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Özet

Amaç: Araflt›rma, 32-37 haftal›k prematüre bebe¤e sahip ebeveyn-
lerin, bebeklerinin anne sütü almas› konusundaki görüfllerini belir-
lemek amac›yla tan›mlay›c› türde yap›ld›.  

Yöntem: Araflt›rma; 1 Temmuz - 30 Kas›m 2011 tarihleri aras›n-
da, Konya ili merkezinde yer alan bir özel hastane, üç devlet has-
tanesi, iki t›p fakültesi olmak üzere toplam alt› hastanenin Yenido-
¤an Yo¤un Bak›m Ünitelerinde yap›ld›. Veriler anket yöntemiyle
100 anne ve babadan yüz yüze veya telefonla görüflülerek toplan-
d›. ‹statistiksel analizlerde say›-yüzdelik ve ki-kare testleri kullan›l-
d›.

Bulgular: Araflt›rmada ebeveynlerin %39’unun ilk bebe¤i oldu¤u
belirlendi. Bebeklerin %48’inin k›z, %64’ünün sezaryenle dünya-
ya geldi¤i, %60’›n›n 32-34 haftal›k olarak do¤du¤u bulundu. Be-
beklerin %39’unun prematürite d›fl›nda baflka sa¤l›k problemleri-
nin oldu¤u ve %56’s›n›n kuvözde takip edildi¤i saptand›. Bebekle-
rin %66’s›n›n sadece anne sütü ile beslendi¤i belirlendi. Anne sü-
tünün bebeklere %40 emzirme, %21 nazogastrik sonda, %15 bi-
beron ve %24 oran›nda ise emzirmenin yeterli olmamas› duru-
munda biberon deste¤i ile verildi¤i bulundu. Annelerin %71’i, ba-
balar›n ise %64’ü prematüre bebek için anne sütünün faydalar›n›n
neler oldu¤unu bildiklerini ifade etti. Babalar›n %91’inin emzirme
konusunda anneye destek vermeyi düflündükleri belirlendi.

Sonuç: Prematüre bebeklerin anne sütü almas› konusunda annele-
rin babalara göre daha çok bilgi ve deneyim sahibi oldu¤u, anne
sütü al›m›n›n artt›r›lmas› için ebeveynlere anne sütü ve emzirme
ile ilgili kapsaml› e¤itimler verilmesi gerekti¤i sonucuna ulafl›ld›.
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Views of parents’ about taking human milk of 
premature infants 

Objective: This descriptive study aims to determine the views of
parents that have 32-37 weeks premature babies about babies’
breast feeding. 

Methods: The research was conducted in Newborn Intensive
Care Units in totally six hospitals including one private hospital,
two university hospitals, and three state hospitals in Konya city
center between July 1 and November 30, 2011. Data were
obtained from 100 parents by face to face interviews or by phone.
Percentage and chi-square tests were used for statistical analysis. 

Results: It was determined in the study that 39% of the parents
had their first baby. During the study, it was found out that 48%
of babies were girl babies, 64% of babies were born by section and
60% of them were born at 32-34 weeks of gestation. It was found
that 39% of the babies have other problems except prematurity
and 56% of them were followed-up in incubator. It was deter-
mined that 66% of the babies were fed with human milk. It was
concluded that 40% of babies took human milk by breast feeding,
21% of them by naso-gastric catheter, 15% of them by baby bot-
tle and 24% of them by breast feeding with the support of baby
bottle since breast feeding was not sufficient. It was stated by 71%
of mothers and 64% of fathers that they know benefits of human
milk for premature babies. Additionally, 91% of fathers stated that
they want to support to mothers about breast feeding. 

Conclusion: According to findings, mothers were found having
more experience and knowledge than fathers on premature babies
taking human milk. Additionally, it was concluded that compre-
hensive trainings should be given to parents about human milk
and breast feeding. 

