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Bebeğimi ne sıklıkta 
emzireyim? 

• Bebeği doğar doğmaz ilk saatte 
emzirmeye başlayınız. 

• Her istediğinde emziriniz. 

• Dört saatten daha uzun süre aç 
bırakmayınız. 

• Ġlk 4-6 ay sadece anne sütü veriniz. 



Bebeğim çok sık emmeye 
başladı, acaba sütüm 

yetmiyor mu?  

• Günde 6’dan az idrar, 3-4’den az sarı renkli gaita 
yapması 

• Günde 8 kereden daha az emmesi, devamlı emme 
isteği duyması, yutma sesinin duyulmaması 

• 5. Günde sütün henüz gelmemesi 

• 4-6 saaten daha uzun süre uyuması 

• 10. Günde doğum kilosuna ulaşamaması, sonrasında 
günde 15-30 gramdan az kilo alması 

 



Bebeğimin göbek kordonu 
bakımını nasıl yapayım? 

 

• Göbek kordonunun doğumdan sonra 
kuru ve temiz tutulması yeterlidir. 
Herhangi bir solusyonla temizlemeye 
gerek yoktur. 

• Göbek kordonu en geç iki hafta içinde 
kendiliğinden düşer.  



Bebeğimin ne kadar kilo 
alması gerekir? 

• Bebeklerin ilk üç ayda günde 20-30 
gram kilo alması 

• Ayda ortalama 3.5 cm boy uzaması 

• Ayda ortalama 2.5 cm baş çevresi 
artışı beklenir. 



Anne sütünü nasıl 
saklayabilirim? 

• Anne sütü buzdolabı rafında 48 saat 
süreyle 

• No-frost buzdolabının buzluğunda 3-4 
ay 

• Derin dondurucuda 6 ay süreyle 
saklanabilir. 



Her emzirmeden sonra az 
miktarda kusması normal mi? 

• 3 aydan küçük bebeklerin %80’ni 
günde en az bir kez kusar. 

• Fışkırır tarzda veya bol miktarda 
olmadıkça 

• Kilo alımı normal ise önemli değildir. 



Sık sık hıçkırık tutuyor, ne 
yapayım? 

• Hıçkırık, diafragmanın lokal 
irritasyonu ile oluşan ritmik klonik 
kontraksiyonlar şeklinde bir 
reflekstir. 

• Tedavi gerekmez. 

• Uzun sürerse emzirilebilir. 

• Birkaç damla limonlu su verilebilir. 



Vitamin kullanmamız 
gerekiyor mu? 

• Tüm yenidoğanlara intramuskuler K vitamini 
yapılmalıdır. 

• Ġlk haftanın sonundan 1 yaşına kadar 
400Ü/gün D vitamini verilmelidir. 

• Sadece alt bezi ile haftada en az 30 dk, 
şapkasız giyinikken haftada 2 saat 
güneşlendirilmelidir. 

• Demir, 6. Aydan ititbaren 1mg/kg/gün 
• Flor, sudaki flor <0.3 ppm ise 0.25 mg/gün 

verilmelidir. 



Bebeğime ek gıdalara ne zaman 
başlayayım? 

• Vücut ağırlığı en az 5 kg olduğunda 
• Dil itme refleksi kaybolduğunda 
• Bebek kaşıkla beslenebildiğinde 
• Term bebekler 4-6 aylık; preterm 

bebekler 4-7 aylık olduklarında 
başlanabilir. 

• Dokuzuncu aydan önce ek gıdaya 
başlanmış olmalıdır.  



Bebekler günde kaç defa 
kaka yapar? 

 
• Gastrokolik refleksten dolayı günde 8-10 

kez olabileceği gibi, 
• Kasların koordine olmaması ve sfinkterin 

gevşeyememesi nedeniyle haftada 2 kez de 
yapabilirler. 

• Anne sütüyle beslenen bebekler daha sulu 
ve sık, mamayla beslenenler ise daha katı ve 
az sıklıkta gayta yapabilirler.  



Bebeğimi hangi pozisyonda 
yatırayım? 

• Bebekler sırtüstü veya yan pozisyonda 
yatırılmalıdır. 

• Ani bebek ölüm sendromu riski, yüzüstü 
yatanlarda 3.5-9 kat daha fazladır. 

