleri anlatılmalı 

 



İKİZLER 

İkizler de tek başına anne 

sütü  ile beslenebilirler 

En baştan aynı anda emzirme 

desteklenmelidir  
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