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Bebek Bakýmýnda Aileye Öneriler 

Bebeklerin bakýmýnda en büyük görev

anne ve babanýndýr. Ancak ailenin deneyim

eksiklikleri ya da yanlýþ inanýþ ve bilgileri,

bazen bebeðe zarar verebilecek boyutlarda

olabilmektedir. Bu nedenle aileyi doðru olarak

bilgilendirmek, saðlýk çalýþanlarýnýn görevidir.

Bu yazýda ailelere bebeklerin doðumundan

sonra, bakým ve saðlýklarýna iliþkin davranýþ

biçimlerini basit olarak anlatabilmeleri için

saðlýk çalýþanlarýna yönelik bazý anýmsatmalar

yer almaktadýr. 

Doðum Öncesi Eðitim

Doðumdan önce anne ve babaya eðitim

verilmeye baþlanmalýdýr. Gebeliðin tanýsý

konulduktan sonra þu bilgiler verilmelidir:

- Anneye gebeliði sýrasýnda bilinçsizce

kullanacaðý ilaçlarýn bebeði etkileyebileceði

anlatýlmalý ve doktor önerisi dýþýnda ilaç

kullanmamasý öðütlenmelidir. 

- Gebelikte içilen sigara ve alkolün bebekte

kalýcý izler býrakacaðý, anne karnýndaki

bebeðin büyümesini engelleyeceði

anlatýlmalýdýr. 

- Gebelik sorunsuz bile gitse, zamanýnda

kontrole gelinmesinin önemi vurgulanarak, bir

gebenin, gebelik tanýsýnýn konulduðu

muayene ile birlikte en az altý kontrolünün

olmasý gerektiði belirtilmelidir. 

Gebeliðin son üç ayýna girildiðinde anne ve

babanýn, bir çocuk saðlýðý ve hastalýklarý

uzmaný ya da ebeden, emzirme ve normal

yenidoðan bakýmý konusunda eðitim almasý

saðlanmalýdýr. 

Doðum sonrasý eðitim

- Bebeðin doðumundan 16 yaþýna kadar þu

aralýklarla genel kontrolünün yapýlmasý

gerekmektedir. Ýlk 15 gün içinde bir saðlýk

merkezinde topuktan fenilketonüri ve TSH

taramasý için kan örnekleri alýnýrken, bebeðin

ilk kontrolü de yapýlmalý, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15,

18, 24, 36. aylar ve daha sonra da yýlda için

büyüme ve geliþimi izlenmelidir. 

- Doðumdan sonra annelere gebeliði önleme

yöntemleri anlatýlmalýdýr. 

Anne Sütü ve Önemi

- Bebeklerin saðlýklý büyüme ve geliþmeleri

için en önemli gýda anne sütüdür. Annenin

bebeðini emzirdiði toplam süre önemlidir
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ancak yalnýzca anne sütünün verildiði süre

daha da önemlidir. Bebeðin doðumdan sonraki

ilk yarým saat içinde emzirilmeye baþlanmasý

ve ilk altý ay yalnýzca anne sütü verilmesinin

önemi büyüktür. Hiçbir þey anne sütünün

yerini tutamaz. Anne sütü hazýr ve ýlýktýr;

kaynatmak, yeniden soðutmak ve bebeðin

içebileceði sýcaklýða getirmek için ek bir çaba

gerektirmez. En temiz gýda anne sütüdür. Her

annenin sütü bebeðini beslemek için yeterlidir.

Çalýþmalar bir annenin sütüyle ikiz, hatta üçüz

bebek beslenebileceðini göstermiþtir. Annenin

sütünün bol olmasý için günlük yiyeceklerine

ek olarak bolca su içmesi ve sýk emzirmesi

yeterlidir. 

- Bebek anne sütüyle beslendiði dönemlerde

anneyle ayný odada kalmalýdýr (rooming in).

Bebekler geceleri çok sýk uyanýr ve emmek

isterler. Gece emziren anne uykusuz kalmaz.

Geceleri emziren annenin sütü daha da artar.

Kanda süt yapan prolaktin anneye uyku verir.

Bebekler anne sütünü en az bir yaþýna dek

almalýdýr. Ancak her çocuðun iki yaþýna kadar

anne sütü alma hakký vardýr. 

- Anne hastalandýðýnda kullanacaðý ilaçlarýn

anne sütüne geçebileceði anýmsatýlmalýdýr.