Key words: Premature, breast feeding, human milk, nurse, par-
ents.
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Girifl
Hayat›n ilk y›l› büyüme h›z›n›n fazla olmas› sebe-

biyle yenido¤an bir bebe¤in büyüme ve gelifliminde
kritik bir dönemdir. Anne sütü her bebe¤in gereksini-
mine göre ayarlanm›fl, biyolojik yararl›l›¤› çok yüksek
ideal do¤al bir besindir.[1] UNICEF ve Dünya Sa¤l›k
Örgütü (WHO) bebeklerin do¤umdan itibaren ilk 6 ay
boyunca sadece anne sütü almalar›n› (baflka kat› ve s›v›
g›dalar ve su almadan) ve yedinci aydan itibaren ek g›-
dalara bafllan›lmas›n› önermektedir. ‹lk 6 aydan sonra
ek g›da verilmesinin yan›nda, emzirmeye iki yafl›na ka-
dar devam edilmesi önerilmektedir.[2] Anne sütü sadece
bir besin olmay›p, bebe¤in hayata sa¤l›kl› bafllang›ç
yapmas›n› sa¤layan ve ilerde yaflam›n getirece¤i çeflitli
risklerden koruyan canl› s›v› özelli¤indedir. Ayr›ca ye-
nido¤an›n geliflimini destekleyecek özelliklere sahiptir
ve besin de¤eri bak›m›ndan tüm yapay besinlerden üs-
tündür. 

Anne sütünde, baflta gastrointestinal sistem, merke-
zi sinir sistemi, solunum sistemi olmak üzere pek çok
sistemin geliflimini sa¤layan büyüme faktörleri bulun-
maktad›r.[3,4] Anne sütü bebe¤in beyin geliflimi için ge-
rekli olan esansiyel ya¤ asitleri ve A vitaminini içerir,
bebe¤in immün sistemini güçlendirir.[5,6] Anne sütünün
fizyolojik sar›l›¤› daha çabuk iyilefltirdi¤i ve demir ek-
sikli¤i anemisini önledi¤i belirtilmektedir.[2,7] Emzirme
ayr›ca anne ve bebek aras›ndaki duygusal ba¤› art›-
r›r.[5,6,8]

Prematüre bebekler intrauterin geliflimlerini ta-
mamlamadan do¤duklar› ve tüm sistemleri immatür ol-
du¤undan pek çok sorun yaflarlar. Bu sorunlardan en
önemlilerinden biri beslenmedir. Prematürelerin gas-
trointestinal sistemlerinin yeterince olgunlaflmam›fl ol-
mas›, fetal büyüme h›z›n›n en fazla oldu¤u 24-36. haf-
talar aras›nda do¤malar› ve besin depolar›n›n oldukça
fakir olmas› beslenmelerini güçlefltiren faktörler ara-
s›ndad›r. Ayr›ca aspirasyon riski, emme refleksinin güç-
lü olmamas› ve uzun beslenme süresine ba¤l› sab›r ge-
rektirmesi de uygulamada görülebilecek di¤er zorluk-
lardand›r. Prematüre bebeklerin bak›m›nda ideal bes-
lenmenin sa¤lanmas› çok önemlidir.[9-12] Tart›fl›lmaz be-
sinsel, immünolojik, psikolojik ve ekonomik avantajlar
sa¤lamas› nedeniyle emzirme prematüre bebeklerde
öncelikli olmas› gerekir.[13] Amerikan Pediatri Akade-
misi anne sütü ile beslenmenin prematüre bebekler için
de tercih edilen bir beslenme tipi oldu¤unu belirtmifl-
tir.[14] Prematüre do¤um yapan annelerin sütü, zama-
n›nda do¤um yapan annelerin sütünden daha farkl›d›r
ve yüksek miktarda ya¤, protein, sodyum, lizozim içe-

rirken, daha az oranda laktoz içerir. Bu özelik, prema-
türe bebe¤in daha h›zl› büyümesini sa¤lar. Ayr›ca her
emzirme sürecinde anne sütünün içeri¤i, bebe¤in ge-
reksinimleri do¤rultusunda de¤ifliklik göstererek bebe-
¤e en uygun süt salg›lan›r. Anne sütü prematüre bebek-
lere özgü retinopati riskini de azaltmaktad›r.[15-17]

Ülkemizde, prematüre bebeklerin anne sütü al›m›
ve etkili faktörlerin belirlenmesine yönelik çal›flmalar
s›n›rl›d›r.[18-21] Bu araflt›rmada; prematüre bebe¤e sahip
anne ve babalar›n bebeklerinin anne sütü alma konu-
sunda görüfllerinin belirlenmesi ve bu görüfllere etki
eden iliflkili faktörlerin incelenmesi amaçlanm›flt›r. 

