
MEME İLE İLGİLİ 

DURUMLAR 



      Hangi Meme 
Emzirmeye Uygundur ?  



Bebekler her boyuttaki memelerden Meme ucu ne 
şekilde olursa olsun yeterince süt alabilmektedir. 



Meme ucunun esnekliği meme ucunun 
şeklinden daha önemlidir ? 



Meme İle İlgili Hangi 
Sorunlar Yaşanabilir? 



Sorunlar 

1.  Düz, içe çökük meme başı 

2. Memede süt birikmesi 

3.  Kanal tıkanıklığı ve mastit 

4. Candida enfeksiyonu 

5.  Ağrılı ve çatlak meme uçları 



İçe Çökük Meme Ucu Düz Meme Ucu 



DÜZ VE İÇE ÇÖKÜK MEMELERİN 
DÜZELTİLMESİ 

Doğum öncesi tedavi • Yararsız 

Hemen Doğum Sonrası • Anneye özgüven kazandırmak– 
memeler düzelecektir 

• Bebeğin meme ucunu değil MEMEYİ 
emdiğini açıklamak 

• Bebeğin tensel temasla memeyi 
keşfini sağlamak 

• Anneye memeye erken tutmada 
yardım etmek. Değişik pozisyon 
denemek 

• Meme biraz sağılarak areola 
yumuşatılıp bebeğin ağzını kocaman 
açtığı durumda kahverengi kısmın  
bebeğin ağzına doldurulması) 

Gerekirse ilk iki hafta  • SAS verme, anne sütünü bebeğin 
ağzına sağarak verme 







DOLU VE TIKANMIŞ MEME 
Arasındaki Farklar 

• DOLU MEME 

 Sıcaktır 

 Ağırdır 

 Serttir 

   Süt Akar 

   Ateş yoktur 

• TIKANMIŞ MEME 

 Acı verir 

 Ödemli gibidir 

 Meme ucu gevşektir 

 Parlaktır 

 Kırmızı görünebilir 

   Süt Akmaz 

   24 saat ateş olabilir 



TIKALI KANAL VE MEME İLTİHABI 
BELİRTİLERİ 

• Yumru 

• Hassasiyet 

• Yerel kızarıklık 

• Ateş yok 

• İyi hissetme 

• Sert kabartılar 

• Şiddetli ağrı 

• Kırmızı bölgeler 

• Ateş 

• Hastalık hissi 

Tıkalı kanal  Süt birikmesi  infektif olmayan  infektif iltihap              

                                        iltihab   



TIKALI KANAL VE MEME İLTİHABI 
NEDENLERİ 

• Memede kısmi yada genel süt 
akışı azalması 
 
 
 
 
 

• Emzirme sıklığında ve 
süresinde azalma 
 

• Doku harabiyeti 
 
• Bakteri girişi 

– Yetersiz emzirme 

– Bebeğin başarısız emişi 

– Giysilerin darlığı 

– Emzirme sırasında parmak baskısı 

– Büyük memede süt akımı yetersiz 

  

– Stres-fazla çalışma 

 

– Memelere travma 

 

– Meme ucu çatlakları 



MEME TIKANMASININ TEDAVİSİ 

Memeyi Dinlendirmeyin! 

• Bebek emebiliyorsa 
 
 

• Bebek ememiyorsa 
  
• Emzirme öncesi oksitosin 

refleksini uyarmak için 
  

 
• Emzirme sonrası ödemi 

azaltmak için ve süt akışını 
sağlamak için 

• Sık emzirtiniz, pozisyon vermeye 
yardımcı olun 
 

• Elle yada pompayla sütü sağın 
 

• Ilık yaş pansuman yada ılık duş 
 Omuz, sırt, memelere hafif masaj 
 Meme ucu derisine uyarı 
 Anne gevşemesine yardım 

 
• Emzirmeden önce ıslak sıcak 

kompresle masaj 
     Emzirme aralarında soğuk 

kompres 



TIKALI KANAL VE İLTİHABIN TEDAVİSİ 

ÖNCE: 
– Süt akışı artırılmalı 
Nedenini bul ve düzelt: 
– Kötü yerleşme 
– Giysi yada parmak baskısı 
– Büyük memede az akış 
Öneri: 
– Sık emzirme 
– Meme ucu doğrultusunda masaj 
– Ilık yaş pansuman 
Yararlı olacaksa denemesini öner: 
– Emzirmenin sağlam taraftan 

başlatılması 
– Pozisyon değiştirme 

SONRA: 
24 saat sonra: 
– Belirtiler şiddetlenmiş 
– Çatlak oluşmuş 
– İyileşme olmamışsa 

 
Tedaviye aşağıdakileri ekle 
 
– Antibiyotik 

 
– Annenin tam istirahati 

 

– Ağrı kesici (Parasetamol) 



İNFEKTİF MASTİTTE ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ 

İlaç 
 
• Sulbactam+Ampicillin 
 
 
• Erythromycin 

  

Doz 
 
375-750 mg, 10–14 gün 
12 saatte bir 
 
250–500 mg, 7–10 gün 
6 saatte bir 

   Meme absesinde en sık Staf. Aureus etkendir, SAM ya da 

erythromycin gibi penisilinaza dirençli antibiyotik faydalı olabilir 



MEME APSESİ 

*Memenin bir bölümünde oluşur,Memede acı veren,içi sıvı ile 
dolu gibi görünen bir kabarıklık meydana gelir,apsenin 
cerrahi müdahaleyle akıtılması gerekir. 
 
*Bebek için tehlike olmadığından mümkünse emzirmeye 
devam edilir. 
 
*Emzirme acı veriyor yada anne emzirmek istemiyorsa süt 
sağılır, 2-3 gün sonra ağrı geçince emzirilir. 





 



 



 



MEME KANDİDASI TEDAVİSİ 

Nystatin krem 100.000 IU/g: 
 Memelere günde 4 kez emzirme sonrası 

 Belirtiler geçtikten sonra 7 gün devam ediniz 

 

Nystatin süspansiyon 100.000 IU/ml. 

 Emzirme sonrası 4 kez/gün, damlalıkla 1 ml 

 7 gün süreyle yada iyileşene kadar devam 

Gentian moru boyası: 

 Bebeğin ağzına: % 0.25’lik sol. lezyonlar geçtikten 3 gün 

sonrasına dek yada 5 gün süreyle hergün veya iki günde bir 

 Meme uçlarına: 5 gün süreyle % 0.5’lik 



Ağrılı – Çatlak Meme 
Meme Uçları  



Ağrılı – Çatlak Meme  Uçları  



Ağrılı – Çatlak Meme Meme Uçları  



MEME UCU YARALARINDA YAPILACAKLAR 

Nedeni arayın: 
• Bebeğin yerleşmesini kontrol edin  
• Tıkanıklık, çatlak, kandida için memeleri kontrol edin 
• Kandida ve dil bağı için bebeği kontrol edin 

Uygun tedaviye geçiniz: 
• Anneye özgüven sağlayın 
• Yerleşmeyi düzeltin, emzirmeye devam edin 
• Tıkanıklığı azaltın: sık emzirme ve sütün sağılmasını önerin 
• Deri kızarık-parlak-pul pul, kaşıntı ve ağrı var, yaralar 

geçmemişse kandida tedavisi uygulayın 

Anneye öğütler: 
•              Memeyi günde sadece bir kez, sabunsuz yıka  
•              İlaçlı losyon ve merhemden kaçın 
•              En son gelen sütü meme ucu çevresine sür 


