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SUMMARY

Anne sütü, bebe¤in bedensel, zihinsel, ruhsal yönden geliflimini sa¤layan en ideal besin kayna¤›d›r. Annelerin, anne sütünün yararlar› ve emzirmeye yönelik bilgi düzeylerinin yetersiz
olmas›, ilerleyen aylarda anne sütüyle beslenen bebek say›s›n›
önemli ölçüde azaltmaktad›r. Anne sütüyle beslenemeyen 0-1
yafl bebeklerde büyüme ve geliflmede gerilik, ileriki dönemde
sa¤l›k ve beslenme sorunlar› ortaya ç›kmaktad›r. Bu sa¤l›k sorunlar›n›n artmas›n› önlemek için anne sütü ve kolostrumun
önemi, bebe¤in emzirilme süresi ve s›kl›¤›, sütten kesme zaman› hakk›nda annelere e¤itim verilmesi gerekmektedir. Bu düflünceden yola ç›karak araflt›rmam›z 0-1 yafl aras› bebe¤i olan
annelerin anne sütü ve emzirme hakk›nda bilgi düzeylerini belirlemek amac›yla tan›mlay›c› olarak yap›ld›.

The determination of mothers’ knowledge level about
mother’s milk in infants and babies

Araflt›rma, “Amasya Kad›n-Do¤um ve Çocuk Hastal›klar›
Hastanesi’nde” yürütüldü. Araflt›rman›n örneklemini 19-30
Aral›k 2005 tarihleri aras›nda bu hastaneye baflvuran ve 0-1
yafl aras› çocu¤u olan toplam 110 anne oluflturdu. Araflt›rma,
sosyo-demografik veri formu ile ilgili literatür taranarak haz›rlanan, anne sütü ve bilgi düzeylerini de¤erlendirmek amac›yla 42 sorudan oluflan bir anket formu uygulanarak topland›. Veriler, “SPSS for Windows” ‹statistik Program›nda de¤erlendirilerek say›-yüzde da¤›l›mlar› elde edildi.

A mother’s milk is the ideal way of feeding for a baby regarding to physically, mentally and pschologically. As the knowledge level of a mother about the benefits of mother’s milk and
suckling, the number of babies fed with mother’s milk is reducing in following months after birth. The deficiency in growing and improving is seen in infants and babies who are not
fed with mother’s milk and in following years health and nutrition problems appear. In such increasing cases the importance of mother’s milk and colostrum, the suckling time and
period and stoping suckling time should be taught to the mothers. This study is carried out to determine the knowledge level of mothers about mother’s milk and suckling.
The study is carried out in “Amasya Women and Childen
Hospital”. The sample of the study consist of 110 mothers
who have babies between the age of 0-1 between the dates
19th-30th, December 2005. The date was obtained through a
questionaire consisting of 42 questions to determine the knowledge level of mothers on mother’s milk. The questions were
prepared by surveying the related literature.

Veriler genel olarak de¤erlendirildi¤inde, annelerin genel
olarak bebekleri emzirdikleri saptand›. Ancak, annelerin ortalama % 8.2’sinin kolostrum vermedi¤i, % 14.5’inin kolostrum
hakk›nda bilgi sahibi olmad›¤›, % 43.6’s›n›n anne sütü hakk›nda bilgi almad›¤›, ortalama % 5.5’inin do¤umdan 24 saat
sonra emzirmeye bafllad›¤› saptand›. Bu sonuçlar do¤rultusunda, annelere kolostrum ve anne sütünün önemi, erken emzirmenin yararlar› hakk›nda hemflirelerin düzenli olarak e¤itim yapmas› gerekti¤i önerilmektedir.

The data is evaluated by SPSS for Windows Statistical Programme and the number percentage distributions are obtained.
When the data evaluated generally, it is seen that mothers feed their babies with mother’s milk. However 8.2 % of them
did not give colostrum, 43.6 % of them didn’t have any knowledge about mother’s milk and 5.5 % of them started suckling
24 hours after birth. At the end of the study it is advised to
educate mothers regularly on the importance of colostrum,
mother’s milk and the benefits of early suckling by nurses.