- Yalnýzca anne sütüyle bebekler altý ay en iyi

biçimde beslenebilirler. Ayrýca su vermeye

gerek yoktur. Su, ishal sýklýðýnda artýþa neden

olur. Mamayla beslenen bebeklere her

beslemeden sonra, aðýz temizliðini saðlamak

ve pamukçuðu önlemek için 1-2 kaþýk

kaynatýlarak bekletilmiþ su verilebilir. 

Bebek Bakýmý

- Bebek bir karyola ya da beþiðe yatýrýlmalýdýr.

Çok hýzlý olmayan sallamalar yapýlabilir. Oda

sýcaklýðý 21-24 
0

C arasýnda tutulmalýdýr. Bebek

yastýksýz yatýrýlmalý, yatak çarþafý gergin

olmalýdýr. 

- Yenidoðan bebeðin bakýmý ilk günlerde

yorucu olabilir. Özellikle anne, sürekli bebeði

beslediði için yorgun düþebilir. Babanýn da

bebeðin bakýmýna katýlmasý, annenin

üzerindeki yükü hafifletecektir.

- Bebeðin beslenmeden baþka sevgiye ve

ilgiye de gereksinimi vardýr. Anne, bebeðin bu

gereksinimini de karþýlar. Bunun için annenin

ruhsal durumunun uygun olmasý gerekir. Bu
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yardýmý anneye en iyi baba saðlar. 

- Ýlk aylarda ailenin en önemli sorunu

özellikle akþam üzeri baþlayan ve geceleri

süren gaz sancýsýdýr. Üç haftadan daha uzun

ve günde üç saatten daha fazla aðlamasý olan

bebeðe, infantil kolik tanýsý konur. Ýnfantil

kolik’in nedeni tam olarak bilinmemektedir. Bu

durumun 1-2 ay sürüp geçeceðini, ender

olarak dört, altý ya da dokuz ay kadar

sürebileceðini söylemek gerekir.

- Bebekler beslendikten sonra gazý

çýkarýlmalýdýr. Bu amaçla 10-15 dakika sýrtýna

hafifçe avuç içi ile vurulabilir. 

- Bebek emdikten sonra bir miktar peynirimsi

kusmasý olabilir. Ara sýra aþýrý beslenmeye baðlý

da kusmalar görülebilir. Eðer bebek kilo

alamýyorsa kusmalarý önemlidir. 

- Bebek beslendikten sonra hýçkýrýyorsa, beþ

dakika yeniden emzirilip gazý çýkarýlmalýdýr. 

- Bebek annenin kucaðýndayken (emzirirken,

gazýný çýkarýrken) anne eline çay, sigara, vb

almamalý ve içmemelidir. 

- Ýlk aylarda bebeðin alt temizliði, olanaklýysa

suyla yýkayarak, deðilse yumuþak bir bezle

önden arkaya bir defada yapýlmalýdýr. Yaygýn

olarak kullanýlan temizlik bezleri kokulu katký

maddeleri içerdiðinden, bebekte alerji

yapabilmektedir. 

- Bebeklerin altý temizlendikten sonra

nemlendirici bir krem kullanýlmasý önerilebilir.

Bebek pudralarý solunduðunda akciðere

kaçma riski olduðu için önerilmez.

- Bebek olan evde asla sigara içilmemelidir.

Bebeðin odasý evin baþka bir bölümünde bile

olsa sigara dumaný ev içinde yayýldýðý için

zararlýdýr. Sigara içilen evlerde büyüyen

çocuklarda daha sýk solunum yolu hastalýklarý

olacaðý aileye anlatýlmalýdýr. 

Bebeklerin Uykusu

- Bebeðin karný tok, altý temiz ve gaz sancýsý

yoksa, günde 16-20 saat uyuyabilir. Bebek

uyurken sýrt üstü ya da sað yanýnýn üzerine

yatýrýlmalýdýr. 

Bebek Ememiyorsa Ne Yapmalý?

- Burnu týkalý mý? Bebekler burunlarý týkalý

olduðunda ememezler. Serum fizyolojik

damlatýlarak burun açýlmalýdýr. 

- Bebeðin aðzýnda pamukçuk var mý? Aðzý

yara olan bebek ememez.

- Gaz sancýsý olan bebek emmek istemez.

- Anne sütünden baþka bir gýda veriliyor mu?

Biberon kullanýlýyorsa, bebekler kolayca

biberona alýþacaðýndan anneyi emmek

istemez.