Yöntem
Araflt›rma prematüre bebe¤e sahip anne ve babala-

r›n bebeklerinin anne sütü al›m›na iliflkin görüfllerini
belirlemek amac›yla tan›mlay›c› türde yap›ld›. Araflt›r-
ma, Konya ili kent merkezinde yer alan bir özel hasta-
ne, üç devlet hastanesi, iki t›p fakültesi olmak üzere
toplam alt› hastanenin Yenido¤an Yo¤un Bak›m Ünite-
lerinde (YYBÜ) gerçeklefltirildi. Araflt›rma verileri, 1
Temmuz - 30 Kas›m 2011 tarihleri aras›nda topland›.
Araflt›rma evrenini, ilgili hastanelerin YYBÜ’sinde te-
davi gören ve bak›m alan 32-37 haftal›k preterm bebek-
lerin anne-babalar› oluflturdu. Araflt›rman›n örnek bü-
yüklü¤ünü 1 Temmuz-30 Kas›m tarihleri aras›nda 32-
37 haftal›k prematüre do¤an 100 bebek anne-babas›
oluflturdu ve çal›flma grubu, araflt›rmaya kat›lmas›n› en-
gelleyecek herhangi bir sorunu olmayan, araflt›rmaya
kat›lmaya gönüllü anne-babalar aras›ndan seçildi. 

Araflt›rmada veri toplama arac› olarak literatür ›fl›-
¤›nda[22-24] araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan anket
formu kullan›ld›. Anket formu; anneye, babaya ve be-
be¤e ait sorular olmak üzere iki bölümden olufltu. Bi-
rinci bölümde; anne ve babaya ait demografik özellik-
ler (yafl, ö¤renim durumu, çocuk say›s›, daha önce pre-
matüre bebek sahibi olma durumu) ile prematüre be-
bek beslenmesi ve anne sütü alma durumuna iliflkin so-
rular (bebe¤in beslenme flekli, beslenme yolu, anne sü-
tü alma durumu, anne sütünü almaya bafllama zaman›,
ebeveynlerin anne sütünün faydalar›n› bilme durumu,
bebe¤in gaz›n›n ç›karma, kusman›n önlemesi, emzirir-
ken yaflan›lan sorunlar, baban›n anneye destek olma
düflüncesi gibi) yer ald›. Baz› sorular aç›k uçlu olarak
sorularak verilen cevaplar do¤rultusunda grupland›r-
malar yap›ld›. ‹kinci bölümde ise; do¤um ve bebek ile
ilgili (do¤um flekli, bebe¤in cinsiyeti, gebelik haftas› ve
bebe¤in flu anki haftas›, bebe¤in tan›s› ve bebe¤e uygu-
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lanan giriflimler) sorulardan oluflturuldu. Veriler arafl-
t›rmac› taraf›ndan hastanelerde, anneler ve babalarla
yüz yüze ve telefonla görüflme yöntemi ile topland›. 

Araflt›rman›n ön uygulamas› 32-37 gebelik haftas›n-
da do¤an bebeklerin anne-babas›na (befl ebeveyn) uy-
guland› ve bu veriler araflt›rma kapsam›na al›nmad›. Bu
uygulama sonucunda bilgi formunda anlafl›lamayan ifa-
deler belirlenip yeniden gözden geçirildi. Verilerin is-
tatistiksel analizinde SSPS 16.0 paket program›ndan
yararlan›larak say›-yüzdelik ve ki kare testleri uygulan-
d› ve p<0.05 de¤erleri anlaml› kabul edildi. Araflt›rma-
ya kat›lan ebeveynlerinden sözlü onam, ilgili hastane-
lerden gerekli yaz›l› izinler al›nd›. 

