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EMZİRME REHBERİ

ADRES
Porz am Rhein Hastanesi Ltd. Şti.
Urbacher Weg 19 | 51149 Köln

Doğum Yardımı Başhekimi
Dr. Patricia Van de Vondel

Özel olarak sizin için düzenlediğimiz ebeveynlik okulumuz:
Pazartesi ve Çarşamba 09:00 – 16:00
Salı ve Perşembe  09:00 – 12:00
Cuma   13:00 – 16:00

Porz am Rhein Hastanesi Sağlık Merkezi
Urbacher Weg 25 | 51149 Köln-Porz
Tel.: 0 22 03 . 566 1308
elternschule@khporz.de

Ebe Kafeteryası
Perşembe: 09:30 – 11:00
Burada emziren anneler sorularını sorabilirler.
Ebeveyn okulu aracılığıyla buluşma yeri hakkında bilgi 
(Erişilebilirlik için yukarıya bakın)

Geri bildirim verirseniz çok seviniriz! Bizi Google’da veya tıbbi bir 
platformda değerlendirmekten çekinmeyin. Çok teşekkürler!

Yaralı Meme Uçları
Genellikle ilk haftalarda olur
En yaygın nedeni: Bebeğin memeyi iyi kavrayamaması
• Emzirme esnasında bebeğin memeyi doğru kavradığından 

emin olun!
• Süt verme refleksini kolaylaştırmak için emzirmeden önce 

meme masajı yapın
• Emzirme pozisyonunu değiştirin
• Emzirdikten sonra anne sütünün meme ucunda 

kurumasını sağlayın

Ağrılı Süt Deliği/Meme Bezlerinin İlk Şişmesi
• Memede hassas, aşırı ısınmış ve muhtemelen kızarmış 

alanlar
• Emzirmeden önce bölgesel ısı, sonrasında soğutma 

(süzme yoğurt veya Retterspitz ile kompresler, lahana 
kompresleri de işe yarar)

• Memeyi rahatlatmak için yaklaşık iki saatte bir masaj 
uygulayın

• Ara sıra hasta hissetmeden hafif ateşiniz çıkabilir, ancak 
bu birkaç saat sonra azalmalıdır

Çok Fazla Süt
• Her öğünde sadece bir meme verin, gerekirse diğer memeyi 

elinizle ovun
• Adaçayı ve nane çayı için, bunlar süt miktarını azaltır
• Emzirmeden sonra memeyi soğutun

Süt Birikmesi veya Meme İltihabı (Mastit)
• Göğüste ağrılı, sıcak sertleşme, muhtemelen kızarıklık
• Hastalık hissi ile ateş
• Meme bezlerinin ilk şişmesindeki gibi önlemler
• Yatak istirahati önemli!
• Emzirirken, bebeğin çenesinin sertleşme yönünü gösterdiği 

bir pozisyon seçin
• Ebeniz/emzirme danışmanınız/jinekoloğunuz ile iletişime 

geçin!
• Düzenli olarak (2–3 saatte bir) emzirmeye/sağmaya devam 

edin, ateş yüksek olsa bile emzirme devam edebilir
• Bebek memeyi reddederse, biriken sütü boşaltmak için 

sağın ve gerekirse sütü atın

Ek Gıda
Normalde bebeğiniz anne sütü ile yeterli sıvıyı ve besin 
maddelerini alır! Bebeğinizin ek gıdaya ihtiyacı varsa size bilgi 
vermekten memnuniyet duyarız.

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten 
çekinmeyin. Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız!

EMZİRMEDEKİ SORUNLAR

Çok Az Süt 
Süt oluşumunu arttırmanın yolları: 
• Yeterli sıvı ve yiyecek tüketimi
• Daha sık emzirme
• Dinlenme; özellikle ilk birkaç gün süt üretimi strese karşı 

çok hassastır



SEVGİLİ HASTA,
PORZ AM RHEIN HASTANESİ KADIN KLİNİĞİ EKİBİ, 
BEBEĞİNİZİN DOĞUMU İÇİN SİZİ KALPTEN TEBRİK EDER!

Doğumdan sonraki ilk heyecanlı günlerde, tavsiye ve destek-
le günün her saatinde yanınızdayız.
Bu broşür, sizin ve bebeğinizin yeni hayata başlamasına 
yardımcı olmak için emzirmeyle ilgili ipuçları sağlar.
 