- Annenin keskin kokulu parfümler

kullanmasý da emmeme nedeni olabilir. 

- Sürekli emzik verilen bebekler de emmek

istemezler. 

- Bazý hastalýklarýn ilk belirtisinin emmeme

olabileceði aileye anlatýlmalýdýr.

Bebeðin Dýþkýlamasý

- Anne sütü alan bebekler günde 8-10 kez

ekþi kokulu, küçük taneli ve bol sulu dýþký

yaparlar. Dýþkýnýn rengi deðiþtiðinde, kan ya

da mukus olduðunda doktora gidilmesi

gerektiði aileye anlatýlmalýdýr. Ýshali olan,

ancak dehidratasyonu olmayan bebeklerin

emzirilmesi önerilmelidir. 

- Eðer bebeðin emmesi azalmýþsa, sarýlýðý,

ateþi, ishali, huzursuzluðu ya da döküntüsü

varsa kesinlikle doktora getirilmelidir. Bebekler

ishalden deðil, vücudundan sývý kaybý

olduðunda zarar görürler.

- Anne sütüyle beslenen bebeklerde kabýzlýk

görülmez. Ancak dýþkýlama süresi iki, üç hatta

dört günü bile bulabilir. Mama ya da ek besin

baþlanan bebeklerde kabýzlýk olabilir. Fizik

incelemede anal fissur varsa, tedavisi

yapýlmalýdýr. Bebek ek gýda alýyorsa

yiyeceklerine zeytinyaðý katýlabilir. Bu amaçla

bademyaðý vb önerilmez. 

Göbek Bakýmý

Göbek kordununun kalan kýsmý iki-üç hafta

içinde düþecektir. Düþmeden önce göbeðe

herhangi bir þey sürmeye gerek yoktur. Göbek

baðýnýn bezin içinde kalmasý önlenmelidir.

Bezin içinde kaldýðýnda idrar ve dýþkýdan ya da

göbeðe sürülen kolonya, pudra gibi

maddelerden dolayý iltihaplanma

olabilmektedir. Ýltihaplanan göbeðin çevresi

kýzarýr ve akýntý olabilir. Göbek düþtükten

sonra kanama ya da akýntý olursa kesinlikle

doktora baþvurulmasý gerektiði aileye

anýmsatýlmalýdýr. 

Bebeklerin Banyosu

Bebekler haftada iki-üç kez yýkanabilir.

Suyun sýcaklýlýðý, dirsek suya sokularak kontrol

edilebilir. Bebek, göðsünden tutularak yüzü

aþaðýya bakacak biçimde yýkanmalýdýr. Ayrýca

bebek kovada dik bir biçimde de yýkanabilir. 

Emzik-Biberon Kullanýmý

- Bebeklerin emzik kullanýmý önerilmez. Eðer

aile emzik vermede ýsrarlýysa, yalnýzca uykuya

dalarken verilmesi, emziðin sýkça kaynatýlmasý

önerilmelidir. Emziðin temizliði yeterince

saðlanmazsa bebek ishal olabilir. Sürekli emzik

kullanan bebeklerin emmeyi erkenden

býraktýklarý da aileye anýmsatmalýdýr. Bebek
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uyuduðunda aðzýndan emzik alýnmalýdýr. Eðer

3-3,5 yaþýna kadar emzik kullanýlýrsa, kalýcý

aðýz ve diþ bozukluklarý ve diþlerin erkenden

çürüyeceði anlatýlmalýdýr.

- Bebeklerde biberon kullanýmý gereksizdir. Ek

gýdalar ve meyve sularý temiz bir kaþýk

yardýmýyla bebeðe verilebilir. Çocuklara sývý

vermek için altýncý aydan sonra bardak

kullanýlmaya baþlanmalýdýr. Çocuk 1,5 yaþýna

geldiðinde kendisi bardakla sývýlarý içebilir.

Biberon kullanýmý çocuklarýn ön diþlerinde

erken dönemde çürükler oluþturmaktadýr.

Biberon da, týpký emzik gibi, aðýz yapýsýnýn

bozulmasýna neden olabilmektedir.

