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ANNE SÜTÜNÜN SAĞILMASI VE YENĠDOĞAN ÜNĠTESĠNE GETĠRĠLMESĠ 

 Laktasyonu sağlamak, düĢük doğum ağırlıklı veya hasta yenidoğanı beslemek için anne sütü 

sağılmalıdır. Bebeğin sağlık durumu uygun ise anne belli zamanlarda üniteye çağırılarak kanguru 

bakımı ve bebeklerini emzirmeleri sağlanacaktır. Emzirmeden ya da sütünü sağmadan önce annenin 

oksitosin refleksi uyarılmalıdır. Bunun için:  

 Memelerin üzerine sıcak bir kompres uygulayın; ya da anne sıcak duĢ alsın. 

 Sırtına ve boynuna masaj yapın; 

 Memesine hafifçe masaj yapın; 

 Meme ve meme baĢı derisini uyarın. 

 Annenin sakinleĢmesine yardımcı olun. 

 Bazen sıcak bir duĢ ya da banyo göğüslerden sütün akmasını sağlar. Böylece memeler bebek 

emebilecek Ģekilde veya sağılabilecek kadar yumuĢak hale gelir. 

SÜTÜN SAĞILACAĞI KAP NASIL HAZIRLANIR? 

 GeniĢ ağızlı bir fincan, bardak seçin. 

 Su ve sabunla yıkayın (anne bunu bir gün önce de yapabilir). 

 Kaba kaynar su koyun ve bir iki dakika bekletin. Kaynar su mikropların birçoğunu yok eder.  

 Sütü sağmadan önce kabın içindeki suyu boĢaltın. 

 Sağılan anne sütleri steril süt sağma poĢetlerine koyup, poĢetin üzerine bebeğin anne ve baba adı, 

bebeğin soyadı, sütün sağıldığı tarih-saati yazınız.  

 Her sağmada ayrı steril süt sağma poĢeti kullanınız. 

 

Ne kadar sıklıkla süt sağılmalı? 

 Süt sağılmaya ilk gün, olanak varsa ilk 6 saat içinde baĢlanmalıdır. Önce sadece 1 – 2 damla 

kolostrum gelebilir, ama tıpkı hemen doğum sonrası bebeğin emmeye baĢlamasının yaptığı gibi, 

sağmak da süt üretiminin baĢlamasına yardımcı olacaktır. Süt sağılması bebeğin emeceği sıklıkta 

yapılmalıdır. Süt, geceyi de içerecek Ģekilde en az 3 saatte bir sağılmalıdır. Eğer daha az yapılırsa 

veya iĢlemler arasındaki süre uzun olursa, süt üretimi yeterli olmayabilir.  

Hasta bebeği besleyecek sütü devamlı kılmak için: 

Birkaç haftadan sonra süt azalıyor gibi ise süt yapımını artırmak için;  birkaç gün çok sık (1 / 2 – 1 

saatte bir) ve gece boyunca en az 3 saatte bir olacak Ģekilde sağılmalıdır.  

ANNE SÜTÜNÜ SAKLAMA VE HASTANEYE ULAġTIRMA KOġULLARI 

 SağılmıĢ anne sütleri taze veya donmuĢ olarak hastaneye getirilebilir. 

 Anne sütü taze sağılmıĢ ise oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabının rafında 3 gün, derin 

dondurucuda 3 ay saklanabilir. Taze süt sağıldıktan sonra buzdolabına konulur ve hastaneye  

 getirilmeden önce temiz bir termos (soğuk kalmasını sağlayacak) veya buz parçaları doldurulmuĢ 

bir poĢet içine anne sütleri yerleĢtirin ve ünitemize teslim ediniz.  

 DonmuĢ anne sütü ise; yine buz paketleri içinde erimeden ünitemize ulaĢtırılmalıdır.  

 Erimeye baĢlayan anne sütünün 24 saat içinde tüketilmesi gerekmektedir. Geri kalan süt tekrar 

dondurulmamalı, imha edilmelidir. 