Anahtar kelimeler: Anne sütü, kolostrum, 0-12 ayl›k bebekler

Key words: Breast-feeding, kolostrum, 0-12 months children

‹nsan hayat›nda beslenme her yafl döneminde farkl›l›klar göstermektedir. Gelecekte toplumu oluflturacak olan
çocuklar›n, sa¤l›kl› bir birey olabilmeleri için bebeklik

dönemindeki beslenmeleri büyük önem tafl›maktad›r.
Bu nedenle, bebeklik dönemi di¤er dönemler içerisinde
özel bir grup olarak ele al›nmal›d›r. Bebeklik dönemin-

Amasya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu, Ö¤r. Gör.*; Ö¤renci**; Ondokuz May›s Üniversitesi T›p fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD Baflkan›
ve Amasya Üniversitesi Sa¤l›k Yüksekokulu Müdürü, Prof. Dr.***

124

Ö. Görgen ve ark., Bir çocuk hastanesine baflvuran 0-12 ayl›k bebeklerin annelerinin anne sütü ile ilgili bilgi düzeylerinin belirlenmesi

deki en önemli besin kayna¤› ise anne sütüdür (1,2). Anne sütü, bebe¤in yeterli ve dengeli bir flekilde beslenmesi ve sa¤l›kl› büyümesinde temel kofluldur. Kolostrum
ve anne sütü, di¤er süt ve besinlerden daha üstün olmas›
nedeniyle süt çocu¤u (0-1 yafl) için en uygun besin kayna¤›d›r. Anne sütü yaln›z uygun miktarlarda protein,
karbonhidrat ve ya¤lar›n kar›fl›m› de¤ildir. Anne sütü
bebe¤in fizyolojik ve psiko-sosyal gereksinimlerini 4-6
ay süreyle tek bafl›na karfl›lar, bu aylardan sonra da uygun ek g›dalar›n eklenmesiyle onun hayata, malnütrisyon ve infeksiyon tehlikesinden uzak, sa¤l›kl› bir bafllang›ç yapmas›n› sa¤lar (3,4). Emzirmenin bafl›nda ya da
sonunda al›nmas›na, gün içinde ald›¤› zaman dilimine,
bebe¤in miad›na, yafl›na ve fizyolojik durumuna göre
de¤iflim gösterebilen, yaflayan bir s›v›d›r. Bu de¤iflimler
anne sütü ile beslenmenin taklit edilemeyen üstünlüklerini oluflturur (4,5).
Annelerin, anne sütü, emzirme ve besleme hakk›nda bilgi düzeylerini artt›rmak hemflirelerin e¤itici rolleri aras›nda önemli bir yer tutmaktad›r. Bu düflünceden yola
ç›karak araflt›rmam›z, 0-12 ayl›k bebe¤i olan annelerin,
anne sütü ve emzirme hakk›nda bilgi düzeylerini belirlemek, yanl›fl uygulamalar› ortaya ç›karmak ve eksik
bilgileri tamamlamak amac›yla yap›ld›.
MATERYAL ve METOD

taraf›ndan bilgilendirildi¤ini belirtti.
Annelerin anne sütünü tercih etme nedenleri Tablo 2’de
verilmifltir. Araflt›rmaya al›nan annelerin % 77.3’ü yenido¤ana kolostrum verilmesi gerekti¤ini, % 14.5’i ise
kolostrum hakk›nda hiçbir bilgiye sahip olmad›¤›n› ifade etti. % 50.9’u do¤umdan sonra ilk 1 saat içinde, %
34.5’i ilk 12 saat içinde, % 5.5’i ise 24 saat sonra bebe¤ini emzirebilmiflti (Tablo 3). Araflt›rmam›za göre, annelerin % 11.9’u bebeklerini 6. aydan sonra, % 32.7’si
9-12 aylar aras› ek g›dalara bafllad›ktan sonra, % 52.7’si
ise 1-2 yafllar aras›nda anne sütünden kesmeyi düflündüklerini ifade etti (Tablo 4).
TARTIfiMA
Dünyan›n de¤iflik yerlerinde yap›lan araflt›rmalar, anne
sütünün akut ve kronik pek çok hastal›¤› önledi¤ini veya fliddetini azaltt›¤›n› göstermifltir. Anne sütü ile beslenme üst ve alt solunum yolu infeksiyonlar›, orta kulak
iltihab›, ishal, idrar yolu infeksiyonlar›, bakteriyel menenjit, sepsis, nekrotizan enterokolit, botulizm, tip I diabetes mellitus, lenfoma, Crohn hastal›¤›, ülseratif kolit,
malnütrisyon, obezite, koroner kalp hastal›klar›, çene ve
Tablo 1. Annelerin demografik özelliklerine göre da¤›l›m›.
Yafl Gruplar›

