
ÖZGÜVEN SAĞLAMA VE 

DESTEK OLMA 
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AMAÇ: Annenin kendine güvenini 

sağlayıp destek olabilmek. 

    Öğrenim hedefleri: 

 Annenin duygularını anlayıp kabul etmeli, 

 Doğru uygulamaları övebilmeli, 

 Az ve öz bilgiyi basit bir dille aktarabilmeli, 

 Pratik yardım sağlayabilmeli, 



ÖZGÜVEN SAĞLAMA VE DESTEK 

OLMA 

 

Özgüven Sağlama Gebe 

Eğitimi ile Başlar  



ÖZGÜVEN SAĞLAMA VE DESTEK 

OLMA 

 
 Emzirme sürecindeki annenin kendine güveni 

kolaylıkla yıkılabilir. 

 

 

 

 

  

 

 Anne gereksiz yere yapay besin kullanmak ve 

çevresinden gelen bu konudaki baskılara boyun 

eğmek zorunda kalabilir  



 

          

Kendine güvenen anne emzirmeyi başarı ile 

uygulayabilir 

 

 

 

 

 

 

     Kendine  güven, dışarıdan gelen baskılara 

karşı koymada da yararlıdır 



 

       Anneye yanlış birşey yapmış olduğu hissini vermemek 

önemlidir. 

 

 

 

 

 

 

        Kendinde ve en önemlisi sütünde bir hata olduğunu 

düşünen annenin özgüveni azalır.  



    

 * Emzirme sürecindeki 

anneye ne yapacağını 

söylemekten kaçınılmalıdır. 

 

 

   * Anneye, kendisi ve bebeği 

için neyin en iyisi olduğuna 

karar vermede yardım 

edilmelidir. 



      Bir anneyle kurulan her temel temas, 

emzirmeyi özendirmek ve desteklemek 

için bir özel fırsat olabilir. 

UNUTMAYALIM ! 



   Sağlık Personeli olarak bizler 

emzirmeyi desteklemek konusunda neler 

yapabiliriz ? 



    Anne bebeğini herhangi bir sağlık 
kurumuna, herhangi bir nedenle getirir. 

 

   Sağlık personeli genelde 
EMZİRME konusunda bir şey 
söylemez.!? 



      

     Fırsat buldukça birkaç dakikamızı 

anneyi desteklemek ve özgüvenini 

artırmak için  kullanabiliriz. 



 Sağlık personeli bir şey söylemez  

ya da eleştirici davranırsa; 

  

  Anne şaşırır, üzülür, tekrar gelmek için 
cesareti kalmaz 



 - Gebelik kontrolünde 

 

-Doğum sonu kontrolünde, 

 

-Aile planlaması uygulamasında, 

 

-Bebeğin büyümesinin izlenmesi sırasında, 

 

-Beslenme eğitiminde, 

 

-Aşılamalar sırasında 

Emzirmeyi Desteklemek İçin Fırsat; 

 



EMZİRMEYİ DESTEKLEME 

FIRSATLARI: 

 
Bir bebeği tartarken emzirmeden söz 

edilebilir.  

 

Büyümenin izlenmesi yeterli süt alımının 

kontrolü için yararlıdır. 

 

Yetersiz büyüme anne ve bebeğin yardıma 

ihtiyacı olduğunu gösteren önemli bir 

bulgudur. 



ÖZGÜVEN SAĞLAMA VE 

DESTEK BECERİLERİ  

 

1) Annenin düşünce ve 
duygularını kabul 
etmek. 

 

2) Anne ve bebeğin doğru 
uygulamalarını 
belirleyip övebilmek. 

 

3) Geçerli pratik yardım 
sağlamak.   

 

 

 

4) Az ve öz bilgi 
verebilmek. 

 

 

5) Basit bir dil kullanmak 
 
 

6) Emir vermek yerine 
önerilerde bulunmak. 

 



1. ANNENİN DUYGU ve 

DÜŞÜNCELERİNİ KABUL ETMEK 

 

 

 

 

 

Yanlış fikirlere sahip olabilir. 

 

Önemsiz konulara çok önem verebilirler. 

 



 Annenin 

 

Doğru fikrine Katılmamaktan  

 

Yanlış bir fikre de katılmaktan 
kaçınılmalıdır 

 

 ANNENİN FİKRİNİ KABUL ETMEK tarafsız bir 
tepki göstermektir.  

  



 Eğer anneye fikrine katılmadığınızı 

söyleyip, eleştiriye başlarsanız ya da 

kaygılanacak bir şey olmadığını 

söylerseniz, kendini nasıl hisseder? 

 



ANNE 

 Kendini hatalı hisseder, bu da öz 

güvenini azaltır, 

 

 Size başka bir şey söylemek istemez... 



Annenin DUYGULARINI Kabul 

Etmek 

 Tepki 1: ”Üzülme, bebeğin gayet iyi.” 

 

 Tepki 2: ”Ayşe için kaygılanıyorsun, değil    

mi?” 

 

 Tepki 3: ”Ağlama,önemli değil,AYŞE yakında 

daha iyi olur.” 



2. ANNENİN BEBEĞE YAPTIĞI DOĞRU 

UYGULAMALARI BELİRLEYİP 

ÖVEBİLMEK 



2.Annenin Doğru Uygulamalarını 

Belirleyip Övebilmek 

 Bizler  anne ve bebeklerin yaptığı doğru 

şeyleri bulmalıyız. 

