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      BEBEĞİN EMMEYİ REDDETMESİ 

        EMZİRMEDEN VAZGEÇMENİN  

                 EN SIK NEDENİDİR 



    . Memeyi alır ama emmez 

    . Emzirirken ağlar, meme ile savaşır 

    . Kısa emer, sonra boğulur gibi bırakır 

    . Sadece bir memeyi emer 
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BEBEKLER  EMMEYİ NEDEN REDDEDER 

            

           1- Bebeğe Ait Nedenler  
                                * Hastalık   

                          * Ağrı 

                            * Burun tıkanıklığı 

                          * Ağızda acıma  

                            * Sedatif etkisi 

         



2.Emzirme Tekniğinde Sorunlar 
                * Biberon ya da emzik kullanmak  

 

                     * Kötü pozisyonda tutma 

 

                         * Başın itilmesi(dövüşme arzusu) 

 

                             *Memeyi sallamak 

    

                                 * Emzirmenin kısıtlanması 

 

                                      * Fazla süt      

                                        

                                          * Tıkalı meme 

 

                                              * Erken dönemde zorluk 

 

                                            * Sadece bir memenin reddi 



Vücudu anneye paralel dönük değil  

Bebek anneden uzakta 

Anne bebeğin üzerine eğilmiş 

Muhtemelen makas yaparak yanlış teknikle emziriyor 

Emzirme Tekniğinde Sorunlar 



Emzirme Tekniğinde Sorunlar 

Bebek anneden uzakta 

Bebek sadece meme ucunu emiyor 

Anne bebeği başından itiyormuş  görünümünde 



3-Bir Değişiklik Bebeği Üzmüş Olabilir 

‘emme grevi’ 

     

              * Anneden ayrılma,annenin işe başlaması 

 

          * Yeni bir bakıcı 

   

          * Ev düzeninde değişiklik 

 

          * Anne kokusunda değişiklik 

 

          * Annenin adet görüyor olması 

 

          * Annede hastalık veya memesinde enfeksiyon 

 



 

4 - Yalancı  Red  

                       

              * Yeni doğanlarda arama 

              * 4-12 aylar arası dikkatin çekilmesi  

              * Bir yaşından sonra anne sütünü  

                 kendi kendine kesme 
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MEME  REDDİNİN  TEDAVİSİ 

    1-Tedavi Edip Nedeni Ortadan Kaldırmak 

  *Bebek hasta: Tedavi olana kadar SAS (sağılmış anne sütü)     

ile beslemek 

  *Ağrı: Yara-- O bölgeye dokunmadan tutturmak 

             Pamukçuk-- Tedavi  

             Diş çıkarma-- Sabırlı olması 

             Burun tıkanıklığı--Temizlemek, emzirmeye devam 

  *Sedatif : Başka yol bulmak 

  *Emzirme tekniği : Doğru  ve uygun yerleştirmek 

 



Emzirme Tekniğinin Düzeltilmesi 



*Fazla Süt Yapımını Düzeltmek İçin 

     .Doğru pozisyon 

     .Her defasında bir memeden emzirme 

     .Emzirmeden önce bir  

      kısmını sağmak 

     .Sırtüstü uzanarak emzirme 

     .Makaslama 



          

          . Anneden ayrılma yada değişiklikleri azaltmak 

          . Yeni sabun parfüm kullanmayı bırakmak 

*Bebeği Üzen Şey Değiştirilmeli 



* Yalancı Red Durumunda Yapılacaklar 

     .   Arama refleksi -- meme keşfine izin vermek 

     .   Dikkat kaybı -- sessiz bir ortam  

     .   Memeyi kendi kendine bırakıyorsa --  

             .. Yeterince beslendiğinden emin olmak 

             .. Daha fazla ilgi 

             .. Geceleri birlikte uyumak 



MEME  REDDİNİN  TEDAVİSİ 
 

       2 – Anne Ve Bebeğe Emzirmeden 

           Tekrar Hoşlanmaları İçin Yardım 

 

            Kolay değildir, zaman alabilir,zorlanmamalıdır 

     

         Anne emzirirken kendini mutlu hissetmelidir 

 

         Anne özgüvenini kazanmaya ve desteğe ihtiyacı vardır 



 

....Anne bebeğini sık sık kucaklamalı 

    bebeği kendine yakın tutmalı, 

    acele etmemeli 

    Emzirme saatleri dışında da tensel temas sağlamalı, 

    bebeğiyle birlikte uyumalı 

    Anne gerekirse bir süre izin almalı 

    Konu baba ve diğer aile yakınları 

    ile konuşulabilir 

 

…Bebek her istediğinde meme vermeli 

    Uykulu yada başka bir besinden sonra 

    Değişik pozisyonlarda 

    Boşalma refleksinin  çalıştığını hissettiğinde 

 

 

 
 
 

Yeniden  Emzirme 
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Yeniden  Emzirme 
 
 ….Bebeğe memeyi alması için yardım edilmeli 

   Ağzına biraz süt sağmak 

   Memeyi kolay alacağı pozisyona getirmek 

   Başının arkasına bastırmamak 

   Memeyi sallamamak 

….Bebek mümkünse tekrar emmeye başlayana kadar  

    SAS ile  beslenmeli 

    Bebeğe biberon veya emzik vermekten kaçınmalı 
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