Diþ Çýkarma

- Bebeklerde diþler yaklaþýk 5-7 ay arasýnda

çýkmaya baþlar. Ancak bu süre 12-14 aya

kadar uzayabilir. Yenidoðan döneminde aðýzda

diþ varsa bu diþler saðlam olmadýðý için

aspirasyona neden olabilmektedir. Bu diþlerin

çektirilmesi önerilmelidir. Diþleri çýkan bebeðin

her gün týpký büyük çocuklarda olduðu gibi diþ

bakýmýna gereksinimi vardýr. Baþlangýçta diþler

temiz bir tülbent kullanýlarak suyla

temizlenebilir. Çocuklar 2,5 yaþýna geldiðinde

diþ fýrçalama alýþkanlýðý kazandýrýlmalýdýr. 

Giysiler

- Bebekler mevsime ve ortam sýcaklýðýna

uygun giydirilmelidir. Bebeðin giysileri,

kollarýný ve bacaklarýný rahatça hareket

ettirebilecek özellikte olmalýdýr. Kol ve

bacaklarýný rahat hareket ettiren bebeðin

kaslarý güçlenir. Ýlk ay þapka giydirerek

bebeðin ýsý kaybý önlenebilir. Bebek giysileri

pamuklu kumaþtan olmalýdýr. Kolay

yýkanabilmelidir. Bebeðin bulunduðu ortamýn

sýcaklýðý 25 
o

C dolayýnda olmalýdýr.

Unutulmamalýdýr ki, az giydirmek kadar çok

giydirmek de çocuða zarar verecektir. 

- Bebekler güneþe her gün çýkarýlmalýdýr.

Ancak güneþ ýþýnlarýnýn dik geldiði 10-16 saat

saatleri arasýnda çýkarýlmamalý, evin dýþýna

çýkarýldýðýnda baþýnda þapka olmalýdýr. 

Oyuncaklar

- Doðum ile üç yaþ arasýnda çocuklara küçük

parçalardan oluþan oyuncaklar verilmemelidir.

Bunlar aðýza alýndýðýnda solunum yoluna

kaçarak týkanýklýklara yol açabileceði gibi,

aniden boðulmalara da neden olabilirler.

Bebeðe oynamasý için, nefes almasýný

önleyecek, boðulmasýna neden olacak poþet,

naylon torba ya da balon verilmemelidir.

Bilezik, kolye, küpe, künye gibi takýlar çocuk

için gereksiz ve tehlikelidir. 

Kazalar

- Yere takýlarak düþme ve kafa travmasýna yol

açmasý nedeniyle bebek hiçbir zaman

yürütece bindirilmemelidir. 

- Ýlaçlar, temizlik maddeleri, boyalar, makyaj

malzemeleri gibi zehirlenmeye yol açabilecek

maddeler, bebeðin bulunduðu ortamdan uzak

tutulmalýdýr. 

- Bebeðe bakýlýrken evdeki diðer çocuklar da

ihmal edilmemelidir. Hatta diðer çocuklarýn da

bebeðin bakýmýna katkýda bulunmalarý

saðlanmalýdýr. Bebek, kardeþiyle ya da kedi,

köpek gibi bir hayvanla yalnýz

býrakýlmamalýdýr.

- Altýncý aydan itibaren bebek hareketlendiði

için, alçakta bulunan prizler ile varsa merdiven

önü kapatýlmalýdýr. 

- Çocuklar dört yaþýna gelmeden, akciðere

kaçýrma olasýlýðý nedeniyle kuruyemiþ

verilmemelidir. Çekirdekleri akciðere kaçma

riski olduðu ve çekirdeklerini kendisi

ayýklayamayacaðý için karpuz, elma, portakal

vb verilirken çekirdekleri temizlenerek

verilmelidir. 

Ateþ

- Bebeklerin ilk dört ay ateþi genellikle

yükselmez. Dördüncü aydan sonra ise, ateþli

dönemde havale geçirme riski vardýr.

Çocuklarýn ateþi bir termometre ile ölçülerek

þunlar yapýlmalýdýr: Koltuk altýndan ölçülen

ateþi 37,5 
0

C ise çocuðun üzeri soyulmalýdýr.

Sonra ölçüm tekrarlanmalýdýr. Eðer ateþi 37,5

0

C dereceyi geçmiþse ýlýk duþ aldýrýlmalý ve

ardýndan çocuk kurulanmamalýdýr. Ateþ 38 
0

C

derece olduðunda ateþ düþürücü verilmelidir. 

Aþýlar

Aileye doðum öncesinden itibaren aþý ile

önlenebilen hastalýklar hakkýnda bilgi

verilmelidir. Düzenli olarak çocuðun

aþýlanmasýnýn önemi anlatýlmalýdýr.
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