 Sosyo-ekonomik düzeyi ne olursa olsun,eğer 

bir bebek yaşıyorsa annenin yaptığı iyi bir 

şeyler mutlaka vardır.  



Bir “danışman” olarak   

 

• “Sorunu anlamalı”  

• Annenin doğru yaptığı uygulamaları 

saptayarak onayladığınızı 

göstermeli 

• İyi uygulamaları farketmeli ve 

ödüllendirmeli 

• Bebeğin iyi durumunu farkederek, 

övmeliyiz 



      İYİ UYGULAMALARI    
ÖDÜLLENDİRMENİN; 

 

• Öz güveni artırıcı, 

 

• İyi uygulamanın sürekliliğini sağlayıcı, 

 

• İleriki önerileri kabullenmeyi 

kolaylaştırıcı  yararları vardır. 



3.Geçerli Pratik Yardım Sağlamak 

Bazen bir şeyler yapmak, konuşmaktan 
daha iyidir. 

 



       Anneninin durumuna uygun 
yapılacak yardım bazen sözden daha 
iyidir. 
 Anne kendini yorgun, kirli ya da rahatsız 

hissediyorsa 

 

 Aç ise ya da susamışsa 

 

 Zaten yeterince öneri dinlemişse 

 

 Desteğinizi ve kabul ettiğimizi görmek istiyorsa 

 

 Annenin belirgin bir sorunu varsa 



3.GEÇERLİ PRATİK YARDIM 

SAĞLAMAK 



 “Bebeğin emmeye başlarsa,sütün gelmesini 

sağlayacaktır.” 

  “Dur seni şöyle bir rahatlatalım da,sonra 

içecek bir şeyler getireyim.”  



4. AZ VE ÖZ BİLGİ VERMEK 



* Anneler  emzirme ile ilgili bilgiye her zaman 

ihtiyaç duyarlar, bilgiyi paylaşmalıyız. 

 

* Anneyi yargılamadan yanlış fikri düzeltmeliyiz. 

 

* Anneler emzirmeyle ilgili bilgiye her zaman 

gereksinim duyarlar, “O  anki” durumla ilgili bilgi 

vermeliyiz. 

4. AZ ve ÖZ BİLGİ VERMEK 



4. AZ ve ÖZ BİLGİ VERMEK 

 Bir defada bir-iki bilgiden fazlasını 

vermeyiniz. 

 

 Anneyi eleştirmeden ve yanlış bir şey yapmış 

olduğu hissi vermeden konuşmalıyız. 

 

 



ÖNCELİKLE 

 
    Annenin söylediklerini kabul etmeli 

 

    İyi uygulamaları övmeli  

 

    Özgüvenini sağlamalı 

 

    Daha sonra bilgi vermeli  

   



4. Az ve öz bilgi verebilmek 



Demonstrasyon :Az ve Öz bilgi vermek 

Cevap 1 : “Oh, Cem sağlıklı bir şekilde 

büyüyor.Sütün konusunda kaygılanma.En iyisi ilk 

6 ay sürekli memeyle beslemek,ondan sonra 

mamaya geçebilirsin.” 

 

Cevap 2 : “Cem çabuk büyüyor.Çabuk büyüyen 

bebekler bazen böyle acıkabilirler.Cem’in büyüme 

çizgisi yeterli besini aldığını gösteriyor.İşler 

birkaç gün içinde yoluna girer.” 



Bilgiyi olumlu biçimde vermek 



Demonstrasyon :  

Bilgiyi olumlu biçimde vermek 

Soru        :  Olumlu bilgiyi veren hangi cevaptır? 

 

Cevap 1 :   “Karar vermeden önce sorduğun iyi 

oldu.Emzirmeye devam edersen ishal daha çabuk 

geçer.” 

 

Cevap 2 :   “Hayır,sakın emzirmeyi durdurma ! 

Durdurursan bebek daha kötü olur.” 

 



5.BASİT BİR DİL KULLANMAK 



5.BASİT BİR DİL KULLANMAK 

Sağlık görevlileri hastalıklar ve tedavilerini 

teknik ve bilimsel dille öğrenirler. 

 

Bilimsel terimler yerine daha anlaşılır 

kelimeler kullanılmalı bu anlamayı 

kolaylaştırır. 

 

Annelere açıklama yaparken basit,açık bir dil 

ve anlaşılır terimler kullanılmalıdır. 



5.BASİT BİR DİL KULLANMAK 

 “Bebeğin sütü efektif bir şekilde alabilmesi 

için laktifer sinüslere ulaşabilmesi gerekir.”! 

 

 “Bebek ağzına daha çok meme alırsa,sütü 

emmesi daha da kolaylaşacaktır.”  



6. Emir yerine birkaç öneride bulunmak 



Emir vermiyoruz,  

 

Yapması gerekenleri söylemiyoruz, 

 

Yanlışlar görüldüğünde, buyurgan 

olmayan bir tavırla düzeltilmelebilir. 



 

Anneye sadece danışmanlık yaparak 

önerilerde bulunuyoruz.  

 

Uygulamayı kendisine bırakıyoruz. 

 

Anne kontrolün kendinde olduğunu 

bilmelidir; bu özgüven sağlar. 



Demonstrasyon: Önerilerde bulunmak 

Soru: Cevaplardan hangisinin emir,hangisinin 

öneri olduğuna karar veriniz? 

 

Tepki 1 : “Ayşe’yi günde en az 10 kez 

emzirmelisin !” 

Tepki 2 : ”Belki Ayşe’yi daha sık emzirmen işe 

yarayabilir”. 