• Çok kusan, solunum sorunu olan ve üst 
solunum yolu malformasyonu olan bebekler 
için sırtüstü yatırmak sakıncalı olabilir. 



Bebeğimin uyku düzeni nasıl 
olmalı? 

• Yenidoğan bebekler günde 14-16 saat uyur.  

• Gece gündüz farkı ikinci haftadan sonra 
başlar. 

• Doğduktan sonraki ilk haftalarda 4 saatten 
daha uzun uykuda kalması hipoglisemi riskini 
arttırır. 

• 4 aylık bebeklerin %90’nı gece 6-8 saat 
uyur. 



Bebeğim niçin çok ağlıyor? 

• Bütün bebekler günde ortalama 2 saat 
ağlar. 

• Açlık, uykusuzluk, ağrı, altının kirli 
olması, çok soğuk veya sıcak ortam, 
kucaklanma isteği ve kolik ağlama 
sebeplerindendir. 



Bebeğimin gaz sancısı için ne 
yapabilirim? 

• Kolik insidansı %10-40 arasında 
değişmektedir. 

• Kolik tedavisinde; hipoalerjik formüla 
ile %22, uyarıların azaltılmasıyla %48 
olumlu sonuç sağlanmıştır. 

• Bitkisel çaylarla da olumlu sonuçlar 
bildirilmiştir.  



Hangi sıklıkta banyo 
yaptıralım? 

• Bebe sabunu ve şampuan haftada iki 
defadan fazla kullanılmamalıdır. 

• Bebeğin küvetinde 5 cm su olmalıdır. 
• Banyo yaptırılan odanın ısısı 22-25C, 

banyo suyu sıcaklığı ise 32C olmalıdır. 
• Göbek düşmeden de banyo 

yaptırılabilir. Ancak göbek kökü iyi 
kurulanmalıdır.  



Bebek için uygun oda ısısı kaç 
derece olmalıdır? 

• Gündüz oda ısısı 20-24C, gece ise 18C 
olmalıdır. 

• 1. Aydan sonra evin ısısının 20-
22C’den daha sıcak olmaması gerekir. 

• Bir yaşına kadar bebeğinize kendi 
giydiğinizden bir kat daha fazla 
giydirmeniz uygun olur. 



Bebeğimin gözleriyle ilgili 
sorunu nasıl anlayabilirim? 

• Bebeklerin kalıcı göz rengi 8-9 
aylıkken belirlenir. 

• Foveal fiksasyon sağlanamadığından ilk 
6 ayda kaymalar olabilir. 

• Bebekler renkleri doğumdan ititbaren 
farkeder. 

• Obje takibi 3. Ayda, akomodasyon 4. 
Ayda başlar.  



Bebeğimizin odasını ne zaman 
ayıralım? 

 

• En geç 6 aylık iken bebeğin bir düzeni 
olması gerekir. 

• 2-6 ay arasında da odası ayrılabilir. 

 



Bebeğimizle ne zaman 
yolculuk edebiliriz? 

• Emniyet koltuğu varsa ilk günden 
itibaren kısa yolculuklar yapılabilir. 

• Uçak için çok gerekliyse bir haftalık 
olduktan sonra ama en iyisi 6 haftalık 
olduktan sonra yolculuk yapılmasıdır. 

• Uçağın inişi ve kalkışında bebek 
emzirilmelidir. 



Bebeğimi hangi sıklıkta 
kontrole getireyim? 

 

• AAP’ye göre, yaşamın ilk 3 yılında en 
az 10 kez sağlık kontrolü yapılmalıdır. 

• 1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18. aylarda, 2. ve 
3. yaşta kontrolü yapılmalıdır. 



Bebeğimle ilgili başka nelere 
dikkat etmeliyim? 

• Emmeme, zayıflama, uzun süre uyuma, 
hareketlerde azalma, ağlamama, tiz sesle 
ağlama, fışkırır tarzda kusma, morarma ve 
kilo alamama gibi durumlarda derhal 
doktora başvurunuz. 

• Banyosu sırasında küvetine 5 cm’den fazla 
su koymayınız. 

• 5 yaşın altındaki kardeşiyle veya 14 yaşın 
altındaki bakıcıyla bebeğinizi yalnız 
bırakmayın. 

• Bebeğin üzerinde ve karyolasında 12 cm’den 
uzun kurdele, ip bulundurmayın. 