Bulgular
Araflt›rma grubundaki annelerin yafl ortalamas›n›n

27.43±5.94, babalar›n yafl ortalamas›n›n 30.94±5.74 ol-
du¤u, annelerin %69’unun, babalar›n %51’inin ilkö¤-

retim mezunu oldu¤u belirlendi. Anne-babalar›n
%20’sinin daha önce prematüre bebe¤e sahip oldu¤u
ve %40’›n›n ilk bebekleri oldu¤u belirlendi (Tablo 1).
Bebeklerin %48’inin k›z, %64’ünün sezaryenle dünya-
ya geldi¤i ve %40’›n›n 32-33 haftal›k do¤du¤u bulun-
du. Bebeklerin %39’unun prematürite d›fl›nda baflka
sa¤l›k problemlerinin oldu¤u ve %57’sinin kuvözde ta-
kip edildi¤i belirlendi. Araflt›rmaya al›nan bebeklerin
%66’s›n›n sadece anne sütü ile beslendi¤i, bebeklerin
%40’›n›n emzirme, %21’inin nazogastrik sonda,
%15’inin biberonla beslendi¤i ve %24’ünün ise emzir-
menin yeterli olmamas› nedeniyle emzirmeye ek olarak
biberon deste¤i ald›¤› saptand›. ‹lk anne sütünü bebek-
lerin %20’sinin do¤ar do¤maz, %14’ünün do¤du¤u
gün içinde, %62’sinin do¤umdan birkaç gün sonra al-
d›¤› belirlendi (Tablo 2). 

Annelerin %71’inin, babalar›n ise %64’ünün pre-
matüre bebek için anne sütünün faydalar›n› bildiklerini

Tablo 1. Anne ve babaya ait özellikler (n=100).

Özellikler Say› %

Anne yafl› (Yafl ortalamas›: 27.43±5.94) (y›l)

18-24 37 37.0
25-31 36 36.0
32 ve üzeri 27 27.0

Baba yafl› (Yafl ortalamas›: 30.94±5.74) (y›l)

19-25 17 17.0
26-32 48 48.0
33 ve üzeri 35 35.0

Anne ö¤renim düzeyi

‹lkö¤retim 69 69.0
Lise 23 23.0
Üniversite 8 8.0

Baba ö¤renim düzeyi

‹lkö¤retim 51 51.0
Lise 35 35.0
Üniversite 14 14.0

Daha önce prematüre bebe¤e sahip olma

Evet 20 80
Hay›r 80 80.0

Kaç›nc› bebek

‹lk bebek 40 40.0
2 ve üzeri 60 60.0



Perinatoloji Dergisi

Tafl Arslan F, Yeniterzi E. 

80

ifade ettikleri saptand›. Annelerin %26’s› anne sütünün
büyüme-geliflmeyi sa¤lad›¤›n› ve ba¤›fl›kl›k sistemini
güçlendirdi¤ini; babalar›n %33’ü büyüme-geliflmeyi
sa¤lad›¤›n›, %24’ü ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirdi¤ini
ifade etti. Annelerin %51’i ve babalar›n %41’i bebe¤in
anne sütünü iki yafl›na kadar almas› gerekti¤ini ifade et-
ti. Kusman›n önlenmesinde, annelerin %48’i gaz ç›-
kartma, %13’ü yan yat›rma, babalar›n %24’ü gaz ç›-
kartma, %3’ü yan yat›rma fleklinde teknikler uygulaya-
caklar›n› bildirdi. Annelerin %39’u, babalar›n %73’ü
kusman›n nas›l önlenece¤ini bilmediklerini ifade etti.
Bebe¤in gaz›n› ç›karma ifllemi soruldu¤unda, annelerin
%72’si omzuna yat›r›p s›rt›n› s›vazlama, %24’ü omzu-
na yat›r›p s›rtta hafifçe vurma, babalar›n %35’i omzuna
yat›r›p s›rt›n› s›vazlama, %22’si omzuna yat›r›p s›rt›na
hafifçe vurma fleklinde yapabileceklerini bildirdi. Baba-
lar›n %43’ü annelerin %4’ü bebeklerinin gaz›n› nas›l
ç›kartabileceklerini bilmediklerini ifade etti. Ebeveyn-
lere bebeklerinin doydu¤unu nas›l anlayabilecekleri so-
ruldu¤unda; annelerin %29’u uyuyakalmas›ndan,
%54’ü emmek istememesinden, %16’s› idrar-gaita ç›-
k›fl›ndan, babalar›n da %24’ü uyuyakalmas›ndan,
%46’s› emmek istememesinden, %8’i ise idrar-gaita ç›-
k›fl›ndan anlayabileceklerini bildirdi. Babalar›n %22’si
bebeklerinin doyup doymad›¤›n› anlayamayacaklar›n›
belirtti (Tablo 3). 

