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Emzirme yolculuğunuz  
boyunca size neler yardım etti ?

Eşimin desteği

Diğer emziren annelerle bilgi 

alışverişi

Hastane görevlilerinin ve emzir-

me danışmanının desteği
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Emzirmeyi zorlaştıran etkenler nelerdir ve bebeklerimizin sağlığı için emzirmeyi desteklemek üzere ne yapabiliriz? 
Bakın anneler ve beslenme uzmanları bu konuda neler diyor:

ANNELER NELER DİYOR

UZMAN BAKIŞ AÇISIYLA

Çevrenizde 
emzirmeyi sizin için 
neler zorlaştırdı?

Bebeğin sağlık sorunları

Hastane görevlilerinin, ailenin ve 

arkadaşların desteğinin azlığı

Emzirmek veya süt sağmak için 

yer olmaması

Daha uzun süre emzirmenin  

toplumda kabul edilmemesi

Eşiniz emzirme yolculuğunuza 
nasıl katkıda bulunabilir?

Ev işlerine yardım ederek

Bebeği rahatlatarak ve uykusunda 

kontrol ederek

Emzirme / süt sağma için  
gerekli malzemeleri yı 
kayarak ve benim için  
yiyecek ve içecek  
hazırlayarak

Emzirmeyi zorlaştıranlar 

Eğitimli ve pratik destek ve  

rehberlik eksikliği

Ağrı - acı

Süt miktarıyla ilgili  

problemler (çok az  

veya çok fazla)

        Anne sütüyle beslemenin 
       en sürdürülebilir yararları

Anne ve bebeğin sağlığına uzun  

dönem faydaları olur

Anne ve bebek bağlanmasını destekler

Bebeğin bireysel gereksinimlerine uyacak 

şekilde üretilen anne sütünün büyük besin 

değeri vardır

Çok doğal ve ekonomiktir.

Günlük hayatta 
emzirebilmek  

için nelere 
ihtiyacınız var ?

Emzirmek veya süt sağabilmek 

için uygun yerler 

Toplumun ve eşimin kabulü 

ve desteği

Emzirme danışmanları tarafından 

taburculuk sonrasında da  

uzman desteği

Destekleyen yasalar, örneğin  

annelik izninin makul bir süre olması

En iyi destek yöntemleri

Hamilelik boyunca ve doğum 
sonrası bilgilendirme ve eğitim

Emzirme bilgi ve deneyimlerinin 
paylaşılması

Annelerin motive edilmesi,  
onlara saygı duyulması  

ve baskı yapılmaması

Tarafından desteklenmiştir Tarafından desteklenen
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