Bu araflt›rma, tan›mlay›c› olarak düzenlenmifl bir alan araflt›rmas›d›r. Araflt›rman›n evrenini Amasya Kad›n-Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesine baflvuran 0-12 ayl›k bebe¤i olan
anneler oluflturmaktad›r. Araflt›rman›n örneklemini Aral›k
2005 tarihleri aras›nda bu hastaneye baflvuran 0-12 ayl›k bebe¤i olan tüm (n:110) anneler oluflturdu Araflt›rman›n verileri
sosyo-demografik veri formu ve ilgili literatür taranarak haz›rlanan, anne sütü ve bilgi düzeylerini de¤erlendirmek amac›yla
42 sorudan oluflan bir anket formu yüz yüze görüflme tekni¤i
ile uygulanarak topland› (1,3,6,7). Uygulanan anket formunda;
annenin sosyo-demografik özellikleri, anne sütü, kolostrum ve
emzirme ile ilgili sorular soruldu. Elde edilen veriler say›-yüzde testi ile de¤erlendirildi.

BULGULAR
Araflt›rma kapsam›na al›nan annelerin sosyo-demografik özelliklerine göre da¤›l›m› Tablo 1’de özetlenmifltir.
Annelerin do¤umdan önce anne sütü ile beslenme konusunda bilgi alma durumlar›na göre da¤›l›m› incelendi¤inde, annelerin % 56.4’ünün bilgi ald›¤›, % 43.6’s›n›n
ise anne sütü hakk›nda bilgi almad›¤› saptand›. % 41.9
anne sa¤l›k personeli taraf›ndan bilgilendirilmiflken, %
19.4’ü akraba-arkadafl, % 19.4’ü kitle-iletiflim araçlar›

Say› (n)

Yüzde (%)

15-29
20-24
25-29
30-34
35-39
Toplam

10
44
26
22
8
110

9.0
40.0
23.8
20.0
7.2
100.0

E¤itim Düzeyi
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Okur-yazar de¤il
Okur-yazar
Toplam

72
15
15
5
2
1
110

65.4
13.6
13.8
4.5
1.8
0.9
100.0

‹kamet Yeri
Köy
‹lçe
fiehir / Merkez
Kasaba
Toplam

31
15
61
3
110

28.3
13.6
55.4
2.7
100.0

Mesle¤i
Ev Han›m›
Memur
‹flçi
Di¤er
Toplam

104
3
1
2
110

94.6
2.7
0.9
1.8
100.0
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Tablo 2. Anne sütünü tercih etme nedenlerine göre da¤›l›m›.
Nedenler
Hastal›klardan korur.
Anne sütü daha temiz, sa¤l›kl›d›r.
Yararl›d›r.
Anne bebek iliflkisini art›r›r.
Sütü yeterli oldu¤u için.
Bilmiyor.
Toplam

Say› (n)

Yüzde (%)

54
26
17
4
2
7
110

49.2
23.6
15.5
3.6
1.8
6.3
100.0

Tablo 3. Annelerin bebeklerine kolostrum verme ve emzirme zaman›na iliflkin bilgi düzeylerine göre da¤›l›m›.
Kolostrum verme durumu

Say› (n)

Yüzde (%)

Evet
Hay›r
Bilmiyorum
Emzirme Zaman›
Do¤umdan sonra ilk 1 saat
‹lk 12 saat içinde
‹lk 24 saat içinde
24 saat sonra

85
9
16

77.3
8.2
14.5

56
38
9
7

50.9
35.5
8.1
5.5

Tablo 4. Annelerin anne sütünü kesme zaman›na göre da¤›l›m›.
Kesme zaman›
3. aydan sonra
6.aydan sonra
9-12 aylar aras›nda
1-2 yafllar
Bilmeyen

Say› (n)

Yüzde (%)