Annelerin %73’ü emzirme tekniklerini uygulama
konusunda kendilerini yeterli hissetti¤ini ve %28’si
emzirme ile ilgili sorun yaflad›¤›n›, %50’si sorun yafla-
mad›¤›n›, %27’si bebeklerini emzirmediklerini ifade
etti. Emzirme ile ilgili annelerin %15’i bebe¤in yoru-
lup uyumas›, %7’si bebe¤in anne gö¤sünü tam olarak
tutamamas› ve %6’s› da gö¤üs ucunun küçük olmas›
konular›nda sorun yaflad›¤›n› bildirdi. Annelerin %28’i
emzirme ile ilgili her fleyi ö¤renmek istedi¤ini, %14’ü
emzirme tekniklerini, %6’s› anne sütünü artt›ran be-
sinlerin neler oldu¤unu, %11’i emzirmenin faydalar›,
süt saklama koflullar›, kusman›n önlenmesi vb. konula-
r›nda bilgi ö¤renmek istedikleri belirlendi (Tablo 4). 

Araflt›rmada babalar›n %91’inin emzirme konusun-
da anneye destek vermeyi düflündü¤ü ve bu deste¤i,
%20’si annenin beslenmesine dikkat ederek, %23’ü an-
ne sütünü art›ran besinler alarak, %24’ü emzirmeyi
teflvik ederek, %24’ü annenin istedi¤i her fleyi yaparak
sa¤lamay› düflündü¤ü belirlendi. 

Araflt›rmada anne yafl› (25 yafl üzeri olan kad›nlar),
ö¤renim durumu (ilkokul düzeyi) ve çocuk say›s› (iki ve
üzeri çocu¤a sahip olan) ile annelerin emzirme teknik-

Tablo 2. Prematüre bebe¤e ve beslenmeye iliflkin bilgiler (n=100).

Özellikler Say› %

Cinsiyet

K›z 48 48.0
Erkek 52 52.0

Do¤um flekli

Normal 36 36.0
Sezaryen 64 64.0

Do¤um haftas›

32-33 haftal›k 40 40.0
34-35 haftal›k 32 32.0
36-37 haftal›k 8 28.0

fiu anki haftas›

32-34 haftal›k 26 26.0
35-37 haftal›k 55 55.0
38 haftal›k ve üzeri 19 19.0

Tan›

Prematüre 61 61.0
Prematüre + Yenido¤an sar›l›¤› 18 18.0
Prematüre+ *Di¤er 21 21.0

Giriflimler

Kuvöze al›nd› 57 57.0
Kota al›nd› 15 15.0
Solunum cihaz›na ba¤land› 28 28.0

Beslenme flekli

Anne sütü 66 66.0
Mama 4 4.0
Anne sütü ve mama 30 30.0

Beslenme yolu

Emzirme 40 40.0
Nazogastrik sonda 21 21.0
Biberon 15 15.0
Emzirme ve biberon 24 24.0

Anne sütü alma durumu

Hiç almad› 4 4.0
Bir süre ald› 4 4.0
Halen al›yor 92 92.0

Anne sütü almaya bafllama zaman›

Do¤ar do¤maz 20 20.0
Do¤du¤u gün içinde 14 14.0
Do¤umdan birkaç gün sonra 62 62.0
Hiç almad› 4 4.0

*Sepsis, konjenital anomali, diyabetik anne bebe¤i, preeklemtik anne bebe¤i, mekonyum
aspirasyon sendromu.
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Tablo 3. Prematüre bebek anne ve babalar›n›n beslenme ve anne sütü konusundaki görüflleri (n=100).

