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Editöre Mektup: Dünya Emzirme Haftas›
Burçin Karamustafao¤lu Balc›, Gökhan Göynümer
‹stanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, ‹stanbul

Say›n Editör,
Dünya Emzirme Haftas› olmas› nedeniyle 1–7 A¤ustos 2015 tarihleri aras›nda emzirmenin desteklenmesi,
teﬂvik edilmesi ve bebe¤ini emziren annelerin korunmas› amac›yla çal›ﬂmalar düzenlenmektedir. World Alliance
for Breastfeeding Action (WABA) anne sütünün önemi ve
emzirmenin yayg›nlaﬂt›r›lmas› üzerine çal›ﬂan kiﬂilerin
ve kurumlar›n oluﬂturdu¤u uluslararas› a¤d›r. WABA
2015 y›l› için hedeflerini aç›klam›ﬂt›r. En önemli iki hedef çal›ﬂan kad›nlar›n çal›ﬂ›rken emzirmeye devam edebilmelerini desteklemek ve hükümetlerin anneleri koruyucu yasalar ç›kartmalar› için çaba göstermektir.
Dünya Sa¤l›k Örgütü 2001’den beri do¤umdan sonra 6 ay bebe¤i sadece anne sütü ile beslemeyi, 6 aydan
sonra ek g›dalar ile birlikte emzirmeye devam etmeyi
önermektedir.[1] Ço¤u anne bebe¤ini beslemek, enfeksiyonlardan korumak ve emzirmenin duygusal yönünü yaﬂamak için uzun süre emzirmek ister. Türkiye Nüfus ve
Sa¤l›k Araﬂt›rmas› 2013, 20–23 ay yaﬂ›ndaki bebeklerin
%33.9’unun anne sütü ald›¤›n› ve 2013’ten önceki üç y›l
içinde do¤an tüm çocuklar için emzirme süresinin ortalama 16.7 ay oldu¤unu göstermiﬂtir.[2] Ayn› araﬂt›rman›n
verilerine göre Türkiye’de do¤umlar›n %18’i bir önceki
do¤umdan 24 aydan az bir süre sonra gerçekleﬂmiﬂtir.[2]
Bu rakamlara göre polikliniklerde az›msanmayacak say›da 2 yaﬂ›ndan küçük emzirdi¤i bir çocu¤a sahip gebe ile
karﬂ›laﬂ›yor olmal›y›z. Emziren bir anne gebe kald›¤›nda
anneyi bilgilendirmemiz emzirmenin devam› veya kesilmesi konusunda kritik öneme sahiptir. Ülkemizde gebe
kal›nca emzirmeyi kesmeye e¤ilim vard›r. Atar Güler ve
ark. gebelik aral›¤› (önceki do¤um ile takip eden gebeli¤in baﬂlang›c› aras›ndaki süre) 24 ay›n alt›nda olan 102

gebenin 26’s›n›n gebelik nedeniyle laktasyonu kesti¤ini
saptam›ﬂlard›r.[3] Bu noktada kad›n hastal›klar› ve do¤um
uzmanlar› da gebeyken emzirmenin fetüs ve/veya anne
için tehlikeli olabilece¤i kayg›s› ile emzirmenin kesilmesi taraftar› olabilirler. Oysa çal›ﬂmalar laktasyon dönemindeki gebeliklerde düﬂük[4–6] ve preterm do¤um[4,7] riskinin artmad›¤›n› göstermektedir. Gebelik ile laktasyonun çak›ﬂt›¤› durumlarda gebe anne emzirmeye devam
ederse fetusun büyümesinin geride kal›p kalmayaca¤› net
de¤ildir. Gebe iken laktasyona devam eden gebelerin bebeklerinin do¤um kilosu, gebelikte emzirmeyen gebelerin bebeklerinin do¤um kilosu ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda;
505 gebeyi içeren bir çal›ﬂma istatistiksel olarak anlaml›
fark saptamazken,[8,9] 61 gebeyi içeren bir çal›ﬂma ise istatistiksel olarak anlaml› fark saptam›ﬂt›r.[7] Literatürde emziren gebelerin günlük kalori, protein, vitamin ve mineral ihtiyac›n› gösteren bir k›lavuza rastlanmam›ﬂt›r. Fakat
hem gebe hem de süt veren annelerin enerji, protein, vitamin, mineral ve su ihtiyaçlar›n›n artt›¤›n› göz önüne almak gerekir. Literatürdeki veriler gebelikte emzirmenin
güvenli oldu¤u yönünde olsa da mevcut çal›ﬂmalar gebelik döneminde laktasyonun ne anneye/fetüse/bebe¤e zararl› oldu¤unu ne de üçü için de tamamen güvenli oldu¤unu kan›tlayabilmektedir. Emzirmenin yayg›nlaﬂt›r›lmas›, emzirme süresinin uzat›lmas› yönünde çal›ﬂmalar›n
oldu¤u günümüzde gebelikte emzirmeye devam etmek
isteyen annelerle art›k daha s›k karﬂ›laﬂaca¤›m›z muhtemeldir. Bu nedenle gebelik ile laktasyonun çak›ﬂt›¤› durumlarda emzirmenin sonuçlar› hakk›nda kad›n hastal›klar› ve do¤um uzmanlar›n›n görüﬂleri güncel olmal›d›r.
Ç›kar Çak›ﬂmas›: Ç›kar çak›ﬂmas› bulunmad›¤› belirtilmiﬂtir.
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