13
36
58
3

11.9
32.7
52.7
2.7

a¤›z geliflimine ait bozukluklar, difl çürükleri ve atopik
hastal›klar gibi hastal›klar›n s›kl›¤›n› veya fliddetini
azalt›r (6). Do¤umdan hemen sonra salg›lanmaya bafllayan ve do¤um sonras› 5-7 gün devam eden süte kolostrum denir. Kolostrum hafif sar›, ph 7.7 dolaylar›nda bir
s›v›d›r. Kolostrumda yenido¤an›n geliflmesi ve korunmas› için gerekli olan tüm yap› faktörleri bulunmaktad›r. Kolostrum immünglobülinler yönünden çok zengindir. Bunlar toksinleri, bakterileri ve makromoleküllü
ajanlar› ba¤lar ve ba¤›rsak epitelinden emilimlerini engeller (6).
Bebeklerin sa¤l›kl› büyümesi ve beslenmesinde birinci
derecede sorumlu olan kifli ise annedir. Annenin bilinçli
ve e¤itimli olmas› oldukça önemlidir. Çünkü ülkemizde
0-1 yafl aras› bebeklerde beslenmeye iliflkin hastal›k ve
ölüm oran› oldukça yüksektir. Bunun en önemli nedeni
ise annelerin beslenme hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmamas›d›r. fiimflek’in yapt›¤› araflt›rmada, araflt›rma
kapsam›na giren annelerin hepsi bebek beslenmesi için
en uygun besinin anne sütü oldu¤unu bilmelerine karfl›n, anne sütü ve saklanmas› konusunda bilgilerinin yetersiz oldu¤u saptanm›flt›r (3). Er’in yapt›¤› araflt›rmaya
göre; annelerin baflvurduklar› bilgi kayna¤›na göre bebeklerini 13-24 ay emzirme oran› incelendi¤inde bilgi
kayna¤› olarak sa¤l›k personelini gösteren annelerin en
yüksek orana (% 28.0) sahip oldu¤u, ancak sa¤l›k personeline baflvuran annelerin % 42.4’ünün bebeklerini
sadece 6 ay ve daha az emzirdi¤i saptanm›flt›r (1). Annelerin anne sütünü tercih etme nedenleri aras›nda %
49.2’si hastal›klardan korudu¤u için, % 23.6’s› anne sü126