Anne Baba

Konular Say› % Say› %

Anne sütünün faydalar›n› biliyor musunuz?
Evet 71 71.0 64 64.0
Hay›r 29 29.0 36 36.0

Anne sütünün faydalar› nelerdir?
Büyüme-geliflmeyi sa¤lar. 26 26.0 33 33.0
Hastal›klardan korur. 17 17.0 13 13.0
Ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendirir. 9 9.0 11 11.0
Zeka geliflimini h›zland›r›r. 8 8.0 4 4.0
Hem büyümeyi h›zland›r›r hem de hastal›klardan korur 11 11.0 3 3.0
Bilmiyorum 29 29.0 36 36.0

Bebe¤iniz anne sütünü ne zamana kadar almal›?
Emdi¤i sürece 21 21.0 28 28.0
1 yafl›na kadar 5 5.0 13 13.0
2 yafl›na kadar 51 51.0 41 41.0
Süt oldukça 23 23.0 18 18.0

Kusmay› önlemek için neler yapars›n›z?
Gaz›n› ç›kar›r›m. 48 48.0 24 24.0
Yan yat›r›r›m. 13 13.0 3 3.0
Bilmiyorum 39 39.0 73 73.0

Bebe¤inizin gaz›n› nas›l ç›kar›rs›n›z?
Omzuma yat›r›p s›rt›n› s›vazlayarak 72 72.0 35 35.0
Omzuma yat›r›p s›rt›na hafifçe vurarak 24 24.0 22 22.0
Bilmiyorum 4 4.0 43 43.0

Bebe¤inizin doydu¤unu nas›l anlars›n›z?
Uyuya kalmas›ndan 29 29.0 24 24.0
Emmek istememesinden 54 54.0 46 46.0
‹drar- gaita ç›k›fl›ndan 16 16.0 8 8.0
Bilmiyorum 1 1.0 22 22.0

lerinde kendilerini yeterli hissetme durumlar› aras›nda
anlaml› bir iliflki bulundu (s›ras›yla χ2=10.72, p=0.005;
χ2=8.30, p=0.040; χ2=8.93, p=0.034).

Tart›flma
Araflt›rmada, prematüre bebe¤e sahip anne ve baba-

lar›n bebeklerinin anne sütü alma konusunda görüflle-
rinin belirlenmesi ve bu görüfllere etki eden faktörlerin
incelenmesi amaçlanm›flt›r. Bu ba¤lamda bu araflt›rma
ile prematüre bebeklerin anne sütü al›m›nda yaflanan
sorunlar›n belirlenmesi ve sorunlara yönelik önlemle-
rin al›nmas›na katk›da bulunulaca¤› düflünülmüfltür. 

Araflt›rmada prematüre bebeklerin büyük k›sm›n›n
35. gebelik haftas›ndan önce do¤du¤u ve beraberinde
birçok sa¤l›k sorunu yaflad›klar› ve t›bbi bak›ma gerek-

sinimleri oldu¤u belirlenmifltir. ‹ntrauterin geliflimini
tamamlamadan do¤an prematüre bebeklerin birçok
t›bbi bak›m gereksinimi olmas› beklenen bir durum-
dur.[13] Araflt›rmada prematüre bebeklerin yar›dan fazla-
s›n›n (%66) sadece anne sütü ald›¤› belirlenmifltir. Bu
oran istendik düzeyde olmamakla birlikte bu bebekle-
rin anne sütü alma ve emzirme sorunlar› yaflad›¤›n›n
bir göstergesidir. Annelerin yar›ya yak›n›n›n (%40)
emzirme ile anne sütünü verdikleri görülmektedir. Bu
sonucun prematüre bebeklerin geliflimsel özelliklerin-
den kaynaklad›¤› düflünülmektedir. 

Bebekler ve küçük çocuklar için önemli bir besin
kayna¤› olan anne sütü, çocukluk dönemi hastal›klar›na
karfl› ba¤›fl›kl›k sa¤lamakta ve yeni do¤an bir bebe¤in
ilk aylar›ndaki besin gereksinimini tek bafl›na karfl›la-



maktad›r.[22] Araflt›rmada prematüre bebeklerin ilk anne
sütünü alma zamanlar›nda farl›l›klar bulunmufltur.
TNSA-2008 sonuçlar›, ülkemizde anne sütü ile besle-
meye bafllaman›n geç oldu¤unu göstermektedir. Emzi-
rilen bebeklerin %39’unun do¤umdan sonraki ilk bir
saat içinde, %27’sinin do¤umdan sonraki ilk 24 saatte
hiç emzirilmedi¤i bildirilmektedir. Bu oranlar›n
TNSA-2003’deki sonuçlara göre daha düflük olmas›,
Türkiye’de erken emzirmeye bafllama prati¤inden
uzaklaflman›n sürdü¤ünü göstermektedir. Ayr›ca pre-
matüre bebeklerde erken emzirmeye bafllama oranlar›-
n›n daha düflük olmas› beklenen bir durumdur. 