Emzirmenin birçok faydası vardır.
Anne sütü sadece her zaman ve her yerde doğru miktar ve 
sıcaklıkta mevcut olmakla kalmaz, özellikle bebeğinizin ilk 
aylarında ihtiyaç duyduğu her şeyi içerir. İlk günlerde emzir-
menin birkaç zorluğu olsa bile: Sonuna kadar sabretmeye 
değer!

İlk emzirme…
…doğumhanede gerçekleşir. Her emzirmede önem-
li olan; bebeğinizin süt kanallarını diliyle etkin şekilde 
düzleştirebilmesi için yalnızca meme ucunu değil, meme 
başı çevresinin büyük bir kısmını da kavramasıdır. Size ve 
bebeğinize severek yardım ediyoruz!

Emzirme Pozisyonları
Birçok farklı emzirme pozisyonu bulunmaktadır. Biz size en 
yaygın üç tanesini gösteriyoruz. Üç pozisyonu da bilmelisiniz 
ve bunlardan birinde bebeğinizi tek başınıza emzirebilmelisi-
niz. Bunun günden güne kolaylaşacağını göreceksiniz.

Beşik Duruşu
Anne, kucağında (emzirme) yastığı 
ile rahat bir sandalyeye ya da yatağa 
oturur. Bebek ve kollar iyi desteklenir. 
Bebeğin başı, omuzları ve gövdesi bir 
çizgi oluşturur. Bebek, karnı annenin 
karnına gelecek şekilde yerleştirilir. 
Bebeğin burnu annenin meme ucu 
yüksekliğindedir.

Yanal Pozisyon
Anne, gerekli durumda başının 
altına bir yastık koyarak rahat 
bir şekilde yan yatar. Anne ve 
bebek birbirlerine karın karına 
bakacak şekilde dönerler. 
Bebek bir (emzirme) yastığı ile sırtından desteklenebilir. 
Örneğin sezaryen veya perine yırtılmaları nedeniyle iyi 
oturamıyorsanız, yan pozisyonda emzirmek rahattır ve 
geceleri emzirmek için de çok pratiktir.

Futbol Duruşu
Anne rahat bir şekilde oturur. En iyisi 
kucağında bebeğin yatacağı bir (em-
zirme) yastığı ile. Bebek, karın tarafı 
anneye dönük, ayakları annenin sırtını 
gösterecek şekilde “kolunun altında” 
yatar. Bu duruş; büyük, dolgun 
memeler söz konusu olduğunda, bebeğin yanaşmakta zorluk 
çektiği durumlarda ve annenin ikizleri emzirmesi için oldukça 
elverişlidir.

Anne sütü nelerden oluşur?
Doğumdan sonraki ilk günlerde meme, “sıvı altın” olarak da 
adlandırılan sarı kolostrum üretir. Bu sıvı, çok fazla besin ve 
bağışıklık maddesi içerir. Yenidoğanın midesinin önce yiyecekle-
ri sindirmeyi öğrenmesi gerektiğinden, kolostrum miktarı azdır, 
ancak besinler oldukça konsantredir. Bebek, her öğünde yaklaşık 
7 ml emer.

Sonraki üç ila on gün içinde meme, olmuş kadın sütünü 
oluşturur. Bu, daha fazla yağ ve karbonhidrat içerir ve sütümsü-
saydamdır. Süt miktarı hızlıca artar ve 4. günde 24 saatte 
yaklaşık 500 ml’ye ulaşır.

Emzirme Sıklığı
Temel olarak, bebeğinizi ihtiyaca göre emzirmelisiniz.
Bir annenin ve bebeğinin emzirme ihtiyaçları, sadece bebekten 
bebeğe değişmez, gün boyunca da büyük farklılıklar gösterir. 
Doğumdan sonraki ilk günlerde emzirme sıklığı günde 8–12 
defa olmalıdır.

Süt üretimi sağlanana ve emzirme güvenli bir şekilde yapılana 
kadar her zaman her iki meme de verilmelidir.
Bireysel sorunlarınız için size yardımcı olmaktan memnuniyet 
duyarız. Bebeğinizdeki tipik açlık belirtileri şunlardır:

• Emme, arama hareketleri/ağız şapırdatma
• Eli ağza götürme
• Dilin yalama hareketleri 

Ağlamak açlığın çok geç bir belirtisidir.