tünü daha temiz ve sa¤l›kl› buldu¤u için, % 15.5’i yararl› oldu¤u için emzirdi¤ini belirtmifltir. Anne sütünün
di¤er yararlar›n› bilme oranlar› oldukça düflük bulunmufltur. Koço¤lu ve ark.’n›n çal›flmas›nda anne sütünün
ilk 6 ayda en yararl› besin oldu¤unun annelerin %
91.2’si taraf›ndan bilindi¤i belirtilmifltir (8). Saml› ve
ark.’n›n çal›flmas›nda da annelerin ço¤unun anne sütünü
yararl› bulduklar› ve bir ilaç gibi gördükleri vurgulanmaktad›r (9). Anne sütü do¤umdan 4-6 aya kadar bebe¤in tüm fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini tek bafl›na karfl›layan bebekleri infeksiyonlardan koruyan ideal bir besindir. Demiral ve Salt›k’›n yapt›klar› araflt›rmalara göre ilk 4-6 ay sadece anne sütü alan bebeklerin
infeksiyona daha az yakaland›klar›, yeterli olarak büyüdükleri saptanm›flt›r (10,11). Annelerin e¤itim ve sosyal
düzeyleri ne olursa olsun, hepsinin anne sütünün çocuklar›n›n geliflimi ve hastal›klardan korunmas› için en yararl› besin oldu¤unu bildi¤i ve anne sütü vermeye bafllad›¤› görülmüfltür. Zaten Türkiye’de emzirmenin yayg›n
oldu¤u tüm çocuklar›n % 97’sinin bir süre emzirilmifl
oldu¤u bilinmektedir (12,13).
Ünsal ve ark.’n›n çal›flmas›nda annelerin % 71.8’i do¤umdan sonra ilk 1 saat içinde, % 19.9’u ilk bir gün
içinde, % 8.3’ü de birinci günden sonra emzirebilmifltir.
‹lk bir saat içinde emzirmeye bafllama zaman›, ilk 6 ay
sadece anne sütü ile beslenmeye olumlu etkisinin belirgin oldu¤u ve erken emzirilmeye bafllanan bebeklerin
di¤er bebeklerle k›yasland›¤›nda 1,3 kat daha uzun süre
tek bafl›na anne sütü ile beslendikleri görülmüfltür (7).
Yurtsever’in yapt›¤› araflt›rmada, do¤umdan sonra ilk
emzirmeye bafllama zaman› incelendi¤inde, annelerin %
58.6’s›n›n hemen, % 34.5’inin ilk 6 saat içinde, %
6.9’unun 7 saat ve üzerinde emzirmeye bafllad›klar› ve
annelerin % 93.6’s›n›n bebeklerine do¤duktan sonra ilk
g›da olarak anne sütü verdikleri saptanm›flt›r (6).
Yurtsever’in çal›flmas›na göre annelerin % 31.7’si 1-3
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ay, % 50’si 4-6 ay içinde emzirmeyi kesmifllerdir (6).
Karavufl ve ark.’n›n çal›flmas›nda da 0-3 ayl›k çocuklar›n % 87’sinin, 4-6 ayl›klar›n % 74.2’sinin, 7-9 ayl›klar›n % 43.4’ünün ve 10-12 ayl›klar›n % 44.8’inin anne
sütü almaya devam ettikleri saptanm›flt›r (14). Potur ve
ark.’n›n çal›flmas›nda ise 1992 y›l›nda Zeynep Kamil
Hastanesi’ ne baflvuran 3 ayl›k bebeklerden ancak %
15’inin sadece anne sütü ile beslendi¤i saptanm›flt›r (15).
Er’in yapt›¤› araflt›rmada “Anne sütü ne zaman kesilmelidir?” sorusuna annelerin % 65.6’s› 1-2 y›l fleklinde yan›t vermesine ra¤men 1-2 y›l emziren annelerin oran›
sadece % 24.4’tür (1). Yap›lan baflka bir çal›flmada ise,
ifle veya okula erken dönmenin, 20 yafl›ndan daha genç
olman›n ve yöresel al›flkanl›klar›n anne sütünü daha az
verme ve ek g›daya bafllamay› etkileyen durumlar oldu¤u gösterilmifltir (16).
Sa¤l›k Bakanl›¤› Ana Çocuk Sa¤l›¤› Genel Müdürlü¤ü
verilerine göre; e¤itim düzeyi ve sosyo-ekonomik durumu yüksek, kentsel kesimde yaflayan, genç ve ilk bebeklerini do¤uran annelerde, anne sütüyle beslenme
oran›n›n düflük ve emzirme sürelerinin k›sa oldu¤u bildirilmifltir (1). Amerikan Pediatri Akademisi ve Dünya
Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) ilk 4-6 ay sadece anne sütü ile
beslenmeyi, anne sütüne en az bir yafl›na kadar devam
edilmesini önermektedir (17). ABD’de anne sütü ile beslemenin yüksek düzeyde e¤itim alm›fl, gelir düzeyi iyi,
30 yafl›n› aflm›fl kad›nlarda en yüksek oranda oldu¤u
tespit edilmifltir (18). Yap›lan baflka bir çal›flmada da,
anne e¤itim düzeyinin yüksek olmas›n›n daha az say›da
çocuk sahibi olma, ailede çocuk bafl›na düflen gelirin daha yüksek olmas›, annenin çocuk beslenmesine daha
çok zaman ay›rmas› ve emzirmeye daha uzun süre devam etmesi ile iliflkili oldu¤unu göstermifltir (19).
SONUÇ
Araflt›rmaya al›nan annelerin bebek beslenmesi için en
uygun besinin anne sütü oldu¤u, kolostrumun önemi ve
ilk 6 ay anne sütü verilmesinin gereklili¤i konusunda
bilgilerinin yeterli oldu¤u, fakat anne sütünün yararlar›
ve erken emzirme hakk›nda bilgilerinin eksik oldu¤u
saptand›. Çal›flmaya kat›lan tüm annelerin hastanede do¤um yapmalar›na karfl›l›k sa¤l›k personeli taraf›ndan
anne sütü hakk›nda bilgilendirme düzeyleri düflük bulundu. Bu sonuçlar do¤rultusunda; prenatal ve postnatal
dönemde annelere anne sütü, kolostrum ve bebek beslenmesi hakk›nda birebir e¤itim verilmesi, erken emzirme konusunda annelere psikolojik destek sa¤lamas›, li-

selerde sa¤l›k bilgisi derslerinde anne sütü konusunda
bilgiler verilmesi, anne sütünün özendirilmesinde kitle
iletiflim araçlar›n›n kullan›lmas›, sa¤l›k personeline anne sütü hakk›nda e¤itim vermenin önemini vurgulamak
için hizmet içi e¤itim programlar›n›n düzenlemesi önerilmektedir.
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