Preterm ve düflük do¤um a¤›rl›kl› (DDA) bebekler-
de emzirme süresi ve insidans›n›n term bebeklere oran-
la daha düflük oldu¤u belirtilmektedir. ABD’de term
bebeklerin anne sütü alma oran› %69 iken preterm be-
beklerde bu oran›n %50 oldu¤u bildirilmektedir.[24] Bu
bebeklerde emzirme insidans›n›n düflük olma nedenle-
rinin; emzirmenin yararlar›, sütün sa¤›lmas› ve saklan-
mas› hakk›nda sa¤l›k bak›m profesyonellerinden yeteri
kadar bilgi, dan›flmanl›k, teflvik ve deste¤in al›namama-
s›, bu bebeklerin uzun süre hastanede yatmas›, yeterli

emememesi gibi durumlar oldu¤u belirtilmektedir.[25]

Emzirmenin düflük oranda olmas›n› ve geç emzirmeye
bafllamay›, anne sütünün yeterli gelmeyece¤i kayg›s›,
erken, haz›rl›ks›z do¤um ve emzirme konusundaki yan-
l›fl inanç ve uygulamalar da etkilemektedir.[23] Prematü-
re bebeklerin emmeleri yetersiz bile olsa bebe¤in duru-
mu uygunsa mutlaka emzirilmelerinin teflvik edilmesi
önerilmektedir.[21]

Araflt›rmada annelerin babalara göre anne sütünün
faydalar›n› daha yüksek oranda bildikleri bulunmufltur.
Ayn› zamanda bebe¤in gaz›n› ç›karma, kusman›n ön-
lenmesi ve bebe¤in doydu¤unu anlama konular›nda da
benzer sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Bu sonuçlar, prematüre
bebe¤in primer bak›m›nda annenin babaya göre daha
etkin ve bilgi sahibi oldu¤unu göstermektedir. Araflt›r-
mada annelerin büyük k›sm›n›n (%73) kendilerini em-
zirme tekniklerinde yeterli hissettikleri bulunmufltur.
Eker ve Yurdakul’un (2006) yapt›¤› çal›flmada da anne-
lerin ço¤unlu¤unun emzirme tekniklerini do¤ru olarak
kulland›klar› belirlenmifltir.[20] Araflt›rmam›zda annele-
rin yar›s›n›n baz› nedenlerden dolay› (gö¤üs ucunun
küçük olmas›, bebe¤in memeyi kavrayamamas›, bebe-
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Tablo 4. Annelerinin emzirme konusunda yeterlilik durumu ve ö¤renmek istedikleri konular (n=100).

Konular Say› %

Emzirme tekniklerinde kendinizi yeterli hissediyor musunuz? 

Evet 73 73.0
Hay›r 27 27.0

Emzirirken sorun yafl›yor musunuz? 

Evet 28 28.0
Hay›r 50 50.0
Emzirmiyorum 23 23.0

Hangi sorunlar› yafl›yorsunuz?

Gö¤üs ucum küçük 6 6.0
Tutam›yor 7 7.0
Yorulup uyuyor 15 15.0
Sorun yaflam›yorum 72 12.0

Emzirme ile ilgili neleri ö¤renmek istersiniz?

Genel olarak emzirme hakk›nda her fleyi 28 28.0
Emzirme Tekniklerini 14 14.0
Emzirmenin Faydalar›n› 2 2.0
Süt saklama koflullar›n› 4 4.0
Kusmay› önlemenin yollar›n› 5 5.0
Anne sütünü artt›ran besinler 6 6.0
Her fleyi biliyorum 41 41



¤in yorulup uyumas›) emzirirken sorun yaflad›¤› sap-
tanm›flt›r. Prematüre bebek beslenmesinde benzer so-
runlar›n yaflanabildi¤i çeflitli çal›flmalarda da gösteril-
mifltir.[18-21] Yenido¤an hemfliresi bu sorunlar›n çözü-
münde ve önlenmesinde etkin role sahiptir. 

Araflt›rmada annelerin bebek beslenmesi konusunda
çeflitli konularda (emzirme ile ilgili her fley, emzirme
teknikleri, anne sütünü artt›ran besinler, emzirmenin
faydalar›, süt saklama koflullar›, kusman›n önlenmesi)
ö¤renme istekleri oldu¤u görülmüfltür. Bu sonuçlar be-
bek beslenmesi içinde uygulanacak e¤itimlerin kapsa-
m›n› ve çerçevesini de belirlemektedir. Bu do¤rultuda
annelerin do¤um öncesinden bafllayarak bilgilendirme-
lerinin yap›lmas›n› gerekli k›lmaktad›r. Bir çal›flmada
term ve preterm bebe¤i olan annelere yap›lan emzirme
e¤itiminin ve deste¤inin anne sütü devaml›l›¤› aç›s›n-
dan önemli sonuçlar oluflturdu¤u bildirilmektedir.[20-26]

Hemflire taraf›ndan anneye verilen emzirme ve anne
sütü e¤itiminin, emzirmenin sürdürülmesi ve meme
komplikasyonlar›n›n önlenmesinde büyük katk› sa¤la-
d›¤› belirtilmektedir.[27] Bebe¤in YYBÜ’den taburcu ol-
madan önce hemflire, aile merkezli yaklafl›m çerçeve-
sinde ebeveynlere bu hizmetleri sa¤lamal›d›r. Ayr›ca
annenin do¤um sonu dönemde düzenli izleminin yap›l-
mas›, emzirme konusunda verilen e¤itimlerin uygula-
maya geçip geçmedi¤inin kontrolü, prematüre bebek
anne-babalar›n›n sorular›n›n yan›tlanmas› gerekmekte-
dir. 

Araflt›rmada babalar›n tamam›na yak›n› emzirme
konusunda anneyi destekleyeceklerini ifade etmifller-
dir. Bu destek flekillerinin birçok alanda oldu¤u görül-
müfltür. Babalar›n emzirme ve di¤er bebek bak›m› ko-
nular›nda (gaz ç›karma, banyo vb.) anneyi destekleme-
si anne sa¤l›¤› aç›s›ndan olumlu katk› yaratabilece¤i ay-
r›ca baba ile bebek aras›ndaki iliflkinin derinleflmesine
yard›mc› olacakt›r.[28] Bu do¤rultuda baban›n, bebe¤i
kuca¤›na almas› ve anneyi hastanede s›k ziyaret etmesi,
bebek ile ba¤lar›n›n güçlenmesini sa¤layacakt›r. Arafl-
t›rmada anne yafl›, ö¤renim durumu ve çocuk say›s› ile
annelerin emzirme tekniklerinde kendilerini yeterli
hissetme durumlar› aras›nda anlaml› iliflki saptanm›flt›r.
‹lkokul mezunu annelerin kendilerini daha yeterli his-
setmeleri, bu grubun iki ve daha fazla çocu¤a sahip ola-
bilece¤inden kaynaklanabilmektedir. Ülkemizde ebe-
veynlerin ö¤renim düzeyi yükseldikçe çocuk say›s›n›n
azald›¤› bilinen bir durumdur. Annelerin bebek beslen-
mesi konusunda çocuk say›s›na paralel yeterliliklerinin
artmas› beklenen bir durumdur. Bu konudaki tecrübe,
annenin kendini daha rahat hissetmesine, yaflan›lan so-

runlar› kolay çözebilmesine ve kendini yeterli alg›lama-
s›n› sa¤layabilir. 

Sonuç
Anne sütü, prematüre bebeklerin beslenmesinde

önemli bir yere sahiptir. Anne sütü al›m›n›n art›r›lmas›
için prematüre bebek sahibi ebeveynlerin beslenme ile
ilgili endiflelerinin giderilmesi, anne sütü ve emzirme
ile ilgili bilgilendirilmesi gerekmektedir. Araflt›rmada
prematüre bebeklerin anne sütü alma konusunda anne-
lerin babalara göre daha çok bilgi ve deneyim sahibi ol-
du¤u bulunmufltur. Prematüre bebe¤in beslenme ko-
nusunda her iki ebeveyni içine alan e¤itimlerin veril-
mesi önerilebilir.

Ç›kar Çak›flmas›: Ç›kar çak›flmas› bulunmad›¤› belirtilmifltir.
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